Korfbalclub thuis in Mariagewanden
Korfbalvereniging Mariarade voelt zich
thuis op de locatie aan de Randweg in
Mariagewanden. Het is op de kop af
15 jaar geleden dat de korfballers hun
korfbalpalen een paar honderd meter
verhuisden van hun oorspronkelijke
locatie naar de huidige.
Op de oude locatie was de vereniging
uit haar jasje gegroeid en bovendien
maakte het toenmalige veld onderdeel
uit van het tracé van de in de toekomst
aan te leggen vierbaans rondweg.
15 Jaar verder is de weg nog niet
gerealiseerd en bestaat de kans dat bij
realisering van de weg de korfballers
opnieuw zullen moeten verhuizen. De
korfballers laten zich daardoor niet
remmen. De blauwwitte korfbalclub
bruist van energie.
Kampioenschap
Het deels verjongde eerste team van
coach Jeroen Hendriks wist zich in
de zaalcompetitie knap te handhaven
en promoveerde in de veldcompetitie.
Bovendien was het nog eens extra feest
dankzij het veldkampioenschap van de
aspiranten B1. Hoogste tijd dus om het
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seizoen op de traditionele wijze af te
sluiten; met het jaarlijkse jeugdkamp.
Dit jaar voor de 24ste keer nu met ruim
80 personen. Primeur is dat voor het eerst
ook het G-korfbalteam en de Mini’s een
dagje van het kamp komen “proeven”.

Mini’s
Zowel de Mini’s als het G-team zijn
afgelopen seizoen toegevoegd aan de toch
al uitgebreide korfbalfamilie. KV Mariarade
kende al een welpenteam voor kids van
4 t/m 6.
lees verder op pagina 2 >

De buurtwinkel aan het Gouverneur Baron
van Hövellplein 19 maakt een doorstart.
Els Klinkers die jarenlang spreekuur heeft
gehouden namens het bestuur van SBMG in
de Buurtwinkel wil hier gezien haar leeftijd
mee gaan stoppen. Els heeft samen met het
bestuur van SBMG er voor gezorgd dat de
Buurtwinkel open kan blijven. Woonpunt
heeft de buurtwinkel beschikbaar gesteld
voor de buurt.
Het knutselen op maandagavond gaat
gewoon door en natuurlijk zijn Els
Klinkers en Ria Leyenhorst hier zoals altijd
gastvrouw.
Een aantal organisaties zoals Thuiszorg,
Tracee en uiteraard het bestuur van SBMG
zijn bereid spreekuur in de buurtwinkel
te houden voor alle buurtbewoners van
Mariagewanden.
Momenteel zijn er nog gesprekken met
diverse organisaties over de invulling van
een rooster.
Start voor een eerste opzet van de nieuwe
vorm buurtwinkel zal op 30 oktober zijn

-1-

Tracee en Thuiszorg gaan samen een start
maken op de maandagochtend van 10.00
uur tot 11.30 uur.
De Stichting buurtbeheer Mariagewanden
gaat op donderdagmorgen tussen 9.00 uur
en 10.00 uur de winkel bemannen met
ondersteuning van de buurtcontactambtenaar van de gemeente Heerlen.
De knutselclub maakt ook gebruik van de
buurtwinkel, de tijden daarvoor worden nog
bekend gemaakt. In de schoolvakantie is de
buurtwinkel gesloten.

vervolg pagina 1 >
Welpen maken op speelse
wijze kennis met korfbal
op speciaal aangepast lage
korfbalpalen. Ze spelen
nog geen competitie.
Belangrijkste is de eerste
korfbalbeginselen te leren
door samen spelletjes te
doen. Korfbal is immers
een teamsport bij uitstek.
Geen dribbelen, maar
samen spelen om tot
scoren te kunnen komen.
Alle spelers moeten
allround zijn; kunnen
aanvallen en verdedigen.
Samenwerken in
teamverband met jongens
en meiden staat dus
voorop.
De Mini’s zijn nog iets jonger; 2 t/m 4
jaar. Hier staat samen ravotten met of
zonder bal voorop. Natuurlijk worden daar
ook korven bij gebruikt, maar die staan
niet centraal. De mini’s zijn gebaseerd
op ouder-kind-korfbal. Elke mini neemt
minimaal een ouder mee die net als
de mini’s zelf in trainingspak komt en
meedoet met de spellen. Goed voorbeeld
doet volgen! De mini’s trainen op dinsdag
van 18.15 tot 19.15 uur, de welpen van
18.30 tot 19.30 uur.
G-Team
Het G-team van korfbalvereniging
Mariarade startte in maart 2005 met
als doel mensen met een verstandelijke
of beperkte lichamelijke handicap met
plezier te laten sporten. Vooral door het
samenspel en de gezelligheid binnen de
vereniging is korfbal een ideale sport voor
G-sporters. Om de groep zo goed mogelijk
te kunnen begeleiden zijn er enthousiaste
trainers gevonden. Trainers die afkomstig
zijn uit vele verschillende geledingen
binnen de korfbalvereniging waaruit
nog maar eens blijkt dat iedereen de
G-korfballers in het hart heeft gesloten.
Inmiddels traint de G-korfbalgroep bijna
een vol seizoen vol enthousiasme en
hoewel presteren niet voorop staat, is er
duidelijk een stijgende lijn te zien in het
technische niveau van de spelers. Het
initiatief werd nog eens extra beloond
met een cheque van het Monuta Charity
Fund bedoeld voor de aanschaf van
aangepaste sport- en spelmaterialen
waardoor een optimale trainingsfaciliteit
voor de G-korfballers kan worden
gecreëerd.

Even
voorstellen...

Recreantenteam
Naast de 8 competitieteams kent
Mariarade ook een recreantenteam
dat grotendeels bestaat uit ouders

van korfballende jeugdleden en een
veteranenteam dat geen competitie
speelt, maar daardoor niet minder
fanatiek wekelijks traint.
Nevenactiviteiten
Bijna even belangrijk als het korfbal zelf
zijn de vele nevenactiviteiten die worden
georganiseerd: feesten, darttoernooi,
rommelmarkt, familietoernooi,
dropping, speurtocht, playbackshow,
spellenparcours, Sinterklaas en
paasactiviteit, knutselmiddagen enz.
Hoewel de zomerstop eraan komt, staan
de eerste evenementen voor het nieuwe
seizoen alweer gepland. Het jaarlijkse
familieweekend met feestavond, een
barbecue,
Toernooien
Het familietoernooi en het koppelschieten
is dit jaar, noodgedwongen door een

ingelaste beslissingswedstrijd van het eerste
team, over de zomer heen
getild. Daarnaast is er voor
de senioren een toernooi
en voor de junioren,
B- en C-aspiranten in
het weekend van 18,
19 en 20 augustus het
jaarlijkse KoJuKa; een
weekend georganiseerd
i.s.m. een aantal Duitse
korfbalverenigingen
uit de Euregio waarbij
verbroedering en
verbetering van
korfbaltechnieken
centraal staan. Voor dit
KoJuKa komt de oudinternational Theo van Zee
speciaal naar Hoensbroek.
Theo is meerdere malen
kampioen van Nederland geweest als
speler van Ons Eibernest. Als trainer/
coach bracht hij Fortuna uit Delft naar
de top van Nederland en behaalde
met hen het landskampioenschap.
Ook niet te vergeten is het jaarlijkse
schoolkorfbaltoernooi. Zo’n 300
scholieren van de Hoensbroekse
basisscholen strijden dan weer om het
Hoensbroekse korfbalkampioenschap.
En met de vele korfballers van
Mariagewanden zal Basisschool De Vlieger
ook dit jaar vast weer hoge ogen gooien.
Vorig jaar wonnen ze in 3 van de 4
leeftijdscategorieën.

Ook eens een balletje gooien?
Onze gloednieuwe kunststof korven
staan op je te wachten vanaf
dinsdag 8 augustus.

We zien je op het veld!

De wijkagent (1)
Wat is een wijkagent?

Wat doet een wijkagent?

Binnen het gebied van de politie LimburgZuid zijn bijna 150 wijkagenten actief. De
wijkagent is een ‘gewone’ politieman/vrouw
met als extra taak: de wijk. Met ‘wijk’
bedoelen we een bepaald gebied. Dat kan
een wijk zijn, of een deel ervan, maar ook
meerdere wijken of een dorp. De wijkagent
houdt zich op de hoogte van wat er speelt
in de wijk. Hij/zij kent de mensen van de
buurtverenigingen, wijkraden, sportclubs
en winkeliersverenigingen. Ook heeft
hij/zij contacten met de gemeente,
maatschappelijk werk, jongerenwerkers en
andere maatschappelijke partners.

De wijkagent hoopt een bijdrage te kunnen
leveren aan de leefbaarheid en veiligheid
in de buurt. Men kan een beroep op
hem doen bij overlastproblemen, zoals
burenruzie’s, jeugd, geluid, verkeer etc.
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Waar kunt de wijkagent bereiken?
Als u in contact wilt komen met uw
wijkagent kunt u bellen met algemeen
telefoonnumer van de politie 0900-8844.
Of u bezoekt het politiebureau bij u in
de buurt en vraagt naar de wijkagent van
uw wijk. Op de internetsite van de politie
Limburg-Zuid www.politie.nl/limburg-zuid
kunt u middels uw postcode of woonplaats
het dichtsbijzijnde politiebureau opzoeken.

Ontwikkelingen in onze buurt
• Buurtwinkel: de buurtwinkel maakt een doorstart, zie artikel verder in deze uitgave.
• Div. plantsoenen: (hoek Lang-/Hoog-/Voorstraat, Lampisteriestraat) worden
ingeboet.
• Hoog-Voor-Langstraat: Snoeien hoek Hoog-/Voor-/Langstraat: gemeld.
• Huizerveld: Snoeiperikelen Huizerveld: zouden opgelost zijn.
• Kastanjelaan: Aangevraagde trottoir aan de Kastanjelaan wordt niet aangelegd i.v.m.
de hoge kosten
• Kastanjelaan: Versmalling Kastanjelaan /Mariagewandenstraat: door mogelijk
vrachtverkeer niet uitvoerbaar.
• IJsvogelstraat: Aanvraag aanleg van een trap in de IJsvogelstraat: wordt vooralsnog
niet uitgevoerd: te duur.
• Lampisteriestraat: Speelplek Lampisteriestraat: loopt.
• Langstraat-Zijstraat: Herplaatsing boom in plantsoen Lang-/Zijstraat: wordt nog
bekeken.
• Mijnspoor: GMS Schoon maakt het Mijnspoor 1x per 2 weken schoon.
• Mijnspoor: Hondenuitlaatplaats Mijnspoor: door harde onderlaag (mijnsteen) is de
drassigheid niet binnen het budget op te lossen, het plan is het terrein op te hogen,
zodat honden niet kunnen ontsnappen.
• Mijnspoor: Illegaal verkeer Mijnspoor: Gedacht wordt aan een afsluitbaar paaltje.
• Mijnspoor: Vraag om de trap Mijnspoor-Zandweg te verwijderen: wordt niet uitgevoerd.
• Opbraakstraat: Verhoogde opsluitband Opbraakstraat 20-30 wordt aangelegd door
gemeente.
• Opbraakstraat-Neerbraakstraat: Herstellen van het hek tussen Opbraakstraat en
Neerbraakstraat: gemeente het een opdracht gegeven om de afsluiting te herstellen.
• Randweg: Parkeerplaats Tuindervereniging Randweg: er wordt gezocht naar een
oplossing om de parkeerplaats af te sluiten i.v.m. dealen, vuilstort enz.
• Randweg: er is een verzoek bij de gemeente gedaan om de verkeerssnelheid op de
Randweg vanaf de Zandbergsweg tot aan de Pastoorskuilenweg te beperken tot 50
km/h
• Speeltuin: Anticiperen op toekomstige bomenkap in de speeltuin: Jan Ubachs gaat
in gesprek met de stadsdeelcoördinator over waar nieuwe bomen geplant kunnen
worden.
• Zijstraat: Woonpunt heeft de bomen gesnoeid.
• Zijstraat: Luizen: proef met knoflook tegen honingdauw: de proef is gestopt, er wordt
overgegaan op een ander, biologisch middel. Het schijnt het ei van Columbus te zijn.
Aan Woonpunt is voorgesteld, dit ook te doen in de Zijstraat.
• Zijstraat: Wortelopdruk: de angst voor gaslekkage van de bewoners in de Zijstraat door
wortelopdruk is door opheldering weggenomen.
• Zandbergsweg: Afvalcluster Zandbergsweg de oude cluster wordt hersteld en ingericht
als gazon.
• Zandbergsweg: De nieuwe cluster aan de Zandbergsweg blijft ten aanzien van het
zwerfvuil een aandachtspunt.
Oproep: als U zaken constateert die niet kunnen a.u.b. melden:
5604000 of ow-frontoffice@heerlen .nl.

Een snelweg langs uw deur!

E? uw droom?
N
IsEdat

NEE!

Ga dan naar de inloopavond op 19 september
in het glaspaleis van 17.00u tot 20.00u en
maak gebruik van uw inspraakmogelijkheid!
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Wij horen
graag Uw
mening!
In ons blad plaatsen wij
graag ook Uw mening.
Indien U ideeën heeft,
meningen, nieuws
uit de buurt, acties,
zoals buurtfeesten,
wedstrijden, en andere
zaken, laat ons dat weten,
en stuur Uw stuk(ken)
in naar de Redactie van
Buurtberichten.
Het adres staat op de
achterzijde van dit blad
vermeld.
Laatste datum voor het
inzenden van kopij voor
de volgende editie is
30 november 2006.
De Redactie

Rondleiding SRL
Enige tijd geleden heeft een afvaardiging van Stichting Buurtbeheer
Mariagewanden een bezoek gebracht
aan Stichting Revalidatie Limburg
(SRL) in Hoensbroek.
Het idee is toen ontstaan om ook
buurtbewoners de gelegenheid te
geven een ‘kijkje in de keuken’ van
deze stichting te geven.

Feest in de speeltuin
Op 10 augustus van 11 tot 16 uur was
Ruben Komkommer met zijn poppentheater in de
speeltuin Mariagewanden aanwezig.
Voor het optreden kregen de kinderen
een koffietafel aangeboden, en dat
alles voor maar 3 euro.
Nou ja wat heet koffietafel? Broodje
gezond, fruitdrink, jam, hagelslag,
fruit, ja, wat was er niet!
Ruben Komkommer deed 3 optredens,
allemaal echt spectaculaire shows, waar
jong en oud aan meededen, er werd
veel gelachen en geklapt.
Het geheel leek wel
een kinderbruiloft
zo was alles verzorgd
door de dames Sonja
en Suzan van Tracee.
Zij hebben alles in
het werk gezet om dit
festijn te doen slagen,
het is dan ook zeker
voor herhaling vatbaar.
Na de voorstellingen
kregen alle kinderen
nog een ijsje, waarna
iedereen van groot tot
klein tevreden naar
huis ging.

Jammer was het wel dat er weinig
kinderen aanwezig waren uit onze
buurt. Er was, volgens ons, genoeg
ruchtbaarheid gegeven aan dit feest.
Volgende keer dan maar beter.
Namens de kinderen, ouders en
beheerders van de speeltuin bedanken
wij op deze plaats Sonja en Suzan van
Tracee!
Jan Ubachs.

Stichting Buurtbeheer Mariagewanden
organiseert daarom - in samenwerking
met SRL - op donderdag 2 november a.s.
voor bewoners van Mariagewanden een
rondleiding bij SRL, locatie Hoensbroeck
(Zandbergsweg 111 in Hoensbroek).
Het programma start om 14.00 uur met
een woord van welkom en een korte
videopresentatie. Aansluitend vindt een
rondleiding langs de instituten plaats. Om
16.00 uur is het programma ten einde.

Aanmelden
Bij Gerard IJkema Tel. 045-5227096 of
g.c.ijkema@planet.nl
Om organisatorische redenen is het
aantal deelnemers aan de rondleiding
beperkt tot 50 (inschrijving op volgorde
van binnenkomst). U ontvangt een
bevestiging voor deelname.

Over SRL
Stichting Revalidatie Limburg (SRL)
is een landelijk opererende instelling
die zich richt op de diagnose,
behandeling, scholing, training en
re_ntegratie van mensen met diverse
soorten handicaps. Tot SRL behoren
Hoensbroeck Revalidatiecentrum,
Hoensbroeck Audiologisch Centrum,
Hoensbroeck Centrum voor
Arbeidsperspectief en Franciscusoord
Mytylschool (deze laatste is
gevestigd in Valkenburg a/d Geul).
Voor meer informatie over SRL kunt
u terecht op www.srl.nl
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Elektriciteitsgebruik
en wat kan je besparen?

Computergebruik:
•
•
•

Enkele voorbeelden wat verschillende apparaten bij normaal gebruik verbruiken:
Apparaat

Gemiddeld jaarverbruik

Wasdroger
Verlichting
Kooktoestellen
Elektrische boiler (80 -100 liter)
Koel/vrieskast 2-deurs
Diepvrieskist
Koelkast met vriesvak
Wasmachine
Vaatwasmachine
CV-pomp (moderne ketel)
Computer
Televisietoestel
Video
Koffiezetapparaat
Stofzuiger
Audioapparatuur (midiset)

599
540
55 - 530
1900
462
380
286
231
305
270
146
138
108
80
54
52

Zoals U in de tabel kunt zien
gebruikt, behalve het waterbed en de
boiler, die niet iedereen zal hebben,
de wasdroger de meeste elektriciteit.

Was drogen:
•

Velen hebben reeds nachtstroom.
Door gebruik te maken van deze
nachtstroom kunt U een flinke
besparing bereiken op Uw stroomrekening.
Heeft U nog geen dubbele
Elektriciteitsmeter die voor nachtstroom geschikt is, bekijk dan eens of
het niet aan te raden is deze aan te
schaffen via U stroom-leverancier.

•

•

Omdat apparaten vaak langer stand-by
staan dan ze echt gebruikt worden, kan
het elektriciteitgebruik in de stand-by
stand aardig oplopen, schakel daarom
Uw apparaat altijd helemaal uit.

De meest milieuvriendelijke manier
is buiten drogen aan de waslijn.
Binnen drogen kost in de winter
wat extra energie, de verwarming
moet harder werken en u moet meer
ventileren.

Koelkast:

Ter vergelijking: het gemiddelde
elektriciteitsverbruik in Nederland
per huishouden is 3346 kWh per jaar.

Enkele tips:

Gemiddelde jaarkosten
in kWh E 0,20 per kWh
(enkeltarief prijspeil 2006)
E 120,E 108,E 11,- - E 106,E 380,E 92,E 76,E 57,E 46,E 61,E 54,E 29,E 28,E 22,E 16,E 11,E 10,-

Zet een koelkast met de achterkant
minstens 10 centimeter van de
muur af. Als de warmte die aan de
achterkant vrij komt makkelijk weg
kan, zal het apparaat minder stroom
verbruiken. De achterzijde van
de koelkast moet stofvrij worden
gehouden.
De temperatuur in de koelkast is
te meten door er een thermometer
in een bakje water in het midden
van de koelkast te zetten. De ideale
temperatuur is 4 graden Celsius. Een
lagere temperatuur kost onnodig
energie, bij een hogere temperatuur
zal voedsel te snel bederven.
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•

Een LCD-scherm gebruikt minder
energie.
Draagbare computers zijn zuiniger
dan gewone PC’s.
Een screensaver levert geen
energiebesparing op, in
tegenstelling tot wat vaak wordt
gedacht. Bewegende screensavers
kunnen zelfs meer energie
gebruiken dan bijvoorbeeld een
tekstverwerkingprogramma. Met
name 3D animatie screensavers
gebruiken nogal wat (grafische)
rekenkracht (en dus energie).
Beperk de tijd dat uw computer
stand-by staat. Schakel uw
computer dus regelmatig uit, ook
als u een uurtje pauze neemt. Het
is een fabel dat het regelmatig
uitschakelen van computers kwaad
kan.

Een computer bestaat uit een
systeemkast, een beeldscherm en
randapparatuur als printer, boxen, fax,
en scanner. Het gemiddelde gebruik van
een computer is 180 kWh per jaar.
Het energiegebruik van een
systeemkast ligt tussen 75 en 300 Wh,
afhankelijk van de snelheid van de
processor en het soort grafische kaart.
Een monitor gebruikt ongeveer evenveel
elektriciteit als de systeemkast zelf,
dus ook tussen de 75 en 300 Watt.
Kleurenmonitoren en beeldschermen
met een hoge resolutie gebruiken vaak
meer energie. Een groot beeldscherm
verbruikt meer energie dan een klein.
Ook in de stand-by stand, verbruiken
computers energie. Dit ligt tussen de 20
en 90 Watt.

Kindervakantiewerk
Mariagewanden 2006
Ook dit jaar is er weer kindervakantiewerk georganiseerd voor
de kinderen uit de wijk door Tracee i.s.m. Stichting Buurtbeheer
Mariagewanden.

de dag afgelopen en kwamen ouders de
kinderen ophalen.
Vrijdag 11 augustus was de afsluiting
van Kindervakantiewerk. We zijn met de
kinderen en ouders naar Bobbejaanland
geweest. De weersvoorspellingen waren
niet erg gunstig, het zou de hele
dag regenen, maar iedereen had zich
hier goed op voorbereid. De kinderen
hebben zich erg goed vermaakt in de
verschillende achtbanen, wildwaterbanen
en andere attracties. Het weer viel
gelukkig heel erg mee, op een paar buitjes
na hebben we het toch overwegend droog
gehouden. Rond half acht waren we weer
terug in Hoensbroek, het was al met al
een geslaagde week.
We zouden graag willen bedanken:
- Stichting Buurtbeheer Mariagewanden
- Beheerders van speeltuin Mariagewanden
- Ouders die maandag meegeholpen
hebben met rijden
- vrijwilligers die hebben meegeholpen

Volgend jaar organiseren we
weer kindervakantiewerk,
Tot dan!!

De wijkagent
(2)
Het programma dit jaar zag er als volgt
uit:
Maandag 7 augustus zijn we met
de kinderen enkele ouders naar de
Brunssummerheide geweest. De kinderen
van 3 t/m 7 jaar hebben onder leiding
van een gids en een bloemenmeisje een
speurtocht gelopen met als thema
“De magie op de Brunssummerheide”.
Tijdens deze speurtocht hebben de
kinderen veel uitleg gekregen over de
heide, maar hebben ook leuke opdrachten
en spelletjes gedaan onderweg.
De kinderen van 8 t/m 12 jaar hebben
een speurtocht gelopen met als thema
“Beleef de Brunssummerheide”. Onder
leiding van een ervaren gids hebben de
kinderen kennis gemaakt met mieren,
salamanders en andere dieren en planten.
Ze hebben eetbare planten gezocht en
geproefd en een leuk spel gedaan.
Toen de kinderen terug kwamen bij het
bezoekerscentrum stond er een gezonde
lunch op hen te wachten. Lekkere
fruitspiesen, broodjes gezond en yoghurt.
Na de lunch hebben de kinderen nog
kunnen spelen en om vier uur waren we
weer terug in Hoensbroek.

Dinsdag 8 augustus zijn we met de
kinderen naar Steinderbos geweest.
In de grote speeltuin konden de kinderen
zich goed amuseren, maar er zijn ook
veel kinderen gaan zwemmen in het
buiten- en binnenbad van Steinderbos.
Tussendoor hebben de kinderen nog fruit,
yoghurtjes en drinken gekregen.
We hebben deze dag een paar buitjes
gehad maar het was een heel leuke dag.
Donderdag 10 augustus was er in
de speeltuin van Mariagewanden een
Entertainmentshow georganiseerd.
Om 11.00 uur kwamen de kinderen aan
in de speeltuin en mochten ze in de
speeltuin spelen. Om 12.00 uur werd er
een gezonde lunch klaargezet. Om 13.00
uur begon de eerste show van “Rubens
Poppentheater”. De kinderen vonden de
show prachtig, ze hebben veel gelachen
tijdens de voorstellingen. Er hebben drie
optredens plaatsgevonden, tussen iedere
show door kregen de kinderen nog even
gelegenheid om in de speeltuin te spelen.
Ruben deelde aan het eind van iedere
show kleine prijzen uit aan kinderen die
het antwoord wisten op vragen die over
de show gesteld werden. Om vier uur was
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Uw wijk(agent)
De politie Limburg-Zuid vindt het erg
belangrijk dat het goed in de gaten
heeft wat er in de buurt van de burgers
gebeurt. Daarom zijn er wijkagenten
die zich concentreren op wat er in uw
wijk gebeurt.
Het motto van de wijkagent is
‘samenwerken aan leefbaarheid en
veiligheid’, dat betekent dat hij het
niet alleen aankan. Wacht daarom dus
niet op het moment dat de wijkagent
bij u komt, maar loop naar hem toe
als hij op straat loopt of ga naar zijn
spreekuur.
Wilt u weten wie uw wijkagent is?
Kijk dan op onze internetsite www.
politie.nl/limburg-zuid en klik op UW
WIJK.

Jeugdwerk Tracee
Activiteiten in Mariagewanden voor kinderen van 3 t/m 14 jaar.

In onze wijk worden door Tracee
enkele activiteiten georganiseerd voor
kinderen in de leeftijd van 3 t/m 14
jaar.
Een overzicht van de clubs:
MAANDAGMIDDAG:
Hoe laat? 15.00 uur tot 16.30 uur
Waar?
Speeltuingebouw
’t Zonnestraaltje in speeltuin
Mariagewanden
Voor wie? Kinderen van 3 t/m 10 jaar
Kosten? e 0,50
WOENSDAGMIDDAG:
Hoe laat? 15.00 uur tot 16.30 uur
Waar?
Speeltuingebouwtje
’t Wingerdhuis aan de
Wingerdweg
Voor wie? Kinderen van 3 t/m 9 jaar
Kosten? e 0,50

Op deze middagen wordt er met de
kinderen geknutseld, spelletjes gedaan
en als het goed weer is buiten gespeeld,
speurtochten lopen enz. Tijdens de
jeugdclub zijn er vrijwilligers en
stagiaires aanwezig die de kinderen
begeleiden. Een beroepskracht van Tracee
ondersteunt en begeleid de vrijwilligers
en stagiaires. De kinderen leren tijdens
deze middag ook om samen te spelen,
dingen te delen en samen te werken.
Tijdens de woensdagmiddag wordt er een
combinatie gemaakt van de verlengde
schooldag en het jeugdwerk. Dit betekent
dat we de kinderen activiteiten en
cursussen kunnen aanbieden met een
gastdocent. Over deze activiteiten
ontvangen de kinderen op school een
folder waarin meer informatie staat.

Een sportief bericht uit
de wijk Maria Gewanden.

Op zaterdag 10 juni j.l. vond in
Speeltuin Maria Gewanden een heus
levend tafelvoetbaltoernooi plaats.
Dit evenement werd door Stichting
SCHOPLA in samenwerking met
Stichting Buurtbeheer Maria Gewanden
georganiseerd. Aanleiding hiertoe
is het voornemen om een eerste
aanzet te geven om de onderlinge
verstandhouding tussen buurtbewoners
en jongeren te verbeteren.

Bij levend tafelvoetbal
spelen 2 teams van 4
veldspelers en 1 keeper
tegen elkaar op een groot
luchtkussen. De spelers
zijn vastgegespt aan een dwarsrail en
hebben daardoor minder bewegingsvrijheid.
Samenwerking is hierbij een vereiste, maar
ook het nodige portie geluk maar is hierbij
onontbeerlijk.
Op deze prachtige zomerdag streden 7
teams onder een strakblauwe hemel om
de eer. Maar liefst vier teams, waaronder
een damesteam, hadden zich vanuit de
jongerenaccommodatie OASE ingeschreven.
Onder de bezielende leiding van Astrid
Riemslag, de ambulant jongerenwerkster
van St. Tracee namen zij het op tegen de
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WOENSDAGAVOND:
Hoe laat? 18.00 uur tot 19.30 uur
Waar?
Speeltuingebouwtje
’t Wingerdhuis aan de
Wingerdweg
Voor wie? Tieners van 10 t/m 14 jaar
Kosten? e 1,00
Op de DONDERDAGAVOND is er voor de
tieners een divers programma. Er worden
veel uitstapjes gemaakt, bijvoorbeeld
bowlen, biljarten en een ijs halen.
Er worden ook veel spellen gedaan
en mooie dingen gemaakt zoals een
masker, glasverven en papier maché.
De tienergroep wordt begeleid door
een stagiaire en een beroepskracht van
Tracee.
Al deze activiteiten zijn toegankelijk
voor alle kinderen van Mariagewanden.
Mocht u nog vragen hebben, wilt u
meer informatie hebben of mocht u
interesse hebben in vrijwilligerswerk
bij een van de jeugdclubs of tijdens
kindervakantiewerk, kunt u altijd contact
opnemen met :
Tracee,
Sonja Timmermans / Suzanne Schreurs
Hoofdstraat 11, 6431 LA Hoensbroek
045-5230440
afvaardigingen van de Politie, buurtteam
Goessens en SCHOPLA, de organiserende
buurtvereniging. Gezien de samenstelling
van de deelnemende teams waren
de verwachtingen reeds vooraf hoog
gespannen. De eerste partij tussen OASE
1 en de Politie liet meteen zien dat
de heren het onderling treffen serieus
namen, waarbij de strijd gelijk opging.
Hierbij werd ook direkt duidelijk dat OASE
kon rekenen op de steun van een grote
supportersgroep. Maar na een stevige pot
van 10 minuten trokken de gasten van de
Politie aan het langste eind en wonnen
uiteindelijk met 7-8. Het was aan de
gezichten af te lezen dat hen dit duidelijk
moeite had gekost.
Nadat alle teams hun schema hadden
afgewerkt vond om 15:00 uur de finale
plaats. Hierbij traden wederom OASE 1
en de Politie in het strijdperk. Onder het
toeziend oog en begeleidend commentaar
van “stadionspeaker” Francois Mostard,
jongerenwerker binnen Tracee, wisten de
jongeren zich te revancheren en lieten het
team van de Politie na een spannende
partij met 5-4 het nakijken.
Na afloop kijken wij met z’n allen terug
op een geslaagde dag, waarbij elke partij
een sportieve en positieve bijdrage heeft
geleverd aan de leefbaarheid van onze
wijk. Wij houden hier een goed gevoel
aan over en willen in de toekomst hieraan
graag een vervolg geven.
Tot zover !

Open dag
tuindersvereniging
Jeugrubbenhof

De open dag op zaterdag 12
augustus van de tuindervereniging
Jeugrubbenhof waar ca. 60
enthousiaste tuinders hun tuintje
hebben was een succes.
De tuinders waren verrast door opkomst
van de vele bezoekers, die een warme
belangstelling toonden voor hun hobby.
Trots werden vragen beantwoord, uitleg
gegeven enz. De prijsvraag, die de
bezoekers ongemerkt door het gebied
voerde, verbaasde de deelnemers door
toch nog vrij onbekende gewassen.
Er werden niet alleen wortels, bieten en
prei gekweekt, maar groentes en fruit
zoals appelpaprika’s, sierkalebassen en
druiven waren hier ook vertegenwoordigd.
De taak van Gerard IJkema als koffiejuffrouw zonder naaldhakken was ook
gelukt: SBMG heeft mede door deze open
dag iets meer bekendheid gekregen. Er
werd geluisterd naar wat er speelt bij de
buurtbewoners, vragen over de buitenring
beantwoord, geprobeerd om mensen te
enthousiasmeren voor hun buurt, enz.
Na afloop was iedereen moe, maar
voldaan.

Prijsvraag:
Bij de prijsvraag werd de vraag gesteld:
“wie heeft het mooiste tuintje” de uitslag
daarvan is:
1e Angelo Pinna
2e Frans Klander
3e Louis Clemens
4e Toon v. Minnen, de pompoenen/
kalebassengeweldenaar!
5e dhr. Veldhoven
6e John Geijnes

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN
Alarmnummer
(ambulance, brandweer, politie)
Nightcare (weekendpost huisartsen)
Dierenambulance
Bureau slachtofferhulp
CAD
Kindertelefoon
Politie (geen spoed )
Meld Misdaad Anoniem
Maatschappelijk werk (Tracee)
CWI putgraaf 210
Bureau voor rechtshulp Heerlen
Thuiszorg Burg. V.D. Kroonstraat 20
Beersdalweg 93
Vrijwilligerscentrale
Stichting Buurtbeheer Mariagewanden
Buurtwinkel Kasteelbuurt
Ziekenhuizen:
- atrium Heerlen
- atrium Brunssum
Storingsnummers:
Essent (elektriciteit en gas)
Kabel
Water
Openbare werken
Gemeente
Gemeentehuis Heerlen
Informatiecentrum
Stadsdeelwinkel Hoensbroek
Drugs- en tippeloverlast
RD4 servicenummer reinigingsdienst
Grofvuil aanmelden afvaltelefoon
Servicebureau openbare ruimte
Huisvesting:
Woningstichting Hoensbroeck
de Voorzorg
Huurderbelangenvereniging
Groot Hoensbroek
Onderwijs:
Onderwijstelefoon
Openbare basisschool
Steenkoolstraat 2
Basisschool De Vlieger
Hermesweg
Peuterspeelzaal de Belhamels,
Steenkoolstraat 2
Peuterspeelzaal ‘t Krauwelnest,
Schuinstraat 2a
Parochies:
Parochiefederatie Hoensbroek
Hoofdstraat 83
Pastorale nooddienst
ziekenhuis Heerlen
Huisartsen:
Limpens en Brouwers,
Hoofdstraat 93,
Tandartsen
Tandheelkundig Centrum
Hoofdstraat 358
Geraeds Tandartspraktijk
Baron van Hövelplein 20b
De Mert
Pastoorskuilenweg 3
Fysiotherapie:
Praktijk voor Fysiotherapie
Hoofdstraat 110
Apotheek:
Martens, Hoofdstraat 87,
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112
5778844
5708000
046-4203500
5719577
0800-0432
0900-8844
0800-7000
5615260
7506220
5719551
5635483
5616161
5602525
5233757
5231747
5766666
5279999
0800-0004
0800-1682
of 0340
0800-0233040
5604000
5605040
5605050
5228244
5604040
5604000

5636600
5223255
5227671
0800-1608
5211623
5234400
5227150
5212800

5212518
5766666

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.
5227096
Email: g.c.ijkema@planet.nl
• Ben Maes, Hoogstraat 10,
6432 GL Hoensbroek.
5223123
Email: ben.maes@home.nl
• Ine Kleiweg, Hoofdstraat 216,
6432 GL Hoensbroek.
5233757
Email:
schoonheidssalonineke@planet.nl
• Katinka Bloem, Opbraakstraat 41,
6432 BR Hoensbroek.
5281608
Email: katinkabloem@home.nl
Buurtwinkel
Gouverneur Baron van
Hövelplein 19.
5231747
Email: buurtwinkel@wanadoo.nl

COLOFON
Buurtberichten
Mariagewanden
is een uitgave van:
de Stichting Buurtbeheer
Mariagewanden
Email Redaktie Buurtberichten:
redactie.mariagewanden@gmail.
com
• Ben Maes, Hoogstraat 10,
6432 GL Hoensbroek.
5223123
Email: ben.maes@home.nl
• Jo Hermanns, Neerbraakstraat 42,
6432 BV Hoensbroek.
5216565
Email: jmghermanns@cs.com

• 4e jaargang Nr.3
• Verschijnt 4 keer per jaar
• Oplage: 2400ex
Opmaak: A. Joosten

5212553

5218076

Druk:
Drukkerij Welman,
Passartweg 43,
6421 NT Heerlen

5212948
5214673

5630180
5212214

Bezoekt u ook eens
onze website: www.
sbmariagewanden.nl

