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Vroeger zou men zeggen: 
“Maria-Gewanden heeft 
een gemeenschapshuis”. 
Tegenwoordig heet dat anders.

Ongeveer 20 jaar geleden werd bij het 
Gouverneur Baron Van Hövellplein het 
gemeenschapshuis van Maria-Gewanden 
gesloten. Het dragen van de kosten om 
dit gebouw open te houden waren mede 
de oorzaak van de sluiting. In mei 2006 
gingen onderwijsstichting Movare en 
gemeente Heerlen met elkaar in gesprek 

over het inrichten van een brede school bij 
de bestaande voorziening van basisschool 
De vlieger. Dit paste in de filosofie van het 
bestuur, de gemeente en de overheid om 
scholen voor wijken te behouden en zo ook 
de leefbaarheid van de buurt te vergroten. 
Verschillende kindgerichte instanties 
zouden bij elkaar gebracht worden in een 
gebouw. Ook Stichting buurtbeheer Maria-
Gewanden sloot aan bij de gesprekken om 
zo ook te pleiten voor het terugkrijgen van 
een voorziening voor wijkbewoners. Voor 
alle partners van het eerste uur een hele 
onderneming! 

Na vele bijeenkomsten werden er intenties 
uitgesproken en werd bij het ministerie 
een startsubsidie aangevraagd en ook 
toegekend. Tezamen met bijdragen van  
gemeente Heerlen, Onderwijsstichting 
Movare, Stichting Buurtbeheer Maria- 
Gewanden en het Oranje Fonds werd de 
financiële basis gevonden. Plannen konden 
eindelijk worden uitgevoerd met de bouw 
werd begonnen.

Nu, in februari 2009, is alles in een 
dusdanig stadium gekomen dat er een 
Brede School ligt. Een brede school met 
peuterspeelzaalwerk, met buitenschoolse 

opvang en met een speel-o-theek.
De sportzaal was er wel al maar ook hier is 
verbouwd en alles aangepast aan de laatste 
eisen. Hier zijn mogelijkheden geschapen 
om naast sport ook culturele activiteiten, 
waaronder toneel, te verzorgen. 
Dit is nog niet alles! Bij de school is een 
deel bijgebouwd waar de wijk gebruik van 
kan maken. Met groepen van 20 tot 30 
personen kan er overdag gebruik gemaakt 
worden van een huiskamervoorziening, een 
koffie- en krantruimte, een vergaderruimte/ 
gezelligheidsruimte, een spreekkamer en 
een cursuslokaal met allerlei faciliteiten.
Bewoners kunnen, indien ze dit willen, hier 
bijeen komen om verschillende activiteiten 
te ondernemen. Zijn er grotere groepen dan 
kan gebruik gemaakt worden van de hal 
van de school of de sportzaal. De sportzaal 
wordt ook verhuurd aan verschillende 
verenigingen of groepen. Stichting 
buurtbeheer Maria- Gewanden zal wanneer 
de onderhandelingen voorspoedig verlopen, 
samen met de gemeente en de school, 
de brede maatschappelijke voorziening 
beheren. Informatie over voorzieningen en 
huurvoorwaarden kunnen bij de stichting 
ingewonnen worden.

24 en 25 april 
feestelijke opening

Is er dan al geopend? Nee, nog niet!! 
Ergens in de derde week van maart zal 
de oplevering zijn en op 24 en 25 april 
is er een openingsfeest waarvoor ook 
wijkbewoners worden uitgenodigd. U kunt 
dan een kijkje komen nemen en er zijn dan 
ook open dagen waarbij de vaste gebruikers 
zich voorstellen. De zaterdag vooral een 
dag voor jeugd en jongeren met allerlei 
activiteiten en de zondag wordt vooral 
een dag voor ouderen. Iedereen ontvangt 
hiertoe nog een uitnodiging waarop de 
activiteiten voor deze dagen worden 
vermeld. Dus nog even wachten…. en dan 
heeft onze wijk er een pareltje bij.

Maria-Gewanden alvast proficiat! 
Graag zien we u eind april!
Stichting Buurtbeheer Maria–Gewanden
H.Huis voorzitter

Een brede maatschappelijke 
voorziening voor Maria-Gewanden.
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Carnaval op 
basisschool de Vlieger

Het was weer feest, Marijke 
Lindelauf was de prinses en 
Yves Fleuren de prins tijdens 
de carnaval.  
De kinderen van basisschool 
de Vlieger hebben uitbundig 
feest gevierd tijdens de 
kinderoptocht op zaterdag 
13 februari. Het weer werkte 
goed mee de zon liet zich 
van zijn beste kant zien, 
anders dan tijdens de grote 
optocht van Hoensbroek op 
maandag toen het steenkoud 
en wit van de sneeuw was.
die tevoren gevallen was.

Komende maanden start Alcander 
weer met diverse oudercursussen in de 
verschillende stadsdelen van Heerlen.

JiJ benT belAnGriJK
De oudercursus “Jij bent belangrijk” (voor 
ouders met een kind tussen 0 en 4 jaar),
In Hoensbroek wordt de cursus gegeven,  
de planning is eind april 2010.

Aanmelden voor Hoensbroek: 
Suzanne Schreurs,
Telefoon: 06-12 26 30 15 74
E-mail: sschreurs@alcander.nl

OpVOeDen en zO
De cursus “Opvoeden en zo” (voor ouders 
met een kind tussen 4 en 11 jaar)
In Hoensbroek wordt de cursus gegeven in 
mei/juni 2010.

Aanmelden: 
Anny Fokkens
Telefoon: 045 528 00 48
E-mail: afokkens@alcander.nl

Voor meer informatie over de cursussen, 

kijk op www.alcander.nl

Start ouderencursussen 
Alcander voor Maria-Gewanden

Buurtschouw
Houdt U van wandelen en voelt U zich betrokken bij de wijk?
Loop dan met ons mee bij de buurtschouw.

De Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden wil graag eens met U door de 
wijk lopen om het een en ander te bekijken. Wij van buurtbeheer vinden 
het van belang Uw mening te horen over wat u van de toestand van onze 
wijk vindt.

Doe dus mee en kom op woensdag 31 maart om 14.00 uur. 
We willen starten op de hoek van de  Terschurenweg en de Wingerdweg.

Activiteiten 
van VKC

Wij zijn gestart met jeugd vanaf 
de bambino’s. er kunnen nog leden 
ingeschreven worden. Voor deze 
kinderen worden leuke activiteiten 
gehouden zoals paasbrunch met eieren 
rapen. Sinterklaasfeest, Halloween, 
Carnavalsmiddag en deelname aan de 
optocht.

Op 24 april wordt er op ons beneden 
terrein brookpop gehouden dit is een 
muziek festival waarbij bekende en 
onbekende muzikanten hun muzikale 
kunnen laten zien.

Op 6 juni wordt de jaarlijks 
terugkerende zomermarkt gehouden. 
De huur per kraam is E17.50 en 
inschrijven kan men bij de voorzitter 
van VKC, Ton Hameleers tel: 
0624282250

Mocht U meer informatie willen neem 
dan gerust contact met ons op.

ria Hameleers-Keulen
Secretaris VKC
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Dinsdag 4 mei 2010
Hoensbroek
programma

19.15 uur  
Vertrek stoet vanaf
Gemeenschapshuis 
Mariarade

19.45 uur   
begin ceremonie bij
standbeeld Markt 
Hoensbroek
m.m.v. Fanfare  
St. Hubertus
en breuker Mannenkoor

Dodenherdenking
20.00 uur 
Twee minuten stilte /Klokken luiden 

20.05 uur  
Kranslegging en gedicht

20.10 uur 
last post en volkslied

20.30 uur  
einde ceremonie- Terugtocht in stoet 
naar Mariarade

20.45 uur  
Koffie in Gemeenschapshuis Mariarade

kwam aan de Tweede Wereldoorlog, in 
het nieuwe seizoen zal hier aandacht aan 
geschonken worden.

Om het seizoen te openen, start  
d’ Engelensael op za. 8 mei met een foto-
expositie van De Heer May Savelsbergh uit 
Kerkrade. Ook zullen er beelden van
keramiek en brons te zien zijn. 

Deze expositie duurt t/m zo. 30 mei, 
ieder weekeinde, za. en zo.  van 14.00 
– 17.00 uur, Hemelvaartsdag en Tweede 
Pinksterdag ook open.

na een prachtige en goed bezochte 
tentoonstelling, over het leven en 
liefdadigheidswerk van Sint nicolaas, 
in de maanden november en december 
2009, memoreer ik nog wat mooie feiten 
hieromtrent.

KleUrWeDSTriJD OVer SinTerKlAAS 
Op zondag 29 november werden aan de 
winnende deelnemers van de teken- en 
kleurwedstrijd over SINTERKLAAS de 
prijzen door Kapelaan M. Vankan in d 
’Engelensael uitgereikt. Namelijk een 
etentje bij MacDonald’s voor 5 kinderen en 
één volwassene. De gelukkige prijswinnaars 
waren:  

levi eijkenboom, 6 jaar uit Hoensbroek
Dorota Fadaee, 10 jaar uit Hoensbroek 
benoit Candel, 10 jaar uit landgraaf.

En zondag 6 december kwam Sint Nicolaas 
op zijn eigen verjaardag, persoonlijk met 
de Hoofd Piet naar d ’Engelensael om de 
toen aanwezige kinderen de cadeautjes en 
snoep aan te reiken. Sinterklaas heeft zelfs 
met de kinderen op de Sinterklaasliedjes 
gedanst. 

een mooie expositie, voor herhaling 
vatbaar.

Nu in het nieuwe jaar, met het mooie getal 
2010 en veel sneeuw, is het jaar, dat wij 
gedenken, dat er 65 jaar geleden een einde 

Dit jaar zullen er ook verscheidene 
muziekvoorstellingen plaatsvinden, alleen 
zijn de data nog niet bekend.
Deze worden in de plaatselijke dag- en 
weekbladen bekendgemaakt.

Ik hoop, dat het weer een kunstzinnig jaar 
wordt en dat nog meer mensen de weg naar 
d’ Engelensael zullen vinden. 
Ik verheug mij al op jullie bezoek.

Informatie: 045-5213580.
De Saelvrouwe.

De damesclub Kasteelbuurt 
komt iedere maandag om 
19:00 uur in de Buurtwinkel 
aan het Gouverneur Baron  
van Hövellplein 19 bijeen. 
Iedereen is van harte welkom. 

d’ Engelensael

Vrijheid is niet vanzelfsprekend, 
vrijheid vraagt verantwoordelijkheid.
De 4de mei is een aansporing voor
burgers, instellingen, overheden en
bedrijven om zich actief in te zetten 
voor de vrijheid.

Voor meer informatie kunt u  
contact opnemen met Chris Tiekstra:
06 - 53 25 98 97.

Organisatie Stichting Buurtgericht Werken 
Hoensbroek
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Mit os motto “Vier stond road, maer  
loate ze rolle” heeft Hooëg en Naat 
weer de hoofdprijs in de Breuker optocht 
gewonnen.

Al voor de vierde keer op rij is de groep 
in de prijzen gevallen. Dit jaar won 
Hooëg en Naat uit de Hoogstraat in 
Maria-Gewanden in hun prachtige pakken 
andermaal de hoofdprijs voor groepen in de 
Hoensbroekse carnavalsoptocht.
Voor de Hoensbroekse carnavalsoptocht 
op maandag 15 februari was Hooëg en 
Naat druk in de weer de pakjes in orde te 
brengen. Zij begonnen aan de optocht met 
het motto dat ze rood stonden. Ze wisten 
echter niet dat ze er warm bij zouden 
lopen met het barre koude weer: De sneeuw 
en kou heeft geen vat op hun gekregen en 
ze hebben deze optocht dan ook met veel 
plezier meegedaan.
Het resultaat van het vele werk mondde uit 
in de grote waardering van de optochtjury 
voor de groep.

Carnaval kon door het winnen van deze 
prachtige erkenning niet meer mislukken 
voor Hooëg en Naat!

Van Harte gefeliciteerd. 

HOOëG en nAAT WinT De 
HOOFDpriJS in De HOenSbrOeKSe 

CArnAVAlSOpTOCHT

Naar het verleden kijkend zijn voor 
onze buurt niet veel hoogstaande feiten 
te vermelden. We hebben vorig jaar de 
landelijke media bereikt met een inval 
van politie en ME in de kasteelbuurt en 
de brutale overval van 2 oudere mensen 
in de Slot Aldenborglaan. 
De voorgenomen sluiting van de kerk 
Onze Lieve Vrouwe Maagd der Armen 
heeft de media nog niet gehaald. Nog 
niet. 
De documentaire “Grote Genade” liet in 
prachtige beelden de strijd zien van een 
groep betrokken parochianen tegen de 
dreigende sluiting van de kerk O.L.Vrouw 
Maagd der Armen, nauwelijks ondersteund 
door het bestuur van de parochiefederatie 
die minzaam de kerkdiensten gedoogd. 
Deze documentaire werd op 3 januari 
2010 op de televisie L1 uitgezonden en 
heeft de nodige stof doen opwaaien. Wat 
mij ook opviel in  deze documentaire 
is dat we toch eigenlijk in een mooie 
omgeving wonen en dat het de moeite 
waard is je te blijven inzetten voor deze 
buurt. Dat geld dus ook voor onze kerk.

De besluitvorming om de kerk te sluiten 
is ondoorzichtig en de argumenten zijn 
subjectief. Om de parochianen niet bij 
de besluitvorming te betrekken vinden 
we niet meer passen in deze tijd en op 
termijn, een grote bedreiging van de 
katholieke kerk.

Ook maatschappelijk is sluiting een 
ongewenste actie. In een tijd dat 
gemeenten, woningcorporatie, politie 
en zorginstanties veel geld en energie 
steken om de leefbaarheid van de buurt 
te verbeteren kan de kerk zich niet uit de 
buurt terugtrekken.

Mocht dit onvermijdelijk zijn b.v. als 
er grote uitgaven zijn die de kleine 
kerkgemeenschap niet kan dragen, 
ook  dan kan er gezocht worden naar 
alternatieven die wel haalbaar zijn. 

In onze situatie is dit niet het geval en 
de goedkoopste oplossing is de kerk open 
houden.
We kunnen niet om het punt heen dat 
het aantal kerkbezoekers veel groter kan 
en moet zijn. Het is echter de taak van de 

priesters om de boodschap van Christus 
te verpakken in een vorm en taal die past 
binnen onze cultuur en onze tijd.

Wij vinden dat de kerk O.L.Vrouw Maagd 
der Armen in ons midden moet blijven en 
dat we de parochie moeten laten herleven 
om elkaar weer geloof en steun te geven 
om deze verwarrende tijd met zijn vele 
valkuilen en verlokkingen te kunnen 
overleven.

We hopen dat de betrokkenheid van de 
buurt blijkt uit het bezoek aan onze kerk 
en aan de ondersteuning van de acties 
om de sluiting tegen te gaan. 

Werkgroep Stop Sluiting O.L.Vrouw Maagd 
der Armen     

KERKSLUITING
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Mee is een organisatie bij u in de buurt. 
Daar werken deskundige mensen die u 
kunnen helpen bij vragen op het gebied 
van onderwijs, opvoeding, wonen, 
werken, sociale voorzieningen, inkomen, 
vervoer en vrije tijd. Mee informeert, 
helpt bij moeilijke afwegingen en 
wijst zonodig de weg naar de juiste 
instanties.
Mee is onafhankelijk van zorgaanbieders 
en andere instanties en dus alleen 
gericht op uw belang. De diensten van 
Mee worden door de overheid betaald. 
Voor u is het daarom gratis.

VOOr Wie iS Mee?
MEE is er voor iedereen met een handicap, 
beperking of chronische ziekte. MEE is 
er voor mensen die door hun beperking 
problemen ervaren in hun dagelijkse 
leven waardoor zij niet volledig aan het 
maatschappelijk leven kunnen deelnemen. 
MEE is er voor jong en oud, voor direct 
betrokkenen, maar ook voor ouders of 
verzorgers. 

WAT bieDT Mee?
MEE ondersteunt u op alle terreinen van 
het dagelijks leven. MEE geeft informatie, 
advies en ondersteuning. U kunt daarbij 
denken aan: 

•   Tips en adviezen om uw dagelijkse leven 
zo zelfstandig mogelijk in te richten 

•   Vakantieadressen met aangepaste 
voorzieningen 

•   Hulp bij het aanvragen van een 
aangepaste woning of van een 
persoonsgebonden budget 

•   Adviezen bij de opvoeding van uw 
gehandicapte kind 

•   Ondersteuning bij juridische problemen 
met bijvoorbeeld gemeente of 
ziektekostenverzekeraar 

•   Begeleiding bij persoonlijke problemen

HOe WerKT Mee?
Als u een vraag of probleem heeft, kunt u 
bellen, mailen of langskomen. MEE zoekt 
samen met u naar mogelijkheden en houdt 
daarbij rekening met uw beperkingen. De 
medewerkers van MEE helpen u om uw 
eigen keuzes te maken. 
Bij MEE werken mensen met brede en 
specialistische kennis over verschillende 
onderwerpen, bijvoorbeeld op juridisch 
gebied. Als het nodig is, wijst MEE 
u de weg naar andere instanties. De 
medewerkers van MEE kennen als 
geen ander de weg in de regio. Om in 
aanmerking te komen voor ondersteuning 
van MEE is geen verwijzing of indicatie 
nodig. 

is het voor u lastig om langs te komen 
bij Mee? Dan kunnen de medewerkers u 
ook thuis bezoeken.

WAT beTeKenT Mee?
MEE wil mensen met respect en op basis 
van gelijkwaardigheid bejegenen. De 
naam drukt uit waar MEE voor staat: een 
ondersteuner naast de cliënt die MEEleeft, 
MEEdenkt, ook MEElacht , zonodig MEEgaat 
en altijd MEEwerkt.

MEE is een organisatie bij u in de buurt. 
Daar werken deskundige mensen die u 
kunnen helpen bij vragen op het gebied 
van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, 
sociale voorzieningen, inkomen, vervoer 
en vrije tijd. MEE informeert, helpt bij 
moeilijke afwegingen en wijst zonodig de 
weg naar de juiste instanties.
MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders 
en andere instanties en dus alleen gericht 
op uw belang. De diensten van MEE worden 
door de overheid betaald. Voor u is het 
daarom gratis.

de dichtstbijzijnde vestiging voor Heerlen:
Heerlen, Frankenlaan 7
6419 bT  Heerlen (045) 571 85 77
postheerlen@meezuidlimburg.nl
www.meezuidlimburg.nl

Een inbreker heeft maar 30 seconden 
nodig om binnen te komen. Doet hij er 
langer over, dan loopt hij het risico om 
gesnapt te worden en zoekt hij vaak 
een andere locatie. Veilig wonen is 
dan ook vooral een kwestie van bewust 
wonen. Een goed, stevig slot op een 
deur helpt niet, als u bv. tegelijkertijd 
een raam open laat staan.

Uit de praktijk blijkt namelijk dat een 
groot aantal woninginbraken eenvoudig 
voorkomen had kunnen worden en wel 
door een paar simpele maatregelen te 
treffen:

•  Sluit alles goed af, gebruik het nachtslot 
en zet ramen niet onbeheerd op de 
kiepstand.

•  Laat inbrekers niet weten dat u afwezig 
bent, gebruik een tijdschakelaar voor 
het licht.

•  Zorg voor goede verlichting bij 
toegangsdeuren, inbrekers staan niet 
graag in de spotlights.

•  Maak van uw huis geen etalage.
•  Leg waardevolle spullen niet in de buurt 

van de deur.
•  Berg ladders of ander klimmateriaal op 

achter slot en grendel.
•  Merk waardevolle voorwerpen met 

postcode / huisnummer, maak er foto’s 
van.

Persoonlijk preventietips
Op www.politiepreventieteam.nl kan 
iedereen advies inwinnen en een 
persoonlijke afspraak maken om de 
inbraakgevoeligheid van uw woning 

te beperken. U kunt het team ook 
te bereiken via 046 - 400 42 91 of 
informatie@politiepreventieteam.
nl. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd 
contact opnemen met uw wijkagent. 
Na een keuring door het preventieteam 
ontvangt u het certificaat Veilig Wonen. 
Met  inbraakwerend hang- en sluitwerk 
voorzien van een keurmerk neemt de 
kans op een geslaagde inbraak maar liefst 
met 95% procent af! Bovendien krijgt u 
daardoor meestal ook nog eens korting op 
uw inboedelverzekering.

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. Check www.pit.tv, 
politie internet tv van het korps Limburg 
Zuid, voor beelden over hoe inbrekers heel 
eenvoudig weten binnen te komen en 
meer tips.

P O L I T I E B E R I C H T :

Woninginbraak: 
de gelegenheid maakt de dief!
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Digitaal wmo loket p e r S b e r i C H T

Wmo consulenten in 
gezondheidscentrum
eerste praktijk in nederland
Wethouder Peter van Zutphen en de 
heer Van Nunen van het gezondheids-
centrum Hoensbroek Noord 
hebben donderdag 21 januari het 
officiële startsein gegeven voor 
de proef ‘Wmo consulenten op 
locatie’. Het is daarmee het eerste 
gezondheidscentrum in Nederland 
waar, naast een CIZ loket, ook een 
Wmo loket aanwezig is. Ook is op 
deze plek het Centrum voor Jeugd en 
Gezin gevestigd.

Sinds vorig jaar werken Wmo 
consulenten van de gemeente 
Heerlen twee dagdelen per week 
vanuit het gezondheidscentrum 
Hoensbroek Noord aan de Akerstraat 
Noord 74.  
Op donderdagmiddag en 
vrijdagochtend is een consulent 
aanwezig in de praktijk.

Snel en efficiënt
Iedereen uit Heerlen Noord en 
Hoensbroek kan er binnenlopen om 
vragen te stellen of om een aanvraag 
in te dienen. Maar ook werken Wmo 
consulenten en medewerkers van 
CIZ  nauw samen met huisartsen, 
fysiotherapeuten en andere 
disciplines uit de praktijk. Snel en 
efficiënt uitwisselen van beschikbare 
informatie staat daarbij centraal. Dat 
levert tijdwinst op bij aanvragen en 
het bespaart kosten. Burgers hoeven 
ook minder vaak medisch gekeurd te 
worden.

Op elkaar afgestemd
De aanwezigheid van CIZ en Wmo 
in het gezondheidscentrum is 
goed voor de zorgorganisatie in 
de wijk. CIZ is er voor de zorg 
aan personen (bijvoorbeeld 
wijkverpleging) en de Wmo regelt 
de zorg in de omgeving van mensen 
zodat ze langer zelfstandig kunnen 
wonen (bijvoorbeeld hulp bij het 
huishouden). Het is goed als dit 
allemaal goed op elkaar is afgestemd 
en snel verloopt.

Het Wmo loket is een plek waar 
burgers fysiek en telefonisch terecht 
kunnen voor informatie, advies en 
cliëntondersteuning op het gebied 
van Wonen, Welzijn en zorg. De Wet 
Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) 
bevordert dat mensen zo lang mogelijk 
zelfstandig, in de eigen omgeving 
en op een prettige manier wonen en 
meedoen in de samenleving. 
naast de twee fysieke loketten die 
de Gemeente Heerlen heeft (Heerlen 
Centrum en Hoensbroek Centrum) is 
ervoor gekozen om ook een digitaal 
Wmo loket te maken. na een lange 
periode van voorbereiding en hard 
werken achter de schermen is sinds 
26 januari 2010 het digitale loket 
bereikbaar via:
www.wmoloketheerlen.nl. 

De Gemeente Heerlen is trekker van de 
website maar heeft intensief samen-
gewerkt met SCHUnCK*bibliotheek 
en diverse andere partners, zoals GGD 
zuid limburg, Mee zuid limburg en 
bibliotheekhuis limburg. 
een belangrijk onderdeel van het 
digitale Wmo loket is de sociale kaart 
voor Wonen, Welzijn en zorg. Dit is 
een overzicht van instellingen die in 
Heerlen en omgeving werkzaam zijn 
op een voor de Wmo relevant gebied. 
Deze instellingen zijn uitgenodigd om 
hun producten- en dienstenaanbod 
digitaal beschikbaar te stellen en 
zo de informatie voor onze burgers 
makkelijk en snel toegankelijk te 
maken. 

burgers kunnen straks een product-
vergelijking opvragen wanneer er 
meerdere aanbieders van een bepaald 

product of dienst zijn. Dit deel van het 
loket is opgezet en wordt beheerd door 
SCHUnCK*bibliotheek in samen-
werking met GGD-zuid-limburg, Mee 
zuid limburg en bibliotheekhuis 
limburg. 

Tevens is er op de website informatie 
te vinden over heel diverse onder-
werpen van de Wmo waaronder 
bijvoorbeeld: leven en wonen, 
gezondheid, vrije tijd, zorg en hulp, 
onderwijs, regels en wetten, etc. en 
kunnen burgers, waar nodig, direct 
doorklikken naar de website van de 
betreffende instantie. Daarnaast 
kunnen bezoekers gericht informatie 
zoeken op onderwerp en wordt er veel 
informatie verschaft via de veel-
gestelde vragen, de antwoorden op 
deze vragen zijn volledig toe-
geschreven naar de Heerlense situatie.

De website is in eerste instantie 
bedoeld als dienstverlening voor 
onze burgers, in de tweede plaats ter 
ondersteuning van de professional.  
Via internet heeft men (burgers, 
familie, professionals) toegang tot de 
site en kan men zich oriënteren op het 
aanbod in de Gemeente Heerlen en 
omgeving.

Via www.wmoloketheerlen.nl kunt u 
voortaan informatie vinden op het 
gebied van Wonen, Welzijn en zorg. 
beschikt u niet over internet dan 
kunt u 7 dagen per week terecht bij 
SCHUnCK*bibliotheek, daar is de 
website gratis toegankelijk. 
Het loket is mede mogelijk gemaakt 
door een financiële bijdrage van de 
provincie limburg.
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Het nieuwe jaar zijn wij op donderdag  
7 januari gestart met onze wel 
bekende Nieuwjaars bijeenkomst. 
Zoals gebruikelijk was het weer een 
heel gezellige middag. Met ons 24 
personen allen rond de tafels.

Senioren nieuws

Op 28 januari hadden wij onze 
eerst thema middag. Een mooie 
dia presentatie over het ontstaan 
van karnaval, de vasten tijd en de 
gebruiken in de diverse landen. 
Deze werd verzorgt door Kapelaan 
van Kan die tevens veel achtergrond 

informatie vertelde met de nodige 
kwinkslagen.

Ons programma ziet er tot aan de 
vakantie als volgt uit.
1 april:  bloemschikken en dit in 

het kader van pasen
15 april:  bezoek aan 

Chocoladefabriek
27 mei:  excursie naar Heer en 

Wahlwiller o.a. bezoek 
aan kruisweg staties 

17juni: Uitstapje naar bijv. luik
1 juli: Gezellige afsluiting.

Ook plannen wij nog een gezamenlijk 
etentje. Hiervoor leggen wij iedere 
week een Euro in de pot.
Als wij eind april onze nieuwe locatie 
in de brede school “de Vlieger” 
kunnen betrekken kunnen wij onze 
activiteiten uitbreiden .

Op 3 april is het weer zover, paas-
zaterdag, de opening van de SpeelTUin.
De speeltuin gaat open om 13.00 uur 
nadat de gouden sleutel is gevonden 
wordt de speeltuin hiermee geopend.
De paashaas heeft in de speeltuin zeven 
zilveren eieren verstopt de kinderen die 
dan aanwezig zijn kunnen deze gaan 
zoeken. Daar zijn uiteraard prijsjes aan 
verbonden voor de vinders.

Er is een optreden van twee ballonnen 
clowns, die alles van ballonnen maken, 

Het nieuwe speeltuin 
seizoen 2010 

Tevens is voor ieder kind een versnapering.
In de speeltuin zijn de vertegenwoordigers 
van de speeltuin aanwezig, de ouders of 
de kinderen kunnen zich bij hun laten 
inschrijven voor de seizoenskaart 2010.

De kosten zijn net als vorig jaar 15 euro 
voor een heel seizoen,
Entree speeltuin voor een kind is 1.50 euro 
voor een speeldag.

Op 19 en 20 maart is weer een 
vrijwilligersdag neDerlAnD DOeT, met 

voor de speeltuin op zaterdag 19 maart.
DOeT U OOK Mee. Want aan vrijwilligers 
is een groot gebrek.

Wij als beheerders Oma LOUISA en Opa 
JAN staan weer voor u klaar, met koffie 
thee ijs en snacks. Breng prettige dagen 
door, en nog goedkoop, vergeleken met 
de pretparken met goed en zonnig weer, 
want hebt u goede zin en mooi weer, dan 
hebben wij dat ook. Want de speeltuin valt 
en staat met uw deelneming.
Ondersteunende leden kunnen wij voor het 
voortbestaan van de speeltuin natuurlijk 
goed gebruiken.

De openingstijden worden in de speeltuin 
aangegeven.

Meldt U aan bij Jan en Louise Ubachs in de 
speeltuin of: Leeuwerikstraat 40 6432JB 
Hoensbroek, Telefoon 045 5216585.

Het bestuur van de speeltuin  
‘Maria-Gewanden’ wil langs deze weg  
Jan en louise Ubachs en alle 
vrijwilligers bedanken die hun bijdrage 
hebben geleverd en op hun manier onze 
speeltuin ondersteund hebben.

De redactie van 
Buurtberichten wenst 

iedereen in 
Maria-Gewanden 

prettige Paasdagen!
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COlOFOn
buurtberichten Maria-Gewanden is een uitgave van: 
Stichting buurtbeheer Maria-Gewanden
postbus 131, 6432AC Hoensbroek, Tel. 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

•   8e jaargang nr. 1

•   Verschijnt 4 keer per jaar

•   Oplage: 2300ex 

Opmaak: André Joosten

Druk: Drukkerij Welman
passartweg 43, 6421 nT Heerlen

Agenda activiteiten 
in Maria-Gewanden 
•  NL Doet! 18 en 19 maart Speeltuin en 

Wingerdhuis

•  Zaterdag 27 maart 17.30 uur 
Palmpasen. Om 17.30 uur vertrek van 
de Kleine St. Jan naar de Grote St. Jan 
waar de H.Mis wordt opgedragen.

•  31 maart buurtschouw 14.00 uur.  
Start Terschurenweg bij het kapelletje 

•  Vrijdag 2 april Kinderkruistocht om 
15.00 uur in de Kleine St. Jan   

•  Zondag 11 april eerste H. Communie in 
de kerk van Maria-Gewanden

•  Opening Brede School Maria-Gewanden 
24 en 25 april 

•  Koninginnedag 30 april fiets 
versieren brede school en speeltuin 
lampionnenoptocht vuurwerk

•  Dodenherdenking 4 mei 20.00 uur 
markt Hoensbroek

•  Van 8 tot en met 30 mei d’Engelensael 
foto’s beelden brons expositie 

P E R S B E R I C H T

“BrookPOP headlined met Rigby, Absynthe 
minded en The hickey underworld”

Hoensbroek- Op 24 april is het dan zover. Brookpop 2010!

Brookpop is een nieuw laagdrempelig muziekfestival in Hoensbroek. Naast 
vooraanstaande nationale en internationale acts krijgt jong talent uit de regio de kans 

zich te presenteren voor een gevarieerd publiek van ongeveer 1000 tot 1500 man.  
Tijdens het festival, dat gehouden wordt op 24 april 2010, zullen bands met verschillende 

muziekstijlen geprogrammeerd worden. Het festival vindt plaats op het sportpark 
Schurenberg, gelegen aan de Randweg in Hoensbroek, waar voor de gelegenheid het 

oefenveld van voetbalvereniging VKC’89 is ingericht als festivalweide. 

In 2005 zijn 8 enthousiaste vrijwilligers, gekoppeld aan scoutinggroep de Stutters, 
begonnen met het organiseren van “St. Rock”, een klein popfestival in Hoensbroek.  

Door de jaarlijkse schaalvergroting van het festival is in 2009 de organisatie van St. Rock 
overgegaan van Scoutinggroep de Stutters naar een nieuw opgerichte stichting: Stichting 

PROPER.

Stichting PROPER (promotie pop en rock) is een non-profit organisatie en heeft als doel 
muziekactiviteiten te realiseren waarbij startende veel belovende acts zich kunnen laten 
zien. Samen met verschillende partijen werkt Stichting PROPER aan een nieuw out-door 

festival in 2010: BrookPOP

Op BrookPOP zullen tien bands worden geprogrammeerd. Publiekstrekkers als Rigby 
(nl), Absynthe Minded (be,) en The Hickey Underworld delen het podium met opkomend 
talent als Sungrazer (winnaar nu of nooit 2010), Rebzjie en Pendejo. Verder zijn er ook 
podiumplaatsen voor jonge lokale jonge helden als Average 90 (finalist popsport 2010) 

en Izonix. 

Om met Brookpop doelstellingen van Stichting PROPER te bereiken, is het belangrijk 
zo veel mogelijk acts te betrekken. Hiervoor wordt er o.a. samengewerkt met Stichting 

Popsport en Stichting Popmuziek Limburg. Ook wordt op 20 maart voor de 6e keer  
St. Rock georganiseerd. Dit jaar is St-rock ingericht als voorronde voor Brookpop en heeft 

daarom een vrije inschrijving. Uit vele inzendingen (100+) zijn 6 bands geselecteerd 
die op St-rock strijden voor de podiumplaats op BrookPoP. Een jury, bestaande uit 

professionals en kenners uit de muziek scene, zal in samenwerking met het publiek, een 
winnaar kiezen.

Tickets en nadere informatie over zowel BrookPOP  
(24-04-2010) als St-Rock (20-03-2010) zijn te vinden op 

www.Brookpop.nl


