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Opening Speeltuin 
Mariagewanden

Speeltuin ‘Mariagewanden’ opent op zaterdag 15 april 2006  
om 13.00 uur weer haar poort.

IN DIT NUMMER O.A.:

• Bewoners bijeenkomsten

• Renovatie Kasteelbuurt

• Speeltuin Wingerdpark

• Buurtvereniging Kraaienest 
15 jaar

• Ontwikkelingen in onze 
buurt

• Hennepplantages

De middag begint met eieren rapen 
gevolgd door gratis pony rijden.
Op deze dag kunt U ook inschrijven voor 
het lidmaatschap van 2006. 

Een seizoenskaart kost E12.50 
per gezin. Dagentree E1 per kind. 

Ondersteunende leden kunnen wij voor 
het voortbestaan van de speeltuin 
natuurlijk goed gebruiken.
De openingstijden worden in de 
speeltuin aangegeven.

Dit jaar zal de speeltuin extra activiteiten 
gaan organiseren b.v. een sport- en 
speldag, een rommelmarkt enz. 
Deze activiteiten worden nog bekend 
gemaakt. Ideeën en vrijwilligers zijn 
van harte welkom. 
Meldt U aan bij Jan en Louise Ubachs 
in de speeltuin of: Leeuwerikstraat 40 
6432JB Hoensbroek, 
telefoon 045 5216585.

De prijzen van de versnaperingen zijn 
ongewijzigd om leden en dagbezoekers 
tegemoet te komen in deze dure tijden. 
Dankzij de beheerders is er een brede 
keuze op een gezellig ingericht terras.
Er is geen bediening op het terras en 
gaarne eigen gebruikte artikelen zelf 
opruimen. 

Met het bezoek van B&W in 2005 in de 
speeltuin zijn afspraken gemaakt met de 
aanwezige wethouder over politiecontrole 
op de verkeerssnelheid in de Langstraat. 
Veiligheid voor de kinderen wordt 
hierdoor gewaarborgd.

Het bestuur van de speeltuin 
‘Mariagewanden’ wil langs deze weg  
Jan en Louise Ubachs en alle vrijwilligers 
bedanken die hun bijdrage hebben 
geleverd en op hun manier onze speeltuin 
ondersteund hebben.

Het heeft bossen zonder bomen, 
rivieren zonder water 

en dorpen zonder huizen. 

Antwoord: Een landkaart.

???
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          Even 
voorstellen...

Even voorstellen
Sinds enige tijd ben ik in 
jullie wijk werkzaam als 
bewonersondersteuner. 
Mijn naam is Wilma 
Bröcheler en ik woon 
mijn hele leven al in 
Hoensbroek. 
Ik werk bij welzijns-
instelling Tracee. 
Het is mijn taak 
Stichting Buurtbeheer 
Mariagewanden te

ondersteunen in hun werkzaamheden/
activiteiten die gericht zijn op jullie 
buurt. 

Met jullie samen willen het bestuur en ik 
werken aan een nog betere leefsituatie in 
de buurt. Als bewonersondersteuner ben 
ik momenteel werkzaam in alle buurten 
van Hoensbroek. Tevens coördineer ik de 
drie buurtnetwerken jeugdhulpverlening 
in het Hoensbroekse. In deze netwerken 
proberen we via korte lijnen problemen 
van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 
jaar snel op te pakken en op te lossen 
door onder andere hulpverlening in te 
schakelen. Verder werk ik ook projectmatig 
voor het hele stadsdeel. Zo heb ik vorig 
jaar met mijn collega Wim Kortekaas en 
een grote groep vrijwilligers (ook uit jullie 
buurt) een onderzoek gedaan onder de 
65-plussers in het hele stadsdeel. Hier 
over stond in het vorige buurtblad al een 
artikel. We zijn met de verwerking van 
het cijfermateriaal bezig en dit rapport 
zal medio februari afgerond worden. Het 
rapport wordt dan aan alle buurtbeheren 
van het stadsdeel gepresenteerd en 
zij zullen daar waar mogelijk actie 
ondernemen om ook voor de 65-plussers 
een goede leefsituatie te creëren.
Als u zaken hebt,  zoals een stoeptegel die 
los ligt, een lantaarnpaal die stuk is of 
zwerfafval aantreft dan kunt u dit melden 
bij het Servicenummer van de Gemeente 
tel. 045- 5 60 40 00.
Hebt u zaken die wat complexer van aard 
zijn en die betrekking hebben op uw 
buurt, of als u als vrijwilliger iets wilt of 
kunt betekenen voor de buurt, dan kunt 
u tijdens kantooruren met mij contact 
opnemen. Mocht ik niet aanwezig zijn, 
laat dan uw naam en telefoonnummer 
achter en ik zal zo spoedig mogelijk met u 
contact opnemen.
U kunt mij bereiken bij Tracee, Hoofdstraat 
11 in Hoensbroek of telefonisch via 
045- 5 23 04 40.

Wilma Bröcheler

Er is steeds minder gelegenheid voor de 
kinderen om te spelen. Steeds meer groen 
wordt bebouwd en auto’s bepalen het 
straatbeeld. Speeltuin ‘Mariagewanden’ is 
een besloten speeltuin gericht op het veilig 
spelen voor kinderen t/m 12jaar.

In de speeltuin staat veiligheid voor de  
kinderen voorop. Daarom is er altijd toezicht 
aanwezig en moeten de aanwijzingen van de 
beheerders worden opgevolgd. Algemene 
regels worden bepaald door een reglement. 
Dit hangt zichtbaar op in de speeltuin.
De speeltuin grotendeels gesubsidieerd 

Een plek om te spelen
door de Gemeente Heerlen. Het ledental 
bepaalt de financiële ondersteuning van 
onze speeltuin. Aan de subsidie zijn wel 
voorwaarden aan gebonden b.v. het aan-
kopen van nieuwe toestellen, onderhoud en 
inspecties. Wij hopen U weer te begroeten 
op 15 april 2006.

Het bestuur en beheerders.

Tot Slot: De Algemene Ledenvergadering 
wordt gehouden elk jaar op de laatste 
maandag in de maand maart om 19.30.  
Dit jaar is op maandag 27 maart.

Verhuizing 
Tracee Heerlen
 
Met ingang van 1 maart zijn de 
werkonderdelen van Tracee Heerlen 
aan de Akerstraat 39/49, verhuisd naar 
het nieuwe kantoorgebouw aan de 
Kruisstraat 103 in Heerlen. 

De betroffen afdelingen zijn de volgende: 
•  vrijwilligerscentrale Heerlen 
•  bureau nieuwkomers 
•  bureau sociaal raadsliedenwerk 
•  maatschappelijk werk, 

spreekuurlocatie Akerstraat 
•   spreekuurvoorziening voor jongeren 

met schulden
•  directielid E. Hoesbergen
Het nieuwe kantoorpand is klant-
vriendelijk en goed gefaciliteerd. Tracee 
is er van overtuigd dat door deze nieuwe 
locatie de arbeidsomstandigheden van 
haar medewerkers en de dienstverlening 

een positief effect voor U zullen hebben. 
Op termijn zullen een aantal andere 
werkonderdelen van Tracee eveneens 
ondergebracht worden in dit pand. Wij 
zullen u van de volgende verandering 
t.z.t. in dit blad informeren. 
Tot slot: Tracee deelt het nieuwe 
kantoorgebouw met Impactparkstad, een 
organisatie voor re_ntegratie, coaching 
en advies in Parkstad Limburg. 
Het telefoonnummer, faxnummer en 
postbusnummer blijven overigens gelijk. 

De nieuwe adresgegevens zijn: 
Tracee Heerlen
Correspondentieadres: [Postbus 303, 
6400 AH Heerlen
Bezoekadres: Kruisstraat 103 te Heerlen 
Telefoonnummer: (045) 560 25 25
Faxnummer: (045) 560 25 00 
Internet: www.traceeheerlen.nl  
(under construction).
Algemeen emailadres: 
info@traceeheerlen.nl
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Bewoners bijeenkomsten
Bijeenkomst 17 november 2005
Naar aanleiding van én het bezoek 
B&W vorig jaar én signalen door de 
inventarisatie knelpunten voor het 
Buurtteam Schoon, Heel en Veilig is er 
op 17 november jl. door de Stichting 
Buurtbeheer Mariagewanden een 
bewoners-bijeenkomst in de Vlieger 
georganiseerd. 
Mooie opkomst: 18 personen, waaronder 
het raadslid dhr. Luchies, de heren v.d. 
Lingen en Mestrom van de Huurdersbela
ngenvereniging Groot Hoensbroek dhr. 
Kleyn van Woonpunt en de heren Huis 
en IJkema van de Stichting Buurtbeheer 
Mariagewanden.

Besproken thema’s:
Een gestructureerde agenda loodste 
ons door de toch wel hectische avond. 
De zaken die ter sprake kwamen 
waren: - de groenvoorziening, - de 
parkeerproblematiek in smalle straatjes, 
- de hang-jongeren, - de postbezorging, 
die af en toe niet goed blijkt te gaan, - en 
het woningtoewijzingsbeleid. 
Het eerste probleem kwam al vlug 
om de hoek kijken wie waar en hoe 
verantwoordelijk voor is. 
Bijvoorbeeld probleem nummer één: de 
bomen: Woonpunt heeft de overtuiging 
dat er maar twee soorten bomen zijn. 
Ik hoor de slimmerds onder ons al zeggen: 
eiken-,linde- en kastanjeboom zijn er 
toch al drie.  Nee, het gaat hier om het 
Eigenaarschap: bomen van bewoners en 
bomen van de gemeente. 
Sommige buurtbewoners zijn echter in de 
stelligste overtuiging dat er ook bomen 
zijn waar zij zelfs niet naar mogen wijzen: 
de monumentale bomen. 
En weer andere bewoners menen dat er 
ook nog Woonpuntbomen zijn. 
Verwarring alom dus. De heer Kleyn van 
Woonpunt beloofde een en ander uit 
te zoeken en terug te koppelen aan de 
Stichting Buurtbeheer Mariagewanden

Communicatie:
Woonpunt beloofde ook tot een 
verbeteractie op het gebied van de 
communicatie, want daar bleek wel het 
nodige bij mis te gaan. De Stichting 
Buurtbeheer Mariagewanden heeft nu al 
de ervaring dat de communicatie al iets 
verbeterd is.
Over de hangjongerenproblematiek kwam 
er een positief signaal uit de zaal: men 
ziet wel iets gebeuren, het is nog lang niet 
opgelost, maar…. een aantal knelpunten 
op het gebied van de hangjongeren wordt 
op het ogenblik door het Buurtteam en 
Woonpunt behandeld of wordt nog in 

behandeling genomen. Te oordelen naar 
het aantal pogingen om de bijeenkomst 
te doen sluiten en het hartverwarmende 
applaus aan het einde geeft aan dat 
hier toch kennelijk een behoefte is 
aangeboord. De verwachting van allen 
is dat het doel van de bijeenkomst een 
oplossing voor hun problemen is. 
Wat dit laatste betreft zal de Stichting 
Buurtbeheer Mariagewanden altijd open 
staan voor bemiddeling bij problematiek 
op allerlei gebied en oplossingen zal 
proberen te bereiken daar waar het 
mogelijk is.
Alles afwegend, was de bijeenkomst 
zeer de moeite waard en voor herhaling 
vatbaar.

Bijeenkomst 17 januari 2006
Doordat de Huurdersbelangenvereniging 
Groot Hoensbroek door de bijeenkomst 
op 17 november 2005 zich ervan bewust 
was en is dat er bij huurders nog veel 
vragen zijn, is er op 17 jan. jl. een 
bijeenkomst voor de (huur)bewoners in de 
Basisschool de Vlieger aan de Hermesweg 
georganiseerd. 
Met ongeveer vijftig man/vrouw mocht de 
opkomst groot genoemd worden. 
Er werd een goede uitleg gegeven van 
hetgeen de Huurdersbelangenvereniging 
Groot Hoensbroek voor de huurders van 
Woonpunt kan betekenen.
De Huurdersbelangenvereniging Groot 
Hoensbroek heeft nu 933 leden op een 
woningbestand van 3050 woningen in 
Hoensbroek. 
Toch veel, maar het kan nog veel meer. 
Zeker als je beseft dat met meer leden 
meer kunt bereiken, de contributie hoeft 
hierbij geen belemmering te zijn met 
slechts e3,50 per jaar. 

Probleembehandeling:
De werkwijze is als volgt: een bewoner 
met een knelpunt meldt dit bij Woonpunt. 
Wordt het probleem niet adequaat 
opgelost dan kan hij/zij dit bij de Huurde
rsbelangenvereniging Groot Hoensbroek 
melden. Vervolgens onderneemt Huurde
rsbelangenvereniging Groot Hoensbroek 
actie. Van de klachtenafhandeling door 
Woonpunt ondervindt de Huurdersbel
angenvereniging Groot Hoensbroek de 
meeste problemen bij de sociale klachten, 
de technische klachten worden over het 
algemeen goed afgehandeld.

Na deze twee bijeenkomsten is de band 
tussen de Huurdersbelangenvereni
ging Groot Hoensbroek en Stichting 
Buurtbeheer Mariagewanden inniger 
geworden.

De Huurdersbelangenvereniging Groot 
Hoensbroek en Stichting Buurtbeheer 
Mariagewanden zijn zich bewust van de 
gemeenschappelijke problematiek in onze 
wijk. Samen kunnen zij elkaar positief 
versterken, wat kan leiden tot hoopvollere 
tijden. 

Communicatie:
De communicatie was ook hier 
een hoofdthema, vaak verloopt de 
communicatie niet zoals men het 
verwacht: mensen bellen en schrijven zich 
suf om weinig tot niets bereikt te krijgen. 
Voor velen hoeft het murw geslagen dan 
ook niet meer.
Eén ding is zeker: wanneer we onze onze 
knelpunten niet meer melden, krijgen we 
niet (meer) de aandacht die voor onze 
problemen nodig is. Gevolg: nog grotere 
problemen. 
Dus: blijf melden, houd een dagboek 
bij van wanneer en met wie enz. je 
gesproken hebt en maak kopieen van 
brieven die je geschreven hebt. 
Meld het probleem desnoods bij de 
Stichting Buurtbeheer Mariagewanden. 
Blijf de problemen melden, ook al lijkt 
het uitzichtloos!!!
Voor contactadressen: zie de 
adressenlijst op de laatste pagina.

Namens de Stichting Buurtbeheer 
Mariagewanden, Gerard IJkema.

Zwerfafvalpakkers
In januari van dit jaar heeft de 
gemeente Heerlen en de Stichting 
Nederland Schoon een aantal actieve 
burgers van de gemeente Heerlen 
geëerd vanwege hun niet aflatende 
ijver om een schone omgeving te 
bereiken.

Ook in onze wijk Mariagewanden zijn 
er een aantal bewogen vrijwilligers 
die het er niet bij laten zitten en zelf 
aan de slag zijn om een schonere 
omgeving te bereiken.
Deze mensen zijn vrijwel dagelijks in 
de weer om zwerfvuil te verzamelen 
en zo voor iedereen een acceptabele 
leefomgeving te behouden.
Ook de Stichting Buurtbelangen 
Mariagewanden wil niet voorbij 
gaan en zich graag aansluiten 
bij  wethouder Vrolings die twaalf 
geselecteerde burgers eerde voor hun 
inzet en een speldje met bijbehorende 
oorkonde uitreikte.
Een van hen was de heer B. Evers uit 
onze buurt Mariagewanden die ook wij 
graag zouden willen bedanken voor 
zijn niet aflatende ijver, Super!!
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De derde en laatste 
fase van de renovatie 

in de Kasteelbuurt

Ondanks deze overlast was er een 
goede relatie tussen het team van 
stratenmakers en de buurtbewoners. 
Menig kopje koffie werd naar buiten 
gebracht.
Als we nu in de buurt rondlopen 
zien we dat alles niet voor niets is 
geweest. De buurt ligt er mooi bij en de 
buurtbewoners zijn heel tevreden. 
Stichting Buurtbeheer Mariagewanden 
heeft de buurtbewoners aan het eind van 
dit project een bloemetje aangeboden 
voor de overlast die ze gehad hebben.
Verder heeft de Stichting op gepaste 
wijze het team van stratenmakers die dit 

project gerealiseerd hebben bedankt.
Het aanzicht van de buurt blijft 
belangrijk, dus laat een vuilcontainer 
niet onnodig lang aan de straatkant 
staan. Vraag indien nodig aan uw buren 
of ze de container even achterom zetten 
als u zelf niet in de gelegenheid bent.

Spreek elkaar rustig aan op verkeerd 
verkeersgedrag, zoals te hard rijden 
(30 km) of als men zijn auto fout 
parkeert, we hebben nu zo’n mooie 
parkeervakken laten we deze dan ook 
gebruiken!!

Eind augustus, begin september van het vorig jaar startte de reconstructie van 
de wegen in de Kasteelbuurt. De start verliep niet van een leien dakje omdat de 
buurtbewoners niet hadden ingeschat dat ze de nodige overlast zouden krijgen. 
Men moest slalommen door de buurt en schoenen zaten onder de modder voordat 
men de eigen woning binnen kon.

Eerst een slecht bericht:
Hoe jammer het ook is maar na 25 jaar 
hard werken van ons moeten we de 
speeltuin toch sluiten. 
We hebben nog geprobeerd vrijwilligers 
te vinden zodat de speeltuin open kon 
blijven, maar….. helaas, we vonden 
niemand.

Nu twee goede berichten:
• In het verleden hebben veel kinderen 
uit de Kasteelbuurt gebruik gemaakt van 
onze speeltuin. We willen toch een plek 
houden waar kinderen samen kunnen 
spelen en we hebben samen met de 
gemeente naar een oplossing gezocht.
De huidige speeltuin wordt een openbare 
speelplek, dus zonder omheining en 
zonder toezicht. Kinderen mogen hier 
spelen, maar de ouders dragen zelf de 
verantwoordelijkheid.
Op deze speelplek komen alleen 
toestellen te staan waarmee de kinderen 
zonder toezicht mogen spelen.

De toestellen waarmee alleen onder 
toezicht gespeeld mag worden gaan naar 
de speeltuin van Mariagewanden.

• Als speeltuinbestuur hebben we 
besloten om dit jaar ieder gezin met 
kinderen tot 12 jaar uit de Kasteelbuurt 
de mogelijkheid te geven om naar een 
speeltuin in de omgeving te gaan.
We hebben het geluk dat er zowel in 
Mariagewanden als in de Slak een 
speeltuin is waar de kinderen uit onze 
buurt ook naar toe kunnen gaan.
Als speeltuinbestuur bieden we 
ieder gezin uit de kasteelbuurt een 
gezinsabonnement aan voor een van de 
bovengenoemde speeltuinen.
U kunt op een donderdagmorgen 
tussen 10.00 – 12.00 uur een gratis 
gezinsabonnement voor 2006 komen 
aanvragen in de Buurtwinkel.

Ria van Leijenhorst en Els Klinkers
Speeltuinbestuur Wingerdpark

Speeltuin Wingerdpark

Beste Buurtgenoten,
De resultaten van mijn vraag aan 
jullie over de top vijf knelpunten in 
jullie omgeving heb ik verwerkt en 
doorgestuurd naar de voorzitter van 
het buurtteam (samen met enkele 
foto’s van sommige knelpunten). 
In de hoop dat het nu snel gaat 
met het oplossen van de door jullie 
gesignaleerde problemen. En dat het 
Buurtteam nu vlug ge_nstalleerd 
gaat worden. 
Bij vragen/opmerkingen laat het me 
weten.
 
Als er mensen zijn (of jullie kennen 
mensen) die ons veel te klein team 
zouden willen versterken meld het. 
Graag, want we lopen bijna vol. 
Ook al omdat er bestuursleden mee 
gestopt zijn of willen stoppen, bijv. 
door leeftijd.
 
Vriendelijk groetend,
Gerard IJkema
Voorstraat 18
6432 CB Hoensbroek
045-5227096

Buurtteam+oproep 
vrijwilligers
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"Voor elkaar!"
Hebben we het “voor elkaar”? Staat mijn deur open voor diegene die mijn 

luisterend oor wil gebruiken? Kijk ik wel eens om de hoek naar mijn buur die mij 
misschien nodig heeft of blij is met een beetje van mijn aandacht? 

BUURTVERENIGING `T “KRAAIENNEST”
SECRETARIAAT: LEEUWERIKSTRAAT 40
6432 JB Hoensbroek.
K.V.K Nr 40189541
ABN-Amro 42.67.97.183

Jaarvergadering:
Op 5 februari heeft de jaarvergadering 
plaatsgevonden. Voordat we met deze 
jaarvergadering begonnen was er eerst 
een wandeltocht gevolgd door een 
koffietafel. Bij deze vergadering spraken 
wij over de volgende zaken:
De besproken items tijdens het  bezoek 
van B+W, in 2005, onder andere de 
hoognodige onderhoudsbeurt in de 
openbare groenvoorziening door de 
gemeente en  het weelderige groen bij 
onze Jeu de Boulesbaan dat wij met 
hulp van vrijwilligers uit de buurt willen 

De Paastijd is bij uitstek de tijd om hier 
weer even bij stil te staan, het is de kans 
om weer een nieuw begin te maken.  
Alles begint weer opnieuw, de lente kijkt 
weer om de hoek. Jong leven  ontluikt, de 
dagen worden weer langer, de winterdip 
trekt langzaam weg, buiten wordt het 
weer steeds beter vertoeven. Het is de tijd 
om contacten weer aan te halen, te laten 
merken dat u er nog bent en het binnen 
zitten beu bent. Laat u zien en horen, 
kom achter de geraniums vandaan en zet 
de televisie uit, stap in het echte leven, 
zet een stap in “de echte wereld” om u 
heen,  laat merken dat u oog en oor hebt 

voor de wereld om u heen, te starten met 
de mensen in uw onmiddellijke nabijheid.
Misschien heb ik al jaren mijn buur 
“een buur”gelaten, misschien lag het aan 
hem, misschien lag het aan mij. Maak 
een nieuw begin! Ook de natuur geeft 
alles een kans om opnieuw te beginnen, 
elke keer weer. Waarom geven wij elkaar 
die kans niet? Wij zijn wel apart, maar zo 
apart zijn wij ook niet. U en ik maken deel 
uit van die natuur(ook al vergeten wij dit 
soms) en die natuur leert ons dat opnieuw 
starten niet iets slechts is. De tijd van 
bezinnen is voorbij, met een schone lei 
gaan we een nieuw seizoen tegemoet. 

snoeien. Onze vraag was om het gesnoeide 
door de gemeente te laten afvoeren. Er is 
beloofd dat de gemeente na afloop van het 
onderhoud door onze vrijwilligers aan de 
Jeu de Boulesbaan, de afvoer van een en 
ander zou verzorgen.

Plannen:
Onze plannen voor dit jaar zien er onder 
voorbehoud als volgt uit:
• In maart of april willen wij graag met de 

buurtvereniging Hooëg Gebrook een Jeu 
de Boulesdag houden.

• In mei volgt een fietstocht.

BUURTVERENIGING ‘t KRAAIENEST 
in Hoensbroek, viert in oktober van  
dit jaar haar 3e lustrum (15 jaar).

• In juni wordt er weer hulp geboden 
door de leden bij de jaarlijkse stadsloop.

• Op zondag 25 juni is de jaarlijkse 
feestdag op de Jeu de Boulesbaan, met 
een B.B.Q.

• Zondag 27 augustus is een busreis, 
naar BURGERS ZOO, in Arnhem.

• In september is er een fietstocht of een 
wandeltocht.

• Sinterklaas een surprise voor de 
kinderen.

DIT ALLES ONDER VOORBEHOUD.
HET BESTUUR.

We hebben weer een kans om “er voor 
elkaar te zijn”, ook al heb je alles “voor 
elkaar”! We kunnen weer laten zien hoe 
waardevol iedereen op zijn eigen manier 
is. Ieder heeft zijn kwaliteiten die we aan 
de ander mogen doorgeven. Iedereen is 
de moeite waard.
Of je nu in het Paasfeest gelooft of niet, 
kern van het hele verhaal is dat alles weer 
een kans krijgt om “mooi” te worden. Ook 
u vormt een radertje in het “mooi” maken 
van de wereld om ons heen te starten 
in onze eigen relatie, ons eigen gezin, 
onze eigen straat, onze eigen wijk en 
omgeving en..

Veel succes bij een nieuwe start, het is 
de moeite waard, kijk maar eens naar 
buiten!

Harry Huis 
voorzitter stichting buurtbeheer 
Mariagewanden

Op woensdag 31 mei vindt de nationale 
straatspeeldag plaats. Het begon 
14 jaar geleden als initiatief van de 
Stichting Kinderen Voorrang en is later 
overgenomen door de verkeersveiligh
eidsorganisatie 3VO en Jantje Beton. 
Jaarlijks doen in Nederland zo’n 1400 
buurtgroepen en scholen in meer dan 
300 gemeenten eraan mee.

Een keer per jaar worden op de nationale 
straatspeeldag straten afgezet om 
kinderen de gelegenheid te geven veilig 
buiten te spelen. Dit gebeurt om van de 

gemeenten aandacht te vragen voor de 
onveiligheid van kinderen in het verkeer. 
Het wordt immers steeds drukker op de 
weg, er wordt vaak hard gereden en veel 
straten staan vol geparkeerde auto’s. Voor 
kinderen is de straat dan ook een steeds 
minder veilige speelomgeving. 

De precieze locatie van de straatspeeldag 
in Mariagewanden zal nog bekend worden 
gemaakt. Alle kinderen krijgen via de 
basisscholen een flyer mee waarop de 
locatie bekend wordt gemaakt en hoe laat 
we zullen beginnen.

De straatspeeldag wordt georganiseerd 
door het jeugdwerk van Tracee en 
ondersteund door vrijwilligers uit de wijk.
Mocht u interesse hebben om mee te 
helpen tijdens de straatspeeldag kunt u 
contact opnemen met Suzanne of Sonja. 
Alle hulp is zeer welkom.

We hopen dat er weer veel kinderen zullen 
komen, dat we lekker weer hebben en dat 
het een gezellige dag gaat worden!!!

Hebt u vragen over de straatspeeldag of 
andere activiteiten van Tracee in de wijk 
kunt u altijd bellen met:
Suzanne Schreurs of Sonja Timmermans
Hoofdstraat 11, Hoensbroek, 045-5230440

De nationale straatspeeldag 2006



Ontwikkelingen in 
onze buurt
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•  De bestrating in de Kasteelbuurt is 
totaal vernieuwd.
Nadat de bestrating in de Kasteelbuurt 
geruime tijd op de schop is gegaan en 
voor enige overlast heeft gezorgd ziet de 
buurt er nu een stuk vriendelijker uit.

•  Els Klinkers van de buurtwinkel zal in 
juni haar taak neerleggen, dit vinden wij 
een groot verlies voor de kasteelbuurt. 
Wij hopen dat zich voor deze taak een 
nieuwe vrijwilliger zal melden.

•  De Stichting Buurtbeheer 
Mariagewanden werd uitgebreid met een 
aantal nieuwe vrijwilligers, te weten Jan 
Ubachs, Harry Hendriks en Jo Hermanns. 
Wij heten ze welkom in onze stichting en 
hopen op een goede samenwerking.

•  De speeltuin de Wingerd zal met pijn in 
het hart ontmanteld worden. 
De toestellen, die geschikt zijn voor een 
open terrein, zullen blijven staan, de 
overige toestellen zullen binnen de buurt 
Mariagewanden een goede bestemming 
vinden.

•  Het gebouwtje op het Wingerdterrein 
blijft staan en zal een andere bestemming 
krijgen.

•  Het speelterrein aan de 
Lampisteriestraat zal waarschijnlijk 
met enkele nieuwe toestellen uitgerust 
worden.

•  Het gebied van de voormalige 
Deyl wordt bebouwd met een aantal 
aantrekkelijke woningen. Hierdoor 
vervalt het voetbalterreintje op dit 
terrein, in plaats daarvan wordt binnen de 
nieuwe bebouwing een nieuw speelterrein 
gecreëerd.

•  De door ons gevraagde trapleuning 
Hermesweg nabij de Vlieger is geplaatst.

•  De proef met de bladkorven zal in het 
najaar een vervolg krijgen. Er komen dan 
meer kleinere bladkorven daar te staan 
waar de meeste overlast van bladeren is.

•  Om voor iedereen zicht te krijgen op 
het onderhoud aan beplantingen, het 
vegen van paden en wegen, e.d. heeft de 
gemeente Heerlen in onze buurt huis aan 
huis een buurtwijzer laten bezorgen. Op 
deze manier is er openheid geschapen op 
dit gebied.

•  Een positief bericht over onze 
jongeren: in samenwerking met de 
Stichting Schopla wordt eraan gewerkt 
om in de zomer een voetbaltoernooi te 
realiseren.

Stappen door de buurt
 
Door de gemeente Heerlen is een aardig boekje met de titel “STAPPEN DOOR DE 
BUURT” uitgegeven. 

Hierin staan 16 wandelingen door onze stad beschreven. Natuurlijk is er van iedere 
wandeling een begeleidend kaartje bijgevoegd, zodat men op een goede wijze de 
betreffende wandeling kan maken. 
In dit boekje zijn ook een aantal wandelingen door Hoensbroekse buurten 
opgenomen. De wandeling in en het bijbehorende verhaal over onze buurt is 
van de hand van onze “Buurt Barbier” Hein Giesen. Het boekje is verkrijgbaar 
bij de gemeente of VVV á E7,50.  Wij hebben 5 exemplaren ter beschikking voor 
buurtbewoners die ons kunnen vertellen hoe onze buurt is op te leuken of te 
verbeteren. Er is wel enige creativiteit gewenst.
Stuur je ideeën naar de redactie Ben Maes, Hoogstraat 10, 6432BE Hoensbroek of 
e-mail: ben.maes@home.nl
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Hennepplantages
In toenemende mate worden we 
geconfronteerd met hennepplantages 
in woningen. De teelt van 
hennepplanten, waarvan de gedroogde 
toppen marihuana of nederwiet 
opleveren, lijkt dit een lucratieve 
bezigheid te zijn geworden. Vaak 
realiseert men zich niet welke gevaren 
er verbonden zijn aan de teelt van 
hennep. Niet alleen gevaren voor de 
teler zelf maar ook voor de buren c.q. 
omwonenden.

Hennepplanten hebben om van stek tot 
volgroeide plant te komen veel licht, 
water en voeding nodig. Hoe groter 
de plant, hoe meer toppen hij heeft en 
hoe groter de opbrengst, dus de winst 
wordt. Om een snelle groei te bevorderen 
worden bij de teelt gloeilampen met 
een hoge wattage gebruikt. Door de 
hoge wattage en het enorme aantal 
branduren zijn de kosten van het 

stroomverbruik zéér hoog. Om de kosten 
van het elektriciteitsverbruik te drukken, 
anders gaat het ten koste van de winst, 
wordt daarom geknoeid aan de in de 
woning aanwezige elektrische installatie. 
Dit is natuurlijk levensgevaarlijk! Bij 
kortsluiting en/of oververhitting zal de 
zekering niet in werking treden en kan er 
brand ontstaan.

Een ander gevaar is de toevoeging van 
groei- en bestrijdingsmiddelen om de 
groei van de planten te bevorderen. Veelal 
zijn dit chemische producten die, zeker 
in enkele afgesloten ruimten, een gevaar 
voor de gezondheid kunnen opleveren. 

Waaraan kan men hennepplantages in 
de woonomgeving herkennen?
• de plantage veroorzaakt door 

de indringende geur van de 
hennepplanten stankoverlast voor de 
omgeving;

• het geruis van ventilatoren en/of het 
gezoem van transformatoren;

• verduisterde/afgeplakte ramen en 
ruiten met veel condensvorming.

Bij de opbouw wordt gesjouwd met 
aluminium reflectorplaten voor de 
verlichting, plastic slangen met vele 
zijslangetjes voor de bewatering van 
de afzonderlijke planten, zwarte folie 
voor de verduistering, grote aantallen 
bloempotten en vele zakken met 
teelaarde.
Na de oogst wordt gesjouwd met het 
restafval; vuilniszakken vol met potgrond 
en soms wel honderden hennepplanten 
waarvan de toppen zijn ontdaan.

Gezien de gevaren is het belangrijk dat 
u meldt, wanneer u een vermoeden 
heeft dat ergens hennep wordt geteeld. 
Deze melding kunt u doorgegeven 
aan, indien van toepassing, uw eigen 
woningcorporatie. Daarnaast kunt u 
melding doen bij het meldpunt drugs- 
en tippeloverlast, telefoonnummer 
045-5604040. Aan de hand van uw 
melding wordt er een onderzoek 
ingesteld.

JBC ’Gebrook’ is een Jeu de Boules-
vereniging die zoals de naam al 
aangeeft in Hoensbroek haar activi-
teiten ontplooit. Zij werd door actieve 
Jeu de Boulers opgericht op 4 April 
2001 in Hoensbroek en is tegenwoordig 
aangesloten bij de Nederlandse Jeu de 
Boules Bond  (NJBB). De vereniging 
ontplooit haar activiteiten op het 
V.K.C.’89 terrein dat gelegen is aan de 
Randweg te Hoensbroek.
Na overleg met de gemeente Heerlen 
en V.K.C.’89 hebben wij ons in 2002 
kunnen vestigen op deze locatie.

Het Jeu de Boules 
is een zeer snel 
groeiende sport 
zowel voor jong 
als oud dus niet 
leeftijd gebonden.
Op dit moment 
zijn in Nederland 
zo’n 18.000 leden 
met licentie 
aangesloten bij de

N.J.B.B. en er zijn 250 verenigingen door 
het hele land die op hun beurt weer het 
gehele jaar door zowel binnen als buiten 
toernooien organiseren.

Ook zijn er natuurlijk nationale 
toernooien die door de N.J.B.B. worden 
georganiseerd en waar iedereen met 
geldige licentie aan kan deelnemen.
Er zijn zoals in iedere sport wedstrijd en 
recreanten spelers die ieder op hun eigen

manier de sport willen beoefenen 
en uiteraard is ook dit bij onze 
vereniging mogelijk.
Onze trainingsavonden zijn op 
dinsdag en vrijdagavond van 
19.00 uur totdat we moe zijn. 
(22.00 uur )
Wilt U ook eens een balletje 
gooien of gewoon informatie kom 
dan gerust eens kijken op een 
van onze oefenavonden.
In het jeu de boules hebben wij 
een zomer en winter seizoen 

maar aangezien wij alleen maar over 
buitenbanen beschikken spelen wij op 
onze banen alleen in de zomer vanaf  
1 April tot 30 September.
In de wintermaanden spelen wij mee 
aan de winteravondcompetitie en spelen 
zo de gehele winter binnen  bij andere 
verenigingen in onze regio 
(o.a. Landgraaf, Susteren, Sittard, Stein 
en Maastricht ).

In de zomermaanden spelen wij mee bij 
de Nationale Competitie die ook gespeeld 
word in onze regio. Ook hebben wij onze 
eigen zomertoernooien en dit jaar is dat 
op Zondag  7 Mei en Zondag  4 Juni. 
Tevens zijn wij nog op zoek naar een eigen 
locatie waar wij zowel binnen als buiten 
onze sport kunnen beoefenen.

SPORTGROETEN, 
HET BESTUUR JBC ’GEBROOK’

Lokatie:JBC  “Gebrook”
Randweg 1, Hoensbroek 
Tel: 06 – 22390663 
Postbanknr: 9072925 
K.v.K  14070121
E-mail:jos-gera@zonnet.nl

Postadres: JBC “Gebrook”
Hoogstraat 1, 6432 BD  Hoensbroek
Tel/Fax: 045 – 5221652
N.J.B.B afd.15
Vereniging nr: 15-023

JBC ’Gebrook’
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Als je de natuur van nabij wil bekijken dan hoeft je niet ver  te 
lopen. We wonen in de meest groene wijk van onze gemeente. 

Natuurlijk we hebben hier de natuur voor het oprapen.

In de omgeving van basisschool de 
Vlieger is het prachtig om te lopen je 
kunt daar diverse vogels zien zoals 
koolmeesjes, roodborstjes, grasvinken, 
en ook eekhoorntjes. 
Maar ook in de tuin en als men een kleine 
moeite neemt om ze bij te voeren dan 
zijn er diverse vogels in de nabijheid Je 
ziet ze in kleuren die normaal niet gezien 
worden omdat ze meestal in de struiken 
zitten. In de herfst als je geluk hebt zie je 
ook pestvogels. Deze pestvogels komen 
af op de bessen,die voor de mens giftig 
zijn. De pestvogel eet deze bessen graag, 
maar ze lusten ook gewoon voer.
Ik heb ze paar keer in de tuin 
gezien, vooral in de herfst  en in de 
wintermaanden. 
Pestvogels bezoeken West-Europa zeer 
onregelmatig. Sommige jaren worden 
ze in het najaar en ‘s winters nauwelijks 
gezien, terwijl in andere jaren, zoals in 
1944, 1949, 1965-1966, 1995-1996, er 
van ware invasies kan worden gesproken. 
Die van 1965-1966 was vermoedelijk 
de grootste van de 20ste eeuw. Ze 
verschijnen gewoonlijk begin november 
en blijven dan hier en daar de struiken 
met rode bessen bevolken totdat deze 
zijn opgesoupeerd. De laatste Pestvogels 
worden meestal in maart gezien.

Jan Slangen

De natuur 
rond de Laagstraat

Wij zijn een vrijwillige thuishulp-
organisatie die ondersteuning biedt aan 
gehandicapten, chronische zieken en 
dementerenden.
Hulp ter ondersteuning van de mantel-
zorger, om hen de gelegenheid te geven, 
ontspanning en tijd voor henzelf te nemen. 
Daarnaast bieden we de hulpbehoevende 
de gelegenheid om eens met andere 
mensen in contact te komen.
Onze hulp bestaat uit oppashulp bij het 
gehandicapte kind en één keer in de twee 
weken een activiteitenmiddag. Tijdens de 
activiteitenmiddag worden er spelletjes 
gedaan, gezwommen, een bezoekje aan 
de speeltuin of kinderboerderij gebracht. 
Twee keer per jaar maken we met de
Kinderen een uitstapje naar kinderstad en 
een keer per jaar een busreisje naar een 
pretpark.
Bij speciale gelegenheden zoals 
Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval 
organiseren we een groot feest voor de 
kinderen en hun familie.

Met de chronische zieken en dementeren-
den gaan we, indien gewenst, er op uit, 
een terrasje nemen, begeleiding naar 
de arts, samen boodschappen doen, of 
gewoon thuis een praatje maken onder het 
genot van een kop koffie.

De hulp die wij bieden wordt geboden 
door vrijwilligers, mensen die zich geheel 
vrijblijvend inzetten. Natuurlijk worden 
ook zij regelmatig in het zonnetje gezet.
Een paar vrije uurtjes zinvol besteden? 
Gewoon eens met wat anders bezig 
zijn dan het dagelijkse werk, nieuwe 
mensen ontmoeten, een helpende hand 
toesteken of een luisterend oor zijn 
voor gehandicapten, chronische zieken, 
dementerenden of vereenzaamden 
ouderen? 

Voor u misschien een kleine moeite, 
maar voor hen en hun verzorgers is ieder 
beetje extra hulp meer dan welkom ...

De Stichting Oppas - thuishulpcentrale 
Oostelijk Zuid - Limburg biedt vrijwilligers:

• Wettelijke aansprakelijkheid en 
ongevallen verzekering

• Onkostenvergoeding van woon-
werkverkeer

• Begeleiding vanuit de organisatie
• Deskundigheidbevordering

Jongetje van 3 jaar, autistisch,  
kan niet praten. Zijn ouders zoeken 
iemand die een dagdeel (vrijdag  
en/of zaterdag) samen met hem wil 
doorbrengen en hem begeleiden in 
zijn spel. Geïnteresseerd?

Wij zijn op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30 -15.00 uur .
Gasthuisstraat 3
6411 KD Heerlen
Telefoonnummer: 045-5506630. 
Mail: stichtingotcozl@hotmail.com 

STICHTING OPPAS - THUISHULPCENTRALE OOSTELIJK ZUID-LIMBURG 

                ZOEKT Vrijwilligers
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is een uitgave van: 
de Stichting Buurtbeheer 
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Redaktie Buurtberichten: 

Ben Maes, Hoogstraat 10, 
6432 GL Hoensbroek.  
Tel.: 045 5223123
Email: ben.maes@home.nl   

Jo Hermanns, 
Neerbraakstraat 42, 
6432 BV Hoensbroek.  
Tel.: 045 5216565
Email: jmghermanns@cs.com

• 4e  jaargang Nr.1  
• Verschijnt 4 keer per jaar
• Oplage: 2200ex

Opmaak: A. Joosten

Druk:
Drukkerij Welman, 
Passartweg 43, 
6421 NT Heerlen

CONTACTPERSONEN
De volgende personen fungeren als 
contactpersoon voor hun deel van de 
buurt naar het bestuur van de  
Stichting Buurtbeheer:

• Gerard IJkema, Voorstraat 18, 
6432  CB Hoensbroek
g.c.ijkema@planet.nl

• Ben Maes, Hoogstraat 10, 
6432  GL  Hoensbroek, 
tel: 5223123,  emailadres:  
ben.maes@home.nl

• Ine Kleiweg, Hoofdstraat 216, 6432  
GL  Hoensbroek 
tel: 5233757,  emailadres:  
schoonheidssalonineke@planet.nl

• Katinka Bloem, Opbraakstraat 41, 
6432  BR  Hoensbroek 
tel: 5281608,  emailadres: 
schopla@home.nl

• Marian van de Elzen en 
Els Klinkers, Buurtwinkel 
Gouverneur Baron van Hövelplein 
19, tel: 5231747 emailadres: 
buurtwinkel@wanadoo.nl  

Openingstijden maandag en  
donderdag van 10-12 en woensdag 
van 14-16 uur.
Bij deze personen kunt u in eerste 
instantie met vragen of mededelingen 
over uw deel van de buurt terecht. 
Natuurlijk blijven de voorzitter en de 
secretaris het eerste aanspreekpunt 
voor zaken die de Stichting als geheel 
betreffen.
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Bezoekt u ook eens onze website: www.sbmariagewanden.nl 

Versier je fiets

Op Koninginnedag werd altijd de fiets 
versierd. Dit willen wij ook weer gaan 
doen.
Kom allemaal met je fiets naar 
Basisschool de Vlieger.
Hier kun je jou fiets versieren maar 
dit mag je ook thuis doen.
Als we dan allemaal klaar zijn, maken 
we een mooie foto. 
En fietsen we een rondje door de wijk. 
Na afloop worden er ook nog prijzen 
uitgereikt voor de drie mooiste fietsen 
en iedereen krijgt een aandenken aan 
deze dag.

Dus:

Zondag 30 april 
om 10:00 uur 

Basisschool de Vlieger.
 

Vrijwilligers gezocht:
Wij zoeken vrijwilligers voor het 
organiseren van en mee helpen bij 
activiteiten, zoals de fiets versiering 
op 30 april. Heb je zelf nog meer leuke 
ideeën of zin om te helpen, meld je 
dan aan bij:

Katinka Bloem
Opbraakstraat 41
6432BR Hoensbroek
0615080455
katinkabloem@home.nl 

BELANGRIJKE TELEFOON-
NUMMERS EN ADRESSEN
Alarmnummer  112 
(ambulance, brandweer, politie)   
Nightcare (weekendpost huisartsen) 5778844 
Dierenambulance 5708000 
Bureau slachtofferhulp 046-4203500 
CAD 5719577 
Kindertelefoon 0800-0432  
Politie (geen spoed ) 0900-8844 
Maatschappelijk werk (Tracee) 5615260 
CWI putgraaf 210 7506220 
Bureau voor rechtshulp Heerlen 5719551 
Thuiszorg Burg. V.D. Kroonstraat 20 5635483 
Beersdalweg 93 5616161 
Vrijwilligerscentrale 5602525 
Stichting Buurtbeheer Mariagewanden 5233757 
Buurtwinkel Kasteelbuurt 5231747 
Ziekenhuizen:    
- atrium Heerlen  5766666 
- atrium Brunssum 5279999 
Storingsnummers:    
Essent (elektriciteit en gas)  0800-0004 
Kabel 0800-1682 of   
 0340
Water 0800-0233040 
Openbare werken 5604000 
Gemeente    
Gemeentehuis Heerlen 5605040 
Informatiecentrum 5605050 
Stadsdeelwinkel Hoensbroek 5228244 
Drugs- en tippeloverlast 5604040 
RD4 servicenummer reinigingsdienst  
Grofvuil aanmelden afvaltelefoon  5604000  
Servicebureau openbare ruimte   
Huisvesting:    
Woningstichting Hoensbroeck  5636600 
de Voorzorg 5223255 
Huurderbelangenvereniging    
Groot Hoensbroek 5227671 
Onderwijs:    
Onderwijstelefoon  0800-1608 
Openbare basisschool   
Steenkoolstraat 2  5211623 
Basisschool De Vlieger   
Hermesweg 5234400 
Peuterspeelzaal de Belhamels,   
Steenkoolstraat 2  5227150 
Peuterspeelzaal ‘t Krauwelnest,    
Schuinstraat 2a  5212800 
Parochies:    
Parochiefederatie Hoensbroek   
Hoofdstraat 83 5212518 
Pastorale nooddienst ziekenhuis Heerlen  5766666 
Huisartsen:    
Limpens en Brouwers, Hoofdstraat 93, 5212553 
Tandartsen   
Tandheelkundig Centrum 
Hoofdstraat 358 5218076 
Geraeds Tandartspraktijk   
Baron van H_velplein 20b 5212948 
De Mert   
Pastoorskuilenweg 3 5214673 
Fysiotherapie   
Praktijk voor Fysiotherapie   
Hoofdstraat 110 5630180 
Apotheek:    
Martens, Hoofdstraat 87,  5212214 


