
De GrasMussch is een buurtblaD voor en Door De bewoners  
van De wijken  Grasbroek, MusscheMiG en schanDelen.

Corona

Beste buurtbewoners, waar blijft 
de tijd! 1 jaar geleden deden 
we lacherig om een mondkapje, 
maar nu heeft iedereen er een op 
zak, in de tas of in de auto.

Zoals eerder is aangegeven kunnen 
door corona de meeste activiteiten 
van de buurtorganisatie tot na de 
zomer niet plaatsvinden. We zullen 
in de loop van dit jaar per activiteit 
moeten kijken of deze wel of niet of 
in aangepaste vorm kan doorgaan. 
We zullen dus nog even moeten vol-
houden totdat er weer meer kan. In 
de tussentijd blijft het advies: houd 
1,5 meter afstand!

In onze wijk GMS is een pilot gestart 
van ’t Heerlens Heitje:  je eigen buurt 
opknappen en ook nog betaald wor-
den met digitale muntjes, welke je bij 
de plaatselijke ondernemer weer kunt 
besteden aan een boek, een lekker 
broodje of iets anders.

De redactie is blij met de artikelen 
die buurtbewoners uit de wijken van 
GMS inzenden voor publicatie. Deze 
artikelen gaan vaak over knelpunten 
die terecht aandacht vragen, zoals 

verloedering, zwerfafval, hondenpoep 
en druggerelateerde problemen.
 
Het is natuurlijk prima om deze 
knelpunten te melden en het liefst 
ook mee te denken over een moge-
lijke oplossing hiervoor. Maar juist 
in deze tijd willen wij, als redactie, u 
uitdagen om ondanks deze moeilijke 
tijd eens op een positieve manier te 
kijken naar onze wijk, buurt, straat of 
omgeving. Loop eens door de wijk, 
kijk eens naar dingen die wél goed 
zijn geregeld en maak hier melding 
van, met een artikel of een mooie 
foto voor de volgende editie van het 
wijkblad.

Een van de positieve initiatieven in 
onze wijk is de groep van bewoners 
die zwerfafval opruimen. Deze is 
inmiddels gegroeid en zoals u waar-
schijnlijk wel heeft kunnen zien, is 
onze wijk zichtbaar opgeknapt door 
deze ijverige bewoners. 

Kortom, we staan niet stil. Heeft u 
nog iets wat u met ons of met de wijk 
wilt delen, mail ons dan!
redactie@buurtorganisatie.nl
info@buurtorganisatie.nl

Inhoud

Bijdragen of reageren?
surf of mail naar

www.buurtorganisatie.nl
redactie@buurtorganisatie.nl
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Goed voor de stad, inwoners en ondernemers!
Inwoners GMS als eerste actief aan de slag in 
eigen buurt

20 maart 2021 Is de pilot van ’t Heerlens Heitje 
gestart. Bewoners uit Grasboek, Musschemig en 
Schandelen staken als eerste de handen uit de 
mouwen: de eerste Limbrichter paaltjes en prul-
lenbakken zijn opgeknapt en weer toonbaar. Met 
het doen van de klusjes verdienen de bewoners 
digitale munten, Heerlense Heitjes. “Hartstikke 
leuk om te doen,” reageert buurtbewoner Joek 
Kroes. “Ik zorg dat mijn eigen buurt er mooier 
uitziet en daarvoor kan ik bijvoorbeeld een boek, 
een spel of een lunch kopen. Waarom zou ik niet 
meedoen?”
 
Betalen met heitjes
Met de verdiende heitjes betalen inwoners bij 
de aangesloten Heerlense ondernemers. Boek-
handel van der Velden van Dam, Welpie Toys, 
Pat’s Tostibar, Jansen en Janssen Coffee & More 
en Stadswijnkelder Berns zijn de allereerste 
enthousiaste deelnemende ondernemers. “Een 
geweldig initiatief. Onze klanten betalen met 
heitjes via de app. Dat is even wennen, maar 
wel helemaal van deze tijd,” lacht eigenaresse 
Jolanda Pasveer van Welpie Toys. Naar verwach-
ting sluiten de komende weken nog meer onder-
nemers zich aan. Geïnteresseerde ondernemers 
kunnen zich melden bij Centrumorganisatie 
Heerlen Mijn Stad.

Enthousiast
Buurtorganisatie GMS (Grasbroek–Mussche-
mig–Schandelen) begeleidt de eerste inwoners. 
“Spannend, maar heel leuk”, zegt voorzitter Pa-
trick Noortman. “We gaan hier in GMS met een 
groep van 15 buurtbewoners aan de slag. We 
verven bankjes en Limbrichterpaaltes, knappen 
prullenbakken op en brengen straatmarkeringen 
aan. De deelnemers zijn allemaal zeer gemoti-
veerd.” Tijdens de pilot worden zaken verbeterd 
die ondanks de secure voorbereiding nog niet 
goed lopen. Daarna wordt het project ook in 
andere buurten opgestart. Wethouder Charles 
Claessens: “Ik ben erg blij met alle enthousiaste 
reacties op ’t Heerlens Heitje. Dit kan veel gaan 
betekenen voor onze buurten, inwoners en lo-
kale ondernemers.” Inwoners uit GMS die willen 
meedoen met de pilot, vinden meer informatie 
op de website: www.heerlen.nl/heitje.

Pilot ‘t Heerlens Heitje gestart! 
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Innovatie
Heerlen start met ’t Heerlens Heitje als eerste 
Europese gemeente een pilot met een digitale 
munt voor klusjes in de eigen buurt. De partners 
stimuleren activiteit, betrokkenheid, contacten, 
leefbaarheid en de lokale economie in de buur-
ten en uiteindelijk de hele gemeente. Dat dit 
idee in Heerlen is geboren, is uitgewerkt en van 
start gaat, is niet vreemd. Heerlen is de stad 
die openstaat voor experimenten en die ruimte 
biedt aan creativiteit en vernieuwing. De stad 
waar projectpartner Smart Services Campus 
slimme digitale diensten stimuleert. Ook parti-
cipatietechnologie-ontwikkelaar CoTown, die de 
app heeft gemaakt, vond hier zijn oorsprong.

Samenwerking 
‘t Heerlens Heitje is een initiatief van de ge-
meente Heerlen in samenwerking met centru-
morganisatie Heerlen Mijn Stad, CoTown, Bright-
lands Smart Services Campus, buurtorganisatie 
GMS, CBS en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. Het project wordt financieel onder-
steund door het fonds Urban Innovative Actions 
van de Europese Unie. Bij de pilot wordt reke-
ning gehouden met de beperkingen door het 
coronavirus.

Heerlens Heitje trapt af in GMS
Mooie kans om te laten zien wat we kunnen als bewoners!

Swakhoven
Sleutels & Sloten
Mechanische Beveiliging
Kluizen
Toegangscontrole
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Een tijdje geleden hebben we voorgesteld om de 
eigen stoep regelmatig te vegen en de openba-
re ruimte om het huis netjes te houden. Op een 
aantal plekken in onze wijk is overduidelijk te 
zien dat er gehoor is gegeven aan dit verzoek. 
Daarvoor willen wij u een compliment geven. 
Er is een heel erg duidelijk verschil te zien, de 
rommelige plekken van voorheen zien er nu 
netjes uit doordat buurtbewoners er regelmatig 
aandacht aan besteden.
Dit compliment is natuurlijk ook voor de mensen 
die altijd al de ruimte om hun huis netjes hiel-
den. 

Bovendien kunnen we melden dat er weer meer 
mensen meehelpen om het zwerfafval op te rui-
men. Het gaat dus de goede kant uit, maar we 
zijn er nog niet.

Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar 

heerlentotaal@gmail.com

Simpele dingen maken het verschil

Heerlentotaal.nl

De bar is gepoetst, de glazen glanzen weer, alle tafels en stoelen zijn afgestoft, als het
aan ons ligt mogen jullie morgen al langskomen. 

We hopen snel weer open te kunnen gaan voor de mensen die van verder wegkomen,
maar ook voor de mensen uit de wijk.

TotSnel!
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In ons stadsdeel zijn 3 speeltuinen, speel-
tuin Meezenbroek, de Rollebollebult en de 
Spelewei.

Deze speeltuinen worden geheel beheerd door 
vrijwilligers. We hebben binnen de speeltuinen 
op diverse plekken handjes nodig. We hebben 
toezichthouders, maar ook een technisch team 
voor het (dagelijkse) onderhoud aan de speel-
toestellen en de groenvoorziening.

Naast bezoekers verwelkomen, entree heffen, 
ijsjes, snoep, drinken of een tosti verkopen, hou 
je als toezichthouders een oogje in het zeil in 
de speeltuin. Ook zorgt dit team ervoor dat het 
dagelijkse afval wordt verzameld en opgeruimd.

Het technische team en de groep 
“hand-en-spandiensten” zorgen er samen voor 
dat de speeltuin op een veilige manier gebruikt 
kan worden. De toestellen worden dagelijks 
gecontroleerd en evt. schade wordt direct gere-
pareerd of het toestel wordt uit gebruik geno-
men. Niet alle mensen van dit team hoeven over 
technische kwaliteiten te beschikken.
Om de speeltuinen te kunnen handhaven is het 
nodig dat onze groep vrijwilligers wordt uitge-
breid.

De groep voor “hand-en-spandiensten” en het 
technische team zijn niet toereikend op dit mo-
ment. We hebben dringend versterking nodig 
voor de klussen die we regelmatig hebben.
Ook toezichthouders hebben we nodig, hoe 
meer we er hebben, hoe eenvoudiger het is om 
een rooster samen te stellen; op dit moment 
hebben we te weinig mensen, waardoor we de 
openingstijden moeten aanpassen en mogelijk 
de speeltuin op bepaalde dagen moeten slui-
ten. De toezichthouders moeten vriendelijk zijn 
richting de bezoekers en tegen de kinderen. De 
kinderen zijn immers onze belangrijkste bezoe-
kers. Ervaring op dit gebied kan geen kwaad, 
maar wordt niet vereist.

Wat bieden wij?
* Blije kindergezichten (onbetaalbaar).
* GRATIS gezinsabonnement.
* Een leuke en afwisselende functie als 
vrijwilliger.
* Inwerkperiode met begeleiding door een 
ervaren vrijwilliger.
* GRATIS koffie/thee voor jezelf tijdens werktijd.
* Een gezellig vrijwilligersfeest aan het eind van 
ieder seizoen.
 
Taakomschrijving
* Toezicht houden in de speeltuin;
* Verkoop van frisdrank, snoep, ijs en etenswa-
ren;
* Opruimen na sluitingstijd;
* Schoonhouden van het gebouw;
* Overige werkzaamheden.
 
Wat verwachten wij van een vrijwilli-
ger?
* Goed kunnen omgaan met kinderen en hun 
ouders/begeleiders.
* Goede sociale vaardigheden.
* Onbesproken gedrag met kinderen is een ver-
eiste.
* Minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar zijn.
 
Meld je nu aan!
Aanmelden kan door een mail te sturen 
naar bestuur@speeltuinheerlen.nl

Vrijwilligers gezocht
Speeltuinen Heerlen
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Het afgelopen jaar werden werklust en geduld 
binnen de Heerlense buurten en het Buurtge-
richt Werken op de proef gesteld. De deuren van 
buurthuizen bleven gesloten en de agenda’s 
waren leeg. Ondanks deze ongekende situatie, 
werd snel duidelijk dat het coronavirus en de 
bijbehorende maatregelen er de inzet en het en-
thousiasme van buurtbewoners, opbouwwerkers 
en vrijwilligers niet onder kreeg. Er was volop 
activiteit. Er ontstonden initiatieven in wijken, in 
straten, tussen buren; er was oog voor ouderen, 
jongeren, gezinnen en eenzamen. De gemeen-
schapszin en verbondenheid groeide en dat 
verspreidde zich door de hele stad.

Vóór en dóór mensen
Maar er is meer. Want in dit moeilijke jaar werd 
weer eens duidelijk dat er kracht, aandacht 
voor elkaar en creativiteit zit in de Heerlense 
buurten. Jullie lieten zien dat krachten die ge-
bundeld worden iets heel moois voortbrengen. 
Het omzien naar elkaar en het klaarstaan voor 
elkaar en jullie tomeloze inzet hielp een straat, 
een buurt er het afgelopen jaar doorheen. Het 
wordt nog maar weer eens duidelijk: de buurt is 
er vóór en dóór mensen. 
Allebuurten, ieder met zijn eigen identiteit en 
gemeenschapsgevoel, maken samen Heerlen.
Hoop en perspectief

Mijn waardering voor jullie onvermoeibare inzet 
en jullie werkende handen en hoofd. Dat ons 
hart uit mag blijven gaan naar de mensen om 
ons heen, naar de stad en de buurt waarin we 
wonen. Met de lente voor ons, de zon op ons 
gezicht en de voorzichtige versoepelingen 
groeit de hoop. Maar vooral de kracht in en van 
de buurt biedt hoop en perspectief voor de 
toekomst!

Persoonlijk en dichtbij
Als wethouder Buurtgericht Werken & Burgerbe-
trokkenheid, ga ik graag persoonlijk met u in 
gesprek over uw buurt. Wat gaat goed en wat 
kan beter? 
Neemt u gerust contact met me op. Ik ben be-
reikbaar op 06 – 82 51 84 32 
en via mail: a.keulen@heerlen.nl

Warme groet,
Adriane Keulen
Wethouder Buurtgericht Werken & Burgerbetrok-
kenheid

Heeft u vragen over óf ideeën voor uw eigen 
buurt, dan kunt u ook te allen tijde contact 
opnemen met de Buurtregisseur die speciaal 
staat opgesteld voor uw buurt.

De kracht van de buurt
Wethouder Adriane Keulen
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Beste buren, ik heb de suggestie van onze 
buurtorganisatie opgevolgd en het Mani-
fest voor een schoon drugsvrij Maankwar-
tier (MK) met de mooie naam “Koester de 
Feniks” gelezen. Na het lezen ben ik echter 
tot de conclusie gekomen, dat het erop 
lijkt, dat als enige Feniks in negatieve zin 
“Heerlen Achterom” uit de as zal herrijzen. 

Ondanks “licht en pracht” van MK is het niet 
gelukt om de problemen van drugsverslaafden, 
dealers, hangjongeren en anderen personen-
groepen, die probleemgedrag in de stations-
omgeving vertonen, op te lossen. Toen ik enige 
tijd geleden bij het Maanplein de installatie van 
de nieuwe zitbanken zag, bekroop mij al het 
vermoeden, dat hier niemand van het verleden 
heeft geleerd. Want ongeveer 20 jaar geleden 
was het idee nog om probleemgroepen in de 
openbare ruimte niets aan te bieden, wat uitno-
digt voor een gezellig verblijf. Destijds werden 
open portieken dichtgemetseld, om zwervers 
geen mogelijkheid te geven zich er te zetelen of 
er hun behoefte te doen. 
Op een vroege morgen had men in een open 
portiek van een huis in de Willemstraat een dode 
verslaafde gevonden. De terrassen van het toen 
nog nieuwe kantoorgebouw van de belasting-
dienst werden voorzien van betonnen blokken, 
die je aan de “Siegfriedlinie” of de “Westwall” 
doen denken. De vervuiling van de openbare 
ruimte is niet alleen voor bewoners van MK een 
dringende kwestie die aandacht vraagt, ook 
GMS lijdt sterk onder deze problematiek.
 
Het is wetenschappelijk bewezen, dat jongeren 
tussen 12 en 24 jaar de grootste boosdoeners 
zijn. Via trein- en busverbindingen bereiken heel 
veel scholieren het station van Heerlen, om te 
voet verder naar hun scholen te gaan. In GMS 
liggen diverse scholen, die niet alleen door scho-
lieren uit onze wijk worden bezocht. Bij het rond-
slingerende afval zijn ook vaak plastic zakjes te 
vinden, waarin dealers hun drugs verpakken. 
Dus ook wij vechten tegen de vervuiling van 
onze wijk en het drugsgebruik in onze leefom-
geving. Tegen het blowen in de openbare ruimte 
eisen de auteurs een verbod of een drugsvrije 
zone in het MK. Enerzijds willen ze andere 
stadsdelen niet met deze problemen opzadelen, 
maar… anderzijds is een nog in te richten plaats 
aan de andere kant van de Spoorsingel, aan de 
Kempkensweg, naar hun mening een goede op-
lossing, waardoor blowende mensen uit het MK 
verdwijnen. 

Koester de Feniks
Schoon en drugsvrij Maankwartier

Dat die dan bewoners van onze wijk lastigvallen 
en het de looproute van veel scholieren betreft, 
lijkt niet erg belangrijk te zijn. Hierdoor zou men 
kunnen vermoeden, dat volgens het idee van de 
auteurs van het Manifest (MK) het “sociaaleco-
nomisch” zwakke of eenvoudig gezegd “arme” 
stadsdeel GMS het meest geschikt is om de 
moeilijkheden van buurtwijken te absorberen. 

Iedereen kan zich vast wel voorstellen, dat de 
bewoners van MK boos zijn, omdat bepaalde 
groepen hun leefomgeving zo laag inschatten. 
Daarbij doen ze de bewoners van GMS tekort. 
Het lijkt erop, dat het hun niet zo zeer om een 
structurele verandering van het problematische 
gedrag gaat, want dit vergt veel geduld, inzet, 
kracht en tijd. Maar op de eerste plaats willen ze 
de problematiek uit hun zicht verschuiven en dat 
zo snel als mogelijk, volgens het motto: als het 
maar niet bij ons voor de deur is... voor de deur 
van de buren stoort het ons niet. 

Eerlijk - een goede verstandhouding 
tussen buren ziet er anders uit.
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Kindervakantiewerk Heerlen

Van 03-08-2021 t/m 06-08-2021 zal dit jaar weer 
ons kindervakantiewerk worden georganiseerd. 
In verband met de Covid-19 richtlijnen zal het er 
dit jaar iets anders uitzien dan jullie van ons ge-
wend zijn. We zouden heel graag met de kinde-
ren ergens heen gaan dit jaar, maar helaas laten 
de regels het niet toe. Vandaar dat we besloten 
hebben 4 leuke dagen te organiseren bij Rolle-
bollebult in Nieuw Husken.

E wordt in de speeltuin gezorgd voor spring-
kussens, waterpret, zwembadjes en meer. 
Ook wordt iedere dag voor de innerlijke mens 
gezorgd met veel lekkers zoals frietjes, suiker-
spinnen en slushpuppy’s. De laatste dag zal iets 
anders zijn dan jullie gewend zijn. We hebben 
dan uiteraard de BBQ met disco dit jaar. Dolle 
pret dus.

Inschrijvingen

Wegens de Covid-19 richtlijnen zal de inschrij-
ving dit jaar digitaal verlopen. Tevens kan het 
inschrijfformulier bij iemand van de organisatie 
ingeleverd worden. Wil je dit doen, stuur even 
een email naar kvwheerlen@gmail.com 
voor de adressen.

Betaling kan worden gedaan middels bankover-
schrijving. 
Dit kan op rekeningnummer:  
NL67INGB0004772281
TNV : Buurtorganisatie GMS
OVV:  Naam kind(eren)

Inschrijving is pas geldig bij een ingevuld for-
mulier en een betaling van de deelnemerskos-
ten. Als een van deze twee ontbreekt, dan is de 
inschrijving niet geldig!

Vrijwilligers

Volgens jaar bestaat KVW Heerlen alweer 10 
jaar. We willen dan flink gaan uitpakken door 
met de kinderen naar de leukste parken te gaan. 
Dit kan helaas alleen als we genoeg vrijwilligers 
hebben. Lijkt het je leuk om 1 of meerdere da-
gen mee te gaan? Geef je dan op via kvwheer-
len@gmail.com en laat weten welke dagen je 
kunt. Dit is van 02 08 2022 t/m 05 08 2022. 
Graag zien wij genoeg vrijwilligers om de kinde-
ren een leuke week te bezorgen.

Kindervakantiewerk Heerlen
4 Leuke dagen
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Inschrijfformulier KVW – 3,4,5 en 6 augustus 2021 GMS / MSP 

Betaling C / B / L Borg 
GMS/MSP/Elders 

Voornaam  :   

Achternaam :   

Adres :   

Postcode / Plaats :     

Geboortedatum  :   /   /   Geslacht: J / M 

Telefoonnr. ouder(s)  :   /   

 :   /   

Bijzonderheden  :   (bijv. reisziekte/HALAL/allergie) 
Medicijnen : _____________________________________________ 

Kledingmaat  : 122-128 / 134-140 / 146-152 / 158-164 

 : 34 / 36 / 38 / 40 / S 

E-mailadres ouder :   

Wel/niet in de groep bij 

eigen leeftijdsgenoten :   

 

Mijn kind mag wel / niet op de foto. Ook te gebruiken voor promotiedoeleinden. 

 

O Mijn kind heeft minimaal een erkend zwemdiploma A  

O Mijn kind heeft GEEN erkend zwemdiploma  
(mag niet deelnemen aan de zwemactiviteiten en blijft in de speeltuin) 
Aankruisen wat van toepassing is s.v.p.  

 

Let op: de organisatie is niet verantwoordelijk voor zoek raken en/of defect raken 

van sieraden, mobiele telefoons, geld of andere waardevolle spullen. Tijdens de 

KVW-dagen worden foto’s gemaakt. Deze komen op een afgesloten internetpagina 

te staan. Enkele algemene foto's kunnen gebruikt worden voor sociale media of 

redactioneel in de wijkblaadjes. Gegevens en pasfoto worden vernietigd na KVW.  

Tevens geeft u met ondertekening aan dat uw kind een geldig 
paspoort/identiteitskaart heeft. 
 

Datum :    /   /   Plaats :   

 

Handtekening ouder/verzorger :   

 

 Pasfoto
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Een deel van je spieren gebruik je te weinig als 
je niet goed rechtop zit, als je op je ellebogen 
steunt of te gehaast loopt. Vanaf je twintigste 
neemt je spiermassa langzaam af en neemt je 
vetopslag toe. Gevolg: je houding, figuur en ge-
zicht veranderen en de kans op klachten en pijn 
wordt groter. 

Gelukkig kunnen spieren door training weer 
kracht opbouwen. Spieren worden getraind, 
gewrichten soepeler, gewrichtsbanden sterker 
en gezichtsspieren verstevigd. Ook je algehele 
conditie verbetert, omdat de rustige en zachte 
bewegingen een positieve invloed hebben op je 
bloedcirculatie, het lymfesysteem, de organen 
en je ademhaling. Je staat steviger op de rond, 
bent in balans met je omgeving en krijgt plezier 
in bewegen. 

Het ontwikkelen van gevoel voor je eigen li-
chaam is belangrijk om je grenzen te bepalen. 
Tijdens de Ismakogielessen bij Welzijnsstichting 
Alcander leer je bewust en optimaal om te gaan 
met je lichaam en dit toe te passen in het da-
gelijks leven. Gaandeweg ‘train’ je je lichaam 
moeiteloos gedurende de dag.

Ismakogie is de bewegingsleer voor wie graag 
soepel, rechtop, gezonder en mooi wil blijven.
Interesse? In Heerlen en Hoensbroek kunt u de 
wekelijkse lessen volgen. 

Voor aanmelden en info over het lesgeld kunt u 
contact opnemen met Truus Custers van Welzijn-
sorganisatie Alcander. 
Telefoonnummer: 045-7111560 of 045-
5602525- of mail tcusters@alcander.nl

Eigen omgeving aantrekkelijk houden

Bewegingslessen Ismakogie
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Lieve buurtbewoners,
Een bericht van de Zonnebloem-afdeling Schan-
delen, Palemig en Sittarderweg e.o.
Wat een vreselijk jaar hebben we achter de rug, 
zeg. Een jaar lang zitten we nu al in een pande-
mie.

Van de ene op de andere dag vielen alle activi-
teiten van de Zonnebloem weg, wat voorheen 
ondenkbaar was. Want toen kwam Corona. 
En corona is echt geen gewone griep.
Daarbij komt dat onze deelnemers (gasten), en 
dat zijn gehandicapten en eenzame buurtgeno-
ten, het zwaarst getroffen worden.
Zij moeten alle leuke dingen inleveren en wor-
den als het ware opgesloten in hun woning. En 
daarbij kwam en komt dat zij uiteraard ook bang 
zijn/waren voor hun gezondheid.

De eerste activiteit die we moesten cancelen 
was de Paasviering. Dit is een activiteit die bij 
onze deelnemers heel erg in de smaak valt. Het 
is gewoon een gezellige middag in het Juphuis 
waar de deelnemers gezellig met elkaar kunnen 
kletsen onder het genot van een hapje en drank-
je. Deze middag wordt normaal afgesloten met 
een loterij met bij de Pasen passende prijsjes. 
Onze deelnemers genieten dan zichtbaar en dat 
is uiteraard de bedoeling.

We dachten toen nog dat dit allemaal maar tij-
delijk was.
Maar alle andere geplande activiteiten vielen 
helaas ook weg. Gelukkig konden we dankzij de 
opbrengst van de lotenverkoop onze deelnemers 
enkele keren iets lekkers (chocolade), iets leuks 
(carnavalsattentie) en een Kerstpakketje bezor-
gen. Dit werd zeer gewaardeerd. Dus kopers van 
loten: bedankt. De opbrengst is goed gebruikt.
Helaas gaat ook dit jaar de Paasviering niet door. 
Noodgedwongen moeten we ons weer beperken 
tot een Paasattentie. Maar we hopen dat we 
binnenkort weer samen kunnen komen. Onze 
deelnemers (en vrijwilligers) worden in rap tem-
po gevaccineerd en dat biedt hoop.
We kunnen nu gaan nadenken over de activitei-
ten die wel kunnen doorgaan. Onze vrijwilligers 
kunnen weer beginnen met het afleggen van 
huisbezoekjes en kunnen zo weer lekker bijpra-
ten.

Dat heeft iedereen nodig.
We zijn in de afgelopen maanden helaas ook en-
kele deelnemers kwijtgeraakt. Door Corona was 
zelfs geen normaal afscheid mogelijk.
Maar we staan te trappelen om weer te begin-
nen.

Als er buurtgenoten zijn die onder onze doel-
groep vallen (dat zijn vooral nog thuiswonende 
mensen die fysiek gehandicapt/moeilijk ter been 
en/of eenzaam zijn) die deelnemer willen wor-
den, laat dit dan weten bij ons bestuurslid be-
zoekwerk (Lenie Piepers tel. 5722180). 
Er zijn geen verplichtingen (zoals contributie) 
verbonden aan het gast zijn van de Zonnebloem. 
Wij vragen voor de deelname aan activiteiten 
een passende bijdrage. Iedereen bepaalt boven-
dien zelf waaraan meegedaan wordt. Jullie zijn 
van harte welkom.

Hulp Nodig.
Wij zoeken ook graag contact met mensen die 
ons als vrijwilliger willen meehelpen. Je bepaalt 
zelf  wat je wilt doen (meehelpen bij activitei-
ten en/of deelnemers thuis bezoeken). Daar-
naast zoeken we ook mensen met enige digitale 
vaardigheden die ons helpen met bijvoorbeeld 
het digitale jaarlijkse proces rond de lotenver-
koop, het bijhouden van een kleine website en 
het ondersteunen van vrijwilligers bij de digitale 
processen. De vrijwilliger bepaalt hoeveel tijd hij/
zij wil investeren. Wij hebben alle mogelijke hulp 
hard nodig.  

Zonnebloemwerk is dankbaar werk. Je doet iets 
goeds voor mensen in de directe omgeving en 
maakt mensen blij. 
Ben je geïnteresseerd, bel dan met Lenie Piepers 
(tel 5722180).
Wij hopen dat er buurtgenoten zijn die ons team 
willen komen versterken.

Wij horen graag van jullie.
Namens deelnemers, vrijwilligers en 
bestuur van de Zonnebloemafdeling 
Schandelen, Palemig, Sittarderweg e.o.

Zonnebloem 
Pandemie
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Mosa Factory Outlet | Boschstraat 23 | 6442 PB Brunssum | 
T. +31 (0)6 15466494 | outlet@mosa.com

Meer dan 10.000 m² Mosa vloer- en wandtegels op voorraad
Uit collectie, overproductie, geretourneerd of restpartijen
Designtegels van hoge kwaliteit tegen ongekend lage prijs
Continu wisselend assortiment, prijzen vanaf 5,-Euro/ m²






Topkwaliteit Mosa-tegels tegen scherpe 
prijzen. Direct leverbaar uit het magazijn.

www.mosafactoryoutlet.com
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Beste bezoeker,

Omdat wij dit jaar 100 jaar bestaan, zijn wij op 
zoek naar herinneringen over de afgelopen 100 
jaar. Dit in de vorm van foto’s.
Cultuurhuis Heerlen, voorheen t Patronaat en 
Cultuurhuis Patronaat, is het oudste nog be-
staande cultuurcentrum van Heerlen, dat over 
de jaren heen verschillende ontwikkelingen heeft 
doorgemaakt. 

Eerst diende het als een complex met kerk en 
school, ten behoeve van de mijnwerkers en hun 
gezinnen in de wijken Grasbroek, Musschemig 
en Schandelen.

Na de sluiting van de mijnen in de jaren 60 en 
70, werd het gebruikt als drukkerij en biljart-
zaal. Na de restauratie van het gebouw in 2007 
ontwikkelde het pand zich door. In voorjaar van 
2009 werd een nieuwe stichting opgericht met 
de naam ‘Cultuurhuis Patronaat Heerlen’ en in 
2011 nog bondiger: ‘Cultuurhuis Heerlen’.

Wat zoeken wij:
- Foto’s vanaf de jaren 60 
- Foto’s van de alt soos 
- Foto’s van bruiloften uit de jaren 60 en 70
- Foto’s van activiteiten uit de jaren 60 en 70
- Foto’s van de voorstelling Lange Jan Lange Lies, 
waarna de verbouwing is gestart 
- Foto’s van de renovatie 

U kunt de foto’s doormailen naar: 
myra@cultuurhuisheerlen.nl

Meer informatie over de historie van Cultuurhuis 
Heerlen is te vinden op onze website: 
www.cultuurhuisheerlen.nl 

Alvast bedankt!

100 jarig Bestaan
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Sociaal Buurtteam
Hulp bij zorgvragen

Heeft u vragen op het gebied van opvoeden 
en opgroeien, werkloosheid, huiselijk geweld, 
psychische problemen, schulden, eenzaamheid 
of WMO. 
 
Dan kunt u terecht bij het Sociaal 
Buurtteam (SBT).
Vanwege de coronamaatregelen is het nu niet 
mogelijk om een Buurtpunt of het buurtteam te 
bezoeken. Maar wij kunnen ons voorstellen dat 
u juist nu met zorgvragen zit. We blijven telefo-
nisch bereikbaar voor al uw vragen en een aan-
tal Buurtpunten organiseert een digitale ‘inloop’ 
waar u online contact met buurtgenoten en het 
buurtteam kunt onderhouden.

Bel de buurtteams
In Heerlen zijn 14 buurtteams actief, tel. 045-
5604004. De teams zijn bereikbaar van maan-
dag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur.
Of bezoek het buurtteam bij u in de buurt. Kijk 
op website van de buurtteams van Heerlen 
Standby.

Crisis
Het buurtteam is alleen op werkdagen bereik-
baar. In geval van een crisis kunt u ook buiten 
werktijden hulp vragen:
Het algemeen crisisnummer voor Jeugd 
Zuid-Limburg, telefoonnummer: 043–6045777
Bij vermoedens van kindermishandeling of hui-
selijk geweld kunt u contact opnemen met Veilig 
Thuis, via telefoonnummer 0800-2000 (gratis, 
24u). Dit kan ook anoniem.
Bij levensbedreigende situaties belt u de politie 
op telefoonnummer: 112

Vragen of klachten over de geboden 
hulp of ondersteuning?
Heeft uw kind of u als ouder vragen, klachten 
en/of problemen over geboden jeugdhulp of de 
ondersteuning door het Sociaal Buurtteam? Dan 
kunt u, in het kader van de Jeugdwet, ondersteu-
ning krijgen van een onafhankelijk vertrouwens-
persoon. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op de 
website van akj.nl. 
Of neem contact op met de vertrouwensperso-
nen jeugd via telefoonnummer: 088-555 10 00 
of e-mail: info@akj.nl.

 

LAAT UW
GEBITSPROTHESE
GRATIS
DIGITALISEREN

 

 

 
BIJ TPP HEERLEN HEBBEN WE REEDS IN 2015 ALS ÉÉN VAN DE EERSTEN IN

DE REGIO STAPPEN GEZET IN DE DIGITALE TANDPROTHETIEK. 
WE ZIJN DE EVOLUTIES OP DE VOET BLIJVEN VOLGEN EN TOEPASSEN. 

NU 4 JAAR LATER, IS VOOR ONS HET MOMENT AANGEBROKEN DAT WE NOG
EEN STAP VERDER KUNNEN GAAN. WE HEBBEN GEÏNVESTEERD IN

SCANNERS MET DE HOOGSTE PRECISIE, PRINTERS EN COMPUTERS OM EEN
KOPIE VAN UW HUIDIGE GEBIT TE MAKEN. VOEG HIER NOG ONZE KENNIS
EN ERVARING AAN TOE, EN WE ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT WE VOOR

IEDERE PATIËNT HET BESTE RESULTAAT KUNNEN GARANDEREN.
  

VERKORTE BEHANDELTIJD, MINDER AFSPRAKEN
BETERE PASVORM
STERKERE KWALITEIT
PROTHESE VERLOREN? GEEN PROBLEEM! ALLE
GEGEVENS WORDEN DIGITAAL BEWAARD, WIJ
MAKEN EEN EXACTE KOPIE BINNEN ENKELE
DAGEN.

WAAROM UW PROTHESE
DIGITALISEREN/VOORDELEN? 

 

 

WAAROM TPP HEERLEN?
 

RUIM 30 JAAR ERVARING
PERSOONLIJK PATIËNTCONTACT
VOLLEDIGE SERVICEVERLENING
VOORUITSTREVEND
NIEUWSTE TECHNOLOGIEËN

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK
HEERLEN

VAN KARNEBEEKSTRAAT 11
6415 EK HEERLEN
 
045 572 99 92
WWW.TANDPROTHETISCHEPRAKTIJKHEERLEN.NL

MAAK VRIJBLIJVEND 
UW AFSPRAAK:
+045 572 99 92 

DOMINIQUE CONINGS MARK VERDOES



jaargang 22 - nuMMer 213 april/Mei 2021 pagina 15

Adressen buurtorganisatie GMS
 Bestuur GMS

Colofon
Redactieadres:  
De GrasMusSch 
Smaragdstraat 2 
6412SV Heerlen

 
De redactie van buurtblad de 
GrasMusSch kan altijd een 

handje hulp gebruiken bij het 
aanleveren en/of schrijven van 

stukken voor dit blad. 
 

Indien U geintereseerd bent, 
kunt U zich hiervoor melden bij 

Keympe Sinnema

Berichten of advertenties:  
redactie@buurtorganisatie.nl

Redactie:
Keympe Sinnema

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer  
Politie (geen spoed) 
Meld Misdaad anoniem  
Dierenambulance   
Milieuklachten Limburg 
Steunpunt huiselijk geweld
Meldpunt anti-discriminatie 
Juridisch Loket 
Kindertelefoon

Huisartsenpraktijk Willemstraat
Huisartsenpraktijk Zeswegen
Night Care (huisartsencentrale) 
Fysiotherapeut Fysio-GMS
Meander thuiszorg

Wijkagent Sander Simons           

BOA Heerlen Cindy Peters 

112
0900-8844
0800-7000

0900-700900
043-3617070

0900-1262626
045-5718501

0900-8020
0800-0432

045-5725920
045-5726688
045-5778844
045-5721323

0900-6990699

sander.simons@politie.nl
           06-13478471 of 0900-8844 
           cindy.peters@heerlen.nl

Algemeen bestuur:

ria Koenen    
06-33859862 
Pr & coördinator werkgroepen 
riakoenen@buurtorganisatie.nl
 
sven Bartel 
Beheer en onderhoud materiaal 
Communicatie GrasMusSch 
svenbartel@buurtorganisatie.nl
 
gitte Kroes 
06-34120045
Contact Antonius Hofke 
Bestuurslid
gittekroes@buurtorganisatie.nl

Dagelijks bestuur:
        
patrick noortman   
06-51703960 
Voorzitter diverse Netwerken GMS 
voorzitter@buurtorganisatie.nl
 
Yvonne neumann   
06-52442550 
Secretaris diverse Netwerken GMS 
secretaris@buurtorganisatie.nl
 
Keympe sinnema 
06-45143022 
Penningmeester buurtorganisatie GMS  
Redactie GrasMusSch 
Penningmeester@buurtorganisatie.nl

Vergaderdata

Netwerk LVW: 
   
Als het weer mag: 
In het Juphuis
 
U kunt zich 
aanmelden bij het 
Secretariaat 



3,2,1,              Actie!

Dit initiatief wordt mede 
mogelijk gemaakt door:

Deze weken gaan we met grof  
materiaal aan het werk in het  
Hofke om een basis te maken voor 
deze mooie plek in onze wijk!

EN DAARNA gaan we natuurlijk  
samen aan de slag. De werkzaamheden 

die moeten leiden tot een nieuwe toekomst voor het 

Hofke zullen nog veel werk kosten. Van bouwers tot 

tuinierders, creatievelingen tot vlaaienbakkers, we 

kunnen nog steeds allerlei mensen gebruiken, en 

wat je niet weet, kun je leren, wat je niet durft kun 

je proberen en als je net veel weet of durft kun jij het 

aan anderen leren. Zo kunnen we samen niet alleen 

een mooi project voltooien maar ook onze wijkge-

noten beter leren kennen op de fijnste manier. Alles 

draait bij ons om respect en plezier; voel jij je aange-

sproken en wil je meer weten? MELD JE DAN 
bij Gitte Kroes.

e-mail info@hofkevansintantonius.nl

Je vind alle informatie die je nodig hebt op:

www.hofkevansintantonius.nl

we zijn aan 
de slag

gesubsidieerd door de Provincie Limburg


