AANLEG BONGAARDPARK BEGONNEN
Op 23 maart werden de bomen geplant in het Bongaardpark. Leden van Christengemeente Levend Water en bewoners uit de wijk droegen hun
steentje bij om het terrein dat braak lag na de sloop van de flat, weer een fraai uiterlijk te geven. Op pagina 11 leest u meer.

foto: Jos Reinders
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Op vrijdag 15 april was er een NL Doet-dag gehouden op de locatie NOVIzorg Adelante. Samen
met cliënten, vrijwilligers en begeleiders werd een overheerlijke high tea gemaakt. De cliënten
vonden het erg leuk om zelf iets te bereiden, hier en daar met wat hulp van een paar enthousiaste
vrijwilligers. Het lekkers werd gezamenlijk genuttigd. Daarna was er nog een leuke quiz over
eten, die met veel enthousiasme werd uitgevoerd. Cliënten hebben genoten van een leuke,
lekkere, gezellige middag.
Op pagina 10 en 11 meer NL Doet-projecten in onze wijk!

(S)

ril 2 0 1 9

• Interview met Jos Vankan
• NL Doet-dag in onze wijk
• Nieuwe straatnaam
• Kennismaken met Jeroen Hoovers
• Nieuws over het Oranjefestival
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NIEUWS OVER HET ORANJEFESTIVAL
Koningsdag centrum Hoensbroek beleeft dit jaar weer groots
Oranje Festival Gebrook

Voor het achtste jaar wordt Koningsdag
groots gevierd in het centrum Hoensbroek
met het Oranje Festival Gebrook. Centraal
staat het podiumprogramma op de Markt met
vele bekende en onbekende artiesten, zoals
Jasper Beerens en Tiroler Ohne Berge. Tevens
zijn er allerlei attracties en demonstraties
te bewonderen, zoals Springkussenwereld
en een heuse rodeostier.
Op deze dag zijn de winkels in Hartje
Hoensbroek geopend. In de winkelstraten is
er een grote gratis vrijmarkt waar iedereen
welkom is. Het Gebrookerplein wordt opgesierd
door tientallen Custom Cars van “Cruise In”.
Om 13:00 uur begint het festival met het
podiumprogramma op de Markt.
De organisatie heeft weer een zeer gevarieerd
programma samengesteld. Zo treedt de
bluesrockband ‘Patch Biggles en The Block’ op
en komt de bekende band ‘Tiroler ohne Berge’
er een écht Oktoberfest-sfeertje van maken.
Dan werd niemand minder dan Jasper Beerens
gestrikt voor een optreden in Hoensbroek.
Jasper is vooral bekend geworden als de
goedlachse zanger die samen met zijn gezin
in het programma “Helemaal het einde” een
nieuw begin heeft proberen op te bouwen in
Kaapverdië. Hij treedt samen met zijn gitarist
op tijdens het Oranje Festival Gebrook en
na het optreden is het mogelijk een “meet
en greet” te winnen met deze sympahtieke
zanger!
Volg onze Facebookpagina voor meer
informatie om kans te maken op deze “meet
en greet”.

waar de kinderen zich op kunnen uitleven.
In de winkelstraten van Hartje Hoensbroek
(met uitzondering van het Gebrookerplein
vanwege de Cruise In), is een gratis vrijmarkt
voor jong en oud. Iedereen die nog wat oude
spulletjes op zolder of in de kelder heeft
liggen en deze wil verkopen is vanaf 12:00 uur
(opbouw) van harte welkom om deze in het
centrum te koop aan te bieden (etenswaren
uitgesloten). Een plek reserveren is niet nodig
want er is in het centrum voldoende plek (met
uitzondering van het Gebrookerplein) voor je
kleedje. Ook zullen de winkels deze gehele dag
gewoon geopend zijn, dus houd wel een beetje
rekening hiermee. Het winkelend publiek kan
dus het shoppen en snuffelen op de vrijmarkt
combineren met een bezoekje aan het Oranje
Festival Gebrook.

ondersteuning van onder andere diverse
subsidieverstrekkers, de gemeente, de vier
lokale
Hoensbroekse
buurtstichtingen,
de plaatselijke horeca en diverse lokale
ondernemers en sponsoren.
Het hele programma van deze dag alsmede
het podiumprogramma en verdere info over
de vrijmarkt, de lampionnenoptocht en het
vuurwerk zijn te vinden op onze website:
www.oranjefestivalgebrook.nl.

Het Oranje Festival Gebrook wordt
volledig door vrijwilligers (ook
het bestuur) mogelijk gemaakt.

Om 22:00 uur zal het festival zoals ieder
jaar feestelijk worden afgesloten met de
spectaculaire vuurwerkshow die mogelijk
wordt gemaakt door Pyro Events uit Landgraaf.
Voorafgaand aan het vuurwerk zal rond 21:15
uur een lampionnenoptocht vertrekken vanaf
Kasteel Hoensbroek die gratis is voor alle
kinderen. Voor voor meer informatie: zie onze
website.

lokale initiatieven, verenigingen en

Het Oranje Festival Gebrook wordt ook dit
jaar weer mogelijk gemaakt door de financiële

Foto: Jasper Beerens treedt op tijdens het
Oranjefestival in Hoensbroek

Bekijk het gehele programma op de website
www.oranjefestivalgebrook.nl.
Rondom het podium zijn er allerlei attracties
voor jong en oud. Zo zal er weer een enorme
stormbaan te bewonderen zijn en nabij La Plaza
staat de rodeostier en een groot springkussen
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Sinds 2012 biedt het festival
een podium voor lokaal talent en

stichtingen.

JEROEN HOOVERS
STELT ZICH VOOR
Mijn naam is Jeroen Hoovers en ik
werk voor de corporatie Heerlen
StandBy! in dienst van de Heerlense
Welzijnsorganisatie Alcander.
Ik ben opbouwwerker en ik heb de afgelopen
3 jaar in Heerlerheide gewerkt. Ik heb vele
leuke mensen leren kennen en aardig wat
mooie dingen mogen doen. Afgelopen
1 januari ben ik gestart met werken in
Hoensbroek en ik ga mij vol enthousiasme
richten op de buurten Mariarade en MariaGewanden. Beide buurten zijn mij niet
geheel onbekend omdat ik in het verleden
jongerenwerker ben geweest in Hoensbroek
en ook gewerkt heb in Jongeren
activiteitencentrum The Max.

BUURTLUNCH KASTEELBUURT
Heerlen Stand-By! komt in steeds meer buurten van Heerlen dichtbij de bewoners. Er zijn
al verschillende Buurtpunten opgericht en Hoensbroek mocht het eerste Buurtpunt al
openen in 2018, namelijk Buurtpunt de Koffiepot. In de Koffiepot geven de buurtbewoners
en professionals samen vorm aan het geheel. Er zijn diverse activiteiten en diensten
waar men gebruik van kan maken in een gezellige, sfeervolle omgeving. Zoiets moois kan
natuurlijk op meer plekken in Hoensbroek en die plekken worden momenteel onderzocht.
In de Kasteelbuurt is dat op een ludieke wijze gebeurd, namelijk door het organiseren van
een Buurtlunch.
Op zondag 24 Februari hebben medewerkers van Heerlen Stand-By!, samen met enkele
buurtbewoners, een lunch verzorgd in de Kasteelbuurt. Om 12.00 uur werden de eerste
buurtbewoners ontvangen in het Wingerdhuis waar de tafels al gedekt waren. Door de hoge
opkomst, konden we al snel concluderen dat er meer dan voldoende mogelijkheden zijn om
samen iets moois op te bouwen.

Ik ondersteun burgerinitiatieven, draag bij
aan leefbaarheid, vitaliteit en de sociale
cohesie in een buurt.
Wil jij meer weten of gewoon eens een
praatje met me maken, dan ben ik te
bereiken via:
Facebook
(M) 		
(E) 		

Jeroen Alcander
06 38 75 76 17
jhoovers@alcander.nl

Ik zie ernaar uit om eens kennis te maken!

foto: Corina de Greef
Onder het genot van een kop soep en lekkere broodjes zijn er allerlei leuke en realiseerbare
ideeën ontstaan. Tijdens de lunch is er gepraat over mogelijke activiteiten en diensten waar
behoefte aan is. De inrichting van het Wingerdhuis kan sfeervoller en de directe omgeving kan
verbeterd worden met bijvoorbeeld een gezellig terras. Er is over gesproken om het Wingerdhuis
op een feestelijke manier opnieuw te openen voor alle buurtbewoners. Ook zijn er andere zaken
besproken die goed zouden zijn voor het verbeteren van de buurt.
Na het ophalen van allerlei ideeën is het tijd om er ook echt iets mee te gaan doen. Samen met
enkele buurtbewoners gaan we een werkgroep vormen en de handen uit de mouwen steken.
Zodra er nieuwe, concrete plannen zijn, wordt u hierover geïnformeerd.
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten, of wilt u zich aansluiten bij de werkgroep? Neem dan
contact op met Jeroen Hoovers: j.hoovers@alcander.nl (0638 75 76 17)
Voorjaar in Maria-Gewanden
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INTERVIEW MET JOS VANKAN
Op de hoek van de Hoofdstraat en de Hermesweg is sinds 1983 de Christengemeente Levend Water gevestigd. Vóór die tijd heette deze
kerk de Pinkstergemeente en lag toen op de Heisterberg. De gemeente heeft zich in al die jaren een vaste plek verworven in onze buurt
en lijkt soms een solitair bestaan te leiden. Maar klopt dat beeld wel?
Het bestuur twijfelde niet lang toen het hoorde dat op de plek van de voormalige flat aan de Bongaardstraat een park aangelegd gaat
worden: hier wilde de gemeente een bijdrage aan leveren.
Op 14 januari was er in het gebouw een informatieavond over de vorderingen van het Bongaardpark en iedereen die wilde was die
avond welkom. Ik interviewde Jos Vankan, voorzitter van deze kerk in Maria-Gewanden.
Jos, wat is jouw functie binnen het
‘kerkgenootschap’.
“Nou, we heten officieel Christengemeente
Levend Water. We zijn een vrije evangelische
gemeente en ik ben voorzitter van deze kerk
waarvan het bestuur uit drie leiders bestaat.
Uiteraard is er een penningmeester en een
secretaris. Mijn functie is allereerst dat ik
leidinggevende ben in praktische zin, maar
zeker ook in geestelijke zin. Dat houdt in
dat wij het reilen en zeilen van eenieder
serieus nemen, bijhouden, begeleiden en
beantwoorden. Daarnaast bezoek ik mensen
die ziek zijn of die een probleem hebben en
geef ik bijbelstudies in deze kerk. Ook preek ik
met enige regelmaat.
Wat organisatie betreft ben ik verantwoordelijk
voor dat iedere zondag een spreker op
het podium staat. We hebben een grote
muziekgroep en alle activiteiten vanaf de
creche tot aan de bejaardenzorg zijn onder de
verantwoording van mij en mijn twee medebestuurders".
Hoe groot is jullie Christengemeente?
"Dat is wisselend. Op papier hebben we zo’n
120 leden. Die zijn niet altijd aanwezig en er
zijn ook veel mensen die geen lid zijn en die
zeggen: ‘ik wil mij nergens aan conformeren,
ik wil geen lidmaatschap, helemaal nergens,
dus ook niet bij julllie'. Die draaien dus wel
mee en hebben soms functies die van belang
zijn. We zijn een vrije evangelische gemeente
en accepteren iedereen zoals hij is. Er zijn
mensen die zetten zich heel graag in en er
zitten mensen aan de zijlijn. Dat vinden we
ook prima.

Kun je iets vertellen over de plek die het
gebouw en ook de Christengemeente in de
wijk heeft?
"Ja. We hadden een klein gebouw op de
Heisterberg, maar we we groeiden uit het
jasje. Toen hebben wij de koppen bij elkaar
gestoken en zagen dat dit pand te koop
stond; het voormalige pand van meubelzaak
Leijendekkers. We waren toch een beetje een
vrije gemeente. Het was allemaal RoomsKatholiek in de omgeving en we hebben toch
een beetje ander jasje aan en dat werd niet
altijd zo gewaardeerd. Dat was rond 1982.
Uiteindelijk hebben we het gebouw voor een
veel lager bedrag gekregen dan de vraagprijs.
We ontdekten dat de mensen in de wijk wel
geïnteresseerd waren en ook weer mensen
niet. In het begin hebben we veel last van
hangjongeren gehad, die, als wij bij elkaar
kwamen, tegen de ruiten schopten en herrie
maakten. We hadden een betonnen bak voor
het raam. Daar ging de jeugd altijd zitten
onder het afdakje. Dat vonden we helemaal
geen punt, maar die gingen een hoop herrie
schoppen en dat vonden we wel irritant. Toen
hebben we die bak weggehaald en het gaat
op dit moment eigenlijk heel erg goed. De
buurt heeft ons geaccepteerd. Ik merk dat we
goede contacten hebben met veel mensen in
de buurt. We zijn natuurlijk serieus gelovige
mensen, maar iedereen hier in de omgeving
groet ons allemaal. Het gaat prima.

dicht te doen en boven hebben we allemaal
dubbele beglazing gemaakt. Daarna hebben
we geen klachten meer binnen gekregen. Die
mensen hebben ook recht op hun zondagsrust
natuurlijk. Ze hebben de hele week gewerkt en
willen ’s zondags uitslapen. Ik begrijp dat heel
goed."

Er waren wel eens mensen aan de overkant die
zich stoorden aan de muziek die buiten te horen
was. Dus we hebben besloten om alle ramen

We hebben ook lange tijd wat kleding hier
aan mensen gegeven. Voedselpakketten aan
mensen gegeven. Wie komt die komt en wie

Iedere zaterdag kun je hier een praatje maken,
koffie drinkje, soep eten en er komen mensen
uit de buurt. De flat die afgebroken is, daar
hadden wij veel mensen van die regelmatig
even binnen kwamen. Door de afbraak is het
wel wat teruggelopen, want we hadden een
tijd er hier wel vijftig mensen binnen zaten op
zaterdag."

"Mijn ideaalbeeld is dat veel
meer mensen vanuit de buurt
geïnteresseerd zouden zijn in
wat wij doen"
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Je tipte al even aan dat je mensen van
de voormalige flat die hier stond binnen
komen. Kun je iets meer vertellen over de
rol van jullie kerk binnen de buurt?
"Wij willen heel graag verbinding maken met de
buurt. Toevallig is het thema ‘verbinding’ ook
het thema van het toekomstige Bongaardpark.
Wij zijn een kerk die de bijbel probeert trouw
na te leven. En in de bijbel staat dat je iedereen
moet accepteren, respecteren, liefhebben. En
wij begrijpen dat iedereen een verleden heeft,
een rugzak heeft. Heb ik ook gehad, dat heeft
iedereen in onze kerk.
Soms lopen mensen een beetje verloren en
wij willen zo graag wat betekenen voor de
mensen in de buurt. En dat merk je: hier zijn
mensen zo enthousiast, die blijven urenlang
op zaterdag zitten praten met elkaar. Over
ditjes en datjes en sommige mensen raken
geïnteresseerd in ons geloof. En dan stromen
mensen ook in. Sporadisch, maar het gebeurt.
Het belangrijkste is dat wij de medemens een
beetje willen helpen, dienen.

niet komt, die komt niet. Het is eigenlijk meer
een sociaal gebeuren. Er zit niet echt een diep
doel achter, maar het is wel meer dan een
sociale plek waar wij mensen graag bij elkaar
willen brengen."
Is er een vertrouwensband ontstaan met
mensen die hier komen of gaat dat misschien
wat te ver?
"Nee, het is wel een vertrouwensband. Mensen
weten ook dat als ze in de problemen zitten dat
wij hun daarmee proberen te helpen. Dat kan
financieel zijn, dat kan met kleding zijn, dat
kan met huisraad zijn hè, of wat meubeltjes.
We hebben ook wel contacten naar oficiële
organisaties waar we soms mensen naar toe
sturen. Meestal is dat wel op geestelijk vlak.
Als het op het sociale vlak is, dan schakelen we
de gemeente in."
Hoe kwamen jullie in aanraking of hoe is het
contact met de andere initiatiefnemers van
het Bongaardpark tot stand gekomen?
"Ons kostersechtpaar, Arnold en Tiny Scheijen
hoorde dat hier zo’n mooi park gerealiseerd
gaat worden en de initiatiefnemers zochten
nog sponsoren. Arnold kwam toen naar me
toe en zei: ‘Jos, ze gaan daar een park maken
en daar kunnen wij ook gebruik van maken
natuurlijk. En het zou leuk zijn als we daar wat
zouden doen, een leuke bank sponsoren of
zo.’ We vonden dat een goed idee en hebben
het met het bestuur besproken. We waren
er enthousiast over, het is de achtertuin van
ons zeg maar. En met in het achterhoofd
‘vebinding’ met de buurt dacht ik: dat ga we
doen. Nagenoeg de hele kerk doet mee."
Wat is de relatie van jullie met het
toekomstige park? Gaan jullie er dingen
doen, of is alleen bij de opstart heb je je
bijdrage geleverd?
"Wij ‘kerken’ tot een uur of twaalf. De kinderen
hebben beneden heel veel ruimte waar de
crechekinderen, kerkkinderen en de kleine en
tieners dan naar toe gaan. Om een uur of twaalf
dan is het hele gebeuren afgelopen en wordt er
koffie gedronken en gekletst. De kinderen die
willen spelen doen dat nu op de binnenhof. Dus
ik vermoed dat die in de toekomst hoppekedee
het park inrennen en daar wat gaan spelen.
Dat een paar ouders meegaan om wat toezicht
te houden, vandaar ook het idee van de bank.
Misschien dat we ooit eens een muziekavond
organiseren. Dat weet ik nog niet, daar heb
ik nog niet over nagedacht. Het gaat mij in
eerste instantie om de kinderen en dat die van
het park gebruik mogen maken."
Zie je het park ook als een middel om
de verbinding met de rest van de wijk te
vergroten?
"Ja, we gaan straks op 16 maart die bomen
planten en Henk van de koffiebar heeft meteen
gezegd: 'iedereen die hier is in het park, mag
bij mij komen soep eten, koffie drinken, kopje

thee om bij te tanken of om te schuilen, mocht
het gaan regenen.' En toen dacht ik bij mezelf:
‘Zie je, zonder dat we dat al afgesproken
hebben, groeit dat.' Ik heb nu als bestuurslid
van dat Bongaardpark toch ook al heel veel
mensen leren kennen uit de wijk en ik vind dat
heel aangenaam."
Gaan jullie iets doen met het onderhoud?
"Dat is wel de bedoeling ja. We gaan inderdaad
proberen zoveel mogelijk buurtbewoners te
betrekken daarbij, maar we willen daar als kerk
ook aan bijdragen. Ik denk aan een paar keer
per jaar bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt."
Mis je de flat hier tegenover?
"Nee, ik mis de flat niet. Ik geloof wel dat Henk
en Judy wel wat mensen missen van de flat. De
flat is dan wel weg maar je hebt nu een veel
mooier natuurlijke uitzicht. Onze kinderen
kunnen daar straks gebruik van maken."
Hoe zie jij de buurt, de wijk, jullie rol als
Christengemeente over 10-15 jaar. Hoe ziet
jouw ideaalbeeld er uit.
"Mijn ideaalbeeld is dat veel meer mensen
vanuit de buurt geïnteresseerd zouden zijn in
wat wij doen. Ik zeg vaak tegen mensen:
’Kom gewoon eens naar boven, ga zitten op
de achterste rij en loop weg als het je niet
bevalt.' Want veel mensen hebben geen idee
wat dit gebouw eigenlijk inhoudt. Het is
vreemd voor hun. En dat zou mijn ideaalbeeld
zijn. Zoveel mensen hebben geen idee van
wat onze kerk behelst, wat het inhoudt en
ook verder het daar maar bij laten. Vaak een
oordeel hebben of een vooroordeel hebben.
Als je hier binnenkomt vrijwillig, je gaat
vrijwillig naar buiten. "
Interview en foto: Hans Ermers

PROGRAMMA
HOENSBROEKSE
AMATEURKUNST
Tot aan de zomervakantie staan er nog
enkele bijeenkomsten van de Hoensbroekse
Amateur Kunst (HAK) gepland:
Boekenbrunch met Dick Gebuys:
Vrijdag 26 april		
€ 2,50 p.p.
Vrijdag 10 mei		
€ 2,50 p.p.
De boekenbrunch vindt altijd plaats in BMV
De Vlieger, Maria-Gewandenstraat 24 in
Hoensbroek. Aanvang telkens om 13.00 uur.
Voor meer informatie over de onderwerpen
en sprekers die aanwezig zijn, kunt u contact
opnemen via: info@mariagewanden.nl.

-5-

BUURTONTBIJT MET
WETHOUDER
ADRIANE KEULEN
Wethouder Adriane Keulen wil graag
kennismaken met bewoners die normaal geen
contact hebben met de gemeente.
Daarom worden er buurtontbijten
georganiseerd waarin ze graag van bewoners
hoort hoe zij de afstand tot de gemeente
ervaren, wat ze van hun buurt denken en waar
ze met betrekking tot de gemeente behoefte
aan hebben.
In Maria-Gewanden is dit ontbijt gepland op
donderdag 13 juni van 9.00 tot 11.00 uur.
Het gaat dus voornamelijk om mensen die
normaalgesproken geen contact hebben
met ambtenaren of wethouders van de
gemeente.
Wilt u graag aanwezig zijn bij het
Buurtontbijt, meld u zich dan even aan door
een e-mail te versturen naar:
info@mariagewanden.nl onder vermelding
van uw naam en adres.

TAFELTENNIS:
vanaf 20 maart
ook overdag
Ben je met pensioen of 55+’er en wil je
in een ontspannen sfeer bewegen met
leeftijdgenoten?
Vanaf 20 maart ben je dan van harte welkom
om op de woensdagmiddagen vanaf 13.30
uur tot 16.00 uur te komen sporten in de
sportzaal van basisschool “de Vlieger”,
Maria-Gewandenstraat 24 in Hoensbroek.
Tafeltennisbatjes zijn aanwezig. Het enige dat
je moet meenemen:
•
gemakkelijk zittende kleding
•
sportschoenen zonder zwarte zolen
Na het sporten is er bij de zaal gelegenheid om
te douchen. Op deze woensdagen zijn enkele
ervaren 55+ tafeltennisspelers aanwezig, om
als dit gewenst is, aanwijzingen te geven.
Wat zijn de kosten:
De eerste 2 keer is gratis, daarna wordt er een
vergoeding van € 1,50 per woensdag gevraagd.
Wil je nog meer informatie, kijk op onze site:
www.ttvhoensborek.nl.
Wij verheugen ons op je komst, we gaan er
samen wat moois van maken!

BOEKEN VAN
HEEMKUNDEVERENIGING HOENSBROEK
De Heemkundevereniging Hoensbroek heeft de volgende boeken nog in voorraad:
Nieuw Lotbroek in woord en beeld		
€ 10,95
De Hoofdstraat, herziene uitgave van 180 bladz. € 12,95
Joodse onderduikers in Hoensbroek		
€ 19,95
Mariarade 100 jaar				
€ 14,95
Kasteel Hoensbroek			
€ 14,95
Maria-Gewanden vroeger			
€ 9,95
Rondom de kleine St. Jan			
€ 6,95*
Wie zègk ich dat in Breuker plat		
€ 3,95
Er zijn ook nog diverse nummers van het verenigingsblad 'Oos Gebrook' voorradig*
Al deze publicaties zijn nog verkrijgbaar in de boekhandel ReadShop, Peter Wind en via ons
secretariaat.
De met een * gemerkte boeken zijn alléén te verkrijgen via het secretariaat:
Klinkertstraat 19, 6433 PA Hoensbroek
Telefoon: 045 - 521 7721
E-mail: secretaris@heemkundehoensbroek.nl
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Meedoen met buurtpreventie?
1.

4. Vul
je gegevens in. Let op: alleen de naam die je invult
is eventueel voor andere gebruikers zichtbaar. Nooit je

Download de Heerlen-app in je google- of app-store.

mailadres. Het mailadres wordt alleen gebruikt voor het
beheer van de app.

2. Kies in het startscherm voor de optie buurtpreventie.

5. Je krijgt in je mail een toegangscode.

Vul deze eenmalig in om je aanmelding af te ronden.

3. Kies
de buurt waarvoor je je wilt aanmelden (later
kun je eventueel nog meerdere buurten toevoegen).

6. Vanaf
nu kun je meldingen maken, meldingen bekijken
of via ‘mijn buurten’ extra buurten toevoegen of ver-

wijderen. Bekijk ook altijd even de tips, zodat je de app
zo optimaal mogelijk kunt gebruiken.
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NIEUWE STRAATNAAM MARIA-GEWANDEN:
GROENEWEGSE BOSPAD
Naam verwijst naar verre verleden
Op 16 maart onthulde onze Hoensbroekse
wethouder
Adriane
Keulen
het
straatnaambord in het Schurenberger Park.
Het pad draagt vanaf die dag de naam
‘Groenewegse bospad’. Waar komt de naam
vandaan en waarom werd deze gekozen?
Al op de vroegste landkaarten van Hoensbroek
is te zien dat er verschillende wegen zijn die
het dorp verbinden met nabijgelegen kleine
buurt- en woongemeenschappen.
Zo zien we bijvoorbeeld dat de Grubbenlaan
twee eeuwen geleden al de verbindingsweg
vormde tussen het dorp Hoensbroek en
Amstenrade, net zoals de Paadweg
en
de Zandweg. De Zandbergsweg was de
verbindingsweg tussen het kasteel, de beken
Auvermoer en Molenbeek met Vaesrade.
Toen in 2014 werd begonnen met het
ontwikkelen van plannen voor het
Schurenberger Park, wilde de vrijwilligersgroep
van het park ook een wandelpad aanleggen;
een pad dat het Levensloopbos, natuurlijk
bos en activiteitenterrein met elkaar zou
verbinden. Meerdere ideeën werden naast
elkaar gelegd en uiteindelijk werd het pad
gekozen zoals het er nu ligt. Uit die tijd
dateert ook mijn idee om het pad een naam
te geven. Hoewel alle initiatiefnemers van het
Schurenberger Park enthousiast waren, bleef
het niet meer dan een leuk idee.
Ik was al een tijdje bezig om met Google Earth
oude plattegronden over de actuele Google
kaarten te projecteren; een mooie manier om
te zien hoe wegen vroeger liepen en welke

verbindingen er tussen woongemeenschappen
waren. Maar nog interessanter was om te
zien dat sommige straten zoals we die nu nog
kennen al eeuwenoud blijken te zijn.
Een van de kaarten die ik ontdekte was er
een die ruwweg het gebied bestreek tussen
Vaesrade en Terschuren. Nadat ik ook deze
kaart geïmporteerd had in Google Earth,
ontdekte ik dat nagenoeg op hetzelfde tracé
als waar nu het wandelpad door het park loopt,
vroeger ook al een pad liep: de Groene weg.
Nu wist ik dat er nog steeds een stuk
Groenenweg bestaat en dat die uitkomt op de
Schuureikenweg. Ik wist ook dat dit tot midden
zeventiger jaren een veldweg was die richting
Mariarade liep. Maar de Groenenweg bleek dus
ruwweg de verbinding te zijn geweest tussen
Terschuren en Jeugrubbe/Vaesraderbosweg.
Door de komst van de Randweg en de
voetbalvelden van VKC-Kaspora en het veld
van Korfbalvereniging Mariarade, was het
noordoostelijk deel van de Groenenweg komen
te vervallen. Ik realiseerde me dat we met de
aanleg van het pad door het Schurenberger
Park onbewust eigenlijk een oude veldweg
nieuw leven in hadden geblazen. Daarom lag
het ineens ook voor de hand om de nieuwe
naam van het pad te laten verwijzen naar de
oude naam Groene weg.
In Maart 2017 diende ik bij de gemeente een
verzoek in om het pad een officiële naam te
verlenen. Door omstandigheden heeft deze
aanvraag een tijd in de ijskast gelegen.
Wethouder Adriane Keulen is vanuit haar
functie ook lid van het algemeen bestuur van
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het Gegevenshuis, de organisatie die zich
bezighoudt met het inwinnen, beheren van
informatie binnen de gemeente en hierover
te informeren. En zo ook met straatnamen. Zij
nodigde mij midden vorig jaar uit om over de
aanvraag te komen en praten. Hierna werd de
procedure behoorlijk versneld.
Het bleek niet mogelijk te zijn om de oude
straatnaam ‘Groenenweg of Groene weg’
te gebruiken. Hulpverleners, post- en
pakketbezorgers zouden in de problemen
kunnen komen omdat er immers nog steeds
een oud stuk Groenenweg bestaat bij Adelante.
Daarom kozen we voor Groenewegse bospad:
een verwijzing naar de eeuwenoude landweg
en het toekomstig karakter: een bospad door
het Schurenberger Park.
Hans Ermers

ZÓ KRIJGT U HULP IN HEERLEN
Uit de zorgkrant van de gemeente Heerlen

In Heerlen heben alle zorg- en hulpverleners
hun krachten gebundeld. Samen met u en
alle andere inwoners van de stad vormen
we een keten van informele en formele
dienstverlening en ondersteuning. In deze
keten doen alle burgers mee. Eigen kracht is
het uitgangspunt.

u behoefte heeft aan mantelzorg. Vraag eens
aan uw buren of buurtgenoten, of aan uw
buurt- of wijkorganisatie. Zij wijzen u graag
de weg.

telefonische hulpdienst. Daar wordt u verder
geholpen. Crisishulp en opvang is zo 24 uur
per dag beschikbaar voor kinderen, jongeren
en gezinnen.

Waarvoor belt u het Sociaal Buurtteam?
Via het Sociaal Buurtteam krijgt iedereen in
Heerlen de zorg en ondersteuning die hij of zij
nodig heeft op het gebied van zorg en welzijn,
opvoeden en opgroeien, werk, inkomen,
participatie of schulden. Heerlen telt 13
Sociale Buurtteams. Deze teams worden
ondersteund door twee expertiseteams.
In elke buurt is zo specialistische hulp en
ondersteuning dichtbij.

Waar kan ik meer informatie vinden over de
veranderingen in werk en inkomen?

Wilt u een afspraak maken met het Sociaal
Buurtteam?
Bel dan met 045 - 560 40 04 of mail naar:
info@sociaalbuurtteamheerlen.nl.
Het Sociaal Buurtteam is bereikbaar van 8.30
tot 17.00 uur. Als er specialistische hulp
nodig is, schakelt het Sociaal Buurtteam het
expertiseteam in; daarvoor hoeft u verder
niets te doen.

Wat kunt u zelf doen?
Als u een vraag heeft, kunt u deze als eerste
stellen aan familieleden, goede buren of
vrienden. Of u neemt rechtstreeks contact
op met de klantenservice van de organisatie
die u verder kan helpen, bijvoorbeeld bij de
belastingdienst of de gemeente. Misschien
kunt u dan al vooruit!

De bekende loketten blijven bestaan.
Naast de nieuwe Sociaal Buurtteams, blijven
de bekende loketten van de gemeente zoals
het WMO-loket en de poort Werk en Inkomen
gewoon bestaan. Deze loketten werken
nauw samen met het Sociaal Buurtteam.
Deze loketten bereikt u via het algemeen
nummer van de gemeente: 14 045. Ook kunt
u met uw vragen terecht bij uw huisarts,
het schoolmaatschappelijk werk of de
wijkverpleegkundige. U kiest de route die
u het prettigst vindt. Samen met u en de
professionals van het Sociaal Buurtteam
bekijkt uw contactpersoon wat u nodig heeft
en bundelen ze de krachten.

In alle Heerlense buurten zijn ook vrijwilligers
en mantelzorgers actief. Zij helpen u
graag verder als u informatie zoekt over
bijvoorbeeld activiteiten voor de jeugd in de
wijk, mogelijkheden voor ontmoeting of als

Wie belt u voor crisishulp?
Ook dan belt u het Sociaal Buurtteam op
nummer: 045 - 560 40 04.
Buiten kantoortijden wordt u via dit
telefoonnummer doorverwwezen naar de

Op www.heerlen.nl/werkeninkomen staat alle
belangrijke informatie. Hier vind u ook de
nieuwe Plussen en Minnen.
Kan ik ook bellen?
Telefonische bereikbaarheid op werkdagen
van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer:
14 045.
UWV WERKbedrijf via telefoonnummer :
0900 - 9294
Bureau Wmo-voorzieningen via nummer:
045 - 560 50 30
Opening zorgloket Wmo Heerlen: op
werkdagen van 8.30 tot 11.00 uur.
Bureau Schuldhulpverlening: bereikbaar
via telefoonnummer 045 - 560 52 50, of per
e-mail: schuldhulpverlening@heerlen.nl.
Openingstijden van het loket: 8.30 - 11.00
uur.
Sociale recherche: bereikbaar via
telefoonnummer 045 - 560 50 45. E-mail bij
fraudesignalen: fraudesignaal@heerlen.nl.
Inburgering: bereikbaar via telefoonnummer:
045 560 50 45, of per e-mail:
inburgering@heerlen.nl.
Baanbrekend werk: bereikbaar via
telefoonnummer: 045 560 39 43.

Lente op het voormalige mijnspoor
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NL DOET WEER GROOT SUCCES IN MARIA-GEWANDEN!
Tientallen vrijwilligers maken onze wijk mooier, schoner en veiliger
Net als voorgaande jaren was het tijdens de landelijke NL Doet-dag weer een drukte van jewelste bij verenigingen, stichtingen en
burgerinitiatieven in onze wijk. Omdat de weersvooruitzichten voor 16 maart op z'n zachtst gezegd niet al te best waren, werden
activiteiten soms verplaatst naar 23 maart. Wat werd er zoal gedaan?

Scouting de Stutters
Scouting De Stutters is bezig geweest met het verbeteren van de vuurkuil, door het aanleggen
van een extra vluchtpad en ook werd het houthok gerenoveerd. De jeugd werd hiervoor
betrokken bij het schuurwerk. De definitieve schilder- en onderhoudswerkzaamheden moeten
nog plaatsvinden. Op zaterdag de 23ste waren de werkzaamheden gericht op het snoeien van
groen langs de oprit en het opruimen van het terrein en het clubgebouw.

Schopla
Ook dit jaar deed Schopla weer mee aan NL Doet. Ondanks het slechte weer was de animo om te helpen groot. Er werd door iedereen weer veel
rommel opgeruimd in de buurt. Door de storm in de dagen vóór 16 maart, waren er plastic afvalzakken vernield en was opruimen dus heel
hard nodig. Wij wonen in een mooie en fijne buurt,en willen ook allemaal dat het zo blijft. Het is weer schoon en hopelijk blijft het zo. Dus als
iedereen blijft opletten en wat opruimt wordt deze buurt misschien ook wel de schoonste. Bedankt allemaal!
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Bongaardpark
Zo’n 30 personen hadden zich aangemeld
om op zaterdag 16 maart bomen te gaan
planten in het Bongaardpark. De bomen
werden op tijd geleverd, net als de boom
voor de boombank. Maar ook hier was het
weer de spelbreker: regen, regen en nog
eens regen in de dagen ervoor. Het was niet
verantwoord om in de modder bomen en
struiken te gaan planten.
In overleg met het ‘crisisteam’ werd
besloten de plantdag uit te stellen tot de
23e maart en de vrijwilligers werden op
tijd op de hoogte gebracht. Het werd een
fantastische dag met tientallen vrijwilligers
waaronder veel van Christengemeente
Levend Water en enkele enthousiaste
buurtbewoners.

Schurenberger park
Ondanks het slechte weer in de dagen vóór 16 maart, lieten de
vrijwilligers van het Schurenberger Park de werkdag gewoon
doorgaan. Dat kon uiteindelijk ook, want het bleek die zaterdag
de hele dag droog en de temperatuur was prima om te werken.
Ook wethouder Peter van Zutphen was aanwezig om een handje
te helpen. Om 13.00 uur werden de harken, schoppen en
snoeischaren neergelegd en werd het nieuwe straatnaambord
onthuld door wethouder Adriane Keulen. Het vernieuwde
informatiebord werd onthuld door Harrie de Kleijn, namens de
hoofdsponsor van de beide kunstwerken: DSM Dyneema. Bij het
activiteitenterrein en natuurlijk bos werden nieuwe boompjes
gezet en 4 adoptanten vervingen hun bomen die de warme zomer
van vorig niet overleefden.
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Wat betekent klimaatverandering voor u? En hoe kunnen
we problemen als wateroverlast samen voorkomen?
Het klimaat verandert in een rap tempo. Extreme neerslag,
maar ook droogte en hitte bedreigen de stad en de natuur.
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom nodigen we u uit
voor een bijeenkomst waarin we uitgebreid ingaan op de
gevolgen van klimaatverandering. Wat kan de gemeente en
wat kunt u zelf doen om het risico op wateroverlast te verkleinen? Hopelijk inspireren we u om samen met ons aan de
slag te gaan. Om een inschatting te kunnen maken van het
aantal deelnemers, vragen we u vriendelijk om u vóór 15 april
aan te melden via gemeente@heerlen.nl of 045-5605040.
Meer informatie over onder meer het programma vindt u
op onze website: www.heerlen.nl/wateroverlast.
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