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De aanzet voor de bouw van de 
Mariakapel in Terschuren was een 
processie in 1949 vanuit Nuth. 
Over de toen met zandschilderingen 
versierde Terschuren- en Wingerdweg 
voerde een processie naar de toen 
nieuwe kerk van Maria-Gewanden.  
De bisschoppen van Luik en Roermond 
liepen in deze processie mee.

De Terschurenweg was voor die gelegenheid 
geheel versierd met zandtapijten en 
in het midden een uit margrieten en 
korenbloemen gemaakte afbeelding 
van O.L.V. Maagd der Armen. De beide 
bisschoppen moesten om dit prachtig 
tafereel niet te verstoren zelfs een beetje 
ongemakkelijk een pas opzij maken.
De processie was ter gelegenheid van de 
overbrenging van het beeld van O.L.V. 
Maagd der Armen uit Banneux naar Maria-
Gewanden. 
Het beeld was door Banneux aan de eerste 
parochie in Nederland beloofd die haar kerk 
aan de O.L.V. Maagd der Armen zou wijden.
Tijdens deze processie (en daar komt het) 
is het idee geboren ter ere van Maria een 
kapelletje te bouwen op de hoek van de 
Terschurenweg en de Wingerdweg.
Bewoners van de Terschurenweg hebben 
dat dan ook iets later uitgevoerd. 
Zelfs de stenen voor het kapelletje 
zijn door deze mensen zelf gemaakt. 
Op de Staatsmijn Emma werden mallen 
gemaakt waarin het materiaal voor de 

stenen gegoten kon worden. Ieder vrij 
uur werd gebruikt om op deze manier 
stenen te produceren. Het zand en cement 
werd geleverd en betaald uit giften van 
buurtgenoten.
Nadat men genoeg stenen had werd 
begonnen met de bouw van het kapelletje.
Het resultaat mocht er zijn, een prachtig 
Mariakapelletje waar niet alleen de 
bewoners hun devotie konden betuigen 
maar ook de vele voorbijgangers die er 
tevens een rustpunt vonden.
Steeds weer kwam het kapelletje in de 
loop der jaren in verval. Dit gebeurde 
door de ongelukkig gekozen plaats van 
het kapelletje, het was tegen een heuvel 
aangebouwd waardoor het vocht dat eruit 
liep zijn invloed had op het bouwsel. 
De buurt heeft meermaals gemeen-
schappelijk herstelwerkzaamheden gedaan.
Het werd dan vervolgens iedere keer 
opnieuw ingezegend, het laatst gebeurde 
dat door de toenmalige deken van 
Hoensbroek, nu bisschop van Roermond, 
Mgr. Wiertz.
 
In 2008 was er weer een opknapbeurt 
aan de orde. Het zag er niet meer uit, het 
natuursteen was er af gevallen, van het 
beeldje was niet veel meer over, de graffiti 
had toegeslagen, het was zo erg dat het 
blad kapellen en kruisen er een hele pagina 
aan wijdde om te laten zien hoe slecht het 
met het kapelletje in Terschuren ging.
Deze keer was het een initiatief van de 

gemeente Heerlen die het mogelijk maakte 
om de grote renovatie mogelijk te maken. 
De “buurtactie”.
Een subsidievorm om buurtbewoners 
dichter bij elkaar te brengen.
Door deze subsidie aangezet wilde de buurt 
een “definitieve” oplossing.
Het kapelletje zou opnieuw gebouwd 
worden, maar dan op een wijze dat de 
schade aan het bouwwerk niet zo vlug zou 
toeslaan. Nu is dat beter gelukt. 

Het mag er zijn, met zijn zijbeukjes als 
uitgespreide armen, die willen zeggen: 
“Kom maar”.

Zoals Frans Thuis het zei in zijn artikel voor 
“Buurtactie”: “het kapelletje staat niet op 
de scheiding van de Terschurenweg en de 
Wingerdweg, het is de verbinding tussen 
die twee, en véél meer….” 
Het is een Mariakapel geworden die er mag 
zijn. De kapel van de Maagd der Armen in 
Terschuren. 

Foto’s op:
www.mariagewanden.nl
www.parochiefederatie-hoensbroek.nl

Mariakapel Terschuren

IN DIT NUMMER O.A.:
•   Korfballers winnen liedjeskonkoers

•  Senioren activiteiten

•   Baanbrekend Werk

•  Open Podium

•   BrookPOP

•   De Stutters

TIjDElIjkE wIjkAgENT 
bENOEMD
Per 1 januari heeft onze wijkagent 
Paul kersjes tijdelijk een andere 
functie bij de politie gekregen. 
Voor de hele periode dat Paul 
deze functie bekleedt zal jos 
Offermans zijn functie als wijkagent 
waarnemen. 
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De Breuker Neutjes, waaronder vele leden van KV Mariarade, hebben 
11 november het jaarlijkse vastelaovesleedjeskonkoer van Hoensbroek 
gewonnen met het nummer “Zoë eine höb g’r nog noeëjts gehad!”. Het 

nummer werd gezongen door Marcel de Jonge, trainer van de E1.
bezoeken. Juichen jullie extra voor ons als 
we naar De Vlieger komen? 

Luister naar het liedje en kijk naar het 
optreden op: www.breukerneutjes.nl

KORfBaLLeRS WiNNeN MeT 
caRNavaLSGROeP LeeDjeSKONKOeRS

Na een zenuwslopende puntentelling werd 
pas na de allerlaatste punten duidelijk dat 
de Breuker Neutjes hadden gewonnen. Op 
carnavalsvrijdag zal de groep samen met de 
Sjtadsprins de Hoensbroekse basisscholen 

Agenda korfbalvereniging Mariarade:

1 maart: carnavalstraining voor de jongste 
korfballers (18.30-19.30 gymzalen Sint-
Janscollege)
April: start veldtrainingen
29 april: Koninginnenachtdropping (ovb)
14 mei: de tweejaarlijkse playbackshow, 
start met oefenen en tot op het podium!
3 t/m 5 juni: Het jeugdkorfbalkamp. 
Het jaarlijkse hoogtepunt van alle 
jeugdkorfballers van Mariarade. 
Voor meer informatie: www.mariarade.nl 

Kom 4x gratis meetrainen en word lid!
Zoek jij nog een leuke teamsport? Kom dan 
eens 4x gratis meetrainen! De trainingen 
voor jeugd tot 12 jaar zijn in de zaal op 
dinsdag tussen 18.30 en 20.30 uur (Sint-
Janscollege). Vanaf april vind je ons op 
dinsdag en vrijdag weer op het korfbalveld 
aan de Randweg. Heb je zelf vroeger 
gekorfbald en zou je weer eens een balletje 
willen gooien? Of vind je het leuk vinden 
te helpen om jeugd te trainen of om samen 
leuke jeugdactiviteiten te organiseren? 
Stuur dan even een mailtje naar: bestuur@
mariarade.nl 

HaNDHaviNG HeeRLeN GaaT OPTReDeN TeGeN eRGeRNiS NuMMeR eeN!
u kunt een bekeuring verwachten 
wanneer uw hond niet aangelijnd is of 
als uw hond iets achterlaat en het wordt 
door u niet meteen opgeruimd.

Let op de volgende bedragen:

Hond niet aangelijnd; 
E 70 + E 6 administratiekosten

Niet opruimen van uitwerpselen;
E 100 + E 6 administratiekosten

Ook het achterlaten van zaken bij de 
ondergrondse containers wordt behoorlijk 
duur als u betrapt wordt.

Denk er dus aan: neem genoeg geld mee als 
u de voorgaande zaken wilt doen.



Heerlen monteerde 
energiezuinige 
openbare verlichting.
vervangingen van armaturen
In Maria Gewanden is in de 

periode november / december van 
vorig jaar 550 oude (kegel) armaturen 
vervangen door nieuwe armaturen met 
energiezuinige lampen. Voordeel van dit 
nieuwe armatuur is dat lichthinder in veel 
gevallen zal worden verminderd. 
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Iedereen heeft wel eens een 
vraag of probleem, zonder dat 
duidelijk is welke organisatie 
hulp, ondersteuning of advies 
kan geven. Tegenwoordig zijn er 
zoveel verschillende regelingen en 
instellingen, dat u wellicht soms 
door de bomen het bos niet meer 
ziet.

bij het Informatie en 
Adviespunt van Alcander 

wijzen wij u graag de weg. 

gratis!
Het Informatie en Adviespunt is er voor 
alle inwoners van de gemeente Heerlen/
Hoenbroek. Wij stellen geen enkele 
voorwaarde, dus iedereen is van harte 
welkom.

Vragen waarmee u bij ons terecht 
kunt zijn bijvoorbeeld:
•   Ik moet een formulier kwijtschelding 

invullen. Wie kan mij helpen?
•   Ik verleen mantelzorg, waar en hoe 

krijg ik zelf ondersteuning?
•   Ik kan de trap niet meer op en boven 

slapen. Waar kan ik advies krijgen 
over woningaanpassing?

•   Na een jarenlang verblijf in het 

buitenland ben ik net weer in 
Nederland komen wonen. Ik wil in 
een aanleunwoning kan gaan wonen 
maar weet niet hoe ik dat moet 
regelen.

•   Ik heb een conflict met mijn 
huurbaas. Wie kan mij helpen?

•   Hoe krijg ik een persoonsgebonden 
budget?

Bij het informatie en adviespunt 
werken vrijwillige medewerkers die 
onafhankelijk informatie en advies 
geven. Zij bieden geen kant-en-klare 
oplossingen, maar helpen met zoeken 
naar de hulpverleners of instellingen die 
het beste in staat zijn u met uw vraag 
te helpen.

Hoe kunt u ons bereiken? 
Op dinsdag tussen 10.00 en 13.00 
uur tel.nr. 521 30 54, De Laurier, 
Laurierstraat 76 Heerlen.
Vanaf 4 november op donderdag tussen 
10.00 en 13.00 uur tel.nr.737 01 10, 
Inloopcentrum aan het ‘Etosplein’ Groen 
van Prinstererstraat 3 in Meezenbroek/
Schandelen.

U kunt elke dag e-mailen: 
info.en.advies@alcander.nl . 
Uw vragen worden dan binnen een 
werkweek beantwoord.

informatie en adviespunt 
van alcander

In memoriam Gerard Schreurs.
Gerard Schreurs, onze gebiedsregisseur 
was gedreven, zo kan men hem 
beschrijven, als er iets was had hij wel 
een oplossing. Soms onbureaucratisch, 
dat tekende hem, hij stond voor de buurt 
en zijn buurtbewoners als er iets aan de 
hand was.
Gerard, het mooiste dat wij met je 
beleefd hebben was bij de inzegening 
van je kapelletje in Terschuren, je had 
je ervoor ingezet, en het is er gekomen, 
bij de inzegening van je kapelletje heb 
je door onze hulpbisschop nog de kracht 
gekregen je ziekte enigszins te kunnen 
dragen. Het was niet alleen voor jou een 
geweldig moment, Gerard, moge je rusten 
in vrede.

Na een lange vakantie van 2 maanden 
zijn wij weer met volle moed gestart 
met de donderdagmiddag

activiteiten. De nieuwe accommodatie 
is voor ons een juweeltje dit mede door 
een subsidie van het Oranje Fonds van E 
40.000. Dit geld hebben wij ingezet voor 
de inrichting van de BMV. Wij hopen dat 
naast ons senioren ook andere bewoners 
van de onze wijk Maria-Gewanden 
gebruik gaan maken van deze prachtige 
voorziening.
Maar al gauw sloeg het pechduiveltje 
toe. Een foutje gemaakt bij de 
dakconstructie zorgde voor lekkage. 
Hierdoor moesten wij de activiteiten 
verplaatsen naar de computerruimte. 

Ook kregen wij bezoek van jongens met 
lange vingers. Het gevolg er werden 
verschillende zaken ontvreemd onder 
meer de geluidsinstallatie, koffiemachine 
en beamer en een defect whiteboard.
Maar wij laten ons niet onder krijgen ons 
programma ziet er als volgt uit;
iedere donderdagmiddag van 13.30 tot 
16.30 uur een gezellige bijeenkomst 
in de Brede Maatschappelijke 
voorziening Maria-Gewanden. 
Voor de mensen die ons nog niet hebben 
kunnen vinden de BMV is de nieuwbouw 
aan de basisschool “de Vlieger” ingang 
aan de Maria-Gewandenstraat.
Ook hebben wij diverse activiteiten 
binnen en buitenshuis Verder gaan 
wij werken aan de verbreding van 
activiteiten.

SeNiOReN acTiviTeiTeN 

Heemkundevereniging 
Hoensbroek 
Op woensdag 30 maart a.s. om 19.30 
uur is de jaarvergadering van de 
Heemkundevereniging Hoensbroek in 
Partycentrum Amicitia. 
Om 20.30 uur zal Anne Rose Orbons 
in Amicitia een voor iedereen 
toegankelijke lezing houden met de 
titel “Historisch land en water van 
kasteel Hoensbroek”. 
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Hoensbroek:  al enkele jaren wordt door 
enthousiaste ouders van basisschool De 
vlieger het schoolcarnaval georganiseerd. 

Dit is voor Hoensbroek de unieke plaats 
waar na de Gebreuker Kinger Optocht 
Vastelaovend gevierd kan worden.  
Deze ouders beginnen met de 
organisatie van het schoolcarnaval na 
de zomervakantie van de leerlingen van 
basisschool De Vlieger. Ook heeft de 
organisatie enkele grote sponsoren zoals 
Plusmarkt Geurts, HOS Ballondecoraties 

PERSBERIcHT

Basisschool De Vlieger 
Viert Vastelaovend!

Kerkrade e.d. gevonden die dit mooie 
en gezellige vasteloavendfeest mogelijk 
maken. cafetaria DE HEIJSTER zal wederom 
aanwezig zijn om de hongerige mens te 
verzorgen. Op vrijdag 4 maart vieren de 
leerlingen van basisschool De Vlieger 
hun eigen carnavalsfeest samen met de 
leerkrachten, de carnavalsvereniging De 
Klotsköp en het ccH en de stadsprins 
van Hoensbroek. Op zaterdag 5 maart zal 
de Vastelaovendstorm op basisschool De 
Vlieger losbarsten. Om half vijf zullen de 
deuren opengegooid worden en zal voor 
iedereen gratis toegankelijk zijn. Om 21.30 
uur is het vasteloavendfeest weer voorbij.

Locatie: Sporthal Basisschool De Vlieger

Harry Huis 
Beste Harry, jarenlang was jij onze 
gedreven voorzitter, nu is daar een 
abrupt einde aan gekomen.
Wij weten niet hoeveel uren je erin 
gestoken hebt, het moeten er heel wat 
zijn.
Je betrokkenheid bij onze buurt was 
groot, het buurtteam, het buurtoverleg, 
het buurtbeheer, en nog veel meer, overal 
was je present en gaf je je mening over 
het wel en wee van onze buurt Maria-
Gewanden.
We zullen je missen, maar tegelijkertijd 
willen we je bedanken voor alles wat je 
voor onze wijk betekend hebt, het ga je 
goed.
Bedankt voor alles. Het bestuur van de 
stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden

Op woensdag 20 oktober zijn zeven 
nieuwe servicemedewerkers verzorging 
van Baanbrekend Werk officieel van 
start gegaan in zorgcentrum Pius 
(cicero Zorggroep) in Hoensbroek. Zij 
geven bewoners van het zorgcentrum 
en de dagverzorging/dag-behandeling 
ontspannende massages. Ook 
gaan de medewerkers aan de slag 
in verzorgingstehuis Ter eyck in 
Heerlerheide. 

Gezellig startmoment
In zorgcentrum Pius in Hoensbroek heeft 
wethouder Riet de Wit (Baanbrekend 
werk) de nieuwe medewerkers vandaag 
een fleurig boeket overhandigd en hun 
veel succes gewenst in hun nieuwe 

werkervaringsplek. Ook zijn de medewerkers 
samen met de wethouder en managers 
van zorgcentrum Pius aan een feestelijke 
lunchtafel gegaan. 

Aandacht door ontspannende massages
Wellness is ook voor ouderen fijn. Maar 
zij zijn er vaak niet vertrouwd mee, niet 
mobiel genoeg, of ze kunnen het zich 
niet veroorloven. Met het verwenzorg-
arrangement van Baanbrekend Werk 
komt wellness wel binnen handbereik. 
De servicemedewerkers bieden de 
ouderen een ontspannende hand-, voet- 
of gezichtsmassage, met gebruik van 
etherische oliën. Natuurlijk hoort daar ook 
een praatje en een luisterend oor bij.

Speciaal opgeleid 
De nieuwe servicemedewerkers hebben 
een opleiding gehad op het gebied 
van massages, naast trainingen in het 
professioneel en respectvol omgaan met 
ouderen. In de afgelopen weken hebben 
ze alvast geoefend op de werkvloer. Zij 
werken met dementerende bewoners in 
zorgcentrum en dagbehandeling/-opvang 
van Pius in Hoensbroek (cicero Zorggroep) 
en met ouderen in verzorgingstehuis 
Ter Eyck (Sevagram) in Heerlerheide. 
Afhankelijk van de vraag van de ouderen, 
geven de servicemedewerkers één tot twee 
keer per week massages per zorgcentrum. 

Baanbrekend werk
Het project Baanbrekend Werk van 
gemeente Heerlen is bedoeld voor mensen 
die al lang een uitkering hebben en niet 
zomaar een reguliere baan kunnen krijgen. 
Met behoud van uitkering en een kleine 
financiële toeslag kunnen de deelnemers in 
eigen tempo een arbeidsritme opbouwen 
en werkervaring opdoen. Zo wordt hun 
uitgangspositie op de arbeidsmarkt beter 
en kunnen zij gemakkelijker doorstromen 
naar een ‘echte’ betaalde baan. 

W e L L N e S S  v O O R  O u D e R e N

Baanbrekend Werk start in zorgcentra 
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Speeltuinnieuws
Jan en Louisa Ubachs die jarenlang 
onze speeltuin hebben beheerd, zijn 
hiermee moeten stoppen in verband 
met hun gezondheids-toestand. 

Het bestuur wil vooral haar dankbaarheid 
uitspreken voor de inzet en betrouw-
baarheid van Louisa en Jan. Jan Ubachs zal 
in de speeltuin wel nog als bestuurslid en 
algemeen ondersteuner actief blijven. 

SpEELtuIN WEEr opEN 
op 23 AprIL?
Op paaszaterdag 23april gaat de 
speeltuin waarschijnlijk weer open.
Dit gebeurt echter alleen maar als 
geschikte personen zich opgeven als 
beheerder/s. Zonder beheer blijft de 
speeltuin gesloten.

Als de speeltuin open gaat is er weer 
paaseieren rapen, en sleutelzoeken.  
Bij de opening wordt mogelijk ook een 
extra verrassing georganiseerd. Tevens is op 
het terras paasbrood, eieren en paaseitjes. 
Voor ieder kind die als lid  
wordt ingeschreven is er een verrassing.
Tevens kunt u zich weer opgeven voor een 
seizoenskaart à E 15.00. De losse entree is 
E 1.50.

De speeltuin is erg afhankelijk van 
vrijwilligers. Afgelopen jaar hebben enkelen 
zich goed ingezet om de beheerders te 
ondersteunen. Het bestuur wil deze dan 
ook bedanken maar wij zien er zo weinig. 
Zijn er nog mensen die wat vrije tijd 
over hebben en onze speeltuin een warm 
hart toedragen dan graag melden bij het 
bestuur. 

Voor de seizoensstart moeten toestellen 
gerepareerd en geverfd worden, het terras 
moet worden gereinigd.Vooral de veiligheid 
van toestellen en het terrein moet 
gewaarborgd blijven.

Wij het bestuur en hopelijk beheerder/s 
staan in 2011 weer voor U klaar. Wij hopen 
u te mogen begroeten.

Namens het Bestuur

Voorzitter/secretaris Penningmeester 
Dick Dokter  R. Blanken
Hoogstraat 49  Leesjongenstraat 25
6432BD Hoensbroek  6432DL Hoensbroek
045 5224554  045 5217311

Bedankt Jan en Louisa,

Vele jaren hebben jullie de speeltuin 
beheerd.

Honderden kinderen kwamen om te 
spelen en de ouders om gezellig te 
kletsen en een kopje koffie te drinken.

Doordat Louisa ziek werd is het 
allemaal een beetje teveel geworden, 
wij hebben daar begrip voor.

Laatst werden Jan en Louisa 
uitgenodigd om bij onze vergadering 
aanwezig te zijn, natuurlijk om hen te 
bedanken voor het werk dat zij gedaan 
hebben, er kwam nogal wat bij kijken, 
niet alleen dat de toestellen in orde 
moesten zijn, het gras gemaaid, het 
zwembad in orde, de kinderen verzorgd 
als ze een ijsje of iets anders wilden 
hebben, inkopen gedaan, teveel om op 
te noemen.

Jan en Louisa, SBMG bedankt jullie 
voor de goede zorgen voor onze 
speeltuin in Maria-Gewanden!

Hierbij willen louisa en ik 
iedereen bedanken voor al 
die jaren, die met ons hebben 
meegeleefd.
kinderen kunnen later zeggen, 
hier heb ik gespeeld.
En de ouders: Hier heb ik met 
smaak een goede kop koffie 
gedronken, bij jan en louisa,
wij hebben het 9 jaren gedaan, 
met liefde en plezier.
 
HARTSTIkkE bEDANkT
jan Ubachs

MaG iK Mij eveN 
vOORSTeLLeN: 

sinds 1 januari ben ik gebiedsregisseur 
voor de vier buurten van Hoensbroek: 
Nieuw Lotbroek, Maria Gewanden, 
Hoensbroek-centrum/De Dem en 
Mariarade. ik heb er ontzettend veel 
zin in. als gebiedsregisseur mag ik de 
verbinding leggen tussen de mensen 
en de netwerken die ‘mijn’ buurten 
maken. Dát er een resultaat komt waar 
buurtbewoners trots op zijn, is voor 
mij belangrijker dan hoe het resultaat 
er precies uitziet. afgelopen halfjaar 
heb ik me de rol van gebiedsregisseur 
al een beetje eigen kunnen maken in 
een aantal buurten in het zuiden van 
Heerlen, maar het voelt nog steeds als 
een nieuwe baan.

Voor de overstap naar Heerlen heb ik  
gewerkt bij Provincie Limburg als proces-
manager en projectleider in ruimtelijke 
ontwikkelingen. In de afgelopen jaren is 
de nadruk in mijn werk steeds meer komen 
te liggen op de samenspraak met bewoners 
en belangenorganisaties. In de laatste 
twee jaar bij de Provincie heb ik er aan 
mogen bijdragen om de impasse tussen 
cementfabriek ENcI en omwonenden te 
doorbreken. Dat is gelukt door de belangen 
en de inbreng van alle partijen (ook en 
vooral de bewoners) voorop te stellen.  
Dit aspect van mijn werk geeft mij energie 
en ik wil me hierin verder ontwikkelen; 
werken met mensen kan immers altijd 
beter. Gebiedsregisseur zijn in Hoensbroek, 
biedt mij daar alle kans voor.

Ik ben 48 jaar oud en opgegroeid in  
Gilze-Rijen, Noord-Brabant en heb daarna 
in Nijmegen gestudeerd (biologie). Ik kom 
al meer dan 30 jaar in Parkstad vanwege 
de liefde. Met mijn vrouw Anneke heb ik 
twee zonen, een van 18 en een van 16 
jaar oud. We wonen in Heugem, een oud 
Maasdorp bij Maastricht. De vrije tijd die 
ik te besteden heb, gaat behalve aan huis, 
tuin en hond op aan enige sportiviteit 
(bergsport, wandelen), lezen en buiten-
zijn.

Geert Hendrickx- gebiedsregisseur

Afdeling 
communicatie 
en Buurtgericht 
Werken Gemeente 
Heerlen

045 560 39 65
06 108 999 38
Postbus 1
6400 AA Heerlen
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OPEN PODIUM
Beste mensen, 
Wie mens droomt er nou niet van - al dan 
niet stiekem - om een keertje te spetteren 
op een professioneel theaterpodium, vol 
in de spotlichten, voor eigen publiek? 

Op 22 mei 2011 willen wij iedereen in 
Heerlen weer die kans geven tijdens de 
derde editie van het open podium. Alle 
Heerlenaren kunnen dan de planken op 
in het prachtige Theater Heerlen aan 
het burgemeester van Grunsvenplein. 
Mensen, groot en klein, kunnen individueel 
meedoen, maar ook in een duo of in een 
groep of vereniging. En iedereen mag 
komen kijken. Het evenement is gratis 
toegankelijk. 

In 2007 heeft heel Heerlen voor de eerste 
keer kunnen genieten van het Open 
Podium. Harmonieën, koren, dansgroepen, 
vechtsport, basketbal, voetbal, bridge, 
gedichten en nog veel meer: het was te 
zien, te horen en te beleven in en om het 
Parkstad Heerlen Theater.

Op 21 juni 2009 was het de bedoeling dit 
te herhalen. Helaas is dit door een brand in 
het theater Heerlen niet doorgegaan. Een 
andere datum vinden was gezien de volle 
agenda’s niet mogelijk.  

In 2011 vindt voor de eerste keer de Week 
van de Amateurkunst plaats. Als afsluiting  
staan op die dag niet alleen de deuren van 
het theater open maar zijn ook de podia 
beschikbaar voor alle inwoners van de stad.

Meedoen aan deze derde editie? 
Gezelschappen, verenigingen en 
organisaties van Heerlen, wij roepen u op 
om uw talent te laten zien aan elkaar en 
aan het publiek!!!. 
Of het nu gaat om dans, zang, sport, 
fotografie, muziek, bridge, toneel, dart, 
handwerken of een bijzonder ander talent. 
Wilt u andere Heerlenaren verrassen met 
een presentatie of act, meldt u dan aan. 
Niets is te gek, bijna alles kan.
Gaarne aanmelden voor 30 maart 2011. 
De organisatoren nemen daarna weer met 
elke aanmelder contact op om precieze 
afspraken te maken en een programma 
samen te stellen.

Meer informatie 
Voor meer informatie en aanmelden 
kunt u contact opnemen met Marion van 
Laar (secretariaat Buurtgericht Werken), 
telefoonnummer 045-5603923, of via mail: 
openpodium@heerlen.nl
Tot 22 mei 2011!  

Tijdens het openingsfeest van de Brede 
Maatschappelijke voorziening Maria-
Gewanden van 24 april 2010 werd een 
ballonwedstrijd georganiseerd. 

Met heel veel animo werd hier aan mee 
gedaan door jong en oud. Zelfs zoveel 
deelnemers dat er een telefoontje naar 
Eurocontrol ging om toestemming te 
vragen voor het oplaten van het grote 
aantal ballonnen.  
Na toestemming van Eurocontrol werden 
om 14.00 uur de ballonnen los gelaten om 
het luchtruim te bestijgen.  

Hierna werd verder gefeest tijdens de 
mooie en plezierige middag tijdens het 
openingsfeest van de nieuwe Brede 
Maatschappelijke Voorziening Maria- 
Gewanden. Na enige weken wachten 
ontvingen veel kaarten waaruit wij  
4 winnaars haalden waarvan de ballon de 
grootste afstand had afgelegd.
Tijdens het Sinterklaasfeest van 
Basisschool De Vlieger zijn de winnaars 
uitgenodigd om hun prijs in ontvangst te 
nemen. Nadat de kinderen hun kadootje 
van de goede sint hadden gekregen, was 
het de beurt van de winnaars van de 
ballonwedstrijd.

De Hoofdprijs ging naar Morena Bothmer. 
Zij won een waardebon voor een keer 
zweefvliegen vanaf vliegveld Schinveld.
De tweede prijs werd gewonnen door Max 
Muller, hij mag een voorstelling bijwonen 
in het Theater met de Theaterbon.
De derde prijs werd gewonnen door Max 
v/d Zweep en cynthia Lataster zij wonnen 
beiden ook een theaterbon.

uitreiking prijzen van de ballon-
wedstrijd op 5 december 2010.

Wie gaat er mee naar 
de Knoppenwinkel?
Hebt u ook zo’n moeite met de 
knoppen van al die nieuwe apparaten 
zoals computers, en gSM’s ? Enige 
handigheid met die dingen is wel 
vereist als je tegenwoordig een 
beetje bij wilt blijven. wij hebben de 
oplossing voor u: loop eens binnen bij 
de knoppenwinkel van Alcander. 

wij verkopen niets en staan met 
deskundige vrijwilligers voor u klaar 
om:
•   antwoord te geven op uw vragen 

over de bediening van uw (nieuwe) 
apparatuur;

•   u persoonlijk te begeleiden bij het 
aanleren van basishandelingen; 

•   u zelf te laten oefenen, zodat u deze 
dingen ook echt onder de knie krijgt.

Oefenen met de modernste apparaten
Wij hebben sinds kort de modernste 
apparaten voor u klaar staan. Dus als 
u iets nieuws wilt aanschaffen kunt u 
zich bij ons een beeld vormen van wat er 
zoals te koop is. Nogmaals, wij verkopen 
niets, maar geven wel een (vrijblijvend) 
koopadvies als u dat wilt.

Wilt u meer weten over uw eigen 
apparaat zoals laptop of GSM? Dan is 
het handig om uw eigen apparaat mee 
te brengen, zodat we u daar wegwijs op 
kunnen maken.
Wanneer dat niet mogelijk is -of wanneer 
u slecht ter been bent-  kunnen wij u 
ook aan huis helpen.

wat kost dat? 
Ons inloopspreekuur is gratis. Bij wat 
langere persoonlijke begeleiding (1 uur 
of meer) en bij bezoek aan huis vragen 
wij een kleine vergoeding waarmee we de 
Knoppenwinkel in stand houden.

geïnteresseerd ?  
We zijn iedere dinsdagmorgen van 9 tot 
12 u. te vinden in De Luciushof aan de 
Putgraaf nummer 3 in Heerlen en iedere 
vrijdagmorgen van 10 tot 12 u. in de 
Bibliotheek in Hoensbroek. 
U bent van harte welkom!
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Hangjongeren zijn een van de meest 
besproken ergernissen van de laatste 
tijd. Om een beetje zicht te krijgen 
wat er zoal gedaan wordt op dat gebied 
sprak ik een avond af met jeroen van 
Alcander die hier voortdurend mee 
bezig is.

We ontmoetten elkaar in “The Max”, 
het nieuwe home van de jeugd aan de 
Kastanjelaan in Hoensbroek.
In het verleden kwamen hier hang-
jongeren bijeen en werden er activiteiten 
georganiseerd. Nu het gebouw 
een werkelijke metamorfose heeft 
ondergaan met een heuse keuken, een 
computerruimte, een bioscoop, die ook 
als toneelzaal gebruikt kan worden, en 
knutselruimtes zijn ook de activiteiten 
enigszins gewijzigd.
Het is een prachtig gebouw geworden 
waar de jeugd vanaf 10 jaar terecht kan 
om mee te doen met de vele activiteiten 
die geboden worden, koken, computeren, 
knutselen, toneelspelen, het zijn maar 
een paar voorbeelden.

Wie heeft er op vrijdag avond niks 
spannends te doen, en zou graag eens 
een kijkje willen komen nemen bij de 
bevers.

Wij, de bevers van scoutinggroep de 
Stutters, zijn nog op zoek naar nieuwe 
leden, zowel jongens als meiden zijn van 
harte welkom!!
Iedere vrijdag van 17:30-19:00 beleven de 
bevers de grootste avonturen!!

Zo hebben we ieder jaar een echt kamp 
met 2 overnachtingen. Afgelopen jaar 
hadden we zelfs een echt circuskamp 
en zijn alle bevers opgeleid tot echte 
circusartiesten. We zijn wezen kijken 
bij de dieren van het circus en het hele 
scoutinggebouw was omgetoverd tot een 
echte circustent.

Ook doen we veel leuke actieve spellen in 
ons scoutinggebouw, maar natuurlijk ook 
buiten.
Een mooie herfsttocht, bosspel, 
stokbrood maken bij het kampvuur, zelf 
pannenkoeken bakken, knutselen, je kunt 
het zo gek niet bedenken!
En natuurlijk als de Sint in het land is,  
een Sintnachtje op het gebouw.

Kortom een echte aanrader voor iedereen 
die het erg leuk vind om samen met 
leeftijdsgenoten een super vrijdag te 
beleven.   

Lijkt jou dit ook wat, kom dan vooral 
eens kijken.

Op 11 maart organiseren wij een 
vriendjes en vriendinnetjesdag. 
Iedereen die eens een kijkje wil komen 
nemen is dan van harte welkom.
Kan je deze dag niet of wil je graag al 
eerder komen kijken dan kan dit uiteraard 
ook. Wel zou het fijn zijn als U even 
contact met ons opneemt zodat we weten 
hoeveel kinderen we kunnen verwachten.

U zult zich afvragen wat er dan met de 
hangjongeren gedaan wordt. 
Jeroen nam mij mee naar het MFC in 
Lotbroek waar een prachtige gymzaal is, 
daar waren zeker 25 jongeren die een 
stevig potje zaalvoetbal speelden, alles 
onder deskundige begeleiding van een 
sportleraar die de jeugd enthousiast kon 
maken bij dit spel. Verder vertelde Jeroen 
dat de straatwerkers van Alcander een 
goed contact hebben met de groepen 
straatjongeren die regelmatig aan hen 
vragen wat ze voor iets leuks willen gaan 
doen. Hier komen dan meestal wel ideeën 
uit die meteen omgezet worden. Iedereen 
heeft bij deze activiteiten veel plezier 
en het resultaat is natuurlijk dat het op 
straat een stuk rustiger wordt.
 
Natuurlijk worden de problemen die 
jongeren hebben niet vergeten, hier wordt 
ook aandacht aan besteed, met meestal 
een tevredenstellend resultaat. 
Vervolgens gingen we nog naar een gezin 
waar de dochter interesse had om mee te 
doen bij de activiteiten in “The Max” het 

Een avond op stap met de 
jeugdwerker van Alcander

was een leuk gesprek en afgesproken werd 
dat Jeroen haar zou ophalen om de eerste 
drempelvrees weg te nemen en haar te 
introduceren in de nieuwe groep.
Ik vond het een mooie avond waarbij mij 
veel duidelijk werd wat er zoal met de 
jeugd gedaan wordt, heel positief dus.

Maandag van 14.00 uur t/m 18.00 uur
leeftijd 10 t/m 15 jaar
Maandag van 19.00 uur t/m 22.00 uur
leeftijd 16 t/m 21 jaar
Dinsdag van 15.00 uur t/m 19.00 uur
leeftijd 10 t/m 15 jaar
Woensdag van 14.00 uur t/m 18.00 uur
leeftijd 10 t/m 15 jaar
Vrijdag van 19.00 uur t/m 22.00 uur
leeftijd 10 t/m 18 jaar
Zondag van 14.00 uur t/m 19.00 uur
leeftijd 10 t/m 18 jaar (om de 2 weken)

Zaalvoetbal
Het jongerenwerk van Alcander organiseert 
twee keer in de week zaalvoetbal.

Donderdag van 18.30 uur t/m 20.00 uur
10 t/m 15 jaar - start 9 september
Zaterdag van 20.00 uur t/m 21.30 uur
16 jaar en ouder - start 11 september

Het zaalvoetbal vind plaats in
sporthal MFC, te Nieuw Lotbroek op de 
Prinsenstraat.

KOM OOK NaaR De BeveRS vaN ScOuTiNGGROeP De STuTTeRS!
Bel even met anouk Pierik 
(teamleidster bevers): 06-46084332.

Ook biedt onze scouting genoeg avontuur 
voor andere leeftijden:
Kabouters (meisjes 7-11 jaar) 
zaterdag van 10:00 tot 12:00. 
Welpen (jongens 7-11 jaar) 
zaterdag van 15:00 tot 17:00.
padvindsters (meiden 11-15 jaar) 
zaterdag van 10:00 tot 12:30 uur.
Verkenners (jongens 11-15 jaar) 
zaterdag van 15:00 tot 17:30 uur.
De sherow’s (Meisjes en jongens  
15-18 jaar) vrijdag van 19:30  
tot 22:00 uur.

Ben je ouder als 18 en lijkt het je ook leuk 
om bij scouting te komen of wil je op een 
andere manier een bijdrage leveren aan de 
scouting dan ben je uiteraard van harte 
welkom!!

verdere informatie is te vinden op 

www.stutters.nl 
Adres Scoutinggroep de Stutters
Zandbergsweg 102, 6432 cD Hoensbroek
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Sloop kerk in Maria-Gewanden?
Door de beslissing van het Bisdom Roermond om ons 
kerkje aan de eredienst te onttrekken is er nog veel 
onduidelijkheid over de bestemming van dit gebouw. 
Buurtbewoners maken zich zorgen dat dit gebouw 
zal verdwijnen. Daarom wordt dan ook vaak de vraag 
gesteld wanneer ons kerkje gesloopt gaat worden.
Het antwoord daarop kan gemakkelijk worden 
gegeven: 
Nee, de kerk zal niet gesloopt worden. 

Sterker nog: het gebouw is nu veranderd in een devotiekapel voor de O.L.v. Maagd 
der armen van Banneux en zal in de toekomst ook als zodanig gebruikt worden. in 
het kerkje staat het bijzondere beeld van de Maagd der armen dat destijds door 
Banneux aan de parochie is geschonken. Welnu, door de vraag van parochianen om 
hier iets mee te doen heeft de RK Parochiefederatie Hoensbroek geld beschikbaar 
gesteld voor de omvorming tot kapel. Mede door hulp van vrijwilligers heeft dat een 
mooi resultaat heeft opgeleverd en is onze kerk nu een kapel. De betiteling “kapel” 
houdt in dat er geen reguliere eucharistievieringen meer worden gehouden, maar 
verder wel alles andere mogelijk is. in de maanden januari en februari van dit jaar 
bijvoorbeeld zijn hier de verschijningsdagen van Maria in Banneux op gepaste wijze 
gevierd. als u er eens een kijkje wil nemen lees dan in het federatienieuws van de 
parochiefederatie wanneer de kapel geopend is.

 25 april 2011 in 
 Maria-Gewanden

Na de lovende kritieken van afgelopen 
jaar zal Stichting PROPER ook in 2011 een 
editie van BrookPOP organiseren waarbij 
de doelstelling niet veranderd is, wel de 
aanpak. Het blijft laagdrempelig cultureel 
popfestival waarbij talent uit de regio zich 
zal presenteren naast vooraanstaande 
nationale en internationale acts. 

Omdat cultuur, en dus ook BrookPOP, 
niet stopt bij muziek, zijn de initiatieven 
dit jaar dan ook niet enkel op muziek 
gericht. Rondom BrookPOP worden dit jaar 
verschillende Art projecten opgezet waarbij 
bezoekers worden betrokken bij BrookPOP. 
Op deze manier wordt BrookPOP voor de 
bezoekers door de bezoekers. Ze hebben 
een sterke focus op publieksinteractie en 
sfeer, en zijn zo opgezet dat het resultaat 
een stempel drukt op het totaal beeld van 
het festival. 

BrookPOP wordt gehouden op  
25-04-2011 in Maria-Gewanden.  
Wil je meer weten over het festival  
of ben je geïnteresseerd in deelname 
aan het Art project kijk dan op 
www.brookpop.nl Of wordt lid van onze 
hyves (www.brookpopfestival.hyves.nl) 
als je op de hoogte wilt blijven van alle 
ontwikkelingen.

Woninginbrekers 
weer actief 

De politie heeft gemerkt dat 
inbrekers het vooral gemunt hebben 
op deuren waar al dan niet een 
nachtslot op zit. De inbrekers zetten 
een schroevendraaier tussen de 
deur en het kozijn en krijgen de 
deur zo binnen enkele seconden 
open. Ze blijven maar een paar 
minuten binnen waarbij ze vooral 
(auto)sleutels en andere zaken 
pakken die binnen handbereik 
liggen. Meerdere malen is daarmee 
vervolgens ook nog eens de auto van 
de gedupeerden gestolen. 
De politie adviseert u om vooral het 
nachtslot op de deur te doen, ook als 
u maar ‘even’ weg bent. Daarnaast 
is het verstandig de sleutels niet op 
makkelijke plekken, zoals het kastje 
naast de voordeur, te leggen. Zorg 
tevens voor goede buitenverlichting, 
want inbrekers staan niet graag in de 
spotlights. en zorg ervoor dat er licht 
aan is ook als u niet thuis bent. Maar 
wees alert, want inbrekers zijn niet 
alleen in het donker actief, helaas 
slaan ze zelfs op klaarlichte dag hun 
slag. 
 
Woninginbraken staan hoog op de  
prioriteitenlijst van ons korps. 
Daarom wordt er tijdens surveillance-
diensten extra op gelet. Maar mocht 
u nou in uw omgeving vreemde 
dingen zien, bijvoorbeeld mensen die 
zich verdacht ophouden in onbekende 
auto’s of heeft u andere informatie, 
geef dat dan door. juist deze 
informatie kan de politie helpen  
inbrekers te pakken. Dit kan via 
het landelijk telefoonnummer 
politie 0900-8844 (lokaal tarief) of 
anoniem via MeldMisdaadanoniem 
0900-7000 (gratis) 

Praktische inbraakpreventietips vindt 
u op www.politiekeurmerk.nl. 
via deze website kunt u ook een 
afspraak maken met een erkend 
bedrijf voor een persoonlijk 
preventieadvies. Door het nemen 
van eenvoudige maatregelen kan een 
inbraak, met alle nare gevolgen van 
dien, vaak voorkomen worden.

Op www.pit.tv, politie tv op internet 
van ons korps, treft u ook een 
rapportage over “hengelen”, hoe 
inbrekers heel eenvoudig weten 
binnen te komen en wat u daartegen 
kunt doen. 


