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beweegt

• Buurtinitiatief Terschuren

•   WAO-belangenvereniging

Kerksluiting

Sinterklaas
Buurtberichten loopt vooruit op het 
feest van sint Nicolaas. Doe mee 
aan de wedstrijd over sinterklaas. 
Alle kinderen tot 12 jaar die 
meedoen krijgen een verrassing.  
De beste inzenders worden beloond 
met een mooie prijs.  
Doe dus mee en kijk verder in 
Buurtberichten bij het artikel 
van de Engelensael voor de 
voorwaarden van deze wedstrijd.

Een van de meest pijnlijke processen 
in het leven van een kerkgemeenschap 
is het sluiten van kerken. Tot 50 jaar 
geleden maakten we in onze streken 
immers het precieze tegenovergestelde 
mee. 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn meer dan 
100 kerken gebouwd verspreid over heel 
Limburg. Alleen al hier in Hoensbroek de 
kerken van Mariarade, Maria-Gewanden, 
Hoensbroek/Zuid, Hoensbroek/ Passart. 
Ooit waren ze nodig voor de vele 
duizenden en duizenden mensen die elk 
weekend de kerk bezochten. Erg lang zijn 

ze niet vol gebleven op zondagen. Al 40 
jaar geleden begon de grote glijpartij. Van 
1960 tot 1970 is het kerkbezoek gedaald 
van 80 % naar 30 %, van 1970 tot nu van 
30 % naar 2 % in Hoensbroek.  

Iedereen met een beetje gezond verstand 
zal hopelijk toch inzien dat dit echt niet 
gaat. Vaak werd en wordt gesproken 
over priestertekort maar het grootste 
tekort is het tekort aan gelovigen, aan 
Christenen die deel willen uitmaken van 
een kerkgemeenschap. Voor die 2 % is 
één enkele kerk genoeg, geen 6 kerken 
die we nu nog kennen in dit dorp. Op 
grond van alle cijfers en gegevens die het 
Kerkbestuur in de afgelopen 2 jaar met 
veel inspanningen heeft samengesteld 
voor wat betreft de staat van onderhoud, 
de financiële positie, de aantallen 
mensen die aangeven een kerkgebouw 

te willen bezoeken voor de bediening 
van sacramenten of om gewoon deel te 
nemen iedere zondag aan de Heilige Mis. 
Dit zeer gedegen onderzoek is nauwkeurig 
bestudeerd en op grond van alle gegevens 
heeft het bisdom zelf het Kerkbestuur 
geadviseerd om de procedure op te starten 
voor de sluiting van 3 kerken, te weten, 
Sint Joseph, Christus Koning en Onze 
Lieve Vrouw Maagd der Armen. 

Komende geslachten zouden ons terecht 
van nalatigheid en gebrek aan visie en 
verstand kunnen betichten wanneer we 
deze stevige stappen niet zouden nemen. 
Het Kerkbestuur heeft in de afgelopen 
jaren vaak en met grote regelmaat aan de 
bel getrokken bij parochianen en mensen 
die op papier als katholiek te boek staan. 
Dit heeft zoals U onderhand kunt en 
moet weten weinig tot niets opgeleverd. 
Dit betekent dat de grote massa NIET 
geïnteresseerd is in deze problematiek en 
alleen de grote massa zou het probleem 
positief kunnen beïnvloeden. Immers, al de 
betreffende kerken werden gebouwd voor 
die GROTE MASSA en niet voor het zeer 
kleine groepje betrokken katholieken van 
dit moment, hoezeer het ons ook spijt voor 
dat kleine groepje. 

In het verleden was het soms zo dat de 
aankondiging van een kerksluiting links en 
rechts wat beroering met zich meebracht. 
Tegenwoordig begint het besef bij verreweg 
de meeste mensen door te dringen dat een 
bisdom, een parochie of een kerkbestuur 
volkomen onmachtig zijn om in die veel en 
veel te grote jas te blijven leven. 
Mocht iemand hier nog positieve adviezen 
in willen afgeven dan mag dat natuurlijk 
heel graag, alleen had ook dat 30 jaar 
eerder moeten gebeuren. 

lees verder op pagina 2 >>
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Het is u vast niet ontgaan dat Stichting 
Revalidatie Limburg momenteel volop in
beweging is. In 2008 hebben wij ons 
Strategisch Beleidsplan 2008-2011 
vastgesteld met daarin een ‘Top 10’ van 
prioriteiten die de richting van onze 
organisatie aangeven. 

Een nieuwe koers en een nieuwe 
toekomst: daarbij past een nieuwe 
huisstijl en uiteraard een nieuwe naam. 
Wij zijn daarom verheugd dat wij u, als 
buurtbewoners, kunnen laten zien hoe 
we ons in de toekomst gaan presenteren.
Wij hebben gekozen voor de merknaam 
“Adelante”, wat in het Spaans
“vooruitgang” betekent. 

Want vooruitgang; dat is waar wij naar 
streven. Tijdens het proces van leren en 
revalideren doen onze medewerkers er 
alles aan om bij de klant, zichzelf en in 
samenwerking met ketenpartners het beste 
uit een situatie te halen, daarbij vaak zelfs 
verder te gaan dan verwacht.

Het beeldmerk is een abstracte hand die 
symboliseert dat wij als organisatie
toegankelijk en open zijn: iedereen is van 
harte welkom, maar bovenal staat de
hand voor dat zetje in de rug dat nodig is 
om het beste uit jezelf te halen.
Daarnaast is het beeldmerk symbool 
voor onze 5 kernactiviteiten: 
volwassenenrevalidatie, kinderrevalidatie, 
speciaal onderwijs, arbeidsre-integratie en 
audiologie.
 
Vanaf 1 juli treden wij als Adelante naar 
buiten en, zijn we te vinden op
www.adelante-zorggroep.nl. Daarna zult u 
steeds meer van onze uitingen in de
nieuwe huisstijl aantreffen. Op 25 
september a.s. willen wij de nieuwe 
huisstijl officieel aan u presenteren tijdens 
een feestelijke bijeenkomst.  
En op 26 september a.s. stellen wij u in de 
gelegenheid nader kennis met ons te maken 
tijdens onze Open Dag. 

Wij zullen er alles aan doen om zicht-
baar te maken wat we voor u kunnen 
betekenen en hopen u te mogen ver-
welkomen op 25 en/of 26 september 
2009.
 
Adelante is een zorggroep die met 
ongeveer 800 medewerkers complexe
topklinische, algemene en specialis-
tische zorg en diensten biedt aan 
inwoners van Zuid-Nederland en de 
Euregio. Onze cliënten verleggen iedere 
dag weer hun grenzen. Door intensief 
samen te werken en onze expertise in 
het belang van de cliënt optimaal in 
te zetten, verleggen we deze grenzen 
samen. Zodat onze cliënt het maximaal 
haalbare resultaat kan bereiken.

Op vrijdag 25 september organiseren wij 
een feestelijke bijeenkomst voor onze 
zorgpartners. Op 26 september openen wij 
onze deuren voor het publiek. U bent dan 
van harte welkom.  

Sinds 1 juli 2009 gaat de SRL of zoals velen 
het nog noemen “de Lucas” door het leven 
als Adelante. 

Graag nodigen wij u uit voor onze open
dag op zaterdag 26 september a.s. 

In Hoensbroek en Valkenburg staan onze
deuren voor u open. Tijdens een door-
lopend programma krijgt u informatie over 
actuele en toekomstige ontwikkelingen 
en de mogelijkheden die Adelante als 
zorggroep u te bieden heeft. Ook is er in 
Hoensbroek en Valkenburg een informatie-
markt te bezoeken waar een aantal van 
onze diverse externe zorgpartners en 
organisaties zich presenteert. 

Programma locatie Hoensbroek
Zandbergsweg 111
Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Informatie, presentaties en 
demonstraties van:
• behandelteams volwassenenrevalidatie 
• bewegingslab volwassenenrevalidatie 
• teams arbeidsreïntegratie 
•  onderzoek en begeleidingsteams 

audiologie & communicatie over:
   - kinderen met spraaktaalproblemen
   -  kinderen met lees- en spellings-

problemen 
   - kinderen met luisterproblemen
   - kinderen met gehoorproblemen
   - volwassenen met gehoorproblemen
   -  oorsuizen, slechthorendheid en 

ouderbegeleiding 
•  nieuwste ontwikkelingen o.h.g.v. 

hoortoestellen en hulpmiddelen

Via internet www.adelante-zorggroep.nl 
kunt u zich aanmelden voor de Open Dag 
op zaterdag 26 september.
Komt u naar de feestelijke bijeenkomst 
op vrijdag 25 september of wilt u zich 
telefonisch opgeven voor de Open Dag 
op 26 september kan dit, via afdeling 
communicatie, op telefoonnummer  
045-5282002.

'Adelante'

open dag - zaterdag 
26 september 2009

Een kerk wordt niet gesloten van het ene 
moment in het andere maar na tientallen 
jaren onverschilligheid en onbetrokkenheid 
bij grote groepen van mensen, zelfs bij 
degenen die anders hadden gekund. 
Wij hopen in ieder geval dat een hele 
kerkgemeenschap van voorheen 4 of 5 
parochies samen nog meer gaat inzien dat 
we één enkele parochie maximaal kunnen 
overeind houden en daar zullen we dan 
nog moeite genoeg voor moeten doen. 

Laten we ook proberen om alle verdrietige 
en pijnlijke aspecten en emoties om te 
bouwen in iets positiefs wat we wel nog 
kunnen. Dat is waartoe Christenen al 
2000 jaar in staat zijn, dan pas kunnen 
we ons weer met recht Christen noemen, 
als we blijven vertrouwen en hopen op de 
aanwezigheid van God temidden van dit 
alles. Dat is immers het enige waar het 
ECHT om gaat!!!!!

Pastoor S. Nevelstein
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Na een vakantie van twee maanden 
gaan de senioren bijeenkomsten op de 
donderdagmiddag weer beginnen. 
Voor de komende maanden wordt er  
hard aan het programma gewerkt.  
Naast de bijeenkomsten waarbij de 
invulling bestaat uit hobbyactiviteiten 
staat er minimaal een keer per maand 
een bijzondere activiteit op het 
programma onder andere:

•  Een bezoek aan Roermond, onze 
kapelaan Vankan laat ons de 
bijzondere plekken van de stad zien. 

•  Bezoek aan het museum voor de 
vrouw in Echt. 

•  Een themamiddag over Sint Nicolaas. 
•  Bloemschikken het maken van een 

adventstuk. 
•  Ook staat er weer een etentje uit de 

europot gepland. 
•  De kerstviering en mogelijk nog 

andere activiteiten.

Door de verbouwing van Basisschool  
De Vlieger zijn de bijeenkomsten nog 
iedere donderdagmiddag van 13.30 uur 
tot 16.30 uur in de Schuinstraat 2a. 
Binnenkort hopen wij naar een nieuwe 
en grotere ruimte in de nieuwe Brede 
School “De Vlieger” te verhuizen.

Seniorennieuws
Nieuw: Tai Chi 
De senioren starten met een nieuw 
activiteit: Tai Chi voor senioren 55+

Op dinsdag 6 oktober start een Tai 
Chi cursus in de gymnastiekzaal van 
basisschool “De Vlieger”. Deze Tai Chi 
cursus is ‘s morgens van 9.30 uur tot 
10.30 uur en vindt plaats in het kader 
van het programma “Bewegen voor 
Ouderen”, een initiatief van Alcander. 
Inlichtingen en aanmeldingen zijn 
mogelijk op iedere donderdagmiddag 
vanaf 13:30 uur tijdens de senioren-
bijeenkomst in Maria-Gewanden, 
Schuinstraat 2a 

Wat is Tai Chi?
Tai Chi is een eeuwenoude Chinese 
bewegingsleer, die je stimuleert om rust 
en balans te vinden.
Je beweegt gecontroleerd waardoor je 
volledig aanwezig bent in het heden, in 
plaats van afgeleid door gedachten aan 
verleden of toekomst.  

Je wordt je bewust van je lichaam. Je 
ontwikkelt een beter houding zodat je 
minder kans hebt blessures of klachten 
te ontwikkelen. Je ervaart meer energie 
in het dagelijks leven en je voelt je 
evenwichtiger.

De computerclub
Ook de computerclub begint weer een 
nieuw seizoen
Op maandagavonden is van 18:30 tot 
19:30 uur de beginnersgroep bezig
van 20:00 tot 21:30 uur zijn  dan de 
gevorderden aan de beurt.
Wij geven geen cursus, maar proberen U 
op een speelse manier de computer te 
leren kennen en gebruiken.
De start van dit seizoen is op 7 
september geweest, Oh zult U zeggen, 
maar geen nood, U kunt zich altijd nog 
melden.
Opgeven kunt U zich voor de genoemde 
lessen in de Schuinstraat 2a bij de 
speeltuin van Maria-Gewanden

Nieuws uit de Engelensael
Nog steeds nagenietend van deze prachtige zomer en van de mooie exposities en 
het prachtige opera-concert, die al zijn geweest  in de afgelopen maanden, wordt 
er weer gewerkt voor plaatsing van nieuwe onderwerpen in d” Engelensael, voor 
de maanden oktober, november en december.

In d’ Engelensael worden voorwerpen, 
kleding en gebruiken getoond en er wordt 
op zondag 15 en zondag 29 november 
persoonlijk uitleg gegeven over het 
ontstaan van deze traditie (het Volksfeest 
nr. 1 in Nederland) en over Sint Nicolaas 
zelf. Dit alles onder de bezielende leiding 
van Kapelaan Vankan.

Sinterklaaswedstrijd voor kinderen
Ook is er een wedstrijd aan dit thema 
verbonden, n.l. de kinderen t/m 12 jaar 
kunnen hun eigen interpretatie geven 
aan het Sinterklaasfeest door aan te 
geven, hoe vier je zelf thuis Pakjesavond 
en het Sinterklaasfeest.  Lever een foto 
in van deze gebeurtenis of maak een 
tekening,  gedicht of een collage met als 
thema “Pakjesavond “. Voor ieder kind is 
er een versnapering.

De mooiste 3 ontwerpen of voorstellingen 
worden beloond met ’n hele leuke prijs.

Vermeld je naam, adres en leeftijd op je 
werkstuk. Inleveren kan je op 14, 15, 21 
en 22 november 2009 in de Engelensael.  
Op de 3e zondag, 29 november worden 
de prijzen bekendgemaakt en aan de 
winnaars uitgereikt.

Ik wens jullie 
veel succes!  
De Saelvrouwe. 
Engelensael Hoofdstraat 214, 
Hoensbroek.  Tel. 045-5213580.

Vanaf zaterdag 10 oktober is er een 
tentoonstelling van acrylschilderijen 
van Karin Jalink uit Heerlen en wegens 
succes: aquarellen van Henk Gulikers 
uit Hilversum, aangevuld met Chinese 
porceleinen  beeldjes en antiek BA 
Kongo aardewerk en sieraden van over 
de hele wereld, dit onder auspiciën van 
Hoogleraar en antropoloog Johan Goddijn. 
Deze expositie kan men bezichtigen, 
iedere zaterdag en zondag van 
14.00 – 17.00 uur en duurt tot en met 
zaterdag 31 oktober a.s.

Sinterklaas
Een bijzondere expositie
Vanaf zaterdag 14 november, van 14.00 – 
17.00 uur t/m zondag 6 december iedere 
zaterdag en zondag,  is er een expositie 
ingericht over de nr. 1 in dit “Jaar van de 
Traditie”, n.l. het Sinterklaasfeest en alles 
wat daar mee te maken heeft. 
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Vandalisme wat doet  
de politie er tegen?

Halt en Stop
Jaarlijks worden in Nederland door de 
politie circa 22.000 jongeren naar een 
Halt-bureau verwezen voor een Halt-
afdoening of Stop-reactie.

Wat is halt?
Halt is een organisatie opgericht door de 
politie.
Je komt op halt als je met de volgende 
dingen voor jou gelden: 
1.  je bent minstens 12 jaar en maximaal 

17 jaar oud;
2.  je hebt een zogenaamd Halt-waardig 

delict gepleegd
3.  je bekent dat je het delict hebt 

gepleegd;
4.  je bent maximaal éénmaal eerder bij 

Halt geweest en dat moet minstens 
een jaar geleden zijn;

5.  je stemt in met de verwijzing naar 
Halt.

Wat doet halt?
Halt helpt minder jarige (criminelen) hun 
boeten te laten betalen door taakstraf of 
afbetaling.
Dit kan door middel van het schoonmaken 
van de rotzooi die je hebt gemaakt en het 
betalen van je boeten.

Halt levert een bijdrage aan de preventie 
en bestrijding van jeugdcriminaliteit. 
Ongeveer de helft van de jongeren die de 
politie aanhoudt, gaat naar Halt voor een 
Halt-afdoening of een Stop-reactie.
Daarnaast is Halt actief op het gebied van 
advisering, voorlichting en de ontwikkeling 
en uitvoering van preventieprojecten.
Een van de regels van het bureau Halt:
Moet de benadeelde ook nog betaald 
worden? 
Als de jongere de aangerichte schade niet 
zelf kan herstellen, dan laat de benadeelde 
dit doen door een bedrijf. De jongere 
moet de rekening hiervan betalen. Als de 
ouders dit goed vinden kan dit bedrag 
bijvoorbeeld bij elkaar verdiend worden 
met een baantje of door het doen van 
klusjes tegen betaling.

Meer info op de website  
www.halt.nl

Heemkunde Vereniging 
Hoensbroek
De vakantie is voorbij en langzaam 
beginnen we weer de lopende activiteiten 
op te starten. De actuele stand van zaken 
zijn te vinden op onze website 
www.heemkundehoensbroek.nl

Ook kan men hier de maandelijkse 
bijeenkomsten van de diverse 
werkgroepen op de agenda zien waar 
belangstellenden zonder meer welkom 
zijn en ook nog een kopje koffie krijgen.
De werkgroepen komen bijeen in het 
Multifunctioneel Centrum Gebrook in de 
Prinsenstraat in Nieuw Lotbroek, waar we 
een eigen ruimte hebben.
Op 23 oktober a.s. organiseren we een 
Heemkundeavond in Partycentrum 
Amicitia aan de Markt met als thema 
“Oorlog en Vrede”. Er zal een lezing 
worden gehouden met foto’s van vóór, in 
en na de oorlog. De entree is voor leden 
vrij en E 2,00 voor niet-leden. Aanvang 
20.00 uur.
Ook het nieuwe boek “Hoensbroek - een 
terugblik” deel 2, dat in samenwerking 
met onze vereniging gemaakt wordt, is 
bijna klaar en er kan bij The Read Shop 
in de Kouvenderstraat nog ingetekend 
worden tot 1 oktober a.s. 
Mocht u nog foto’s hebben van 
Hoensbroek die historische waarde 
hebben dan zijn deze van harte welkom 
ten behoeve van onze publicaties. 
Ook zijn er nog een tweetal boeken in 
voorbereiding over kasteel Hoensbroek 
en over de Staatsmijn Emma. Ook hierom 
zijn we blij met welke informatie of foto 
dan ook over deze onderwerpen, die 
kunnen bijdragen aan de historie van ons 
Hoensbroek.

Heemkundevereniging Hoensbroek
secretariaat:   
Wim Kortekaas, Klinkertstraat 19
tel.: 045-5217721
e-mail:  
secretaris@heemkundehoensbroek.nl
  

Politieberichten...  
 
Wees inbrekers voor...
Naast woninginbraken houdt het dievengilde zich ook bezig met auto-inbraken. 
Net als bij woninginbraken gaan ze graag voor een snelle buit: losse navigatie, 
geluidsapparatuur, papieren, zijn enkele gewilde spullen. Vaak blijkt uit aangiften van 
gedupeerden dat zij waardevolle dingen in hun auto hadden achtergelaten die duidelijk 
zichtbaar waren. Dat trekt helaas mensen aan die het niet zo nauw nemen met het bezit 
van anderen. Om de kans op een autokraak te verminderen, kunt u zelf met een aantal 
eenvoudige dingen rekening houden.                                  lees verder op pagina 5 >>
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MANIfESTATIE:  

NIEUW LOTBROEK 
LEEfT EN BEWEEGT
HOENSBROEK – In het kader van 
buurtgericht werken wordt op zaterdag 
26 september as. voor de tweede keer 
'Nieuw Lotbroek leeft en beweegt' 
georganiseerd. Dit jaar met als motto: 
‘Met z’n allen voor de buurt! ‘

Verenigingen, organisaties en instel-
lingen werkzaam in de buurt presenteren 
zich die dag aan de buurtbewoners.

Zeskamp
Het programma op 26 september 
a.s. bestaat uit een breed scala aan 
activiteiten en evenementen inclusief 
een Zeskamp voor buurtbewoners, 
verenigingen, scholen en instellingen 
werkzaam in de buurt. 
De activiteiten vinden grotendeels plaats 
in en rondom MfC Gebrook, Prinsenstraat 
12 te Hoensbroek.
De dag begint om 10.00 uur en eindigt 
om 16.00 uur. Het startschot voor de 
Zeskamp zal om 12.00 uur klinken.

Indien het slecht weer is wordt de 
Zeskamp in de sporthal van het MfC 
gehouden.  
De spellen die uitgevoerd dienen te 
worden zijn beslist voor iedereen 
uitvoerbaar en men hoeft geen goed 
getrainde sportman of sportvrouw te 
zijn. We houden het gezellig want het 
moet een leuke dag worden. Deelname 
aan deze Zeskamp is gratis. Dus geen 
inschrijfgeld.

Een team bestaat uit zes personen 
plus een coach. De deelnemers moeten 
wel ouder zijn dan 16 jaar. Bovendien 
moet elk team een zelfgemaakte joker 
meebrengen. 
Voor de drie beste teams zijn er 
prachtige prijzen.

Aarzel niet te lang. Meld u aan. Want 
vol = vol.  Er kunnen hooguit 8 teams 
meedoen . De eerste teams hebben zich 
reeds gemeld.
We hopen dat u meedoet met een team 
van uw vereniging, straat ed.

Voor meer informatie over de dag 
en/of aanmelding voor de Zeskamp kunt 
terecht bij Tom de la Roij, bestuurslid 
SBNL, telefoonnummer: 06  48 391 872.

De politie geeft u dan ook 
graag de volgende tips: 
1.  laat geen waardevolle spullen 

(zichtbaar) in uw auto liggen;
2.  maar laat ook geen houders of opladers 

achter in uw auto;
3.  zelfs een afdruk van een zuignap op uw 

voorruit wordt gezien als hint voor een 
mogelijke buit;

4.  dek geen dingen af onder een doek of 
doos;

5. laat het liefst uw dashboardkastje open;
6.  laat ook geen sleutels achter in uw 

auto.

Meld vreemde dingen
Wanneer u iets verdachts ziet in uw buurt 
maak hiervan dan melding. De politie 
is geïnteresseerd in belangrijke details 
van ‘vreemde’ personen of auto’s, zoals 
signalementen, kentekens, plaats en 
tijdstip. Hierdoor kan zij direct actie 
ondernemen. Bel daarom 0900-8844 of bij 
spoed 112. Blijft u liever anoniem, bel dan 
met 0800-7000. 

Voor meer informatie over de politie en 
tips kunt u kijken op www.pit.tv.

Politie waarschuwt voor oplichters 
Oplichters komen in alle vormen en maten voor en dragen vaak keurige pakken.  
Ook schattig ogende kinderen of moeders met kinderen zijn niet per definitie te 
vertrouwen. Onlangs werd een oudere meneer zo geïntimideerd dat hij een lederen jas 
van een onbekende kocht voor 600 euro. Na de overrompeling bleek de jas niet eens 
echt te zijn. Of mensen die een ‘nieuwe buurman’ geld leenden, omdat hij zijn nieuwe 
keuken die afgeleverd werd moest betalen. Oplichters zijn zeer creatief en zullen 
iedere keer weer met iets nieuws komen. 

Voorkom dat uzelf slachtoffer wordt 
Wees alert bij onbekenden en denk aan de volgende tips:

•  Geef nooit uw bankpas of pincode af. Bankmedewerkers komen nooit aan de deur of 
nemen nooit telefonisch contact op om uw pincode te vragen. 

•  Kap ongewenste gesprekken direct af. Ga niet in op vreemde en of zielige verhalen van 
onbekenden. 

•  Laat nooit onbekenden binnen! Laat de deur dicht en kijk (indien mogelijk) door 
de spion of raam. Wanneer u toch de deur open wilt doen, hou dan de ketting of de 
kierstandhouder erop. Vraag wie de persoon is en wat deze komt doen. Is het buiten 
donker vraag dan of de persoon morgen overdag terug wil komen.  

•  Wilt u iemand ergens mee helpen, laat ze dan buiten staan en sluit de buitendeur 
terwijl u haalt wat u wilt geven (een pen, een glas water of het alarmeren van een 
hulpdienst bijvoorbeeld). 

•  Vraag meteropnemers en reparateurs altijd naar hun legitimatie en identiteitsbewijs 
en controleer deze goed. Schrijf de gegevens eventueel op. Vertel direct dat u met het 
bedrijf of de instelling zult bellen en doe dit ook echt. Kijk in het telefoonboek voor 
het nummer. Sluit de deur terwijl u belt. 

•  Bent u slachtoffer geworden van een babbeltruc, doe dan altijd aangifte bij de politie. 
Heeft men uw pinpas weggenomen? Laat deze direct blokkeren.

•  Als u de situatie niet vertrouwt,  
bel de politie via telefoonnummer 0900 - 88 44. 
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Nieuw buurtinitiatief in 
Terschuren.

Na een processie door Terschuren, ter gelegenheid van de overbrenging van het 
Mariabeeld uit Banneux naar de nieuwe kerk in de wijk Maria-Gewanden in 1949, 
vatten enkele bewoners van Terschuren het plan op een Mariakapel te maken.
Het werd een uiteindelijk een monument dat niet alleen door de bewoners van 
Terschuren op handen werd gedragen, maar ook door de vele voorbijgangers en 
wandelaars die er een moment van rust vonden. Zelfs in de desolate toestand 
waarin het kapelletje zich nu bevind worden dagelijks kaarsen gebrand en bloemen 
neergezet, zodat men gerust mag spreken van een behoefte aan dit devote punt 
midden in de natuur. 

De huidige toestand

In het verleden hebben door de niet 
helemaal gunstig gekozen plek en de tand 
des tijds al een aantal keren reparaties en 
restauraties moeten plaatsvinden. 
De kapel is in een vochtige helling 
gebouwd, waardoor het pleisterwerk in de 
kapel geen lange levensduur heeft. Daarbij 
komt dat door de huidige desolate toestand 
het kapelletje een doelwit is geworden van 
vernieling en graffiti.

De bewoners van Terschuren hebben de 
koppen bij elkaar gestoken en het plan 
opgevat om het kapelletje weer in ere te 
herstellen. Maar nu in een toestand om 
het snelle verval en daardoor een op korte 
termijn afzienbare volgende restauratie te 
voorkomen.

Waarschijnlijk zullen zij daarbij geholpen 
worden door de SWV school in Nuth die 
al toegezegd heeft graag aan het project 
mee te doen, zij worden wellicht daarbij 

ondersteund door het nieuwe subsidiebeleid 
voor kruisen en kapellen in Limburg van de 
Provincie Limburg, een aanvraag is in ieder 
geval onderweg.
De plannen zijn op dit moment zover 
gevorderd dat eigenlijk alleen het 
benodigde geld voor het materiaal en 
begeleiding nog ontbreekt.

De gemeenschap in Terschuren is zeer 
enthousiast voor dit project en zal 
verheugd zijn als de plannen in realiteit 
kunnen worden omgezet. 
Het is een prachtig voorbeeld van het 
actief zijn in de buurt. Mede door het 
gemeenschaps-be-vor-de-rende karakter 
adviseert Buurtgericht Werken de 
buurtbewoners graag daar waar het nood-
za-ke-lijk is.

Het ontwerp

Disco in de Koffiepot 
voor jeugdigen in de 
leeftijd 9 t/m 14 jaar 

uit Hoensbroek
ExTrA iNformATiE:

Data:
Vrijdag 30 oktober

Disco: Thema Halloween
18.30 - 22.30 uur

Vrijdag 27 november
Disco

18.30 - 22.30 uur

Vrijdag 18 december
Disco: Thema Kerstmis

18.30 - 22.30 uur

Betreft Halloween disco:
Durf jij in een eng gebouw te 
griezelen, dansen, springen en 
te zingen!!! Kom dan naar de 

Halloween – Disco!!!
Heksen, Tovenaars en monsters zijn 

welkom! Dus schrik niet …… Je mag 
verkleed komen maar je mag ook 

komen als jezelf.

De entree is E 1.- per persoon
Drank en snoep tegen een zeer 

schappelijke prijs.
ouders en/of opvoeders kunnen een 

kijkje komen nemen.
op de disco is alcohol verboden en er 

mag ook niet gerookt worden.
Wij verwachten dat er plezier wordt 
gemaakt in de ruimte en dat men 

niet buiten gaat hangen.

Het Jeugd- en Jongerenwerk hoopt 
jullie te zien op de Halloween 

Disco!!!

DiSCo ADrES:
Buurtcentrum de Koffiepot

Kasteel Hoensbroeklaan 190
Telefoon 0457111566

KoNTACTpErSoNEN:
Jeugd- en Jongerenwerk Alcander

Jeroen Hoovers
Gsm: 0610558798

jhoovers@alcander.nl 

Kim Creugers
Gsm: 0611801349

kcreugers@alcander.nl
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Op 11 april was het weer zover, 
opening van de speeltuin voor het 
seizoen 2009.

Het was die dag best weer, met de 
sleutel zoeken en de zilveren eieren 
zoeken en rapen. 
Er waren prijsjes aan verbonden.
Voor ieder kind was er een zakje met 
versnaperingen. Op de tafels stonden 
gekleurde paaseieren, paasbrood enz.
Die paaszaterdag was best druk 
bezocht, door groot en klein.

Tevens kon worden ingeschreven voor 
een seizoenskaart a’15 euro, waar 
dankbaar gebruik van werd gemaakt.
Terwijl de ouders zich inschreven 
konden de kinderen een treinritje 
maken door de straten van Maria-
Gewanden.

Ook hadden wij onze MADD Dag met 
32 vrijwilligers, groot en klein, die 
het zwembad schoon maakten, alles 
opharkten, zand bijvullen enz.
De gemeente Heerlen zorgde voor 
soep en broodjes. Al met al, een 
geslaagde dag.
Die groep vrijwilligers kreeg van 
buurtgericht werken Maria-Gewanden, 
een gratis seizoenskaart 2009.
Dit is voor herhaling vatbaar, 
daar de speeltuin verlegen zit om 
vrijwilligers.

Bladeren
Zoals ieder jaar zal er in Maria-Gewanden 
extra aandacht besteed worden aan de 
bladeren die nu eenmaal in de herfst van 
de bomen vallen. Er zullen weer extra 
veegroutes zijn, en er zal een “bladroute” 
zijn. Bij het ter perse gaan van Buurt-
berichten waren de details daarvan nog 
niet bekend. In de loop van de maand 
oktober zult U de informatie op onze 
website kunnen vinden. Hou dus 
www.mariagewanden.nl in de gaten. 
Bladkorven:
Maria-Gewanden was de eerste wijk in 
Heerlen waar als proef bladkorven werden 
geplaatst. Door het goede gebruik ervan 
worden nu een gelijk aantal korven in  
elke wijk van Heerlen neergezet.  
Dat betekent dat in Maria-Gewanden in 

totaal 14 bladkorven komen. De Stichting 
Buurtbeheer Maria-Gewanden hoopt dat in 
onze boomrijke buurt het aantal geplande 
korven voldoende zal blijken.

Bij klachten kunt U het meldnummer 
van Heerlen bellen: 5604000

Speeltuingebeuren 2009Boom
Laatst was er beroering in de wijk over 
een aanvraag voor een kapvergunning 
van de grote populier in de speeltuin.
Wie de aanvraag gedaan heeft weten 
wij op dit ogenblik ook niet, maar een 
opmerkzame lezer vond het bericht in 
het weekblad De Uitkijk.

Bezorgde mensen uit de wijk hebben 
meteen een handtekeningenactie gevoerd 
en vervolgens deze handtekeningen bij de 
gemeente neergelegd.

Over de boom valt het een en ander te 
zeggen:
In het voorjaar verliest hij nogal wat 
pluizen die door omwonenden als hinderlijk 
worden ervaren. Door de voor een populier 
hoge leeftijd – een populier heeft een 
gemiddelde levensverwachting van 25 tot 
30 jaar- is er heel wat onderhoud nodig om 
de boom in een goede conditie te houden. 
Omdat de boom vaker flinke dode takken 
heeft die uit de boom kunnen vallen is er 
gevaar voor verwondingen bij spelende 
kinderen. Deze takken moeten dan, vaak op 
spectaculaire wijze, eruit gezaagd worden.
De actie van de buurtbewoners tot behoud 
van de boom heeft tot gevolg dat het 
bezwaar tegen de kapvergunning nu bij 
de juridische afdeling van de gemeente 
Heerlen ligt. Wij wachten af……. 

Op 14 juni was er de rommelmarkt 
in de speeltuin. Er waren vele 
aanbieders, met allerlei prullaria, van 
TV tot knuffeldieren en tot allerlei 
gebruiksvoorwerpen. Een geslaagde 
dag.

Ook werd er door scholen in grote 
getale van de speeltuin gebruik 
gemaakt.

Zo zie je maar weer, de speeltuin 
bij ons is onontbeerlijk. Hij is er 
voor groot en klein, met zelfs een 
hangplek ook voor ouderen.

Maar ja zoals elk jaar gaat de 
speeltuin weer sluiten, en wel op 10 
september, want Jan en Louisa gaan 
op vakantie naar Italië.
Even weer bijtanken voor het 
volgend seizoen 2010, zolang de 
gezondheid dat toelaat.

Hierbij willen wij iedereen 
bedanken voor het afgelopen 
seizoen.
Wij wensen iedereen prettige 
feestdagen toe en een goed 2010
 
Jan en Louisa.
 
Wat onze boom betreft in de 
speeltuin,horen wij nog wel. Kappen 
of staan laten???????
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WAO-belangenvereniging
 

Informatie over keuring WIA en 
Herbeoordeling WAO

U bent al langere tijd ziek en krijgt 
een oproep van het UWV voor een 
keuring in het kader van de WIA. Hoe 
kunt u zich hierop voorbereiden?. 
Welke vragen komen in de gesprekken 
met de verzekeringsarts en de 
arbeidsdeskundige aan de orde? WIA. 
Wat betekent de uitslag van de keuring 
voor uw inkomen?

De WAO-belangengroep Hoensbroek-
Heerlen e.o is bereikbaar via telefoon 
 045 – 5226115

Wat is de WAO-belangenvereniging e.o
•   Dit is een belangenvereniging 

opgezet voor en door WAO-
ers Uitkeringsgerechtigden en 
Gehandicapten die menen dat hun 
rechten regelmatig met voeten getreden 
worden.

•   Door middel van hun krachten 
te bundelen met andere WAO 
– belangenverenigingen en 
Uitkeringsgerechtigden verenigingen 
tracht en is de WAO-belangenvereniging 
Hoensbroek-Heerlen een serieuze 
gesprekspartner met beleidsmakers en 
uitvoerders op het uitkeringsgebied.

•   De WAO-belangenvereniging 
Hoensbroek-Heerlen en omstreken 
zorgt ervoor, dat de stem van de 
uitkeringsgerechtigde wordt gehoord bij 
de Politiek, de bedrijfsverenigingen en 
andere instanties. 

•   De WAO-belangenvereniging wil 
meepraten daar waar ze over de 
doelgroep praten, door middel van 
overleg met  
UWV (Bedrijfsvereniging) 
CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) 
LCR (Landelijke Clientenraad ) 
LVA (Landelijke vereniging van 
Arbeidsongeschikten) en Gemeentelijke 
Cliëntenraden .

•   De WAO-belangenvereniging wil 
betere aanpak van werkeloosheid en 
arbeidsongeschiktheid en via eerlijke 
reïntegratie de uitkeringsgerechtigde 
gelijke kans te geven op de 
arbeidsmarkt. 

•   De WAO-belangenvereniging is een 
vereniging hetgeen de democratie 
binnen de vereniging garandeert.

COLOfON
Buurtberichten 
Maria-Gewanden is  
een uitgave van: 
Stichting Buurtbeheer 
Maria-Gewanden
Postbus 131, 
6432AC Hoensbroek
045 5234400
www.mariagewanden.nl

info@mariagewanden.nl
redactie.mariagewanden@gmail.com

Buurtwinkel SBMG
Gouverneur Baron van Hövellplein 19, 
6432HE Hoensbroek

Redactie: 
• Ben Maes, Hoogstraat 10,
  6432 BE   Hoensbroek
  Tel: 045-5223123,
  Email: ben.maes@home.nl 

• Jo Hermanns, Neerbraakstraat 42,
  6432 BV Hoensbroek
  Tel 045-5216565, 
  Email: jmghermanns@cs.com

Opmaak: André Joosten
Druk: Drukkerij Welman, Passartweg 43, 
6421 NT Heerlen
• 7e jaargang Nr. 2 
• Verschijnt 4 keer per jaar
• Oplage: 2300ex

AlgEMEEN AlARMNUMMER

Als elke seconden telt: 112

Geen spoed wel politie: 0900 8844 

POLITIE Heerlen 045 400 30 00

Brandweer Parkstad Limburg 045 560 49 00

Ambulance 043 400 67 00

Meldpunt Drugsoverlast 
en Tippeloverlast 045 560 40 40

Meldpunt andere overlast 045 560 40 00

Storingsnummers:
Elektriciteit/gas (dag en nacht): 0800-0004
Kabel (dag en nacht): 0800-1682
Water (dag en nacht): 0800-0233040

Huisartsen:
Hoofdstraat Huisartsenpraktijk 045 521 25 53

Tandartsen:
Tandheelkundig Centrum, 
Hoofdstraat 045 521 80 76

Tandheelkundig Centrum, 
De Mert 045 521 46 73

Tandartspraktijk MAM 045 521 29 48

Apotheek Martens 045 521 22 14

Verloskunde:
St. Thuiszorg Oostelijk 
Zuid-Limburg 045 561 61 60

peuterspeelzalen
Stichting Hoensbroeck 
Kinderdagverblijf 045 528 28 28

Bereboot 045 528 21 85

Psychiatrisch Centrum 045 573 62 62

Ziekenhuizen
Spoedeisende Hulp Atrium Heerlen:
045 576 72 00

Huisartsenpost Nightcare OZL / 
Atrium Medisch Centrum
(in weekend of bij werkdagen
na 17.00 uur):  045 577 88 44

Atrium medisch centrum 
Heerlen 045 576 66 66

Atrium medisch centrum 
Brunssum 045 527 99 99

Atrium medisch centrum 
Kerkrade 045 545 09 11

Academisch Ziekenhuis 
Maastricht 043 387 65 43

onderwijs
Basisschool De Vlieger: 045 523 44 00

Bibliotheek 045 521 10 19

parochies
Parochiefederatie Hoensbroek 045 521 25 18

Voor wie is de vereniging?
•   Een ieder die niet meer in het 

arbeidsproces is opgenomen. 
•   Alle mensen met een Handicap 

(functiebeperking). 
•   Alle mensen die een uitkering 

ontvangen en hun kwetsbare 
belangen beschermd willen zien in 
verenigingsverband.

Spreekuur & advies
Er is een open spreekuur voor iedereen.
Verder is er ook op elke 3e dinsdag van de 
maand een voorlichtingsmiddag.

De tijden van het open spreekuur zijn
Iedere Maandagmiddag van: 
13:30 t/m 16:30 en of maandagavond 
19:00 t/m 22:00 
Iedere Dinsdagmorgen van: 
10:30 t/m 13:00
Iedere Woensdagmorgen van: 
10:30 t/m 13:00
Iedere Donderdagmorgen van: 
10:30 t/m 13:00
Iedere Vrijdagmorgen van: 
10:30 t/m 13:00

“Harrie Meershuis “
St. Josephstraat 21, Hoensbroek
TEL: 045 – 52 26 115


