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De historie van  
Heerlen mogen  
we niet vergeten!

Hoensbroek zegt het 
met windbloemen
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Deze maand in de  

digitale stadskrant  

www.heerlenbijdehand.nl

- Mijn plek in Mariagewanden

- Aanmelding Curiosamarkt 2013

- Nieuw monument in Hoensbroek

- Experimenteren in Vrieheide

- Laatste nieuws over Maankwartier

- Evenementen in maart

- Wegwerkzaamheden in maart

- Kiekje van Cyclocross

- Raadsagenda en besluitenlijst

- En meer..

Kijk dus snel op de site of download de 

app op uw android tablet of ipad: 

hrlnbijdehand. U krijgt dan automatisch 

iedere maand een update met de 

laatste wetenswaardigheden. 

Wie: Maurice van Opdorp
Waar: Heerlen-Centrum en 
Aarveld
Hobby’s: Geschiedenis, cultuur, 
film, design, voetbal en Kuifje  
Hij en Heerlen: Wonend en 
werkend in Heerlen geniet ik 
iedere dag. Van het wonen in het 
groene en rustige Aarveld, tot  
de levendigheid en afwisseling 
van mijn onderneming in het 
centrum. Vanuit mijn kantoor aan 
de Geleenstraat 32 leggen mijn 
collega’s en ik de historie van de 
Heerlenaar en zijn stad vast. Met 
het project ‘Heerlen Vertelt’ 
willen wij de maatschappelijke 
betrokkenheid voor regionale 
geschiedenis bij zowel jongeren 
als ouderen stimuleren. We laten 
herinneringen en verhalen niet 
verloren gaan. Zonder historisch 
besef is er geen toekomst. En de 
verhalen van Heerlen zijn zeker 
de moeite waard, kijk maar op 
www.heerlenvertelt.nl. 

Wij zijn Heerlen.

Gemeente  
gesloten met 
Pasen
Van vrijdag 29 maart t/m maandag  
1 april is de gemeente gesloten. Ook de 
stadsdeelkantoren in Heerlerheide en 
Hoensbroek zijn dan dicht. Alleen voor 
aangifte van geboorte en overlijden 
kunt u op zaterdag 30 maart 2013 
tussen 10.00 en 12.00 terecht in de 
publiekshal van het stadhuis, Geleen
straat 27. Op dinsdag 2 april zijn wij 
weer normaal geopend. 

Bedankt voor de 
schone stoepen!

Doet u mee? Week 
van de amateurkunst
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Actueel

Snoeien maar!
In maart, april en mei is het weer 

mogelijk om uw snoeiafval gratis te 

laten ophalen door Rd4. Kijk voor de 

exacte ophaaldagen op uw afval

wijzer. Maakt u wel minimaal twee 

werkdagen voor de geplande 

inzameldag een ophaalafspraak met 

Rd4. Dat kan via telefoonnummer 

045–5437100 of op www.rd4.nl via 

“Mijn Rd4”. Op de website en op de 

afvalwijzer vindt u ook meer informa

tie over de hoeveelheid die u kunt 

laten ophalen en hoe u het snoeiafval 

precies moet bundelen. 

Zelf wegbrengen
U kunt uw snoei en tuinafval ook 

naar het milieupark brengen. Snoei 

en tuinafval wordt gratis geaccepteerd. 

Vergeet uw Rd4afvalpas 2013 en 

legitimatiebewijs niet!

Raadsvergadering
De raadsvergadering is op 12 maart 

2013. De agenda kunt u vinden op 

www.heerlenbijdehand.nl. Ook vindt 

u daar de belangrijkste besluiten van 

de vorige raadsvergadering.

Collectes maart:
3 t/m 9 maart 

Jantje Beton

10 t/m 16 maart 

Reumafonds

17 t/m 23 maart 

Simavi

24 t/m 30 maart 

Zoa

Zeg het met 
windbloemen!

Zo was er ook een bijzonder initiatief 
van de ‘windbloemen’, waarbij een 
aantal krasse dames uit deze buurt 
betrokken raakte. Zij naaiden in drie 
weken tijd, drie dagen per week, een 
hele ruiker ‘windbloemen’ bij elkaar. 
Sinds enkele weken siert deze veel
kleurige bos de buurt en fleurt het veld 
weer op.

De vijf dames die we spreken, verzamelen 
zich wekelijks bij huize Vos, in de 
splinternieuwe seniorenflat Grevengoed 
op de hoek van het toekomstige park. 
Een blikvanger in de buurt. Bij Berty 
VosHoogakker is de koffie altijd bruin. 
Fenny Spijker, Mia Degenkamp, Annie 
Visser en Ria van Leijenhorst schuiven 
gezellig aan. Om samen met Berty te 
vertellen hoe zij, met nog een aantal 
andere nijvere dames, de wijk deze 
unieke bos bloemen schonken.

Bloemen verbinden
“Vorig jaar tijdens de opening van de 
speeltuin werd ons gevraagd of we mee 
wilden werken aan een initiatief om de 
wijk te verlevendigen. Er zouden op het 
lege veld van het toekomstige  Alden
hofpark, windbloemen komen. Wij 
waren meteen enthousiast”. 
De dames sleepten een aantal van hun 
naaimachines naar de kelderruimte 
onder de seniorenflat, waar ze met 
Alcander en met elkaar eens in de twee 
weken ook gezamenlijk eten. Hier 
knipten ze de grote stroken gekleurde 
stof op maat, want de windbloemen 
zijn speciaal ontworpen voor het 
Aldenhofpark. “Alleen hadden de 

naaimachines er niet altijd zin in. De 
stukken werden eerst aan elkaar 
gelijmd. Bij het naaien ging de naald 
daardoor soms moeilijk door de stof 
heen. Dan weer brak de naald, dan weer 
de draad. Maar het was wel erg gezellig, 
samen werkend aan de windbloemen. 
We zagen ons hier al regelmatig, maar 
nu nog veel vaker. Goed voor de onder
linge band en sfeer en verbondenheid 
in onze wijk. Zouden meer mensen 
moeten doen.”

Nieuw leven
Eenmaal klaar, werden de windbloemen 
tijdens een kleine ceremonie aan acht 
hoge palen bevestigd. Samen vormen zij 
een prachtige ruiker, die in de wind 
wappert. Bij de opening op 25 januari 
was er soep en een broodjeslunch voor 
de betrokkenen en bewonderaars uit de 
buurt in het speeltuingebouw. De 
windbloemen worden sindsdien door 
heel veel mensen gefotografeerd! Een 
mooi stukje huisvlijt dat door de dames 
is verzet om de wijk nieuw leven in te 
blazen. Binnenkort komt er op het lege 
veld ook het bijenkasteel te staan. Op 13 
april a.s. is de opening daarvan. Om het 
bijenkasteel heen komen er plekken 
waar kruiden en groenten gekweekt 
worden. En ook de bloemenweide keert 
terug. Aan andere (bewoners)initiatie
ven wordt in 2013 en 2014 gewerkt!

Wilt u op de hoogte blijven van alle 
ontwikkelingen in Hoensbroek? Kijk 
ook eens op www.heerlen.nl/osgebrook, 
volg twitter @OsGebrook of via Face
book www.facebook.com/OsGebrook. 

Samen met partners en bewoners werken we aan een mooier  
en fijner Hoensbroek! Op verschillende plekken ziet u al verande-
ringen, zo zijn er in de LTS-buurt al oude woningen gesloopt. Op 
het braakliggend terrein komt het Aldenhofpark. Totdat dit park 
er is, houden we het terrein ook levendig en mooi. Dit doen we 
zoveel mogelijk samen met de bewoners, het is immers hun buurt. 

Krasse dames betrokken bij mooier Hoensbroek
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Van zaterdag 25 mei t/m zaterdag 1 juni organiseert het Cultuur-
huis de Week van de Amateurkunst; sinds vorig jaar de opvolger 
van het Open Podium. Met dit jaar als thema: ‘Kijk Kunst!’ In deze 
week zijn er verschillende activiteiten zoals een kunstmarkt op 
zondag 26 mei en een presentatiedag voor amateurkunstenaars 
op zaterdag 1 juni. 

Wilt u meedoen, als vereniging of solo, en laten zien wat u kunt? 
Meld u dan nu aan! Aanmelden kan tot vrijdag 22 maart bij  
Petra Stevens via: amateurkunsten@cultuurhuisheerlen.nl.  
Heeft u nog vragen? Dan kunt u op maandag en woensdag bellen, 
tel. 045-5612121.

Meedoen aan  
de Week van de 
Amateurkunst? 
Meld u dan nu aan!

Wel en 
weetjes

Loesje in het Heëlesj dialect
Heeft u een actuele, humoristische, 
aansprekende en herkenbare tekst  
in Heerlens dialect in de stijl van 
Loesje? Dan kunt u dat per email 
doorgeven aan de Stichting Veldeke, 
al.damen@zonnet.nl. Het is de bedoeling 
dat deze teksten en uitspraken op de 
wijze van Loesje opgemaakt worden en 
door de stad verspreid worden. Met dit 
ludieke idee wil de Stichting Veldeke 
het Heerlens dialect levend houden. 
Hoe meer aanmeldingen, hoe meer 
zichtbaar de Heëlesje Loesje wordt!  
Dus doe ook mee!  

In aanloop naar Pasen kunt u genieten 
van bijzondere voorstellingen, concer
ten, films en exposities op verschillende 
locaties. Bijvoorbeeld van de mime
voorstelling van De Koude Kermis in 
Theater Heerlen of van ‘Life of Brian’ in 
het Thermen museum. Alles in het 
teken van hoe kan het anders rondom 
Pasen ‘Lijden & Verlossing’. Alle 

Tip  

van de 

maand

Paaseditie van 
Cultura Nova Festival
25 maart t/m 1 april

culturele instellingen in Heerlen 
werken er aan mee. Kijk voor meer 
informatie op www.culturanova.nl.

Meer evenementen in maart?
Kijk in onze maandelijkse digitale editie 
van de stadskrant op www.heerlenbijde-

hand.nl voor een overzicht van evene
menten en exposities in maart. 

Kent u  
iemand 
die een 
lintje  
verdient?
Kent u iemand die zich al 
jaren uitzonderlijk inzet 
voor de wijk, een vereni-
ging of voor de omgeving? 

Bijna iedereen zal deze vraag met 
‘ja’ beantwoorden. Want overal in 
Nederland en dus ook in Heerlen 
zetten mensen zich voor vele 
doelen in. Vaak zonder eigenbe
lang, in alle bescheidenheid. Ze 
vormen samen het cement van de 
samenleving. 

Deze mensen kunt u voordragen 
voor een Koninklijke Onderschei
ding. Want om in aanmerking te 
komen, moeten zij eerst worden 
voorgesteld. U kunt daar voor 
zorgen. Iemand in gedachten? 
Stuur dan voor hem of haar een 
aanvraag in! 

Heeft u vragen over de procedure 
of wilt u meer informatie? Kijk  
dan op www.heerlen.nl, bel met  
tel. 0455604366 of stuur een mail 
naar e.link@heerlen.nl. 
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Kelders Mijnwater in aantocht
Donderdag 7 februari kwam er een  
uniek transport naar Heerlen. Een volgende stap in de aansluiting van het 

mijnwater bij CBS, Heerlerheide en in de 
toekomst APG en Arcus. Tijdens het 
transport zijn er kelders en deksels op 
zes vrachtauto’s, met een breedte van 
twee rijbanen, naar drie locaties in 
Heerlen gereden. De kelders zorgen voor 
de aansluitingen tussen de ondergrondse 
leidingen en gebouwen. 

Colofon
Uitgave 7 maart 2013.

Er is ook maandelijks een digitale 

editie met nog meer Heerlense 

informatie. Kijk hiervoor op  

www.heerlenbijdehand.nl of down-

load de app hrlnbijdehand. 

Met alle vragen over gemeentelijke 

zaken bent u welkom in de Publieks-

hal (begane grond Stadhuis), 

Geleenstraat 27. U kunt ook bellen: 

14 045 (telefonisch bereikbaar van 

8.30 tot 17.00 uur), mailen naar 

gemeente@heerlen.nl, kijken op de 

website: www.heerlen.nl of ons volgen 

op facebook.com/gemeenteheerlen 

of twitter via @gemeenteheerlen.

De volgende reguliere Stadskrant 

verschijnt op 4 april 2013. Aan de 

tekst van deze Stadskrant kunnen 

geen rechten worden ontleend. 

Opmerkingen of vragen over de 

Stadskrant kunt u doorgeven via 

stadskrant@heerlen.nl.

Werk aan de weg: 

Schimmelpenninckstraat- 

Limburgiastraat- 

Kloosterkoolhof

Vanaf maart wordt er gewerkt aan de 
rioolrenovatie Limburgiastraat  Schim
melpenninckstraat  Kloosterkoolhof. In 
deze straten laten we een zogenaamd 
gescheiden riool aanleggen. Dit bete
kent dat het regenwater in een apart 
riool wordt opgevangen. Na de riool
werkzaamheden wordt alles opnieuw 
bestraat en ingericht. Zo komt er nieuw 
groen bij en worden de straten versmald 
om snel verkeer af te remmen. De start 
is in de Schimmel penninckstraat. De 
werkzaamheden worden gefaseerd 
uitgevoerd en duren tot eind oktober 
2013. 

Meer informatie, ook over andere 
wegwerkzaamheden binnen MSP, vindt 
u op www.mijnmsp.nl. 

Meer werken aan de weg
En we werken deze maand op meerdere 
plaatsen aan de weg, zoals de Benzenra
derweg, de HeiGrindelweg, de Parallel
weg en de Nieuwstraat. Meer info 
hierover vindt u in onze maandelijkse 
digitale editie van de stadskrant:  
www.heerlenbijdehand.nl. 

Prettig de winter 

doorgekomen!

Sneeuw, gladheid en vorst: het 

was de afgelopen winter weer 

vaak raak! Vele inwoners hiel-

den de stoepen voor hun huis 

sneeuwvrij. Zo ook Tilly van de 

Hemert uit Hoensbroek die haar 

stoep na een sneeuwbui altijd 

weer schoonveegde zodat deze 

weer begaanbaar was. Onze 

complimenten voor haar maar 

ook voor alle andere inwoners 

die hun stoepen begaanbaar 

hielden. Daar hebben we alle-

maal plezier van. 

Hartelijk bedankt voor 

uw inzet! 


