Els Klinkers-Klekers
overleden
Afgelopen maand
hebben we afscheid moeten
nemen van Els
Klinkers. Na een
kort ziektebed,
waarin ze toch
nog plannen
maakte voor de
toekomst, is ze
helaas overleden.
We kunnen ons Els herinneren als zeer
betrokken bij en begaan met haar buurt,
Vrede en Kerst gaan samen, tenminste
dat hebben ze ons zo geleerd. Kerstmis
is bij uitstek het moment om stil te
staan bij het welbevinden van anderen. Woorden als: ‘geen geweld’, ‘vrijheid’, ‘geen oorlog’, ‘vrede’, komen we
op zulke momenten altijd tegen.
Wanneer we in een woordenboek zoeken
bij het woord vrede dan staat daar:
1 Toestand van rust
2 Afwezigheid van twist
3 Toestand dat er geen vijandelijkheid
heerst
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Kerstmis
4 Overeenkomst waarbij een oorlog beeindigd wordt
5 Bestand in een vete of twist
6 Plek waar je niet mag tikken of pakken
Best ingewikkeld dus! Als ik moet kiezen
dan denk ik dat in deze rij de eerst gegeven betekenis de meeste inhoud heeft.
Een toestand van rust! Alle andere betekenissen kun je misschien hier onder
plakken. Er is in elk geval een moment
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Els heeft zich jarenlang ingezet voor
onze Kasteelbuurt. De aanpassingen en
het verfraaien van de buurt zijn deels
toe te schrijven aan haar tomeloze inzet
en aan de vele gesprekken die ze voerde
met verantwoordelijke instanties. Ze was
een vrouw die in staat was mensen in de
buurt aan te spreken op datgene wat er
gebeurde, die daar waar het nodig was
hulp kon verzorgen, die heel betrokken
was bij het welbevinden van de jeugd en
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met haar Kasteelkolonie. Samen met
Harry Janssen en Ria van Leyenhorst
kregen ze het voor elkaar onze Kasteelkolonie een plek te geven op de gemeentelijke agenda en bij de verantwoordelijke woningstichting.
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ze ijverde voor een mooie wijk. Stichting
Kasteelbuurt, de Speeltuin, Het Wingerdhuis, Stichting Buurtbeheer MariaGewanden zijn dingen waaraan de naam
en activiteiten van Els verbonden waren.
Ze heeft ons een erfenis achtergelaten
die we moeten koesteren op een manier
die zij ons voorgedaan heeft.
Els we weten dat je er niet meer bent
maar jouw erfenis maakt het voor ons
mogelijk om aan de toekomst van onze
wijk te blijven bouwen. Dank je wel dat
jij er was!
Bestuur Stichting Buurtbeheer
Maria-Gewanden

dat dingen niet mogen, dat iets niet kan.
Wanneer we naar de werkelijkheid van
elke dag kijken dan is het tegenwoordig
heel moeilijk om ‘toestanden van rust’
te zoeken of in te richten. Onze maatschappij en alles wat er gebeurt zijn nu
niet echt van dien aard dat we deze momenten gemakkelijk op kunnen hoesten.
‘Economie, sterke groei, constante ontwikkeling en een leven lang leren’ zijn
kreten die we overheersend te horen
krijgen en waar de reclame ons beelden
van voorschotelt. Alles moet mooier, moet
beter, moet rijker, moet groter, moet…
Kunnen we hier iets anders mee? Zijn we
in staat toch toestanden van rust te
creëren?
vervolg op pagina 2

vervolg van pagina 1

Kerst met de koude dagen, de donkere
dagen, de lange nachten is bij uitstek
een kans om zulke momenten te creëren.
Je hebt, mits je jouw TV even niet aanhebt of je jezelf niet los kunt rukken
van je drukke agenda, een natuurlijk
rustmoment.

Kinderrechtenproject een succes

De natuur doet het ons voor: alles gaat
op en laag pitje, alles draait op reserve,
de natuur kent dan haar stille momenten. De natuur zoekt een stukje innerlijke warmte om te herstellen en na een
tijdje weer volledig los te barsten en tot
volle bloei te komen. Pas na een toestand van rust kan de natuur weer volop
presteren.
Hoe zit het dan met ons mensen?
Ik denk dat het voor ons mensen niet
anders is dan met de natuur. Waarom?
Omdat wij deel uitmaken van die natuur,
alleen zijn wij dit vergeten en gaan we
door met het opdoen van zoveel mogelijk indrukken, het verdienen van zoveel
mogelijk reserves, het uitbuiten van ons
eigen lichaam en zeker ook de geest.
Als ik u allen iets toewens dan is het
‘het zoeken van een toestand van rust’
en misschien is Kerstmis, net zoals de
natuur het ons voordoet, het moment
om dit in te voeren. Misschien moeten
we meer Kerstmomenten in een jaar
hebben om na te denken over wie je
bent, waar je waardevolle kanten zitten,
waar je kwaliteiten liggen en kansen, en
wel zo dat we ná dit moment van vrede
weer kunnen losbarsten in activiteiten
tot… het volgende moment van vrede
dat je zeker moet inlassen! H.H.

Veel succes en vredige momenten!
Het bestuur van Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden wenst
jullie een fijn kerstfeest,
een fijn ‘vredemoment’.

Op 12 oktober was er een kinderrechtententoonstelling georganiseerd door
kinderwethouder Soumaya Mehallaoui
en haar school OBS Hoensbroeck. Deze
werd feestelijk geopend door de kinderwethouders Soumaya Mehallaoui en
Eric Campagne. Ze knipten samen het
lint door en openden hiermee de tentoonstelling.
Iedereen kon zien waar er de afgelopen
drie weken aan was gewerkt. In elke klas
was te zien hoe de kinderen op hun manier hieraan gewerkt hadden. Ook was er
in de speelzaal van de kleuters een
grote kinderrechtententoonstelling van
Unicef met verschillende activiteiten.
Zo kon je bijvoorbeeld zelf ontdekken
hoe zwaar een emmer gevuld met water
was. De kinderen uit de verschillende
groepen hadden ook allemaal producten
gemaakt, die ze verkochten. Aan het
einde van de dag was bijna alles verkocht. De bezoekers konden tegen een
kleine vergoeding tussendoor genieten
van een drankje en lekkers uit eigen en
andere delen van de wereld. Er waren
ook bezoekers vanuit de gemeente aanwezig. Namelijk wethouder R. de Wit en
wethouder J. Offermans. Zij kregen een
rondleiding van de kinderwethouder.
Om 11.30 uur werden de cadeaus van
de kleurwedstrijd voor de kinderen van
de peuterspeelzaal uitgereikt door wethouder R. de Wit en kinderwethouder
Soumaya Mehallaoui. Het was erg moeilijk om te kiezen dus hadden alle kinderen gewonnen en kregen ze allemaal een
kleursetje aangeboden.
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De kinderdisco was ook een succes.
Er werd flink gejumpt. Ook door de kinderen van groep 2 t/m 4. De disco werd
afgesloten met de prijsuitreiking van de
kleurwedstrijd. De eerste prijs voor elke
groep was een jaarabonnement op Kids
United. Behalve bij groep 1/2. Hier kreeg
de winnaar een cadeau aangeboden.
De kinderen van groep 2 t/m 4 kregen
allemaal de tweede prijs (kleurset).
Bij groep 5 t/m 8 kregen de winnaars
van de tweede en derde prijs een cadeau
uit de wereldwinkel. We hebben in totaal
5 inschrijvingen voor Kids United dankzij
de prijzen.
De foto’s van deze dag zijn te zien op
www.obs-hoensbroeck.nl.
Er is op die dag een totaalbedrag van
€ 403.77 verdiend voor Unicef en samen
met het geld dat bij een aantal winkeliers
is verzameld van € 82,52 komen we op
een totaalbedrag van € 486,29. Met dit
bedrag kan Unicef heel veel kinderen
helpen.
Graag wil ik namens de school en het
kindercollege iedereen bedanken, die
dit succes mogelijk heeft gemaakt.
Ook wil ik de gemeente bedanken voor
het sponsoren van de prijzen. De wethouders R. de Wit, J. Offermans en kinderwethouder E. Campagne wil ik bedanken, omdat ze tijd hadden vrijgemaakt
om ons doel te steunen.
Allemaal hartelijk bedankt.
Soumaya Mehallaoui
Kinderwethouder Heerlerheide/
kinderrechten

Een bijzondere
hobby
Ik ben Yannick van Loon ik ben 8 jaar
en ik wil graag iets vertellen over mijn
hobby. Mijn hobby is skiën. Ik doe dit
al vanaf dat ik 3 jaar was. Toen ik 3 jaar
was ben ik in Landgraaf bij Snowworld
begonnen met skiën. Eerst gewoon skiles natuurlijk om alles te leren.
Na 2 jaar les en skiën op wintervakantie
ben ik bij Club Snow-world gekomen.
Enkele keren kwamen er mensen van
Snowsports Academy kijken of er talent
tussen zat bij ons clubje, en ik en mijn
vriendje Richio werden eruit gepikt.
Dit jaar ben ik gaan skiën voor Snowsports Academy Racing (SAR), omdat ik
ooit mee wil doen met de Olympische
Winter Spelen. De SAR is een soort vereniging waar je dus kunt leren wedstrijdskiën. Ik ben nu alleen nog bezig met
Slalom, maar ga dit als ik iets verder
gevorderd ben uitbreiden met reuzenslalom, en misschien ooit ook wel met
de afdaling.

Nieuw fotoboek over Maria-Gewanden/Terschuren
wordt een succes! Reserveren nu al mogelijk.
Door de grote animo van veel mensen
uit Maria-Gewanden en van oud bewoners daarbuiten komt veel bruikbaar en
interessant materiaal binnen. Bedankt
daarvoor. De makers van het boek over
Maria-Gewanden zijn daardoor al in de
slag om het boek gestalte te doen
geven. Van verschillende kanten werd
ons gevraagd of je al kunt inschrijven
voor het boek zodat men verzekerd is
van een exemplaar, er wordt uiteindelijk
in een beperkte oplage gedrukt. Het
antwoord daarop is dat Iedereen het

boek over Maria-Gewanden al kan reserveren bij Read-Shop Borger in de Kouvenderstraat. Ook van belang is dat U nog altijd foto’s en wetenswaardigheden uit
het verleden van voor 1990 kan aandragen via Jo Hermanns tel. 045-5216565
of rechtstreeks bij de Read-Shop.
Op onze oproep in de vorige editie van
Buurtberichten is enthousiast gereageerd,
wij hadden de namen van de misdienaars
van het kerkje in Maria-Gewanden in
een korte tijd bij elkaar, bedankt voor
de medewerking.

d’Engelensael
Het is al weer 6 maanden geleden,
dat d’Engelensael werd geopend aan
de Hoofdstraat 214.
We trainen 1 keer per week op de baan
van Snowworld in Landgraaf en gaan
meedoen met wedstrijden in Nederland
en in het buitenland. Met de SAR kun je
ook mee op skikamp naar Oostenrijk.
Op zo’n kamp train je dan de hele dag.
‘s Avonds is er begeleiding voor je huiswerk omdat je als je op kamp bent niet
naar school kunt. Ik hoop dat ik op
23 februari 2008 mee kan doen met het
Nederlands Kampioenschap dat gehouden wordt in Schladming, Oostenrijk.
Groetjes, Yannick van Loon
Yannick heeft 3.november 2007
twee wedstrijden gereden en is
daarbij 2de en 1ste geworden.
De wedstrijden waren georganiseerd
door de Nederlandse skivereniging,
De Kidscup sneeuw genaamd.

In de vorige editie van Buurtberichten
schonken wij daar al aandacht aan.
Zeer vele positieve reacties bereikten
ons en werd deze expositieruimte al
goed bezocht.
De 2e expositie was gewijd aan ons aller
Hoensbroekenaar Jan Creusen die zijn
meesterwerk aan grafische en historische pentekeningen tentoonstelde en
iedereen was het er over eens, dat deze
collectie voor het nageslacht bewaard
moet blijven, omdat zoveel geschiedkundige uitleg over gebouwen van
Hoensbroek en ook uit veel delen van
Limburg uitgebreid worden belicht door
deze zeer gedreven verteller en kunsthistoricus Jan Creusen.
Ook waren er beelden te zien van Ton
Piepers uit Weert, die volgens een spe-
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ciaal procedé vervaardigd worden.
Als deze uitgave verschijnt, dan is alweer de 3e expositie een feit. Er werden
wandkleden en -doeken gepresenteerd
van de in 2000 overleden kunstenares
Lies Verjans uit Sittard.
Zeer smaakvolle en met warme kleuren
geappliqueerde creaties hingen aan de
muren van d’Engelensael. Ook hier waren
de bezoekers vol lof over de sfeervolle
ruimte, die uitnodigend was aangekleed.
De gastvrouw stelt het zeer op prijs om
mensen in haar sael rond te leiden.
U kunt haar bellen om informatie te
krijgen wat er zoal geboden wordt.
Tel. 045-5213580.

Energie besparen doe je zo!
Een gemiddeld gezin verbruikt zo’n
4300 kWh elektriciteit en 2300 m3
aardgas of 2300 liter voor verwarming
en warm water. Besparen loont zeker de
moeite met de huidige energieprijzen.
Zin in een weddenschap? 8% energie
besparen gedurende 6 maanden.
Iets voor u?
Wat kan je doen? Hieronder enkele
voorbeelden!

Verwarming




Sluit op winteravonden gordijnen/
lamellen/jaloezieën.
Plaats geen meubels voor de radiatoren.

Warm water






Neem een douche i.p.v. een bad, dit
verbruikt minder dan de helft water
en energie.
Laat het warme water alleen stromen
als het echt nodig is. Vang het op in
de afgesloten wastafel of spoelbak in
plaats van het zo maar te laten weglopen.
Een waterbesparende spaardouchekop
verbruikt 40% minder water en energie dan een gewone douchekop, terwijl
het comfort hetzelfde blijft.



Keuken







Kook zoveel mogelijk met de deksels
op de kookpotten. Koken zonder deksel verbruikt driemaal meer energie.
Kook met zo weinig mogelijk water.
Kook met een snelkookpan. Dit is
sneller en u bespaart 40 tot 70%
energie, terwijl de voedingswaren
meer smaak en vitamines behouden.
Verminder het vermogen van uw kookplaat wanneer het kookpunt is bereikt.
Krachtig of nauwelijks koken, maakt
geen verschil uit voor de watertemperatuur, wel voor uw energierekening.





Bovendien is de kans op aanbranden
minder groot bij zacht koken.
Gebruik een magnetron niet om snel
voedsel te ontdooien. Leg het dan
beter iets langer uit het vriesvak.
Als u het laat ontdooien in uw koelkast, zal de vrijkomende kou er zelfs
voor zorgen dat ook dat toestel minder energie verbruikt.
Kies niet steeds de hoogste snelheid
van de wasemkap. Koken van aardappelen vraagt minder afzuigkracht dan
frituren.
Reinig of vervang de filters van de
wasemkap tijdig. Dit garandeert een
optimale werking tegen een lage energiekostprijs

Andere














De laatste energieboxen zijn
nog tot 21 december te krijgen
bij de gemeente Heerlen
De gemeente Heerlen deelt dit jaar
aan 3000 huishoudens met een maximum netto jaarloon van 14.000 euro
een gratis Energiebox uit met energiebesparende materialen en een leuke
verjaardagskalender met energiebespa-

rende tips. Er zijn op dit moment nog
ca. 500 energieboxen beschikbaar en
de actie loopt tot uiterlijk 21 december
2007. De gemeente gaat door met aanbieden tot ze op zijn. Bij het Gemeentelijk Informatiecentrum en de balies
van de sociale dienst liggen bestelkaarten met uitleg over hoe je zo’n
energiebox kan krijgen. Meer informatie ook op www.heerlen.nl.
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U laat beter één volle dan twee halfvolle wasmachines draaien.
Laat uw wasgoed eerst goed centrifugeren (bij voorkeur op 1000 toeren/
minuut of meer) voor u het in de wasdroger stopt.
Gebruik zoveel mogelijk de spaartoetsen
op uw wasmachine.
Droog de was zoveel mogelijk op de
wasdraad. Dit is de eenvoudigste vorm
van zonne- en windenergie!
Strijk met stoom. Dat gaat sneller,
vlotter en dus zuiniger.
Zet uw toestel steeds uit als u even
weg moet voor een rinkelende telefoon, iemand aan de voordeur, …
u blijft vaak langer weg dan gedacht.
Doe het licht uit in ruimtes waar u
langere tijd niet moet zijn.
Vervang gloeilampen door spaarlampen
of TL-lampen. Spaarlampen zijn in
meerdere vormen verkrijgbaar, o.a. in
peervorm of in vormen die aangepast
zijn voor kroonluchters.
Zet beeld- en geluidsapparatuur zo
weinig mogelijk op stand-by.
Gebruik tussen apparatuur en stopcontact een stekkerdoos met aan/uitschakelaar. Dit voorkomt het weglekken van elektriciteit.

INFORMATIE GEMEENTE HEERLEN

Realisatie van een nieuwe ontmoetingsplaats

HOEK ZANDBERGSWEG/HOOFDSTRAAT
De werkzaamheden aan de nieuwe
openbare, groene ruimte op de plaats
van het voormalige gemeenschapshuis
Maria-Gewanden moeten nu in volle
gang zijn. De plannen voor deze ontmoetingsplaats voor de buurt hebben
we eerder bekend gemaakt. Naar aanleiding van opmerkingen tijdens de
inloopgelegenheid eind januari is het
plan enigszins aangepast.
Tussen woningstichting Wonen Zuid, de
eigenaar van het terrein, woningstichting
Woonpunt Parkstad en de gemeente
Heerlen zijn afspraken gemaakt over de,
voorlopig tijdelijke, inrichting van het
terrein tussen de Zandbergsweg, de
Hoofdstraat en de Gouverneur Baron van
Hövellplein. Daarbij staat voorop dat het
terrein volledig ten goede moet komen
aan de buurt.
Tijdens de inloop begin dit jaar zijn verschillende opmerkingen gemaakt, die

soms hebben geleid tot aanpassing van
het ontwerp.
Met name bewoners die direct tegen het
plangebied aanwonen hadden bezwaren
tegen de schutting en de bankjes, terwijl juist andere bewoners zeer positief
hierover zijn.
In het aangepaste plan, wordt de overgang met de buurpercelen anders vorm
gegeven. Er wordt een groenstrook als
overgang aangebracht met de percelen
die er achter liggen. En de schuttingen
komen wat meer op afstand van de woningen te staan. De uitvoering wordt
ook anders. De aanvankelijke opzet ging
uit van een gesloten schutting met alleen open ruimte aan de onderzijde.
Nu komen er open metalen roosters die
opgehangen worden aan metalen kolommen. Aan deze metalen roosters kunnen
kunstuitingen worden gehangen.
De invulling hiervan zal in een later stadium volgen, maar wel van en door de

buurt zelf ingebracht. met de bewoners
van het gebied, die tijdens de inloopmiddag in februari aanwezig waren, is
de afspraak gemaakt, dat ze de situatie
eerst een kans geven. Als ernstige overlast-situaties gaan ontstaan, zal worden
overwogen de bankjes en/of de buurtschutting weg te halen. Dit zal dan
worden voorgelegd aan het buurtteam
Maria-Gewanden.
De ruimte zal zo open mogelijk zijn en
ook in de avonduren goed verlicht door
extra openbare verlichting. Verder zijn
wat minder bankjes aangebracht, dan in
de eerdere opzet en komen er voldoende
prullenbakken. Het Mariabeeld blijft gewoon op haar huidige positie staan en
gecombineerd met het nieuwe voetpad/
trottoir en met zitgelegenheid.
De voorbereidende werkzaamheden starten in de laatste week van november en
duren tot aan de laatste week van het
jaar. In die periode kunt u ook enige
overlast verwachten vanwege de herbestrating van het gedeelte Hoofdstraat
dat aansluit op de Zandbergsweg.
We hopen samen met u te kunnen zorgen
voor een inspirerende plek voor de buurt.
Gemeente Heerlen, oktober 2007

Bedankt Gerard IJkema!
Stichting Buurtbeheer is een gedreven
lid kwijt.
Gerard IJkema heeft zich na de
oktober vergadering bedankt als
lid van Stichting Buurtbeheer MariaGewanden. Gerard had veel taken en
was zeer nauwgezet, je kon altijd een
beroep op hem doen en de buurt
heeft hem leren kennen als een goed
luisteraar en iemand die gaat voor
de goede zaak. Op geheel eigen wijze
wist hij de lijntjes naar veranderingen
kort te houden! We zullen Gerard en
zijn bijdrage voor onze stichting
zeker missen.
Gerard, dank je dat je onze stichting
mee op de rails hebt willen zetten!
We wensen je veel succes bij verdere
activiteiten.
Bestuur Stichting Buurtbeheer
Maria-Gewanden
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HOME-START
HOME-START zoekt vrouwen, die hun
verworven ervaring door willen geven
aan ouders met jonge kinderen.
Kinderen opvoeden en een gezin runnen
is niet altijd gemakkelijk. En soms… zie
je het even niet meer zitten. Dan kunnen gezinnen ondersteuning aanvragen
van een HOME-START vrijwilliger.
Wat doen de vrijwilligers?
Ze bezoeken een vast gezin 1 dagdeel
per week (niet in de schoolvakanties)
Ze bieden een luisterend oor, denken
met het gezin mee, geven desgevraagd
tips, wijzen mensen op een aantal mogelijkheden in de wijk voor activiteiten
voor ouders en kinderen enz.

De vrijwilligers krijgen een voorbereidende cursus, goede begeleiding en gaan
deel uitmaken van een leuke groep vrijwilligers.
Binnenkort willen we weer met een
nieuwe cursus beginnen. We zijn op
zoek naar mensen, die 1 dagdeel per
week beschikbaar zijn, met beide benen
op de grond staan, humor hebben en
hun opvoedingservaring willen doorgeven aan anderen.
Voor informatie en een vrijblijvend gesprek kunt u bellen met de coördinator
van Home-Start Heerlen:
Gertie Fijen
Tracee buurtcentrum ’t Heitje
Anjelierstraat 48a
6414 EW Heerlen
Tel.: 045-5280041 (doorkiesnummer)
045-5280030 (algemeen nummer)

Buurtfeest Schopla
Dit alles met begeleiding van onze diskjockey mcQ. Tijdens de jumpwedstrijd
ging menig kinderbeentje van de vloer.

Zaterdag 8 september 2007 was het
weer zover. Het zesde buurtfeest werd
gehouden op de parkeerplaats aan de
Opbraakstraat ter hoogte van nr. 60.
Nadat de tenten waren opgezet en de
spullen waren klaargezet, kon het feest
beginnen.
De middag begon met een kinderfeest.
Hier werd door diverse mensen belangeloos aan meegewerkt. De politie was
aanwezig met een opvallende politieauto
en een motor. Hier kregen de kinderen
en volwassenen uitleg wat er allemaal
op en in zo’n politieauto zit. Tevens
waren er twee bikers van het politiebiketeam aanwezig. Deze laatste gaven een
demonstratie hoe een verdacht persoon
werd aangehouden. Roger, alles weer
goed?
Ook was er een echte Harley Davidson
waar kinderen op konden zitten en werden er foto’s gemaakt.
In de tent werd een jump demonstratie
gegeven door twee toppers van jumpers.

De feestavond stond in het teken van de
jaarlijkse barbecue. Onder het genot van
een drankje werd menig frikadelletje en
hamburger weggewerkt. Ook deze keer
was er een verrassingsact. Onder de
zwoele klanken van oosterse muziek
werd een demonstratie buikdansen gegeven door een mooie jonge buurtgenoot.
Voor verdere informatie en foto’s van
het feest zie de website www.schopla.nl.
Wij hebben genoten van de organisatie
en het feest. U toch ook?
Namens de buurtvereniging Schopla
Geert Verberne

Let op!
In het donkere jaargetijde is er
een toename van het aantal
woninginbraken.
Onder het motto: “Beter een inbraak
voorkomen dan hem onderzoeken”,
attendeert de politie Limburg-Zuid de
inwoners van haar werkgebied alert te
zijn op potentiële dieven om hen zo
min zo min mogelijk of geen kans te
geven hun slag te slaan.
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Bereikbaarheid van
onze Wijkagent
Onlangs kreeg ik een vraag hoe de
mensen in de wijk hun wijkagent
kunnen bereiken. Aangezien de wijkagenten niet 7 dagen per week en
24 uur per dag op het politiebureau
kunnen zijn heeft men bij de politie
Limburg-zuid een systeem om de bereikbaarheid van iedereen te garanderen.
U belt dan het nummer 0900-8844.
Uw gesprek komt dan binnen bij het
callcenter van de politie Limburg-zuid.
Als U de naam noemt van de wijkagent
(of andere medewerker) die U wilt spreken dan wordt door een medewerker van
het callcenter een melding aangemaakt
die binnenkomt op de afdeling van de
betreffende wijkagent. Deze melding
wordt doorgegeven aan de wijkagent.
Indien deze in dienst is dan zal hij meteen terug bellen. Als de wijkagent niet
in dienst is zal hij contact met U opnemen als hij in dienst komt. Door de
onregelmatige diensten kan dit uiteraard een aantal dagen duren.
Voor meldingen waarbij elke seconde
telt kunt U 112 bellen. Meldingen
die niet erg dringend zijn maar U
wilt toch dat er politie komt dan
kunt U 0900-8844 bellen. Indien
nodig stuurt de meldkamer van de
politie Limburg-zuid een politieagent
langs. Afhankelijk van het probleem
maakt deze politieagent een registratie op voor de wijkagent.
Met vriendelijke groet,
Paul Kersjes
Wijkagent Maria-Gewanden-Terschuren

Reden van de actie is dat de politie in
haar vier districten het aantal woninginbraken de laatste tijd weer ziet stijgen.
De inbraakcijfers van oktober laten
een toename zien in: MaastrichtCentrum en Maastricht-Oost, Vaals,
Simpelveld, Gulpen-Wittem en Geleen.
November is er een stijging in Born
en Sittard. Vonden er in de zomermaanden tot en met september per
maand nog circa 200 woninginbraken
plaats, in oktober steeg dat aantal
naar bijna 270, hetzelfde niveau als
in april van dit jaar.

Een eigen televisiestation op internet

Politie Internet Televisie (PIT)
Het korps Limburg-Zuid heeft een
wereldprimeur. Een eigen televisiestation op internet: PIT ofwel Politie
Internet Televisie.
Sinds vrijdag 12 oktober is PIT ‘online’
en kan iedereen ter wereld via www.pit.tv
de dagelijkse aanpak van het politiewerk
door dit korps via bewegende beelden
volgen.
PIT is geboren uit twee behoeften. Uit
onderzoek is gebleken dat de burger er
behoefte aan heeft om meer te weten
over de politie. De man/vrouw op straat
wil weten waar onze organisatie voor
staat anno 2007 en wil voortdurend
geïnformeerd blijven wat de politie doet
met zijn of haar belastinggeld. Welke
taken zijn er, welke prioriteiten zijn benoemd en wat mag en kan ik als burger
verwachten van de politie? En: “hoe

Tijdens een vergadering van de stichting Schopla werd door de jeugdwethouder van Heerlen, Eric Campagne
gevraagd medewerking te geven aan
een project waar hij mee bezig was.
Net als velen in onze buurt ergert hij
zich aan de hondendrollen die links
en rechts verspreid liggen in de buurt.

doen jullie dat daar bij de politie?”
Aan de andere kant heeft de politieorganisatie de behoefte om eigen boodschappen te kunnen vertellen aan diezelfde burger op dé manier en hèt moment waarop de politie dat zelf wil.
En dat liefst op een voor bijna iedereen
bereikbare manier en graag 24 uur per
dag. Zelfstandig, want de bestaande
media hebben hun eigen verantwoordelijkheid, taak, rol en eigen keuzes en
kunnen nooit als spreekbuis voor de
politie dienen.
Politie Internet Televisie voorziet in
beide behoeften. Enerzijds kan de burger
op iedere gewenst moment van de dag
en ieder willekeurige plek (thuis/werk/
mobiel) inloggen op onze televisiesite.
Aan de andere kant kan de politie verslagen en reportages van al het werk op
elk gewenst moment op het net plaat-

Nieuwe borden
voor MariaGewanden

Vooral de speelveldjes aan de Lampisteriestraat zijn bij hondenliefhebbers gewilde uitlaatplaatsen. Wij hoefden dan
ook niet lang na te denken en hebben
onze medewerking toegezegd.

Om al dat politiewerk op een gestructureerde manier te presenteren heeft PIT
een aantal buttons. Onder de noemer
‘actueel’ brengt het korps dagelijks korte
nieuwsitems over gebeurtenissen in onze
regio waarbij de politie een rol speelt.
Dat kunnen verkeers- en handhavingincidenten zijn, maar ook impressies en
uitleg over een wijkinitiatief of evenement waarbij de politieorganisatie een
belangrijke taak heeft.
Wie www.pit.tv aanklikt wordt na een
kleine, drie seconden durende intro,
direct naar ‘actueel’ geloodst. Eenmaal
in actueel kun je door met de muis op
de button te gaan staan naar alle items
gaan in ‘realtime’. Dat wil zeggen: je
hoeft niet te wachten op een ‘upload’ of
buffering, het item komt direct in beeld.

dendrol. De onderborden kregen de pakkende tekst: “wij houden van uw hond,
maar niet van zijn stront”. Misschien
zijn ze u al opgevallen?
Wij hopen met deze actie een bewustwording op gang te brengen. Een hond
kan er niets aan doen waar hij zijn behoefte doet, zijn baas wel.

Voor foto’s van de borden en onthulling
hiervan zie onze website:
www.schopla.nl

De verbodsborden werden voorzien van
een passend plaatje van een verse hon-

De buurtstichting Schopla

Breuker Seniorenmiddag
De middag wordt gehouden in het MFC
Gebrook, Prinsenstraat 12, de zaal is

Bovendien is internet het medium waarmee aansluiting met de jongere generatie kan worden gezocht. Een behoefte
die duidelijk bij de politie leeft.

Een kleine wandeling naar de dichtstbijzijnde honden uitlaatplaats aan het
oude Mijnspoor is gezond voor baas en
hond. Mocht er onderweg toch nog een
ongelukje gebeuren, dan is dit met een
plastic zakje zo opgeruimd.

Door Eric werd een ontwerp gemaakt van
een verbodsbord met daaronder een passende tekst. Dit ontwerp was voor ons
aanleiding om de borden te laten maken.

Op vrijdag 21 december organiseren
de 4 Stichtingen Buurtbeheer van het
stadsdeel Hoensbroek een Breuker
Seniorenmiddag voor alle 55+ers van
Hoensbroek.

sen. PIT heeft zelfs de mogelijkheid om
‘live’ verslag te doen.

open vanaf 13.30 uur. De middag begint
om 14.00 uur en duurt tot 19.00 uur.
Er wordt gratis koffie/thee, vlaai, hapjes
en broodjes aangeboden.
De senioren van Hoensbroek hebben zich
tot 7 december kunnen inschrijven voor
deze gratis happening.
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Het wordt een gezellige middag mede
dankzij de medewerking van:
Math Mertens, Franklin, Simply Brass,
Goochelaar Gijs, D’r Wielly, Brooker
Shanti Koor, Accordeonist Leo, en vele
andere artiesten.
De middag wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Heerlen, Woningstichtingen de Voorzorg en Woonpunt
en MFC Gebrook.

Kerst...bomen
Nadat iedereen in zijn woonkamer een
mooie opgetuigde kerstboom heeft
gehad komt er een tijd dat men van
dat ‘rotding’ af moet. De gemeente
weet dat en geeft iedereen de kans in
januari zijn ‘rotding’ aan de straat te
zetten zodat RD4 hem kan meenemen.
Een lovend initiatief.
Wanneer dan iedereen zich aan dit gegeven houdt is de zaak daarmee opgelost.
Maar U voelt het natuurlijk wel het gaat
nooit zo als je het bedenkt. Er zijn kerstminnende mensen die direct na kerstmis
van het geruizel af willen en hun kerstboom aftuigen, waarna het probleem natuurlijk ontstaat waar gaan we dat ‘geval’
14 dagen opslaan?
Het gemakkelijkste is dan: gooi hem
maar de straat op, of in de struiken dan
komt RD4 hem over 14 dagen wel ophalen. Wat is er nu leuker voor de jeugd
om deze bomen te verzamelen en een
leuk fikje te maken?
Al jaren wordt er op een vastgestelde
datum de kerstbomen opgehaald. In al

die jaren krijgen wij te horen dat Rd4
niet overal langsgaat om de bomen op te
halen. Om dat nou eens inzichtelijk te
maken is in 2006 een opzichter van de
Rd4 achter de ophaaldienst aangereden
om te controleren, en wat blijkt... Als de
bomen worden opgehaald en bewoners
zien dat, dan zetten die bewoners alsnog
de boom buiten terwijl de wagen al weer
weg is. Dan lijkt het of er niemand is
langs geweest.
Na de ophaalactie zijn in 2006 bij de gemeente nog meldingen binnengekomen,
dat in de wijk nog kerstbomen lagen,
deze bomen zijn extra opgehaald.
Als ergens kerstbomen liggen dan worden
ze opgehaald. En als bewoners ergens een
boom zien liggen kunnen ze dit ook melden bij de servicetelefoon van de gemeente tel. 045-5604000 De bomen zullen dan opgeruimd worden.
Oproep: Beste mensen zet Uw boom
niet te vroeg aan de straat maar doe
dat kort voordat de bomen opgehaald
worden, ook hiermee helpt U mee aan
een veiligere buurt!

Openingstijden
Buurtwinkel
Loop ‘ns de Buurtwinkel binnen. U kunt
er terecht voor alle onderstaande zaken:
Iedere maandag van
10.00 tot 11.00 uur
Meander
 Thuiszorg aanvragen,
 persoonlijke verzorging,
 verpleging,
 huishoudelijk werk.
Tracee
 Wegwijs maken en doorverwijzen naar
organisaties,
 maatschappelijk werk,
 rechtshulp,
 gemeentelijke voorzieningen.
Iedere donderdag
van 10.00 tot 1.00 uur
Stichting Buurtbeheer
Maria-Gewanden
 al uw vragen over de buurt
De eerste donderdag van de maand
van 10.00 tot 1.00 uur
Handhaving
 samen met SBMG, vragen over milieu,
groen, e.d.

COLOFON
Buurtberichten
Maria-Gewanden
is een uitgave
van: de Stichting
Buurtbeheer
Maria-Gewanden

55+ers eten massaal bij de Eetkamer
Op donderdag 18 oktober konden
55+ers van Hoensbroek gebruik
maken van een speciale aanbieding
bij restaurant ‘de Eetkamer’.
In samenwerking met de 4 stichtingen
buurtbeheer van dit stadsdeel werd een
3-gangendiner geserveerd voor de speciale prijs van € 5,-. Deze actie vond
plaats in het kader van het seniorenproject “Ouderen voor Ouderen”.
De stichtingen buurtbeheer boden de
senioren in ‘de Eetkamer’ een toetje aan.

Ruim 160 senioren hebben gebruik gemaakt van deze actie. De hele dag was
het een drukte van jewelste, er werd
heel wat afgelachen.
Senioren die elkaar al geruime tijd niet
meer hadden gezien, troffen elkaar en
agenda’s werden getrokken om vervolgafspraken te maken.
Voor de deur van ‘de Eetkamer’ ontstond
er een file veroorzaakt door geparkeerde
scootmobiels en rollators.
Ter plekke werden reserveringen gemaakt
voor een kerstdiner in ‘de Eetkamer’.
‘De Eetkamer’ is een restaurant waar je goed kunt eten
voor een zeer redelijke prijs.

Postbus 131, 6432 AC Hoensbroek
045-5234400 (tussen 8.30 en 14.00 uur)
Email: info@mariagewanden.nl
Redactie
 Ben Maes
Hoogstraat 10, 6432 GL Hoensbroek
Telefoon 045-5223123
Email: ben.maes@home.nl
 Jo Hermanns
Neerbraakstraat 42, 6432 BV Hoensbroek
Telefoon 045-5216565
Email: jmghermanns@cs.com

Email redactie:
redactie.mariagewanden@gmail.com

Ook 1e en 2e Kerstdag is
‘de Eetkamer’ geopend en
er is een grote keuzemogelijkheden in het samenstellen van een kerstmenu.
Reserveren is noodzakelijk.

Druk:
Drukkerij Welman
Passartweg 43, 6421 NT Heerlen

De Eetkamer, Nieuwstraat 5
Hoensbroek,
tel. 045-5212163

Bezoekt u ook eens onze website:
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