Regelmatig wordt in “Buurtberichten”
een vereniging uitgenodigd om zich
voor te stellen. Deze keer is ons die
eer te beurt gevallen: Duikclub ABP/
Karcharias.
Onze duikclub is door een groep duikenthousiastelingen opgericht in het voorjaar van 1983 en bestaat daarom in 2008
25 jaar! Al 25 jaar hebben we dezelfde
voorzitter, John Poelsma, die met raad en
daad zijn ploeg van medebestuursleden
en instructeurs terzijde staat. En… zeker
ook niet onbelangrijk: Binnen Duikclub
ABP/Karcharias heeft zich in de 25 jaar van
haar bestaan ook (gelukkig) nog nooit een
duikongeval voorgedaan. Dat laatste willen
wij natuurlijk ook graag zo houden – en
dat is de reden waarom wij ervoor gekozen
hebben om ons via het overkoepelende
orgaan, de Associated European Divers
(AED) te laten certificeren via het CMAS.
Dit instituut stelt zeer hoge eisen aan de
opleiding en opleiders van sportduikers,
maar ook aan de veiligheid van het duiken
zelf. Het CMAS is in januari 1959 opgericht
in Monaco en is een samenwerkingsverband
tussen diverse landelijke onderwatersportbonden. Eén van de drijvende krachten
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Duikclub ABP/Karcharias

achter de oprichting van het CMAS was
de Fransman en oceanograaf Jean-Yves
Cousteau – wereldberoemd om zijn
pionierswerk in de duikwereld én om zijn
fantastische documentaires over het leven
in onze oceanen.
Sportduiken is een fascinerende hobby; ook
hier in Nederland is genoeg te genieten
onder water. Leden van Duikclub ABP/Karcharias schaven hun kennis en ervaring bij
in de daarvoor aangewezen wateren – in
Limburg is dat de Bosmolenplas bij Panheel
(een oud grindgat met een rijke flora en
fauna) en net over grens, vlakbij Eschweiler, bevindt zich de Blausteinsee, een voormalige bruinkoolgroeve waar men op enig
moment besloot om het grondwater niet

meer weg te pompen. Het resultaat: Een
prachtig meer met veel zicht en licht. Daar
dit laatste meer nog niet zó heel erg oud
is, is de begroeiing én de ontwikkeling van
de vis- en kreeftenstand nog in volle gang.
Jaar na jaar wordt ook hier de biologische
rijkdom steeds groter.
Nu is sportduiken natuurlijk niet zó maar
een ‘leuke bezigheid’. Wij weten ook allemaal dat ademhalen onder water geen
natuurlijk gegeven is voor een mens.
Er komt toch nogal wat kijken bij het
‘je hoofd onder water steken en genieten’.
Je neemt aardig wat spullen mee onder
water. Om te beginnen een duikpak
LEES VERDER OP PAGINA 2 >>
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Onze website is in de lucht
Al onze informatie kunt U voortaan op onze
site vinden, het laatste nieuws, foto’s,
activiteiten, en nog veel meer.
Het heeft wel even geduurd, maar het
resultaat mag er dan zijn, een overzichtelijke site waar U op een gemakkelijke manier
de informatie kunt vinden.
Wij zijn natuurlijk druk bezig om alles zoveel
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mogelijk up-to-date te houden. Belangrijk
is zeker een feedback van U om te weten of
wij op de juiste manier bezig zijn of dat hier
en daar iets verbeterd kan worden.
Wij wachten met spanning op Uw commentaar en/of aanvullingen.
Stuur het ons op via:
redactie.mariagewanden@gmail.com

>> VERVOLG PAGINA 1
In Nederland is dat duikpak doorgaans
gemaakt van 7 mm dik rubber, met daarbij
behorende schoenen en handschoenen,
een jacket dat over luchtkamers beschikt,
waardoor je onder water in ‘zwevende
toestand’ kunt komen – en natuurlijk een
duikfles met een inhoud van 10, 12 of 15
liter. Duikvinnen, duikbril, loodgordel,
dieptemeter, kompas, manometer én niet te
vergeten een ademautomaat vervolledigen
je uitrusting.

al eerder aangegeven: Veiligheid staat
voorop! Daarom ga je altijd met tweeën
onder water; communiceren doe je via
afgesproken (internationale) handsignalen.
Bovendien heb je, normaal gesproken,
altijd een tweede ademautomaat bij je. Zou
er wat misgaan met de eerste, dan kun je
altijd switchen naar de reserveautomaat.
Ook in het geval dat je buddy opeens (om
wat voor reden dan ook) zonder lucht zou
komen te zitten, is de aanwezigheid van
zo’n extra ademautomaat erg veilig.
Een goede lichamelijke conditie is zeker
niet onbelangrijk – wat ook geldt voor het
regelmatig oefenen van noodsituaties. Dit
soort zaken wordt wekelijks getraind in
een zwembadomgeving – zodat je te allen
tijde weet wat je te doen staat voor het
geval dat… Maar natuurlijk wordt tijdens
de opleiding het belangrijke aspect van het
genieten nooit uit het oog verloren. Want
dáárvoor ga je tenslotte onder water, om
een kijkje te nemen in een voor mensen
niet zomaar toegankelijke wereld.

Duiken doe je nóóit alleen!
Je bent nu klaar om onder water te gaan;
maar… duiken doe je nóóit alleen! Eén
van de basisregels van de duiksport! Zoals

Een duikopleiding bij ABP/Karcharias volg
je natuurlijk volledig in je eigen taal. Het
is een groot voordeel dat je dan, als je dan
een keer in het buitenland een duikje wil
maken, niet álles in het Engels, Duits of
Frans hoeft te volgen. Je hebt dan in feite

al een flinke voorsprong op de eventuele
andere deelnemers aan de duikexcursie ter
plaats. Bovendien hoef je dan tijdens je vakantie niet meer met de neus in de boeken.
Want een stuk theorie hoort er natuurlijk
ook bij.
Bij Duikclub ABP/Karcharias leer je mededuikers kennen van verschillende ervaringsniveaus met wie je kunt gaan duiken
in Limburg, Duitsland, België en Zeeland.
Daarnaast worden er regelmatig trips georganiseerd naar (wat) verder weg gelegen
duikstekken, zoals Spanje (Estartit), ZuidFrankrijk, Curaçao of zelfs Bali.
Kortom: Nog nooit gedoken, maar wel
eens willen ‘proeven’ aan deze prachtige
sport?
Maak een afspraak en kom langs voor een
proefduik – eerst in het zwembad om de
apparatuur een beetje te leren kennen en
daarna buiten!!

Je bent van harte welkom!!
Neem rustig contact op: info@karcharias.nl
of bel met John Poelsma, onze voorzitter.
Hij is te bereiken op 045-5792894 (tijdens
kantooruren).

Graag tot ziens

Feest bij de Stichting Buurtbeheer
Maria-Gewanden

BASISSCHOOL DE VLIEGER
AAN DE HERMESWEG 20:
Op zaterdag 23 juni zal er op school
een groot eindejaarsfeest plaatsvinden.
Vanaf 12 uur zijn er allerlei
activiteiten, zoals een rommelmarkt, een playbackshow,
karaokeshow en een goochelaar.
Natuurlijk is er ook van alles te
eten en te drinken.
Iedereen is van harte welkom!

Op vrijdag 30 maart namen we op
ludieke wijze afscheid van twee van
onze buurtkanjers. Ria van Leijenhorst
en Els Klinkers. Deze twee dames, die
zich jarenlang belangeloos voor onze
buurt ingezet hebben, werden in het
zonnetje gezet.

Koninklijke onderscheiding
We hadden heel wat mensen uitgenodigd
om bij dit afscheid aanwezig te zijn en
samen hebben we er, denken we, een
onvergetelijke dag van gemaakt. Onvergetelijk, met als hoogtepunt de uitreiking
van een Koninklijke onderscheiding door
wethouder Riet de Wit. Steeds weer, door
ontelbare uren en met tomeloze energie
bezig te zijn, zetten ze onze buurt op
de kaart. Ze rekenden, onderhandelden,
regelden, bemiddelden, belden, reisden,
hadden slapeloze nachten, hadden lol en
verdriet maar waren ook niet te stuiten.
Wanneer we terugkijken dan mogen
we dankbaar zijn dat Ria en Els, samen
met enkele oudgedienden, initiatieven
ondernamen de buurt beter op de kaart te
zetten. Onze stichting, Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden, heeft in deze
dames ‘het’ voorbeeld gevonden. Een voor-
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beeld waarop buurtbewoners aantonen
positief verantwoordelijk te kunnen zijn
voor hun eigen omgeving. Dit is nu ook
een van de doelstellingen van de stichting. “Bouwen aan je buurt”, bouwen aan
vertrouwen in elkaar en vertrouwen op
elkaar, niet gebaseerd op ‘voor wat hoort
wat’ maar gebaseerd op de datgene wat
ons hart ons ingeeft, namelijk het gevoel
dat je sommige dingen moet en kunt doen
voor elkaar omdat ze goed zijn!
Els en Ria, nogmaals namens alle buurtbewoners een welgemeend dank je wel
en geniet met volle teugen van alle nog
komende momenten.
Harry Huis, voorzitter SBMG

Koninginnedag
Op maandagmorgen werd een oude
traditie in ere hersteld. De kinderen
konden op ons schoolplein ter ere van
Koninginnedag hun fietsen versieren.
Er waren 22 kinderen die hiervan
gebruik maakten. Het weer was fantastisch en de sfeer geweldig. Er waren
4 leeftijdscategorieën en per categorie
3 prijzen te verdienen. Bovendien was
er door het buurtcomité ook gezorgd
voor een drankje en iets lekkers voor
de kinderen. Om elf uur trok de bonte
stoet door de wijk. Bij terugkomst was
de prijsuitreiking voor de mooiste
fietsen en een ballonnenwedstrijd sloot
de uiterst gezellige ochtend af.

Trots op de mensen van
Hoensbroek

In veel onderzoeken waarin steden in
Nederland vergeleken worden scoort
Heerlen slecht. Als je dan goed kijkt
waar dat aan ligt, speelt de sociaal
economische structuur van de stad
daarin een belangrijke rol: veel mensen
met weinig inkomen, laag gemiddeld
opleidingsniveau en veel inwoners met
een uitkering.

De stille kracht van Heerlen
Ik word er niet warm of koud van als
mensen dan meewarig naar me kijken. Wat
is, dat is en we moeten vooral ons uiterste
best doen om mensen zo goed mogelijk te
ondersteunen en dat te verbeteren. En, ik
moet eerlijk bekennen dat ik desondanks
vaak opschep over mijn stad. Niet over het

Glaspaleis, Pleinenplan of andere grote
projecten. Nee, ik schep vaak op over de
mensen van mijn stad. Ik beweer regelmatig dat Heerlenaren aardig zijn, geen spatjes hebben, flink kunnen aanpakken en
veel te bescheiden zijn. Maar vooral zeg ik
dan: Heerlenaren zijn nog betrokken op
elkaar, in onze buurten zie je dat de mensen nog wat met elkaar op hebben. Dat is
de stille kracht van Heerlen. Belangrijker
dan geld en rijkdom. Natuurlijk weet ik
ook wel dat het minder is dan vroeger, dat
er mensen zijn die niets over hebben voor
een ander, een ander zelfs lastig vallen.
Maar, als je naar het geheel kijkt, en ik
kom nog steeds veel in onze buurten, dan
zie je nog heel veel mensen die zich inzetten voor anderen.
Vandaag, een prachtige zomerse zaterdag
midden in april heb ik daarvan weer een
geweldig voorbeeld gezien. Alle buurten
van Hoensbroek hebben ‘zich bij elkaar gepakt’. Maar liefst 200 vrijwilligers trekken
deze zaterdag van deur naar deur in heel
Hoensbroek. Overal waar 55-plussers wonen wordt aangebeld, een praatje gemaakt
en een zelfgemaakt boekje overhandigd
waarin ouderen alle informatie krijgen
over wat er te doen is in Hoensbroek
en in hun buurt. Mensen die actief zijn
voor Buurtgericht Werken kregen steeds
meer signalen over ouderen die hun huis
nauwelijks uitkwamen en thuis vereenzamen. Er is een plan gemaakt om daar
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samen wat aan te doen. De boekjes en het
bezoekje aan de deur zijn er een onderdeel
van. We lopen met 5 wethouders met al
die vrijwilligers mee door de buurten van
Hoensbroek. Ook van deur tot deur. Het is
hartstikke gezellig, iedereen is vrolijk en
de mensen die we bezoeken vinden het
geweldig.
En ik ben weer trots. Trots op de mensen
van Hoensbroek.
Riet de Wit

Klachten…?
Wij lossen dat
samen op!
Een samenwerking tussen de gemeente
Heerlen, politie en de brandweer
Heeft u;
• Overlastklachten omdat in uw omgeving een woning sterk vervuild is?
• Overlastklachten omdat in uw omgeving (mogelijk) gedeald wordt?
• Of andere extreme overlast in welke
vorm dan ook?
Meldt u dit dan bij de medewerkers van
het Flex-team! Want uw melding kan
maken dat wij er daadwerkelijk iets aan
kunnen doen! Want wij staan net als
u voor een veilig, schoon en leefbaar
Heerlen!
Gemeente Heerlen afdeling Openbare
Orde en Veiligheid
045-5604000
flexteam@heerlen.nl
Politie Heerlen Noord
0900-8844 (Lokaal tarief)

Poolse Gemeenschap viert feest
ter ere van de Zwarte Madonna
in onze kerk van O.L. Vrouw Maagd der Armen
in Maria-Gewanden.

Ieder jaar rond de feestdag van Maria op
15 augustus is het feest in Maria-Gewanden. De Poolse gemeenschap komt dan,
gestoken in feestelijke kledij, van heinde
en verre naar ons kerkje van de O.L.Vrouw
Maagd der Armen om daar haar verering
voor Maria te uiten.

In ons kerkje hangt namelijk een kopie
van een schilderij waarop de Zwarte
Madonna van Czestochowa is afgebeeld.
In Polen is de Zwarte Madonna van
Czestochowa het meest vereerde icoon bij
de Katholieke gelovigen.

Czestochowa dankt zijn bekendheid en
omvang aan dit beroemde schilderij,
dat daar al vele jaren hangt. Het trekt
bezoekers uit heel Polen en ver daarbuiten. Tegenwoordig wordt Czestochowa als
het op vier na grootste pelgrimsoord ter
wereld beschouwd, na Mekka, Lourdes,
Rome en Varanasi. Toeristen en gelovigen
zijn altijd in groten getale aanwezig. De
topdrukte is rond Mariafeestdagen, vooral
op 15 augustus. Meer dan zes miljoen pelgrims komen ieder jaar naar de afbeelding
van de Heilige Madonna.
Het originele schilderij hangt in een wat
schemerige ruimte in de kloosterkerk. Het
is omgeven door edelstenen en wordt belicht door kaarsen. Aan de wanden van de
kerk hangen rozenkransen en scapuliers,
maar ook invalidenkrukken, want aan de
Zwarte Madonna wordt door de gelovigen
een genezende kracht toegeschreven.
Vanuit Czestochowa is de verering van Maria innig verweven is met de geschiedenis
van Polen. Zo werd in 1655 Polen onder
de voet gelopen door een groot leger uit
Zweden. Pater overste en zijn confraters
gesteund door een legertje van 170 Poolse
soldaten wisten de 3000 Zweden het
hoofd te bieden en het eindresultaat was
dat vanuit Czestochowa Polen ontdaan
werd van de lastige noorderburen.
Van deze geschiedenis komt de grote verering voor Maria van Czestochowa die bij
ons in Maria-Gewanden wordt voortgezet.
Bij het eeuwfeest van de grote Sint Janskerk was ook een afvaardiging van deze
Poolse gemeenschap prominent aanwezig
en enkele Polen in klederdracht droegen
het schilderij trots door de straten van
Hoensbroek.

Jeugdwerk Tracee

KINDERVAKANTIEWERK 2007
Ook dit jaar organiseert Tracee i.s.m. Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden het kindervakantiewerk. Tijdens het kindervakantiewerk organiseren we activiteiten en uitstapjes voor de kinderen uit de wijk in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
Dit jaar is het vakantiewerk de laatste week van de zomervakantie: 6 augustus t/m 10 augustus 2007
De kinderen van de wijk zullen via de basisscholen het programma ontvangen.

Oproep vrijwilligers
Om de activiteiten ieder jaar weer mogelijk te kunnen maken kunnen we niet zonder de hulp van vrijwilligers. Wij zijn heel
blij met de vrijwilligers die ons ieder jaar ondersteunen maar alle hulp is welkom! Mocht u het leuk vinden om een dag mee
te helpen of zelfs een hele week tijd hebben om er leuke dagen van te maken voor de kinderen neemt u dan contact op met:

Suzanne Schreurs, Jeugdwerk Tracee
Hoofdstraat 11, 6431 LA Hoensbroek
045- 523 04 40
Hopelijk zien we jullie tijdens de activiteiten,
Suzanne Schreurs
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Communiefeest in
Maria-Gewanden
Op 13 mei was het feest in Maria-Gewanden,
21 kinderen uit de buurt ontvingen na een lange
voorbereiding hun eerste Heilige communie in de
kerk van Onze Lieve Vrouw Maagd der Armen.
De Stichting Buurtbeheer feliciteert alle
communiekantjes en hun familie.
Op de foto van links naar rechts op de eerste rij:
Naomi de Rooy, Jeremy Kleuters, Levien Krul,
Tim Gerritsma, Filip Brnjak, Joyce Tulp.
V.l.n.r. tweede rij:
Destiny Eleveld, Bjorn Schaghen, Michelle Gobbels,
Demi Cornelissen, Shannon van Megen,
Johnny v.d Kolk.
Op het klimtoestel v.l.n.r.:
Youri Heutz, Jethro de Vos, Jennifer Michon,
Joe Snackers, Brett Michiels, Charmilla Krutzen,
Sammy Brasse, Damian Gerrist, Michelle Scheffer.

Oproep Heerlense verenigingen
16 september Open Podium Theater Heerlen
prachtige podia en voorzieningen.
Het theater wordt echter pas echt het
theater voor de stad en haar bewoners als
het leeft en bruist van activiteiten voor
en door bewoners zelf. Daar is het Open
Podium dé gelegenheid voor. Gezelschappen en verenigingen krijgen een unieke
kans om zich te presenteren op podia die
normaal gesproken alleen voor professionele gezelschappen beschikbaar zijn.
Omdat bezoekers op 16 september gratis
een kijkje kunnen nemen wat het Heerlense verenigingsleven zoal te bieden
heeft, is het bovendien een uitgelezen
kans om aan een breed publiek te laten
zien wat allemaal mogelijk is.

Aanmelden

Op zondag 16 september staan de podia
van het vernieuwde Theater Heerlen
open voor Heerlense gezelschappen,
buurtorganisaties en verenigingen.

dans, sport, fotografie, muziek, bridge,
toneel, dart, handwerken of een ander
bijzonder talent of act. Verras andere
Heerlenaren en meldt u snel aan.

Alle vormen van vrijetijdsbesteding kunnen zich presenteren. Of het nu gaat om

Heerlen heeft een prachtig nieuw theater.
Een theater om trots op te zijn, met
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Aanmelden kan tot uiterlijk 20 juni bij de
gemeente Heerlen, afdeling Buurgericht
Werken, via openpodium@heerlen.nl of
tel. 045-5603924. De organisatie neemt
contact met u op om precieze afspraken
te maken en een programma samen te
stellen.
De organisatie van het Open Podium is
in handen van de gemeente Heerlen in
samenwerking met de buurtorganisaties
en Parkstad Limburg Theaters.

Brandstichtingen in Heerlen-Noord
sterk gedaald na aanhoudingen
Politie dankt burgers voor hulp
De politie in Heerlen heeft vorige
maand vier jongeren in de leeftijd van
13 en 14 jaar aangehouden die bekend
hebben minstens 40 brandstichtingen in
Heerlen-Noord te hebben gesticht.

een beroep op de bevolking, omdat de
brandstichtingen ook na deze aanhoudingen bleven doorgaan.
Deze actie heeft succes gehad, want
mede dankzij tips en aanwijzingen
van oplettende bewoners konden de
Eind januari 2007 riep de politie de hulp verdachten medio maart op heterdaad
van de burgerij in om de vingers achter worden betrapt.
een grote reeks branden in Hoensbroek
en Heerlerheide te krijgen. In 2005 en
De jongeren hebben inmiddels 40 brand2006 werd in deze Heerlense stadsdelen stichtingen bekend. Na de aanhouding
bijna 325 keer brand gesticht, waarvan het viertal hebben zich tussen 17
voor in februari en oktober 2006 al
maart en 17 april jl. ‘slechts’ zeven
enkele verdachten werden opgepakt en
gevallen van brandstichting voorgedaan
veroordeeld.
in Heerlen-Noord. Dit is een sterke
daling ten opzichte van de voorgaande
maanden.
In januari van dit jaar deed de politie

BUREAU HANDHAVING
IN DE BUURT.
Bureau Handhaving van de gemeente
Heerlen is sinds februari 2005 actief
in de Heerlense buurten en wijken.
Vanuit Bureau Handhaving werken de
Buitengewoon Opsporingsambtenaren
(BOA’s) met de Toezichthouders aan een
veilige en schone buurt. Zij fungeren als
aanspreekpunt voor buurtbewoners en
zijn dus herkenbaar en aanspreekbaar
in de buurt aanwezig. Ze zijn daarmee
het visitekaartje van de gemeente
Heerlen op straat.

Toezichthouders
De Toezichthouders zijn hoofdzakelijk
preventief aanwezig in de openbare
ruimte tijdens het surveilleren in de
wijk. Zij wijzen bijvoorbeeld mensen op
ongewenst gedrag en letten op gebreken
in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld
illegaal gedumpt afval of kapotte bestrating. Daarnaast signaleren zij vormen van
overlast. Indien nodig worden betrokken
burgers daarop aangesproken. Zodoende
leveren de Toezichthouders een belangrijke bijdrage aan het veiligheidsgevoel in
de wijk.

Een aantal Toezichthouders is tevens
aangesteld als fiscaal ambtenaar. Deze
Toezichthouders zijn dan ook bevoegd
om geparkeerde voertuigen bij betaalde
parkeerplaatsen te controleren èn te
bekeuren.

Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s)
De Buitengewoon Opsporingsambtenaren
zijn net als de Toezichthouders preventief
aanwezig in de wijk. Daarnaast hebben
zij wettelijke bevoegdheden om bepaalde
strafbare feiten middels een proces-verbaal af te doen. Verder signaleren zij
overtredingen en zoeken strafbare feiten
op. De BOA krijgt zodoende een steeds
grotere rol in de handhaving in de wijken
van Heerlen.

Surveillance
Ook de BOA’s zult u hoofdzakelijk aantreffen op straat tijdens de surveillance samen met een Toezichthouder. Surveillance
in de gemeente Heerlen wordt te voet, per
fiets, scooter of in de duidelijk herkenbare grijze Fiatbusjes uitgevoerd.
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Verder werden in deze zaak nog drie
andere personen gehoord in de leeftijd
van 14 tot 16 jaar. Van hen hebben er
twee nog een brand bekend. Alle verdachten zijn woonachtig in Hoensbroek.
Uit onderzoek is gebleken dat de
branden vooral gesticht werden uit
baldadigheid, verveling en om de spanning. Ze zouden dus niet zozeer gericht
zijn op het veroorzaken van materiële
schade of persoonlijk letsel.
Tot slot dankt de politie de mensen die
meegeholpen hebben bij het oplossen
van de brandstichtingen. De politie ziet
de spontane medewerking van de bevolking als een bewijs ervoor dat burgers
zich wel degelijk mede-verantwoordelijk
voelen voor de veiligheid in de eigen
woon- en leefomgeving en er ook een
actieve bijdrage aan willen leveren.

Er wordt onder andere gecontroleerd of
de regels van de Algemene Plaatselijke
Verordening van de gemeente Heerlen
worden nageleefd om een schone en leefbare omgeving te creëren en te behouden.
Voorbeelden van zaken waar de mensen
van Bureau Handhaving elke dag mee van
doen hebben, zijn het verkeerd aanbieden van huisvuil, illegaal gedumpt afval,
verkeerd geparkeerde auto’s en andere
vormen van overlast.

Servicetelefoon Openbare Ruimte
Ligt er bij u in de straat een stoeptegel
los? Doet de straatverlichting het niet, of
vindt u dat de struiken in het plantsoen
gesnoeid moeten worden? Ligt er teveel
zwerfvuil, of loopt het regenwater na een
flinke bui niet weg?
Voor al uw vragen en meldingen over het
onderhoud van uw woonomgeving kunt
u terecht bij de Servicetelefoon Openbare
Ruimte: 045 – 560 4000. Dit nummer is
overdag bereikbaar tussen 7.30 en 16.00
uur en daarbuiten alleen voor calamiteiten. Denk daarbij aan een omgewaaide
boom op de weg of een gat in het wegdek.
Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit Europese
Urban-middelen en door financiering
vanuit de Provincie Limburg.

Het moet niet veel
gekker worden.
Een 84 jarige vrouw constateerde
‘s morgens na Koninginnedag, bij het
bijvullen van de grijze afvalcontainer die
al aan de straat stond, dat haar container
gevuld was met wel zeker 15 knotsen van
watermeloenen. Als het er al niet meer
waren. Zeker zo’n 30 kg. Als het nu nog
de groene container zou zijn geweest....
dan was dit ook niet zo netjes.
Je gaat je toch echt afvragen waar dit
naar toe moet. Vooral als er misschien
ooit per kg betaald moet gaan worden.
Hebben jullie ook het idee dat er meer
zwerfvuil is of lijkt het maar zo? Laat
het horen op de bekende adressen en
natuurlijk ook de ideeën hoe dit aan te
pakken zijn welkom.

TRACEE ORGANISEERT EUROPESE
JONGERENUITWISSELING
Het jongerenwerk van Tracee in
Heerlen organiseert deze zomer een
Europese jongerenuitwisseling. Uit 7
verschillende Europese landen komen
jongeren naar Parkstad om met elkaar
en van elkaar te leren. Door middel van
workshops, een interculturele avond,
bezoeken en presentaties leren ze over
de verschillende gewoonten, culturen
en talen in de verschillende landen.
Een uitwisseling draait altijd rond een
bepaald thema. Het thema waar Tracee
voor gekozen heeft, is ‘armoede’.
De uitwisseling is geen vakantie.
De activiteiten, die plaats zullen vinden
draaien zoveel mogelijk om het gekozen
thema.. Daarnaast laten we onze Europese
gasten kennis maken met de Nederlandse
cultuur. Van de jongeren wordt verwacht
dat ze actief deelnemen. Ook tijdens de
voorbereiding gaan jongeren al aan de
slag met het thema. Ze zoeken uit hoe
het met de armoede in Nederland gesteld
is en op welke manier armoede bestreden
wordt. De buitenlandse deelnemers doen
hetzelfde in hun land. Tijdens de uitwis-

selingsweek presenteren ze de bevindingen aan elkaar.
Als afsluiting van de week waren we op
zoek naar een manier waarbij de jongeren
kunnen laten zien wat ze geleerd hebben, dat ze dit kunnen presenteren aan
het Heerlense publiek, dat ze iets terug
kunnen doen voor de gemeenschap en dit
alles mét een feestelijk tintje.
Daarom is besloten de uitwisselingsweek
af te sluiten met een Benefietavond.
Het doel van de avond is om zoveel
mogelijk geld op te halen voor een drietal
genomineerde goede doelen. De doelen
die genomineerd worden komen uit de
regio en hebben een aandeel gehad in de
uitwisseling. De jongeren bepalen uiteindelijk zelf aan welke organisatie zij hun
deel van het geld willen schenken. Dus
alle drie de doelen maken een reële kans
op een financiële bijdrage.
De Benefietavond is niet alleen interessant voor mensen die betrokken zijn geweest bij de uitwisseling. Na het officiële
gedeelte volgt er gewoon een leuk feest,
waarbij we genieten van live muziek.

Wie is de Kindertelefoon?

VOOR ONZE
SENIOREN:
Iedere woensdagavond van 19:30 tot
21:00 uur houdt Astrid Welters samen
met U een meditatieavond
De kosten zijn laag gehouden:
3,00 euro per keer, een kopje koffie of
thee kost 50 cent.
Bent U 55+? Dan kunt U ook iedere
donderdag van 13:30 tot 16:30 uur
naar het seniorenhuis bij de speeltuin aan de Schuinstraat 2a komen!
De Senioren organiseren regelmatig
Themamiddagen, loopt u rustig eens
binnen U bent allemaal van harte
welkom!

Nieuws?
www.mariagewanden.nl

De Kindertelefoon is een organisatie met
hele grote groep vrijwilligers die het
belangrijk vinden dat er een plek is waar
kinderen en jongeren hun verhaal kwijt
kunnen. De vrijwilligers werken op verschillende plaatsen in Nederland vanachter de
telefoon of chat.
Alle vrijwilligers volgen eerst een training
waarin ze leren hoe ze met kinderen en
jongeren kunnen praten via de telefoon en
chat, met wat voor problemen de kinderen
kunnen zitten en hoe ze samen met de
kinderen kunnen nadenken over een oplossing.
De Kindertelefoon is een onderdeel van
Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg is
een organisatie waar ouders en kinderen
naar toe kunnen als een probleem in een
gezin niet met praten alleen kan worden
opgelost.
De 15 Bureaus Jeugdzorg in Nederland
zijn aangesloten bij de MOgroep. Dit is de
brancheorganisatie voor de Jeugdzorg. De
MOgroep heeft ook het Landelijk Bureau
Kindertelefoon in huis. Daar worden de landelijke activiteiten van de kindertelefoon
gecoördineerd.

Werkwijze
Als je met de Kindertelefoon belt of chat,
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kom je meteen in contact met een vrijwilliger. Je krijgt dus niet eerst een keuzemenu of een telefoniste die vraagt waar je
voor belt. Je hoeft niet je naam te zeggen,
want de Kindertelefoon is anoniem. Ook
vertellen wij nooit iets door. De vrijwilligers van de Kindertelefoon komen niet
naar je toe en zullen nooit contact met je
opnemen.

Respect
De Kindertelefoon vindt respect voor
kinderen heel belangrijk. Elk kind moet
namelijk kunnen praten over een probleem. Maar wij vragen van kinderen om
ook respectvol met ons om te gaan. Het
is niet de bedoeling de Kindertelefoon te
gebruiken voor verveling, voor ongein of
gescheld. Daarmee houd je de lijn bezet
voor kinderen die wel een serieuze vraag
of probleem hebben.
Wil je iets met ons bespreken dan kun je
elke dag van 14 tot 20 uur met ons bellen
op 0800-0432.
Maar je kunt ook met ons chatten op
maandag, woensdag, vrijdag en zondag
vanaf 16 uur.
Kijk verder op www.kindertelefoon.nl

ONS KERKJE ,,MARIA GEWANDEN”

OPEN
DICHT
Op initiatief van het bisdom wordt
onderzocht, hoe de beleving van
parochianen bij hun kerk is.
Dit onderzoek wordt door middel van een
enquête gedaan, die bij het federatienieuws, het parochieblaadje, van juni
uitgedeeld is.
De Werkgroep Kerk Maria-Gewanden
vermoedt dat het niet genoemde doel van
deze enquête is: het sluiten van kerkgebouwen. Doordat gebruikelijk weinig mensen reageren op zo’n onderzoek
kan men zeggen, er is geen reactie van
de parochianen, dus de kerk leeft niet
en kan dus dicht. De werkgroep gelooft
echter dat ons witte kerkje Maria-Gewanden wel in onze buurt en onze gemeenschap thuis hoort en dat we de kerk, die

SUBSIDIE VOOR
JONGERENPROJECTEN
Jongeren die zelf een
project bedenken waar
ze hun vrije tijd mee
kunnen invullen, kunnen
daar een subsidie voor
krijgen van de provincie.

Volkstuinvereniging
“Jeugrubbenhof” heeft
nog enkele tuinen vrij
gelegen aan de Randweg te Hoensbroek
De grootte van de tuinen varieert van
een hele tuin 100m2 tot een halve tuin van
50m2. Beginners helpen wij graag op hun
verzoek. Er heerst een vriendschappelijk
sfeer en er worden (vrijwillig) gezamenlijk
klusjes geklaard ten behoeve van tuinencomplex.

onze ouders en grootouders moeizaam
bij elkaar gespaard hebben, waar onze
kinderen gedoopt zijn en de 1e communie
hebben ontvangen, waar we getrouwd zijn
of afscheid hebben genomen van onze
dierbaren, niet zomaar van ons laten
afpakken.

Maar de bal ligt nu bij ons.
De werkgroep vraagt slechts een paar
minuten van uw tijd om te reageren op de
enquête van de Parochiefederatie.
Van u hangt het mede af of dit kleinood
van een kerk in onze buurt behouden
blijft.
Werkgroep Kerk Maria-Gewanden.
Henk Ghijsen

GS willen op die manier jongeren stimuleren zich actiever in de samenleving op te
stellen.
Per project is de subsidie maximaal 2.000
euro. Jongeren kunnen nog het hele jaar
met ideeën komen. Volgens verantwoordelijk deputé Odile Wolfs klagen jongeren
vaak dat er bij het bedenken van activiteiten te weinig rekening met hen wordt
gehouden.

MULTI CULTUREEL
BUURTFEEST
Wij zijn van plan in oktober van
dit jaar, samen met iedereen uit
onze wijk, een groot multi cultureel
buurtfeest te vieren. Hoe het er gaat
uitzien hangt ook van jou af!
Kom op met je ideeën! Neem contact
met ons op als je iets leuks weet of
wil meehelpen als vrijwilliger.
Mail info@mariagewanden.nl

Kom eens vrijblijvend kijken en neem
contact op met:
mevr. B. v.d. Haar: 045-5219073
of mevr. B. Bastings: 045-5222995

045
5604000
Servicebureau openbare ruimte
Voor onder andere vragen en
klachten over het onderhoud en
het schoonhouden van straten en
groenvoorzieningen kunt u terecht
bij het servicebureau van de dienst
Openbare Werken, tel. 045-5604000.
Dit meldpunt is overdag bereikbaar
tussen 7.30 en 16.00 uur en daarbuiten alleen voor calamiteiten."

Buurtwinkel
Loop 'ns de Buurtwinkel binnen voor
een praatje, vragen, opmerkingen.
De openingstijden zijn:
Maandag van 10:00 tot 11:00 uur:
Tracee en Thuiszorg.
Donderdag van 10:00 tot 11:00 uur:
Buurtbeheer Maria-Gewanden.
Adres:
Gouverneur Baron van Hövellplein 19
Email:
buurtwinkel@wanadoo.nl
Telefoon: 045 5231747

COLOFON
Buurtberichten
Maria-Gewanden
is een uitgave
van: de Stichting
Buurtbeheer
Maria-Gewanden
Email Redaktie Buurtberichten:
redactie.mariagewanden@gmail.com
• Ben Maes, Hoogstraat 10,
6432 GL Hoensbroek. Tel. 5223123
Email: ben.maes@home.nl
• Jo Hermanns, Neerbraakstraat 42,
6432 BV Hoensbroek. Tel.5216565
Email: jmghermanns@cs.com
• 5e jaargang Nr.1
• Verschijnt 4 keer per jaar
• Oplage: 2250ex
Opmaak: A. Joosten
Druk:
Drukkerij Welman,
Passartweg 43,
6421 NT Heerlen

Bezoekt u ook eens onze website:

www.mariagewanden.nl
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