
Goede herinneringen 
aan mijn basisschool 

Wie: Castor Timmermans
Waar: Heerlen en omstreken 
Hobby’s: muziek maken (piano, 
hoorn)  
Hij en Heerlen: In Heerlen ben ik 
geboren, op de verjaardag van 
de Koningin (31-01-1999). Dit jaar 
was dat de laatste keer: volgend 
jaar ben ik tegelijk jarig met de 
oudste prinses van Nederland. 
Koninginnedag vind ik leuk, dan 
zijn we lekker vrij en ga ik met 
familie naar Heerlen-Centrum. Er 
is dan van alles te doen. Net als 
met carnaval, kermis en de 
markten is het altijd erg gezellig. 
Goede herinneringen heb ik aan 
mijn oude basisschool, de Vrije 
school. Hier speelde ik vaak 
muziek op feesten zoals Palm-
pasen en Pinksteren. Het leuke 
was dat je hier altijd dezelfde 
docent had. Ik had dan ook een 
goede band met ‘mijn’ juf Ingrid. 
Zij was ook op de verjaardag van 
de Koningin jarig!  

Wij zijn Heerlen.

Stadskrant voor  
Castor en alle andere 
88.644 Heerlenaren

April 2013 Senioren zijn 
onze Zilveren 
Kracht
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Gemeente  
gesloten op 
Koninginnedag 
en Hemelvaart

De gemeente is gesloten op Koninginne
dag/Kroningsdag dinsdag 30 april. Dat 
geldt ook voor de stadsdeelwinkels in 
Heerlerheide en Hoensbroek. Verder 
zijn alle gemeentekantoren dicht op 
donderdag 9 en vrijdag 10 mei, vanwege 
Hemelvaart. Alleen voor aangifte van 
geboorte en overlijden kunt u op 
zaterdag 11 mei tussen 10.00 en 12.00 
uur terecht in de publiekshal van het 
stadhuis (Geleenstraat 27 in Heerlen). 

Dieren in het park in  
Òs Gebrook krijgen 
naam
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 Wordt  

  Heerlen  

  gaststad  

 voor het  

Glazen Huis 

2014?

Steun ons en like de  

kandidaatstelling op  

facebook.nl/gemeenteheerlen

Meer weten? Kijk in onze  

digitale stadskrant:  

www.heerlenbijdehand.nl

Deze maand in de  
digitale stadskrant  
www.heerlenbijdehand.nl

- Heerlen kleurt oranje!
- Mijn Plek in Hoensbroek
- Op zoek naar een nieuw  

kindercollege
- Raadsagenda en besluitenlijst
- Wegwerkzaamheden in april
- Evenementenkalender en nog 

veel meer!

Kijk dus snel op de site of download de 
app hrlnbijdehand op uw android tablet 
of ipad: hrlnbijdehand. U krijgt dan 
automatisch iedere maand (afhankelijk 
van de instellingen van uw tablet) een 
update met de laatste wetenswaardig
heden. 
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Koninginnedag/  
Kroningsdag 2013
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Actueel

Snoeien maar
In april en mei is het nog mogelijk om 

uw snoeiafval gratis te laten ophalen 

door Rd4. Kijk voor de exacte 

ophaaldagen en de ophaalvoorwaar-

den op uw afvalwijzer. Of breng uw 

snoei- en tuinafval naar het milieu-

park. Vergeet uw Rd4-afvalpas 2013 

en legitimatiebewijs niet!

Raadsvergadering
De raadsvergadering is op 9 april 

2013. De agenda kunt u vinden op 

www.heerlenbijdehand.nl. Ook vindt 

u daar de belangrijkste besluiten van 

de vorige raadsvergadering.

Collectes april: 
7 t/m 13 april 

Fonds Gehandicaptensport

14 t/m 20 april

Nederlandse Hartstichting

21 t/m 27 april 

Nationaal Fonds Kinderhulp

Wel en 
weetjes

Al 101 mensen gingen u voor. 
Volgt u ook?
Al 101 mensen hebben zich aangemeld 
voor de emailservice online bekendma
kingen van de gemeente Heerlen. Op 
www.heerlen.nl kunt u wekelijks lezen 
welke vergunningen zijn aangevraagd 
en afgegeven, de wijzigingen in ope
ningstijden, nieuwe en aanpassingen 
van verordeningen en overige besluiten.

Meld u nu aan!
Maak het uzelf gemakkelijk en blijf 
automatisch op de hoogte van alle 
bekendmakingen. Ontvang elke week 
de door u gekozen bekendmakingen  
per (postcode)gebied via email. Ga naar 
www.heerlen.nl/bekendmakingen. Klik op 
de link ‘abonnement op de bekend
makingen’ en meld u aan! 

Senioren zijn onze Zilveren Kracht
‘Leeftijd zegt mij helemaal niets. En ook qua gezondheid kijk ik niet 
naar wat ik niet kan, maar naar wat ik wel kan. En dat is goed 
koken, autorijden, ik kan praten en luisteren. Dus kook ik voor de 
bewoners van hospice de Mantelhof en rijd ik een dag in de week 
het busje van Parc Imstenrade om de bewoners naar hun afspraken 
te brengen.’ Marlou van Leeuwen is 67 jaar, getrouwd met Harry en 
verknocht aan haar huis in de prachtige Horicherhof in Heerlerbaan. 
Zij is één van de gezichten van ‘Zilveren Kracht’, een nieuwe cam-
pagne van de gemeente Heerlen. 

Met de campagne wil Heerlen senioren 
motiveren om actief en betrokken te 
blijven bij de stad. Veel senioren zijn 
nog enorm vitaal en fit. Zij staan volop 
in het leven en het is hartstikke zonde 
om de kennis, ervaringen en talenten 
van al deze mensen ‘met pensioen’ te la
ten gaan en onbenut te laten. We willen 
laten zien wat de senioren nog kunnen 
betekenen voor de stad; meedenken aan 
oplossingen voor maatschappelijke 
vraagstukken, het mede organiseren 
van activiteiten of het helpen van 
ouderen die extra hulp kunnen gebrui
ken. Zo willen we tegelijk voorkomen 
dat andere ouderen die meer ondersteu
ning nodig hebben misschien vereenza
men. Het mes van deze campagne snijdt 
aan twee kanten. De senioren zijn onze 
zilveren kracht. 

Ik raad het iedereen aan!
Dat Marlou van Leeuwen een van de 
gezichten is geworden van de campagne 
komt niet uit de lucht vallen. Waar in 
Heerlerbaan, zelfs in de rest van Heerlen 
de handen uit de mouwen moeten, is 
Marlou van de partij. ‘Vroeger hielp ik 
mee op de school van de kinderen. 
Negen jaar geleden heb ik mijn aandacht 
verplaatst naar de senioren, waar elk 
handje hulp zo broodnodig is en ook zo 
gewaardeerd wordt. Ik geniet van het werk 
en zeg ook altijd: ik help de senioren 
niet, zij helpen mij doordat zij mij met 
hun energie, wijsheid en humor veel 
bijleren. Je leert relativeren. Dat is zó 
belangrijk. Ik kom eigenlijk tijd tekort. 
Maar ik geniet hierdoor wel van een rijk 
gevuld leven en kan dit iedereen aan  
raden. Udo Jürgens zingt het: ‘Mit 60 
fängt das leben erst an’. Hij heeft 
helemaal gelijk!’s

4 en 5 mei 
van alles te 
doen in de stad 
4 en 5 mei is er van alles te doen in de stad. Naast de officiële 
herdenkingsceremonie op 4 mei zorgt het 4-5 meicomité voor  
tal van activiteiten. Met onder andere muziek in de stad en een 
bevrijdingsrun. Toen deze Stadskrant werd samengesteld waren 
veel programma’s en tijdstippen nog volop in voorbereiding.  
Wij verwijzen u graag naar de sites www.4en5meiheerlen.nl en  
www.heerlen.nl waar u in de loop van april de laatste stand van 
zaken vindt.

Dodenherdenking 4 mei
Op 4 mei is er op twee plaatsen in onze 
stad een dodenherdenking. In Heerlen 
begint het officiële gedeelte om 19.00 
uur in het stadhuis, gevolgd door een 
stille tocht om 19.35 uur vanaf het 
Raadhuisplein. Om 20.00 uur wordt 
twee minuten stilte gehouden bij het 
oorlogsmonument en het Joods monu
ment aan de Akerstraat. Hierna volgen 
de kransleggingen. In Hoensbroek is om 
19.15 uur een stille tocht vanaf het 
Gemeenschapshuis Mariarade naar de 
Markt. Om 20.00 uur volgt twee minu
ten stilte en de kranslegging. 

Bevrijdingsfeest 5 mei
In samenwerking met het 45 meicomi
té zijn er veel activiteiten in de stad, 
zoals de bevrijdingsrun van 3 en 5 
kilometer waar jong en oud aan mee 
kan doen. Ook is er het onthaal van het 
bevrijdingsvuur. Het vuur wordt door 
een groep atleten van AVON Heerlen 
midden in de nacht opgehaald uit 
Wageningen en hardlopend naar 
Heerlen gebracht. 
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Idee voor nieuwe  
bestemming kerk Vrieheide

Nieuwe tenderregelingen: Cultuur- 
participatie en Community Arts

Vraag uw  
bijdrage aan voor 
culturele activiteiten

De gemeente heeft twee nieuwe regelingen waarmee u een bij-
drage van de gemeente kunt vragen voor culturele activiteiten in 
uw eigen om geving. Er is één regeling voor projecten op het ge-
bied van community arts en één voor cultuurparticipatie. Wij vin-
den het belangrijk dat er meer culturele activiteiten plaatsvinden 
in het centrum én in de buurten. Op die manier kunnen mensen 
cultuur actief beleven en er zelf iets mee doen. Heeft u ideeën? 
Vraag uw bijdrage aan!

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een 
van de tenderregelingen moet u of uw 
vereniging aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Het moet gaan om projecten:
 Die vernieuwend zijn op artistiek en/ 

of inhoudelijk gebied;
 Waarin meerdere partijen samen

werken;
 Die beogen om meer mensen actief te 

laten deelnemen aan kunst en cultuur;
 Van niet commerciële organisaties 

zonder winstoogmerk.
We nodigen alle culturele instellingen, 
scholen, sociaal maatschappelijke in
stellingen en professionele en amateur
kunstenaars uit om in samenwerking 
met burgers en wijkplatforms met plan
nen te komen.

Aanvragen en meer informatie
Voor het aanvraagformulier of meer  
informatie kunt u contact opnemen 
met de gemeente, tel. 14 045. De aan
vraag voor de tweede helft van 2013 
moet u voor 1 mei 2013 indienen bij de 
gemeente Heerlen. Let op: het budget 
voor beide regelingen is jaarlijks een 
vast bedrag en op is op.

Deze zogenaamde tenderregelingen zijn 
een uitwerking van de vorig jaar vast 
gestelde nota cultuurparticipatie  
“Leren en doen” en een aanvulling op 
de bestaande subsidieregeling voor 
amateurkunsten. We verwachten hier
mee het aantal activiteiten in de eigen 
leefomgeving van inwoners te vergroten 
en daarmee een bijdrage te leveren aan 
de onderlinge verbondenheid en aan de 
sociale contacten in de stad. En uitein
delijk de trots van de inwoners op hun 
eigen omgeving te vergroten.

Aan welk soort activiteiten 
moet u denken? 
Cultuurparticipatie richt zich op projec
ten van amateurkunstenaars en urban 
arts. Denk bijvoorbeeld aan rap, street 
en breakdance, theater, film, videoclips, 
nieuwe media, literatuur, poëzie en 
beeldende kunst, graffiti en mode. Bij 
community arts projecten gaat het om 
activiteiten van kunstenaars en buurt
bewoners op het gebied van kunst en 
erfgoed, urban arts en cultuur educatie. 
Hierin staan geschiedenis of sociale 
vraagstukken van de buurt en bewoners 
centraal. 

Het college heeft opdracht gegeven 
het idee om de archiefbewaarplaats 
van Rijckheyt te verhuizen naar de 
Christus Koningkerk in Vrieheide 
verder uit te werken. Als blijkt dat 
het plan haalbaar is, zou de voor de 
wijk beeldbepalende kerk behouden 
kunnen worden. En tegelijk is het 
een oplossing voor het probleem dat 
de huidige huisvesting van de 
archiefbewaarplaats niet meer aan 
de eisen voldoet. Uit een eerste 
onderzoek is gebleken dat het 
kerkgebouw geschikt is voor de 
huisvesting van het archief. De 
verdere uitwerking van het idee en 
het onderzoeken naar de haalbaar
heid gaat naar verwachting vier 
maanden duren.

De kerk is een belangrijk cultuur
historisch monument. Het is één van 
de beeldbepalende onderdelen van 
Vrieheide, dat door de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed aangewezen 
werd als plek van nationaal cultuur
historisch belang. De nieuwe invul
ling van het gebouw past binnen de 
aanpak om de leefbaarheid van 
Vrieheide te verbeteren. Dat doen we 
samen met bewoners en andere 
partners door concrete initiatieven 
en projecten. De herbestemming van 
de kerk is er daar een van. Het is de 
bedoeling dat de kerk een levendig 
middelpunt wordt van de wijk, met 
ruimte voor een horecapunt, een 
leeszaal, exposities en lezingen.

In Heerlen is van alles te doen

Koninginnedag/  
Kroningsdag

Heerlen kleurt dit jaar extra oranje op 30 april. Want de kroning 
van Willem-Alexander en Máxima maken deze Koninginnedag 
toch wel heel speciaal. De oranjeverenigingen en buurt-
organisaties hebben dan ook extra hun best gedaan om er dit  
jaar een bijzondere dag van te maken. Meer info vindt u in onze 
digitale stadskrant www.heerlenbijdehand.nl die helemaal in het 
teken van oranje staat.
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Colofon
Uitgave 4 april 2013

Gelijktijdig met deze papieren 

Stadskrant komt er maandelijks een 

digitale editie uit met nog meer 

informatie over Heerlen. Kijk 

hiervoor op www.heerlenbijdehand.nl 

of download de app hrlnbijdehand. 

Met alle vragen over gemeentelijke 

zaken bent u welkom in de Publieks-

hal (begane grond Stadhuis), 

Geleenstraat 27, tel. 14 045 (bereik-

baar van 8.30 tot 17.00 uur) of mail: 

gemeente@heerlen.nl. U kunt ook 

informatie of producten aanvragen 

of afspraken maken via onze website: 

www.heerlen.nl. Of volg ons op 

facebook.com/gemeenteheerlen of 

twitter via @gemeenteheerlen.

De volgende reguliere Stadskrant 

verschijnt op 9 mei 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.

Nieuwe langzaam-
verkeer-route in MSP

Dieren in het park in  

Òs Gebrook krijgen naam

Wat een bekijks hadden de twee nieuwe Alpaca’s, Uschi en Dushi, 

in het dierenpark in Hoensbroek. Op woensdagmiddag 20 maart 

mochten ze voor het eerst de wei in van het park. Kinder

wethouder Karim Darwish liet hun naar buiten. Op diezelfde 

middag kregen alle dieren voor het eerst een naam. Er was een 

namenwedstrijd uitgeschreven onder leerlingen van de basis

scholen uit de buurt van het park. Een jury koos de mooiste 

namen uit alle inzendingen. In het dierenpark komt een bord te 

hangen waarop alle dieren met hun nieuwe namen staan vermeld. 

Het werk voor de MSP Allee start in april met het open breken van de Amsterdam
straat. We beginnen met het stuk tussen de Limburgiastraat en Middelburgstraat. 
Dit werk duurt tot eind juni. De MSP Allee wordt dé langzaamverkeerroute voor 
wandelaars en fietsers. Langs de Allee worden parkjes en pleintjes aangelegd, met 
speelplekken en bankjes. Gezellig om elkaar te treffen in de buurt! De nieuwe Allee 
loopt dwars door Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig en wordt aan gesloten 
op wegen richting Heksenberg (Brunssumerheide) en Molenberg. Meer informatie 
vindt u op www.mijnmsp.nl. 

Meer werken aan de weg

En we werken deze maand  
op meerdere plaatsen aan de 
weg. Informatie hierover vindt 
u in onze digitale editie van  
de stadskrant:  
www.heerlenbijdehand.nl.

Gezellig!
Zaterdag 20 april 2013 

www.heerlen.nl

Heëlesje Joarmaat

Meer evenementen in april?

Kijk in onze maandelijkse digitale editie van de 
stadskrant op www.heerlenbijdehand.nl voor 
een overzicht van evenementen en exposities 
in april.

Tip  

van de 

maand


