
- 1 -

IN DIT 
NUMMER O.A.:

• Koningsdagfestival
• Interview met muzikant Toine Sporken
• NL Doet - In de wijk
• Diverse activiteiten bij Schopla
• Bongaardpark is 'Kern met Pit'
• Project blokfluiten voor scholieren
• En nog veel meer....

• 
Ac

ht
ti

en
de

 jaa
rgang, num

m
er 1•

 maart 2020 

NIEUW(S)

De Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden 
ondersteunt allerlei activiteiten die 
bijdragen aan verbetering van de 
leefbaarheid in onze buurt. Op initiatief van 
bewoners zijn al veel dingen gerealiseerd, 
maar het kan altijd nog beter. 

Op onze website staat veel informatie over 
onze activiteiten voor de buurt.
Maar u kunt ook iets doen!

Heeft u een idee of een plan  dat het wonen in 
onze buurt voor u en onze medebewoners nog 
prettiger kan maken? Laat ons dat dan weten. 
Wellicht kunnen wij uw idee ondersteunen. 

We kunnen er dan  over praten en komen we 
misschien samen tot realisatie. Hoe meer 
buurtbewoners er iets aan kunnen hebben, hoe 
beter. 

Wij zijn bereikbaar via:
• E-mail: info@mariagewanden.nl
• Telefoon :  nr. 06 22681386 of
0630664406
• Post: Maria-Gewandenstraat 24,
6432CP Hoensbroek
• Website: www.mariagewanden.nl

Wordt het leven in 
Maria-Gewanden 

beter?

NL Doet op 14 maart 2020.

Met de NL Doet-dag op 14 maart zullen de 
nieuwe bomen bijgeplant worden. Hier worden 
nog vrijwilligers voor gezocht. Wil je ook 
meehelpen? Kom dan die dag tussen 10.00 
en 13.00 uur naar het Bongaardpark tussen 
Bongaardstraat en voormalig mijnspoor om het 
parkje nog mooier te maken.  
Alle hulp is welkom!
Werkgroep Bongaardpark

projecten waren ook geweldig en leverden 
de initiatiefnemers van het Bongaardpark 
veel inspiratie op. Het is prachtig om zoveel 
burgerinitiatieven door heel Limburg te zien. 
Allemaal enthousiaste mensen en projecten 
die hun woonomgeving willen verbeteren op 
het gebied van zorg, spelen voor de jeugd of 
mooier maken van de plek waar je woont. Een 
aanrader voor andere projecten om eens aan 
deel te nemen.

Zaterdag 18 januari 2020 was een 
spannende dag voor de werkgroep van 
het Bongaardpark. Drie afgevaardigden, 
Jo Hermanns, Arnold Scheilen en Miriam 
Schreurs, trokken naar Ospel om deel te 
nemen aan de 'Kern met Pit-dag'.

Het project 'Bongaardpark' werd 3 minuten 
gepresenteerd, zodat de jury kon beoordelen 
of het goed afgerond was en aan alle 
voorwaarden was voldaan om een beloning te 
ontvangen. 

Miriam had voor deze gelegenheid een mooie 
film samengesteld van foto’s die gemaakt 
werden tijdens de totstandkoming van het 
Bongaardpark.

De afgevaardigden waren zeer verheugd dat 
onze Wethouder Adriane Keulen de middag 
kwam bijwonen om ze te steunen. De pitch, 
onder het toeziend oog van onze gouverneur 
Theo Bovens, verliep prima. Hij werd na 
de pitch nog uitgebreid bijgepraat door de 
afgevaardigden. Er is dan ook een mooi park 
gerealiseerd!

Het initiatief werd beloond met een cheque 
ter waarde van 1000 euro. Met dit geld zullen 
nieuwe bomen worden aangekocht om de 
exemplaren die het afgelopen jaar niet gered 
hebben te vervangen.
De presentaties van de andere deelnemende 

BONGAARDPARK IS
'KERN MET PIT'
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Bloembakken 2019
We hebben een fantastische zomer gehad in 
2019. Dankzij het mooie weer en de goede 
zorg van  Egidio Pettini, hebben wij allemaal 
volop kunnen genieten van onze mooie 
bloembakken. 

Paasactie 2020
De week voor de Pasen, zal het bestuur van 
Schopla, al hun leden verrassen met een 
kleine Paasattentie. Dit wordt een jaarlijkse 
traditie die door de leden zeer op prijs wordt 
gesteld. Het bestuur waardeert elk jaar weer, 
de positieve reacties hierover.

Zaterdag 9 mei zal in onze Schopla-buurt 
op het plein bovenaan de Opbraakstraat, 
weer de jaarlijkse voorjaarsplantjesmarkt 
gehouden worden.

In samenwerking met hofleverancier 
Egidio Pettini kunt u dan weer nieuwe 
voorjaarsplantjes kopen voor in uw eigen tuin.
Ook is er weer de mogelijkheid om mee 
te helpen om de Hanging Baskets in de 
lantaarnpalen te voorzien van nieuwe 
aanplant.

En natuurlijk is het weer een goede 
gelegenheid om , zo na de winterslaap, 
weer eens gezellig bij te kletsen met uw 
buurtgenoten. Uiteraard onder het genot van 
een kopje koffie of thee met wat lekkers.

Vanaf 10 uur kunt u er terecht – ook wethouder 
Adriana Keulen zal vanaf 12:00 uur weer van de 
partij zijn en kunt u ook met haar een praatje 
maken.
Schopla hoopt u dan weer te ontmoeten en dan 
samen de Schopla-buurt weer van een gezellig 
voorjaarsjasje te voorzien.

Tot dan! 

Geslaagde actie Kerstmarkt  21 december 
2019
Het laatste half jaar zijn er dus door Schopla 
weer hele mooie dingen samen gedaan. 
Mensen die in de zomer door de straten reden 
konden genieten van de mooie bloembakken. 
En dan was er natuurlijk de gezellige mooie 
decembermaand, met de Kerstmarkt op 
zaterdag 21 december waarbij tot vreugde van 
de aanwezigen ook onze wethouder Adriane 
Keulen aanwezig was. 
Zoals andere jaren waren er natuurlijk ook 
weer de door de bewoners geweldige versierde 
kerstbomen.

Jong en oud hebben met veel plezier, aandacht 
en zorg hierdoor de buurt in een geweldige 
mooie Kerstsfeer gebracht. 

De  eerste Kerstmarkt was heel sfeervol, 
gezellig, mede door de grote opkomst van 
de buurtbewoners. Het bestuur was dan ook 
heel blij met de positieve reacties van de 
buurtbewoners, jong en oud, die men tijdens 
deze Kerstmarkt en daarna hebben kunnen 
verblijden met een leuke attentie.

Schopla, de buurtvereniging die de belangen behartigt van de bewoners uit de  
Schudgootstraat,  Opbraakstraat, Lampisteriestraat, Neerbraakstraat, Steenkoolstraat 
en Raambouwstraat is de afgelopen maanden weer behoorlijk actief geweest. Ook op de 
landelijke NL Doet-dag op 14 maart is er weer een activiteit gepland. Een overzicht van hun 
activiteiten:

SCHOPLA WEER ZEER ACTIEF
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Wilt u de al beschikbare informatie bekijken, ga dan naar de Facebookpagina van Leisure Lane 
Parkstad of naar www.iba-parkstad.nl/projecten/leisure-lane.
U kunt ook onderstaande QR-codes scannen voor meer informatie.

Op 14 februari heeft Provincie Limburg definitief ingestemd met de aanleg van de 
Leisure Lane Parkstad: een unieke toeristische fietsroute dwars door de voormalige 
Oostelijke Mijnstreek. In Hoensbroek zal dit 4,5 meter brede fietspad lopen over het 
voormalige mijnspoor, vanaf Terschuren tot aan de nieuwe tunnel aan de Akerstraat en 
dan verder richting Brunssum. Er worden twee informatieavonden voor omwonenden en 
belangstellenden georganiseerd. Graag informeren we u over wat u op deze avonden kunt 
verwachten.

De eerste avond wordt georganiseerd door 4Gebrook, het samenwerkingsverband van de vier 
Hoensbroekse buurtorganisaties. Het doel van deze avond is om helder te krijgen welke vragen 
er leven bij omwonenden en geïnteresseerden. We kunnen dit doen aan de hand van globale 
informatie die beschikbaar is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden, kunstwerken 
langs de route (bruggen e.d.), aanpassingen aan de groenvoorziening, etcetera.
De  buurtorganisaties inventariseren op deze avond slechts welke vragen de omwonenden en 
geïnteresseerden hebben. 4Gebrook is uiteraard niet verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
werk.
Deze eerste informatieavond wordt gehouden op 18 maart bij Amicitia aan de markt in 
Hoensbroek, aanvang 19.00 uur.

De tweede avond wordt georganiseerd door Gemeente Heerlen, Provincie Limburg en IBA.
Datum, tijdstip en locatie zijn nog onbekend; deze zullen op een later tijdstip bekend worden 
gemaakt.
Er wordt verteld wat de aanleg gaat betekenen voor het stadsdeel Hoensbroek en hoe het er 
uiteindelijk uit gaat zien. Tevens worden de vragen die op de eerste avond zijn geïnventariseerd 
besproken met de aanwezige officiële instanties.

LEISURE LANE NIEUWS:
INFORMATIEAVONDEN

Vergroten verkeersveiligheid
Zichtbaarheid en veiligheid zijn in het verkeer 
van groot belang. Tijdens de controles hebben 
agenten tientallen bekeuringen geschreven 
voor uiteenlopende verkeersovertredingen. 
Bij twee andere bestuurders werd tijdens 
onderzoek geconstateerd dat zij onder invloed 
van drugs deelnamen aan het verkeer. Hen 
is een rijverbod opgelegd en hun rijbewijs 
ingenomen. Er werden twee voertuigen buiten 
gebruik gesteld en enkele openstaande boetes 
geïnd.

Op woensdag 29 januari 2020  vond er een 
grootschalige criminaliteitscontrole op de 
Markt in Hoensbroek plaats. Deze had als 
doel om diverse criminaliteitsvormen zoals 
woninginbraken, mobiel banditisme en 
ondermijning aan te pakken.

In de wintermaanden slaan criminelen vaker 
hun slag en daarom zet de politie onder het 
motto ‘‘Donkere Dagen Offensief’ extra in 
met dergelijke controleacties. Bij de actie 
werden naast de politie ook handhavers van 
de gemeente Heerlen ingezet. Er werden 
vanaf het begin van de middag tijdens 
de criminaliteits- en verkeerscontrole 
verschillende boetes uitgeschreven, onder 
andere voor het besturen van een voertuig 
tijdens een rijontzegging.

TIENTALLEN 
BEKEURINGEN 

UITGEDEELD BIJ 
CONTROLE MARKT IN 

HOENSBROEK
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13 EN 14 MAART: NL DOET IN ONZE WIJK

Op 14 maart wordt er op verschillende plekken hard geklust om 
onze wijk nog fraaier te maken. Maar de vrijwilligers kunnen 
nog helpende handen gebruiken. Wilt u die dag best wat hand-
en-spandiensten verrichten, meld u dan via de website van NL 
Doet aan voor een van de mooie onderstaande klusprojecten in 
onze wijk: 
https://www.nldoet.nl of scan de qr-code hiernaast:

Handboogvereniging 
Willem Tell: onderhoud 
gebouw en terrein

• Onderhoud gebouw, verven, dakgoot 
repareren

• Doelen vernieuwen
• Afrastering schietterrein repareren
• Terrein opruimen
• Onkruid verwijderen voetpad
• Container opruimen

Adres: Randweg 64, Hoensbroek
Datum: Zaterdag 14 maart
Tijdstip: 10:00 - 17:30 uur

'Met snoeischaar en hark 
door het Schurenberger 
Park'

Ook dit jaar gaan we weer aan de slag om 
het Schurenberger park zomerklaar te 
maken. Wat gaan we allemaal doen:

• Snoeiwerkzaamheden uitvoeren en 
met het snoeihout maken we een 
houtwal waar de dieren in het park 
voedsel en onderdak vinden.

• De herdenkingscirkel vernieuwen
• In het natuurlijk bos worden weer 

nieuwe boompjes geplant
• Kunstwerken schoonmaken
• Zitbanken schoonmaken

Adres: Groenewegse bospad (naast de 
begraafplaats aan de Randweg)
Datum: Zaterdag 14 maart
Tijdstip: 10:00 - 14:00
Meer informatie:
offerbeek_jolanda@hotmail.com

Speeltuin Maria-
Gewanden

Wij willen graag de speeltuin weer fris , 
netjes, veilig, en seizoensklaar maken.
Buiten is vooral opknapwerk en tuinieren 
zoals speelbakken blad en onkruidvrij 
maken, harken , schoppen etc. En 
natuurlijk ook reparaties verrichten.
Binnen is vooral poetsen, organiseren, 
hek inbouwen/ruimen reparaties bv 
boiler, wc, leiding etc.
Zowel buiten als in het bijgelegen 
gebouw (winkel, wc's, voorraadhok) is er 
genoeg te doen en kunnen we alle hulp 
gebruiken.

Adres: Langstraat 29, Hoensbroek
Datum: vrijdag 13 maart
Tijdstip: 10:00 - 18:00
Meer informatie:
ramona_speeltuin@hotmail.com
Telefoon: 0657979446

Scoutinggroep De Stutters: 
klusdag voor iedereen

Tijdens NL Doet 2020 willen we met 
z'n allen (onze vrijwilligers, ouders en 
andere geïnteresseerden) een klusdag 
organiseren.
De grootste klus is het verven van 
een deel van de gevel. Daarbuiten 
zullen tal van kleinere klussen en 
schoonmaakwerkzaamheden aan bod 
komen.

Adres: Zandbergsweg 102, Hoensbroek
Datum: Zaterdag 14 maart
Tijdstip: 10:00 - 16:00
Meer informatie: 
dick.dokter@stutters.nl
Telefoon: 0612802326

Klussen in het Bongaardpark

We willen het Bongaardpark weer mooier maken voor de zomer. Omdat enkele bomen de 
warme zomer van 2019 niet overleeft hebben willen we enkele nieuwe bomen planten. 
Verder heeft het gras een opkikker nodig en willen we het bemesten. Ook de heg heeft een 
beurt nodig. 
Adres: Hermesweg 4, Hoensbroek
Datum en tijdtip: Zaterdag 14 maart, 10:00 - 13:00
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PROJECTDAGEN KUNST=TAAL 
op 20 EN 21 JANUARI 2020
 
Het begon allemaal op een zomerse dag in 
juli 2019 tijdens het MultiCultifeest van de 
EOA (Eerste Opvang Anderstaligen van het 
EMMA-College). Jo Hermanns en Peter Sikora 
kwamen in gesprek met enkele docenten over 
de mogelijkheid van een muziekproject op de 
EOA. Men kwam overeen om uit te kijken naar 
een djembédocent. Eénmaal gevonden, kwam 
het idee om de projectdagen van de EOA in 
te richten volgens een thema: Kunst=Taal. Er 
volgden een paar maanden van voorbereiding: 
passende activiteiten zoeken, workshopleiders, 
aansluitend programma inroosteren.

In de week voor de projectdagen werden de 
leerlingen voorbereid op het thema. Wat is 
kunst, wat betekent kunst voor jou  en welke 
ervaringen heb je met kunst?
Tijdens de projectdagen kreeg elke klas 6 
workshops aangeboden. In totaal waren er 16 
verschillende activiteiten. Het geheel werd 
afgesloten met muziek, zang en dans.
De school heeft nu een kleine expositie 
ingericht van gemaakte werkstukken.

Graag nodigen wij alle buurtbewoners en overige geïnteresseerden uit tijdens onze Open Dag 
op woensdag 25 maart. Deze woensdagmiddag willen we u graag kennis laten maken met de 
partners die zich in de BMV bevinden. 
Naast de mogelijkheden om een kijkje in de klassen te nemen, kunt u ook in gesprek met de 
overige aanwezige betrokkenen. Zij laten u graag zien waar zij normaal gesproken mee bezig 
zijn en wat zij eventueel voor u kunnen betekenen. Om 11.45 uur willen we graag van deze 
gelegenheid gebruik maken om de recente verbouwingen aan het schoolgebouw en speelplein 
op een officiële manier te openen. Daarnaast zullen er tijdens de Open Dag twee momenten zijn 
waarop u deel kunt nemen aan een rondleiding. 
11.00 uur                        Mogelijkheden om in de klassen te kijken op Basisschool de Vlieger
11.45 uur                        Officiële (her)opening Speelplaats en schoolgebouw
12.00 uur                        Start Open Dag 
12.30 uur                        Rondleiding 1
13.30 uur                        Rondleiding 2
14.00 uur                        Einde Open Dag

Open dag BMV Maria-Gewanden

Schopla

Zoals ieder jaar neemt Schopla ook deel 
aan NL DOET.
Dit jaar gaan de bewoners en vrijwilligers 
weer de buurt van zwerfzuil verlossen. 
Ook wordt de BUURTBIEB vernieuwd. En 
zal er ook, naast de buurtbieb, een klein 
zitbankje gemaakt worden. Bij deze acties 
zal, net als de afgelopen jaren, de hulp 
van vrijwilligers worden ingeroepen. Zo 
wordt  de buurt weer heel netjes en gaat 
hij er weer mooi uit zien. Dat is toch een 
mooi doel om onze wijk schoon te houden. 

HAK, de afkorting die staat voor Hoensbroekse Amateurkunst, organiseerde voor de 
basisscholen in Hoensbroek het 10 weken durende project 'Blokfluit leren spelen'. De 
leerlingen van de groepen 5 van de Hoensbroekse basisscholen waren hiervoor uitgenodigd. 
Dus ook leerlingen van groep 5 van basisschool de Vlieger in Mariagewanden.

In samenwerking met harmonie St. Caecilia werd een plan gemaakt om leerlingen kennis te laten 
maken met het instrument en dit te leren bespelen met gebruikmaking van notenschrift.  Als 
afsluiting werd een klein concert geven waarin het geleerde wordt uitgevoerd samen met het 
jeugdorkest van de harmonie.
De financiering en coördinatie werd verzorgd door HAK. De lessen werden op de diverse scholen 
gegeven door Marie-José Aarts, muziekdocente en dirigente van het jeugdorkest van harmonie St. 
Caecilia.
In september 2019 werd het project waar 108 kinderen aan deelnamen gestart.
Na tien weken oefenen was het zover: de uitvoering. Het Gemeenschapshuis in Mariarade zat op 
29 november vol met ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s die wilden zien wat de kinderen 
hadden geleerd. Op de bühne musiceerden de enthousiaste leerlingen. Enkele stukken werden 
samen gespeeld met de harmonie en sommige liedjes alleen door de blokfluiters. De ouders 
deden zelfs mee toen “We will rock you” werd uitgevoerd. Na afloop was er nog een muzikale 
speurtocht die georganiseerd werd door leden van de harmonie. Zo konden de leerlingen kennis 
maken met diverse andere muziekinstrumenten.
‘Een geslaagd project’ was de mening van de leerkrachten, de dirigent en van velen in de zaal die 
een herhaling van het project heel wenselijk vinden.

HAK leert kinderen blokfluiten op
3 basisscholen in Hoensbroek



- 6 -

Dus voor jou geen timmerman, politieman of 
brandweer?
“Nee hoor, wat dat betreft lijk ik geen jongen, 
maar ik houd wel van autootjes…”

Je deelt jouw passie voor klassieke 
muziek op een manier die toegankelijk en 
begrijpelijk is voor iedereen. Natuurlijk 
is dat je vak, maar het lijkt me nogal een 
opgave. Hoe pak je dat aan?
“Nou, tot dertien jaar geleden was ik in dienst 
van de muziekschool in Heerlen.  Ik gaf ook 
wel les in Hoensbroek en op scholen in de 
wijk. Op een gegeven moment ben ik op mezelf 
gegaan en ging ik zelf cursussen opzetten. 
Die gaf ik in eerste instantie op het kasteel 
in Hoensbroek in het kleine torentje. Daarna 
in het Cultuurhuis in Heerlen en vervolgens 
bij Parc Imstenrade waar ik zes jaar les gaf 
aan groepen. Daar ben ik inmiddels gestopt, 
ook omdat Parkstad Limburg Theaters 
geïnteresseerd in me was om daar cursussen, 
concertinleidingen en lezingen te komen 
geven.” 

Maar mensen die naar jouw workshops en 
lezingen komen, die weten vaak toch al heel 
veel over muziek? 
“Ik ben er van overtuigd dat er nog altijd heel 
veel valt uit te leggen. De meeste mensen die 
ik ken houden zielsveel van die muziek, maar 
vinden het prettig om daar omheen iets te 

jongste van drie kinderen en mijn moeder 
hoopte altijd dat ze een kind kreeg dat ook 
iets met muziek zou gaan doen. Omdat ik 
vroeg les kreeg en aanleg had, kreeg ik dus 
een beetje een voorkeurspositie thuis waar 
zoals ik al vertelde veel werd gezongen met 
familie. Op familiefeestjes bijvoorbeeld, heel 
ouderwets. Zeker als er ergens een piano 
stond. Dan begonnen mijn ooms en tantes 
te zingen tot diep in de nacht en vloeide de 
alcohol rijkelijk.  Ik vond dat zingen altijd heel 
prettig. Ik heb een broer die drie jaar ouder is 
dan ik. Hij kwam terug van school en kreeg op 
z’n sodemieter omdat hij volgens de meester 
niet kon zingen. Dus toen riep mijn vader de 
hulp van de overbuurman in;  ‘Kun je hem leren 
zingen?’.  Van de Wall kwam dan ook vaker bij 
ons thuis. En begon ook mijn oudere zusje les 
te geven. Ik mocht gaan meedoen vanaf het 
moment dat ik kon lezen en schrijven. Op een 
gegeven moment kregen we dus muziekles 
met z’n drieën.  Uiteindelijk bleef ik als enige 
over en heb ik van mijn hobby mijn beroep 
gemaakt.”

Was die keuze voor een leven in de muziek 
meteen duidelijk? 
“Ja, meteen vanaf mijn achtste. Er is nooit iets 
anders in me opgekomen.”

Toine, je hebt een aantal muziekprojecten 
gedaan voor Stichting Buurtbeheer Maria-
Gewanden en Basisschool de Vlieger. Maar 
er zijn vast mensen in onze wijk die jou 
misschien nog niet kennen. Wie ben je, waar 
kom je vandaan? Heb je een relatie met 
Hoensbroek en misschien wel met onze wijk 
Maria-Gewanden?
“Ik heb geen directe binding met Hoensbroek. 
Oorspronkelijk ben ik van Nieuwenhagen en 
heb in mijn leven op verschillende plekken in 
Limburg gewoond. 
Ik kreeg ooit mijn eerste muzieklessen van 
mijn overbuurman: solfège (trainen van het 
gehoor door zangoefeningen), blokfluit en 
piano.  Ik kreeg heel veel theorielessen tot aan 
mijn conservatoriumopleiding in Maastricht. 
Daar waren mijn hoofdvakken schoolmuziek 
en piano. Na de afronding van mijn studie had 
ik officieel het recht om les te geven op alle 
muzikale onderwijsniveaus van basisschool tot 
hogeschool. Maar lesgeven aan volwassenen is 
altijd mijn doelgroep geweest.”

Je had een buurman die jou inspireerde om 
muziek te gaan maken?
“Ja, mijn buurman was organist en dirigent in 
de kerk. Een geweldige pedagoog ook: Pierre 
van de Wall. In mijn familie was vooral mijn 
moederskant die erg muzikaal was; daar werd 
altijd veel gezongen. Aan mijn vaderskant 
werd niet aan muziek gedaan.  Ik ben de 

Hij geeft inleidingen bij 
klassieke concerten, schrijft 
muziekrecensies, geeft lezingen 
en organiseert cursussen en 
concertreizen. Daarnaast is 
hij columnist en regelmatig te 
gast bij het radioprogramma 
L1 Cultuurcafé. Op 17 april 
aanstaande zal hij in BMV De 
Vlieger een inleiding geven voor 
een bijzonder klassiek concert 
dat op 9 mei zal plaatsvinden in 
het Parkstad Limburg Theater in 
Heerlen. De uitvoering die het 
Canadese Winnipeg Symphony 
Orchestra geeft, staat in het 
teken van 75 Jaar Bevrijding. 
Tijd dus om eens nader kennis te 
maken met: TOINE SPORKEN

INTERVIEW
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zou me er niet mee kunnen ‘voeden’. Vergelijk 
het met een zak friet: die is af en toe heerlijk, 
maar weinig voedzaam!”

Zelf luister ik steeds minder vaak naar 
muziek die ik al veertig jaar volg, omdat er 
nog zo’n universum van andere muziek te 
ontdekken valt. Herken jij dat ook?
“Ik herken dat ook wel, ja. Ik sta open voor 
alle soorten muziek, en natuurlijk klassiek. 
Dat begint bij de Middeleeuwen en eindigt 
vandaag. Ik heb mijn voorkeuren maar ook 
mijn afkeer.  Maar ik zal daar geen bekendheid 
aan geven omdat dat er niet toe doet. Maar ik 
zal er wel workshops over blijven geven.” 

Dat lijkt me best moeilijk….
“Dat valt mee hoor, het kan best heel 
interessant zijn. Zeker als het anderen wél 
raakt en dan vind ik het prima. Het is niet aan 
mij om een oordeel te vellen. Ik bezoek ook 
wel eens een concert waarin stukken worden 
gespeeld die me niet zo liggen. Maar soms 
worden ze zo fantastisch gespeeld, dat ik denk: 
wat een prachtige stukken. Dát, die beleving 

om eens te proberen om het Concertgebouw 
Orkest naar Heerlen te halen. Inmiddels zijn 
ze een keer of tien hier geweest. Geweldig! 
We staan bij de toptheaters van het land. Daar 
mag Heerlen wel eens wat meer aandacht 
aan besteden. Meer dan alleen urban, hip-
hopgebeuren en de murals op gebouwen!” 

Onlangs vertelde je op de radio bij het 
L1 Cultuurcafé dat de laatste decennia 
de cultuursector in Nederland enorm is 
uitgehold. Bezuinigingen en marktwerking 
liggen hieraan ten grondslag. Wat zou er 
volgens jou moeten gebeuren om die situatie 
ten goede te keren, om te beginnen in 
Hoensbroek en Heerlen?
“Ik ben natuurlijk geen politicus, maar men 
is er inderdaad heel goed in geslaagd om 
cultuur en muziek in het bijzonder helemaal in 
de steek te laten; alles is wegbezuinigd. Ooit 
begon ik als leerkracht op een basisschool: 
zes uur per week muziekles: zes uur, wat 
een weelde! Ik deed gezinsmissen bij een 
katholieke school, deed de mooiste projecten. 
Ik gaf Guido Dieteren ooit nog les toen die nog 
een jaar of tien was en dat alles op basis van 
gestructureerde muziekles. Zingen, dansen, 
spelen, luisteren. 

Wat deed jouw methode van lesgeven met 
kinderen?
“Er wordt te weinig gezongen en ik zeg je 
dat we de kinderen iets onthouden wat ze 
wél graag doen, ze vinden het fantastisch! 
Uiteraard ben ik blij met elk initiatief om 
muziekonderwijs te ondersteunen, of dat 
nu van de koningin komt of van Rieu, maar 
ik vrees dat de achterstand niet meer goed 
te maken is. En dat maakt me pessimistisch. 
Ik zie hoe het weggehaald is.  Maar kijk 
eens in het theater als de basisschool naar 
een voorstelling komt. Kinderen lopen 
over van enthousiasme. Het is zonde dat 
muziekonderwijs weg is. Muziekbeleving is niet 
alleen de hitparade.  De Top-30 leunt en steunt 
op een hele muziekgeschiedenis die er aan 
vooraf is gegaan. En dat mág je de kinderen 
niet onthouden. Neuropsycholoog Scherder 
zegt: ‘Muziek maken en  luisteren is goed voor 
de sociale vorming, voor de concentratie, 
voor de ontwikkeling van het brein. Je leert je 
onderscheiden, naar elkaar te luisteren en met 
elkaar om te gaan, cognitie. We moeten er iets 
mee doen!’

In Hoensbroek deed ik op basisschool De 
Vlieger enkele projecten met Trees Verburg. 
Zij doet de groepen 1 tot 3 en ik zit bij de wat 
hogere groepen met kinderen van 7-8 jaar.  
Tot nu toe is dat heel erg leuk. Je weet dat de 
concentratie maar ongeveer een half uur duurt, 
maar dat is overal zo. Maar ze vinden het heel 
erg spannend. Telkens besef ik: kinderen willen 
dit wél graag, alleen krijgen ze het niet meer 
aangeboden. Heel jammer.
Voor een succesvolle les ben je ook afhankelijk 
van een begeleider. Dan vraag ik ook altijd 

bij ‘ons’ te gast. Buiten Amsterdam spelen 
die alleen in Heerlen en dat is héél bijzonder, 
want elders in Nederland tref je ze niet aan. 
Ze vinden de sfeer in Heerlen goed en er zijn 
goede relaties opgebouwd tussen directie 
en management van het orkest. Ik vroeg Bas 
Schoonderwoerd van PLT eens hoe dat zo kwam 
en hij vertelde dat ik ooit met het idee kwam 

probeer ik te ontdekken.
Als ik ooit overlijd, weet ik precies welke 
muziek er gespeeld zal gaan worden. Die lijst 
met stukken wordt steeds langer. Daarom denk 
ik dat mijn uitvaart zeker acht uur gaat duren”, 
zegt Toine lachend.  
“Ik raak ook nooit uit-ontdekt. We hebben 
al 2000 jaar muziek en ik ken het nog lang 
niet allemaal.  En wat ik leuk vind is dat ik 
bij lezingen volwassen mensen én jongere 
kinderen die muziek oppakken, spelen en 
gaan beheersen en ontdekken. Ik heb daar 
zo veel lol aan. Zo vind ik het geweldig als ik 
mijn steen kan bijdragen aan de talentenklas 
van het Conservatorium, ik ben van het 
doorgeven.”

Gemeente Heerlen heeft met het Parkstad 
Limburg Theater een zeer gevarieerd 
programma. Maar de stad heeft ook gekozen 
voor een urban-benadering van cultuur. Hoe 
sta je daar tegenover?
“Ik vind dit buitengewoon jammer! Op zich 
heb ik niets tegen ‘urban’, maar wél tegen een 
overkill aan urban. Kijk, ik ben geen liefhebber 
van al die murals, maar goed, ze staan er. Dus 
daar moeten we het maar mee doen. Ook zie 
ik zelden of nooit een wethouder of politicus 
bij klassieke concerten en ik maak ze bijna 
allemaal mee. Onze burgemeester heb ik wel 
eens gezien en die is dan ook  eerlijk en zegt 
dat zijn hart sneller gaat kloppen bij heavy 
metal. Een voormalig wethouder heb ik ooit 
kwalijk genomen dat er op dat aspect van 
cultuur veel te weinig aandacht is. 
Wat PLT betreft: ik doe er mijn 
concertinleidingen en lezingen, maar ben 
er niet in dienst.  Maar ik durf te stellen dat 
de programmering van Heerlen en Kerkrade 
met kop en schouders boven alles van Zuid-
Nederland uitsteekt. Dat is geen chauvinisme, 
maar als ik zie wat er binnen mijn vakgebied 
binnenkomt en geprogrammeerd wordt is dat 
echt ongelooflijk. Kamermuziek bijvoorbeeld, 
maar ook stukken die ‘gevaarlijk’ zijn en 
waarvan je aanvoelt dat er geen honderden 
mensen op af komen. Het Koninklijk 
Concertgebouworkest is al jaren achter elkaar 

'In mijn auto liggen 
meerdere pop-cd's, 
waaronder een van 
Rammstein. Maar ik zou me 
er niet mee kunnen voeden.'

horen; bijvoorbeeld: hoe is zo’n muziekstuk 
ontstaan? Het gaat dan wel om informatie die 
je niet op bijvoorbeeld Wikipedia vindt.  Ik geef 
mensen ook geen theoretische muziekkennis, 
want dat is vrijwel onmogelijk. Maar aan de 
hand van anekdotes vertellen over hoe muziek 
ontstaan is, dat werkt wel. Zo gebruik ik wel 
eens het voorbeeld dat je het componeren 
van een klassiek muziekstuk zou kunnen 
vergelijken met breien:  met wol en heel 
ingewikkelde patronen maakte mijn moeder 
vroeger een geweldige trui.  Zo kun je ook 
naar muziek componeren kijken. Ik heb het 
componeren van een fuga wel eens vergeleken 
met breien: meerdere naalden en garens die 
uiteindelijk een geheel vormen. Als je die 
kennis hebt, intensiveert dat het gevoel dat je 
bij muziek krijgt of hebt. 

Maar versterkt die kennis volgens jou ook het 
gevoel dat je bij de muziek hebt?
“Ja, absoluut. Hoewel ik weet dat andere 
musicologen er anders over denken, werkt het 
volgens mij wel zo.” 

Klassieke muziek is helemaal jouw domein. 
Ik ben erg benieuwd hoe jouw relatie met 
andere muzieksoorten als jazz en mee is…
“Nou, die relatie staat op een laag pitje, 
hoewel ik voor popmuziek soms ook wel een 
zwak heb. In mijn auto liggen meerdere pop-
cd’s, waaronder een van Rammstein. Maar ik 
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Dus in bepaalde situaties verkies je 
zelfs absolute rust boven meditatieve of 
transcendente of welke andere muziek dan 
ook?
"Jazeker. Ik word helemaal gelukkig als ik aan 
zee sta. Als ik de wind hoor, desnoods met een 
zak friet in mijn hand, dan kan ik genieten van 
de stilte en zelfs zonder muziek. Als ik hier 
de vogeltrek zie overkomen loop ik ook naar 
buiten en denk ik: dank je wel natuur. Het is 
een misvatting dat overal muziek bij moet." 

Interview: Hans Ermers
Foto's: Jetty Sporken, Anne Jannes

'Serene stilte en bepaalde 
muziekstukken zijn 
broodnodig.'

Philippens was fantastisch. Ze vroeg nog van 
tevoren om niet te klappen tussen de stukken 
door zodat ze in de flow van die meditatieve 
muziek kon blijven. Een beetje de yoga-
gedachte. 
Mensen wordt overal geluid en muziek 
opgedrongen; in winkels, wachtkamers, op 
tv, tankstations, zwembaden. Een KNO-arts 
vertelde eens dat op oren geen aan/uit-knop 
zit. Dan moet je regelmatig kiezen voor stilte, 
ook niet de tv aan. Een boek erbij, cryptogram 
uit de krant. Stilte en nog eens stilte. 
Serene stilte en bepaalde muziekstukken zijn 
broodnodig.”

na schooltijd op het schoolplein mij kwam 
bedanken en zei: ‘Meester ik vond het érg 
leuk’. Dat is er dan eentje waarvan ik hoop dat 
ze het blijft onthouden.  Als je blijft zeggen: 
klassiek is niets voor kinderen, dan zit je op het 
verkeerde spoor.”  

We leven in een jachtige tijd, waarin we 
veel prikkels krijgen te verwerken.  Bij L1 
Cultuurcafé sprak je in dat kader onlangs 
over ‘transcendente muziek’. Kun je daar 
wat over vertellen? Wat is het, wat doet het 
met mensen. Hoe nodig is het in deze drukke 
tijd?

"Ik denk dat het heel hard nodig is. Ik word 
ziek van het overmatige feestjesgebeuren 
in onze maatschappij.  Kerstmis begint in 
september en voordat de kerstmis voorbij is 
zien we al overal carnavalsmutsen. In januari 
zie je al paaseieren in de winkel liggen. Dan 
denk ik: het is te veel, het wordt te veel 
opgeklopt. Als de oktoberfeesten komen: 
prima, maar het begint allemaal al in juli. 
Als Rieu op het Vrijthof komt spelen, hoor je 
dat het hele jaar door al. Dat maakt mensen 
onrustig vind ik.  Het zijn allemaal prikkels 
waar mensen continu aan blootgesteld worden.  
Dat maakt dat ik, misschien omdat ik wat ouder 
word, meer behoefte krijg aan rust. Dus ook 
in de muziek die niet continu opwindend is, 
maar vooral tot rust stemt. Als ik in Leipzig 
ben, ik kom daar ontzettend graag, dan kan ik 
daar rustig een uur in de kerk gaan zitten en 
gewoon voor me uit staren als op het orgel les 
wordt gegeven of als er een kinderkoor zingt. 
Ik ben dan helemaal buiten de wereld; heerlijk!  
Ik heb dat ook met gregoriaanse gezangen. Het 
concert waar het bij L1 om ging met Rosanne 

onderwijzers, ouders of grootouders erbij. Dan 
zitten daar voor de kinderen autoriteiten bij. 
De presentatie is echter naar de kinderen toe 
en dat werkt. Een beetje naar het voorbeeld 
van Leonard Bernstein die in de jaren zestig 
op dit gebied baanbrekend werk verrichte. Een 
groep kinderen zonder begeleiding, daarbij 
vrees ik inderdaad dat het niet goed zal gaan. 
In België en Duitsland hebben ze die cultuur 
nooit losgelaten. Muziekles en cultuur hoort er 
daar gewoon bij.”

Volgens een pas gepubliceerd rapport 
groeit in de gemeente Heerlen één op de 
drie kinderen op in een eenoudergezin en 
armoede komt daarbij veel voor. Kinderen 
hebben, omdat ze gelet op die situatie nogal 
wat prikkels te verwerken krijgen, en dus 
wel wat anders aan hun hoofd dan luisteren 
naar klassieke muziek. Dat dit helend kan 
zijn weten we, maar hoe krijg je überhaupt 
een deur geopend naar een kind dat vaak in 
moeilijke omstandigheden moet opgroeien?
“Je zult op de eerste plaats een deur moeten 
openen, wij volwassenen moeten het de 
kinderen aanreiken, aanbieden. Als je ze 
niet laat proeven, kunnen ze ook geen smaak 
ontwikkelen. We moeten ook eindelijk eens 
af van het stijve imago dat klassiek met zich 
meedraagt: stijf, oud, dood, oninteressant. Er 
zit veel meer humor en herkenning in dan dat 
men vaak vermoedt. Het is een misverstand 
dat kinderen niet gevoelig zouden zijn voor 
klassiek. Neemt niet weg dat er kinderen zijn 
bij wie er geen ingang is, daar werd ik door 
een schoolhoofd in Hoensbroek op gewezen. 
Die situatie is uiteraard niet specifiek voor 
Hoensbroek, die kom je overal tegen. 
Maar ik heb ook meegemaakt dat een meisje 

'Het is een misverstand dat kinderen niet gevoelig zouden zijn voor 
klassiek.' 
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Vanaf midden september tot 1 november 2019 werd de eerste 100 meter van het 
rioleringsstelsel in de Slot Hillenradelaan vernieuwd en de ligging van de straat aangepast.
Dat betekende een heel beperkte en smalle toegang voor de bewoners van de hele  Slot 
Hillenradelaan, Slot Bleyenbeeklaan en de Slot Aldeborglaan gedurende die hele periode.
Auto’s moesten geparkeerd worden op de Schuureikenweg. Die zaten vaak onder de modder want 
de boodschappen moesten toch in huis komen. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond. 
De goten liggen nu in het midden van de straat, waardoor de bewoners geen last meer zouden 
moeten krijgen van water.

WERKZAAMHEDEN IN DE WIJK - DEEL 2
ERGERNISSEN EN OVERLAST WORDEN EINDELIJK AANGEPAKT
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OPROEP SPEELTUIN
Onze speeltuin is met spoed op zoek 
naar nieuwe bestuursleden om het team 
komend seizoen te versterken.

De speeltuinvereniging zoekt mensen voor 
de volgende functies:
• Secretaris
• Voorzitter

Zonder volledig bestuur zal de speeltuin 
niet open mogen/kunnen blijven. Men 
hoopt en vertrouwt er dus ook op dat er 
nieuwe, gepassioneerde en betrokken 
mensen te vinden zijn die er samen met de 
overige vrijwilligers 100% voor willen en 
kunnen gaan.
Ben jij die persoon en zou je graag meer 
informatie willen over de functie en de 
taken?
Neem dan contact op met:
Ramona van Bijnen, beheerder van 
Speeltuin Maria-Gewanden.
E-mail: ramona.speeltuin@hotmail.com

WELKOM BIJ DE SENIOREN

Iedere donderdagmiddag komen senioren 
uit onze wijk van 13.30 uur tot 16.30 uur 
bij elkaar in BMV De Vlieger.

We drinken gezamenlijk koffie en voor wie 
dat wil kan er een kaartje gelegd worden of 
geknutseld en gezellig gepraat worden. 

Ook eten we de laatste donderdag van de 
maand samen want eten verbindt mensen. 
Ook hiervoor kunnen zich de senioren van 
de wijk zich aanmelden. Dit kan in de eerste 
week van elke maand.

Kom gerust eens binnen een kijkje nemen. 
De deur staat voor iedereen open.
Het adres is Maria-Gewandenstraat 24.

U kunt ons ook telefonisch bereiken op 045-
5229899 of via mail:
magistralis@home.nl

NIEUWJAARSBORREL IN 
BMV DE VLIEGER

Op 12 januari was volgens traditie onze 
jaarlijkse nieuwjaarsborrel.

De vrijwilligers hadden alles goed voorbereid 
en er was een kort gevarieerd programma 
met zang van Sing4joy, Hans Ermers en Jan 
Pillaerds en Aukje Hermanns.
We mochten van de grote ruimte in de school 
gebruik maken wat voor deze gelegenheid wel 
nodig was.
Voor hapjes en drankjes was rijkelijk gezorgd 
en het was gezellig druk. Wie het gemist heeft: 
we zien je graag volgend jaar weer op onze 
jaarlijkse borrel.

ZANGLIJSTERS HETEN VOORTAAN SING4JOY
Sing4Joy; een nieuwe swingende naam, want plezier en gezelligheid staan voorop in ons 
koor.
Meer dan 30 jaar geleden zijn wij als kinderkoor opgericht onder de naam De Zanglijsters. 
Inmiddels zijn we dit tijdperk voorbij en vonden wij een nieuwe naam op zijn plaats.

Ons koor bestaat uit dames variërend in leeftijd van ± 20 tot 70 jaar. Sinds 3 jaar staan wij onder 
leiding van Marcel Kleinjans en is ons repertoire flink uitgebreid met hedendaagse muziek. (o.a. 
Kijk omhoog, The Rose, Angels).
Iedere 2de zondag van de maand luisteren wij de H. mis van 11.00 uur op in de grote Sint Jan 
te Hoensbroek. Uiteraard kan een koor niet zonder zijn leden en dus zijn we altijd op zoek naar 
mensen die zich bij ons willen aansluiten. Houd je van zingen en gezelligheid?  Kom dan eens 
vrijblijvend kijken op onze repetitie. Iedere woensdagavond van 19.30- 21 uur in B.M.V. De 
Vlieger.
Ingang gelegen aan de Maria-Gewandenstraat in Hoensbroek.
U kunt ook vrijblijvend contact opnemen met onze voorzitter Fenny Rademakers, telefoon: 06-
13861417.

Tot binnenkort,
Het bestuur van Sing4Joy

Terschuren, najaar 2019. Foto: Hans Ermers
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Is er een plan maar geen geld of onvoldoende 
geld om het uit te voeren?
Komend jaar zijn er weer mogelijkheden om, 
ook in co-financiering met gemeentelijke 
subsidie, nieuwe initiatieven mogelijk 
te maken. (Zie daarvoor ook de 
‘Ontwikkelagenda Integraal Ouderen-beleid 
Gemeente Heerlen 2020-2023’, via de 
website van de gemeente)

Het Groene Kruis Heerlen ondersteunt 
projecten in Heerlen en Parkstad die het 
maatschappelijk welzijn bevorderen door 
middel van subsidie. Dit kan van alles zijn, 
denk bijvoorbeeld aan een buurtproject, een 
project van een goededoelenorganisatie, een 
kleinschalig project.
Kortom: initiatieven door en voor inwoners 
van jong tot oud kunnen in aanmerking komen 
voor financiële ondersteuning van het Groene 
Kruis. 
De bestuursleden van het Groene Kruis 
beoordelen elke aanvraag en toetsen deze 
aan de vastgestelde voorwaarden. Dus heeft 
u of uw organisatie een project op stapel 
staan en voldoet dat aan onze voorwaarden, 
ondersteunen wij dat wellicht. Wij vragen een 
projectomschrijving en een begroting.Kijk voor 
de voorwaarden en het aanvraag-formulier op 
onze website:
www.groenekruisheerlen.nl

GROENE KRUIS 
HEERLEN GEEFT OOK 

IN 2020 SUBSIDIE

Spoorwegovergang bij de Schuureikenweg, zestiger jaren. Het wachthuisje staat er nog steeds. Binnenkort 
wordt ook dit punt onderdeel van de Leisure Lane (pag.3) Foto: H. Ermers

SCHOLEN OOK GRATIS NAAR KASTEEL HOENSBROEK
Jeugd tot 18 jaar gratis naar Thermenmuseum 

Met ingang van 1 februari kan iedereen jonger dan 18 jaar gratis naar het Thermenmuseum. 
Bovendien kunnen scholen vanaf die datum óók gratis naar Kasteel Hoensbroek. Scholen 
betalen dan in zowel Thermenmuseum als Kasteel Hoensbroek alleen nog een bijdrage voor 
materiaal en begeleiding. Alle scholen in Heerlen ontvangen hierover binnenkort een brief. 

Kinderen en jongeren maken zo op een laagdrempelige manier kennis met de geschiedenis van 
onze stad, los van hun achtergrond of sociale omgeving. Ook is de kans groter dat zij later een 
museum bezoeken als ze al op jonge leeftijd in aanraking komen met erfgoed en musea. 

“Thermenmuseum en Kasteel Hoensbroek vertellen het verhaal van onze stad. Wij vinden het 
belangrijk dat kinderen weten en begrijpen waar ze vandaan komen. Dat is niet alleen leerzaam 
maar maakt ook trots!”, aldus wethouder Jordy Clemens. 

COMPUTERLESSEN IN MARIA-GEWANDEN
Vrijwilligers helpen u bij al uw vragen of problemen met techniek

De meeste technische apparaten zijn sinds de jaren 80 ons leven gaan veranderen. 
Maar niet alleen apparaten: tegenwoordig wordt ons door de diverse instanties die 
informatietechnologie gebruiken gevraagd om over te stappen. Denk hierbij maar eens 
aan online bankieren, overheidsinstanties, rijbewijs verlengen, de RD4-kalender, online 
winkelen, abonnementen afsluiten, mobiele telefonie, thuis internet, bellen en tv, apps 
installeren, enzovoort.

Vrijwilligers van de computerles in Maria-Gewanden geven aan iedereen die deze apparaten 
hebben maar nog steeds problemen ondervinden om ze te bedienen, uitleg.
Dus ziet ook u soms door de bomen het digitale bos niet meer? Of heeft u vragen, problemen of 
uitleg nodig over uw USB-stick, externe harde schijf, kabeltjes, apps, laptop, mobiele telefoon of 
tablet? Kom dan eens vrijblijvend langs tijdens een van de avonden van de computerclub en laat u 
helpen door een van de vrijwilligers.

Adres: Brede Maatschappelijke Voorziening De Vlieger
Maria-Gewandenstraat 24 Hoensbroek.
Maandagavond vanaf 18:00 tot 20:30.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website:
www.mariagewanden.nl/hoofdpagina/computerclub
Voor een overzicht van het lesrooster klikt u dan op ‘lesrooster’ en u ziet dan welke maandagen de 
vrijwilligers aanwezig zijn.

KENT (OF BENT) 
U IEMAND MET 
EEN BIJZONDER 
VERHAAL?
VERTEL HET ONS!
De redactie wil graag meer bijzondere 
verhalen over onze wijk gaan plaatsen 
in Buurtberichten. Verhalen van gewone 
mensen, omdat wij er van overtuigd dat er 
bijzondere verhalen te vertellen zijn. En 
omdat die verhalen zorgen voor herkenning 
en voor verbinding tussen buurtbewoners. 
Denk bijvoorbeeld aan verhalen van of over 
mensen met een bijzondere hobby of van 
buurtbewoners die iets over de wijk weten 
dat niet iedereen weet maar dat graag 
willen delen.

Kent (of bent) u zo iemand met een 
bijzonder verhaal? Laat het ons dan weten 
via E-mail:
redactie.mariagewanden@gmail.com of bel 
met nummer: 06 226 813 86.
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Inwoners van Heerlen kunnen direct in 
gesprek met de gemeente via de zogenaamde 
'live chat'. Via een knop op de homepage 
kunnen ze direct een vraag stellen. Een 
formulier invullen of een telefoonnummer 
bellen is dan niet nodig.

Op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur volgt 
direct een antwoord of reactie. Wethouder 
Adriane Keulen: “Deze manier van werken 
hebben we het afgelopen half jaar uitgebreid 
getest. De reacties waren heel positief en 
daarom blijven we op deze manier werken. 
Maar persoonlijk contact blijft natuurlijk 
mogelijk”.
Voor sommige mensen is het lastig om zaken 

met de gemeente te regelen via de website. 
In dat geval kunnen ze via de chat direct een 
gesprek beginnen. Dat kan door de knop aan 
te klikken rechts onderaan op de pagina www.
heerlen.nl. Is de knop niet zichtbaar op de 
homepage, dan is de chat niet beschikbaar.

De live chat is een extra service van de 
gemeente, bovenop de gebruikelijke kanalen 
als mail en telefoon. Natuurlijk kunnen 
inwoners altijd naar het stadhuis blijven 
komen. Voor sommige zaken is dat zelfs 
verplicht.

Goed afsluiten
Chatten met gemeente kan ook vanaf een 
openbare computer, bijvoorbeeld in de 
bibliotheek. Daar is het belangrijk om het 
gesprek goed af te sluiten, anders kunnen 
volgende gebruikers nog lezen wat is 
besproken. Afsluiten gebeurt via het kruisje 
rechts bovenin het chatbericht. Dan is het 
gesprek afgelopen. De gemeente reageert dan 
ook niet meer.

Privacy
Gaat het om zaken waarbij inwoners 
privacygevoelige informatie moeten 
aanleveren? Dat kan niet via de chat. In zo'n 
geval kunnen mensen de informatie via de 
mail of telefoon doorgeven. Mailen kan naar 
gemeente: gemeente@heerlen.nl, bellen 
kan naar 045- 560 50 40 (ook vanuit het 
buitenland).

Volgen
Burgers kunnen de gemeente ook volgen op 
social media. Daar kunnen ze meedenken over, 
of op de hoogte blijven van, de ontwikkelingen 
in de stad. Ook daar volgt een reactie op 
werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur. Vragen 
die buiten deze tijd worden ingediend, worden 
de volgende werkdag opgepakt. De gemeente 
Heerlen is ook te volgen via Facebook, Twitter 
en Instagram.

DIRECT IN GESPREK VIA 
‘LIVE CHAT’

Via homepage gemeente Heerlen

Bijna 1200 huishoudens met een eigen woning in Heerlen hebben de afgelopen twee jaar zonnepanelen aangeschaft via de gemeente 
Heerlen. Een groot succes! En er is nog voldoende gemeentelijk budget beschikbaar. Denkt u na over de aanschaf van zonnepanelen? 

Dan is nu het moment om u aan te melden voor het zonnepanelenproject Parkstad, waar gemeente Heerlen aan mee doet. Als u nu instapt, is de kans 
groot dat u in het voorjaar zonnepanelen heeft. Daarmee bespaart u energie en geld uit. Met zonnepanelen maakt u uw huis duurzaam en helpt u het 
broeikaseffect te verminderen. En bent u dus heel milieuvriendelijk bezig! 
Wethouder Charles Claessens (Duurzaamheid & Milieu): “Zonnepanelen aanschaffen via de gemeente Heerlen betekent dat de kwaliteit, service en 
garantie verzekerd zijn. Dat spreekt veel inwoners erg aan. Geen zorgen voor een periode van 15 jaar omdat de gemeente de garantie geeft!”
De rompslomp wordt u uit handen genomen
U heeft geen uitzoekwerk en hoeft geen offertes te vergelijken. De kosten worden betaald uit een lening die u met de gemeente Heerlen afsluit. 
Tegen een aantrekkelijke rente. In één keer betalen of extra aflossen kan ook . Ook de BTW teruggave wordt voor de deelnemers geregeld. Bij de 

lening wordt geen BKR-toetsing gedaan. Veel makkelijker kan 
het niet worden! 

Wie kan meedoen?
Alle particuliere woningeigenaren (ook met een smalle beurs), 
maar ook bedrijven en (sport)verenigingen met een eigen pand 
en een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3×80 ampère. 

Meer info of aanmelding voor een vrijblijvende offerte
Ga voor meer naar informatie naar
www.heerlen.nl/zonnepanelenproject. Aanmelden voor een 
vrijblijvende offerte is eenvoudig via
www.zonnepanelenprojectparkstad.nl. 

Zonnepanelen kopen via de gemeente Heerlen: Nu kan het nog!
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VOORZORG WORDT 
VINCIO

U heeft vast gehoord dat De Voorzorg gaat 
veranderen. Op 2 december 2019 werd deze 
verandering bekroond met een nieuwe naam 
en een nieuwe huisstijl. De Voorzorg heet 
vanaf die datum Vincio Wonen

Een nieuwe naam
Uit vele namen werd Vincio Wonen 
gekozen. Vincio is een oud Latijns 
woord dat voor ‘verbinden’ staat. De 
organisatie wil een verbinder zijn voor de 
huurders, woningzoeken- den, de regio en 
maatschappelijke partners. 

Vitale buren maken vitale buurten.
Samen met huurders en belanghebbenden wil 
Vincio Wonen werken aan toekomstbestendige 
buurten in Heerlen, Hoensbroek en Brunssum, 
waarin iedereen zich thuis en verantwoordelijk 
voelt voor een prettige woonomgeving.

Nieuwe huisstijl
In de naam Vincio Wonen heeft de V de vorm 
van een hartje. Fris, vrolijk en ondernemend. 
Warm, betrokken en huiselijk. Sociaal 
en kleurrijk; symbool voor wat men voor 
huurders, woningzoekenden én partners willen 

betekenen. Dichtbij, transparant en helder en 
compact. Een warm welkom. Dat is de stijl van 
Vincio Wonen.

Nieuwe organisatie
De nieuwe naam en huisstijl staan voor een 
nieuwe klantgerichte organisatie. Er  werd 
flink geïnvesteerd in een open én transparante 
dienstverlening die past bij deze tijd. Dat wil 
zeggen dat er flexibeler gewerkt gaat worden. 
Huurders kunnen meer digitaal zaken regelen 
en de deuren opengooien om dicht bij de 
persoonlijke vragen en woonwensen van de 
huurders te kunnen werken.

Vincio Wonen is ...
• maatschappelijk betrokken en integer
• klantgericht en ondernemend
• een partner die graag samenwerkt

Wat betekenen de veranderingen voor de 
huurders?
Alle contracten en overeenkomsten die in het 
verleden met De Voorzorg zijn afgesloten, gaan 
automatisch over naar Vincio Wonen. U hoeft 
daar geen actie op te ondernemen. 
Heeft u vragen? Neem gerust contact met 
Vincio via 045 522 32 55 of op het nieuwe 
mailadres info@vinciowonen.nl.

Er wordt steeds vaker gebeld naar de 
vrijwilligers van de Luisterlijn. Dag en nacht 
bieden zij een luisterend oor aan mensen 
met zorgen, verdriet en problemen. Via chat, 
telefoon en e-mail. Vanaf januari start er een 
training om nieuwe vrijwilligers op te leiden 
in Heerlen. De Luisterlijn is dringend op zoek 
naar mensen die hieraan willen meedoen.

De Luisterlijn wordt vaker gebeld dan ooit. 
Afgelopen oktober beantwoordden de 
vrijwilligers van de Luisterlijn 10% méér 
telefoontjes dan in diezelfde maand vorig 
jaar. Het aantal vrijwilligers is echter te laag 
om de groei te kunnen opvangen. Om dit op te 
vangen zijn er dringend nieuwe vrijwilligers 
nodig. Zij krijgen een professionele training en 
begeleiding. 

Écht iets betekenen
Gerben, een van de vrijwilligers uit Heerlen 
vertelt: “Ik heb juist voor dit vrijwilligerswerk 
gekozen omdat ik iemand kan helpen met 
mijn luisterende oor, in een persoonlijk en 
vertrouwelijk gesprek. Door echte aandacht 
te geven en de juiste vragen te stellen, kan 
ik mensen op hun gemak stellen. Dan komen 
ze de dag net even wat beter door. Daarnaast 
is het heerlijk iets voor een ander te kunnen 
betekenen.’’ Een andere vrijwilliger vult aan: 
‘’ We bieden geen hulp, maar door alleen al 
te luisteren, kun je het verschil maken.” In 
Heerlen zijn nu 33 vrijwilligers actief maar dat 
moeten er meer worden. 

Over de Luisterlijn
De Luisterlijn is al 60 jaar de grootste 
organisatie in Nederland die anonieme hulp op 
afstand biedt. Vanuit 28 locaties, waaronder 
in Heerlen, voeren zo’n 1.500 vrijwilligers dag 
en nacht ruim 285.000 anonieme gesprekken 
per jaar, via telefoon, chat en e-mail. Deze 
vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door 
beroepskrachten. Geïnteresseerden in het 
vrijwilligerswerk kunnen zich melden via www.
deluisterlijn.nl.

Wil jij meer weten over het vrijwilligerswerk 
bij de Luisterlijn? Kijk dan op onze website 
www.deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerk en 
meld je aan.

Dringend vrijwilligers 
bij de Luisterlijn Heerlen 
nodig
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  HEERLEN ONTVANGT CITY BOOST VAN VSBFONDS 
a
VSBfonds heeft een zogenaamde City Boost toegekend aan de stad Heerlen. Dat is een donatie van ruim drie ton per jaar voor hulp en 
ondersteuning van initiatieven uit de stad. De toekenning geldt in principe voor drie opeenvolgende jaren. Speciaal voor deze City 
Boost wordt de nieuwe stichting ‘Samen Heerlen’ in het leven geroepen, die ondersteuning en bijdragen toekent aan initiatieven vanuit 
verschillende wijken en buurten van de stad. 

VSBfonds ondersteunt culturele en sociaal-maatschappelijke initiatieven, met als doel om mensen en organisaties in de samenleving te bewegen 
meer verantwoordelijkheid voor zich zelf, voor elkaar en de gezamenlijke leefomgeving te nemen. Directeur VSBfonds Bernt Schneiders: “Ik vind 
het mooi om te zien dat mijn eerste contact met Emile Roemer heeft geleid tot een goed plan van Heerlenaren om initiatieven van inwoners, 
verenigingen en ondernemers mogelijk te maken die leiden tot nieuwe onderlinge verbinding in de verschillende wijken van de stad. Dit 
ondersteunen wij van harte!”

Voor de inwoners van Heerlen
Het initiatief om in gesprek te gaan met VSBfonds is genomen door waarnemend burgemeester Emile Roemer en wethouder Adriane Keulen. Toen al 
werd meteen duidelijk dat het geld is bedoeld voor de inwoners van Heerlen. Wethouder Adriane Keulen: “Ik ben hartstikke trots dat het is gelukt om 
een City Boost voor Heerlen te krijgen. Nu gaan we met z’n allen ons uiterste best doen om het geld goed te laten landen”. 

‘Samen Heerlen’
Om te komen tot een organisatievorm voor deze donatie is in de zomer van dit jaar een bijeenkomst gehouden. Ongeveer 60 deelnemers kwamen bij 
elkaar en vertegenwoordigden inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers. Uit deze groep mensen ontstond een klankbordgroep die op 
zoek is gegaan naar een manier van samenwerken die nodig is om VSBfonds om een bijdrage te vragen, deze in ontvangst te nemen, te verdelen en 
verantwoorden. Daaruit is het initiatief voor de stichting ‘Samen Heerlen’ ontstaan.

Mensen en organisaties bij elkaar
Deze stichting gaat op zoek naar ideeën en initiatieven en brengt mensen en organisaties bij elkaar. Bij het indienen van een aanvraag worden 
mensen begeleid. Vincent Offermans, namens de beoogde stichting ‘Samen Heerlen’: “Deze stichting is er gekomen op initiatief van inwoners en 
andere betrokkenen in de stad. We nemen de bijdrage van VSBfonds in ontvangst en gaan ervoor zorgen dat het bij de mensen terechtkomt die zich 
willen inzetten met en voor anderen, in de hele stad”.

DE ADVIESRAAD MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEERLEN ZOEKT VOOR HET 
CLUSTER PARTICIPATIE (WERK EN INKOMEN) NOG LEDEN.

De Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Heerlen adviseert de gemeente over het gemeentelijk beleid en de 
uitvoering daarvan op het gebied van WMO, Jeugd en Paticipatie en stimuleert de maatschappelijke betrokkenheid 
van burgers van Heerlen. De raad is continue op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die iets willen betekenen voor 
een ander, die bereid zijn misstanden te signaleren en bij te dragen tot een constructieve oplossing daarvan.

Het cluster Participatie houdt zich bezig met de Participatiewet (werk en inkomen). De participatiewet uit 2015 voegt de 
Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wajong tot één regeling 
samen.

De wet heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen. Dus ook mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. 
De uitvoering van de participatiewet ligt in handen van gemeenten. Zij heeft de taak om mensen ondersteuning te bieden.

Het cluster Participatie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van participatie en re-integratie, minimabeleid en (bijzondere) bijstand, 
schuldhulpverlening en armoedebeleid. Het cluster wil op de hoogte blijven van ontwikkelingen die voortvloeien uit de participatiewet, onder meer 
door achterbanraadpleging, frequent overleg met beleidsmedewerkers en heeft verder tot taak het college en de raad gevraagd en ongevraagd 
advies te geven over de uitvoering van de participatiewet.

Als lid neem je deel aan periodiek overleg met beleidsmedewerkers van de gemeente en kun je -wellicht als ervaringsdeskundige- een bijdrage 
leveren door middel van het geven van adviezen. Tevens kun je deelnemen aan werkgroepen binnen de adviesraad bijvoorbeeld, de werkgroep 
Armoede. 

Is je interesse gewekt in dit boeiend werkterrein en wil je hierover meer weten, neem dan contact op met Stan Pizlo, voorzitter cluster Participatie, 
tel. 06 20698016 of mail:
stanpizlo@home.nl
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Foto boven: Luchtfoto van Maria-gewanden genomen op carnavalsmaandag 1980. Hierop staat de voormalige Heilig Hartschool, werkketen langs 
het voormalige mijnspoor (de kasteelbuurt werd gerenoveerd), Hoensbroek West is nog in aanbouw. Foto linksonder: schoolkinderen wachten op 
de Juliana-Bernhardlaan op Koningin Juliana die voorbij zou rijden t.g.v. 50 jaar Staatsmijnen. Foto rechtsonder: lid van de Jonge Wacht kijkt uit 
op de Schuureikenweg waar nu de kruising met de Slot Harenlaan is. Foto's uit het privéarchief van H. Ermers.

TERUG IN DE TIJD
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In de vorige uitgave van Buurtberichten 
waren we in het artikel over 75 jaar 
Bevrijding van Hoensbroek vergeten te 
vermelden dat ook Happy and the two tones 
optraden. 

Dit trio (en soms kwartet) komt uit onze wijk 
Maria-Gewanden en bestaat uit:
Happy Hendriks (zang en percussie)
Paul Hendriks (contrabas en zang)
Kevin Coenen (piano en achtergrondzang) of 
Jette de Koning (piano en zang).

Kijk voor meer informatie op:
www.happy2tones.nl

EVEN RECHTZET TEN

COLOFON
Redactie: Jo Hermanns, Hans Ermers,
Peter Sikora

Postadres: 
Redactie SBMG
Maria-Gewandenstraat 24 
6432CP Hoensbroek
Telefoon:  06 226 813 86
redactie.mariagewanden@gmail.com

Kopij voor de volgende uitgave dient 
uiterlijk 15 mei 2020 ingeleverd te 
zijn.

De redactie is niet aansprakelijk  
voor gegevens die door derden worden 
verstrekt.

18e jaargang, nummer 1, oplage: 2300 
Opmaak: Ermers Communicatie

Sinds jaar en dag is er op Koningsdag, 
vroeger Koninginnedag, een groot 
evenement in het centrum van Hoensbroek. 
De afgelopen jaren kennen jullie dat 
waarschijnlijk als het Oranje Festival 
Gebrook. Toen de organisator vorig jaar 
het stokje overdroeg aan de gezamenlijke 
buurtstichtingen VierGebrook, werden 
Simone Göllesch en Fred Jansen gevraagd dit 
te organiseren, met ondersteuning van de 
bestuursleden van VierGebrook.

Met een nieuwe organisatie, kwamen ook 
een nieuwe naam en een nieuw logo. Met 
de nieuwe opzet zal ook de opzet van het 
festival veranderen. Zo werd VierGebrook 
geïntroduceerd bij boekingsbureau Wonna. We 
gaan nog niet verklappen wie er op het podium 
zullen staan, maar wie de website van Wonna 
bezoekt, kan wellicht al raden welke kant het 
Koningsdag Festival Gebrook 2020 opgaat.

Uiteraard blijven er ook wat zaken zoals 
voorheen. Zo zullen er prachtige oude auto’s 
van Cruise-Inn te zien zijn op de markt, er 
worden er kinderactiviteiten georganiseerd 
zoals de lampionnenoptocht vanuit het 
kasteel. Die vertrekt als vanouds om 21.00 
uur richting de Markt waar om 22.00 het 
vuurwerkspektakel begint.

Een onderdeel is dit jaar terug van 
weggeweest: de kinderrommelmarkt. 
In samenwerking met de winkeliers van 
Hartje Hoensbroek organiseren we dit 
jaar weer van 13.00 uur tot 17.00 uur een 
kinderrommelmarkt in de Kouvenderstraat. 
Het mooiste of origineelste kraampje maakt 
kans op het winnen van een prijs. Nog niet 
alle activiteiten zijn op dit moment bekend, 
dus kunnen de kinderen zich nog niet opgeven 
voor de rommelmarkt. Maar volg ons op social 
media of kijk regelmatig op onze website om te 
laatste ontwikkelingen rondom het Koningsdag 
Festival Gebrook en de kinderrommelmarkt in 
de gaten te houden.

Als je als lezer denkt: Wat leuk, ik wil graag 
helpen als vrijwilliger, dan kan dat. Heel graag 
zelfs! Stuur daarvoor een e-mail naar info@
koningsdagfestivalgebrook.nl met daarin je 
naam, leeftijd, e-mailadres en welke tijd/

dagdeel je beschikbaar bent om ons te komen 
helpen. Dan maken we er samen een geweldig 
spektakel van.

Koningsdag Festival Gebrook 2020 wordt 
gehouden op 27 april 2020.

Tijd muziekfestival : 13.00 uur tot 22.00 uur 
(locatie Markt)
Tijd kinderactiviteiten: 13.00 tot 17.00 (locatie 
Markt)
Tijd kinderrommelmarkt: 13.00 tot 17.00 uur 
(locatie Kouvenderstraat)
Tijd vuurwerkspektakel: 22.00 uur (locatie 
Markt)

Tot 27 april 2020 !!

Voor meer informatie:
www.koningsdagfestivalgebrook.nl
Facebook: @festivalgebrook
Instagram: @festivalgebrook
Twitter: @festivalgebrook

www.hartjehoensbroek.nl
Facebook: @Hoensbroek
Twitter: @H_Hoensbroek

www.viergebrook.nl
Facebook: @viergebrook
Instagram: @viergebrook
Twitter: @viergebrook


