Onze buurtwethouder
Cor Duijf stelt zich voor
en geeft antwoord op aantal vragen die hem werden gesteld door de
Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden.
1.Wie is wethouder Cor Duijf?
Geboren in Hoensbroek op 11 mei 1947.
Oudste van 5 kinderen uit een mijnwerkersgezin. Al 37 jaar getrouwd met
Jose ook uit Hoensbroek. Vader van
2 kinderen en inmiddels ook opa van
2 kleinkinderen en een 3e is op komst.
Ben op 1-12-2005 met vroegpensioen/
FPU gegaan bij ABP waar ik lang en
met veel plezier heb gewerkt. Vooral
in managementfuncties. Daarnaast ook
actief geweest in de vakbondswereld, was
CAO-onderhandelaar en plv. voorzitter
van de Ondernemingsraad. Daarvoor
ook jarenlang voorzitter geweest van
ouderraden en lid van een schoolbestuur.
Heb heel veel en fanatiek gesport en

heb er kapotte gewrichten aan over
gehouden.
2.Wat vindt u van onze wijk?
Ik heb er tot mijn 7e jaar gewoond.
In wat vroeger de Koekoekstraat heette.
Het huisnummer weet ik ook nog.
Ik heb zelfs nog wat foto’s uit die tijd.
Toen nog een nieuwe wijk, speciaal voor
al die mijnwerkers gebouwd, die toen
huisvesting nodig hadden. Ik heb nog op
de 1e klas van de H. Hartsschool gezeten;
die lag toen waar nu de parkeerplaats van
het kasteel is. Heb er mijn 1e Communie
gedaan in het oude witte kerkje.
Ik herinner me dat we altijd buiten
op straat speelden. Veel ruimte, geen
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Na 1 jaar terug in vijfde klasse!
spelers : Ron Jacobs, Chris Visser, Jeroen Daamen, Denzel van Westering,
Wesley Zoetbrood, Haffit Ouaissa, Brian Markgraaf, Robbie van Kooy,
Darryl van Westering, Theo Visser, Dennie Sormani, Dennis van Gils,
Eddy Hameleers, Marco van Meegen, Jeffrey van der Linden en Darryl Mink.

verkeer. Ik koester die herinneringen
aan mijn vroegste jeugd en kijk er met
plezier op terug. Ik vind het ook heel
bijzonder dat ik er nu buurwethouder
ben en er dus vaker kom en soms zo
maar even door de wijk rijdt op een
verloren moment. Ik vind het een
mooie wijk, met veel groen en over het
algemeen een rustig straatbeeld ook al
is er heel veel veranderd in de loop van
de tijd.
lees verder op pagina 2 >>
spelers erbij wordt door de staf de lat
hoog gelegd , kampioen of minimaal
promotie “Dit gaat zeker lukken” zegt
trainer Henry van der Linden want in
deze groep zit nog veel progressie.

IN DIT NUMMER O.A.:
• Jeugdproject Stichting Buurtbeheer
• Esmee Mees, nieuwe Kinderburgermeester
• Tracee voortaan ALCANDER
• IJshockeyers in Maria-Gewanden
• Postcode Straatprijs
• Top 3 ergernissen
• Ontwikkelingen Buitenring

Na degradatie verleden jaar uit de vijfde
klasse heeft deze buurtvereniging zich
snel herpakt. Met een aantal jonge spelers
en de routine van enkele oudgedienden
zoals de gebroeders Visser, Markgraaf,
Ouaissa en keeper Ron Jacobs begon men
aan de nieuwe competitie. Er werd heel
wat verwacht van deze groep, want de

trainers waren er rotsvast van overtuigd
dat met deze groep het kampioenschap
behaald zou worden.
Maar dat het met zo’n overmacht zou
gaan was niet verwacht.
Met 19 gewonnen wedstrijden en een
gelijkspel werd de promotie een feit.
Voor deze selectie met een aantal nieuwe
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3. Buurtbeheer, wat betekent
dat voor u?
Buurtbeheer is voor mij een vorm van
decentralisatie, de verantwoordelijkheid
daar neerleggen waar hij hoort,
dicht bij de burger. Als buurt zelf de
verantwoordelijkheid pakken voor je
eigen omgeving. Samen met elkaar
werken aan je eigen buurt, zelf kunnen
beslissen over hoe je je buurt inricht en
hoe je met elkaar omgaat, hoe je samen
woont en samen leeft. Buurtbeheer is
mensenwerk, met elkaar en voor elkaar.
Dragen van verantwoordelijkheid over de
woon- en leefsituatie in de eigen buurt.
4. Wat kan de buurtwethouder voor
de individuele buurtbewoner
betekenen?
De taak van de buurtwethouder ligt
volgens mij vooral op het vlak van de
communicatie. Zorgen voor de verbinding
tussen de wijk en het Bestuur van de
gemeente en het gemeentelijk apparaat.
Als buurtbewoners van mening zijn dat
ze niet gehoord worden of van mening
zijn dat er niet wordt geluisterd of
geen rekening wordt gehouden met hun
wensen en opvattingen, niet serieus
worden genomen dan kunnen ze altijd
bij me terecht. Ik ga er wel vanuit, dat
uiteraard eerst contact is gezocht met de
Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden.
Maar zit iemand ergens mee richting
Gemeente en kan hij/zij zijn ei niet kwijt
dan kan men rustig bellen; maken we een
afspraak.
5. Hoe denkt u over het probleem
van de “hangjongeren”?
Die waren er vroeger ook en die zullen
er altijd blijven. Hangjongeren heeft
zo’n negatieve klank. Maar ik vind dat
we daar niet zo moeilijk over moeten
doen. Het is jongeren eigen dat ze op
zekere leeftijd elkaar gaan opzoeken,
een plek zoeken waar ze samen kunnen
hangen en zogenaamd zichzelf kunnen
zijn. Dat hoort bij de jeugd, je eigen
weg zoeken; even aan de aandacht en
zorg van thuis ontsnappen en met je
leeftijdgenoten praten over muziek,
je eerste sigaretten roken, ervaringen
uitwisselen. Wel in de groep en je toch
een beetje onderscheiden, wat stoer
doen en overdrijven, aandacht vragen,
opvallen, maar niet te veel anders val je
uit de groep. Het hoort er allemaal bij.
We zijn allemaal jong geweest. Maar er
moet geen dreiging en intimiderend
gedrag van uitgaan. Meestal valt het
allemaal wel mee. Over en weer wat
begrip en respect voor elkaar en elkaars
opvattingen en gedrag. Ik heb het idee,
dat we elkaar vaak ook wat ,,aanpraten’’.

Maar loopt het de spuigaten uit, dan
signaleren en corrigeren, aanspreken op
hun gedrag.
6. U
 hebt sport in uw portefeuille,
denkt u dat er een combinatie
te maken is van het probleem
“hangjongeren” en sport in onze
wijk?
Sporten, bewegen is voor mij een
fundamenteel onderdeel van de
opvoeding. Daar leren jongeren respect
voor elkaar te hebben en dat je respect
moet en kunt verdienen. Sport is niet
alleen goed voor de gezondheid, maar is
ook van belang voor de vorming van je
karakter. Dat je kunt winnen en verliezen,
dat je samen meer bereikt en dat je met
training en inzet meer bereikt.
Het probleem is hoe de “hangjongeren”
te bereiken; niet iedereen zit nog
op voetbal, de eisen zijn hoger dan
vroeger en alles moet cool en trendy
zijn tegenwoordig. Sport moet vooral
aansluiten bij hun belevingswereld.
De zgn. trendsporten zoals futsal en
streetdance, breakdance enz. zijn hier
goede voorbeelden van. Als je wat wil op
dit gebied moet je ze erbij betrekken,
immers zij weten als geen ander wat ze
willen. Maar velen hebben er ook geen
idee van hoe leuk sporten kan zijn.
Die moet je eerst laten kennis maken
met diverse sporten en ze laten ervaren
wat het is. Stimuleren om ergens mee te
beginnen, samen met anderen, uitdagen
en hopen dat ze kiezen voor een
lidmaatschap van een vereniging.

De Stichting Buurtbeheer
Maria-Gewanden start
een jeugdproject
SBMG wil graag weten wat de wensen
van de jongeren in haar buurt zijn.
Wij zijn vooral geïnteresseerd in de
leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar, de
middelbare-schoolleeftijd.
Wij willen ons niet richten op
probleemjongeren of een einde maken aan
de hangplekken, maar onderzoeken of we
met gerichte acties of beschikbaar stellen
van faciliteiten deze jonge mensen kunnen
boeien en activeren in onze buurt.
Buurtbeheer wil zelf niets organiseren
maar initiatieven van jongeren
ondersteunen en faciliteren.
De inventarisatie gebeurt door het
voeren van gesprekken met kleine groepjes
van ongeveer 4 jongeren, jongens en
meisjes van 12 tot 18 jaar. In deze
gesprekken zullen vrijetijdsbesteding,
interessen, entertainment, gemiste
activiteiten centraal staan.
Wij hopen zo gerichte informatie te
krijgen zodat er uiteindelijk een jaarplan
voor jongeren uit kan ontstaan.
Oproep aan de jeugd van MariaGewanden: vind je het leuk om mee
te denken aan een betere buurt voor
de jeugd, meld je dan aan per e-mail
aan ghijsen@kpnplanet.nl of aan
jmghermanns@cs.com.

7. D
 e vraag van u tijdens de laatste
vergadering van onze Stichting,
welke sportvoorzieningen in onze
wijk zijn, kon aarzelend beantwoord
worden.
Hoe ziet u het optimaal gebruik
van de aanwezige mogelijkheden
en een uitbreiding van het aantal
sportfaciliteiten na het verdwijnen
van onze sporthal “de Deyl”.
Accomodaties zijn er wel genoeg, denk
ik. Ze moeten gebruikt worden. Er wordt
veel te weinig gesport. Ik hoor in deze
buurt niet veel klachten dat er te weinig
sportvoorzieningen zijn. Kijk eens naar
het aantal sportverenigingen en hoeveel
leden dat ze hebben. Op dit moment
loopt het onderzoek ,,Jongeren 2008’’
in het stadsdeel en per buurt. Mogelijk
dat daaruit aanwijzingen komen waar we
verder mee kunnen.

Feest
Ter afsluiting van de gesprekken en ter
beloning voor allen die meegewerkt
hebben organiseren we in het najaar een
feest, happening of wat dan ook. Heb je
daar zelf ideen over dan kan dat ook in de
gesprekgroepjes besproken worden.

Graag verwijzen wij u naar het
volgende nummer van BuurtBerichten
waarin wij buurtwethouder Cor Duijf,
middels nog een aantal vragen, verder
aan u voorstellen

De saelvrouwe stelt het op prijs u
een dezer weekeinden te mogen
begroeten, de toegang is gratis.
De expositie duurt t/m zo. 22 juni en
wel iedere za. en zo.
van 14.00 – 17.00 uur.
Voor meer informatie: 045 5213580.
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Er zijn reeds enkele groepjes geformeerd.

D’ ENGELENSAEL heeft haar deuren
weer geopend vanaf zo. 25 mei jl.
D’Engelensael vindt U aan de
Hoofdstraat 214, te Hoensbroek.
Getoond worden olieverfschilderijen
van Margriet Meijer uit Heerlen en
Pierre van Vlodrop uit Hoensbroek,
ook zijn er glasobjecten te zien van
Rinus van Leunen uit Brunssum.

HOME – START van ALCANDER
Vindt u zaken rondom opvoeding
interessant?
Hebt u ervaring met opvoeden ?
Vindt u ook dat het “runnen”
van een gezin niet altijd
makkelijk is voor iedereen?
Home - Start biedt tijdelijke

ondersteuning, vriendschap en praktische
hulp aan opvoeders die het even niet
(meer) zien zitten, om wat voor reden dan
ook.

Esmee Mees, de nieuwe
kinderburgemeester
van Heerlen
Op woensdag 19 maart 2008 heeft de gemeente Heerlen voor
de derde keer haar kindercollege geïnstalleerd. Weer was een
belangrijke plaats in dit college voor een van onze buurtgenoten.
Esmee Mees uit de Neerbraakstraat is het komende jaar de
kinderburgemeester van Heerlen.

In de praktijk bezoekt een vaste vrijwilliger
het gezin 1 dagdeel per week, biedt vooral
een luisterend oor en helpt met wat praktische zaken (geen poetswerk).
De gezinnen die wij ondersteunen vinden
de bezoeken fijn en de vrijwilligers geven
aan dat zij het dankbaar werk vinden.
Vrijwilligers krijgen een voorbereidende
cursus, goede ondersteuning en
onkostenvergoeding.
Een keer in de 6 weken komen we als groep
samen voor uitwisseling en gezelligheid.
Wij zijn dringend op zoek naar mensen die
onze vrijwilligersgroep komen versterken.

Wat let u om even vrijblijvend te
bellen voor informatie?
Neem contact op met :
Gertie Fijen, coördinator Home - Start
Alcander ’t Heitje, Tel : 045 - 5280041

BUURTSCHOUW
Ook dit jaar gaat een aantal
buurbewoners weer samen met de
gemeente de buurt beoordelen.
Op verschillende dagen gaan wij weer
de buurt in om de toestand van de
inrichtingen te bekijken.
Wat kunt U zich daarbij voorstellen?
Aan de hand van voorbeelden wordt op
een door de groep uitgekozen plaats een
waardering gemaakt van bijvoorbeeld
het groen, de bestrating, banken,
speeltoestellen en wat wij op die plek zoal
aantreffen.
Wilt U ons daarbij helpen? Graag!
Geef U dan op voor een of meerdere van
deze schouwen door middel van een
bericht via deze link.
De komende schouwdata zijn:
• donderdag 10 juli kwaliteitschouw
• dinsdag 14 okt. seizoenschouw

Toen de echtgenote van burgemeester
Gresel op woensdagmiddag de naam van
Esmee bekend maakte, stond Esmee met
rode blossen op haar wangen en vol
vertrouwen klaar om haar ambt aan te
nemen. Esmee weet duidelijk wat ze wil.
Samen met de kinderwethouders Nevil
Vandermeij en Khadija Baccali vormt zij
het Kindercollege 2008 van Heerlen. Deze
groep kinderen streeft vooral naar meer
buiten spelende kinderen, geen rommel
meer op de stoep en culturele activiteiten
voor de kinderen van Heerlen.
Zoals u allemaal nog zult weten
hebben wij u afgelopen jaar kunnen
melden dat Erik Campagne de rol van
kinderwethouder had gekregen. Het
kindercollege heeft in het afgelopen jaar
veel geleerd, en samen veel ervaringen

opgedaan. Daarbij komt dat zij ook
vrienden zijn geworden. Het kindercollege
is tijdens die woensdagmiddag voor haar
werk door burgemeester Gresel bedankt
voor zijn grote inzet en het goede werk.
Als dank hebben de “oude” collegeleden
van de burgemeester een oorkonde en een
kinderpluim ontvangen.
Esmee Mees is 10 jaar oud en leerlinge
van basisschool De vlieger. Zoals ze
in haar sollicitatiebrief schreef, zijn
haar hobby’s: jazzdance, volleyballen,
buitenspelen, gitaar spelen en kletsen.
(Zoals burgemeester Toine Gresel tijdens
de installatie ook kon bevestigen, kletst
zij goed en vol enthousiasme.)
Esmee heeft zich tot doel gesteld om iets
te doen aan het steeds slechter worden
van de gezondheid van de jeugd. Zij denkt
dat het goed is dat kinderen, naast goede
voeding, weer meer buitenspelen in plaats
van achter de computer en televisie te
zitten. Esmee wil daarom ook proberen
via de kinderen van Heerlen (of hun
ouders of grootouders) veel informatie
te krijgen over leuke maar eenvoudige
spelletjes voor buiten. Deze ideeën wil zij
dan in een boekje bijeenbrengen en dit
verspreiden onder de schoolkinderen van
Heerlen.
Samen buiten spelen is niet alleen
gezond, maar ook leuk. Ook kan dit
spelen helpen bij het terugdringen van
pesten en vernielen.
De Stichting Buurtbeheer
Maria-Gewanden wenst haar
veel geluk en succes met haar
kinderburgemeesterschap.

Maria-Gewanden een heerlijke
buurt om te wonen, werken,
studeren en leven

Tracee heet voortaan: ALCANDER
Tracee heet voortaan niet meer Tracee, maar ALCANDER.
Ook zijn we tijdelijk verhuisd naar Buurtcentrum “De Laurier” in de Passart.
Graag willen wij u informeren over de activiteiten van het jeugdwerk van Alcander in Mariagewanden.
Binnen de wijk worden verschillende jeugdgroepen georganiseerd voor kinderen tussen de 4 en 15 jaar.
Hieronder volgt een overzicht van de jeugdclubs die in de wijk worden georganiseerd:
Maandagmiddag

Deze club vindt niet plaats in het speeltuinseizoen vanaf Pasen
t/m de zomervakantie.
• 15.00 uur tot 16.30 uur
• Speeltuingebouw speeltuin Mariagewanden 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 Alcander.
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 Alcander; 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
Deze jeugdclub wordt begeleid door drie stagiaires en een
beroepskracht van Alcander.
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 Alcander; samen spelen, samen
delen en samenwerken.

Koninginnedag 2008:
Op 30 april 2008 is er in de wijk
Koninginnedag gevierd.
De kinderen mochten vanaf 09.30
uur naar speeltuin Mariagewanden
komen om de fietsen te versieren.
Om 11.00 uur fietsten de kinderen
o.l.v. een motoragent een rondje
door de wijk en bij terugkomst werd
er een prijs uitgereikt aan de kinderen die de mooist versierde fietsen
hadden. Dit werd natuurlijk beoordeeld door een deskundige jury.

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 Alcander.
Het programma van de tieners wordt in overleg samengesteld en
bestaat uit bijvoorbeeld schilderen, figuurzagen, spellen doen,
biljarten, zwemmen enz. Ook wordt er aandacht besteed aan
voorlichting zoals bijvoorbeeld de kindertelefoon.

Verlengde schooldag:

Alcander biedt ook het programma verlengde schooldag aan
binnen de wijk Mariagewanden.
Het doel van de verlengde schooldag van Alcander 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. Alcander 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 2008
Opening terrein aan het
Gouverneur Baron van Hövellplein

Op 28 mei 2008 was het zover, de jaarlijkse nationale
straatspeeldag werd georganiseerd!

Op de Hoofdstraat, ter hoogte van het nieuw aangelegde parkje mochten de kinderen
vanaf 13.00 uur komen spelen.
Er stond een springkussen, popcornmachine, heel veel spellen, een
ballonnenclown en zelfs een echte
brandweerauto!!!
De kinderen konden met verschillende
spellen punten verdienen waarmee ze aan
het eind van de straatspeeldag een prijs
verdienden.

Helaas viel de opkomst erg tegen.
Er waren 15 kinderen naar de Koninginnedag gekomen, mede door
het slechte weer en de vakantieperiode.
Toch was het een gezellige dag!
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wethouder Duyf enkele woorden en Esmee,
de kinderburgemeester mocht de officiële
toespraak afsluiten. Hierna werden er
paneeltjes op het kunstwerk bevestigd als
openingshandeling en Kapelaan Vankan
heeft het parkje officieel ingezegend.
Na de openingshandelingen werd er voor
de kinderen die mee hadden gedaan aan
de straatspeeldag nog een prijsuitreiking
verzorgd. De kinderburgemeester heeft de
prijzen aan de kinderen overhandigd.

Kindervakantiewerk

2008:

Alcander zal dit jaar kindervakantiewerk organiseren voor
de kinderen uit de wijk MariaGewanden. De voorbereidingen
zijn begonnen. Het kindervakantiewerk zal plaats vinden in
de week van 07 juli t/m 11 juli
2008. De kinderen krijgen nog een
definitief programma via de basisscholen in de wijk.
Ook hebben we nog een paar
vrijwilligers nodig om het kindervakantiewerk te organiseren.

Tijdens deze straatspeeldag werd het
“kunstwerk” onthuld dat door de kinderen
van de wijk gemaakt was. Hiervoor waren
diverse mensen uitgenodigd zoals de
kinderburgemeester en wethouders, Riet de
Wit, Cor Duyf, Jo Kleyn van Woonpunt en
nog vele andere mensen die met de buurt
te maken hebben.
Nadat de kinderen gespeeld hadden werd
er om 16.00 uur een begin gemaakt
met de officiële opening. Na een
welkomstwoord van Harry Huis, sprak

Oproep vrijwilligers:

Het was een geweldige straatspeeldag
waarbij er ongeveer 300 kinderen hebben
deelgenomen, het weer was fantastisch en
de opening van het nieuwe parkje is een
aanwinst voor de buurt. Om 17.00 uur was
de straatspeeldag afgelopen en werd alles
weer opgeruimd.
Hierbij wil ik alle
betrokkenen en
vrijwilligers bedanken
voor de hulp en
samenwerking om deze
straatspeeldag tot een
succes te maken!!!
Tot volgend jaar!
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Om 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
Alcander 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 1
middag (jeugdwerk), 1 dag of
misschien een gehele week(kindervakantiewerk) mee te werken aan
een van bovenstaande activiteiten of
wilt u informatie, belt u dan naar:
Alcander
Suzanne Schreurs
Tel. 045- 5210402

Samenleven,
samendoen
Dit is een integratie en participatie
project voor (allochtone)vrouwen
door en voor vrouwen uit de buurt.
Uitgevoerd door Alcander met
financiering van het Oranje Fonds.
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 eens gerust 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 Alcander. Deze basisscholing bestaat
uit 2 dagdelen. Heeft u interesse of wilt
u meer informatie, neem dan gerust
contact op met:
Alcander:
Anny Fokkens, tel. 045 - 5280030 of
Sonja Timmermans, tel. 045 – 5280030.

Uw mening gevraagd over de
borden van vrije meningsuiting
Borden voor vrije meningsuiting zijn borden waar iedereen posters mag plakken voor
ideële meningsuitingen. Zoals de posters van Loesje e.d. Commerciële posters en
aankondigingen van evenementen zijn niet toegestaan.
In Hoensbroek zijn 2 borden voor vrije meningsuiting. Eén bord staat langs de Juliana
Bernhardlaan, 100 meter voor de ingang van de parkeerplaats van het kasteel en er
staat een bord op de hoek Mgr. Feronlaan/ Pius XII-plein.
In de praktijk worden deze borden niet of nauwelijks gebruikt. Dit komt misschien
omdat ze op de verkeerde plek staan. Graag vernemen wij van u of er belangstelling
is om deze borden op een andere locatie te plaatsen. Of eventueel borden bij plaatsen
(met een maximum van 4 borden voor geheel Hoensbroek).
Graag willen wij uw mening hierover weten.
Uw reactie kunt u mailen naar info@mariagewanden.nl . Aan de hand van uw
reactie kan de gemeente actie ondernemen.

Het bord op de foto staat in de Juliana Bernhardlaan.

Hondenuitlaatterrein mijnspoor
Na jarenlang ergernis te hebben
veroorzaakt bij de welwillende
hondenliefhebbers om hun hond in
het omheinde hondenuitlaatterrein in
het voormalige mijnspoor bij de Piet
Stalmeierstraat uit te laten, wordt het
terrein nu eindelijk ontmanteld.
Door de verharde ondergrond en de
verlaagde ligging kon het regenwater
niet weg en was het terrein niet meer
dan een zompig gebied. Als je al het
lef had om je hond hier te laten lopen
ontkwam je niet aan een wasbeurt bij
thuiskomst.
Het hele mijnspoor op deze locatie
is een hondenuitrengebied zodat
de functie van het terreintje niet
helemaal uit de verf kwam.
Wij denken met de ontmanteling van
dit gebied een oplossing gevonden te
hebben.
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Heeft U opmerkingen over het
ontmantelen van dit hondenuitlaat
terrein, laat het ons dan weten via
een mail info@mariagewanden.nl of
telefoon 045 5234400.

IJshockeyers in
Maria-Gewanden

veel bloempotten. We hadden ook een
echte ijshockeygoal in de tuin.
Ook ik ben in 2006 met de Smoke Eaters
de “Tour Canada” gaan doen, alles
staat op DVD, die kijken we nog vaak.
Natuurlijk reis ik ook het hele land
door, afgelopen seizoen was voor mij
het succesvolste, we zijn vice-kampioen
van Nederland geworden met de U14 van
de Smoke Eaters. Met dat zelfde team
hebben we ook nog veel wedstrijden in
België en Duitsland gespeeld. Ook ik
was afgelopen 2 jaar geseleketeerd vor
het Nat. Team U14. Ik hoop dat ik in de
zomer geselekteerd wordt voor de U15.
We zijn nu al met de voorbereiding bezig
van het volgende seizoen, we maken dan
een grote stap van de U14 naar de U17,
dat is bij het ijshockey zo geregeld. Ik
speel dan dus ook tegen 16 – jarigen,
bruut hoor!

Joery in Orange Int. CTV-toernooi, Nat. Team U16

Even voorstellen!

Wij zijn Joery en Niels van Rooijen,
Neerbraakstraat 38 Hoensbroek.
Wij spelen al van jongs af aan ijshockey
bij Smoke Eaters Geleen.
IJshockey is de snelste teamsport ter
wereld, het fysieke contact is natuurlijk
ook een grote aantrekkingskracht.

Joery

Ik ben op mijn 5e gaan ijshockeyen,
doordat mijn vader toen al ging kijken
naar het 1e team. Hij kwam voor mijn
verjaardag met een ijshockeystick vol
handtekeningen thuis toen wist ik dat
dit wat voor mij zou zijn. Na eerst het
schaatsen geleerd te hebben, werd ik al
snel bij de mini’s gevraagd. We hebben
altijd veel tijd in het ijshockey gestoken.
Al jong reis je het hele land door om
wedstrijden te spelen. De dichtstbijzijnde
ijshockeyhal is Eindhoven, verder zijn
Tilburg, Nijmegen, Utrecht, Dordrecht,
Amterdam, Den Haag, Zoetermeer ,
maar ook Groningen en Heerenveen
onze tegenstanders in de competitie.
Vanaf 13 jaar werd ik geselekteerd
voor het Nationele team U14, daarna
ook voor de daarop volgende Nationale
teams ( U15, U16, U17). Ik heb ook Int.
toernooien gespeeld, komend seizoen
hoop ik geselekteerd te worden voor het
WK U18 in Estland, dit vindt plaats in
maart 2009. Met de Smoke Eaters en een
gelegenheidsteam de “Warriors” heb ik
ook veel in het buitenland gespeeld ( In:

Fussen, Lyon, Bercy, Parijs, Sheffield)
We zijn met de C-jeugd zelfs een “Tour
Canada”gaan maken in 2004, dat was
onvergetelijk. Iedere droom van een
jonge ijshockeyer is het om later in het
1e te spelen, wie weet over enkele jaren?

Niels

Voor mij was de keuze om te gaan
ijshockeyen met de paplepel ingegeven.
Uiteraard was het mijn eigen keuze, ik
liep al vroeg met een kleine stick overal
tegen te slaan, dat kostte mijn moeder

Dodenherdenking 4 mei
Op 4 mei werd ook in Hoensbroek
stilgestaan bij het oorlogsverleden.
In samenwerking met alle stichtingen
Buurtbeheer van Hoensbroek lag
de organisatie in de handen van de
stichting buurtbeheer Mariarade.
Vanaf het sint Janscollege vertrok
een behoorlijke groep samen
met de fanfare Hubertus naar het
oorlogsmonument voor de kleine
sint Janskerk waar menigeen stond
te wachten om deel te nemen aan de
dodenherdenking.
Daar volgde een mooie plechtigheid
waar wethouder Jos Offermans een
toespraak hield en pastoor Nevelstein
vervolgens een voor deze gelegenheid
toepasselijk gebed uitsprak, gevolgd
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door twee minuten klokkengelui
door de klokken van de kleine sint
Jan. Ter afsluiting werd het Limburgs
volkslied gezongen door het Breuker
Mannenkoor, en werden enkele
bloemenkransen door verschillende
instanties neergelegd voor het
monument

Ontwikkelingen Buitenring
Zoals U waarschijnlijk weet ligt de Tracénota/milieu effect rapport-UVS voor de
Buitenring ter inzage bij de gemeentehuizen van de betrokken gemeentes.
Alle informatie over de Buitenring is
daar in te zien. Bent U begaan met Uw
toekomstige leefomgeving laat U dan
informeren tijdens de informatieavonden
van de Provincie.
Voor Hoensbroek is dat op maandag
23 juni van 17.00 tot 20.30 uur in
Kasteel Hoensbroek. U kunt natuurlijk
ook op 18 juni op dezelfde tijden in
Brunssum de plannen inzien.
U kunt tijdens de informatieavonden
meteen gebruik maken van Uw
inspraakrecht dat eindigt op 15 juli.

Vervolg op vragen uit de Buurtbabbel.

Vaak wordt gevraagd
wat met de vragen van de
buurtbabbel gebeurd is.

BUURTBABBEL

Op de bijeenkomst met B en W zijn een
aantal vragen beantwoord, een aantal
zijn ter behandeling meegenomen. Het
resultaat is dat op een aantal plaatsen in
de buurt al iets gebeurt.
Een voorbeeld is de Zandstraat waar in
samenwerking met de buurtbewoners een
oplossing is gekomen bij het doorgangspad
en de trap. Het doorgangspad is afgesloten
en de trap is ontmanteld. Zo hoopt iedereen
dat het iets rustiger wordt op deze plaats.
Jeugd en jongeren. 2008 is voor
Buurtbeheer in Hoensbroek het jaar van de
jongeren. de stichting buurtbeheer MariaGewanden is met een project begonnen om te
inventariseren wat er onder de jongeren leeft.
Verder in dit blad een artikel daarover.
Leefsituatie rondom de Hoofdstraat, ook
hier is een project gestart met verschillende
instanties die nauw samenwerken om het
probleem in kaart te brengen.
Wateroverlast op verschillende plaatsen in
de wijk bij forse regenval, ook dit probleem
is onderkend en wordt behandeld.
Te hoge verkeerssnelheid in de wijk, een
probleem dat door bewoners zelf wordt
veroorzaakt, er zal gecontroleerd worden,
Buurtbeheer adviseert alle bewoners zich aan
de toegestane snelheid te houden.
Het groenonderhoud is een complexe
aangelegenheid, het snoeien en maaien
bijvoorbeeld gebeurt volgens een van te
voren vastgesteld plan, bomen worden op
gezondheid onderzocht, en aan de hand
daarvan gesnoeid of in het uiterste geval
zelfs gekapt. Indien U klachten of zorgen
over o.a. het groenonderhoud heeft kunt U
het algemene meldnummer 5604000 bellen.
Andere vragen zijn nog in behandeling
en zullen met de nodige zorgvuldigheid
beantwoord worden.

Postcodeloterij - Straatprijs
Straatprijs van de Postcodeloterij gewonnen
in Maria-Gewanden
Enige tijd geleden werd het Huyserveld in Maria-Gewanden verrast met het bezoek
van Gaston van de Postcodeloterij. In de Leeuwerikstraat was namelijk de straatprijs
gewonnen. Een aantal mensen die in het bezit waren van een of meerdere loten van
deze loterij werd een cheque overhandigd met een bedrag van 12500 euro of een
veelvoud daarvan.
Voor een buurtbewoner was de verassing dubbel zo groot omdat hij ook nog een mooie
auto won. Feest dus in het Huyserveld. Na afloop van de prijsuitreiking nam Gaston
afscheid met een "ADIÈ WÀ" wat toch niet helemaal Hoensbroeks te noemen is.
Het filmpje kunt U hier zien:
http://www.postcodeloterij.nl/StandaardMediabankpagina/PostcodeStraatprijsWeek166
432JATeHoensbroek.htm

Top drie ergernissen
In een oproep naar de buurtbewoners kwamen enkele zaken die ons
bezig houden naar voren.
Hondenpoep

De hondenpoep was daar een van. Het blijkt dat er nog steeds hondenliefhebbers
zijn die menen dat de drol die hun hond gelegd heeft vanzelf verdwijnt.
Hier moeten wij deze mensen toch enigszins teleurstellen, en duidelijk maken dat zij
de uitwerpselen zelf met een meegenomen zakje moeten oprapen en in een vuilnisbak
kunnen deponeren, dit zijn niet alleen de daarvoor bestemde blauwe afvalbakken maar
ook de gewone bakken. Handhaving kan verbaliserend optreden.

Verkeerssnelheid

Een tweede ergernis bleek de vaak hoge snelheid van auto’s en brommers die
door de wijk rijden.
Beste bestuurders, houdt alsjeblieft rekening ermee dat kinderen op straat spelen en
onverwachts voor Uw auto kunnen komen. Wij denken dat indien een kind aangereden
wordt het voor alle partijen een betreurenswaardige situatie zal zijn.

Toegankelijkheid kinderwagens, rollators en scootmobielen.

De verkeerremmende maatregelen door middel van hekjes die op meerdere
plaatsen in de wijk geplaatst zijn gaven ergernis doordat men door de kleine
doorgang niet normaal met deze toestellen kon passeren.
Op dit moment wordt bekeken welke hekken niet goed geplaatst zijn, en worden
aangepast zodat iedereen zich ongehinderd door de wijk kan verplaatsen.

Colofon
Buurtberichten
Maria-Gewanden
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Stichting Buurtbeheer
Maria-Gewanden
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6432AC Hoensbroek
045 5234400
www.mariagewanden.nl
info@mariagewanden.nl
Buurtwinkel SBMG
Gouverneur Baron van Hövellplein 19,
6432HE Hoensbroek
Open donderdag van 10.00 tot 11.00 uur
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