B&W bezoekt onze
wijk Maria-Gewanden.

Wijkagent: Nieuw Team
voor Maria-Gewanden.
Sinds kort heeft onze wijkagent
Paul Kersjes een nieuwe aanstelling
gekregen. Zijn plek is nu ingenomen
door onze nieuwe wijkagent Jos
Offermans.
De leiding over ons wijkteam heeft
nu Aydin Dinçer.
Wij wensen beiden veel succes en
welkom in onze mooie wijk.

In het kader van de buurtbezoeken in Heerlen
heeft het bijna voltallige college een bezoek gebracht
aan onze mooie wijk.
Behalve wethouder Aarts die ziek
was hebben Paul Depla, Riet de Wit,
Smeets, Gilissen en Peter van Zutphen
op 3 november een middag bij ons
doorgebracht.
Begonnen werd met een wandeling door
de buurt waarbij enkele “toevallige”
ontmoetingen hebben plaatsgehad.
Bij deze ontmoetingen waarbij de
gemeenschap Levend Water, de
kasteelbuurt (kapper Hein Giesen),
het revalidatiecentrum Adalante, de
“Schoplabuurt” en Buurtschap Terschuren
aan meewerkten werd verteld over de
gang van zaken zoals ieder dit in zijn
eigen bewoordingen kon doen.
Na de wandeling die anderhalf uur door
onze wijk voerde kwam het gezelschap in
onze Brede Maatschappelijk Voorziening
Maria-Gewanden aan waar een dertigtal
mensen uit de buurt aanwezig waren en
Jo Brassée een korte inleiding gaf met
een verhaal over de geschiedenis van
onze wijk.

Meteen daarna was er een maaltijd met
alle genodigden waarbij iedereen de kans
kreeg een geanimeerd gesprek te voeren
met een bestuurder.
Vervolgens gingen de bestuurders
afzonderlijk ieder met een doos koekjes
op bezoek bij enkele buurtbewoners waar
ook over van alles gepraat kon worden.
Wij, de Stichting Buurtbeheer MariaGewanden vonden het een gevarieerde
en geslaagde middag waarbij we MariaGewanden op een positieve wijze hebben
willen presenteren.

Openingstijden van het politiebureau aan de Kouvenderstraat 124
Maandag 08.30 uur - 17.00 uur
Dinsdag 08.30 uur - 20.00 uur
Woensdag 08.30 uur - 17.00 uur
Donderdag 08.30 uur - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 uur - 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten.

IN DIT NUMMER O.A.:
•Buurthulp Hoensbroek
• Fotopresentatie Maria-Gewanden
• Voedselbank in Maria-Gewanden
• Peuterleidsters weer in
schoolbanken
• Succes buurtschap Terschuren
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Graag stel ik mij aan
u voor: Anne Schutte
Ik ben Anne Schutte en sinds juni de
nieuwe opbouwwerker in Hoensbroek.
Ik werk inmiddels ruim twaalf jaar bij
Alcander, de afgelopen tien jaar als
consulent vrijwilligerswerk bij de
Vrijwilligerscentrale Heerlen. Ik ondersteunde verschillende verenigingen in
Heerlen, organiseerde cursussen voor
vrijwilligers en hun organisaties en
gaf verschillende workshops. Vanuit de
Vrijwilligerscentrale werkte ik een aantal
jaar aan de organisatie en uitvoering van
NL Doet en leerde ik ook verschillende
verenigingen in Hoensbroek kennen.
opbouwwerk
Het buurtgericht werken is me niet
helemaal vreemd. Twaalf jaar geleden
begon ik in de buurt Heerlerheide-Passart
met mijn opbouwwerkactiviteiten.
Daarvoor had ik als consulent sociale
vernieuwing (zo werd in Gouda in die tijd
een opbouwwerker genoemd) veel ervaring
opgedaan met het formeren van een

wijkteam dat bestond uit wijkbewoners
en verschillende instanties die samen
problemen en knelpunten in de wijk
aanpakten.
kennismaken in Hoensbroek
Maar nu verder in Hoensbroek: Ik ben
begonnen met het kennismaken met
actieve bewoners die deel uit maken van
de vier buurtorganisaties in Hoensbroek
en met de instanties waar ik mee te
maken krijg. Ik heb inmiddels een aantal
bijeenkomsten bezocht waardoor ik me
al een beetje een beeld begin te vormen
van belangrijke zaken die in Hoensbroek
spelen.
betrokkenheid en samenwerking
Ik vind de betrokkenheid van bewoners
bij het ontwikkelen van activiteiten en
projecten en de aanpak van problemen in
de buurt heel belangrijk. Maar een buurt
kan ook niet zonder de betrokkenheid van
instanties. Door een goede samenwerking

Buurthulp in Hoensbroek
De buurthulp is sinds 2 september
gelegen aan de Paludestraat 5 in
Hoensbroek. Buurthulpen helpen
buurtbewoners met allerlei klusjes.
Vanuit dit adres helpt een groep
buurthulpen bewoners bij allerlei klusjes,
zoals reparaties, een tuinklusje of samen
boodschappen doen. Woonpunt heeft het
pand kosteloos ter beschikking gesteld
voor het buurthulpproject.
Wat doen de buurthulpen?
De buurthulpen bieden ondersteuning
en aandacht aan buurtbewoners van
de buurten Slak, Horst, Metten en
aangrenzende delen van Hoensbroekcentrum en Maria-Gewanden. Het gaat
om mensen met een minimuminkomen
die geen (of niet voortdurend) een
beroep kunnen doen op hun familie of
vriendenkring. De buurthulpen kunnen
helpen, zoals bij kleine klusjes in huis,
de hond uitlaten of een recept ophalen
bij de apotheek.

Baanbrekend werk
Het pand van de buurthulpen in
Hoens-broek is het tweede in de
gemeente Heerlen. Vorig jaar ging in MSP
het eerste gebouw open voor buurthulp.
Evenals in MSP zijn de buurthulpen
deelnemers van het project ‘Baanbrekend
werk’ van de gemeente Heerlen.
Dit project is bedoeld voor mensen
die een bijstandsuitkering hebben en
niet zomaar een reguliere baan kunnen
krijgen. Met behoud van uitkering en
een kleine financiële toeslag kunnen
de deelnemers arbeidsritme opbouwen
en werkervaring opdoen. Zo wordt hun
uitgangspositie op de arbeidsmarkt beter
en kunnen zij gemakkelijker doorstromen
naar een betaalde baan.
Iedereen is van harte welkom om
vrijblijvend een kijkje te nemen en
kennis te maken met de buurthulpen.
Het pand van de buurthulp ligt aan
de Paludestraat 5 in Hoensbroek, en
is geopend van maandag tot en met
vrijdag, van 9.00 tot 16.00 uur.
Het telefoonnummer is 045-5217565.
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tussen bewoners en instanties, maar ook
tussen instanties onderling, kan de aanpak
van problemen effectiever zijn. Ik vind het
een uitdaging om hier als opbouwwerker
mijn steentje aan bij te dragen en wil me
hier graag voor inzetten.
waar ben ik te vinden?
Velen van u zal ik de komende tijd
tegenkomen, bij vergaderingen,
bijeenkomsten of andere buurtactiviteiten
in Hoensbroek. Mijn kantoor bevindt zich
in de Koffiepot, Kasteel Hoensbroeklaan
190, tel. 045-7111560.
Ook per mail ben ik te bereiken:
aschutte@alcander.nl

Wie doet mee met
de GYM-CLUB?
Iedere maandag van vier tot
vijf uur gymmen senioren
in onze gymzaal. Wij zijn
nu met 11 mensen die er
veel plezier aan beleven en
proberen ﬁt te blijven.

Wil je meedoen?
Kom dan op een maandag
om kwart voor vier naar de
gymzaal van de brede school
de Vlieger aan de MariaGewandenstraat 24 en maak
eens kennis met ons. Bellen
kan ook met Els Hendriks
045-5218397

Fotopresentatieavond over
Maria-Gewanden

Schoolprins
en prinses
zijn gekozen!
Op 11-11-2011 is op basisschool
De Vlieger de schoolprins en prinses
gekozen.
Na een verkiezing onder de kinderen
van groep 1 tot groep7 werd als prins
Wesley Massy gekozen. Melissa Scheffer
werd als prinses gekozen. Na een ludieke
onthulling werden onder leiding van
Juffrouw Christine het prinsenpaar
onthuld.

carnavalsfeest

Op woensdagavond 11 januari 2012
houdt de Heemkundevereniging
Hoensbroek een fotopresentatie over
de wijk Maria-Gewanden met veel
oude, vaak nog niet eerder vertoonde
foto’s van deze wijk.
De presentatie wordt gehouden in hun
clublokaal aan de Schuinstraat 2
(naast de speeltuin van MariaGewanden). Deze fotoavond begint om
20.00 uur, zaal open om 19.30 uur en
de entree is gratis.

geeft u een inzicht in het ontstaan
en ontwikkeling van deze wijk. Wist u
bijvoorbeeld dat de asbestwoningen aan
de Voorstraat de oudste woningen van de
Steenberg waren en dat er van 1908 tot
1914 een steenfabriek op de Steenberg
heeft gestaan? Dat daar alle bakstenen
gebakken zijn voor de bouw van de
gebouwen van de staatsmijn Emma?
Dit en nog veel meer wordt u op deze
avond uit de doeken gedaan. Schroom u
niet en kom eens kijken en luisteren.

Dit is meteen een mooie gelegenheid
voor de omwonenden om eens een kijkje
te nemen in ons clublokaal en kennis
te maken met de heemkundevereniging,
zodat u weet wat er in uw wijk en naaste
omgeving allemaal speelt.

Ook zal het carnavalsfeest op
18 februari vanaf 16.30u.
Tot 21.30u. Weer plaatsvinden in de
sporthal bij de basisschool De Vlieger.
Hier is iedereen welkom!

Nieuw bestuur
voor de speeltuin!!
13 September is er een ledenvergadering geweest van speeltuin
Maria-gewanden. Hier heeft de
Voorzitter en de Penningmeester
aangegeven dat zij hun taak graag
willen overgeven aan nieuwe mensen.
De voorzitter dhr. Dick Dokter is
vervangen door Mirjam Schreurs.
De penningmeester dhr. Raymond
Blanken is vervangen door Esther
Raedemakers
Dhr. Dick Dokter geeft zijn secretariaat
over aan Katinka Bloem.
Dick en Raymond hebben aangegeven
het nieuwe bestuur het eerste jaar met
raad en daad bij te staan.

De fotosessie omvat foto’s en
afbeeldingen vanaf de vroege jaren
van de twintigste eeuw tot heden en

Wilt U contact opnemen met het bestuur
van de speeltuin, stuur dan een mail
naar een van de onderstaande dames
Penningmeester: Esther
raedemakertjes@home.nl
Secretariaat : Katinka
katinkabloem@home.nl
Voorzitter: Mirjam
m.h.schreurs@home.nl
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Speeltuinnieuws

1 oktober was het weer de laatste dag
van het seizoen voor de speeltuin.
Het was een heerlijke warme dag.
Nadat de kinderen met de ouders en
onze vrijwilligers gearriveerd waren
kwam de wethouder van de gemeente
ons een nominatie voor “de meer dan

handen award” uitreiken en ze hadden
voor de vrijwilligers een stuk vlaai
meegenomen.
Daarna konden de waterspelletjes
voor de kinderen beginnen, zoals
waterbommetjes gooien, flessen
omgooien, sponsrace etc. De kinderen
kregen na afloop nog een lekker
waterijsje.
Wij hebben genoten van het afgelopen
seizoen en willen hierbij al onze
vrijwilligers bedanken voor hun inzet in
het hele seizoen, en het SBMG willen we
bedanken voor hun mooie bijdrage, en
natuurlijk al onze leden.
We zien ons volgend jaar weer, de
speeltuin gaat zoals altijd paaszaterdag
weer open.
Groetjes Jos en Lillie Schreurs

Volkstuinvereniging Jeugrubbenhof
Vindt u tuinieren leuk? Zoekt u
een tuin? Misschien slaagt u bij de
Volkstuinvereniging Jeugrubbenhof
aan de Randweg.

Alle tuinders zijn lid van de tuinvereniging Jeugrubbenhof. In het najaar
kan iedereen zijn/haar ideeën kwijt op de
jaarlijkse ledenvergadering.

Tuinieren is een zinvolle en mooie
tijdsbesteding. Dat vinden ook zo’n 50
tuinders van onze volkstuinvereniging.
Zij blijven thuis niet achter de geraniums
zitten, maar kweken die of andere
planten en groenten zelf.

De vereniging huurt het tuincomplex van
de gemeente. De huurprijs is onderdeel
van de contributie die de leden betalen.
Elke tuin is ongeveer 100 m2 groot.
Het lidmaatschap kost de tuinder jaarlijks
E 45,00 voor huur, water en contributie.
Tuinders die een halve tuin huren,
betalen jaarlijks E 28,50. Een nieuw lid
betaalt eenmalig E 23,00 inschrijfgeld en
als borg E 15,00 sleutelgeld.

Ons volkstuincomplex ligt prachtig aan
de rand van het Jeugrubbebos. Ervoor
ligt een grote parkeerplaats.
Wij proberen zoveel mogelijk biologisch
te telen. De tuinders weten wat zij
eten als zij van hun groenten smullen.
Het verschil tussen eigen en gekochte
groenten is te proeven!
Tuinders hebben plezier in het groeien,
bloeien en oogsten van groenten en
bloemen. Zij wisselen over en weer
ervaringen uit. Hierdoor zijn ook de
sociale contacten heel belangrijk. En
daarbij: bewegen in de tuin is goed voor
het lichaam!
In de tuin is water beschikbaar. De
kranen zijn verspreid over het complex.
Voor de liefhebbers wordt jaarlijks de
aanvoer van verse stalmest centraal
verzorgd.

Bent u geïnteresseerd in onze volkstuin?
Op onze website

http://hier.is/jeugrubbenhof

ziet u meer. En natuurlijk kunt u contact
opnemen met het secretariaat: mevrouw
B. Bastings-Pinxt, tel. 045-5 22 29 95.

Jij kent de dader en de
dader kent jou ook?
Bel M. 0800-7000 en
meld misdaad anoniem
Anoniem bellen
M. staat voor Meld Misdaad Anoniem.
Het is de meldlijn 0800-7000 waar
mensen anoniem informatie kunnen
geven over ernstige misdaad,
fraudezaken of schendingen van
integriteit.
M. is een vangnet voor mensen om een
bijdrage te leveren aan de veiligheid
in hun eigen omgeving. Het is dé plek
waar anonimiteit wordt gewaarborgd.
Anonieme meldingen worden er
getoetst en doorgezet naar de
bevoegde instanties zoals de politie en
andere opsporingsdiensten.
Zij kunnen hiermee een onderzoek
starten of de melding kan bijdragen
aan een lopend onderzoek.

Ernstige misdrijven
Je kunt M. bellen met informatie over
misdrijven, zoals moord en doodslag,
overvallen of brandstichting, wapenof mensenhandel of over ernstige
fraudezaken.

M. is geen politie
M. is een doorgeefluik. Wij zorgen
ervoor dat meldingen bij de politie
en andere opsporingsdiensten terecht
komen.
Dat zijn bijvoorbeeld het Verbond van
Verzekeraars, de FIOD/ECD, Koninklijke
Marechaussee en Rijksrecherche. Zij
beslissen over de vervolgacties.
M. is geen politie. Het is dus ook niet
mogelijk om via M. aangifte te doen.
De politie bel je op 0900 8844.
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NL DOET 2012:
het betere dagje uit!
Op 16 en 17 maart 2012 steken vele
betrokken Nederlanders de handen uit
de mouwen tijdens NL DOET.
Dit is de grootste vrijwilligersactie
van het land, georganiseerd door
het Oranje Fonds. Ben of ken je een
organisatie waar vrijwilligers nodig
zijn voor een leuke klus of activiteit?
Doe dan mee met NL DOET.
Vrijwillige inzet
Vorig jaar waren al 250.000 Nederlanders
actief tijdens NL DOET, een recordaantal.
In 2012 wil het Oranje Fonds nog veel
meer mensen op de been brengen.
Het Oranje Fonds zet tijdens NL DOET
de schijnwerpers op vrijwillige inzet.
Zo laten we zien hoe belangrijk actieve
burgers zijn voor de samenleving.
Een klus te klaren?
Meedoen met NL Doet betekent extra
handen, nieuwe naamsbekendheid en
misschien wel nieuwe vrijwilligers voor
je organisatie. Heb je een klus te klaren

of wil je tijdens NL DOET net dat beetje
extra doen? Meld je klus dan vóór 11
januari 2012 aan op www.nldoet.nl
dan kan het Oranje Fonds een bijdrage
geven van maximaal E 500,-.
Voorwaarden om voor een financiële
bijdrage in aanmerking te komen
Een aantal belangrijke voorwaarden zijn:
-	de organisatie is een officiële
vereniging of stichting
-	uw klus staat op de website:
www.nldoet.nl
-	u bent op zoek naar minimaal 10
vrijwilligers
De uitgebreide voorwaarden staan op de
website van NL Doet.

De voedselbank gaat verspilling van
voedsel tegen door dit bij bedrijven
in te zamelen en gratis te verstrekken
aan mensen die in Nederland onder de
armoedegrens leven. De voedselbank
werkt uitsluitend met onbetaalde
vrijwilligers.
Wekelijks eten ca. twintigduizend
gezinnen, ruim vijftigduizend mensen
in Nederland van het voedselpakket
dat zij gratis van de voedselbank
krijgen. Om in aanmerking te komen

Meer weten, geld aanvragen?
Voor aanmelding, extra informatie, het
laatste nieuws en tips en inspiratie voor
een fantastische NL DOET activiteit kun
je terecht op www.nldoet.nl
Hulp nodig?
Verenigingen die hulp nodig hebben
bij het aanmelden van een klus of
activiteit, kunnen contact opnemen
met de Vrijwilligerscentrale Heerlen van
Alcander, tel. 045-7111550, e-mail:
vrijwilligerscentrale@alcander.nl

Wat wordt vergoed?
-	gebruiksartikelen (verf, hout, paaltjes,
schoonmaakmiddelen etc.
-	huur van gereedschap of hulpmiddelen
(bijv. ladders, hogedrukreinigers)
-	kosten voor een uitstapje (vervoer,
eten en drinken)

Uitdeelpunt van de voedselbank
in Maria-Gewanden
Sinds kort is er
een verdeelpunt
gevestigd in het
kerkje aan de
Zandbergsweg
26 in MariaGewanden. Omdat
in Vaesrade
geen plaats
meer was voor
de voedselbank
waren zij op zoek naar een nieuwe
geschikte locatie.Gelukkig is die nu
gevonden en kan het werk van de
voedselbank in Hoensbroek doorgaan.

Het volledige lijstje, samen met de
activiteiten waar geen vergoeding voor
gegeven wordt, is te vinden te op de
website van NL Doet.

voor een voedselpakket mag men als
alleenstaande niet meer dan 175 euro
per maand overhouden na aftrek van
vaste lasten zoals huur, gas, water, licht
en verzekering. Voor gezinnen gelden
andere richtlijnen. Elk jaar worden meer
dan negenhonderdduizend pakketten
uitgedeeld. De voedselbank betaalt niet
voor voedsel. Het werk wordt op dit
moment met zo’n zesduizend onbetaalde
vrijwilligers gedaan.
Donateurs
Voedselbanken Nederland heeft geen
inkomsten door verkoop van zaken, de
voedselbank stelt de voedselpakketten
immers altijd gratis ter beschikking.
De operationele kosten probeert
de voedselbank laag te houden (zo
werken ze uitsluitend met onbetaalde
vrijwilligers) en ze betalen niet voor
voedsel. Ook de bestuurders van de
voedselbank worden niet betaald.
Veel zaken financieren ze door giften van
bedrijven, instanties en serviceclubs,
gemeentelijke overheden geven in veel
gevallen een subsidie. Deze bronnen
van inkomsten zijn bij lange na niet
genoeg om al onze operationele kosten
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te dekken. De voedselbank hoopt dat u
donateur wilt worden voor een langere
periode, maar is ook ontzettend blij met
een eenmalige gift.
De voedselbank is door de belastingdienst erkend als ANBI. Dat wil zeggen
dat uw gift (onder voorwaarde)
aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.
Uw gift wordt dus voor de volle 100%
nuttig gebruikt door Voedselbanken
Nederland. Uw gift komt ten gunste
van de landelijke organisatie van
voedselbanken.
Indien u de voedselbank bij u in de
buurt wilt ondersteunen kunt u zich bij
de Stichting Voedselbank Limburg Zuid
aanmelden als donateur:
Stichting Voedselbank Limburg Zuid
Postadres: postbus 69, 6230 AB Meerssen
Vestigingsadres:
Voltastraat 20, 6372 CK Landgraaf
Tel.: 045-5331933,
Emailadres: info@voedselbanklimburg.nl
Website: www.voedselbanklimburg.nl

Peuterleidsters weer
in de schoolbanken

Ze zijn van start gegaan met de studie
Pedagogisch Werk niveau 4 (PW4)
aan het Arcus College in Heerlen. 22
Peuterleidsters en 4 vrijwilligsters van
Stichting PeuterspeelzaalWerk Heerlen
zitten sinds september weer in de
schoolbanken en doen met PW4 een
stap hoger dan PW3, het niveau dat
voor peuterleidsters verplicht is.

en ‘Speelplezier’ gevolgd, twee VVEmethodes (Vroeg- en Voorschoolse
Educatie).” Waarom ze PW 4 volgt?
Peuterspeelzalen worden steeds meer
geïntegreerd in de basisscholen. Door
deze opleiding te volgen wil ik mezelf
goed voorbereiden op de eisen die in
de toekomst gesteld gaan worden aan
leidsters van de speelzaal.

De eerste lesavond staat vooral in
het teken van kennismaking met de
docenten, de lesstof en het gebruik van
de computers. De sfeer is ontspannen.
Zelfs de woorden reken- en taaltoets
brengen de peuterleidsters niet van hun
stuk. Ze zijn wat gewend. Voor velen
is het nog niet zo lang geleden dat ze
een studie of cursus hebben afgerond.
Want in de wereld van onderwijs, onder
andere aan peuters en kleuters, wil je
op de hoogte blijven van alle nieuwe
ontwikkelingen.

Oog voor de toekomst
De PW4 opleiding betekent een
meerwaarde voor mijn werk als
peuterleidster, vindt ook Christl PintaricBöhmer (59). Zeker voor dit werk met
het oog op de toekomst. Christl werkt
al 27 jaar als peuterleidsters binnen
het Heerlense peuterspeelzaalwerk. Ook
heeft ze verschillende bestuursfuncties
vervuld. Ze was onder andere
voorzitter van de Ondernemingsraad
van Peuterspeelzaalwerk Heerlen. Van
september 1999 tot november 2001 ben
ik Plusfunctionaris geweest binnen de
organisatie en als VVE leidster
gestart in november 2001
op peuterspeelzaal ‘t Heitje,
Vrieheide. Hier werk ik nu
nog. Christl deed onder andere
de opleiding Leidster Kinder
Centra en van 2001 tot 2003
de opleiding Piramide. Buiten
de behaalde officiële diploma's
en certificaten heb ik bijna
alles wat werd aangeboden
via de organisatie verplicht of

Vroeg- en Voorschoolse Educatie
Zoals Helma Bouwens (47), al 20
werkzaam als peuterleidster waarvan de
eerste zeven jaar als vrijwilliger. “Ik heb
in het verleden de opleiding LKC (leidster
Kinder Centra) gevolgd. Daarvoor heb ik
HAVO en Atheneum gedaan.
Ik heb ook nog 3,5 jaar theologie
gestudeerd aan de UTP in Heerlen, deze
opleiding heb ik niet afgemaakt. Toen
ik al werkzaam was als beroepskracht
heb ik ook nog de opleidingen ‘Piramide’

-6-

vrijwillig gevolgd. En dat is juist heel
belangrijk om de veranderingen binnen
het onderwijs en het peuterwerk bij te
benen en toe te passen.
Pedagogisch Werker niveau 4
‘Pedagogisch Werk doet een beroep
op je verantwoordelijkheidsgevoel
en opvoedkundig inzicht. Zelfstandig
kunnen werken is een vereiste. Met
geduld, tact en invoelingsvermogen ben
je de steun en toeverlaat van jeugdigen.
Werken in teamverband en met
onregelmatige werktijden vormt voor jou
geen probleem’, zo luidt de omschrijving
van PW4 op de website van het Arcus
College. Een visie die de leidsters
dagelijks in de praktijk brengen.
Directeurbestuurder Jeff Wintgens
van het Heerlense peuterwerk: “In
alle zalen is er veel aandacht voor de
taalontwikkeling en de voorbereiding
op de basisschool. Peuterspeelzalen
in Heerlen en Hoensbroek werken
nauw samen met de basisscholen.
Een ontwikkeling die binnen niet al
te lange tijd regel zal zijn. Een groot
aantal zalen werkt daarom met Vooren Vroegschoolse Educatie (VVE). Met
onder andere reken- en taalmethodes
die ook in het basisonderwijs worden
gebruikt, bereiden leidsters de peuters
spelenderwijs voor op de basisschool.”
Examen
Ondertussen vordert de studie. Er hangt
een gezellige sfeer, maar bovenal
een sfeer van verwachting tijdens
de lessen op het Arcus College. 16
Maanden duurt de opleiding en nu al
klinken er geluiden over een eventueel
examenfeest. Het idee oogst veel bijval.
En hoewel ze nog een hele tijd van
examens en feest verwijderd zijn, mag
er vanuit worden gegaan dat, gezien
hun inzet en doorzettingsvermogen,
alle leidsters en vrijwilligsters daarbij
aanwezig zullen zijn.

ALCANDER ACTIVITEITEN
I.s.m. buurtbeheer Mariagewanden
heeft Alcander weer KINDERVAKANTIEWERK 2011 georganiseerd.
We hebben 3 wijken in Hoensbroek
en 2 wijken in Heerlen hetzelfde
programma aangeboden. Het
kindervakantiewerk vond dit jaar
plaats van 11 juli t/m 14 juli.
Het programma dit jaar bestond uit de
volgende activiteiten;

Sportdag;

Op de velden van VV Passart werd i.s.m.
VV Passart en Alcander een sportdag voor
alle kinderen georganiseerd. Er werden
verschillende sporten aangeboden aan de
kinderen zoals volleyballen, voetballen,
karate, dansen en korfballen. Ook
kregen de kinderen een gezonde lunch
aangeboden in de pauze.

Toverland;

Op dinsdag zijn we in Toverland geweest.
Om 8 uur ’s morgens zijn we vertrokken
met de bussen. Een feest voor alle
kinderen en we hadden super mooi
weer. De kinderen hebben in het water
gespeeld en hebben alle achtbanen
uitgeprobeerd, het was namelijk
helemaal niet druk in het park. Om 18.00
uur vertrokken de bussen weer richting
Hoensbroek, met voldane maar vermoeide
kinderen.

kaptafeltje maken. Het was een groot
succes.
Met dank aan alle vrijwilligers en
gastdocenten die de workshops hebben
voorbereid en uitgevoerd.

Zwemmen en kinderstad;

Workshopdag;

De kinderen mochten een pakket
kiezen voor de gehele dag, waarin
allerlei activiteiten rondom dit thema
werden uitgevoerd. De gehele Laurier
in de Passart werd omgetoverd tot een
workshoppaleis. Er waren 5 pakketten.
Pakket sportief heeft bij Ben Mesters de
hele dag sportactiviteiten aangeboden
gekregen zoals zelfverdediging,
voetballen en leuke groepsspellen.
Pakket eten en drinken bestond uit
allerlei hapjes en drankjes maken voor
alle kinderen en begeleiders van het
kindervakantiewerk. We hebben heerlijke
pizza’s, fruit- en groentespiesjes,
sandwiches en smoothies gemaakt.
Ook heeft de GGD een financiële bijdrage
geleverd aan het gezonde menu.
Pakket techniek bestond uit figuurzagen,
allerlei proefjes en het maken van een
toeter. Het was een erg leuke workshop.
Pakket creatief was voor kinderen die
graag knutselen. Ze hadden keuze uit
veel verschillende werkstukjes en hebben
zich de hele dag bezig gehouden met
knippen, plakken, verven en sieraden
maken.
Het laatste pakket was verzorging.
Het was een meidenworkshop waarin
allerlei meidendingetjes gedaan
werden. Haren vlechten, nagels lakken,
opmaken, beautybehandeling en zelf een

Vuurwerk is prima, maar dan wel veilig!
Vuurwerk tijdens de jaarwisseling
is een traditie, maar het brengt ook
de nodige risico’s met zich mee. Let
daarom goed op bij de aankoop én het
afsteken van vuurwerk.

of wordt doorverkocht, kunt u dit
doorgeven via de anonieme tiplijn 08007000. Heeft u overlast van vuurwerk, bel
dan met de lokale politie via nummer
0900-8844.

Meld illegale handel
Bij veel ongevallen met vuurwerk is er
sprake van verboden vuurwerk. Dit vuurwerk heeft meestal een veel zwaardere
lading dan is toegestaan en ook
ontbreekt vaak de gebruiksaanwijzing.
Opslag van dit verboden vuurwerk levert
enorme veiligheidsrisico’s op. Daarom
worden illegale handel, illegaal vervoer
én illegale opslag van verboden vuurwerk
hard aangepakt door politie en justitie.
Daarbij kunnen we altijd uw hulp
gebruiken, al was het maar voor uw eigen
veiligheid en die van uw familie. Als u
weet waar illegaal vuurwerk is opgeslagen

Rechter legt straf op
Iemand die wordt gepakt tijdens het
vervoeren, verkopen of voor het opslaan
van illegaal vuurwerk krijgt een procesverbaal van de politie. Daarna is het
aan de rechter hoe hoog de straf zal
zijn. Die hangt af van de ernst van
de situatie. Ook eventuele eerdere
vergrijpen wegen mee. Bij illegale
vuurwerkhandel komt het vaak zelfs
tot gevangenisstraffen. Jongeren die
zorgen voor vuurwerkoverlast of daarmee
schade veroorzaken, komen doorgaans
bij bureau Halt terecht. Om verdere straf
te voorkomen, moeten zij afgesproken
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Het programma hebben we moeten
veranderen i.v.m. het slechte
weer. De oudste kinderen zijn naar
zwembad Otterveurdt gegaan en de
jongste kinderen (of kinderen zonder
zwemdiploma) naar Kinderstad.
Het was een leuke dag en om 16.00
uur was het kindervakantiewerk voor de
kinderen afgelopen.

Bedankje voor de vrijwilligers

De laatste dag hebben we alle
vrijwilligers uitgenodigd in de Koffiepot
om als bedankje te genieten van een
lekkere barbecue.
Het was een gezellige avond en om
21.00 uur was het kindervakantiewerk
officieel ten einde!
Er zijn in totaal 22 personen meegegaan
uit Maria-Gewanden. Er hebben 16
kinderen en 5 vrijwilligers onder
begeleiding van een beroepskracht van
Alcander deelgenomen.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:
Sociaal cultureel werk Alcander
Susanne Schreurs en Karima Sedki
Telefoon: 04���������
5-7111560
Mail: sschreurs@alcander.nl of
ksedki@alcander.nl
werkzaamheden doen en de eventuele
schade herstellen of vergoeden.
Zie voor meer informatie op
www.haltlimburgzuid.nl.
Veilig vuurwerk
Legaal vuurwerk mag door iedereen
vanaf 16 jaar op 29, 30 en 31 december
worden gekocht bij de erkende
vuurwerkhandelaren. Goedgekeurd
vuurwerk is altijd voorzien van een lont,
een Nederlandse gebruiksaanwijzing en
het opschrift ‘geschikt voor particulier
gebruik’. Vuurwerk dat u in de winkel
koopt, moet voldoen aan een aantal
eisen. Dit is bedoeld om het afsteken van
vuurwerk zo veilig mogelijk te maken.
Als u dit vuurwerk afsteekt volgens de
gebruiksaanwijzing heeft u weinig kans
op ongelukken. Ruim vuurwerkresten na
de jaarwisseling op en voorkom zo dat er
in het nieuwe jaar nog ongelukken mee
gebeuren, doordat kinderen ermee gaan
spelen. Het moet vooral een feest blijven
voor iedereen!

Succes voor de nieuwe
stichting Buurtschap Terschuren
Sinds kort heeft Maria-Gewanden
een nieuwe participant: de Stichting
Buurtschap Terschuren. De mensen van
deze stichting houden zich bezig met
het wel en wee van Terschuren.
Nadat de buurt de kapel gerenoveerd
en de jeu des boulesbaan in Terschuren
opgeknapt heeft is het initiatief genomen
om iets meer te kunnen bereiken voor dit
buurtschap.
Een eerste initiatief is er al namelijk
het trachten open te houden van de
onbewaakte spoorwegovergang “de
Brakkendergats”, pro-rail maakte namelijk

plannen deze overweg te sluiten. Eerst is
een handtekeningenactie gehouden onder
de wandelaars en fietsers die gebruik
maken van deze overweg, en natuurlijk
omwonenden die ook belang hebben bij
het openhouden van de overweg. Dit
bracht 450 handtekeningen op die aan de
gemeente Nuth werden overhandigd.
De politiek is daarna actief geworden en
het uiteindelijke resultaat was een groot
succes, de gemeente Nuth wil namelijk
dat de overweg moet blijven!
Een prachtig resultaat voor de nieuwe
stichting!

ZALIG KERSTFEEST
50 jaar kerstgedachte.
Was het de goede ouwe tijd met hard
werken, voor velen op het mijnbedrijf.
De vrouwen verzorgden de kinderen,
meestal een klein groentetuintje, een paar
konijnen. Samen werden huishoudelijke
spelletjes met de kinderen gedaan.
Sinterklaas kwam aan huis, kerstboom
versieren, communiefeestjes verzorgen
enz.
Vader zorgde voor geld kolen en slaam,
want de kachel moest tenslotte branden.
Zondag was het voor hem, even een
biertje drinken, want voor de rest had hij
onregelmatige diensten.
Meestal was er nog de zorg voor het
kleine groente tuintje, konijnen, een paar
kippen. Want met de kerst werd er konijn
gegeten, die wij als kinderen liefdevol
hadden verzorgd.
Met toentertijd met die grote gezinnen,
was vlees schaars. Maar we hebben
het overleefd. Men was bijna altijd

eensgezind thuis. Ook ondergronds op
het mijnbedrijf, was er eensgezindheid,
en de kameraadschap groot. Toen was
de verzorging nog aan huis, de bakker,
melkboer, groenteboer, kolenboer. Vele
kleine winkels, waar meestal nog op de
pof gekocht kon worden.
Dan was het kerstmis met een echte
boom met lichtjes, een kerststal, en
kerstkransjes. Na de nachtmis werd al
stiekem van de kerstkransjes gesnoept. ‘s
Middags was er konijn in het zuur.
Och, dat was echt gezellig, met soms een
witte kerst.
Maar stilaan werd alles veel minder.
De mijnen gingen dicht, een beroerde tijd,
vele toeleveringsbedrijven van de mijnen
op de fles. Er kwam weinig voor terug,
kleine winkels sloten, rijdende winkels
verdwenen. Alles werd duurder, zeker met
de overgang van de gulden naar de euro.

Redactie:
redactie.mariagewanden@gmail.com
• Ben Maes, Hoogstraat 10,
6432 BE Hoensbroek
Tel: 045-5223123,

Colofon
Buurtberichten Maria-Gewanden is
een uitgave van:
Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
Maria-Gewandenstraat 24, 6432PC Hoensbroek
Tel. 045 5234400, www.mariagewanden.nl
info@mariagewanden.nl
Buurtwinkel SBMG,
Gouverneur Baron van Hövellplein 19,
6432HE Hoensbroek

• Jo Hermanns, Neerbraakstraat 42,
6432 BV Hoensbroek
Tel 045-5216565,
• André Steijns Rechtstraat 8
6432 DG Hoensbroek
Tel: 06 43585611
• 9e jaargang Nr. 3
• Oplage: 2300ex
Opmaak: André Joosten
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De stichting Buurtbeheer MariaGewanden was en is nog steeds van
mening dat deze overweg belangrijk is
voor de wandelaars en fietsers die hier
frequent van gebruik maken en dat deze
overweg niet zou mogen verdwijnen.
De verdraagzaamheid en de normen en
waarden werden minder.
Het leven kreeg een andere wending, het
kerkbezoek liep terug, kerken sloten de
deuren. Gezelschapsspelletjes werden niet
veel meer gedaan, meer tv-spelletjes wel.
Ik zeg wel eens als oude generatie: "wij
hebben geleefd, de jeugd op vandaag
wordt geleefd."
Het enige bestendige is het weer!!!!
Het leven gaat verder met ups en downs,
met kerstmis 2011 voor de deur. Een feest
op aarde, hopelijk voor iedereen, een
feest van licht, vrede op aarde, en zalig
Nieuwjaar 2012.

HET WAS MAAR EEN MIJMERING

