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Speeltuin Maria-Gewanden
Een plek om te spelen

IN DIT NUMMER O.A.:

• Tafeltennisvereniging TTV
• Speelterrein Lampisteriestraat
• Jongerenbus
• Uw nieuwe wijkagent
• Voedselbank Limburg Zuid
•Brandstichtingen in Maria-

Gewanden

Zaterdag 14 april vanaf 10.30u 
feestelijke aanbieding van het 
informatieboekje voor 55+ers 

op het Gebrookerplein in  
Hoensbroek

Het bestuur van de speeltuin ‘Maria-
Gewanden’ wil op deze manier Jan 
en Louise Ubachs en alle andere 
vrijwilligers bedanken die hun bijdrage 
hebben geleverd en op hun manier 
onze speeltuin ondersteund hebben.
Dankzij Jan en Louisa is er continuïteit 

Na jarenlang lobbyen is het dan 
eindelijk gelukt. 

Onderwijsstichting Movare, het 
bestuur van basisschool De vlieger, 
is erin geslaagd om samen met de 
gemeente Heerlen en enkele andere 
partijen die actief zijn binnen Maria-
Gewanden -Tafeltennisvereniging TTV, 
Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden, 
Tracee, Peuterspeelzaalwerk Heerlen, 
Basisschool De vlieger- een subsidie 
binnen te halen die ons in staat stelt 
een brede school in ons deel van de 
buurt in te richten. 

Alles past ook binnen de visie van de 
gemeenteraad van Heerlen om de leef-
baarheid van onze buurten te verbeteren 
en te laten groeien.

Wat wil men bewerkstelligen?
Onder het profi el van `sportieve brede 
school Maria-Gewanden`gaan de 

verschillende partijen nadenken hoe 
onderwijs en buurt op een actieve manier 
met elkaar gekoppeld kunnen gaan worden. 
Elke partij legt zijn visie op tafel, elke 
partij geeft aan wat men zich onder de 
samenwerking voorstelt, waaraan een 
zodanig voorziening zou moeten voldoen 
en uiteindelijk groeien we samen tot een 
goed concept voor deze buurt, een goed 
concept voor een brede maatschappelijke 
voorziening voor Maria-Gewanden.
Dit betekent dat de school naast het 
bieden van onderwijs ook ruimte gaat 
maken voor buurtgebonden activiteiten en 
waar mogelijk schuift van alles in elkaar. 
Er komt een ruimte voor buurtactiviteiten, 
er komt voor- en naschoolse opvang, 
sportvereniging worden uitgenodigd een 
breed  naschools aanbod te verzorgen, er 
kunnen muzieklessen verzorgd worden, 
er komen spreekuurhouders om bewoners 
in de buurt te kunnen ondersteunen 
op sociaal maatschappelijk vlak, kleine 
groepen kunnen er ruimtes huren. Er is 
nog heel veel mogelijk. Verschillende 
werkgroepen gaan aan de slag met de 

uitwerking van een aantal opdrachten 
die moeten leiden tot een goed verhaal 
voor onze buurt. Elke groep heeft een 
viertal kartrekkers die zich buigen over 
mogelijkheden en onmogelijkheden, die 
voorstellen doen om een zo goed en 
effectief mogelijk verhaal voor Maria-
Gewanden op poten te zetten.
We houden u op de hoogte en zullen te 
zijner tijd ook een info-avond beleggen 
waarbij u iets meer hoort over de 
voortgang. 

Hebt u opmerkingen en ideeën, hebt 
u vragen, hebt u voorstellen die de 
werkgroepen mee kunnen nemen 
bij het inrichten van zo´n brede 
maatschappelijke voorziening dan wil 
Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden 
deze graag van u horen. 
U kunt ze doorgeven aan Gerard IJkema 
(g.c.ijkema@planet.nl of 045-5227096)
onder vermelding van Brede school 
Maria-Gewanden.

Bestuur Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden

‘n Brede school in de buurt Maria-Gewanden

in het beheer van de speeltuin. Zonder 
hen of vervanging van beide blijft de 
speeltuin gesloten.

Het bestuur bedankt de familie Knoben 
voor hun gulle donatie voor de speeltuin

lees verder op pagina 2 >>
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Wist u dat in uw buurt een tafeltennis-
vereniging gevestigd is? Waar? 
In de gymzaal van basisschool de Vlieger.

De Tafeltennisvereniging Hoensbroek 
bestaat al bijna 40 jaar. Eerst als TTV 
Sport & Spel en na het opheffen van de 
stichting Sport & Spel in 2002 zijn we als 
zelfstandige vereniging onder de naam 
TTV Hoensbroek verder gegaan.
We zijn begonnen in de gymzaal aan de 
Voltalaan van de lagere school aldaar. 

een eigen home aan te bouwen om zo 
vanuit een beter verwarmde ruimte de 
competitiewedstrijden te kunnen volgen 
al dan niet onder het genot van een kop 
koffi e voor de bezoekende verenigingen 
en onszelf, bleek helaas niet realiseerbaar. 
We waren dan ook blij dat we de gymzaal 
van de basisschool “ De Vlieger” in uw 
wijk konden huren. Er is wel een ruimte 
( “ het gangetje”) waar we even kunnen 
zitten tussen de wedstrijden door en erna, 
echter het nadeel is dat contact met de 
zaal daar niet mogelijk is. 
Al vanaf 2002 zijn we met bouwplannen 
bezig om een geschiktere ruimte aan de 
gymzaal aan te bouwen. Echter vooral 
de ingewikkelde juridische constructie 
over de eigendomsrechten etc., die dit 
met zich meebrengt zorgde telkens weer 
voor hindernissen. Blij zijn we dan ook 
dat basisschool “ De Vlieger” nu het 
traject van de Brede School ingaat waar 
wij als deelnemer voor wat betreft het 
sportgebeuren in mee werken. Onze lang 
gekoesterde wens om een eigen ruimte te 
realiseren, gaat in vervulling. Een ruimte 
die ook voor het wijkgebeuren dienst kan 
doen op de tijden dat we de ruimte niet 
nodig hebben.

Sinds we in de gymzaal van basisschool 
“ De Vlieger” sporten is er een hechte 

 >> vervolg pagina 1 
In de speeltuin staat veiligheid voor 
de kinderen voorop. Daarom is er 
altijd toezicht aanwezig en moeten de 
aanwijzingen van de beheerders worden 
opgevolgd. Algemene regels worden 
bepaald door een reglement. Dit hangt 
zichtbaar in de speeltuin.
Bij wangedrag hebben de beheerders 
het recht de toegang tot de speeltuin te 
verbieden of tot aangepaste regels over te 
gaan.

Het bestaan van de speeltuin berust op 
het inschrijven van leden. Het ledental 
bepaalt de fi nanciële ondersteuning 
van deze locatie. Verder wordt de 
speeltuin grotendeels gesubsidieerd 
door de Gemeente Heerlen. Er zijn 
wel voorwaarden aan gebonden bv. 
het aankopen van nieuwe toestellen, 
onderhoud en inspecties.
Gezien de toenemende kosten van 
toestellen en onderhoud is de speeltuin 
genoodzaakt hun prijzen aan te passen.

Opening
Speeltuin ‘Mariagewanden’ opent 
op zaterdag 7 april 2007 weer haar 
poort om 13.00 uur.
De middag begint met eierenrapen 
gevolgd door gratis ponyrijden.
(onder voorbehoud)

Voor openingstijden zie verder informatie 
in de speeltuin.

Gaarne ook inschrijven op deze dag. 
Een seizoenskaart kost E 14. per gezin.
Ondersteunende leden van harte welkom. 
Dagentree E 1.25 per kind.

Organiseren van activiteiten wordt nog 
bekend gemaakt en onder voorbehoud. 
Ideeën en vrijwilligers graag uitgenodigd 
en melden bij Jan en Louise.

Activiteiten zijn afhankelijk van de 
bijdrage van vrijwilligers.
Prijzen van versnaperingen zijn gewijzigd 
maar wel minimaal om leden en dag-
bezoekers tegemoet te komen in deze 
dure tijden. Dankzij de beheerders is er 
een brede keuze op een gezellig ingericht 
terras.
Er is geen bediening op het terras en 
gaarne eigen gebruikte artikelen zelf 
opruimen. 

*Algemene Ledenvergadering wordt 
gehouden elk jaar op de laatste maandag 
in de maand maart om 19.30. Dit jaar is 
de vergadering op 26 maart 2007.

Wij hopen U weer te mogen 
begroeten op 7 april 2007.

Het bestuur en beheerders.

 

Even voorstellen: 
Tafeltennisvereniging Hoensbroek 

- TTV Hoensbroek - 

Na de sloop van de beide scholen bleef 
de gymzaal nog enige jaren staan. 
Echter door o.a. de afgelegen ligging en 
hangjeugd die vernielingen aanbrachten, 
zagen wij het aantal jeugdleden terug-
lopen tot 0. Ik kom daar later op terug. 
Toen de gemeente besloot om ook 
de gymzaal af te breken moesten we 
verhuizen naar de sportzaal van het 
St. Janscollege. Een ruimte om even na 
te zitten was daar niet aanwezig. De 
ambitie die we toen al hadden, namelijk 
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De Stichting Schopla heeft samen 
met de Stichting buurtbeheer Maria-
Gewanden aan de gemeente verzocht 
een speelterrein te maken in de 
Lampisteriestraat. Dit terrein gaan 
we nu aanleggen op het grasveld 
tegenover de huisnummers 13-15.

In overleg met de stichtingen is de keus 
gevallen op de volgende speeltoestellen: 
twee wipkippen, een duikelrek, een klimnet 
en een draaischijf. Bovendien wordt er een 
bank met prullenbak geplaatst. 
De toestellen worden eind maart/ begin 
april geplaatst.

Eugène Hodes
stadsdeelcoördinator Hoensbroek
gemeente Heerlen

De Stichting Schopla is van plan om van 
de ingebruikname van het speelterrein 
een feest te maken, meer daarover in een 
flyer die in de buurt verspreid zal worden.

samenwerking ontstaan tussen de school 
en onze tafeltennisvereniging. 
We hebben zeer actieve leden die zich 
enorm inzetten voor de vereniging en 
als de school een beroep op ons doet 
steken we graag een helpende hand 
uit. Andersom is dit ook zo. Omdat we 
aanvankelijk geen jeugdleden hadden, 
hebben we vanaf 2002 een aantal keren 
introductielessen en spreekbeurten in de 
klas mogen houden. Het resultaat hiervan 
is dat we nu een 15 tal jeugdleden hebben 
die het ook in de competitie van de NTTB 
op zaterdag heel aardig doen en al een 
aantal malen kampioen zijn geworden. Op 
de dinsdagen wordt er gericht op techniek 
trainingen gegeven en op de donderdagen 
is de begeleide vrije spel training. Door de 
vele vrijwilligers die de vereniging rijk is, 
is dit allemaal mogelijk.

Binnen de Brede School die er nu gaat 
komen, zullen we in de toekomst ook 
een aandeel hebben om de jeugd te laten 
kennis maken met de tafeltennissport en 
het plezier van bewegen en samenwerken 
met elkaar. 
Tal van activiteiten die we los van 
het sportgebeuren binnen onze club 
organiseren zorgen er voor dat de 
onderlinge band versterkt wordt zoals 
een fi ets/ wandeltocht, een BBQ, een 
spellendag voor alle leden, ouders en 
vriendjes, het jaarlijkse oldtimertoernooi 

en om de inkomsten te vergroten 
rommelmarkten waar we aan mee doen.
We hebben momenteel 50 leden in de 
leeftijd variërend van 9 tot 73 jaar.
De leeftijd speelt bij ons geen rol, 
bewegen en ontspannen staat bij ons 
voorop.

Heeft u als volwassene of hebben 
uw kinderen interesse om kennis te 
maken met tafeltennis dan bent u 
van harte welkom. Tafeltennisbatjes 
om te spelen zijn aanwezig. De eerste 
maand trainen is gratis, daarna betalen 
volwassenen E 6,50 per maand en 
junioren E 5,50 per maand. Voor dit 
bedrag zijn ze automatisch lid van de 
NTTB, de Nederlandse Tafeltennisbond.

Elke dinsdag is er vanaf 18.00 uur tot 
20.00 uur trainen voor de jeugd ( in 2 
groepen, elk 1 uur). Daarna trainen en 
spelen de senioren tot 22.30 uur. Elke 
donderdag is er training van 19.00 uur 
tot 20.00 uur voor de jeugd en daarna tot 
22.30 uur voor de senioren.
Als vereniging spelen we met 4 senioren 
teams in de avondcompetitie en op de 
zaterdagochtend met 2 teams in de 
jeugdcompetitie van de NTTB.
Tijdens de trainingen spelen 
competitiespelers samen met recreanten. 
Leren van elkaar staat hierbij centraal.

Website: www.ttvhoensbroek.nl

U bent van harte welkom.
Wim Leenders, Voorzitter TTV Hoensbroek
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Volta l l ig  Col lege aanwezig 

Gratis boekjes 
“Ouderen voor Ouderen” 
voor senioren in Hoensbroek

Zaterdag 14 april wordt het 
“Informatieboekje 55+ers” in 
Hoensbroek gepresenteerd. Dit 
boekje herbergt een bijna compleet 
overzicht van activiteiten voor 
ouderen in stadsdeel Hoensbroek. 
Per wijk worden de handige 
naslagwerken door een honderdtal 
vrijwilligers gratis thuisbezorgd bij 
alle ouderen in Hoensbroek. Een 
groot deel van deze vrijwilligers 
behoort zelf tot de doelgroep en 
heeft ook meegewerkt aan de eerdere 
fase van het onderzoek.

Inzicht
“Ouderen voor Ouderen” is gestart door 
het houden van persoonlijke interviews 
met ouderen. Hiervoor zijn tientallen 
vrijwilligers aangeworven die één of 
meerdere bezoeken hebben afgelegd. 
Naast het krijgen van antwoorden op 
vele vragen op de onderzoekslijst, was 
ook het leggen van persoonlijk contact 
een van de doelstellingen van de actie. 
De reacties van de ouderen waren dan 
ook heel positief. Ruim 1.200 mensen 
hebben meegewerkt aan het onderzoek.

De belangrijkste conclusies uit het 
onderzoek waren dat er veel verborgen 
armoede bestaat onder de ouderen. 

Het blijft ook verborgen omdat deze 
generatie niet gewend is om over dit 
soort persoonlijke zaken te klagen. 
Dit soort bevindingen is inmiddels aan 
de gemeente gerapporteerd en die zal 
met de opmerkelijke uitkomsten aan de 
slag gaan.

Een andere belangrijke conclusie was de 
onbekendheid van de ouderen met de 
vele activiteiten die speciaal voor hen 
worden georganiseerd. Sterker nog, de 
ouderen gaven vaak aan dat er niets 
voor hen te doen was. 

Overzicht
De opdrachtgevers van het onderzoek, 
de vier buurtstichtingen in Hoensbroek 
hebben dit laatste vertaald in een 
overzicht van alle activiteiten voor 
ouderen in Hoensbroek. Per wijk staan 
alle mogelijkheden genoemd, compleet 
met contactgegevens. De opzet is nu dat 
de ouderen het boekwerk ontvangen 
en vervolgens zelf actief worden door 
een of meer activiteiten te bezoeken. 
Op deze manier wordt gewerkt aan het 
eigen initiatief van de ouderen door 
hun de helpende hand te bieden. 

Daarnaast worden in de vier wijken 
nieuwe initiatieven ontwikkelt om te 

komen tot de gewenste activiteiten. 
De buurtstichtingen nemen hierin het 
initiatief.

Er worden dus niet alleen nieuwe 
voorzieningen ontwikkelt, men wordt 
ook gewezen op de vele mogelijkheden 
die er al zijn.

Feest
Het aanbieden van het 
“Informatieboekje 55+ers 
Hoensbroek” moet een feestelijk 
gebeuren worden. 
Tracee, dat in opdracht van de vier 
buurtstichtingen de coördinatie 
doet, heeft ervoor gezorgd dat het 
voltallige college meedoet aan de 
feestelijkheden.

Op zaterdag 14 april start om 
10.30 uur op het Gebrookerplein 
een feestelijke bijeenkomst met 
een hoofdrol voor de collegeleden 
en de vrijwilligers die de 
boekwerkjes gaan uitdelen. 

Vanaf 11.00 uur zullen de 
vrijwilligers de wijken intrekken. 
Op het Gebrookerplein blijven de 
diverse standjes staan, waar de vier 
buurtstichtingen hun organisaties 
presenteren. Iedereen is uitgenodigd 
om de feestelijke start vanaf 10.30 uur 
bij te wonen. De organisatie belooft dat 
het weer goed zal zijn.

Voor meer informatie kunt u bellen met 
Wilma Bröcheler (Tracee) 06-27463257.

Kerstviering voor 
senioren in de 
nieuwe locatie.
Net voor de kerst waren we klaar 
met het opknappen van ons nieuwe 
home, gelegen aan de Schuinstraat 
2a. Zodoende konden we daar onze 
kerstviering houden. We hadden er 
ruchtbaarheid aan gegeven, door de 
mensen persoonlijk uit te nodigen en dat 
had tot grote opkomst geleid.
De zaal was door de werkgroep versierd 
met spullen die door de groep zelf waren 
meegebracht. 
In een warme atmosfeer (16°C) werd 
kerstmuziek gedraaid. Koffi e en koek 
zorgden er voor dat de stemming al 
gemoedelijker werd. Helaas was het 
niet meer mogelijk de temperatuur iets 

op te schroeven*. Maar met Glühwein 
en kerststol waren we toch in staat de 
gevoelstemperatuur te verhogen.
Ook was het leuk dat het bestuur van 
de stichting buurbeheer ook even langs 
kwam. Toen zij er waren, hadden we zelfs 
stoelen te kort. Dat is niet leuk voor de 
mensen die staan moesten maar wij zien 
het wel als een succes. 

Toen iedereen naar huis was, hebben de 
mensen van werkgroep deze bijeenkomst 
geëvalueerd en we zijn tot de slotsom 
gekomen dat het echt wel de moeite 
waard was.

*Inmiddels zijn we er achter gekomen, 
dat we een dag van te voren het gebouw 
moeten opwarmen.
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Buurtteam zorgt voor
extra surveillances in de

Hoofdstraat
In het buurtteam Maria-Gewanden is 
in de zomer van 2006 de overlast in de 
Hoofdstraat behandeld. Om beter te kunnen 
vaststellen waar de overlast nu precies uit 
bestond, hebben twee medewerkers van 
de gemeente afgelopen zomer willekeurig 
een aantal bewoners van de Hoofdstraat 
bezocht om te vragen wat zij als overlast 
ervaren. 

Uit de antwoorden bleek dat een aantal 
mensen last had van de bezoekers van het 
café, met name van het hard schreeuwen 
en wild plassen. Ook het verkeer zorgt voor 
overlast. Zo wordt er veel te hard gereden. 
Verder wordt vaak tegen de richting van 
de Hoofdstraat ingereden. Daarnaast gaf 
men aan dat er regelmatig personen in 
de straat worden gesignaleerd die er niet 
“thuishoren”. 
Wel bleek heel duidelijk dat de overlast 
niet veroorzaakt wordt door jongeren.

Op basis van deze uitkomsten is in het 
Buurtteam afgesproken dat zowel door de 
politie als door bureau handhaving vaker in 
de Hoofdstraat gecontroleerd wordt. Met de 
caféhouder zijn afspraken gemaakt om de 
overlast van de cafébezoekers te beperken.  
Tijdens de extra surveillances is geen 
overlast geconstateerd. Waarschijnlijk is de 
aanwezigheid van de politie en handhavers 
en de afspraak met de caféhouder 
voldoende geweest om de overlast te 
beperken. 

Toch een melding?
Mocht u overlast ondervinden, dan 
verzoeken wij u dit te melden. Voor 
klachten met betrekking tot de openbare 
ruimte zoals bijvoorbeeld een kapotte 
trottoirtegel, scheve paaltjes, fout parkeren 
of onderhoud groenvoorziening, kunt 
u bellen met de servicetelefoon van de 
gemeente: 045 – 560 4000.

De politie kunt u bereiken op 
telefoonnummer 0900 – 8844. 
Voor noodhulp dient u het alarmnummer 
112 te bellen.

Tevens is er de mogelijkheid om de politie 
anoniem informatie te geven over ernstige 
misdaden. De gratis meldlijn biedt mensen 
op een laagdrempelige manier een extra 
mogelijkheid om een bijdrage te leveren 
aan de veiligheid. Het doel van de meldlijn 
is het verkrijgen van informatie over daders 
van gepleegde misdrijven die anders niet 
verkregen was.

De gemeente Heerlen, politie, 
woningcorporaties, Tracee en 
buurtorganisaties werken sinds 
2005 samen in een buurtteam om 
knelpunten in de buurt aan te 
pakken en op te lossen. 

U kunt dan bijvoorbeeld denken 
aan een onveilige verkeerssituatie 
in de buurt van een school, 
overlast in de openbare ruimte 
of terugkerende vernielingen.

Hoezo jongerenbus?
Een bus, verbouwd tot een fl exibele ontmoetingsplek voor jongeren, een 
mobiele sportvoorziening. In DE BUS zijn voorlichtingsmateriaal, diverse 
recreatiemiddelen en sportmiddelen aanwezig. Een drankje, een snoepje 
en een spelletje zorgen voor ontmoeting en ontspanning. De Jongerenbus 
heeft een beheerder / chauffeur die zorgt voor de bus. Jongerenwerkers, 
buurtsport-werkers en voorlichters zijn aanwezig om met jongeren contact 
te leggen en voorlichting, (sport)activiteiten en voorzieningen te realiseren. 

Waarom een jongerenbus?
Instellingen en organisaties signaleren 
dat er meer mogelijkheden nodig 
zijn om jongeren te bereiken. In 
veel buurten zijn er onvoldoende 
voorzieningen voor jongeren. In 
andere gemeenten zijn projecten met 
een bus zeer succesvol. Er worden 
vele activiteiten ‘vanuit’ DE BUS 
gerealiseerd. Het vertrouwen van de 
jongeren wordt sneller gewonnen 
en er worden er meer bereikt. Dit 
maakt het mogelijk jongeren eerder 
naar instellingen en organisaties te 
verwijzen, waardoor, snel en adequaat, 
hulp of ondersteuning kan worden 
geboden. 

Standplaatsen van de Bus:

• Maandag, 15.00\16.45 uur 
parkeerplaats Otterveurt, 
tienerwerk

• Maandag,17.00\19.00 uur 
Kerkplein Navolaan, jongerenwerk

• Maandag 19.15\21.30 uur, 
Heksenberg jongerenwerk.

• Dinsdag,15.00\18.00 uur, 
voetbalveld Helios,

• Dinsdag 18.15\21.0018.00 uur, 
Weggebekker, jongerenwerk

Vanaf de week na karnaval,
• Woensdag 13.00\14.45 uur, 

broederschool Molenberg.
• Woensdag 15.00\17.15 uur, 

voetbalveld Helios,
• Woensdag 18.00\21.30 uur, 

Palmstraat, jongerenwerk

• Donderdag 15.00\16.45 uur, 
tienerwerk, Hermesweg Maria-
Gewanden

• Donderdag 17.15\19.30 uur, 
Kerkplein Navolaan,

• Donderdag 19.45\21.00 uur, 
Heksenberg jongerenwerk.

Meer informatie? 

www.debusheerlen.nl
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Sinds 1 januari 2007 is er een 
nieuwe wijkagent in Maria-Gewanden 
aan het werk: Paul Kersjes.
Hij is sinds 1990 bij de politie, 
dus ruim 16 jaar in dienst. Hij was 
voorheen werkzaam bij de recherche.

Om onze nieuwe wijkagent beter te leren 
kennen, hebben we hem hieronder enkele 
vragen gesteld;

Wat wil jij gaan doen voor Maria-
Gewanden?
Ik zou willen dat de bewoners mij leren 
kennen en ik de bewoners, zodat ik snel 
weet wat er in de wijk speelt. Op die 
manier kan ik in de toekomst problemen 
snel signaleren en weet ik precies bij wie 
ik moet zijn om deze problemen op te 
lossen. Omgekeerd kunnen de mensen 
natuurlijk ook altijd bij mij terecht. Ik 
ben met veel plezier aan mijn nieuwe 
taak begonnen en hoop op een prettige 
samenwerking met de bewoners van 
Maria-Gewanden.

Hoe kunnen de mensen jou bereiken? 
Via het landelijke politienummer 0900-
8844, dat er vervolgens voor zorgt dat de 
mensen met mij worden doorverbonden.
Tevens kunnen de inwoners mij 
bezoeken in het politiebureau aan de 
Kouvenderstraat 124 te Hoensbroek. 
Het liefst op afspraak, aangezien ik 
wisselende diensten draai. Er zijn verder 
geen aanlooppunten in de wijk. Bewoners 
kunnen meldingen kwijt via het algemene 
politienummer of, indien elke seconde 
telt, via 112.

Waarvoor kunnen ze bij jou terecht?
Voor allerlei zaken, zoals (reële) 
overlast in de buurt van bijvoorbeeld 
jongeren, geluidsoverlast, meldingen van 
ongeregeldheden in de wijk enzovoort. 
Uiteraard kan de wijkagent niet 
alle problemen oppakken, sommige 
problemen zoals bouwtechnische verhalen 
en geschillen tussen buren, horen 
bijvoorbeeld bij de gemeente thuis. De 
wijkagent kan in sommige gevallen wel 
bemiddelen, maar sommige zaken horen 
gewoon bij de civiele rechter of andere 
instanties thuis.

Waar moeten mensen op letten als ze 
iets zien gebeuren in de wijk dat niet 
correct is? 
Wie doet wat en vooral eventuele 
kentekens van auto's noteren, alsmede 
signalementen van betrokken personen. 
Indien de bewoners iets verdachts zien, 
zeker bellen. De politie kan niets zonder 
de ogen en oren van de burgers. 
Wij hebben de burger nodig om ons vak 
naar behoren uit te kunnen oefenen. 
Zonder getuigen kunnen namelijk 
geen veroordelingen van verdachten 
plaatsvinden. 

Mogen wij uw nieuwe wijkagent 
even voorstellen: Paul Kersjes

Het project is opgebouwd uit 
3 onderdelen:
• Taal thuis: wekelijks worden 
allochtone vrouwen bezocht die 
zelfstandig niet uit huis komen. 
Afhankelijk van wat men wil, wordt er 
Nederlands aangeboden. Het accent ligt 
op spreken en luisteren. De lessen duren 
maximaal 1 jaar en hebben als doel om 
te laten ervaren hoe leuk het is om mee 
te doen aan de activiteiten in de buurt. 
De lessen worden gegeven door een 
vrijwilligster uit de buurt, die vooraf een 
cursus volgt.

• Taalfanfare: Het digitale trapveld 
in het MFC in Nieuw Lotbroek aan 
de Prinsenstraat wordt speciaal 
voor allochtone vrouwen wekelijks 
opengesteld. Op de computer is een 
taalprogramma geïnstalleerd waardoor 
allochtone vrouwen de Nederlandse 
taal kunnen oefenen. De thema’s gaan 
over de buurt, bijvoorbeeld de huisarts, 
de naailes, de peuterspeelzaal etc. 
Daarnaast wordt er wekelijks spreekles 
gegeven. Deze lessen worden iedere 
vrijdagochtend gegeven van 9 – 11.30 
uur. Loop gerust eens binnen!!!

• Taalstage: vanuit de taallessen thuis 
en de taalfanfare is het mogelijk om door 
te stromen naar een taalstage. Want…..
Nederlands leer je door te doen en de 
stageplekken zijn hier een prima plaats 
voor. Dit kan bij de kinderoppas en het 
jeugdwerk binnen een buurtcentrum of 
bij andere activiteiten binnen een buurt.

• Vrijwilligers: Vrijwilligers van de 
taalthuis en de taalfanfare krijgen 
scholing en ondersteuning van een 
beroepskracht van Tracee. Deze 
basisscholing bestaat uit 2 dagdelen. 

Hebt u interesse of wilt u meer 
informatie, neem dan gerust contact 
op met Tracee:

Anny Fokkens, tel. 045 - 5280030 of 
Sonja Timmermans, tel. 045 – 5230440.

Samenleven, samendoen
Een integratie- en participatieproject 

voor (allochtone) vrouwen door en voor vrouwen uit de buurt. 
Uitgevoerd door Tracee met fi nanciering van het Oranje Fonds. 
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Armoede raakt veel mensen. 
Niet alleen in hun portemonnee, 
maar ook in hun hart. De ruim 
60 vrijwilligers van Voedselbank 
Limburg Zuid zetten die gevoelens 
om in daden. Zij zamelen voedsel in 
dat niet meer verkocht mag worden, 
maar geschikt is voor menselijke 
consumptie. Met dat voedsel stellen 
ze voedselpakketten samen die 
wekelijks gratis worden uitgedeeld. 
Zo gaan we verspilling van voedsel 
tegen en leveren een bijdrage aan 
het terugdringen van de (verborgen) 
armoede.

Voedselbank Limburg Zuid helpt 300 
huishoudens in Zuid-Limburg en heeft 
ruim 350 gezinnen op de wachtlijst 
staan. Onze vrijwilligersorganisatie 
is daarmee de grootste voedselbank 
van Limburg. Voedselbank Limburg 
Zuid heeft haar distributiecentrum in 

Landgraaf en lokale uitdeel locaties  
in Schaesberg, Heerlen, Kerkrade, 
Brunssum, Maastricht-Oost, Maastricht-
West, Sittard en Geleen.
Van tientallen bedrijven ontvangen we 
voedsel. Verder zijn er veel donateurs 
die maandelijks een bedrag laten 
afschrijven. Met dat geld kunnen we een 
deel van de onkosten dekken. 
Het aantal gezinnen dat we wekelijks 
van een pakket voorzien zal eind dit 
jaar waarschijnlijk zijn toegenomen tot 
400 stuks. Omdat we geen structurele 
subsidies ontvangen van de overheid, 
zijn we nu op zoek naar nieuwe 
donateurs en sponsoren.

De ontvangen donaties worden gebruikt 
voor o.a. de brandstof van onze twee 
bussen die dagelijks andere banken 
in Nederland, België en Duitsland 
aandoen om voedsel uit te wisselen. Ook 
kunnen we hiermee huur, gas, water en 

elektriciteit van het distributiecentrum 
in Landgraaf en de verzekeringen die we 
voor onze vrijwilligers hebben afgesloten 
betalen.

Voelt u zich aangesproken? 
Wilt u ons helpen? 
Honderden gezinnen 
in Zuid-Limburg zijn 
u dankbaar als u 
Voedselbank Limburg 
Zuid fi nancieel net dat 
steuntje in de rug geeft 
dat we nodig hebben. 
Meer informatie over 
de voedselbank en de 

verschillende mogelijkheden om ons te 
steunen vindt u op onze website: www.
voedselbanklimburg.nl. Laat uw hart 
spreken, word donateur of sponsor 
van Voedselbank Limburg Zuid. Alvast 
bedankt voor uw bijdrage.

Richard Stille, Bestuursvoorzitter 
Voedselbank Limburg Zuid
Postbus 444
6400AK Heerlen
E-mail: info@voedselbanklimburg.nl
Website: www.voedselbanklimburg.nl

VOEDSELBANK LIMBURG ZUID; 
BROODNODIG

Activiteiten van het jeugdwerk 
van Tracee in Maria-Gewanden 

Binnen de wijk worden verschillende jeugdgroepen georganiseerd 
voor kinderen tussen de 4 en 15 jaar.

Deze jeugdclub wordt begeleid door 
drie stagiaires en een beroepskracht 
van Tracee. Tijdens deze middagen 
worden activi-teiten voor de kinderen 
georganiseerd zoals, schilderen, 
knutselen, spelletjes doen, wandelingen 
maken enz. Er wordt spelenderwijs ook 
gewerkt aan de doelen van het jeugdwerk 
van Tracee; samen spelen, samen delen 
en samenwerken.

Woensdagavond:
• 18.00 uur tot 19.30 uur
• Speeltuingebouw aan de Wingerdweg
• Kinderen van 10 t/m 15 jaar
• Entree bedraagt E 0,50
Deze tienerclub wordt begeleid door 
een vrijwilliger, twee stagiaires en een 
beroepskracht van Tracee.
Het programma van de tieners wordt 
in overleg samengesteld en bestaat uit 
bijvoorbeeld schilderen, fi guurzagen, 
spellen doen, biljarten, zwemmen 
enz. Ook wordt er aandacht besteed 
aan voorlichting zoals bijvoorbeeld de 
kindertelefoon.

Verlengde schooldag:
Tracee biedt ook het programma 
verlengde schooldag aan binnen de wijk 
Maria-Gewanden.
Het doel van de verlengde schooldag van 
Tracee is kinderen een vrijetijdsbesteding 
aanbieden, het vergroten van 
maatschappelijke participatie, verbetering 
van sociaal emotionele ontwikkeling van 
kinderen en beperking van overlast in 
buurten. De verlengde schooldag bestaat 
uit een activiteit die een aantal weken 
wordt uitgevoerd, op school of binnen 
de wijk waar kinderen tegen een kleine 
vergoeding kennis maken met sport, 
kunst en andere activiteiten. Tracee 
organiseert deze activiteiten in overleg 
en samenwerking met de basisscholen en 
het buurthuis uit de wijk. De kinderen 
van de basisscholen ontvangen hier een 
folder van op school en kunnen zich zo 
opgeven voor de verlengde schooldag 
programma’s.

Straatspeeldag Maria-Gewanden:
Ook dit jaar organiseert Tracee in 
samenwerking met buurtbeheer Maria-
Gewanden de Nationale Straatspeeldag. 
Hierbij wordt er een straat afgezet en 
worden er allerlei spelletjes en activi-
teiten georganiseerd voor de kinderen uit 
de wijk. Zo is er een springkussen, een 
popcornmachine, allerlei grote spellen, 
en andere activiteiten. (steltlopen, 
doelschieten, blikgooien, sjoelen enz) 

lees verder op pagina 8 >>

Een overzicht van de Jeugdclubs:

Maandagmiddag: 
• 15.00 uur tot 16.30 uur
•  Speeltuingebouw speeltuin Maria-

Gewanden aan de Langstraat
• Kinderen van 3 t/m 10 jaar
• Entree bedraagt E 0,50

Deze jeugdclub wordt begeleid door 
drie vrijwilligers en een beroepskracht 
van Tracee. Tijdens deze middagen 
worden activiteiten voor de kinderen 
georganiseerd zoals, schilderen, 
knutselen, spelletjes doen, wandelingen 
maken enz. Er wordt spelenderwijs ook 
gewerkt aan de doelen van het jeugdwerk 
van Tracee; samen spelen, samen delen 
en samenwerken.

Woensdagmiddag:
• 15.00 uur -16.30 uur
• Speeltuingebouw aan de Wingerdweg
• Kinderen van 3 t/m 9 jaar
• Entree bedraagt E 0,50
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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

- 8 -

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

>> vervolg van pagina 7

De Nationale straatspeeldag 
zal dit jaar plaatsvinden op 
13 juni 2007.

Over de precieze locatie en begintijd van 
de straatspeeldag zult u in de volgende 
buurtkrant meer informatie kunnen 
vinden.

Kindervakantiewerk 2007:
Tracee zal dit jaar kindervakantiewerk 
organiseren voor de kinderen uit de wijk 
Maria-Gewanden. De voorbereidingen 
zijn gestart maar de defi nitieve data en 
programma’s zullen we in een volgende 
buurtkrant plaatsen. Ook hebben we 
nog een paar vrijwilligers nodig om het 
kindervakantiewerk te organiseren.

Oproep vrijwilligers:
Om bovenstaande activiteiten te kunnen 
organiseren zijn we afhankelijk van 
vrijwilligers uit de wijk die tijd vrij willen 
en kunnen maken om voor de kinderen 
leuke activiteiten uit te voeren. We zijn 
heel blij met de vrijwilligers die zich nu 
inzetten om de activiteiten van Tracee 
uit te voeren en te begeleiden maar we 
hebben toch alle hulp nodig.

Vindt u het leuk om met kinderen 
om te gaan en heeft u zin om 
één middag(jeugdwerk), één dag 
of misschien een gehele week 
(kindervakantiewerk) mee te werken 
aan een van bovenstaande activiteiten 
of wilt u informatie, belt u dan naar:

Tracee,
Suzanne Schreurs
Tel. 045- 5230440

Brandstichtingen 
in Maria-Gewanden
Op 31 januari 2007 heeft de politie een 
hulpverzoek aan het publiek gericht via de 
media in verband met een reeks van bijna 
350  brandstichtingen in Heerlen-Noord 
en Hoensbroek. Niet alleen gingen er circa 
30 auto’s in vlammen op, ook bedrijven, 
winkels, bouwketen, tuinhuisjes en 
woningen liepen forse schade op. 
De politie vermoedt dat er kleine groepen 
baldadige jeugd verantwoordelijk zijn 
voor de branden, waarbij soms voor grote 
bedragen schade werd aangericht. 

De wijk Maria-Gewanden is de laatste 2 jaar 
ook slachtoffer geweest van in totaal 43 
brandstichtingen. Dit jaar zijn er inmiddels 
5 brandstichtingen geweest in de wijk, waarbij 
soms levensgevaarlijke situaties ontstonden. 
De politie heeft hier veel extra mankracht op 
ingezet. De districtsrecherche en het regionaal 
bijstandsteam zijn ingezet.
Er zijn meer surveillances in de avond en 
nacht en er zijn buurtonderzoeken en 
technische onderzoeken verricht. De politie 
heeft na de brandstichtingen van eind januari 
in de wijk Maria-Gewanden, drie jeugdige 
verdachten aangehouden.  Dit is mede te 
danken aan de medewerking van burgers. 

De politie van Heerlen-Noord waarvan uw 
wijkagent deel uitmaakt vraagt dan ook 
uitdrukkelijk om uw hulp. Wees alert en 
waarschuw bij onraad de politie. U kunt 
daarbij gebruik maken van de volgende 
telefoonnummers:
• 112 bij spoedeisende hulp,
•  0900-8844 bij het doorgeven van informatie 

of tips,
•  0800-7000 Meld Misdaad Anoniem u kunt 

daar 100% anoniem uw tip of  informatie 
kwijt. Probleem daarbij is wel dat wij u niet 
kunnen terugbellen om meer informatie of 
om het resultaat van uw tip door te geven.

Alvast bedankt voor uw medewerking!
De wijkagent Paul Kersjes

Buurtwinkel 
Loop eens de Buurtwinkel binnenvoor 
een praatje, vragen, opmerkingen. 
De openingstijden zijn:
Maandag van 10:00 tot 11:00 uur: 
Tracee en Thuiszorg. 
En donderdag van 10:00 tot 11:00 uur 
met mensen van buurtbeheer Maria-
Gewanden.
Adres: Baron van Hövellplein 19 

Ideeën gevraagd!
Wie weet een leuke, originele 
naam voor ons seniorengebouw, 
aan de Schuinstraat (het vroegere 
Krauwelnest)
Uw ideeën kunt U kwijt bij de 
redactie van Buurtberichten, 
adressen in colofon hiernaast

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."

Korfbalvereniging 

Mariarade
Op zondag 18 maart organiseert 
korfbal-vereniging Mariarade haar 
jaarlijkse rommelmarkt op het 
terrein gelegen aan de Randweg. 
Ingang tegenover de Zandbergsweg 
(bij parkeerplaats volkstuintjes)

Tijdens deze rommelmarkt, die 
gratis toe-gankelijk is, wordt u in 
de gelegenheid gesteld om allerlei 
spulletje zoals speelgoed, boeken, 
elektrische apparaten, kleding en nog 
veel meer tegen spotprijsjes te kopen. 
Ook zijn er, ter plekke gebakken, 
wafels te koop. De verkoop begint om 
10.00 uur en duurt tot 16.00 uur.
Daar wij nog spullen kunnen gebruiken 
voor de verkoop kunt u als u nog 
spullen hebt die u in de weg liggen/
staan en kwijt wil contact opnemen 
met 045-5225927, 045-5220774 of 
045-5212954.

Op zondag 10 juni organiseert 
korfbal-vereniging Mariarade het 
jaarlijks terug-kerende koppelschiet- 
en familietoernooi met na afl oop 
een gezellige barbecue.
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