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COLLEGE BEZOEKT
MARIAGEWANDEN

Het college van burgemeester en wethouders bezoekt alle buurten van Heerlen.
De collegeleden doen dit om een goed beeld te krijgen van de buurten in de stad en haar

inwoners. Zij willen meer weten over de projecten en initiatieven die in de buurten spelen.
Daarnaast vinden de leden van het college het belangrijk om op een informele manier

organisaties en bewoners te ontmoeten.

ONZE BUURT WORDT BEZOCHT OP: 28 SEPTEMBER 2005

Lees meer over dit onderwerp en het programma op de volgende pagina >>

IN DIT NUMMER O.A.:

• College bezoekt Mariagewanden
-het Programma-

• Stichting Oppas-/
thuishulpcentrale zoekt
vrijwilligers

• Handboogschutterij Willem Tell

• Kindervakantiewerk
Mariagewanden

• De Hoofdstraat, vroeger en nu

Minima laten in Hoensbroek geld van de
belasting liggen, omdat ze niet op de hoogte
zijn van een aftrek voor bijzondere
ziektekosten.

De tegemoetkoming buitengewone uitgeven
(Tbu) bestaat al langer, maar is tot nu toe
nauwelijks onder de aandacht gebracht.
Daardoor loopt een grote groep mensen met
lagere inkomens een bedrag mis dat jaarlijks
tot enkele honderden euro’ s kan oplopen. Het
gaat om aftrekbare kosten die rechtstreeks
verband houden met ziekte of invaliditeit,
zoals voor hulpmiddelen, gezinshulp,
medicijnen, medische hulp.
Ook premies voor het ziekenfonds of een
ziektekostenverzekering komen in
aanmerking. Er zijn vaste aftrekbedragen
voor bepaalde uitgaven zoals extra kosten voor
kleding en beddengoed en de huisapotheek.
Er zijn eveneens vaste aftrekbedragen voor
chronische ziekte.
Niet alle kosten worden afgetrokken.
De belasting betaler moet boven een bepaald

“drempelbedrag” uitkomen om voor een
tegemoetkoming in aanmerking te komen.
De hoogte van deze drempel is afhankelijk van
het inkomen. Veel mensen schrikken er voor
terug om persoonlijke gegevens te
verstrekken die de belastingdienst nodig
heeft om vast te stellen of zij recht hebben op
de teruggave. U kunt echter gerust (anoniem)
bellen met het Bureau Cliënten telefoon in
Heerlen om te vragen waar en bij wie U het
beste terecht kunt om Uw papieren te laten
verzorgen.

BUREAU CLIËNTEN TELEFOON
Het telefoonnummer van de
Cliëntentelefoon is 045-5716986.
Vaak ook zijn er organisaties zoals vakbonden
die mensen helpen bij het doen van hun
belasting aangifte of andere instellingen in
Uw omgeving. Maak er gebruik van indien U
er recht op heeft.

(Deze bijdrage komt van het Lokaal overleg
minima beleid - Lomb -voorzitter Nico Hamstra)

Minima laten geld liggen

Abracadabra met Appels
In de klas van juf Miranda zitten elf kinderen.
Juf Miranda heeft een schaal met elf appels.
Juf Miranda wil de elf appels verdelen over de kinderen uit
haar klas, zó, dat ieder kind uiteindelijk een appel heeft,
maar er toch nog  ‘n appel in de schaal ligt

De Vraag: Kun jij juf Miranda helpen?
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COLLEGE BEZOEKT MARIAGEWANDEN
(vervolg pagina 1)

STICHTING OPPAS-/THUISHULPCENTRALE OOSTELIJK
ZUID-LIMBURG ZOEKT VRIJWILLIGERS

PROGRAMMA
Het programma bestaat uit een middag- en
een avondprogramma.

Tijdens het middagprogramma bezoekt het
college een aantal organisaties ofbewoners
uit de buurt. De Stichting Buurtgericht
Werken Mariagewanden werkt hiervoor met
de buurtcontactambtenaar van de gemeente,
de bewonersondersteuner van Tracee en de
bij het buurtgericht werken aangesloten
organisaties en instellingen uit
Mariagewanden in de komende tijd een
programma uit. De diverse organisaties en
verenigingen die actief zijn in de buurt
worden hiervoor schriftelijk benaderd.
Zij kunnen zich dan aanmelden voor een
bezoek door één of meerdere collegeleden.
Het definitieve programma wordt in overleg
samengesteld.

Na het middagprogramma gaat het college
eten met buurtbewoners. Tijdens het eten
kunnen zaken die in de buurt spelen
besproken worden. Hiervoor is echter maar
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Aanmelden is daarom noodzakelijk.
Bij teveel aanmeldingen wordt een selectie
gemaakt, zodanig dat er sprake is van een
evenredige vertegenwoordiging van
bewoners.

LET wel: het is niet de bedoeling individuele
problemen te bespreken. Het moet gaan om
projecten, initiatieven van organisaties en/
of groepen bewoners waar u graag een keer
met collegeleden informeel over wilt praten.

Voor het eten dat begint om 17.30 uur en
duurt tot 19.00 uur kunt u zich aanmelden bij:
mevrouw Annemie Akkermans,
buurtcontactambtenaar van de gemeente
Heerlen. E-mail: a.akkermans@heerlen.nl.
Tel. nr. 045-5604569
Het avondprogramma begint om 19.00 uur en
duurt tot ongeveer 20.30 uur. Bij het
avondprogramma kunnen alle bewoners
aanwezig zijn. Het is de bedoeling een
gezellig, informatief en informeel samen zijn
te organiseren waarbij de stichting
Buurtgericht Werken Mariagewanden een
presentatie verzorgt over haar
werkzaamheden voor uw buurt.
Zij laten zien hoe u kunt meedoen met het
Buurtgericht Werken!

Het definitieve programma wordt te zijner tijd
huis-aan-huis bij u bezorgd.

RESERVEER DAAROM NU REEDS VOOR
HET AVONDPROGRAMMA DE DATUM VAN
28 SEPTEMBER 2005 VAN 19.00-20.30
IN UW AGENDA.

Wilt u ook graag van de gelegenheid gebruik
maken met het college te eten, neem dan
contact op met uw buurtcontactambtenaar.
Wilt u met uw organisatie deelnemen aan
het middagprogramma reserveer dan ook
tijd vanaf 15.00- 17.30 uur en vul de
uitnodiging die uw organisatie nog ontvangt
in.

Wij zijn een vrijwillige
thuishulporganisatie

die ondersteuning
biedt aan
gehandicapten,
chronische zieken

en dementerenden.

Hulp ter ondersteuning van de
mantelzorger, om hen de gelegenheid te
geven, ontspanning en tijd voor henzelf te
nemen. Daarnaast bieden we de
hulpbehoevende de gelegenheid om eens met
andere mensen in contact te komen.

Onze hulp bestaat uit oppashulp bij het
gehandicapte kind en één keer in de twee
weken een activiteitenmiddag. Tijdens de
activiteitenmiddag worden er spelletjes
gedaan, gezwommen, een bezoekje aan de
speeltuin of kinderboerderij gebracht. Twee
keer per jaar maken we met de kinderen een
uitstapje naar kinderstad en een keer per jaar
een busreisje naar een pretpark.

Bij speciale gelegenheden zoals Sinterklaas,
Kerstmis en Carnaval organiseren we een
groot feest voor de kinderen en hun familie.

Met de chronische zieken en dementerenden
gaan we, indien gewenst, er op uit, een
terrasje nemen, begeleiding naar de arts,
samen boodschappen doen, of gewoon thuis
een praatje maken onder het genot van een
kop koffie.

De hulp die wij bieden wordt geboden door
vrijwilligers, mensen die zich geheel
vrijblijvend inzetten. Natuurlijk worden ook
zij regelmatig in het zonnetje gezet.

Een paar vrije uurtjes zinvol besteden?
Gewoon eens met wat anders bezig zijn dan
het dagelijkse werk, nieuwe mensen
ontmoeten, een helpende hand toesteken of
een luisterend oor zijn voor gehandicapten,
chronische zieken, dementerenden of
vereenzaamden ouderen? Voor u misschien
een kleine moeite, maar voor hen en hun
verzorgers is ieder beetje extra hulp meer dan
welkom ...

De Stichting Oppas - /Thuishulpcentrale
Oostelijk Zuid -Limburg biedt vrijwilligers:

- Wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen
verzekering

- Onkostenvergoeding van woon-werkverkeer
- Begeleiding vanuit de organisatie
- Deskundigheidbevordering

 Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30- 15.00 uur.
Gasthuisstraat 3, 6411 KD Heerlen
Telefoonnummer: 045-5506630.
e-mail: stichtingotcozl@hotmail.com

UITBREIDING REDACTIE
In de eerste nummers van buurtberichten
hebben we beschreven wat er allemaal komt
kijken bij het maken van een buurtkrant.
Wij vroegen toen ook om u aan te melden als
redactielid. De drempel hiervoor is blijkbaar
voor veel mensen te hoog. We zitten nu dus
nog steeds met een incomplete redactie.
Om de geplande 4 nummers per jaar te
kunnen uitbrengen hebben we dringend nog
enkele mensen nodig. Vooral voor het
schrijven en bij elkaar zoeken van teksten.

Misschien toch iets voor u???
Wilt u zich aanmelden of wilt u eerst meer
informatie?
Bel even met Ben Maes, tel: 0640190916
U kunt ook mailen naar ben.maes@home.nl
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Onze werkgroep bestaat momenteel uit
3 vrijwilligers, Ben Maes, Harrie Wolfs en
Gerard IJkema. Wij proberen knelpunten in
het openbaar gebied op te lossen. Soms met
hulp van de bewoners, soms met hulp van
instanties zoals gemeente, politie en
dergelijke. Maar altijd op initiatief van de
buurtbewoners.

Om iets te bereiken hebben wij daarom jullie
hulp hard nodig en hierbij meteen de oproep:
Als er iets mis is in jullie omgeving meld dit bij
een van de werkgroepsleden. Wel met enige
spelregels: de buurtbewoners kunnen
eenvoudige zaken, zoals een defecte
lantaarnpaal, losliggende trottoirtegels enz.
zelf melden bij de instanties zoals Openbare
werken (560400 of ow-frontoffice@heerlen.nl) .
Dan kunnen wij ons bezighouden met
knelpunten die iets moeilijker liggen.

Nieuws werkgroep Onderhoud
Openbaar Gebied

Digitaal trapveldje Nieuw Lotbroek

Wat is een Digitaal Trapveldje?
Een ruimte gevuld met computers in een
netwerk met een internetaansluiting, door
het rijk via de gemeente ter beschikking
gesteld. De wijk Nieuw Lotbroek heeft zo'n
trapveldje dat vanuit de Stichting
Buurtbeheer Nieuw Lotbroek is opgezet. Het
is bedoeld om de digitale kloof te verkleinen
die er bestaat tussen de verschillende
bevolkingsgroepen binnen de wijk.

 Wat gebeurt er op zo'n trapveldje?
Op dit moment worden er in het digitale

trapveldje van Nieuw Lotbroek diverse
cursussen gegeven door vrijwilligers uit de
wijk Nieuw Lotbroek:
•Beginnerscursussen voor ouderen:
computer, Windows, Word, Excel, acces en
Power point.
Dit bestaat uit 12 bijeenkomsten van 3 uur.
•Vervolgcursussen: internet en e-mail of
verdieping met nadruk op Word en Excel.

Op de woensdagavond is er een “open inloop”.
Op deze avond is het mogelijk voor cursisten
om te oefenen, maar ook andere wijkbewoners

kunnen voor zichzelf aan de computer komen
werken en gebruik maken van alle faciliteiten
waaronder internet.

Op de maandagmiddag is er na schooltijd de
mogelijkheid voor de schooljeugd om gebruik
te maken van de computers. De jeugd gebruikt
deze tijd om opdrachten te maken op de
computer voor school, om werkstukken te
maken of om spelletjes te spelen.

HET DIGITALE TRAPVELDJE EN
ONZE WIJK MARIAGEWANDEN

Ook voor bewoners van andere wijken is het
mogelijk gebruik te maken van het digitale
trapveldje in Nieuw Lotbroek: als u
belangstelling heeft voor het volgen van een
cursus kunt u zich als bewoner van
Mariagewanden opgeven bij het
stichtingsbestuur. Als er genoeg gegadigden
zijn, gaat het stichtingsbestuur
Mariagewanden op zoek naar een vrijwilliger
die deze cursus zal gaan geven. Voor deze
cursus kan dan gebruik gemaakt worden van
de faciliteiten van het digitale trapveldje in
Nieuw Lotbroek.

Mocht u interesse hebben om gebruik te
maken van het trapveldje, neem
dan even contact op met:
Ben Maes
Hoogstraat 10
Hoensbroek.
E-mail: ben.maes@home.nl

Wij hebben in het kader van het door de
gemeente gestarte Buurtgericht Werken een
aantal middelen tot onze beschikking. Zoals een
welwillende gemeente, budget, netwerk met
instanties en schouw. En niet te vergeten de
inzet van de werkgroep om de gehele buurt
leefbaarder te maken!

Net nadat de werkgroep denkt de schouw en
aanverwanten in de vingers te hebben gaat de
gemeente het een en ander veranderen.
Alhoewel sommigen er misschien een ander idee
over hebben, vinden de werkgroepsleden dat,
gezien de respons van de bewoners en de
bereikte resultaten van de laatste schouw, we
op de goede weg waren. En dit laatste hopen we
vast te houden met natuurlijk een streven naar
nog beter.

Wat gaat er veranderen in het nieuwe systeem?
We krijgen een buurtteam Schoon, Heel en
Veilig, waarin diverse betrokken instanties,

zoals gemeente, Woonpunt, politie, jullie
buurtstichting enz. vertegenwoordigd zijn.
Het belangrijkste criterium is dat meervoudige
knelpunten binnen een periode van 13 weken
opgelost kunnen gaan worden.
(Meervoudig=meerdere instanties benodigd,
denk bijvoorbeeld aan de trottoirtegels die
regelmatig aan flarden worden gereden door
een vrachtwagen). Ook de schouw, zoals die tot
nu toe plaats vond, gaat veranderen. Er gaat
eerst vastgesteld worden welke kwaliteit de
buurt mag verwachten en daarna volgt
toetsing daarvan. En dit wordt dan de schouw.
Een volgende keer meer over de komende
veranderingen.

De nieuwe werkwijze wordt nu ingevoerd in de
enige, zogenoemde, investeringsbuurt die we
hebben in Hoensbroek (Centrum-Dem).
De andere buurten met minder urgente
knelpunten (zoals Maria-Gewanden) starten
eind van het jaar met de gewijzigde aanpak.
Wat niet verandert is dat van de bewoners een
eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen
stukje buurt wordt verwacht. Op zich een
logische gedachte, want alleen de
buurtbewoners kunnen hun eigen
leefomgeving verbeteren/behouden.

Kindervakantiewerk MariaGewanden 2005Kindervakantiewerk MariaGewanden 2005

Handboogschutterij
Willem Tell S.C.
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Wij  willen ons  graag  aan u voorstellen,
wij komen voort uit een fusie van twee
verenigingen te weten Willem Tell, die zat
vroeger achter café In gen Haen op de
markt, en de vereniging Sagitta, die was
gehuisvest in de magere Hendrik die lag
waar nu de speeltuin ligt.  Omstreeks 1970
is onze vereniging gevestigd op het adres
Duivelsvoetpad achter het trainingsveld
van V KC

• Onze club heeft 40 leden meisjes jongens
vrouwen en mannen van de leeftijd 10 tot
80 jaar

• Wij schieten op 18 + 25 + 30 + 50 + 70 + 90
meter

• De club is aangesloten bij de Nederlandse
Handboogbond.

• We hebben wedstrijdschutters en
recreanten

• De oefentijden zijn maandag en donderdag
van 18.00u tot 22.00u voor gevorderden

• Op zondag van 10.30 tot 13.00 training
jeugdleden en mensen die pas schieten

• Op woensdag dezelfde groep als zondag,
dan van 18.00 tot 21.00

• Als men wilt gaan schieten kan men een
boog huren tegen een gering bedrag

Men kan op oefenavonden of zondagmorgen
komen kijken of inlichtingen vragen via tel:
5224259 t.n.v Ton  Dragstra

Hier vindt U ons als U eens een kopje koffie
wilt komen drinken of een kijkje wilt nemen.

Georganiseerd door Tracee in samenwerking met Stichting Buurtbeheer Mariagewanden
voor kinderen uit de wijk Mariagewanden in de leeftijd van 4 tlm 12 jaar.

Programma:
WOENSDAG 13 JULI 2005:

Activiteit: Sportdag
Tijd: om 10.00 uur begint de sportdag om 16.00 uur vindt de
prijsuitreiking plaats en kunnen de kinderen naar huis.
Kosten: EUR 3,00 per persoon ( de kinderen krijgen een lunch
aangeboden tussen de middag)
Aantal kinderen: maximale inschrijving 100 kinderen
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven als begeleider. Bij te weinig
aanmeldingen
van begeleiders kan de sportdag niet doorgaan.
Locatie: De locatie van de sportdag wordt nog bekend gemaakt via een
brief op de basisscholen of naar het huisadres.

Op deze dag organiseren we allerlei spellen en sportactiviteiten, met
o.a. een springkussen, voetbal, basketbal enz. Er zijn leuke prijzen te
winnen en tussen de middag lunchen we samen.

MAANDAG 11 JULI 2005:

Activiteit: Zwemmen in Glanerbrook in Geleen
Tijd: vertrek uit Hoensbroek om 10.00 uur - rond de klok van
18.30 uur hopen we weer terug te zijn in Hoensbroek.
(we vertrekken in Geleen om 18.00 uur)
Kosten: EUR 5,00 per persoon ( inclusief frietjes in het zwembad)
Aantal kinderen: Maximale inschrijving 50 kinderen
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven om mee te gaan.
Bij te weinig aanmeldingen van ouders/vrijwilligers kan deze
activiteit niet doorgaan.
Kinderen jonger dan 7 jaar en kinderen zonder zwemdiploma
mogen alleen mee onder begeleiding van een van de ouders/
verzorgers!!! Kinderen die niet goed kunnen zwemmen moeten
zorgen dat ze “vleugeltjes” aan hebben in het water!!!
Opstapplaats: Speeltuin "MariaGewanden" aan de Langstraat,
Hoensbroek
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De Hoofdstraat was vroeger een straat

met veel bedrijvigheid en veel winkeliers.

De herinrichting van de straat leidde tot

veranderingen. Voor de Hoofdstraat

waren deze veranderingen helaas niet

altijd voordelig. Nieuwe huurwoningen,

kamerverhuur en studio's kregen de

overhand. De bedrijvigheid nam snel af

en de Hoofdstraat leek gedoemd om te

verpauperen.

De Hoofdstraat: vroeger en nu!
Tijd voor verandering:
De Gemeente Heerlen, de Woningstichting
Hoensbroeck en de Stichting Buurbeheer
Mariagewande st aken de koppen bij elkaar .de
goede samepwerking leidde tot diverse
verbeteringen, zoals:
• aanplanten van nieuwe bomen.
• nieuwe groenvoorziening.
• het plaatsen van ondergrondse containers.
• 30km-zone verordening.
• het aan banden leggen van kamerverhuur.
• gemeentelijke subsidie voor gevelreiniging.

Dit alles zorgde zeker tot een uiterlijke
verbetering van onze Hoofdstraat. Minpuntje
is dat men niet méér pleit voor de sociale - en
welzijnssector in deze straat. Deze lenen zich

DONDERDAG 14 JULI 2005:

Activiteit: Uitstapje naar speeltuin Kernwasser Wunderland in Kalkar,
Duitsland
Er zijn maar liefst 36 schitterende attracties, vooral geschikt voor
kinderen van 3 T/M 12 jaar. Draaiende 'teacups', een reuzenrad,
trampolines, luchtballonnen, olifantjes, een wildwaterbaan, een
achtbaan en nog veel meer! Kernie's Familienpark is het ideale
uitstapje voor het hele gezin. Het bijzondere van Kernie's
Familienpark is de all-in formule. Deze houdt in dat alle attracties,
frietjes, ijs en frisdrank bij de entreeprijs zijn inbegrepen.
Tijd: Om 10.00 uur vertrekt de bus vanuit Hoensbroek en om 17.00 uur
vertrekt de bus vanuit Kalkar terug naar Hoensbroek.
Kosten: EUR 7,00 per persoon (inclusief frietjes)
Aantal kinderen: maximale inschrijving 50 kinderen
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven om mee te gaan. Bij te
weinig aanmelding van vrijwilligers/ouders kan de activiteit niet
doorgaan.
Opstapplaats: Speeltuin "Mariagewanden" aan de Langstraat,
Hoensbroek

VRIJDAG 15 JULI 2005:

Activiteit: Uitstapje naar Bobbejaanland
Klaar voor een bezoek aan het spetterendste familiepark? Of je nu
komt met je gezin, je club of een dolle vriendenbende, het wordt
gillen van plezier. Zet je schrap, want een dagje Bobbejaanland dat
voel je in je buik.
Tijd: De bus vertrekt vanuit Hoensbroek om 09.00 uur en zal vanuit
Bobbejaanland vertrekken om 18.00 uur.
Kosten: EUR 10,00 per persoon (kinderen moeten zelf voor eten en
drinken zorgen voor tussen de middag)
Aantal kinderen: maximale inschrijving 50 kinderen.
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven om mee te gaan. Bij te
weinig aanmeldingen van ouders/vrijwilligers kan deze activiteit niet
doorgaan. Kinderen jonger dan 7 jaar mogen alleen mee onder
begeleiding van een van de ouders/verzorgers!!!
Opstapplaats: Speeltuin "MariaGewanden" aan de Langstraat in
Hoensbroek

Inschrijven kan op de onderstaande manieren:
• vóór 1 juli a.s. het inschrijfformulier inleveren op de basisschool

waar het kind naar school gaat,
• vóór 1 juli a.s. het inschrijfformulier inleveren of opsturen naar

Tracee, Hoofdstraat 11, 6431 LA, Hoensbroek.
• Tijdens een van de jeugdclubs van Tracee inleveren bij de

begeleiding.
• Telefonisch inschrijven tussen 09.00 uur en 12.00 uur op maandag

t/rn vrijdag op telefoonnummer 045- 523 0440. Deze telefonische
inschrijving is mogelijk tot 1 juli.

Betaling van de activiteiten:
• Als u kind(eren) aan alle activiteiten deelneemt, kunt u op 11 juli het

gehele bedrag betalen voor aanvang van de activiteit bij een van de
begeleiders van Tracee. Graag een half uur vóór vertrek!!!

• Vóór aanvang van iedere activiteit kunt u bij een van de begeleiders
van Tracee betalen.

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd bellen met:
Sonja Timmermans: 045-5230440/06-47910 435
Suzanne Schreurs: 045-5230440/06-12261574

bij uitstek voor verbe tering en bevorderen
zonder meer de sociale controle.
Alle bewoners van de Hoofdstraat mogen
kijken naar een betere toekomst. Maar U als
bewoner van de Hoofdstraat bent ook
verantwoordelijk voor Uw woon - en
leefomgeving.

Buiten begint wat er binnen leeft.

Wees trots op
Uw Hoofdstraat!

Ine Kleiweg-Pobezin

CONTACTPERSONEN
De volgende personen fungeren als
contactpersoon voor hun deel van de
buurt naar het bestuur van de
Stichting Buurtbeheer:
• John Karst, Houwerstraat 43,
6432  AL  Hoensbroek,
tel: 5225805,  emailadres:
jomoloje@home.nl
• Gerard Ijkema, Voorstraat 18,
6432  CB Hoensbroek
g.c.ijkema@planet.nl
• Ben Maes, Hoogstraat 10,
6432  GL  Hoensbroek,
tel: 5233123,  emailadres:
ben.maes@home.nl
• Ine Kleiweg, Hoofdstraat 216,
6432  GL  Hoensbroek
tel: 5233757,  emailadres:
schoonheidssalonineke@planet.nl
• Katinka Bloem, Opbraakstraat 41,
6432  BR  Hoensbroek
tel: 5281608,  emailadres:
schopla@home.nl
• Harrie Wolfs, Delstraat 34,
6433  EA  Hoensbroek tel:5214248,
emailadres: bleubarett@home.nl
• Marian van de Elzen en
Els Klinkers, Buurtwinkel Gouverneur
Baron van Hövelplein 19, tel:
5231747 emailadres:
buurtwinkel@wanadoo.nl
Openingstijden maandag en
donderdag van 10-12 en woensdag
van 14-16 uur.
Bij deze personen kunt u in eerste
instantie met vragen of mede-
delingen over uw deel van de buurt
terecht. Natuurlijk blijven de
voorzitter en de secretaris het eerste
aanspreekpunt voor zaken die de
Stichting als geheel betreffen.
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BELANGRIJKE TELEFOON-
NUMMERS EN ADRESSEN
Alarmnummer 112
(ambulance, brandweer, politie)
Politie (geen spoed) 0900-8844
Politie (Anoniem) 0800-7000
Algemeen maatschappelijk werk 5615260
(ook voor Hoensbroek)
Arbeidsbureau, putgraaf 210 5714845
Bureau voor rechtshulp Heerlen 5719551
Bureau slachtofferhulp 046-4203500
CAD 5719577
Dierenambulance 5708000
Drugs- en tippeloverlast 5604040
Gemeentehuis Heerlen 5605040
Grofvuil aanmelden/afvaltelefoon 5437100
Huisvesting:
-   woningstichting Hoensbroeck 5636600
-   de Voorzorg 5223255
Informatiecentrum 5605050
Thuiszorg Bur g. V.d. Kroonstraat 20 5635483
                   Beersdalweg 93 5616161
Storingsnummers:
- Essent (electriciteit en gas) 0800-0004
- Kabel                                                   0800-1682 of 0340
- Water 0800-0233040
- defecte straatverlichting 073-8558472
Openbare werken 5604000
Onderwijs:
-   onderwijstelefoon 0800-1608
-   Openbare basisschool 5211623

steenkoolstraat
-   Basischool De Vlieger 5234400
-   Peuterspeelzaal de Belhamels, 5227150

Steenkoolstraat 2
-   Peuterspeelzaal ’t Krauwelnest, 5212800

Schuinstraat 2a
Vr ijwilligerscentrale 5602525
Buurtwinkel Kasteelbuurt 5231747
Huurdersbelangenvereniging
Groot Hoensbroek 5227671
R.K. Parochie Federatie,
OL Vrouw Maagd der Armen
-   Hoofdstraat 83, 5212518
-   OLV mgd der armen, 5212518
-   Pastorale nooddienst ziekenhuis Heerlen 5766666
Huisarts:
Limpens en Brouwers, Hoofdstraat 93, 5212553
Nightcare (weekendpost huisartsen) 5778844
Apotheken:
Martens, hoofdstraat 87,
6432  GA Hoensbroek 5212214
RD4 servicenummer reinigingsdienst 5437100 of

5604000
Fysiotherapeut Dorren
Hoofdstraat 110, 5630180
Stichting Buurtbeheer Mariagewanden 5233757
Ziekenhuizen:
-   atrium heerlen 5766666
-   atrium brunssum 5279999
Kindertelefoon 0800-0432

WATER BESPAREN
IN HET HUISHOUDEN

De zomer is weer
begonnen en we
gaan dan graag naar
buiten om eens
lekker van het
zonnetje te genieten.
Ook zijn we allemaal
wat actiever en gaan
we gezellig buiten
zitten met een
biertje of frisdrankje,
of we gaan eens de
auto een wasbeurt
geven of de plantjes

water geven. Als het lekker warm is, laten we de
kinderen buiten spelen met veel watergespetter.

Sta er eens bij stil dat we er in de zomer veel vaker
de kraan opendraaien dan in de winter en dat het
verbruik dan ook hoog is.

Waterbesparing is tegenwoordig een gekend
begrip maar in huis en tuin worden veel
eenvoudige maatregelen nog niet uitgevoerd.

Tracht de volgende tips toe te passen in huis:
• was steeds met een volle wasmachine
• neem een douche in plaats van een bad

(een douche van 5 minuten verbruikt 55
liter water, een bad 110 liter)

• herstel lekkende kranen onmiddellijk
(10 druppels per minuut betekent 5 liter
water per dag)

• installeer een waterbesparende douchekop
(6-7 liter water per minuut in plaats van 12
liter)

Een goede spaardouchekop halveert het water - en
energieverbruik en verdient zich in minder dan
een jaar terug en dat terwijl de douche even
comfortabel blijft. Helaas zijn niet alle
spaardouchekoppen even doeltreffend. De beste
spaardouchekoppen verbruiken slechts 7 à 8 liter
water per minuut, een conventionele kraan gaat
tot 15 liter per minuut.

• indien je toilet aan vervanging toe is, kijk uit
naar een toilet met een spaarspoeltoets

• installeer ééngreepsmengkranen, zo hoeft u
geen water te verspillen met het zoeken naar
de juiste temperatuur

• was de auto met water uit emmers in plaats
van met een tuinslang

• Vang regenwater op, dit is ook een besparing
van enkele liters die in de zomer van pas
komen.

Regenwater kan men zonder problemen gebruiken
voor wc-spoeling, tuin besproeien, auto wassen,
schoonmaken, en was - en vaatmachine.
Regenwater voor bad en douche wordt van
officiële zijde afgeraden. Het houdt een aantal
gezondheidsrisico’s in. Indien u het toch doet dan
is verdere zuivering aan te raden.
Regenwater is geen drinkwater. Theoretisch kan u
van regenwater drinkwater maken maar dan is een
permanente controle op, en analyse van het zo
verkregen drinkwater absoluut noodzakelijk.

(Bron N.V. WML Limburglaan 25, 6229 GA Maastricht)
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COLLEGE BEZOEKT
MARIAGEWANDEN

Het college van burgemeester en wethouders bezoekt alle buurten van Heerlen.
De collegeleden doen dit om een goed beeld te krijgen van de buurten in de stad en haar

inwoners. Zij willen meer weten over de projecten en initiatieven die in de buurten spelen.
Daarnaast vinden de leden van het college het belangrijk om op een informele manier

organisaties en bewoners te ontmoeten.

ONZE BUURT WORDT BEZOCHT OP: 28 SEPTEMBER 2005

Lees meer over dit onderwerp en het programma op de volgende pagina >>

IN DIT NUMMER O.A.:

• College bezoekt Mariagewanden
-het Programma-

• Stichting Oppas-/
thuishulpcentrale zoekt
vrijwilligers

• Handboogschutterij Willem Tell

• Kindervakantiewerk
Mariagewanden

• De Hoofdstraat, vroeger en nu

Minima laten in Hoensbroek geld van de
belasting liggen, omdat ze niet op de hoogte
zijn van een aftrek voor bijzondere
ziektekosten.

De tegemoetkoming buitengewone uitgeven
(Tbu) bestaat al langer, maar is tot nu toe
nauwelijks onder de aandacht gebracht.
Daardoor loopt een grote groep mensen met
lagere inkomens een bedrag mis dat jaarlijks
tot enkele honderden euro’ s kan oplopen. Het
gaat om aftrekbare kosten die rechtstreeks
verband houden met ziekte of invaliditeit,
zoals voor hulpmiddelen, gezinshulp,
medicijnen, medische hulp.
Ook premies voor het ziekenfonds of een
ziektekostenverzekering komen in
aanmerking. Er zijn vaste aftrekbedragen
voor bepaalde uitgaven zoals extra kosten voor
kleding en beddengoed en de huisapotheek.
Er zijn eveneens vaste aftrekbedragen voor
chronische ziekte.
Niet alle kosten worden afgetrokken.
De belasting betaler moet boven een bepaald

“drempelbedrag” uitkomen om voor een
tegemoetkoming in aanmerking te komen.
De hoogte van deze drempel is afhankelijk van
het inkomen. Veel mensen schrikken er voor
terug om persoonlijke gegevens te
verstrekken die de belastingdienst nodig
heeft om vast te stellen of zij recht hebben op
de teruggave. U kunt echter gerust (anoniem)
bellen met het Bureau Cliënten telefoon in
Heerlen om te vragen waar en bij wie U het
beste terecht kunt om Uw papieren te laten
verzorgen.

BUREAU CLIËNTEN TELEFOON
Het telefoonnummer van de
Cliëntentelefoon is 045-5716986.
Vaak ook zijn er organisaties zoals vakbonden
die mensen helpen bij het doen van hun
belasting aangifte of andere instellingen in
Uw omgeving. Maak er gebruik van indien U
er recht op heeft.

(Deze bijdrage komt van het Lokaal overleg
minima beleid - Lomb -voorzitter Nico Hamstra)

Minima laten geld liggen

Abracadabra met Appels
In de klas van juf Miranda zitten elf kinderen.
Juf Miranda heeft een schaal met elf appels.
Juf Miranda wil de elf appels verdelen over de kinderen uit
haar klas, zó, dat ieder kind uiteindelijk een appel heeft,
maar er toch nog  ‘n appel in de schaal ligt

De Vraag: Kun jij juf Miranda helpen?
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COLLEGE BEZOEKT MARIAGEWANDEN
(vervolg pagina 1)

STICHTING OPPAS-/THUISHULPCENTRALE OOSTELIJK
ZUID-LIMBURG ZOEKT VRIJWILLIGERS

PROGRAMMA
Het programma bestaat uit een middag- en
een avondprogramma.

Tijdens het middagprogramma bezoekt het
college een aantal organisaties ofbewoners
uit de buurt. De Stichting Buurtgericht
Werken Mariagewanden werkt hiervoor met
de buurtcontactambtenaar van de gemeente,
de bewonersondersteuner van Tracee en de
bij het buurtgericht werken aangesloten
organisaties en instellingen uit
Mariagewanden in de komende tijd een
programma uit. De diverse organisaties en
verenigingen die actief zijn in de buurt
worden hiervoor schriftelijk benaderd.
Zij kunnen zich dan aanmelden voor een
bezoek door één of meerdere collegeleden.
Het definitieve programma wordt in overleg
samengesteld.

Na het middagprogramma gaat het college
eten met buurtbewoners. Tijdens het eten
kunnen zaken die in de buurt spelen
besproken worden. Hiervoor is echter maar
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Aanmelden is daarom noodzakelijk.
Bij teveel aanmeldingen wordt een selectie
gemaakt, zodanig dat er sprake is van een
evenredige vertegenwoordiging van
bewoners.

LET wel: het is niet de bedoeling individuele
problemen te bespreken. Het moet gaan om
projecten, initiatieven van organisaties en/
of groepen bewoners waar u graag een keer
met collegeleden informeel over wilt praten.

Voor het eten dat begint om 17.30 uur en
duurt tot 19.00 uur kunt u zich aanmelden bij:
mevrouw Annemie Akkermans,
buurtcontactambtenaar van de gemeente
Heerlen. E-mail: a.akkermans@heerlen.nl.
Tel. nr. 045-5604569
Het avondprogramma begint om 19.00 uur en
duurt tot ongeveer 20.30 uur. Bij het
avondprogramma kunnen alle bewoners
aanwezig zijn. Het is de bedoeling een
gezellig, informatief en informeel samen zijn
te organiseren waarbij de stichting
Buurtgericht Werken Mariagewanden een
presentatie verzorgt over haar
werkzaamheden voor uw buurt.
Zij laten zien hoe u kunt meedoen met het
Buurtgericht Werken!

Het definitieve programma wordt te zijner tijd
huis-aan-huis bij u bezorgd.

RESERVEER DAAROM NU REEDS VOOR
HET AVONDPROGRAMMA DE DATUM VAN
28 SEPTEMBER 2005 VAN 19.00-20.30
IN UW AGENDA.

Wilt u ook graag van de gelegenheid gebruik
maken met het college te eten, neem dan
contact op met uw buurtcontactambtenaar.
Wilt u met uw organisatie deelnemen aan
het middagprogramma reserveer dan ook
tijd vanaf 15.00- 17.30 uur en vul de
uitnodiging die uw organisatie nog ontvangt
in.

Wij zijn een vrijwillige
thuishulporganisatie

die ondersteuning
biedt aan
gehandicapten,
chronische zieken

en dementerenden.

Hulp ter ondersteuning van de
mantelzorger, om hen de gelegenheid te
geven, ontspanning en tijd voor henzelf te
nemen. Daarnaast bieden we de
hulpbehoevende de gelegenheid om eens met
andere mensen in contact te komen.

Onze hulp bestaat uit oppashulp bij het
gehandicapte kind en één keer in de twee
weken een activiteitenmiddag. Tijdens de
activiteitenmiddag worden er spelletjes
gedaan, gezwommen, een bezoekje aan de
speeltuin of kinderboerderij gebracht. Twee
keer per jaar maken we met de kinderen een
uitstapje naar kinderstad en een keer per jaar
een busreisje naar een pretpark.

Bij speciale gelegenheden zoals Sinterklaas,
Kerstmis en Carnaval organiseren we een
groot feest voor de kinderen en hun familie.

Met de chronische zieken en dementerenden
gaan we, indien gewenst, er op uit, een
terrasje nemen, begeleiding naar de arts,
samen boodschappen doen, of gewoon thuis
een praatje maken onder het genot van een
kop koffie.

De hulp die wij bieden wordt geboden door
vrijwilligers, mensen die zich geheel
vrijblijvend inzetten. Natuurlijk worden ook
zij regelmatig in het zonnetje gezet.

Een paar vrije uurtjes zinvol besteden?
Gewoon eens met wat anders bezig zijn dan
het dagelijkse werk, nieuwe mensen
ontmoeten, een helpende hand toesteken of
een luisterend oor zijn voor gehandicapten,
chronische zieken, dementerenden of
vereenzaamden ouderen? Voor u misschien
een kleine moeite, maar voor hen en hun
verzorgers is ieder beetje extra hulp meer dan
welkom ...

De Stichting Oppas - /Thuishulpcentrale
Oostelijk Zuid -Limburg biedt vrijwilligers:

- Wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen
verzekering

- Onkostenvergoeding van woon-werkverkeer
- Begeleiding vanuit de organisatie
- Deskundigheidbevordering

 Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30- 15.00 uur.
Gasthuisstraat 3, 6411 KD Heerlen
Telefoonnummer: 045-5506630.
e-mail: stichtingotcozl@hotmail.com

UITBREIDING REDACTIE
In de eerste nummers van buurtberichten
hebben we beschreven wat er allemaal komt
kijken bij het maken van een buurtkrant.
Wij vroegen toen ook om u aan te melden als
redactielid. De drempel hiervoor is blijkbaar
voor veel mensen te hoog. We zitten nu dus
nog steeds met een incomplete redactie.
Om de geplande 4 nummers per jaar te
kunnen uitbrengen hebben we dringend nog
enkele mensen nodig. Vooral voor het
schrijven en bij elkaar zoeken van teksten.

Misschien toch iets voor u???
Wilt u zich aanmelden of wilt u eerst meer
informatie?
Bel even met Ben Maes, tel: 0640190916
U kunt ook mailen naar ben.maes@home.nl
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Onze werkgroep bestaat momenteel uit
3 vrijwilligers, Ben Maes, Harrie Wolfs en
Gerard IJkema. Wij proberen knelpunten in
het openbaar gebied op te lossen. Soms met
hulp van de bewoners, soms met hulp van
instanties zoals gemeente, politie en
dergelijke. Maar altijd op initiatief van de
buurtbewoners.

Om iets te bereiken hebben wij daarom jullie
hulp hard nodig en hierbij meteen de oproep:
Als er iets mis is in jullie omgeving meld dit bij
een van de werkgroepsleden. Wel met enige
spelregels: de buurtbewoners kunnen
eenvoudige zaken, zoals een defecte
lantaarnpaal, losliggende trottoirtegels enz.
zelf melden bij de instanties zoals Openbare
werken (560400 of ow-frontoffice@heerlen.nl) .
Dan kunnen wij ons bezighouden met
knelpunten die iets moeilijker liggen.

Nieuws werkgroep Onderhoud
Openbaar Gebied

Digitaal trapveldje Nieuw Lotbroek

Wat is een Digitaal Trapveldje?
Een ruimte gevuld met computers in een
netwerk met een internetaansluiting, door
het rijk via de gemeente ter beschikking
gesteld. De wijk Nieuw Lotbroek heeft zo'n
trapveldje dat vanuit de Stichting
Buurtbeheer Nieuw Lotbroek is opgezet. Het
is bedoeld om de digitale kloof te verkleinen
die er bestaat tussen de verschillende
bevolkingsgroepen binnen de wijk.

 Wat gebeurt er op zo'n trapveldje?
Op dit moment worden er in het digitale

trapveldje van Nieuw Lotbroek diverse
cursussen gegeven door vrijwilligers uit de
wijk Nieuw Lotbroek:
•Beginnerscursussen voor ouderen:
computer, Windows, Word, Excel, acces en
Power point.
Dit bestaat uit 12 bijeenkomsten van 3 uur.
•Vervolgcursussen: internet en e-mail of
verdieping met nadruk op Word en Excel.

Op de woensdagavond is er een “open inloop”.
Op deze avond is het mogelijk voor cursisten
om te oefenen, maar ook andere wijkbewoners

kunnen voor zichzelf aan de computer komen
werken en gebruik maken van alle faciliteiten
waaronder internet.

Op de maandagmiddag is er na schooltijd de
mogelijkheid voor de schooljeugd om gebruik
te maken van de computers. De jeugd gebruikt
deze tijd om opdrachten te maken op de
computer voor school, om werkstukken te
maken of om spelletjes te spelen.

HET DIGITALE TRAPVELDJE EN
ONZE WIJK MARIAGEWANDEN

Ook voor bewoners van andere wijken is het
mogelijk gebruik te maken van het digitale
trapveldje in Nieuw Lotbroek: als u
belangstelling heeft voor het volgen van een
cursus kunt u zich als bewoner van
Mariagewanden opgeven bij het
stichtingsbestuur. Als er genoeg gegadigden
zijn, gaat het stichtingsbestuur
Mariagewanden op zoek naar een vrijwilliger
die deze cursus zal gaan geven. Voor deze
cursus kan dan gebruik gemaakt worden van
de faciliteiten van het digitale trapveldje in
Nieuw Lotbroek.

Mocht u interesse hebben om gebruik te
maken van het trapveldje, neem
dan even contact op met:
Ben Maes
Hoogstraat 10
Hoensbroek.
E-mail: ben.maes@home.nl

Wij hebben in het kader van het door de
gemeente gestarte Buurtgericht Werken een
aantal middelen tot onze beschikking. Zoals een
welwillende gemeente, budget, netwerk met
instanties en schouw. En niet te vergeten de
inzet van de werkgroep om de gehele buurt
leefbaarder te maken!

Net nadat de werkgroep denkt de schouw en
aanverwanten in de vingers te hebben gaat de
gemeente het een en ander veranderen.
Alhoewel sommigen er misschien een ander idee
over hebben, vinden de werkgroepsleden dat,
gezien de respons van de bewoners en de
bereikte resultaten van de laatste schouw, we
op de goede weg waren. En dit laatste hopen we
vast te houden met natuurlijk een streven naar
nog beter.

Wat gaat er veranderen in het nieuwe systeem?
We krijgen een buurtteam Schoon, Heel en
Veilig, waarin diverse betrokken instanties,

zoals gemeente, Woonpunt, politie, jullie
buurtstichting enz. vertegenwoordigd zijn.
Het belangrijkste criterium is dat meervoudige
knelpunten binnen een periode van 13 weken
opgelost kunnen gaan worden.
(Meervoudig=meerdere instanties benodigd,
denk bijvoorbeeld aan de trottoirtegels die
regelmatig aan flarden worden gereden door
een vrachtwagen). Ook de schouw, zoals die tot
nu toe plaats vond, gaat veranderen. Er gaat
eerst vastgesteld worden welke kwaliteit de
buurt mag verwachten en daarna volgt
toetsing daarvan. En dit wordt dan de schouw.
Een volgende keer meer over de komende
veranderingen.

De nieuwe werkwijze wordt nu ingevoerd in de
enige, zogenoemde, investeringsbuurt die we
hebben in Hoensbroek (Centrum-Dem).
De andere buurten met minder urgente
knelpunten (zoals Maria-Gewanden) starten
eind van het jaar met de gewijzigde aanpak.
Wat niet verandert is dat van de bewoners een
eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen
stukje buurt wordt verwacht. Op zich een
logische gedachte, want alleen de
buurtbewoners kunnen hun eigen
leefomgeving verbeteren/behouden.

Kindervakantiewerk MariaGewanden 2005Kindervakantiewerk MariaGewanden 2005

Handboogschutterij
Willem Tell S.C.
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Wij  willen ons  graag  aan u voorstellen,
wij komen voort uit een fusie van twee
verenigingen te weten Willem Tell, die zat
vroeger achter café In gen Haen op de
markt, en de vereniging Sagitta, die was
gehuisvest in de magere Hendrik die lag
waar nu de speeltuin ligt.  Omstreeks 1970
is onze vereniging gevestigd op het adres
Duivelsvoetpad achter het trainingsveld
van V KC

• Onze club heeft 40 leden meisjes jongens
vrouwen en mannen van de leeftijd 10 tot
80 jaar

• Wij schieten op 18 + 25 + 30 + 50 + 70 + 90
meter

• De club is aangesloten bij de Nederlandse
Handboogbond.

• We hebben wedstrijdschutters en
recreanten

• De oefentijden zijn maandag en donderdag
van 18.00u tot 22.00u voor gevorderden

• Op zondag van 10.30 tot 13.00 training
jeugdleden en mensen die pas schieten

• Op woensdag dezelfde groep als zondag,
dan van 18.00 tot 21.00

• Als men wilt gaan schieten kan men een
boog huren tegen een gering bedrag

Men kan op oefenavonden of zondagmorgen
komen kijken of inlichtingen vragen via tel:
5224259 t.n.v Ton  Dragstra

Hier vindt U ons als U eens een kopje koffie
wilt komen drinken of een kijkje wilt nemen.

Georganiseerd door Tracee in samenwerking met Stichting Buurtbeheer Mariagewanden
voor kinderen uit de wijk Mariagewanden in de leeftijd van 4 tlm 12 jaar.

Programma:
WOENSDAG 13 JULI 2005:

Activiteit: Sportdag
Tijd: om 10.00 uur begint de sportdag om 16.00 uur vindt de
prijsuitreiking plaats en kunnen de kinderen naar huis.
Kosten: EUR 3,00 per persoon ( de kinderen krijgen een lunch
aangeboden tussen de middag)
Aantal kinderen: maximale inschrijving 100 kinderen
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven als begeleider. Bij te weinig
aanmeldingen
van begeleiders kan de sportdag niet doorgaan.
Locatie: De locatie van de sportdag wordt nog bekend gemaakt via een
brief op de basisscholen of naar het huisadres.

Op deze dag organiseren we allerlei spellen en sportactiviteiten, met
o.a. een springkussen, voetbal, basketbal enz. Er zijn leuke prijzen te
winnen en tussen de middag lunchen we samen.

MAANDAG 11 JULI 2005:

Activiteit: Zwemmen in Glanerbrook in Geleen
Tijd: vertrek uit Hoensbroek om 10.00 uur - rond de klok van
18.30 uur hopen we weer terug te zijn in Hoensbroek.
(we vertrekken in Geleen om 18.00 uur)
Kosten: EUR 5,00 per persoon ( inclusief frietjes in het zwembad)
Aantal kinderen: Maximale inschrijving 50 kinderen
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven om mee te gaan.
Bij te weinig aanmeldingen van ouders/vrijwilligers kan deze
activiteit niet doorgaan.
Kinderen jonger dan 7 jaar en kinderen zonder zwemdiploma
mogen alleen mee onder begeleiding van een van de ouders/
verzorgers!!! Kinderen die niet goed kunnen zwemmen moeten
zorgen dat ze “vleugeltjes” aan hebben in het water!!!
Opstapplaats: Speeltuin "MariaGewanden" aan de Langstraat,
Hoensbroek
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De Hoofdstraat was vroeger een straat

met veel bedrijvigheid en veel winkeliers.

De herinrichting van de straat leidde tot

veranderingen. Voor de Hoofdstraat

waren deze veranderingen helaas niet

altijd voordelig. Nieuwe huurwoningen,

kamerverhuur en studio's kregen de

overhand. De bedrijvigheid nam snel af

en de Hoofdstraat leek gedoemd om te

verpauperen.

De Hoofdstraat: vroeger en nu!
Tijd voor verandering:
De Gemeente Heerlen, de Woningstichting
Hoensbroeck en de Stichting Buurbeheer
Mariagewande st aken de koppen bij elkaar .de
goede samepwerking leidde tot diverse
verbeter ingen, zoals:
• aanplanten van nieuwe bomen.
• nieuwe groenvoorziening.
• het plaatsen van ondergrondse containers.
• 30km-zone verordening.
• het aan banden leggen van kamer verhuur.
• gemeentelijke subsidie voor gevelreiniging.

Dit alles zorgde zeker tot een uiterlijke
verbeter ing van onze Hoofdstraat. Minpuntje
is dat men niet méér pleit voor de sociale - en
welzijnssector in deze straat. Deze lenen zich

DONDERDAG 14 JULI 2005:

Activiteit: Uitstapje naar speeltuin Kernwasser Wunderland in Kalkar,
Duitsland
Er zijn maar liefst 36 schitterende attracties, vooral geschikt voor
kinderen van 3 T/M 12 jaar. Draaiende 'teacups', een reuzenrad,
trampolines, luchtballonnen, olifantjes, een wildwaterbaan, een
achtbaan en nog veel meer! Kernie's Familienpark is het ideale
uitstapje voor het hele gezin. Het bijzondere van Kernie's
Familienpark is de all-in formule. Deze houdt in dat alle attracties,
frietjes, ijs en frisdrank bij de entreeprijs zijn inbegrepen.
Tijd: Om 10.00 uur vertrekt de bus vanuit Hoensbroek en om 17.00 uur
vertrekt de bus vanuit Kalkar terug naar Hoensbroek.
Kosten: EUR 7,00 per persoon (inclusief frietjes)
Aantal kinderen: maximale inschrijving 50 kinderen
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven om mee te gaan. Bij te
weinig aanmelding van vrijwilligers/ouders kan de activiteit niet
doorgaan.
Opstapplaats: Speeltuin "Mariagewanden" aan de Langstraat,
Hoensbroek

VRIJDAG 15 JULI 2005:

Activiteit: Uitstapje naar Bobbejaanland
Klaar voor een bezoek aan het spetterendste familiepark? Of je nu
komt met je gezin, je club of een dolle vriendenbende, het wordt
gillen van plezier. Zet je schrap, want een dagje Bobbejaanland dat
voel je in je buik.
Tijd: De bus vertrekt vanuit Hoensbroek om 09.00 uur en zal vanuit
Bobbejaanland vertrekken om 18.00 uur.
Kosten: EUR 10,00 per persoon (kinderen moeten zelf voor eten en
drinken zorgen voor tussen de middag)
Aantal kinderen: maximale inschrijving 50 kinderen.
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven om mee te gaan. Bij te
weinig aanmeldingen van ouders/vrijwilligers kan deze activiteit niet
doorgaan. Kinderen jonger dan 7 jaar mogen alleen mee onder
begeleiding van een van de ouders/verzorgers!!!
Opstapplaats: Speeltuin "MariaGewanden" aan de Langstraat in
Hoensbroek

Inschrijven kan op de onderstaande manieren:
• vóór 1 juli a.s. het inschrijfformulier inleveren op de basisschool

waar het kind naar school gaat,
• vóór 1 juli a.s. het inschrijfformulier inleveren of opsturen naar

Tracee, Hoofdstraat 11, 6431 LA, Hoensbroek.
• Tijdens een van de jeugdclubs van Tracee inleveren bij de

begeleiding.
• Telefonisch inschrijven tussen 09.00 uur en 12.00 uur op maandag

t/rn vrijdag op telefoonnummer 045- 523 0440. Deze telefonische
inschrijving is mogelijk tot 1 juli.

Betaling van de activiteiten:
• Als u kind(eren) aan alle activiteiten deelneemt, kunt u op 11 juli het

gehele bedrag betalen voor aanvang van de activiteit bij een van de
begeleiders van Tracee. Graag een half uur vóór vertrek!!!

• Vóór aanvang van iedere activiteit kunt u bij een van de begeleiders
van Tracee betalen.

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd bellen met:
Sonja Timmermans: 045-5230440/06-47910 435
Suzanne Schreurs: 045-5230440/06-12261574

bij uitstek voor verbe tering en bevorderen
zonder meer de sociale controle.
Alle bewoners van de Hoofdstraat mogen
kijken naar een betere toekomst. Maar U als
bewoner van de Hoofdstraat bent ook
verantwoordelijk voor Uw woon - en
leefomgeving.

Buiten begint wat er binnen leeft.

Wees trots op
Uw Hoofdstraat!

Ine Kleiweg-Pobezin

CONTACTPERSONEN
De volgende personen fungeren als
contactpersoon voor hun deel van de
buurt naar het bestuur van de
Stichting Buurtbeheer:
• John Karst, Houwerstraat 43,
6432  AL  Hoensbroek,
tel: 5225805,  emailadres:
jomoloje@home.nl
• Gerard Ijkema, Voorstraat 18,
6432  CB Hoensbroek
g.c.ijkema@planet.nl
• Ben Maes, Hoogstraat 10,
6432  GL  Hoensbroek,
tel: 5233123,  emailadres:
ben.maes@home.nl
• Ine Kleiweg, Hoofdstraat 216,
6432  GL  Hoensbroek
tel: 5233757,  emailadres:
schoonheidssalonineke@planet.nl
• Katinka Bloem, Opbraakstraat 41,
6432  BR  Hoensbroek
tel: 5281608,  emailadres:
schopla@home.nl
• Harrie Wolfs, Delstraat 34,
6433  EA  Hoensbroek tel:5214248,
emailadres: bleubarett@home.nl
• Marian van de Elzen en
Els Klinkers, Buurtwinkel Gouverneur
Baron van Hövelplein 19, tel:
5231747 emailadres:
buurtwinkel@wanadoo.nl
Openingstijden maandag en
donderdag van 10-12 en woensdag
van 14-16 uur.
Bij deze personen kunt u in eerste
instantie met vragen of mede-
delingen over uw deel van de buurt
terecht. Natuurlijk blijven de
voorzitter en de secretaris het eerste
aanspreekpunt voor zaken die de
Stichting als geheel betreffen.

- 6 -

BELANGRIJKE TELEFOON-
NUMMERS EN ADRESSEN
Alarmnummer 112
(ambulance, brandweer, politie)
Politie (geen spoed) 0900-8844
Politie (Anoniem) 0800-7000
Algemeen maatschappelijk werk 5615260
(ook voor Hoensbroek)
Arbeidsbureau, putgraaf 210 5714845
Bureau voor rechtshulp Heerlen 5719551
Bureau slachtofferhulp 046-4203500
CAD 5719577
Dierenambulance 5708000
Drugs- en tippeloverlast 5604040
Gemeentehuis Heerlen 5605040
Grofvuil aanmelden/afvaltelefoon 5437100
Huisvesting:
-   woningstichting Hoensbroeck 5636600
-   de Voorzorg 5223255
Informatiecentrum 5605050
Thuiszorg Bur g. V.d. Kroonstraat 20 5635483
                   Beersdalweg 93 5616161
Storingsnummers:
- Essent (electriciteit en gas) 0800-0004
- Kabel                                                   0800-1682 of 0340
- Water 0800-0233040
- defecte straatverlichting 073-8558472
Openbare werken 5604000
Onderwijs:
-   onderwijstelefoon 0800-1608
-   Openbare basisschool 5211623

steenkoolstraat
-   Basischool De Vlieger 5234400
-   Peuterspeelzaal de Belhamels, 5227150

Steenkoolstraat 2
-   Peuterspeelzaal ’t Krauwelnest, 5212800

Schuinstraat 2a
Vr ijwilligerscentrale 5602525
Buurtwinkel Kasteelbuurt 5231747
Huurdersbelangenvereniging
Groot Hoensbroek 5227671
R.K. Parochie Federatie,
OL Vrouw Maagd der Armen
-   Hoofdstraat 83, 5212518
-   OLV mgd der armen, 5212518
-   Pastorale nooddienst ziekenhuis Heerlen 5766666
Huisarts:
Limpens en Brouwers, Hoofdstraat 93, 5212553
Nightcare (weekendpost huisartsen) 5778844
Apotheken:
Martens, hoofdstraat 87,
6432  GA Hoensbroek 5212214
RD4 servicenummer reinigingsdienst 5437100 of

5604000
Fysiotherapeut Dorren
Hoofdstraat 110, 5630180
Stichting Buurtbeheer Mariagewanden 5233757
Ziekenhuizen:
-   atrium heerlen 5766666
-   atrium brunssum 5279999
Kindertelefoon 0800-0432

WATER BESPAREN
IN HET HUISHOUDEN

De zomer is weer
begonnen en we
gaan dan graag naar
buiten om eens
lekker van het
zonnetje te genieten.
Ook zijn we allemaal
wat actiever en gaan
we gezellig buiten
zitten met een
biertje of frisdrankje,
of we gaan eens de
auto een wasbeurt
geven of de plantjes

water geven. Als het lekker warm is, laten we de
kinderen buiten spelen met veel watergespetter.

Sta er eens bij stil dat we er in de zomer veel vaker
de kraan opendraaien dan in de winter en dat het
verbruik dan ook hoog is.

Waterbesparing is tegenwoordig een gekend
begrip maar in huis en tuin worden veel
eenvoudige maatregelen nog niet uitgevoerd.

Tracht de volgende tips toe te passen in huis:
• was steeds met een volle wasmachine
• neem een douche in plaats van een bad

(een douche van 5 minuten verbruikt 55
liter water, een bad 110 liter)

• herstel lekkende kranen onmiddellijk
(10 druppels per minuut betekent 5 liter
water per dag)

• installeer een waterbesparende douchekop
(6-7 liter water per minuut in plaats van 12
liter)

Een goede spaardouchekop halveert het water - en
energieverbruik en verdient zich in minder dan
een jaar terug en dat terwijl de douche even
comfortabel blijft. Helaas zijn niet alle
spaardouchekoppen even doeltreffend. De beste
spaardouchekoppen verbruiken slechts 7 à 8 liter
water per minuut, een conventionele kraan gaat
tot 15 liter per minuut.

• indien je toilet aan vervanging toe is, kijk uit
naar een toilet met een spaarspoeltoets

• installeer ééngreepsmengkranen, zo hoeft u
geen water te verspillen met het zoeken naar
de juiste temperatuur

• was de auto met water uit emmers in plaats
van met een tuinslang

• Vang regenwater op, dit is ook een besparing
van enkele liters die in de zomer van pas
komen.

Regenwater kan men zonder problemen gebruiken
voor wc-spoeling, tuin besproeien, auto wassen,
schoonmaken, en was - en vaatmachine.
Regenwater voor bad en douche wordt van
officiële zijde afgeraden. Het houdt een aantal
gezondheidsrisico’s in. Indien u het toch doet dan
is verdere zuivering aan te raden.
Regenwater is geen drinkwater. Theoretisch kan u
van regenwater drinkwater maken maar dan is een
permanente controle op, en analyse van het zo
verkregen drinkwater absoluut noodzakelijk.

(Bron N.V. WML Limburglaan 25, 6229 GA Maastricht)
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COLLEGE BEZOEKT
MARIAGEWANDEN

Het college van burgemeester en wethouders bezoekt alle buurten van Heerlen.
De collegeleden doen dit om een goed beeld te krijgen van de buurten in de stad en haar

inwoners. Zij willen meer weten over de projecten en initiatieven die in de buurten spelen.
Daarnaast vinden de leden van het college het belangrijk om op een informele manier

organisaties en bewoners te ontmoeten.

ONZE BUURT WORDT BEZOCHT OP: 28 SEPTEMBER 2005

Lees meer over dit onderwerp en het programma op de volgende pagina >>

IN DIT NUMMER O.A.:

• College bezoekt Mariagewanden
-het Programma-

• Stichting Oppas-/
thuishulpcentrale zoekt
vrijwilligers

• Handboogschutterij Willem Tell

• Kindervakantiewerk
Mariagewanden

• De Hoofdstraat, vroeger en nu

Minima laten in Hoensbroek geld van de
belasting liggen, omdat ze niet op de hoogte
zijn van een aftrek voor bijzondere
ziektekosten.

De tegemoetkoming buitengewone uitgeven
(Tbu) bestaat al langer, maar is tot nu toe
nauwelijks onder de aandacht gebracht.
Daardoor loopt een grote groep mensen met
lagere inkomens een bedrag mis dat jaarlijks
tot enkele honderden euro’ s kan oplopen. Het
gaat om aftrekbare kosten die rechtstreeks
verband houden met ziekte of invaliditeit,
zoals voor hulpmiddelen, gezinshulp,
medicijnen, medische hulp.
Ook premies voor het ziekenfonds of een
ziektekostenverzekering komen in
aanmerking. Er zijn vaste aftrekbedragen
voor bepaalde uitgaven zoals extra kosten voor
kleding en beddengoed en de huisapotheek.
Er zijn eveneens vaste aftrekbedragen voor
chronische ziekte.
Niet alle kosten worden afgetrokken.
De belasting betaler moet boven een bepaald

“drempelbedrag” uitkomen om voor een
tegemoetkoming in aanmerking te komen.
De hoogte van deze drempel is afhankelijk van
het inkomen. Veel mensen schrikken er voor
terug om persoonlijke gegevens te
verstrekken die de belastingdienst nodig
heeft om vast te stellen of zij recht hebben op
de teruggave. U kunt echter gerust (anoniem)
bellen met het Bureau Cliënten telefoon in
Heerlen om te vragen waar en bij wie U het
beste terecht kunt om Uw papieren te laten
verzorgen.

BUREAU CLIËNTEN TELEFOON
Het telefoonnummer van de
Cliëntentelefoon is 045-5716986.
Vaak ook zijn er organisaties zoals vakbonden
die mensen helpen bij het doen van hun
belasting aangifte of andere instellingen in
Uw omgeving. Maak er gebruik van indien U
er recht op heeft.

(Deze bijdrage komt van het Lokaal overleg
minima beleid - Lomb -voorzitter Nico Hamstra)

Minima laten geld liggen

Abracadabra met Appels
In de klas van juf Miranda zitten elf kinderen.
Juf Miranda heeft een schaal met elf appels.
Juf Miranda wil de elf appels verdelen over de kinderen uit
haar klas, zó, dat ieder kind uiteindelijk een appel heeft,
maar er toch nog  ‘n appel in de schaal ligt

De Vraag: Kun jij juf Miranda helpen?
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COLLEGE BEZOEKT MARIAGEWANDEN
(vervolg pagina 1)

STICHTING OPPAS-/THUISHULPCENTRALE OOSTELIJK
ZUID-LIMBURG ZOEKT VRIJWILLIGERS

PROGRAMMA
Het programma bestaat uit een middag- en
een avondprogramma.

Tijdens het middagprogramma bezoekt het
college een aantal organisaties ofbewoners
uit de buurt. De Stichting Buurtgericht
Werken Mariagewanden werkt hiervoor met
de buurtcontactambtenaar van de gemeente,
de bewonersondersteuner van Tracee en de
bij het buurtgericht werken aangesloten
organisaties en instellingen uit
Mariagewanden in de komende tijd een
programma uit. De diverse organisaties en
verenigingen die actief zijn in de buurt
worden hiervoor schriftelijk benaderd.
Zij kunnen zich dan aanmelden voor een
bezoek door één of meerdere collegeleden.
Het definitieve programma wordt in overleg
samengesteld.

Na het middagprogramma gaat het college
eten met buurtbewoners. Tijdens het eten
kunnen zaken die in de buurt spelen
besproken worden. Hiervoor is echter maar
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Aanmelden is daarom noodzakelijk.
Bij teveel aanmeldingen wordt een selectie
gemaakt, zodanig dat er sprake is van een
evenredige vertegenwoordiging van
bewoners.

LET wel: het is niet de bedoeling individuele
problemen te bespreken. Het moet gaan om
projecten, initiatieven van organisaties en/
of groepen bewoners waar u graag een keer
met collegeleden informeel over wilt praten.

Voor het eten dat begint om 17.30 uur en
duurt tot 19.00 uur kunt u zich aanmelden bij:
mevrouw Annemie Akkermans,
buurtcontactambtenaar van de gemeente
Heerlen. E-mail: a.akkermans@heerlen.nl.
Tel. nr. 045-5604569
Het avondprogramma begint om 19.00 uur en
duurt tot ongeveer 20.30 uur. Bij het
avondprogramma kunnen alle bewoners
aanwezig zijn. Het is de bedoeling een
gezellig, informatief en informeel samen zijn
te organiseren waarbij de stichting
Buurtgericht Werken Mariagewanden een
presentatie verzorgt over haar
werkzaamheden voor uw buurt.
Zij laten zien hoe u kunt meedoen met het
Buurtgericht Werken!

Het definitieve programma wordt te zijner tijd
huis-aan-huis bij u bezorgd.

RESERVEER DAAROM NU REEDS VOOR
HET AVONDPROGRAMMA DE DATUM VAN
28 SEPTEMBER 2005 VAN 19.00-20.30
IN UW AGENDA.

Wilt u ook graag van de gelegenheid gebruik
maken met het college te eten, neem dan
contact op met uw buurtcontactambtenaar.
Wilt u met uw organisatie deelnemen aan
het middagprogramma reserveer dan ook
tijd vanaf 15.00- 17.30 uur en vul de
uitnodiging die uw organisatie nog ontvangt
in.

Wij zijn een vrijwillige
thuishulporganisatie

die ondersteuning
biedt aan
gehandicapten,
chronische zieken

en dementerenden.

Hulp ter ondersteuning van de
mantelzorger, om hen de gelegenheid te
geven, ontspanning en tijd voor henzelf te
nemen. Daarnaast bieden we de
hulpbehoevende de gelegenheid om eens met
andere mensen in contact te komen.

Onze hulp bestaat uit oppashulp bij het
gehandicapte kind en één keer in de twee
weken een activiteitenmiddag. Tijdens de
activiteitenmiddag worden er spelletjes
gedaan, gezwommen, een bezoekje aan de
speeltuin of kinderboerderij gebracht. Twee
keer per jaar maken we met de kinderen een
uitstapje naar kinderstad en een keer per jaar
een busreisje naar een pretpark.

Bij speciale gelegenheden zoals Sinterklaas,
Kerstmis en Carnaval organiseren we een
groot feest voor de kinderen en hun familie.

Met de chronische zieken en dementerenden
gaan we, indien gewenst, er op uit, een
terrasje nemen, begeleiding naar de arts,
samen boodschappen doen, of gewoon thuis
een praatje maken onder het genot van een
kop koffie.

De hulp die wij bieden wordt geboden door
vrijwilligers, mensen die zich geheel
vrijblijvend inzetten. Natuurlijk worden ook
zij regelmatig in het zonnetje gezet.

Een paar vrije uurtjes zinvol besteden?
Gewoon eens met wat anders bezig zijn dan
het dagelijkse werk, nieuwe mensen
ontmoeten, een helpende hand toesteken of
een luisterend oor zijn voor gehandicapten,
chronische zieken, dementerenden of
vereenzaamden ouderen? Voor u misschien
een kleine moeite, maar voor hen en hun
verzorgers is ieder beetje extra hulp meer dan
welkom ...

De Stichting Oppas - /Thuishulpcentrale
Oostelijk Zuid -Limburg biedt vrijwilligers:

- Wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen
verzekering

- Onkostenvergoeding van woon-werkverkeer
- Begeleiding vanuit de organisatie
- Deskundigheidbevordering

 Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30- 15.00 uur.
Gasthuisstraat 3, 6411 KD Heerlen
Telefoonnummer: 045-5506630.
e-mail: stichtingotcozl@hotmail.com

UITBREIDING REDACTIE
In de eerste nummers van buurtberichten
hebben we beschreven wat er allemaal komt
kijken bij het maken van een buurtkrant.
Wij vroegen toen ook om u aan te melden als
redactielid. De drempel hiervoor is blijkbaar
voor veel mensen te hoog. We zitten nu dus
nog steeds met een incomplete redactie.
Om de geplande 4 nummers per jaar te
kunnen uitbrengen hebben we dringend nog
enkele mensen nodig. Vooral voor het
schrijven en bij elkaar zoeken van teksten.

Misschien toch iets voor u???
Wilt u zich aanmelden of wilt u eerst meer
informatie?
Bel even met Ben Maes, tel: 0640190916
U kunt ook mailen naar ben.maes@home.nl
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Onze werkgroep bestaat momenteel uit
3 vrijwilligers, Ben Maes, Harrie Wolfs en
Gerard IJkema. Wij proberen knelpunten in
het openbaar gebied op te lossen. Soms met
hulp van de bewoners, soms met hulp van
instanties zoals gemeente, politie en
dergelijke. Maar altijd op initiatief van de
buurtbewoners.

Om iets te bereiken hebben wij daarom jullie
hulp hard nodig en hierbij meteen de oproep:
Als er iets mis is in jullie omgeving meld dit bij
een van de werkgroepsleden. Wel met enige
spelregels: de buurtbewoners kunnen
eenvoudige zaken, zoals een defecte
lantaarnpaal, losliggende trottoirtegels enz.
zelf melden bij de instanties zoals Openbare
werken (560400 of ow-frontoffice@heerlen.nl) .
Dan kunnen wij ons bezighouden met
knelpunten die iets moeilijker liggen.

Nieuws werkgroep Onderhoud
Openbaar Gebied

Digitaal trapveldje Nieuw Lotbroek

Wat is een Digitaal Trapveldje?
Een ruimte gevuld met computers in een
netwerk met een internetaansluiting, door
het rijk via de gemeente ter beschikking
gesteld. De wijk Nieuw Lotbroek heeft zo'n
trapveldje dat vanuit de Stichting
Buurtbeheer Nieuw Lotbroek is opgezet. Het
is bedoeld om de digitale kloof te verkleinen
die er bestaat tussen de verschillende
bevolkingsgroepen binnen de wijk.

 Wat gebeurt er op zo'n trapveldje?
Op dit moment worden er in het digitale

trapveldje van Nieuw Lotbroek diverse
cursussen gegeven door vrijwilligers uit de
wijk Nieuw Lotbroek:
•Beginnerscursussen voor ouderen:
computer, Windows, Word, Excel, acces en
Power point.
Dit bestaat uit 12 bijeenkomsten van 3 uur.
•Vervolgcursussen: internet en e-mail of
verdieping met nadruk op Word en Excel.

Op de woensdagavond is er een “open inloop”.
Op deze avond is het mogelijk voor cursisten
om te oefenen, maar ook andere wijkbewoners

kunnen voor zichzelf aan de computer komen
werken en gebruik maken van alle faciliteiten
waaronder internet.

Op de maandagmiddag is er na schooltijd de
mogelijkheid voor de schooljeugd om gebruik
te maken van de computers. De jeugd gebruikt
deze tijd om opdrachten te maken op de
computer voor school, om werkstukken te
maken of om spelletjes te spelen.

HET DIGITALE TRAPVELDJE EN
ONZE WIJK MARIAGEWANDEN

Ook voor bewoners van andere wijken is het
mogelijk gebruik te maken van het digitale
trapveldje in Nieuw Lotbroek: als u
belangstelling heeft voor het volgen van een
cursus kunt u zich als bewoner van
Mariagewanden opgeven bij het
stichtingsbestuur. Als er genoeg gegadigden
zijn, gaat het stichtingsbestuur
Mariagewanden op zoek naar een vrijwilliger
die deze cursus zal gaan geven. Voor deze
cursus kan dan gebruik gemaakt worden van
de faciliteiten van het digitale trapveldje in
Nieuw Lotbroek.

Mocht u interesse hebben om gebruik te
maken van het trapveldje, neem
dan even contact op met:
Ben Maes
Hoogstraat 10
Hoensbroek.
E-mail: ben.maes@home.nl

Wij hebben in het kader van het door de
gemeente gestarte Buurtgericht Werken een
aantal middelen tot onze beschikking. Zoals een
welwillende gemeente, budget, netwerk met
instanties en schouw. En niet te vergeten de
inzet van de werkgroep om de gehele buurt
leefbaarder te maken!

Net nadat de werkgroep denkt de schouw en
aanverwanten in de vingers te hebben gaat de
gemeente het een en ander veranderen.
Alhoewel sommigen er misschien een ander idee
over hebben, vinden de werkgroepsleden dat,
gezien de respons van de bewoners en de
bereikte resultaten van de laatste schouw, we
op de goede weg waren. En dit laatste hopen we
vast te houden met natuurlijk een streven naar
nog beter.

Wat gaat er veranderen in het nieuwe systeem?
We krijgen een buurtteam Schoon, Heel en
Veilig, waarin diverse betrokken instanties,

zoals gemeente, Woonpunt, politie, jullie
buurtstichting enz. vertegenwoordigd zijn.
Het belangrijkste criterium is dat meervoudige
knelpunten binnen een periode van 13 weken
opgelost kunnen gaan worden.
(Meervoudig=meerdere instanties benodigd,
denk bijvoorbeeld aan de trottoirtegels die
regelmatig aan flarden worden gereden door
een vrachtwagen). Ook de schouw, zoals die tot
nu toe plaats vond, gaat veranderen. Er gaat
eerst vastgesteld worden welke kwaliteit de
buurt mag verwachten en daarna volgt
toetsing daarvan. En dit wordt dan de schouw.
Een volgende keer meer over de komende
veranderingen.

De nieuwe werkwijze wordt nu ingevoerd in de
enige, zogenoemde, investeringsbuurt die we
hebben in Hoensbroek (Centrum-Dem).
De andere buurten met minder urgente
knelpunten (zoals Maria-Gewanden) starten
eind van het jaar met de gewijzigde aanpak.
Wat niet verandert is dat van de bewoners een
eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen
stukje buurt wordt verwacht. Op zich een
logische gedachte, want alleen de
buurtbewoners kunnen hun eigen
leefomgeving verbeteren/behouden.

Kindervakantiewerk MariaGewanden 2005Kindervakantiewerk MariaGewanden 2005

Handboogschutterij
Willem Tell S.C.
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Wij  willen ons  graag  aan u voorstellen,
wij komen voort uit een fusie van twee
verenigingen te weten Willem Tell, die zat
vroeger achter café In gen Haen op de
markt, en de vereniging Sagitta, die was
gehuisvest in de magere Hendrik die lag
waar nu de speeltuin ligt.  Omstreeks 1970
is onze vereniging gevestigd op het adres
Duivelsvoetpad achter het trainingsveld
van V KC

• Onze club heeft 40 leden meisjes jongens
vrouwen en mannen van de leeftijd 10 tot
80 jaar

• Wij schieten op 18 + 25 + 30 + 50 + 70 + 90
meter

• De club is aangesloten bij de Nederlandse
Handboogbond.

• We hebben wedstrijdschutters en
recreanten

• De oefentijden zijn maandag en donderdag
van 18.00u tot 22.00u voor gevorderden

• Op zondag van 10.30 tot 13.00 training
jeugdleden en mensen die pas schieten

• Op woensdag dezelfde groep als zondag,
dan van 18.00 tot 21.00

• Als men wilt gaan schieten kan men een
boog huren tegen een gering bedrag

Men kan op oefenavonden of zondagmorgen
komen kijken of inlichtingen vragen via tel:
5224259 t.n.v Ton  Dragstra

Hier vindt U ons als U eens een kopje koffie
wilt komen drinken of een kijkje wilt nemen.

Georganiseerd door Tracee in samenwerking met Stichting Buurtbeheer Mariagewanden
voor kinderen uit de wijk Mariagewanden in de leeftijd van 4 tlm 12 jaar.

Programma:
WOENSDAG 13 JULI 2005:

Activiteit: Sportdag
Tijd: om 10.00 uur begint de sportdag om 16.00 uur vindt de
prijsuitreiking plaats en kunnen de kinderen naar huis.
Kosten: EUR 3,00 per persoon ( de kinderen krijgen een lunch
aangeboden tussen de middag)
Aantal kinderen: maximale inschrijving 100 kinderen
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven als begeleider. Bij te weinig
aanmeldingen
van begeleiders kan de sportdag niet doorgaan.
Locatie: De locatie van de sportdag wordt nog bekend gemaakt via een
brief op de basisscholen of naar het huisadres.

Op deze dag organiseren we allerlei spellen en sportactiviteiten, met
o.a. een springkussen, voetbal, basketbal enz. Er zijn leuke prijzen te
winnen en tussen de middag lunchen we samen.

MAANDAG 11 JULI 2005:

Activiteit: Zwemmen in Glanerbrook in Geleen
Tijd: vertrek uit Hoensbroek om 10.00 uur - rond de klok van
18.30 uur hopen we weer terug te zijn in Hoensbroek.
(we vertrekken in Geleen om 18.00 uur)
Kosten: EUR 5,00 per persoon ( inclusief frietjes in het zwembad)
Aantal kinderen: Maximale inschrijving 50 kinderen
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven om mee te gaan.
Bij te weinig aanmeldingen van ouders/vrijwilligers kan deze
activiteit niet doorgaan.
Kinderen jonger dan 7 jaar en kinderen zonder zwemdiploma
mogen alleen mee onder begeleiding van een van de ouders/
verzorgers!!! Kinderen die niet goed kunnen zwemmen moeten
zorgen dat ze “vleugeltjes” aan hebben in het water!!!
Opstapplaats: Speeltuin "MariaGewanden" aan de Langstraat,
Hoensbroek
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De Hoofdstraat was vroeger een straat

met veel bedrijvigheid en veel winkeliers.

De herinrichting van de straat leidde tot

veranderingen. Voor de Hoofdstraat

waren deze veranderingen helaas niet

altijd voordelig. Nieuwe huurwoningen,

kamerverhuur en studio's kregen de

overhand. De bedrijvigheid nam snel af

en de Hoofdstraat leek gedoemd om te

verpauperen.

De Hoofdstraat: vroeger en nu!
Tijd voor verandering:
De Gemeente Heerlen, de Woningstichting
Hoensbroeck en de Stichting Buurbeheer
Mariagewande st aken de koppen bij elkaar .de
goede samepwerking leidde tot diverse
verbeter ingen, zoals:
• aanplanten van nieuwe bomen.
• nieuwe groenvoorziening.
• het plaatsen van ondergrondse containers.
• 30km-zone verordening.
• het aan banden leggen van kamer verhuur.
• gemeentelijke subsidie voor gevelreiniging.

Dit alles zorgde zeker tot een uiterlijke
verbeter ing van onze Hoofdstraat. Minpuntje
is dat men niet méér pleit voor de sociale - en
welzijnssector in deze straat. Deze lenen zich

DONDERDAG 14 JULI 2005:

Activiteit: Uitstapje naar speeltuin Kernwasser Wunderland in Kalkar,
Duitsland
Er zijn maar liefst 36 schitterende attracties, vooral geschikt voor
kinderen van 3 T/M 12 jaar. Draaiende 'teacups', een reuzenrad,
trampolines, luchtballonnen, olifantjes, een wildwaterbaan, een
achtbaan en nog veel meer! Kernie's Familienpark is het ideale
uitstapje voor het hele gezin. Het bijzondere van Kernie's
Familienpark is de all-in formule. Deze houdt in dat alle attracties,
frietjes, ijs en frisdrank bij de entreeprijs zijn inbegrepen.
Tijd: Om 10.00 uur vertrekt de bus vanuit Hoensbroek en om 17.00 uur
vertrekt de bus vanuit Kalkar terug naar Hoensbroek.
Kosten: EUR 7,00 per persoon (inclusief frietjes)
Aantal kinderen: maximale inschrijving 50 kinderen
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven om mee te gaan. Bij te
weinig aanmelding van vrijwilligers/ouders kan de activiteit niet
doorgaan.
Opstapplaats: Speeltuin "Mariagewanden" aan de Langstraat,
Hoensbroek

VRIJDAG 15 JULI 2005:

Activiteit: Uitstapje naar Bobbejaanland
Klaar voor een bezoek aan het spetterendste familiepark? Of je nu
komt met je gezin, je club of een dolle vriendenbende, het wordt
gillen van plezier. Zet je schrap, want een dagje Bobbejaanland dat
voel je in je buik.
Tijd: De bus vertrekt vanuit Hoensbroek om 09.00 uur en zal vanuit
Bobbejaanland vertrekken om 18.00 uur.
Kosten: EUR 10,00 per persoon (kinderen moeten zelf voor eten en
drinken zorgen voor tussen de middag)
Aantal kinderen: maximale inschrijving 50 kinderen.
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven om mee te gaan. Bij te
weinig aanmeldingen van ouders/vrijwilligers kan deze activiteit niet
doorgaan. Kinderen jonger dan 7 jaar mogen alleen mee onder
begeleiding van een van de ouders/verzorgers!!!
Opstapplaats: Speeltuin "MariaGewanden" aan de Langstraat in
Hoensbroek

Inschrijven kan op de onderstaande manieren:
• vóór 1 juli a.s. het inschrijfformulier inleveren op de basisschool

waar het kind naar school gaat,
• vóór 1 juli a.s. het inschrijfformulier inleveren of opsturen naar

Tracee, Hoofdstraat 11, 6431 LA, Hoensbroek.
• Tijdens een van de jeugdclubs van Tracee inleveren bij de

begeleiding.
• Telefonisch inschrijven tussen 09.00 uur en 12.00 uur op maandag

t/rn vrijdag op telefoonnummer 045- 523 0440. Deze telefonische
inschrijving is mogelijk tot 1 juli.

Betaling van de activiteiten:
• Als u kind(eren) aan alle activiteiten deelneemt, kunt u op 11 juli het

gehele bedrag betalen voor aanvang van de activiteit bij een van de
begeleiders van Tracee. Graag een half uur vóór vertrek!!!

• Vóór aanvang van iedere activiteit kunt u bij een van de begeleiders
van Tracee betalen.

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd bellen met:
Sonja Timmermans: 045-5230440/06-47910 435
Suzanne Schreurs: 045-5230440/06-12261574

bij uitstek voor verbe tering en bevorderen
zonder meer de sociale controle.
Alle bewoners van de Hoofdstraat mogen
kijken naar een betere toekomst. Maar U als
bewoner van de Hoofdstraat bent ook
verantwoordelijk voor Uw woon - en
leefomgeving.

Buiten begint wat er binnen leeft.

Wees trots op
Uw Hoofdstraat!

Ine Kleiweg-Pobezin

CONTACTPERSONEN
De volgende personen fungeren als
contactpersoon voor hun deel van de
buurt naar het bestuur van de
Stichting Buurtbeheer:
• John Karst, Houwerstraat 43,
6432  AL  Hoensbroek,
tel: 5225805,  emailadres:
jomoloje@home.nl
• Gerard Ijkema, Voorstraat 18,
6432  CB Hoensbroek
g.c.ijkema@planet.nl
• Ben Maes, Hoogstraat 10,
6432  GL  Hoensbroek,
tel: 5233123,  emailadres:
ben.maes@home.nl
• Ine Kleiweg, Hoofdstraat 216,
6432  GL  Hoensbroek
tel: 5233757,  emailadres:
schoonheidssalonineke@planet.nl
• Katinka Bloem, Opbraakstraat 41,
6432  BR  Hoensbroek
tel: 5281608,  emailadres:
schopla@home.nl
• Harrie Wolfs, Delstraat 34,
6433  EA  Hoensbroek tel:5214248,
emailadres: bleubarett@home.nl
• Marian van de Elzen en
Els Klinkers, Buurtwinkel Gouverneur
Baron van Hövelplein 19, tel:
5231747 emailadres:
buurtwinkel@wanadoo.nl
Openingstijden maandag en
donderdag van 10-12 en woensdag
van 14-16 uur.
Bij deze personen kunt u in eerste
instantie met vragen of mede-
delingen over uw deel van de buurt
terecht. Natuurlijk blijven de
voorzitter en de secretaris het eerste
aanspreekpunt voor zaken die de
Stichting als geheel betreffen.

- 6 -

BELANGRIJKE TELEFOON-
NUMMERS EN ADRESSEN
Alarmnummer 112
(ambulance, brandweer, politie)
Politie (geen spoed) 0900-8844
Politie (Anoniem) 0800-7000
Algemeen maatschappelijk werk 5615260
(ook voor Hoensbroek)
Arbeidsbureau, putgraaf 210 5714845
Bureau voor rechtshulp Heerlen 5719551
Bureau slachtoffer hulp 046-4203500
CAD 5719577
Dierenambulance 5708000
Drugs- en tippeloverlast 5604040
Gemeentehuis Heerlen 5605040
Grofvuil aanmelden/afvaltelefoon 5437100
Huisvesting:
-   woningstichting Hoensbroeck 5636600
-   de Voorzorg 5223255
Informatiecentrum 5605050
Thuiszorg Bur g. V.d. Kroonstraat 20 5635483
                   Beersdalweg 93 5616161
Storingsnummers:
- Essent (electriciteit en gas) 0800-0004
- Kabel                                                   0800-1682 of 0340
- Water 0800-0233040
- defecte straatverlichting 073-8558472
Openbare wer ken 5604000
Onderwijs:
-   onderwijstelefoon 0800-1608
-   Openbare basisschool 5211623

steenkoolstraat
-   Basischool De Vlieger 5234400
-   Peuterspeelzaal de Belhamels, 5227150

Steenkoolstraat 2
-   Peuterspeelzaal ’t Krauwelnest, 5212800

Schuinstraat 2a
Vr ijwilligerscentrale 5602525
Buurtwinkel Kasteelbuurt 5231747
Huurdersbelangenvereniging
Groot Hoensbroek 5227671
R.K. Parochie Federatie,
OL Vrouw Maagd der Armen
-   Hoofdstraat 83, 5212518
-   OLV mgd der armen, 5212518
-   Pastorale nooddienst ziekenhuis Heerlen 5766666
Huisarts:
Limpens en Brouwers, Hoofdstraat 93, 5212553
Nightcare (weekendpost huisartsen) 5778844
Apotheken:
Martens, hoofdstraat 87,
6432  GA Hoensbroek 5212214
RD4 servicenummer reinigingsdienst 5437100 of

5604000
Fysiotherapeut Dorren
Hoofdstraat 110, 5630180
Stichting Buurtbeheer Mariagewanden 5233757
Ziekenhuizen:
-   atrium heerlen 5766666
-   atrium brunssum 5279999
Kindertelefoon 0800-0432

WATER BESPAREN
IN HET HUISHOUDEN

De zomer is weer
begonnen en we
gaan dan graag naar
buiten om eens
lekker van het
zonnetje te genieten.
Ook zijn we allemaal
wat actiever en gaan
we gezellig buiten
zitten met een
biertje of frisdrankje,
of we gaan eens de
auto een wasbeurt
geven of de plantjes

water geven. Als het lekker warm is, laten we de
kinderen buiten spelen met veel watergespetter.

Sta er eens bij stil dat we er in de zomer veel vaker
de kraan opendraaien dan in de winter en dat het
verbruik dan ook hoog is.

Waterbesparing is tegenwoordig een gekend
begrip maar in huis en tuin worden veel
eenvoudige maatregelen nog niet uitgevoerd.

Tracht de volgende tips toe te passen in huis:
• was steeds met een volle wasmachine
• neem een douche in plaats van een bad

(een douche van 5 minuten verbruikt 55
liter water, een bad 110 liter)

• herstel lekkende kranen onmiddellijk
(10 druppels per minuut betekent 5 liter
water per dag)

• installeer een waterbesparende douchekop
(6-7 liter water per minuut in plaats van 12
liter)

Een goede spaardouchekop halveert het water - en
energieverbruik en verdient zich in minder dan
een jaar terug en dat terwijl de douche even
comfortabel blijft. Helaas zijn niet alle
spaardouchekoppen even doeltreffend. De beste
spaardouchekoppen verbruiken slechts 7 à 8 liter
water per minuut, een conventionele kraan gaat
tot 15 liter per minuut.

• indien je toilet aan vervanging toe is, kijk uit
naar een toilet met een spaarspoeltoets

• installeer ééngreepsmengkranen, zo hoeft u
geen water te verspillen met het zoeken naar
de juiste temperatuur

• was de auto met water uit emmers in plaats
van met een tuinslang

• Vang regenwater op, dit is ook een besparing
van enkele liters die in de zomer van pas
komen.

Regenwater kan men zonder problemen gebruiken
voor wc-spoeling, tuin besproeien, auto wassen,
schoonmaken, en was - en vaatmachine.
Regenwater voor bad en douche wordt van
officiële zijde afgeraden. Het houdt een aantal
gezondheidsrisico’s in. Indien u het toch doet dan
is verdere zuivering aan te raden.
Regenwater is geen drinkwater. Theoretisch kan u
van regenwater drinkwater maken maar dan is een
permanente controle op, en analyse van het zo
verkregen drinkwater absoluut noodzakelijk.

(Bron N.V. WML Limburglaan 25, 6229 GA Maastricht)
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COLLEGE BEZOEKT
MARIAGEWANDEN

Het college van burgemeester en wethouders bezoekt alle buurten van Heerlen.
De collegeleden doen dit om een goed beeld te krijgen van de buurten in de stad en haar

inwoners. Zij willen meer weten over de projecten en initiatieven die in de buurten spelen.
Daarnaast vinden de leden van het college het belangrijk om op een informele manier

organisaties en bewoners te ontmoeten.

ONZE BUURT WORDT BEZOCHT OP: 28 SEPTEMBER 2005

Lees meer over dit onderwerp en het programma op de volgende pagina >>

IN DIT NUMMER O.A.:

• College bezoekt Mariagewanden
-het Programma-

• Stichting Oppas-/
thuishulpcentrale zoekt
vrijwilligers

• Handboogschutterij Willem Tell

• Kindervakantiewerk
Mariagewanden

• De Hoofdstraat, vroeger en nu

Minima laten in Hoensbroek geld van de
belasting liggen, omdat ze niet op de hoogte
zijn van een aftrek voor bijzondere
ziektekosten.

De tegemoetkoming buitengewone uitgeven
(Tbu) bestaat al langer, maar is tot nu toe
nauwelijks onder de aandacht gebracht.
Daardoor loopt een grote groep mensen met
lagere inkomens een bedrag mis dat jaarlijks
tot enkele honderden euro’ s kan oplopen. Het
gaat om aftrekbare kosten die rechtstreeks
verband houden met ziekte of invaliditeit,
zoals voor hulpmiddelen, gezinshulp,
medicijnen, medische hulp.
Ook premies voor het ziekenfonds of een
ziektekostenverzekering komen in
aanmerking. Er zijn vaste aftrekbedragen
voor bepaalde uitgaven zoals extra kosten voor
kleding en beddengoed en de huisapotheek.
Er zijn eveneens vaste aftrekbedragen voor
chronische ziekte.
Niet alle kosten worden afgetrokken.
De belasting betaler moet boven een bepaald

“drempelbedrag” uitkomen om voor een
tegemoetkoming in aanmerking te komen.
De hoogte van deze drempel is afhankelijk van
het inkomen. Veel mensen schrikken er voor
terug om persoonlijke gegevens te
verstrekken die de belastingdienst nodig
heeft om vast te stellen of zij recht hebben op
de teruggave. U kunt echter gerust (anoniem)
bellen met het Bureau Cliënten telefoon in
Heerlen om te vragen waar en bij wie U het
beste terecht kunt om Uw papieren te laten
verzorgen.

BUREAU CLIËNTEN TELEFOON
Het telefoonnummer van de
Cliëntentelefoon is 045-5716986.
Vaak ook zijn er organisaties zoals vakbonden
die mensen helpen bij het doen van hun
belasting aangifte of andere instellingen in
Uw omgeving. Maak er gebruik van indien U
er recht op heeft.

(Deze bijdrage komt van het Lokaal overleg
minima beleid - Lomb -voorzitter Nico Hamstra)

Minima laten geld liggen

Abracadabra met Appels
In de klas van juf Miranda zitten elf kinderen.
Juf Miranda heeft een schaal met elf appels.
Juf Miranda wil de elf appels verdelen over de kinderen uit
haar klas, zó, dat ieder kind uiteindelijk een appel heeft,
maar er toch nog  ‘n appel in de schaal ligt

De Vraag: Kun jij juf Miranda helpen?
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COLLEGE BEZOEKT MARIAGEWANDEN
(vervolg pagina 1)

STICHTING OPPAS-/THUISHULPCENTRALE OOSTELIJK
ZUID-LIMBURG ZOEKT VRIJWILLIGERS

PROGRAMMA
Het programma bestaat uit een middag- en
een avondprogramma.

Tijdens het middagprogramma bezoekt het
college een aantal organisaties ofbewoners
uit de buurt. De Stichting Buurtgericht
Werken Mariagewanden werkt hiervoor met
de buurtcontactambtenaar van de gemeente,
de bewonersondersteuner van Tracee en de
bij het buurtgericht werken aangesloten
organisaties en instellingen uit
Mariagewanden in de komende tijd een
programma uit. De diverse organisaties en
verenigingen die actief zijn in de buurt
worden hiervoor schriftelijk benaderd.
Zij kunnen zich dan aanmelden voor een
bezoek door één of meerdere collegeleden.
Het definitieve programma wordt in overleg
samengesteld.

Na het middagprogramma gaat het college
eten met buurtbewoners. Tijdens het eten
kunnen zaken die in de buurt spelen
besproken worden. Hiervoor is echter maar
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Aanmelden is daarom noodzakelijk.
Bij teveel aanmeldingen wordt een selectie
gemaakt, zodanig dat er sprake is van een
evenredige vertegenwoordiging van
bewoners.

LET wel: het is niet de bedoeling individuele
problemen te bespreken. Het moet gaan om
projecten, initiatieven van organisaties en/
of groepen bewoners waar u graag een keer
met collegeleden informeel over wilt praten.

Voor het eten dat begint om 17.30 uur en
duurt tot 19.00 uur kunt u zich aanmelden bij:
mevrouw Annemie Akkermans,
buurtcontactambtenaar van de gemeente
Heerlen. E-mail: a.akkermans@heerlen.nl.
Tel. nr. 045-5604569
Het avondprogramma begint om 19.00 uur en
duurt tot ongeveer 20.30 uur. Bij het
avondprogramma kunnen alle bewoners
aanwezig zijn. Het is de bedoeling een
gezellig, informatief en informeel samen zijn
te organiseren waarbij de stichting
Buurtgericht Werken Mariagewanden een
presentatie verzorgt over haar
werkzaamheden voor uw buurt.
Zij laten zien hoe u kunt meedoen met het
Buurtgericht Werken!

Het definitieve programma wordt te zijner tijd
huis-aan-huis bij u bezorgd.

RESERVEER DAAROM NU REEDS VOOR
HET AVONDPROGRAMMA DE DATUM VAN
28 SEPTEMBER 2005 VAN 19.00-20.30
IN UW AGENDA.

Wilt u ook graag van de gelegenheid gebruik
maken met het college te eten, neem dan
contact op met uw buurtcontactambtenaar.
Wilt u met uw organisatie deelnemen aan
het middagprogramma reserveer dan ook
tijd vanaf 15.00- 17.30 uur en vul de
uitnodiging die uw organisatie nog ontvangt
in.

Wij zijn een vrijwillige
thuishulporganisatie

die ondersteuning
biedt aan
gehandicapten,
chronische zieken

en dementerenden.

Hulp ter ondersteuning van de
mantelzorger, om hen de gelegenheid te
geven, ontspanning en tijd voor henzelf te
nemen. Daarnaast bieden we de
hulpbehoevende de gelegenheid om eens met
andere mensen in contact te komen.

Onze hulp bestaat uit oppashulp bij het
gehandicapte kind en één keer in de twee
weken een activiteitenmiddag. Tijdens de
activiteitenmiddag worden er spelletjes
gedaan, gezwommen, een bezoekje aan de
speeltuin of kinderboerderij gebracht. Twee
keer per jaar maken we met de kinderen een
uitstapje naar kinderstad en een keer per jaar
een busreisje naar een pretpark.

Bij speciale gelegenheden zoals Sinterklaas,
Kerstmis en Carnaval organiseren we een
groot feest voor de kinderen en hun familie.

Met de chronische zieken en dementerenden
gaan we, indien gewenst, er op uit, een
terrasje nemen, begeleiding naar de arts,
samen boodschappen doen, of gewoon thuis
een praatje maken onder het genot van een
kop koffie.

De hulp die wij bieden wordt geboden door
vrijwilligers, mensen die zich geheel
vrijblijvend inzetten. Natuurlijk worden ook
zij regelmatig in het zonnetje gezet.

Een paar vrije uurtjes zinvol besteden?
Gewoon eens met wat anders bezig zijn dan
het dagelijkse werk, nieuwe mensen
ontmoeten, een helpende hand toesteken of
een luisterend oor zijn voor gehandicapten,
chronische zieken, dementerenden of
vereenzaamden ouderen? Voor u misschien
een kleine moeite, maar voor hen en hun
verzorgers is ieder beetje extra hulp meer dan
welkom ...

De Stichting Oppas - /Thuishulpcentrale
Oostelijk Zuid -Limburg biedt vrijwilligers:

- Wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen
verzekering

- Onkostenvergoeding van woon-werkverkeer
- Begeleiding vanuit de organisatie
- Deskundigheidbevordering

 Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30- 15.00 uur.
Gasthuisstraat 3, 6411 KD Heerlen
Telefoonnummer: 045-5506630.
e-mail: stichtingotcozl@hotmail.com

UITBREIDING REDACTIE
In de eerste nummers van buurtberichten
hebben we beschreven wat er allemaal komt
kijken bij het maken van een buurtkrant.
Wij vroegen toen ook om u aan te melden als
redactielid. De drempel hiervoor is blijkbaar
voor veel mensen te hoog. We zitten nu dus
nog steeds met een incomplete redactie.
Om de geplande 4 nummers per jaar te
kunnen uitbrengen hebben we dringend nog
enkele mensen nodig. Vooral voor het
schrijven en bij elkaar zoeken van teksten.

Misschien toch iets voor u???
Wilt u zich aanmelden of wilt u eerst meer
informatie?
Bel even met Ben Maes, tel: 0640190916
U kunt ook mailen naar ben.maes@home.nl
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Onze werkgroep bestaat momenteel uit
3 vrijwilligers, Ben Maes, Harrie Wolfs en
Gerard IJkema. Wij proberen knelpunten in
het openbaar gebied op te lossen. Soms met
hulp van de bewoners, soms met hulp van
instanties zoals gemeente, politie en
dergelijke. Maar altijd op initiatief van de
buurtbewoners.

Om iets te bereiken hebben wij daarom jullie
hulp hard nodig en hierbij meteen de oproep:
Als er iets mis is in jullie omgeving meld dit bij
een van de werkgroepsleden. Wel met enige
spelregels: de buurtbewoners kunnen
eenvoudige zaken, zoals een defecte
lantaarnpaal, losliggende trottoirtegels enz.
zelf melden bij de instanties zoals Openbare
werken (560400 of ow-frontoffi ce@heerlen.nl) .
Dan kunnen wij ons bezighouden met
knelpunten die iets moeilijker liggen.

Nieuws werkgroep Onderhoud
Openbaar Gebied

Digitaal trapveldje Nieuw Lotbroek

Wat is een Digitaal Trapveldje?
Een ruimte gevuld met computers in een
netwerk met een internetaansluiting, door
het rijk via de gemeente ter beschikking
gesteld. De wijk Nieuw Lotbroek heeft zo'n
trapveldje dat vanuit de Stichting
Buurtbeheer Nieuw Lotbroek is opgezet. Het
is bedoeld om de digitale kloof te verkleinen
die er bestaat tussen de verschillende
bevolkingsgroepen binnen de wijk.

 Wat gebeurt er op zo'n trapveldje?
Op dit moment worden er in het digitale

trapveldje van Nieuw Lotbroek diverse
cursussen gegeven door vrijwilligers uit de
wijk Nieuw Lotbroek:
•Beginnerscursussen voor ouderen:
computer, Windows, Word, Excel, acces en
Power point.
Dit bestaat uit 12 bijeenkomsten van 3 uur.
•Vervolgcursussen: internet en e-mail of
verdieping met nadruk op Word en Excel.

Op de woensdagavond is er een “open inloop”.
Op deze avond is het mogelijk voor cursisten
om te oefenen, maar ook andere wijkbewoners

kunnen voor zichzelf aan de computer komen
werken en gebruik maken van alle faciliteiten
waaronder internet.

Op de maandagmiddag is er na schooltijd de
mogelijkheid voor de schooljeugd om gebruik
te maken van de computers. De jeugd gebruikt
deze tijd om opdrachten te maken op de
computer voor school, om werkstukken te
maken of om spelletjes te spelen.

HET DIGITALE TRAPVELDJE EN
ONZE WIJK MARIAGEWANDEN

Ook voor bewoners van andere wijken is het
mogelijk gebruik te maken van het digitale
trapveldje in Nieuw Lotbroek: als u
belangstelling heeft voor het volgen van een
cursus kunt u zich als bewoner van
Mariagewanden opgeven bij het
stichtingsbestuur. Als er genoeg gegadigden
zijn, gaat het stichtingsbestuur
Mariagewanden op zoek naar een vrijwilliger
die deze cursus zal gaan geven. Voor deze
cursus kan dan gebruik gemaakt worden van
de faciliteiten van het digitale trapveldje in
Nieuw Lotbroek.

Mocht u interesse hebben om gebruik te
maken van het trapveldje, neem
dan even contact op met:
Ben Maes
Hoogstraat 10
Hoensbroek.
E-mail: ben.maes@home.nl

Wij hebben in het kader van het door de
gemeente gestarte Buurtgericht Werken een
aantal middelen tot onze beschikking. Zoals een
welwillende gemeente, budget, netwerk met
instanties en schouw. En niet te vergeten de
inzet van de werkgroep om de gehele buurt
leefbaarder te maken!

Net nadat de werkgroep denkt de schouw en
aanverwanten in de vingers te hebben gaat de
gemeente het een en ander veranderen.
Alhoewel sommigen er misschien een ander idee
over hebben, vinden de werkgroepsleden dat,
gezien de respons van de bewoners en de
bereikte resultaten van de laatste schouw, we
op de goede weg waren. En dit laatste hopen we
vast te houden met natuurlijk een streven naar
nog beter.

Wat gaat er veranderen in het nieuwe systeem?
We krijgen een buurtteam Schoon, Heel en
Veilig, waarin diverse betrokken instanties,

zoals gemeente, Woonpunt, politie, jullie
buurtstichting enz. vertegenwoordigd zijn.
Het belangrijkste criterium is dat meervoudige
knelpunten binnen een periode van 13 weken
opgelost kunnen gaan worden.
(Meervoudig=meerdere instanties benodigd,
denk bijvoorbeeld aan de trottoirtegels die
regelmatig aan flarden worden gereden door
een vrachtwagen). Ook de schouw, zoals die tot
nu toe plaats vond, gaat veranderen. Er gaat
eerst vastgesteld worden welke kwaliteit de
buurt mag verwachten en daarna volgt
toetsing daarvan. En dit wordt dan de schouw.
Een volgende keer meer over de komende
veranderingen.

De nieuwe werkwijze wordt nu ingevoerd in de
enige, zogenoemde, investeringsbuurt die we
hebben in Hoensbroek (Centrum-Dem).
De andere buurten met minder urgente
knelpunten (zoals Maria-Gewanden) starten
eind van het jaar met de gewijzigde aanpak.
Wat niet verandert is dat van de bewoners een
eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen
stukje buurt wordt verwacht. Op zich een
logische gedachte, want alleen de
buurtbewoners kunnen hun eigen
leefomgeving verbeteren/behouden.

Kindervakantiewerk MariaGewanden 2005Kindervakantiewerk MariaGewanden 2005

Handboogschutterij
Willem Tell S.C.
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Wij  willen ons  graag  aan u voorstellen,
wij komen voort uit een fusie van twee
verenigingen te weten Willem Tell, die zat
vroeger achter café In gen Haen op de
markt, en de vereniging Sagitta, die was
gehuisvest in de magere Hendrik die lag
waar nu de speeltuin ligt.  Omstreeks 1970
is onze vereniging gevestigd op het adres
Duivelsvoetpad achter het trainingsveld
van V KC

• Onze club heeft 40 leden meisjes jongens
vrouwen en mannen van de leeftijd 10 tot
80 jaar

• Wij schieten op 18 + 25 + 30 + 50 + 70 + 90
meter

• De club is aangesloten bij de Nederlandse
Handboogbond.

• We hebben wedstrijdschutters en
recreanten

• De oefentijden zijn maandag en donderdag
van 18.00u tot 22.00u voor gevorderden

• Op zondag van 10.30 tot 13.00 training
jeugdleden en mensen die pas schieten

• Op woensdag dezelfde groep als zondag,
dan van 18.00 tot 21.00

• Als men wilt gaan schieten kan men een
boog huren tegen een gering bedrag

Men kan op oefenavonden of zondagmorgen
komen kijken of inlichtingen vragen via tel:
5224259 t.n.v Ton  Dragstra

Hier vindt U ons als U eens een kopje koffie
wilt komen drinken of een kijkje wilt nemen.

Georganiseerd door Tracee in samenwerking met Stichting Buurtbeheer Mariagewanden
voor kinderen uit de wijk Mariagewanden in de leeftijd van 4 tlm 12 jaar.

Programma:
WOENSDAG 13 JULI 2005:

Activiteit: Sportdag
Tijd: om 10.00 uur begint de sportdag om 16.00 uur vindt de
prijsuitreiking plaats en kunnen de kinderen naar huis.
Kosten: EUR 3,00 per persoon ( de kinderen krijgen een lunch
aangeboden tussen de middag)
Aantal kinderen: maximale inschrijving 100 kinderen
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven als begeleider. Bij te weinig
aanmeldingen
van begeleiders kan de sportdag niet doorgaan.
Locatie: De locatie van de sportdag wordt nog bekend gemaakt via een
brief op de basisscholen of naar het huisadres.

Op deze dag organiseren we allerlei spellen en sportactiviteiten, met
o.a. een springkussen, voetbal, basketbal enz. Er zijn leuke prijzen te
winnen en tussen de middag lunchen we samen.

MAANDAG 11 JULI 2005:

Activiteit: Zwemmen in Glanerbrook in Geleen
Tijd: vertrek uit Hoensbroek om 10.00 uur - rond de klok van
18.30 uur hopen we weer terug te zijn in Hoensbroek.
(we vertrekken in Geleen om 18.00 uur)
Kosten: EUR 5,00 per persoon ( inclusief frietjes in het zwembad)
Aantal kinderen: Maximale inschrijving 50 kinderen
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven om mee te gaan.
Bij te weinig aanmeldingen van ouders/vrijwilligers kan deze
activiteit niet doorgaan.
Kinderen jonger dan 7 jaar en kinderen zonder zwemdiploma
mogen alleen mee onder begeleiding van een van de ouders/
verzorgers!!! Kinderen die niet goed kunnen zwemmen moeten
zorgen dat ze “vleugeltjes” aan hebben in het water!!!
Opstapplaats: Speeltuin "MariaGewanden" aan de Langstraat,
Hoensbroek
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De Hoofdstraat was vroeger een straat

met veel bedrijvigheid en veel winkeliers.

De herinrichting van de straat leidde tot

veranderingen. Voor de Hoofdstraat

waren deze veranderingen helaas niet

altijd voordelig. Nieuwe huurwoningen,

kamerverhuur en studio's kregen de

overhand. De bedrijvigheid nam snel af

en de Hoofdstraat leek gedoemd om te

verpauperen.

De Hoofdstraat: vroeger en nu!
Tijd voor verandering:
De Gemeente Heerlen, de Woningstichting
Hoensbroeck en de Stichting Buurbeheer
Mariagewande st aken de koppen bij elkaar .de
goede samepwerking leidde tot diverse
verbeter ingen, zoals:
• aanplanten van nieuwe bomen.
• nieuwe groenvoorziening.
• het plaatsen van ondergrondse containers.
• 30km-zone verordening.
• het aan banden leggen van kamer verhuur.
• gemeentelijke subsidie voor gevelreiniging.

Dit alles zorgde zeker tot een uiterlijke
verbeter ing van onze Hoofdstraat. Minpuntje
is dat men niet méér pleit voor de sociale - en
welzijnssector in deze straat. Deze lenen zich

DONDERDAG 14 JULI 2005:

Activiteit: Uitstapje naar speeltuin Kernwasser Wunderland in Kalkar,
Duitsland
Er zijn maar liefst 36 schitterende attracties, vooral geschikt voor
kinderen van 3 T/M 12 jaar. Draaiende 'teacups', een reuzenrad,
trampolines, luchtballonnen, olifantjes, een wildwaterbaan, een
achtbaan en nog veel meer! Kernie's Familienpark is het ideale
uitstapje voor het hele gezin. Het bijzondere van Kernie's
Familienpark is de all-in formule. Deze houdt in dat alle attracties,
frietjes, ijs en frisdrank bij de entreeprijs zijn inbegrepen.
Tijd: Om 10.00 uur vertrekt de bus vanuit Hoensbroek en om 17.00 uur
vertrekt de bus vanuit Kalkar terug naar Hoensbroek.
Kosten: EUR 7,00 per persoon (inclusief frietjes)
Aantal kinderen: maximale inschrijving 50 kinderen
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven om mee te gaan. Bij te
weinig aanmelding van vrijwilligers/ouders kan de activiteit niet
doorgaan.
Opstapplaats: Speeltuin "Mariagewanden" aan de Langstraat,
Hoensbroek

VRIJDAG 15 JULI 2005:

Activiteit: Uitstapje naar Bobbejaanland
Klaar voor een bezoek aan het spetterendste familiepark? Of je nu
komt met je gezin, je club of een dolle vriendenbende, het wordt
gillen van plezier. Zet je schrap, want een dagje Bobbejaanland dat
voel je in je buik.
Tijd: De bus vertrekt vanuit Hoensbroek om 09.00 uur en zal vanuit
Bobbejaanland vertrekken om 18.00 uur.
Kosten: EUR 10,00 per persoon (kinderen moeten zelf voor eten en
drinken zorgen voor tussen de middag)
Aantal kinderen: maximale inschrijving 50 kinderen.
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven om mee te gaan. Bij te
weinig aanmeldingen van ouders/vrijwilligers kan deze activiteit niet
doorgaan. Kinderen jonger dan 7 jaar mogen alleen mee onder
begeleiding van een van de ouders/verzorgers!!!
Opstapplaats: Speeltuin "MariaGewanden" aan de Langstraat in
Hoensbroek

Inschrijven kan op de onderstaande manieren:
• vóór 1 juli a.s. het inschrijfformulier inleveren op de basisschool

waar het kind naar school gaat,
• vóór 1 juli a.s. het inschrijfformulier inleveren of opsturen naar

Tracee, Hoofdstraat 11, 6431 LA, Hoensbroek.
• Tijdens een van de jeugdclubs van Tracee inleveren bij de

begeleiding.
• Telefonisch inschrijven tussen 09.00 uur en 12.00 uur op maandag

t/rn vrijdag op telefoonnummer 045- 523 0440. Deze telefonische
inschrijving is mogelijk tot 1 juli.

Betaling van de activiteiten:
• Als u kind(eren) aan alle activiteiten deelneemt, kunt u op 11 juli het

gehele bedrag betalen voor aanvang van de activiteit bij een van de
begeleiders van Tracee. Graag een half uur vóór vertrek!!!

• Vóór aanvang van iedere activiteit kunt u bij een van de begeleiders
van Tracee betalen.

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd bellen met:
Sonja Timmermans: 045-5230440/06-47910 435
Suzanne Schreurs: 045-5230440/06-12261574

bij uitstek voor verbe tering en bevorderen
zonder meer de sociale controle.
Alle bewoners van de Hoofdstraat mogen
kijken naar een betere toekomst. Maar U als
bewoner van de Hoofdstraat bent ook
verantwoordelijk voor Uw woon - en
leefomgeving.

Buiten begint wat er binnen leeft.

Wees trots op
Uw Hoofdstraat!

Ine Kleiweg-Pobezin

CONTACTPERSONEN
De volgende personen fungeren als
contactpersoon voor hun deel van de
buurt naar het bestuur van de
Stichting Buurtbeheer:
• John Karst, Houwerstraat 43,
6432  AL  Hoensbroek,
tel: 5225805,  emailadres:
jomoloje@home.nl
• Gerard Ijkema, Voorstraat 18,
6432  CB Hoensbroek
g.c.ijkema@planet.nl
• Ben Maes, Hoogstraat 10,
6432  GL  Hoensbroek,
tel: 5233123,  emailadres:
ben.maes@home.nl
• Ine Kleiweg, Hoofdstraat 216,
6432  GL  Hoensbroek
tel: 5233757,  emailadres:
schoonheidssalonineke@planet.nl
• Katinka Bloem, Opbraakstraat 41,
6432  BR  Hoensbroek
tel: 5281608,  emailadres:
schopla@home.nl
• Harrie Wolfs, Delstraat 34,
6433  EA  Hoensbroek tel:5214248,
emailadres: bleubarett@home.nl
• Marian van de Elzen en
Els Klinkers, Buurtwinkel Gouverneur
Baron van Hövelplein 19, tel:
5231747 emailadres:
buurtwinkel@wanadoo.nl
Openingstijden maandag en
donderdag van 10-12 en woensdag
van 14-16 uur.
Bij deze personen kunt u in eerste
instantie met vragen of mede-
delingen over uw deel van de buurt
terecht. Natuurlijk blijven de
voorzitter en de secretaris het eerste
aanspreekpunt voor zaken die de
Stichting als geheel betreffen.
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BELANGRIJKE TELEFOON-
NUMMERS EN ADRESSEN
Alarmnummer 112
(ambulance, brandweer, politie)
Politie (geen spoed) 0900-8844
Politie (Anoniem) 0800-7000
Algemeen maatschappelijk werk 5615260
(ook voor Hoensbroek)
Arbeidsbureau, putgraaf 210 5714845
Bureau voor rechtshulp Heerlen 5719551
Bureau slachtoffer hulp 046-4203500
CAD 5719577
Dierenambulance 5708000
Drugs- en tippeloverlast 5604040
Gemeentehuis Heerlen 5605040
Grofvuil aanmelden/afvaltelefoon 5437100
Huisvesting:
-   woningstichting Hoensbroeck 5636600
-   de Voorzorg 5223255
Informatiecentrum 5605050
Thuiszorg Bur g. V.d. Kroonstraat 20 5635483
                   Beersdalweg 93 5616161
Storingsnummers:
- Essent (electriciteit en gas) 0800-0004
- Kabel                                                   0800-1682 of 0340
- Water 0800-0233040
- defecte straatverlichting 073-8558472
Openbare wer ken 5604000
Onderwijs:
-   onderwijstelefoon 0800-1608
-   Openbare basisschool 5211623

steenkoolstraat
-   Basischool De Vlieger 5234400
-   Peuterspeelzaal de Belhamels, 5227150

Steenkoolstraat 2
-   Peuterspeelzaal ’t Krauwelnest, 5212800

Schuinstraat 2a
Vr ijwilligerscentrale 5602525
Buurtwinkel Kasteelbuurt 5231747
Huurdersbelangenvereniging
Groot Hoensbroek 5227671
R.K. Parochie Federatie,
OL Vrouw Maagd der Armen
-   Hoofdstraat 83, 5212518
-   OLV mgd der armen, 5212518
-   Pastorale nooddienst ziekenhuis Heerlen 5766666
Huisarts:
Limpens en Brouwers, Hoofdstraat 93, 5212553
Nightcare (weekendpost huisartsen) 5778844
Apotheken:
Martens, hoofdstraat 87,
6432  GA Hoensbroek 5212214
RD4 servicenummer reinigingsdienst 5437100 of

5604000
Fysiotherapeut Dorren
Hoofdstraat 110, 5630180
Stichting Buurtbeheer Mariagewanden 5233757
Ziekenhuizen:
-   atrium heerlen 5766666
-   atrium brunssum 5279999
Kindertelefoon 0800-0432

WATER BESPAREN
IN HET HUISHOUDEN

De zomer is weer
begonnen en we
gaan dan graag naar
buiten om eens
lekker van het
zonnetje te genieten.
Ook zijn we allemaal
wat actiever en gaan
we gezellig buiten
zitten met een
biertje of frisdrankje,
of we gaan eens de
auto een wasbeurt
geven of de plantjes

water geven. Als het lekker warm is, laten we de
kinderen buiten spelen met veel watergespetter.

Sta er eens bij stil dat we er in de zomer veel vaker
de kraan opendraaien dan in de winter en dat het
verbruik dan ook hoog is.

Waterbesparing is tegenwoordig een gekend
begrip maar in huis en tuin worden veel
eenvoudige maatregelen nog niet uitgevoerd.

Tracht de volgende tips toe te passen in huis:
• was steeds met een volle wasmachine
• neem een douche in plaats van een bad

(een douche van 5 minuten verbruikt 55
liter water, een bad 110 liter)

• herstel lekkende kranen onmiddellijk
(10 druppels per minuut betekent 5 liter
water per dag)

• installeer een waterbesparende douchekop
(6-7 liter water per minuut in plaats van 12
liter)

Een goede spaardouchekop halveert het water - en
energieverbruik en verdient zich in minder dan
een jaar terug en dat terwijl de douche even
comfortabel blijft. Helaas zijn niet alle
spaardouchekoppen even doeltreffend. De beste
spaardouchekoppen verbruiken slechts 7 à 8 liter
water per minuut, een conventionele kraan gaat
tot 15 liter per minuut.

• indien je toilet aan vervanging toe is, kijk uit
naar een toilet met een spaarspoeltoets

• installeer ééngreepsmengkranen, zo hoeft u
geen water te verspillen met het zoeken naar
de juiste temperatuur

• was de auto met water uit emmers in plaats
van met een tuinslang

• Vang regenwater op, dit is ook een besparing
van enkele liters die in de zomer van pas
komen.

Regenwater kan men zonder problemen gebruiken
voor wc-spoeling, tuin besproeien, auto wassen,
schoonmaken, en was - en vaatmachine.
Regenwater voor bad en douche wordt van
officiële zijde afgeraden. Het houdt een aantal
gezondheidsrisico’s in. Indien u het toch doet dan
is verdere zuivering aan te raden.
Regenwater is geen drinkwater. Theoretisch kan u
van regenwater drinkwater maken maar dan is een
permanente controle op, en analyse van het zo
verkregen drinkwater absoluut noodzakelijk.

(Bron N.V. WML Limburglaan 25, 6229 GA Maastricht)
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COLLEGE BEZOEKT
MARIAGEWANDEN

Het college van burgemeester en wethouders bezoekt alle buurten van Heerlen.
De collegeleden doen dit om een goed beeld te krijgen van de buurten in de stad en haar

inwoners. Zij willen meer weten over de projecten en initiatieven die in de buurten spelen.
Daarnaast vinden de leden van het college het belangrijk om op een informele manier

organisaties en bewoners te ontmoeten.

ONZE BUURT WORDT BEZOCHT OP: 28 SEPTEMBER 2005

Lees meer over dit onderwerp en het programma op de volgende pagina >>

IN DIT NUMMER O.A.:

• College bezoekt Mariagewanden
-het Programma-

• Stichting Oppas-/
thuishulpcentrale zoekt
vrijwilligers

• Handboogschutterij Willem Tell

• Kindervakantiewerk
Mariagewanden

• De Hoofdstraat, vroeger en nu

Minima laten in Hoensbroek geld van de
belasting liggen, omdat ze niet op de hoogte
zijn van een aftrek voor bijzondere
ziektekosten.

De tegemoetkoming buitengewone uitgeven
(Tbu) bestaat al langer, maar is tot nu toe
nauwelijks onder de aandacht gebracht.
Daardoor loopt een grote groep mensen met
lagere inkomens een bedrag mis dat jaarlijks
tot enkele honderden euro’ s kan oplopen. Het
gaat om aftrekbare kosten die rechtstreeks
verband houden met ziekte of invaliditeit,
zoals voor hulpmiddelen, gezinshulp,
medicijnen, medische hulp.
Ook premies voor het ziekenfonds of een
ziektekostenverzekering komen in
aanmerking. Er zijn vaste aftrekbedragen
voor bepaalde uitgaven zoals extra kosten voor
kleding en beddengoed en de huisapotheek.
Er zijn eveneens vaste aftrekbedragen voor
chronische ziekte.
Niet alle kosten worden afgetrokken.
De belasting betaler moet boven een bepaald

“drempelbedrag” uitkomen om voor een
tegemoetkoming in aanmerking te komen.
De hoogte van deze drempel is afhankelijk van
het inkomen. Veel mensen schrikken er voor
terug om persoonlijke gegevens te
verstrekken die de belastingdienst nodig
heeft om vast te stellen of zij recht hebben op
de teruggave. U kunt echter gerust (anoniem)
bellen met het Bureau Cliënten telefoon in
Heerlen om te vragen waar en bij wie U het
beste terecht kunt om Uw papieren te laten
verzorgen.

BUREAU CLIËNTEN TELEFOON
Het telefoonnummer van de
Cliëntentelefoon is 045-5716986.
Vaak ook zijn er organisaties zoals vakbonden
die mensen helpen bij het doen van hun
belasting aangifte of andere instellingen in
Uw omgeving. Maak er gebruik van indien U
er recht op heeft.

(Deze bijdrage komt van het Lokaal overleg
minima beleid - Lomb -voorzitter Nico Hamstra)

Minima laten geld liggen

Abracadabra met Appels
In de klas van juf Miranda zitten elf kinderen.
Juf Miranda heeft een schaal met elf appels.
Juf Miranda wil de elf appels verdelen over de kinderen uit
haar klas, zó, dat ieder kind uiteindelijk een appel heeft,
maar er toch nog  ‘n appel in de schaal ligt

De Vraag: Kun jij juf Miranda helpen?
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COLLEGE BEZOEKT MARIAGEWANDEN
(vervolg pagina 1)

STICHTING OPPAS-/THUISHULPCENTRALE OOSTELIJK
ZUID-LIMBURG ZOEKT VRIJWILLIGERS

PROGRAMMA
Het programma bestaat uit een middag- en
een avondprogramma.

Tijdens het middagprogramma bezoekt het
college een aantal organisaties ofbewoners
uit de buurt. De Stichting Buurtgericht
Werken Mariagewanden werkt hiervoor met
de buurtcontactambtenaar van de gemeente,
de bewonersondersteuner van Tracee en de
bij het buurtgericht werken aangesloten
organisaties en instellingen uit
Mariagewanden in de komende tijd een
programma uit. De diverse organisaties en
verenigingen die actief zijn in de buurt
worden hiervoor schriftelijk benaderd.
Zij kunnen zich dan aanmelden voor een
bezoek door één of meerdere collegeleden.
Het definitieve programma wordt in overleg
samengesteld.

Na het middagprogramma gaat het college
eten met buurtbewoners. Tijdens het eten
kunnen zaken die in de buurt spelen
besproken worden. Hiervoor is echter maar
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Aanmelden is daarom noodzakelijk.
Bij teveel aanmeldingen wordt een selectie
gemaakt, zodanig dat er sprake is van een
evenredige vertegenwoordiging van
bewoners.

LET wel: het is niet de bedoeling individuele
problemen te bespreken. Het moet gaan om
projecten, initiatieven van organisaties en/
of groepen bewoners waar u graag een keer
met collegeleden informeel over wilt praten.

Voor het eten dat begint om 17.30 uur en
duurt tot 19.00 uur kunt u zich aanmelden bij:
mevrouw Annemie Akkermans,
buurtcontactambtenaar van de gemeente
Heerlen. E-mail: a.akkermans@heerlen.nl.
Tel. nr. 045-5604569
Het avondprogramma begint om 19.00 uur en
duurt tot ongeveer 20.30 uur. Bij het
avondprogramma kunnen alle bewoners
aanwezig zijn. Het is de bedoeling een
gezellig, informatief en informeel samen zijn
te organiseren waarbij de stichting
Buurtgericht Werken Mariagewanden een
presentatie verzorgt over haar
werkzaamheden voor uw buurt.
Zij laten zien hoe u kunt meedoen met het
Buurtgericht Werken!

Het definitieve programma wordt te zijner tijd
huis-aan-huis bij u bezorgd.

RESERVEER DAAROM NU REEDS VOOR
HET AVONDPROGRAMMA DE DATUM VAN
28 SEPTEMBER 2005 VAN 19.00-20.30
IN UW AGENDA.

Wilt u ook graag van de gelegenheid gebruik
maken met het college te eten, neem dan
contact op met uw buurtcontactambtenaar.
Wilt u met uw organisatie deelnemen aan
het middagprogramma reserveer dan ook
tijd vanaf 15.00- 17.30 uur en vul de
uitnodiging die uw organisatie nog ontvangt
in.

Wij zijn een vrijwillige
thuishulporganisatie

die ondersteuning
biedt aan
gehandicapten,
chronische zieken

en dementerenden.

Hulp ter ondersteuning van de
mantelzorger, om hen de gelegenheid te
geven, ontspanning en tijd voor henzelf te
nemen. Daarnaast bieden we de
hulpbehoevende de gelegenheid om eens met
andere mensen in contact te komen.

Onze hulp bestaat uit oppashulp bij het
gehandicapte kind en één keer in de twee
weken een activiteitenmiddag. Tijdens de
activiteitenmiddag worden er spelletjes
gedaan, gezwommen, een bezoekje aan de
speeltuin of kinderboerderij gebracht. Twee
keer per jaar maken we met de kinderen een
uitstapje naar kinderstad en een keer per jaar
een busreisje naar een pretpark.

Bij speciale gelegenheden zoals Sinterklaas,
Kerstmis en Carnaval organiseren we een
groot feest voor de kinderen en hun familie.

Met de chronische zieken en dementerenden
gaan we, indien gewenst, er op uit, een
terrasje nemen, begeleiding naar de arts,
samen boodschappen doen, of gewoon thuis
een praatje maken onder het genot van een
kop koffie.

De hulp die wij bieden wordt geboden door
vrijwilligers, mensen die zich geheel
vrijblijvend inzetten. Natuurlijk worden ook
zij regelmatig in het zonnetje gezet.

Een paar vrije uurtjes zinvol besteden?
Gewoon eens met wat anders bezig zijn dan
het dagelijkse werk, nieuwe mensen
ontmoeten, een helpende hand toesteken of
een luisterend oor zijn voor gehandicapten,
chronische zieken, dementerenden of
vereenzaamden ouderen? Voor u misschien
een kleine moeite, maar voor hen en hun
verzorgers is ieder beetje extra hulp meer dan
welkom ...

De Stichting Oppas - /Thuishulpcentrale
Oostelijk Zuid -Limburg biedt vrijwilligers:

- Wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen
verzekering

- Onkostenvergoeding van woon-werkverkeer
- Begeleiding vanuit de organisatie
- Deskundigheidbevordering

 Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30- 15.00 uur.
Gasthuisstraat 3, 6411 KD Heerlen
Telefoonnummer: 045-5506630.
e-mail: stichtingotcozl@hotmail.com

UITBREIDING REDACTIE
In de eerste nummers van buurtberichten
hebben we beschreven wat er allemaal komt
kijken bij het maken van een buurtkrant.
Wij vroegen toen ook om u aan te melden als
redactielid. De drempel hiervoor is blijkbaar
voor veel mensen te hoog. We zitten nu dus
nog steeds met een incomplete redactie.
Om de geplande 4 nummers per jaar te
kunnen uitbrengen hebben we dringend nog
enkele mensen nodig. Vooral voor het
schrijven en bij elkaar zoeken van teksten.

Misschien toch iets voor u???
Wilt u zich aanmelden of wilt u eerst meer
informatie?
Bel even met Ben Maes, tel: 0640190916
U kunt ook mailen naar ben.maes@home.nl
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Onze werkgroep bestaat momenteel uit
3 vrijwilligers, Ben Maes, Harrie Wolfs en
Gerard IJkema. Wij proberen knelpunten in
het openbaar gebied op te lossen. Soms met
hulp van de bewoners, soms met hulp van
instanties zoals gemeente, politie en
dergelijke. Maar altijd op initiatief van de
buurtbewoners.

Om iets te bereiken hebben wij daarom jullie
hulp hard nodig en hierbij meteen de oproep:
Als er iets mis is in jullie omgeving meld dit bij
een van de werkgroepsleden. Wel met enige
spelregels: de buurtbewoners kunnen
eenvoudige zaken, zoals een defecte
lantaarnpaal, losliggende trottoirtegels enz.
zelf melden bij de instanties zoals Openbare
werken (560400 of ow-frontoffice@heerlen.nl) .
Dan kunnen wij ons bezighouden met
knelpunten die iets moeilijker liggen.

Nieuws werkgroep Onderhoud
Openbaar Gebied

Digitaal trapveldje Nieuw Lotbroek

Wat is een Digitaal Trapveldje?
Een ruimte gevuld met computers in een
netwerk met een internetaansluiting, door
het rijk via de gemeente ter beschikking
gesteld. De wijk Nieuw Lotbroek heeft zo'n
trapveldje dat vanuit de Stichting
Buurtbeheer Nieuw Lotbroek is opgezet. Het
is bedoeld om de digitale kloof te verkleinen
die er bestaat tussen de verschillende
bevolkingsgroepen binnen de wijk.

 Wat gebeurt er op zo'n trapveldje?
Op dit moment worden er in het digitale

trapveldje van Nieuw Lotbroek diverse
cursussen gegeven door vrijwilligers uit de
wijk Nieuw Lotbroek:
•Beginnerscursussen voor ouderen:
computer, Windows, Word, Excel, acces en
Power point.
Dit bestaat uit 12 bijeenkomsten van 3 uur.
•Vervolgcursussen: internet en e-mail of
verdieping met nadruk op Word en Excel.

Op de woensdagavond is er een “open inloop”.
Op deze avond is het mogelijk voor cursisten
om te oefenen, maar ook andere wijkbewoners

kunnen voor zichzelf aan de computer komen
werken en gebruik maken van alle faciliteiten
waaronder internet.

Op de maandagmiddag is er na schooltijd de
mogelijkheid voor de schooljeugd om gebruik
te maken van de computers. De jeugd gebruikt
deze tijd om opdrachten te maken op de
computer voor school, om werkstukken te
maken of om spelletjes te spelen.

HET DIGITALE TRAPVELDJE EN
ONZE WIJK MARIAGEWANDEN

Ook voor bewoners van andere wijken is het
mogelijk gebruik te maken van het digitale
trapveldje in Nieuw Lotbroek: als u
belangstelling heeft voor het volgen van een
cursus kunt u zich als bewoner van
Mariagewanden opgeven bij het
stichtingsbestuur. Als er genoeg gegadigden
zijn, gaat het stichtingsbestuur
Mariagewanden op zoek naar een vrijwilliger
die deze cursus zal gaan geven. Voor deze
cursus kan dan gebruik gemaakt worden van
de faciliteiten van het digitale trapveldje in
Nieuw Lotbroek.

Mocht u interesse hebben om gebruik te
maken van het trapveldje, neem
dan even contact op met:
Ben Maes
Hoogstraat 10
Hoensbroek.
E-mail: ben.maes@home.nl

Wij hebben in het kader van het door de
gemeente gestarte Buurtgericht Werken een
aantal middelen tot onze beschikking. Zoals een
welwillende gemeente, budget, netwerk met
instanties en schouw. En niet te vergeten de
inzet van de werkgroep om de gehele buurt
leefbaarder te maken!

Net nadat de werkgroep denkt de schouw en
aanverwanten in de vingers te hebben gaat de
gemeente het een en ander veranderen.
Alhoewel sommigen er misschien een ander idee
over hebben, vinden de werkgroepsleden dat,
gezien de respons van de bewoners en de
bereikte resultaten van de laatste schouw, we
op de goede weg waren. En dit laatste hopen we
vast te houden met natuurlijk een streven naar
nog beter.

Wat gaat er veranderen in het nieuwe systeem?
We krijgen een buurtteam Schoon, Heel en
Veilig, waarin diverse betrokken instanties,

zoals gemeente, Woonpunt, politie, jullie
buurtstichting enz. vertegenwoordigd zijn.
Het belangrijkste criterium is dat meervoudige
knelpunten binnen een periode van 13 weken
opgelost kunnen gaan worden.
(Meervoudig=meerdere instanties benodigd,
denk bijvoorbeeld aan de trottoirtegels die
regelmatig aan flarden worden gereden door
een vrachtwagen). Ook de schouw, zoals die tot
nu toe plaats vond, gaat veranderen. Er gaat
eerst vastgesteld worden welke kwaliteit de
buurt mag verwachten en daarna volgt
toetsing daarvan. En dit wordt dan de schouw.
Een volgende keer meer over de komende
veranderingen.

De nieuwe werkwijze wordt nu ingevoerd in de
enige, zogenoemde, investeringsbuurt die we
hebben in Hoensbroek (Centrum-Dem).
De andere buurten met minder urgente
knelpunten (zoals Maria-Gewanden) starten
eind van het jaar met de gewijzigde aanpak.
Wat niet verandert is dat van de bewoners een
eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen
stukje buurt wordt verwacht. Op zich een
logische gedachte, want alleen de
buurtbewoners kunnen hun eigen
leefomgeving verbeteren/behouden.

Kindervakantiewerk MariaGewanden 2005Kindervakantiewerk MariaGewanden 2005

Handboogschutterij
Willem Tell S.C.
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Wij  willen ons  graag  aan u voorstellen,
wij komen voort uit een fusie van twee
verenigingen te weten Willem Tell, die zat
vroeger achter café In gen Haen op de
markt, en de vereniging Sagitta, die was
gehuisvest in de magere Hendrik die lag
waar nu de speeltuin ligt.  Omstreeks 1970
is onze vereniging gevestigd op het adres
Duivelsvoetpad achter het trainingsveld
van V KC

• Onze club heeft 40 leden meisjes jongens
vrouwen en mannen van de leeftijd 10 tot
80 jaar

• Wij schieten op 18 + 25 + 30 + 50 + 70 + 90
meter

• De club is aangesloten bij de Nederlandse
Handboogbond.

• We hebben wedstrijdschutters en
recreanten

• De oefentijden zijn maandag en donderdag
van 18.00u tot 22.00u voor gevorderden

• Op zondag van 10.30 tot 13.00 training
jeugdleden en mensen die pas schieten

• Op woensdag dezelfde groep als zondag,
dan van 18.00 tot 21.00

• Als men wilt gaan schieten kan men een
boog huren tegen een gering bedrag

Men kan op oefenavonden of zondagmorgen
komen kijken of inlichtingen vragen via tel:
5224259 t.n.v Ton  Dragstra

Hier vindt U ons als U eens een kopje koffie
wilt komen drinken of een kijkje wilt nemen.

Georganiseerd door Tracee in samenwerking met Stichting Buurtbeheer Mariagewanden
voor kinderen uit de wijk Mariagewanden in de leeftijd van 4 tlm 12 jaar.

Programma:
WOENSDAG 13 JULI 2005:

Activiteit: Sportdag
Tijd: om 10.00 uur begint de sportdag om 16.00 uur vindt de
prijsuitreiking plaats en kunnen de kinderen naar huis.
Kosten: EUR 3,00 per persoon ( de kinderen krijgen een lunch
aangeboden tussen de middag)
Aantal kinderen: maximale inschrijving 100 kinderen
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven als begeleider. Bij te weinig
aanmeldingen
van begeleiders kan de sportdag niet doorgaan.
Locatie: De locatie van de sportdag wordt nog bekend gemaakt via een
brief op de basisscholen of naar het huisadres.

Op deze dag organiseren we allerlei spellen en sportactiviteiten, met
o.a. een springkussen, voetbal, basketbal enz. Er zijn leuke prijzen te
winnen en tussen de middag lunchen we samen.

MAANDAG 11 JULI 2005:

Activiteit: Zwemmen in Glanerbrook in Geleen
Tijd: vertrek uit Hoensbroek om 10.00 uur - rond de klok van
18.30 uur hopen we weer terug te zijn in Hoensbroek.
(we vertrekken in Geleen om 18.00 uur)
Kosten: EUR 5,00 per persoon ( inclusief frietjes in het zwembad)
Aantal kinderen: Maximale inschrijving 50 kinderen
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven om mee te gaan.
Bij te weinig aanmeldingen van ouders/vrijwilligers kan deze
activiteit niet doorgaan.
Kinderen jonger dan 7 jaar en kinderen zonder zwemdiploma
mogen alleen mee onder begeleiding van een van de ouders/
verzorgers!!! Kinderen die niet goed kunnen zwemmen moeten
zorgen dat ze “vleugeltjes” aan hebben in het water!!!
Opstapplaats: Speeltuin "MariaGewanden" aan de Langstraat,
Hoensbroek
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De Hoofdstraat was vroeger een straat

met veel bedrijvigheid en veel winkeliers.

De herinrichting van de straat leidde tot

veranderingen. Voor de Hoofdstraat

waren deze veranderingen helaas niet

altijd voordelig. Nieuwe huurwoningen,

kamerverhuur en studio's kregen de

overhand. De bedrijvigheid nam snel af

en de Hoofdstraat leek gedoemd om te

verpauperen.

De Hoofdstraat: vroeger en nu!
Tijd voor verandering:
De Gemeente Heerlen, de Woningstichting
Hoensbroeck en de Stichting Buurbeheer
Mariagewande st aken de koppen bij elkaar .de
goede samepwerking leidde tot diverse
verbeteringen, zoals:
• aanplanten van nieuwe bomen.
• nieuwe groenvoorziening.
• het plaatsen van ondergrondse containers.
• 30km-zone verordening.
• het aan banden leggen van kamerverhuur.
• gemeentelijke subsidie voor gevelreiniging.

Dit alles zorgde zeker tot een uiterlijke
verbetering van onze Hoofdstraat. Minpuntje
is dat men niet méér pleit voor de sociale - en
welzijnssector in deze straat. Deze lenen zich

DONDERDAG 14 JULI 2005:

Activiteit: Uitstapje naar speeltuin Kernwasser Wunderland in Kalkar,
Duitsland
Er zijn maar liefst 36 schitterende attracties, vooral geschikt voor
kinderen van 3 T/M 12 jaar. Draaiende 'teacups', een reuzenrad,
trampolines, luchtballonnen, olifantjes, een wildwaterbaan, een
achtbaan en nog veel meer! Kernie's Familienpark is het ideale
uitstapje voor het hele gezin. Het bijzondere van Kernie's
Familienpark is de all-in formule. Deze houdt in dat alle attracties,
frietjes, ijs en frisdrank bij de entreeprijs zijn inbegrepen.
Tijd: Om 10.00 uur vertrekt de bus vanuit Hoensbroek en om 17.00 uur
vertrekt de bus vanuit Kalkar terug naar Hoensbroek.
Kosten: EUR 7,00 per persoon (inclusief frietjes)
Aantal kinderen: maximale inschrijving 50 kinderen
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven om mee te gaan. Bij te
weinig aanmelding van vrijwilligers/ouders kan de activiteit niet
doorgaan.
Opstapplaats: Speeltuin "Mariagewanden" aan de Langstraat,
Hoensbroek

VRIJDAG 15 JULI 2005:

Activiteit: Uitstapje naar Bobbejaanland
Klaar voor een bezoek aan het spetterendste familiepark? Of je nu
komt met je gezin, je club of een dolle vriendenbende, het wordt
gillen van plezier. Zet je schrap, want een dagje Bobbejaanland dat
voel je in je buik.
Tijd: De bus vertrekt vanuit Hoensbroek om 09.00 uur en zal vanuit
Bobbejaanland vertrekken om 18.00 uur.
Kosten: EUR 10,00 per persoon (kinderen moeten zelf voor eten en
drinken zorgen voor tussen de middag)
Aantal kinderen: maximale inschrijving 50 kinderen.
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven om mee te gaan. Bij te
weinig aanmeldingen van ouders/vrijwilligers kan deze activiteit niet
doorgaan. Kinderen jonger dan 7 jaar mogen alleen mee onder
begeleiding van een van de ouders/verzorgers!!!
Opstapplaats: Speeltuin "MariaGewanden" aan de Langstraat in
Hoensbroek

Inschrijven kan op de onderstaande manieren:
• vóór 1 juli a.s. het inschrijfformulier inleveren op de basisschool

waar het kind naar school gaat,
• vóór 1 juli a.s. het inschrijfformulier inleveren of opsturen naar

Tracee, Hoofdstraat 11, 6431 LA, Hoensbroek.
• Tijdens een van de jeugdclubs van Tracee inleveren bij de

begeleiding.
• Telefonisch inschrijven tussen 09.00 uur en 12.00 uur op maandag

t/rn vrijdag op telefoonnummer 045- 523 0440. Deze telefonische
inschrijving is mogelijk tot 1 juli.

Betaling van de activiteiten:
• Als u kind(eren) aan alle activiteiten deelneemt, kunt u op 11 juli het

gehele bedrag betalen voor aanvang van de activiteit bij een van de
begeleiders van Tracee. Graag een half uur vóór vertrek!!!

• Vóór aanvang van iedere activiteit kunt u bij een van de begeleiders
van Tracee betalen.

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd bellen met:
Sonja Timmermans: 045-5230440/06-47910 435
Suzanne Schreurs: 045-5230440/06-12261574

bij uitstek voor verbe tering en bevorderen
zonder meer de sociale controle.
Alle bewoners van de Hoofdstraat mogen
kijken naar een betere toekomst. Maar U als
bewoner van de Hoofdstraat bent ook
verantwoordelijk voor Uw woon - en
leefomgeving.

Buiten begint wat er binnen leeft.

Wees trots op
Uw Hoofdstraat!

Ine Kleiweg-Pobezin

CONTACTPERSONEN
De volgende personen fungeren als
contactpersoon voor hun deel van de
buurt naar het bestuur van de
Stichting Buurtbeheer:
• John Karst, Houwerstraat 43,
6432  AL  Hoensbroek,
tel: 5225805,  emailadres:
jomoloje@home.nl
• Gerard Ijkema, Voorstraat 18,
6432  CB Hoensbroek
g.c.ijkema@planet.nl
• Ben Maes, Hoogstraat 10,
6432  GL  Hoensbroek,
tel: 5233123,  emailadres:
ben.maes@home.nl
• Ine Kleiweg, Hoofdstraat 216,
6432  GL  Hoensbroek
tel: 5233757,  emailadres:
schoonheidssalonineke@planet.nl
• Katinka Bloem, Opbraakstraat 41,
6432  BR  Hoensbroek
tel: 5281608,  emailadres:
schopla@home.nl
• Harrie Wolfs, Delstraat 34,
6433  EA  Hoensbroek tel:5214248,
emailadres: bleubarett@home.nl
• Marian van de Elzen en
Els Klinkers, Buurtwinkel Gouverneur
Baron van Hövelplein 19, tel:
5231747 emailadres:
buurtwinkel@wanadoo.nl
Openingstijden maandag en
donderdag van 10-12 en woensdag
van 14-16 uur.
Bij deze personen kunt u in eerste
instantie met vragen of mede-
delingen over uw deel van de buurt
terecht. Natuurlijk blijven de
voorzitter en de secretaris het eerste
aanspreekpunt voor zaken die de
Stichting als geheel betreffen.
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BELANGRIJKE TELEFOON-
NUMMERS EN ADRESSEN
Alarmnummer 112
(ambulance, brandweer, politie)
Politie (geen spoed) 0900-8844
Politie (Anoniem) 0800-7000
Algemeen maatschappelijk werk 5615260
(ook voor Hoensbroek)
Arbeidsbureau, putgraaf 210 5714845
Bureau voor rechtshulp Heerlen 5719551
Bureau slachtofferhulp 046-4203500
CAD 5719577
Dierenambulance 5708000
Drugs- en tippeloverlast 5604040
Gemeentehuis Heerlen 5605040
Grofvuil aanmelden/afvaltelefoon 5437100
Huisvesting:
-   woningstichting Hoensbroeck 5636600
-   de Voorzorg 5223255
Informatiecentrum 5605050
Thuiszorg Bur g. V.d. Kroonstraat 20 5635483
                   Beersdalweg 93 5616161
Storingsnummers:
- Essent (electriciteit en gas) 0800-0004
- Kabel                                                   0800-1682 of 0340
- Water 0800-0233040
- defecte straatverlichting 073-8558472
Openbare werken 5604000
Onderwijs:
-   onderwijstelefoon 0800-1608
-   Openbare basisschool 5211623

steenkoolstraat
-   Basischool De Vlieger 5234400
-   Peuterspeelzaal de Belhamels, 5227150

Steenkoolstraat 2
-   Peuterspeelzaal ’t Krauwelnest, 5212800

Schuinstraat 2a
Vr ijwilligerscentrale 5602525
Buurtwinkel Kasteelbuurt 5231747
Huurdersbelangenvereniging
Groot Hoensbroek 5227671
R.K. Parochie Federatie,
OL Vrouw Maagd der Armen
-   Hoofdstraat 83, 5212518
-   OLV mgd der armen, 5212518
-   Pastorale nooddienst ziekenhuis Heerlen 5766666
Huisarts:
Limpens en Brouwers, Hoofdstraat 93, 5212553
Nightcare (weekendpost huisartsen) 5778844
Apotheken:
Martens, hoofdstraat 87,
6432  GA Hoensbroek 5212214
RD4 servicenummer reinigingsdienst 5437100 of

5604000
Fysiotherapeut Dorren
Hoofdstraat 110, 5630180
Stichting Buurtbeheer Mariagewanden 5233757
Ziekenhuizen:
-   atrium heerlen 5766666
-   atrium brunssum 5279999
Kindertelefoon 0800-0432

WATER BESPAREN
IN HET HUISHOUDEN

De zomer is weer
begonnen en we
gaan dan graag naar
buiten om eens
lekker van het
zonnetje te genieten.
Ook zijn we allemaal
wat actiever en gaan
we gezellig buiten
zitten met een
biertje of frisdrankje,
of we gaan eens de
auto een wasbeurt
geven of de plantjes

water geven. Als het lekker warm is, laten we de
kinderen buiten spelen met veel watergespetter.

Sta er eens bij stil dat we er in de zomer veel vaker
de kraan opendraaien dan in de winter en dat het
verbruik dan ook hoog is.

Waterbesparing is tegenwoordig een gekend
begrip maar in huis en tuin worden veel
eenvoudige maatregelen nog niet uitgevoerd.

Tracht de volgende tips toe te passen in huis:
• was steeds met een volle wasmachine
• neem een douche in plaats van een bad

(een douche van 5 minuten verbruikt 55
liter water, een bad 110 liter)

• herstel lekkende kranen onmiddellijk
(10 druppels per minuut betekent 5 liter
water per dag)

• installeer een waterbesparende douchekop
(6-7 liter water per minuut in plaats van 12
liter)

Een goede spaardouchekop halveert het water - en
energieverbruik en verdient zich in minder dan
een jaar terug en dat terwijl de douche even
comfortabel blijft. Helaas zijn niet alle
spaardouchekoppen even doeltreffend. De beste
spaardouchekoppen verbruiken slechts 7 à 8 liter
water per minuut, een conventionele kraan gaat
tot 15 liter per minuut.

• indien je toilet aan vervanging toe is, kijk uit
naar een toilet met een spaarspoeltoets

• installeer ééngreepsmengkranen, zo hoeft u
geen water te verspillen met het zoeken naar
de juiste temperatuur

• was de auto met water uit emmers in plaats
van met een tuinslang

• Vang regenwater op, dit is ook een besparing
van enkele liters die in de zomer van pas
komen.

Regenwater kan men zonder problemen gebruiken
voor wc-spoeling, tuin besproeien, auto wassen,
schoonmaken, en was - en vaatmachine.
Regenwater voor bad en douche wordt van
officiële zijde afgeraden. Het houdt een aantal
gezondheidsrisico’s in. Indien u het toch doet dan
is verdere zuivering aan te raden.
Regenwater is geen drinkwater. Theoretisch kan u
van regenwater drinkwater maken maar dan is een
permanente controle op, en analyse van het zo
verkregen drinkwater absoluut noodzakelijk.

(Bron N.V. WML Limburglaan 25, 6229 GA Maastricht)
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COLLEGE BEZOEKT
MARIAGEWANDEN

Het college van burgemeester en wethouders bezoekt alle buurten van Heerlen.
De collegeleden doen dit om een goed beeld te krijgen van de buurten in de stad en haar

inwoners. Zij willen meer weten over de projecten en initiatieven die in de buurten spelen.
Daarnaast vinden de leden van het college het belangrijk om op een informele manier

organisaties en bewoners te ontmoeten.

ONZE BUURT WORDT BEZOCHT OP: 28 SEPTEMBER 2005

Lees meer over dit onderwerp en het programma op de volgende pagina >>

IN DIT NUMMER O.A.:

• College bezoekt Mariagewanden
-het Programma-

• Stichting Oppas-/
thuishulpcentrale zoekt
vrijwilligers

• Handboogschutterij Willem Tell

• Kindervakantiewerk
Mariagewanden

• De Hoofdstraat, vroeger en nu

Minima laten in Hoensbroek geld van de
belasting liggen, omdat ze niet op de hoogte
zijn van een aftrek voor bijzondere
ziektekosten.

De tegemoetkoming buitengewone uitgeven
(Tbu) bestaat al langer, maar is tot nu toe
nauwelijks onder de aandacht gebracht.
Daardoor loopt een grote groep mensen met
lagere inkomens een bedrag mis dat jaarlijks
tot enkele honderden euro’ s kan oplopen. Het
gaat om aftrekbare kosten die rechtstreeks
verband houden met ziekte of invaliditeit,
zoals voor hulpmiddelen, gezinshulp,
medicijnen, medische hulp.
Ook premies voor het ziekenfonds of een
ziektekostenverzekering komen in
aanmerking. Er zijn vaste aftrekbedragen
voor bepaalde uitgaven zoals extra kosten voor
kleding en beddengoed en de huisapotheek.
Er zijn eveneens vaste aftrekbedragen voor
chronische ziekte.
Niet alle kosten worden afgetrokken.
De belasting betaler moet boven een bepaald

“drempelbedrag” uitkomen om voor een
tegemoetkoming in aanmerking te komen.
De hoogte van deze drempel is afhankelijk van
het inkomen. Veel mensen schrikken er voor
terug om persoonlijke gegevens te
verstrekken die de belastingdienst nodig
heeft om vast te stellen of zij recht hebben op
de teruggave. U kunt echter gerust (anoniem)
bellen met het Bureau Cliënten telefoon in
Heerlen om te vragen waar en bij wie U het
beste terecht kunt om Uw papieren te laten
verzorgen.

BUREAU CLIËNTEN TELEFOON
Het telefoonnummer van de
Cliëntentelefoon is 045-5716986.
Vaak ook zijn er organisaties zoals vakbonden
die mensen helpen bij het doen van hun
belasting aangifte of andere instellingen in
Uw omgeving. Maak er gebruik van indien U
er recht op heeft.

(Deze bijdrage komt van het Lokaal overleg
minima beleid - Lomb -voorzitter Nico Hamstra)

Minima laten geld liggen

Abracadabra met Appels
In de klas van juf Miranda zitten elf kinderen.
Juf Miranda heeft een schaal met elf appels.
Juf Miranda wil de elf appels verdelen over de kinderen uit
haar klas, zó, dat ieder kind uiteindelijk een appel heeft,
maar er toch nog  ‘n appel in de schaal ligt

De Vraag: Kun jij juf Miranda helpen?
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COLLEGE BEZOEKT MARIAGEWANDEN
(vervolg pagina 1)

STICHTING OPPAS-/THUISHULPCENTRALE OOSTELIJK
ZUID-LIMBURG ZOEKT VRIJWILLIGERS

PROGRAMMA
Het programma bestaat uit een middag- en
een avondprogramma.

Tijdens het middagprogramma bezoekt het
college een aantal organisaties ofbewoners
uit de buurt. De Stichting Buurtgericht
Werken Mariagewanden werkt hiervoor met
de buurtcontactambtenaar van de gemeente,
de bewonersondersteuner van Tracee en de
bij het buurtgericht werken aangesloten
organisaties en instellingen uit
Mariagewanden in de komende tijd een
programma uit. De diverse organisaties en
verenigingen die actief zijn in de buurt
worden hiervoor schriftelijk benaderd.
Zij kunnen zich dan aanmelden voor een
bezoek door één of meerdere collegeleden.
Het definitieve programma wordt in overleg
samengesteld.

Na het middagprogramma gaat het college
eten met buurtbewoners. Tijdens het eten
kunnen zaken die in de buurt spelen
besproken worden. Hiervoor is echter maar
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Aanmelden is daarom noodzakelijk.
Bij teveel aanmeldingen wordt een selectie
gemaakt, zodanig dat er sprake is van een
evenredige vertegenwoordiging van
bewoners.

LET wel: het is niet de bedoeling individuele
problemen te bespreken. Het moet gaan om
projecten, initiatieven van organisaties en/
of groepen bewoners waar u graag een keer
met collegeleden informeel over wilt praten.

Voor het eten dat begint om 17.30 uur en
duurt tot 19.00 uur kunt u zich aanmelden bij:
mevrouw Annemie Akkermans,
buurtcontactambtenaar van de gemeente
Heerlen. E-mail: a.akkermans@heerlen.nl.
Tel. nr. 045-5604569
Het avondprogramma begint om 19.00 uur en
duurt tot ongeveer 20.30 uur. Bij het
avondprogramma kunnen alle bewoners
aanwezig zijn. Het is de bedoeling een
gezellig, informatief en informeel samen zijn
te organiseren waarbij de stichting
Buurtgericht Werken Mariagewanden een
presentatie verzorgt over haar
werkzaamheden voor uw buurt.
Zij laten zien hoe u kunt meedoen met het
Buurtgericht Werken!

Het definitieve programma wordt te zijner tijd
huis-aan-huis bij u bezorgd.

RESERVEER DAAROM NU REEDS VOOR
HET AVONDPROGRAMMA DE DATUM VAN
28 SEPTEMBER 2005 VAN 19.00-20.30
IN UW AGENDA.

Wilt u ook graag van de gelegenheid gebruik
maken met het college te eten, neem dan
contact op met uw buurtcontactambtenaar.
Wilt u met uw organisatie deelnemen aan
het middagprogramma reserveer dan ook
tijd vanaf 15.00- 17.30 uur en vul de
uitnodiging die uw organisatie nog ontvangt
in.

Wij zijn een vrijwillige
thuishulporganisatie

die ondersteuning
biedt aan
gehandicapten,
chronische zieken

en dementerenden.

Hulp ter ondersteuning van de
mantelzorger, om hen de gelegenheid te
geven, ontspanning en tijd voor henzelf te
nemen. Daarnaast bieden we de
hulpbehoevende de gelegenheid om eens met
andere mensen in contact te komen.

Onze hulp bestaat uit oppashulp bij het
gehandicapte kind en één keer in de twee
weken een activiteitenmiddag. Tijdens de
activiteitenmiddag worden er spelletjes
gedaan, gezwommen, een bezoekje aan de
speeltuin of kinderboerderij gebracht. Twee
keer per jaar maken we met de kinderen een
uitstapje naar kinderstad en een keer per jaar
een busreisje naar een pretpark.

Bij speciale gelegenheden zoals Sinterklaas,
Kerstmis en Carnaval organiseren we een
groot feest voor de kinderen en hun familie.

Met de chronische zieken en dementerenden
gaan we, indien gewenst, er op uit, een
terrasje nemen, begeleiding naar de arts,
samen boodschappen doen, of gewoon thuis
een praatje maken onder het genot van een
kop koffie.

De hulp die wij bieden wordt geboden door
vrijwilligers, mensen die zich geheel
vrijblijvend inzetten. Natuurlijk worden ook
zij regelmatig in het zonnetje gezet.

Een paar vrije uurtjes zinvol besteden?
Gewoon eens met wat anders bezig zijn dan
het dagelijkse werk, nieuwe mensen
ontmoeten, een helpende hand toesteken of
een luisterend oor zijn voor gehandicapten,
chronische zieken, dementerenden of
vereenzaamden ouderen? Voor u misschien
een kleine moeite, maar voor hen en hun
verzorgers is ieder beetje extra hulp meer dan
welkom ...

De Stichting Oppas - /Thuishulpcentrale
Oostelijk Zuid -Limburg biedt vrijwilligers:

- Wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen
verzekering

- Onkostenvergoeding van woon-werkverkeer
- Begeleiding vanuit de organisatie
- Deskundigheidbevordering

 Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30- 15.00 uur.
Gasthuisstraat 3, 6411 KD Heerlen
Telefoonnummer: 045-5506630.
e-mail: stichtingotcozl@hotmail.com

UITBREIDING REDACTIE
In de eerste nummers van buurtberichten
hebben we beschreven wat er allemaal komt
kijken bij het maken van een buurtkrant.
Wij vroegen toen ook om u aan te melden als
redactielid. De drempel hiervoor is blijkbaar
voor veel mensen te hoog. We zitten nu dus
nog steeds met een incomplete redactie.
Om de geplande 4 nummers per jaar te
kunnen uitbrengen hebben we dringend nog
enkele mensen nodig. Vooral voor het
schrijven en bij elkaar zoeken van teksten.

Misschien toch iets voor u???
Wilt u zich aanmelden of wilt u eerst meer
informatie?
Bel even met Ben Maes, tel: 0640190916
U kunt ook mailen naar ben.maes@home.nl
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Onze werkgroep bestaat momenteel uit
3 vrijwilligers, Ben Maes, Harrie Wolfs en
Gerard IJkema. Wij proberen knelpunten in
het openbaar gebied op te lossen. Soms met
hulp van de bewoners, soms met hulp van
instanties zoals gemeente, politie en
dergelijke. Maar altijd op initiatief van de
buurtbewoners.

Om iets te bereiken hebben wij daarom jullie
hulp hard nodig en hierbij meteen de oproep:
Als er iets mis is in jullie omgeving meld dit bij
een van de werkgroepsleden. Wel met enige
spelregels: de buurtbewoners kunnen
eenvoudige zaken, zoals een defecte
lantaarnpaal, losliggende trottoirtegels enz.
zelf melden bij de instanties zoals Openbare
werken (560400 of ow-frontoffice@heerlen.nl) .
Dan kunnen wij ons bezighouden met
knelpunten die iets moeilijker liggen.

Nieuws werkgroep Onderhoud
Openbaar Gebied

Digitaal trapveldje Nieuw Lotbroek

Wat is een Digitaal Trapveldje?
Een ruimte gevuld met computers in een
netwerk met een internetaansluiting, door
het rijk via de gemeente ter beschikking
gesteld. De wijk Nieuw Lotbroek heeft zo'n
trapveldje dat vanuit de Stichting
Buurtbeheer Nieuw Lotbroek is opgezet. Het
is bedoeld om de digitale kloof te verkleinen
die er bestaat tussen de verschillende
bevolkingsgroepen binnen de wijk.

 Wat gebeurt er op zo'n trapveldje?
Op dit moment worden er in het digitale

trapveldje van Nieuw Lotbroek diverse
cursussen gegeven door vrijwilligers uit de
wijk Nieuw Lotbroek:
•Beginnerscursussen voor ouderen:
computer, Windows, Word, Excel, acces en
Power point.
Dit bestaat uit 12 bijeenkomsten van 3 uur.
•Vervolgcursussen: internet en e-mail of
verdieping met nadruk op Word en Excel.

Op de woensdagavond is er een “open inloop”.
Op deze avond is het mogelijk voor cursisten
om te oefenen, maar ook andere wijkbewoners

kunnen voor zichzelf aan de computer komen
werken en gebruik maken van alle faciliteiten
waaronder internet.

Op de maandagmiddag is er na schooltijd de
mogelijkheid voor de schooljeugd om gebruik
te maken van de computers. De jeugd gebruikt
deze tijd om opdrachten te maken op de
computer voor school, om werkstukken te
maken of om spelletjes te spelen.

HET DIGITALE TRAPVELDJE EN
ONZE WIJK MARIAGEWANDEN

Ook voor bewoners van andere wijken is het
mogelijk gebruik te maken van het digitale
trapveldje in Nieuw Lotbroek: als u
belangstelling heeft voor het volgen van een
cursus kunt u zich als bewoner van
Mariagewanden opgeven bij het
stichtingsbestuur. Als er genoeg gegadigden
zijn, gaat het stichtingsbestuur
Mariagewanden op zoek naar een vrijwilliger
die deze cursus zal gaan geven. Voor deze
cursus kan dan gebruik gemaakt worden van
de faciliteiten van het digitale trapveldje in
Nieuw Lotbroek.

Mocht u interesse hebben om gebruik te
maken van het trapveldje, neem
dan even contact op met:
Ben Maes
Hoogstraat 10
Hoensbroek.
E-mail: ben.maes@home.nl

Wij hebben in het kader van het door de
gemeente gestarte Buurtgericht Werken een
aantal middelen tot onze beschikking. Zoals een
welwillende gemeente, budget, netwerk met
instanties en schouw. En niet te vergeten de
inzet van de werkgroep om de gehele buurt
leefbaarder te maken!

Net nadat de werkgroep denkt de schouw en
aanverwanten in de vingers te hebben gaat de
gemeente het een en ander veranderen.
Alhoewel sommigen er misschien een ander idee
over hebben, vinden de werkgroepsleden dat,
gezien de respons van de bewoners en de
bereikte resultaten van de laatste schouw, we
op de goede weg waren. En dit laatste hopen we
vast te houden met natuurlijk een streven naar
nog beter.

Wat gaat er veranderen in het nieuwe systeem?
We krijgen een buurtteam Schoon, Heel en
Veilig, waarin diverse betrokken instanties,

zoals gemeente, Woonpunt, politie, jullie
buurtstichting enz. vertegenwoordigd zijn.
Het belangrijkste criterium is dat meervoudige
knelpunten binnen een periode van 13 weken
opgelost kunnen gaan worden.
(Meervoudig=meerdere instanties benodigd,
denk bijvoorbeeld aan de trottoirtegels die
regelmatig aan flarden worden gereden door
een vrachtwagen). Ook de schouw, zoals die tot
nu toe plaats vond, gaat veranderen. Er gaat
eerst vastgesteld worden welke kwaliteit de
buurt mag verwachten en daarna volgt
toetsing daarvan. En dit wordt dan de schouw.
Een volgende keer meer over de komende
veranderingen.

De nieuwe werkwijze wordt nu ingevoerd in de
enige, zogenoemde, investeringsbuurt die we
hebben in Hoensbroek (Centrum-Dem).
De andere buurten met minder urgente
knelpunten (zoals Maria-Gewanden) starten
eind van het jaar met de gewijzigde aanpak.
Wat niet verandert is dat van de bewoners een
eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen
stukje buurt wordt verwacht. Op zich een
logische gedachte, want alleen de
buurtbewoners kunnen hun eigen
leefomgeving verbeteren/behouden.

Kindervakantiewerk MariaGewanden 2005Kindervakantiewerk MariaGewanden 2005

Handboogschutterij
Willem Tell S.C.
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Wij  willen ons  graag  aan u voorstellen,
wij komen voort uit een fusie van twee
verenigingen te weten Willem Tell, die zat
vroeger achter café In gen Haen op de
markt, en de vereniging Sagitta, die was
gehuisvest in de magere Hendrik die lag
waar nu de speeltuin ligt.  Omstreeks 1970
is onze vereniging gevestigd op het adres
Duivelsvoetpad achter het trainingsveld
van V KC

• Onze club heeft 40 leden meisjes jongens
vrouwen en mannen van de leeftijd 10 tot
80 jaar

• Wij schieten op 18 + 25 + 30 + 50 + 70 + 90
meter

• De club is aangesloten bij de Nederlandse
Handboogbond.

• We hebben wedstrijdschutters en
recreanten

• De oefentijden zijn maandag en donderdag
van 18.00u tot 22.00u voor gevorderden

• Op zondag van 10.30 tot 13.00 training
jeugdleden en mensen die pas schieten

• Op woensdag dezelfde groep als zondag,
dan van 18.00 tot 21.00

• Als men wilt gaan schieten kan men een
boog huren tegen een gering bedrag

Men kan op oefenavonden of zondagmorgen
komen kijken of inlichtingen vragen via tel:
5224259 t.n.v Ton  Dragstra

Hier vindt U ons als U eens een kopje koffie
wilt komen drinken of een kijkje wilt nemen.

Georganiseerd door Tracee in samenwerking met Stichting Buurtbeheer Mariagewanden
voor kinderen uit de wijk Mariagewanden in de leeftijd van 4 tlm 12 jaar.

Programma:
WOENSDAG 13 JULI 2005:

Activiteit: Sportdag
Tijd: om 10.00 uur begint de sportdag om 16.00 uur vindt de
prijsuitreiking plaats en kunnen de kinderen naar huis.
Kosten: EUR 3,00 per persoon ( de kinderen krijgen een lunch
aangeboden tussen de middag)
Aantal kinderen: maximale inschrijving 100 kinderen
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven als begeleider. Bij te weinig
aanmeldingen
van begeleiders kan de sportdag niet doorgaan.
Locatie: De locatie van de sportdag wordt nog bekend gemaakt via een
brief op de basisscholen of naar het huisadres.

Op deze dag organiseren we allerlei spellen en sportactiviteiten, met
o.a. een springkussen, voetbal, basketbal enz. Er zijn leuke prijzen te
winnen en tussen de middag lunchen we samen.

MAANDAG 11 JULI 2005:

Activiteit: Zwemmen in Glanerbrook in Geleen
Tijd: vertrek uit Hoensbroek om 10.00 uur - rond de klok van
18.30 uur hopen we weer terug te zijn in Hoensbroek.
(we vertrekken in Geleen om 18.00 uur)
Kosten: EUR 5,00 per persoon ( inclusief frietjes in het zwembad)
Aantal kinderen: Maximale inschrijving 50 kinderen
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven om mee te gaan.
Bij te weinig aanmeldingen van ouders/vrijwilligers kan deze
activiteit niet doorgaan.
Kinderen jonger dan 7 jaar en kinderen zonder zwemdiploma
mogen alleen mee onder begeleiding van een van de ouders/
verzorgers!!! Kinderen die niet goed kunnen zwemmen moeten
zorgen dat ze “vleugeltjes” aan hebben in het water!!!
Opstapplaats: Speeltuin "MariaGewanden" aan de Langstraat,
Hoensbroek
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De Hoofdstraat was vroeger een straat

met veel bedrijvigheid en veel winkeliers.

De herinrichting van de straat leidde tot

veranderingen. Voor de Hoofdstraat

waren deze veranderingen helaas niet

altijd voordelig. Nieuwe huurwoningen,

kamerverhuur en studio's kregen de

overhand. De bedrijvigheid nam snel af

en de Hoofdstraat leek gedoemd om te

verpauperen.

De Hoofdstraat: vroeger en nu!
Tijd voor verandering:
De Gemeente Heerlen, de Woningstichting
Hoensbroeck en de Stichting Buurbeheer
Mariagewande st aken de koppen bij elkaar .de
goede samepwerking leidde tot diverse
verbeter ingen, zoals:
• aanplanten van nieuwe bomen.
• nieuwe groenvoorziening.
• het plaatsen van ondergrondse containers.
• 30km-zone verordening.
• het aan banden leggen van kamer verhuur.
• gemeentelijke subsidie voor gevelreiniging.

Dit alles zorgde zeker tot een uiterlijke
verbeter ing van onze Hoofdstraat. Minpuntje
is dat men niet méér pleit voor de sociale - en
welzijnssector in deze straat. Deze lenen zich

DONDERDAG 14 JULI 2005:

Activiteit: Uitstapje naar speeltuin Kernwasser Wunderland in Kalkar,
Duitsland
Er zijn maar liefst 36 schitterende attracties, vooral geschikt voor
kinderen van 3 T/M 12 jaar. Draaiende 'teacups', een reuzenrad,
trampolines, luchtballonnen, olifantjes, een wildwaterbaan, een
achtbaan en nog veel meer! Kernie's Familienpark is het ideale
uitstapje voor het hele gezin. Het bijzondere van Kernie's
Familienpark is de all-in formule. Deze houdt in dat alle attracties,
frietjes, ijs en frisdrank bij de entreeprijs zijn inbegrepen.
Tijd: Om 10.00 uur vertrekt de bus vanuit Hoensbroek en om 17.00 uur
vertrekt de bus vanuit Kalkar terug naar Hoensbroek.
Kosten: EUR 7,00 per persoon (inclusief frietjes)
Aantal kinderen: maximale inschrijving 50 kinderen
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven om mee te gaan. Bij te
weinig aanmelding van vrijwilligers/ouders kan de activiteit niet
doorgaan.
Opstapplaats: Speeltuin "Mariagewanden" aan de Langstraat,
Hoensbroek

VRIJDAG 15 JULI 2005:

Activiteit: Uitstapje naar Bobbejaanland
Klaar voor een bezoek aan het spetterendste familiepark? Of je nu
komt met je gezin, je club of een dolle vriendenbende, het wordt
gillen van plezier. Zet je schrap, want een dagje Bobbejaanland dat
voel je in je buik.
Tijd: De bus vertrekt vanuit Hoensbroek om 09.00 uur en zal vanuit
Bobbejaanland vertrekken om 18.00 uur.
Kosten: EUR 10,00 per persoon (kinderen moeten zelf voor eten en
drinken zorgen voor tussen de middag)
Aantal kinderen: maximale inschrijving 50 kinderen.
Vrijwilligers: ouders kunnen zich opgeven om mee te gaan. Bij te
weinig aanmeldingen van ouders/vrijwilligers kan deze activiteit niet
doorgaan. Kinderen jonger dan 7 jaar mogen alleen mee onder
begeleiding van een van de ouders/verzorgers!!!
Opstapplaats: Speeltuin "MariaGewanden" aan de Langstraat in
Hoensbroek

Inschrijven kan op de onderstaande manieren:
• vóór 1 juli a.s. het inschrijfformulier inleveren op de basisschool

waar het kind naar school gaat,
• vóór 1 juli a.s. het inschrijfformulier inleveren of opsturen naar

Tracee, Hoofdstraat 11, 6431 LA, Hoensbroek.
• Tijdens een van de jeugdclubs van Tracee inleveren bij de

begeleiding.
• Telefonisch inschrijven tussen 09.00 uur en 12.00 uur op maandag

t/rn vrijdag op telefoonnummer 045- 523 0440. Deze telefonische
inschrijving is mogelijk tot 1 juli.

Betaling van de activiteiten:
• Als u kind(eren) aan alle activiteiten deelneemt, kunt u op 11 juli het

gehele bedrag betalen voor aanvang van de activiteit bij een van de
begeleiders van Tracee. Graag een half uur vóór vertrek!!!

• Vóór aanvang van iedere activiteit kunt u bij een van de begeleiders
van Tracee betalen.

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd bellen met:
Sonja Timmermans: 045-5230440/06-47910 435
Suzanne Schreurs: 045-5230440/06-12261574

bij uitstek voor verbe tering en bevorderen
zonder meer de sociale controle.
Alle bewoners van de Hoofdstraat mogen
kijken naar een betere toekomst. Maar U als
bewoner van de Hoofdstraat bent ook
verantwoordelijk voor Uw woon - en
leefomgeving.

Buiten begint wat er binnen leeft.

Wees trots op
Uw Hoofdstraat!

Ine Kleiweg-Pobezin

CONTACTPERSONEN
De volgende personen fungeren als
contactpersoon voor hun deel van de
buurt naar het bestuur van de
Stichting Buurtbeheer:
• John Karst, Houwerstraat 43,
6432  AL  Hoensbroek,
tel: 5225805,  emailadres:
jomoloje@home.nl
• Gerard Ijkema, Voorstraat 18,
6432  CB Hoensbroek
g.c.ijkema@planet.nl
• Ben Maes, Hoogstraat 10,
6432  GL  Hoensbroek,
tel: 5233123,  emailadres:
ben.maes@home.nl
• Ine Kleiweg, Hoofdstraat 216,
6432  GL  Hoensbroek
tel: 5233757,  emailadres:
schoonheidssalonineke@planet.nl
• Katinka Bloem, Opbraakstraat 41,
6432  BR  Hoensbroek
tel: 5281608,  emailadres:
schopla@home.nl
• Harrie Wolfs, Delstraat 34,
6433  EA  Hoensbroek tel:5214248,
emailadres: bleubarett@home.nl
• Marian van de Elzen en
Els Klinkers, Buurtwinkel Gouverneur
Baron van Hövelplein 19, tel:
5231747 emailadres:
buurtwinkel@wanadoo.nl
Openingstijden maandag en
donderdag van 10-12 en woensdag
van 14-16 uur.
Bij deze personen kunt u in eerste
instantie met vragen of mede-
delingen over uw deel van de buurt
terecht. Natuurlijk blijven de
voorzitter en de secretaris het eerste
aanspreekpunt voor zaken die de
Stichting als geheel betreffen.
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BELANGRIJKE TELEFOON-
NUMMERS EN ADRESSEN
Alarmnummer 112
(ambulance, brandweer, politie)
Politie (geen spoed) 0900-8844
Politie (Anoniem) 0800-7000
Algemeen maatschappelijk werk 5615260
(ook voor Hoensbroek)
Arbeidsbureau, putgraaf 210 5714845
Bureau voor rechtshulp Heerlen 5719551
Bureau slachtofferhulp 046-4203500
CAD 5719577
Dierenambulance 5708000
Drugs- en tippeloverlast 5604040
Gemeentehuis Heerlen 5605040
Grofvuil aanmelden/afvaltelefoon 5437100
Huisvesting:
-   woningstichting Hoensbroeck 5636600
-   de Voorzorg 5223255
Informatiecentrum 5605050
Thuiszorg Bur g. V.d. Kroonstraat 20 5635483
                   Beersdalweg 93 5616161
Storingsnummers:
- Essent (electriciteit en gas) 0800-0004
- Kabel                                                   0800-1682 of 0340
- Water 0800-0233040
- defecte straatverlichting 073-8558472
Openbare werken 5604000
Onderwijs:
-   onderwijstelefoon 0800-1608
-   Openbare basisschool 5211623

steenkoolstraat
-   Basischool De Vlieger 5234400
-   Peuterspeelzaal de Belhamels, 5227150

Steenkoolstraat 2
-   Peuterspeelzaal ’t Krauwelnest, 5212800

Schuinstraat 2a
Vr ijwilligerscentrale 5602525
Buurtwinkel Kasteelbuurt 5231747
Huurdersbelangenvereniging
Groot Hoensbroek 5227671
R.K. Parochie Federatie,
OL Vrouw Maagd der Armen
-   Hoofdstraat 83, 5212518
-   OLV mgd der armen, 5212518
-   Pastorale nooddienst ziekenhuis Heerlen 5766666
Huisarts:
Limpens en Brouwers, Hoofdstraat 93, 5212553
Nightcare (weekendpost huisartsen) 5778844
Apotheken:
Martens, hoofdstraat 87,
6432  GA Hoensbroek 5212214
RD4 servicenummer reinigingsdienst 5437100 of

5604000
Fysiotherapeut Dorren
Hoofdstraat 110, 5630180
Stichting Buurtbeheer Mariagewanden 5233757
Ziekenhuizen:
-   atrium heerlen 5766666
-   atrium brunssum 5279999
Kindertelefoon 0800-0432

WATER BESPAREN
IN HET HUISHOUDEN

De zomer is weer
begonnen en we
gaan dan graag naar
buiten om eens
lekker van het
zonnetje te genieten.
Ook zijn we allemaal
wat actiever en gaan
we gezellig buiten
zitten met een
biertje of frisdrankje,
of we gaan eens de
auto een wasbeurt
geven of de plantjes

water geven. Als het lekker warm is, laten we de
kinderen buiten spelen met veel watergespetter.

Sta er eens bij stil dat we er in de zomer veel vaker
de kraan opendraaien dan in de winter en dat het
verbruik dan ook hoog is.

Waterbesparing is tegenwoordig een gekend
begrip maar in huis en tuin worden veel
eenvoudige maatregelen nog niet uitgevoerd.

Tracht de volgende tips toe te passen in huis:
• was steeds met een volle wasmachine
• neem een douche in plaats van een bad

(een douche van 5 minuten verbruikt 55
liter water, een bad 110 liter)

• herstel lekkende kranen onmiddellijk
(10 druppels per minuut betekent 5 liter
water per dag)

• installeer een waterbesparende douchekop
(6-7 liter water per minuut in plaats van 12
liter)

Een goede spaardouchekop halveert het water - en
energieverbruik en verdient zich in minder dan
een jaar terug en dat terwijl de douche even
comfortabel blijft. Helaas zijn niet alle
spaardouchekoppen even doeltreffend. De beste
spaardouchekoppen verbruiken slechts 7 à 8 liter
water per minuut, een conventionele kraan gaat
tot 15 liter per minuut.

• indien je toilet aan vervanging toe is, kijk uit
naar een toilet met een spaarspoeltoets

• installeer ééngreepsmengkranen, zo hoeft u
geen water te verspillen met het zoeken naar
de juiste temperatuur

• was de auto met water uit emmers in plaats
van met een tuinslang

• Vang regenwater op, dit is ook een besparing
van enkele liters die in de zomer van pas
komen.

Regenwater kan men zonder problemen gebruiken
voor wc-spoeling, tuin besproeien, auto wassen,
schoonmaken, en was - en vaatmachine.
Regenwater voor bad en douche wordt van
officiële zijde afgeraden. Het houdt een aantal
gezondheidsrisico’s in. Indien u het toch doet dan
is verdere zuivering aan te raden.
Regenwater is geen drinkwater. Theoretisch kan u
van regenwater drinkwater maken maar dan is een
permanente controle op, en analyse van het zo
verkregen drinkwater absoluut noodzakelijk.

(Bron N.V. WML Limburglaan 25, 6229 GA Maastricht)
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