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Activiteiten
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 geïnteresseerd bent,
kunt u zich hiervoor melden bij
K. Sinnema
(’s avonds)
06-45143022
redactie@buurtorganisatie.nl

Van de redactie
Het oude normaal komt!
We zitten inmiddels alweer in de
zomer van 2021. En wat is dat mooi!!
Een nieuw seizoen waarin alles groeit
en bloeit. We zijn weer vaker buiten
en genieten van het mooie weer en
de natuur om ons heen.
Heerlijk wandelen of fietsen, of gewoon lekker genieten in de tuin of op
het balkon.
We hebben er lang op moeten wachten, maar gelukkig komen er langzaam steeds meer verruimingen, die
ons allemaal wat meer lucht geven:
de terrassen zijn weer open, de
avondklok is afgelopen, winkelen kan
weer zonder afspraak en bezoek thuis
is verruimd. Inmiddels zijn er gelukkig ook al heel veel mensen gevaccineerd (en dus beschermd), zodat
langzaam maar zeker de beperkende
maatregelen verder kunnen worden
versoepeld.
Deze stapsgewijze versoepeling van
de coronaregels biedt ons allen weer
een rooskleurig en hoopvol uitzicht
op een mooie zomer.

De vrijwilligers van de buurtorganisatie hopen dat er na de zomer activiteiten mogen plaatsvinden, zodat we
weer samen ’n feestje kunnen vieren
met vrienden en bekenden.
Zoals de vorige keer al gemeld zullen
we met z’n allen nog even moeten
volhouden en ervoor proberen te zorgen dat we veilig en gezond blijven.
Daarna gaan we zeker iets gezelligs
organiseren voor alle inwoners van
GMS, zodat wij elkaar allemaal weer
eens kunnen ontmoeten. Er liggen inmiddels al enkele ideeën en plannen
op tafel. Misschien heeft u zelf ook
’n leuke suggestie voor ’n activiteit.
Laat het ons gerust weten, zodat we
dat samen kunnen gaan uitwerken,
zodra alles weer kan.

Kortom we staan niet stil, heeft u nog
ideeën of iets wat u wilt delen met
ons of de wijk mail ons dan!

redactie@buurtorganisatie.nl
info@buurtorganisatie.nl
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Reinder Dijkstra
Nieuwe wijkagent voor de wijk Grasbroek, Musschemig en Schandelen
Politie Heerlen, de wijk Grasbroek, Musschemig
en Schandelen heeft een nieuwe wijkagent.
Reinder Dijkstra houdt zich sinds maart 2021
toezicht op dit gebied en werkt eraan om deze
wijk veilig en leefbaar te houden.
“Zoals gezegd ben ik sinds maart 2021 begonnen aan de werkzaamheden als wijkagent in de
wijk Grasbroek, Musschemig en Schandelen.
Ik ben 33 jaar, sinds 2012 werkzaam bij de Nationale politie en sinds 2019 bekleed ik de functie
wijkagent.
Als wijkagent probeer ik zoveel mogelijk in de
wijk aanwezig te zijn en zal met regelmaat op
een scooter rond rijden. lk wil graag aanspreekbaar zijn voor de mensen want zij weten als
geen ander wat er speelt en leeft in hun wijk. Zij
zijn de ogen en oren van de politie.
Buurtbewoners kunnen met (structurele) problemen en wijk gerelateerde vragen bij mij terecht.
Ik voer mijn werkzaamheden uit vanaf het politie bureau te Heerlen“.
Ik ben te bereiken via het telefoonnummer
0900-8844 (lokaal tarief). Als ik niet aanwezig
ben, kunnen buurtbewoners een bericht
voor mij achterlaten.

Bel voor spoedgevallen met 112.

Taken wijkagent

Ik ben als wijkagent verantwoordelijk voor de
totale politiezorg binnen mijn wijk. Ik richt mijn
aanpak van veiligheidsproblemen zoals criminaliteit, milieu en verkeer. In samenwerking met
collega’s van de surveillancedienst, recherche,
milieu en jeugd werk ik voortdurend aan het
verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw
wijk. Ik onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke
organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe deze
adequaat aangepakt kunnen worden, en door
wie.
Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Heeft u vragen, tips of opmerkingen
over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan
gerust met mij contact op.

Kijk op www.politie.nl

Op www.politie.nl, onder het kopje Mijn buurt,
vindt u alle informatie over uw wijk en de wijkagenten die in uw wijk actief zijn.
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Heerlens Heitje breid uit!
Mooie kans om te laten zien wat we kunnen als bewoners!
Eerste resultaten testgebied GMS zijn verwerkt:
’t Heerlens Heitje breidt uit naar MSP.
Sinds 21 maart 2021 nemen bewoners uit
Grasboek, Musschemig en Schandelen deel aan
’t Heerlens Heitje. Gewapend met een klusbox
met daarin alle benodigde materialen namen ze
samen zo’n 25 prullenbakken, bankjes en wegmarkeringen onderhanden. Hiermee is zo’n €
1.000,- aan heitjes verdiend. GMS functioneerde
als testgebied, want hoe uitvoerig vooraf ook
bedacht: de praktijk moet uitwijzen of het echt
werkt. Na een aantal aanpassingen is het nu tijd
voor de volgende stap: uitbreiden naar Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig. Daar
gaan bewoners op zaterdag 26 juni van 09.00
tot 12.00 uur bankjes opknappen op de hoek Tak
van Poortvlietstraat/Aalbersestraat.
Na het analyseren van de testresultaten zijn er
wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn de applicaties
– waaronder de app – verbeterd en daardoor zijn
ze stabieler geworden. Daarnaast is er gewerkt
aan een gebruiksvriendelijker menu van de app.

Vrijwilligersvergoeding

Ook is er een aanpassing in de manier van
belonen. Heitjes werden aanvankelijk gezien
als inkomen. Iedere deelnemer was verplicht de
heitjes aan te geven voor de inkomstenbelasting. Maar dat kan invloed hebben op iemands
uitkering of toeslag. Wethouder Charles Claessens: “Dat blijkt in de praktijk zo af te schrikken,
dat veel mensen uit angst niet meedoen. Daarom is er nu gekozen voor de toepassing van de
vrijwilligersregeling. De totale onbelaste vrijwilligersvergoeding in 2021 is € 1.800,- per jaar. Die
regel is voor iedereen gelijk. Dat past ook meer
bij de gedachte van ons project: iedereen kan
helpen om zijn of haar buurt mooier te maken
en daarmee een centje bij te verdienen.” Jaarlijks kan iemand maximaal € 1.500,- aan heitjes
verdienen, om zo ook ruimte te laten voor ander
vrijwilligerswerk.

Meedoen

Iedereen uit Heerlen
van 21 jaar en ouder
kan nu meedoen en
de vernieuwde app
downloaden in de
App Store of Google
Play. De klussen die worden aangeboden zijn
nu alleen nog uit te voeren in de wijken GMS en
MSP. Het is de bedoeling om na de zomer verder
uit te breiden naar de rest van Heerlen. Meer
informatie is te vinden op de website: www.heerlen.nl/heitje.

Een praatje maken

De deelnemers zijn enthousiast. Jan: “Het is
mooi om te helpen en zo je eigen buurt op te
knappen. Vroeger was dat heel normaal. Mensen
maken graag een praatje terwijl ik bezig ben.
Zo kom je ook nog eens met elkaar in contact.”
Met de klusjes verdienen de deelnemers digitale
heitjes die ze kunnen besteden bij de aangesloten ondernemers. Dat waren al Boekhandel
van der Velden van Dam, Welpie Toys, Pat’s
Tosti Bar, Jansen en Janssen Coffee & More en
Stadswijnkelder Berns. Per 21 juni komen daarbij: Maxwijn, Speeltuin de Spelewei en Speeltuin
Meezenbroek.

Samenwerking

‘t Heerlens Heitje is een initiatief van de gemeente Heerlen in samenwerking met centrumorganisatie Heerlen Mijn Stad, CoTown, Brightlands Smart Services Campus, buurtorganisatie
GMS, CBS en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten. Het project wordt financieel ondersteund door het fonds Urban Innovative Actions
van de Europese Unie.
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Hans te Locke
Buurtregisseur
Hans te Locke
Een nat grijs wolkendek bedekt 10 april de hemel boven ons Limburg op het uur dat de melding komt dat onze voormalige buurtregisseur
Hans te Locke is overleden.
Wij herinneren ons Hans die altijd voor ons
klaarstond en ons de goede richting in regisseerde. Ondanks dat we merkten dat Hans achteruit
ging bleef hij klaarstaan voor GMS.

Nu hebben we alleen nog onze herinneringen
aan:
Zijn op en top verzorgde uiterlijk.
Zijn persoonlijke feeling voor de menselijke
maat, die zijn drijfveer was.
Zijn bewonderenswaardige spreuken en citaten
die zijn speeches vulden
Zijn onvergetelijke bijdrage aan de structurele
vernieuwing binnen het Carnavalsgebeuren.
Zijn nuchtere kijk op zaken waardoor géén overbodige zaken werden ontwikkeld.
Zijn vasthoudendheid wanneer het ging om onderhandelen.
Zijn energieke inzet voor de gezamenlijke belangen van de buurt
Zijn persoonlijkheid als man van weinig woorden, maar met een duidelijke koers gefundeerd
op sterke eigen waarden.
Ook na zijn pensionering als gebiedsregisseur
droeg hij GMS een warm hart toe en bleef hij de
ontwikkelingen volgen. Natuurlijk zullen wij hem
missen en mede namens alle bestuursleden en
vrijwilligers betuigen wij ons respect en onze
dank voor zijn bijdrage aan het verbeteren van
onze buurt GMS.
Ons oprecht medeleven gaat naar zijn echtgenote, gezin en naaste familie.
Dat hij ruste in vrede.
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Complimenten aan buurtvrijwilligers
Buurtactie
Aantal buurtinitiatieven in coronajaar overstijgt verwachtingen
Buren die samenwerken om hun buurt mooier,
gezelliger of veiliger te maken – het komt steeds
vaker voor in Heerlen. Zelfs in het coronajaar
2020. Ondanks alle beperkingen zit er een positieve lijn in het aantal mensen dat zich inzet
voor de buurt en buurtdeals vanaf 2019. Dat het
ook nog gelukt is om 27 buurtacties te houden
in 2020, is een verrassing.
Wethouder Burgerbetrokkenheid en Buurtgericht
Werken, Adriane Keulen: “Wie had dit verwacht
in een coronajaar? Dit zegt iets over Heerlen
in positieve zin. Ik word hier blij van en wil alle
mensen die zo betrokken zijn geweest bij hun
buurt van harte bedanken voor hun inzet.”
De gemeente Heerlen stimuleert diverse buurtinitiatieven. Zo is de buurtactie bedoeld voor
sociale activiteiten, zoals samenwerken aan een
mozaïek. De buurtdeal is voor mensen die samen een stukje onderhoud oppakken. Daarnaast
zijn er honderden vrijwilligers actief in hun buurt
met opruimen in hun buurt, bijvoorbeeld door
zwerfafval te verzamelen. Wat al die initiatieven
gemeen hebben, is dat zij bevorderlijk zijn voor
de sfeer, het netwerk en de betrokkenheid bij de
buurt.
In 2020 zijn in totaal 113 buurtinitiatieven
gerealiseerd (86 buurtdeals en 27 buurtacties) en waren 430 buurtvrijwilligers actief. In vergelijking met 2019: in totaal 126
buurtinitiatieven (57 buurtdeals, 69 buurtacties) en 324 vrijwilligers actief.

Swakhoven

Sleutels & Sloten
Mechanische Beveiliging
Kluizen
Toegangscontrole

Inwoners beoordelen zelf aanvragen buurtacties
Om de aanvragen voor buurtactie te toetsen is
er een regiegroep opgericht van 5 vrijwilligers
die de stadsdelen Hoensbroek, Heerlerheide,
Heerlen Stad-Oost, Stad en Heerlerbaan vertegenwoordigen. Patrick Noortman, lid van deze
regiegroep, over de buurtacties in 2020:
“Positief verrast waren we als regiegroep met
alle aanvragen die we hebben binnengekregen.
We bespreken tijdens ons maandelijks overleg
één voor één alle aanvragen. Steeds weer zijn
we op zoek naar sociale cohesie en betrokkenheid van buurtbewoners. Geweldig om te zien
dat er nog heel wat Heerlenaren zijn die ondanks alle maatregelen hun enthousiasme niet
zijn verloren. Eerlijk is eerlijk, het organiseren
van al die kleinschalige activiteiten heeft afgelopen jaar veel meer tijd en energie gekost dan
andere jaren. Gelukkig hebben tal van activiteiten plaatsgevonden, de een op anderhalve
meter, de ander in een aangepaste vorm.
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de Vrienden van Heerlen
Ingezonden
Beste buren,
Intussen is de zomer aangebroken en na een
ongewoon lang aanhoudende periode met mistig
weer en frisse temperaturen straalt de zon nu
voor een azuurblauwe hemel zo krachtig en intensief, dat men bijna durft te denken op vakantie in Spanje of Italië te zijn, alleen de mediterrane zee ontbreekt hier nog.
Op mijn zwerfvuil-safari’s heb ik de afgelopen
weken veel mensen ontmoet, die met mij in
gesprek zijn gegaan wat betreft al die rotzooi,
die in onze leefomgeving rondslingert, mogelijke
oorzaken en de bittere gevolgen van de vervuiling, de waardering voor al diegenen die zich
voor een verbetering van onze leefomgeving
inzetten, de taak van de gemeente… en de interesse van deze of gene om ook mee te doen aan
de schoonmaakactie van de Gemeente,

“de Vrienden van Heerlen”.

Ik heb moeders met kleine kinderen ontmoet,
die het erg vinden, dat ze hun kinderen voortdurend voor al die verschillende soorten afval
moeten waarschuwen, die zich niet alleen langs
de wegen bevinden, maar vaak genoeg ook in
vorm van hondenpoep midden op de stoep. Er
is zeker niet veel verbeeldingskracht nodig om
een idee te krijgen, hoe vermoeiend voor ouders
en verdrietig voor kinderen een wandeling met
permanente berisping in de vervuilde openbare
ruimte is.
Het is toch vreselijk, dat mensen zo onnozel en
dom zijn om geen rekening te houden met de
rechtmatige belangen van kinderen – de meest
kwetsbaren in onze samenleving. De volwassenen hebben de plicht hen te beschermen en
hun een goed voorbeeld te geven, over hoe men
attent met elkaar en zorgvuldig met zijn leefmilieu omgaat.

Vaak heb ik te horen gekregen: nu ja, het is toch
de taak van de gemeente om voor een schone
straat, een zuivere stoep en een nette groenvoorziening te zorgen? Ja, dat klopt, maar wat
moet de gemeente met een situatie, die een
buurvrouw zo beschrijft: “Er zijn tijdgenoten, die
laten eenvoudig alles vallen zodra ze het niet
meer nodig hebben - zelf als er een afvalbak
vlakbij staat, gooien zij hun troep zomaar naast
zich neer.”
Tja, moet de gemeente nu mensen in dienst
nemen, die achter zulke medeburgers aanlopen,
om de rotzooi van iemand op te ruimen die, op
’t eerste gezicht tenminste, geen lichamelijk
handicap heeft? Er is voor een dergelijk iemand
toch geen reden om de resten van zijn “to-gospul” niet ook zelf fatsoenlijk op te ruimen? Deze
persoon was immers ook zelfstandig genoeg om
de goederen te verwerven, die hij nu zo achteloos dumpt.

En wie komt voor de kosten op?

Want de kosten verdeelt de gemeente op alle
inwoners, zodat wij met ons allen voor het asociale gedrag van enkelen moeten opdraaien. Zelf
denk ik dikwijls aan de tijd terug, die ik in een
klein dorpje aan de Moezel doorgebracht heb.
Overstromingen beleeft men aan die rivier vaker
en omdat het dal smal en diep is, zijn ze voor de
mensen daar heel hard en ernstig. Als de bewoners van het dorpje erop gewacht hadden, tot de
gemeente, de overheid of welke instanties dan
ook van buitenaf voor hulp langs zouden komen,
dan was het dorpje samen met zijn inwoners al
lang verzopen. De bewoners hebben elkaar onderling geholpen en iedereen heeft tijdens zulke
uitzonderlijke situaties zijn vaardigheden, talenten en mogelijkheden in dienst van de gemeenschap gesteld.
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Men moet er wel bij zeggen, dat er daar ook
niemand was, die zijn afval in een vlaag van
asociaal gedrag in de openbare ruimte achterliet. Natuurlijk mag het ook niet zo zijn, dat de
gemeente zich uit de verantwoordelijkheid voor
haar taken in GMS terugtrekt, omdat zij nieuwe verplichtingen is aangegaan, die misschien
tegenwoordig al haar krachten in beslag nemen.
Want de indruk kan ontstaan, dat bijvoorbeeld
met het verrijzen van het Maankwartier een
nieuw stadsdeel erbij gekomen is, dat nu alle
aandacht krijgt.
Per slot van rekening was het duur genoeg en
het is te hopen, dat de beslissende instanties de
financiële gevolgen voor het projectonderhoud
correct gecalculeerd hebben en ze in het budget
hebben ingepland. Ik bedoel, de bewoners van
GMS mogen niet de dupe worden van gebrek
aan middelen door gemeentelijke verplichtingen tegenover andere wijken. Dit betreft niet
alleen de dienst afvalbeheer, onkruidbestrijding
enzovoorts, kort gezegd het onderhoud van de
openbare voorzieningen.
Politie, handhaving etc. behoren daar eveneens
toe. Want het gebrek aan noodzakelijke attentie
door gemeentelijke diensten kan bij bewoners
het gevoel creëren, dat hun “sociaaleconomisch
zwakke” positie systematisch en structureel misbruikt wordt, om bewoners van andere buurten
een aangenaam burgerlijk leven te bieden. Bij
deze of gene kan het ertoe leiden dat regels en
plichten helemaal niet meer opgevolgd worden.
Maar het doorzetten van regels is een essentiële taak van de gemeente. Als dit niet gebeurt,
komt een neerwaartse spiraal in gang, met mogelijke gevolgen, die bewoners die al langer in
de buurt wonen zeker niet hebben vergeten.

Hier nog informatie voor diegenen, die aan de
schoonmaakacties mee willen doen: onder het
motto “Vrienden van Heerlen” kan iedereen zich
bij de Gemeente Heerlen (via de homepage van
de gemeente, de App “Gemeente Heerlen” of telefonisch contact 045-5605040) aanmelden, om
aan een verbetering van de leefomgeving actief
mee te werken.
De gemeente verstrekt materialen voor het
opruimen en zorgt na melding voor de afvoer
van het verzamelde vuil. Dus – onze gemeente
ondersteunt ons en werkt mee aan een verbetering van onze situatie. De positieve ervaring
van al die gesprekken met bewoners en gebruikers van de openbare ruimte in GMS zie ik in het
bijzonder aan het feit, dat de meeste mensen de
vervuiling van de openbare ruimte (nog) waarnemen, dat zij daar niet aan willen wennen en
dat ze voor iedere verbetering van die toestand
dankbaar zijn.
Deze dank geef ik nu verder aan iedereen, die
zich inzet voor onze buurt en voor haar bewoners. De mensen maken het in GMS gezellig en
leefbaar, zij zijn belangrijk. Het laatste, wat ik
voor deze keer nog even kwijt wil: in mei heeft
een stelletje mussen een nest in een bloemenbak onder onze dakgoot gebouwd. De opvoeding van drie kleintjes is goed gelukt en nadat
alle vogels het nest verlaten hadden, heb ik het
opgeruimd. Ik was zo blij en ook zo trots op onze
mussen – alle materialen voor de bouw van het
nest waren puur natuur… geen plastic, geen
troep… wel slimme vogeltjes… dus gewoon echte GrasMusSchen.
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Oproep: Cultuurhuis Heerlen zoekt verhalen voor
jubileumvoorstelling
Cultuurhuis Heerlen blaast in 2021, 100 kaarsjes
uit!
Dat Cultuurhuis Heerlen dit jaar 100 jaar bestaat, moet natuurlijk gevierd worden. Door
middel van een jubileumvoorstelling gaan wij
terug in de tijd, en halen we samen herinneringen op. Herinneringen van het gebouw, mensen
en gebeurtenissen.
Wat zoeken wij?
Verhalen door de jaren heen over Cultuurhuis
Heerlen. Of deze herinneringen nu in het gebouw plaatsgevonden hebben, zoals een bruiloft, een leuke anekdote van een moment of
juist een voorstelling waar iets bij gebeurde wat
bijgebleven is, of dat Cultuurhuis Heerlen de
verbindende factor was in het verhaal. Beide
scenario’s zijn bruikbaar!
Op basis van deze verhalen zullen wij, Cultuurhuis Heerlen i.s.m. Cultuurhuis Producties, een
productie ontwikkelen, die zorgt voor herkenning, binding en verbinding. Dit stuk is aan het
einde van dit jaar, om precies te zijn op zaterdag
11 december, te bewonderen in de theaterzaal
van Cultuurhuis Heerlen. Muziek, dans, theater
en cabaret kruisen elkaar bij deze jubileumvoorstelling.

U kunt de verhalen mailen naar:
myra@cultuurhuisheerlen.nl of als u geen mail
heeft, mag dit ook per post opgestuurd worden.

Sittarderweg 145, 6412 CD Heerlen.
Meer informatie omtrent deze productie zal
te vinden zijn op onze website www.cultuurhuisheerlen.nl of op onze Facebook- en Instagram-pagina.
*Heeft u vragen rondom deze oproep? Neem
dan contact met ons op via: mail myra@cultuurhuisheerlen.nl of bel naar 045 – 561 21 21
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MIJN Fysio
kennismaking
Beste bewoner van stadsdeel GMS, graag wil ik
mij aan u voorstellen. Mijn naam is Erik Gerards.
Sinds 1 april 2021 heb ik Fysio GMS overgenomen van Maud en Ingrid. Fysio GMS heet sinds
kort MIJN Fysio Heerlen. Samen met mijn team
(Erik Gerards, Laura Frissen en Betsie Bego) verzorg ik de fysiotherapie in uw wijk.
Na vele jaren in loondienst te hebben gewerkt,
een masteropleiding tot manueel therapeut te
hebben afgerond en veel kennis en vaardigheden te hebben opgedaan, werd het tijd voor de
volgende stap in mijn loopbaan. Maud en Ingrid
hebben mij de kans geboden hun mooie praktijk
over te nemen, op eigen benen te gaan staan en
mijn eigen visie op fysiotherapie vorm te geven.
Ons team heeft vele jaren ervaring in het mooie
vak dat fysiotherapie is. Naast reguliere fysiotherapie beschikken wij over meerdere specialisaties binnen ons vak. Zo kunt u bij ons terecht
voor manuele therapie, oncologiefysiotherapie,
fysiotherapie bij vaatlijden en etalagebenen, medische fitness, COPD en COVID-19-revalidatie.
De praktijk heeft inmiddels een nieuwe uitstraling gekregen met een nieuw logo, een frisse
huisstijl en een update op het gebied van dossiervorming en administratie.

Wij hebben goede contacten met lokale verwijzers. Op deze manier zij wij altijd dichtbij, kunnen wij een compleet pakket aan zorg bieden
aan patiënten, zijn de lijntjes kort en proberen
wij samen zo goed mogelijke zorg te leveren.
Want goede zorg leveren en snel weer pijnvrij
door het leven kunnen is ons doel voor de patiënten.

Wij streven ernaar om samen met de patiënt te werken naar optimale kwaliteit van
bewegen en leven. Om dit te bereiken zien
wij samenwerken, vertrouwen, eerlijkheid en
hard werken als basis. Daarnaast werken wij
met een driestappenplan aan een duurzame oplossing voor fysieke klachten, waarbij
we werken van een hands-on-behandeling
aan de behandelbank naar het zelfstandig
onderhouden van een gezonde manier van
bewegen middels oefeningen. Op deze manier leveren wij maatwerk voor ieders probleem en iedere fysieke klacht en zorgen we
samen voor een duurzame oplossing.
Onze belofte aan de patiënt is dat wij er
alles aan doen om u zo snel mogelijk pijnklachten-vrij te krijgen, optimaal te laten
bewegen en pijnvrij te kunnen laten leven.
Loop voor meer informatie gerust eens binnen of kijk op onze website.

In mijn beleving heeft de praktijk een wijkfunctie. Wij zijn de enige fysiotherapiepraktijk in de
wijk. Daarom moet de praktijk voor alle inwoners
Heeft u fysieke problemen, maak dan een
van GMS goed bereikbaar zijn, vertrouwd voelen
afspraak met een van onze therapeuten.
en goede kwaliteit van zorg leveren. De praktijk
is in ontwikkeling
tot
een paramedisch
MIJN Fysio Heerlen
Advertentie
A5 liggend.pdf
1 centrum.
18-06-2021
09:47
Zo zijn er al een diëtiste en een orthopedisch
schoentechnicus in de praktijk gevestigd en hebben wij samenwerkingsverbanden opgestart met
een ergotherapeutenpraktijk, een osteopaat en
een leefstijlcoach.
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Mini Bieb
Kristalstraat
Wat is een Minibieb? Een kort woord voor minibibliotheek.
Het is een plek waar iedereen gratis boeken kan
lenen of ruilen. Vaak is een minibieb een klein
huisje / hokje of kastje bij mensen in de voortuin. Het gebeurt ook dat deze minibiebs zich op
andere nuttige plaatsen bevinden, bijvoorbeeld
in een school, in een kinderopvang of in een
gemeentehuis. Elke minibibliotheek heeft z’n eigen regels, maar over het algemeen kan je hier
gratis boeken lenen. Soms mag je ze houden
of doorgeven aan anderen, maar er zijn er ook
waar je de boekjes weer terug moet brengen. De
bedoeling is dat iedereen meer gaat lezen.
Onlangs is er in de Kristalstraat zo’n minibieb
verschenen, dus alle boekenwurmen kunnen een
kijkje gaan nemen.

De beste
voorbereiding
op de basisschool
Peuterspeelzaal Pinokkio
(bij basisschool de Horizon)

sam
e
spel n
end
leren

Grasbroekerweg 124
6412 BH Heerlen
telefoon: 06 - 532 38 851

HKZgecertificeerd

Kijk voor meer informatie op onze site:

www.peuteropvangheerlen.nl

jaargang 22 - nummer 214 juli 2021 pagina 11

Een bloementuin in GMS
Boerhavestraat
Sinds half mei 2021 heeft onze wijk er een bloementuin bij, waar vlinders, bijen en buurtbewoners hun hart kunnen ophalen.

er wordt een praatje gemaakt met voorbijgangers en de buren trakteren de werkers op koffie
met een koekje. Supergezellig en altijd plezier.

Het begon in 2019, toen een aantal omwonenden de stank van hondenpoep (met name in de
zomer) helemaal beu waren. Er werden plannen
gemaakt om van het poepveldje een speeltuintje
te maken, waar buren elkaar konden ontmoeten.
Dat plan strandde om diverse redenen. De herinrichtingsplannen werden aan de kant geschoven
en het poepveldje bleef het poepveldje. Een
lelijke, stinkende plek in onze wijk, waar mensen
wonen.
Aan het einde van de zomer 2020 kwam het
poepveldje weer ter sprake. Inmiddels stoorden
een aantal mensen zich ook al aan de staat van
onderhoud van het openbare groen. Het nieuwe
plan was om er een bloementuin te maken. Op
18 oktober 2020 hebben twee omwonenden,
gewapend met onkruidkrabber en bezem, een
paar vierkante meter stoep onkruidvrij gemaakt
en de knoop doorgehakt om hier voorlopig mee
door te gaan en nogmaals met de gemeente te
gaan praten.

Er is een Facebookpagina (Groenplantsoen
Boerhaavestraat) gemaakt, waar u foto’s kunt
bekijken over hoe het was en hoe het is geworden en alle stappen daartussenin. Mooier dan
foto’s is het natuurlijk om eens een kijkje te
komen nemen bij de bloementuin, de bijen te
horen zoemen, de vlinders te zien fladderen, de
geur op te snuiven van de vele bloemen in vele
kleuren en misschien een praatje te maken met
de werkers (zondagochtend) of met een andere
buurtbewoner die een kijkje is komen nemen bij
de bloemenpracht in de Boerhaavestraat.

De “groep” van twee breidde zich al snel uit;
medio mei zijn ze iedere zondagochtend van half
elf tot twaalf met 5 à 6 personen aan het werk
met het verwijderen van onkruid in de goot en
tussen de tegels, het recht steken van de graskantjes, het maaien van het gras, het knippen
van de heg en het opruimen van zwerfafval en
poep.
Het sociale aspect is minstens net zo belangrijk,
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Zonnebloem
Er mag steeds meer
Lieve mensen van Schandelen, Palemig, Sittarderweg e.o.
Vorige keer gaf ik al aan dat wij staan te popelen om weer iets leuks te organiseren voor onze
gasten.
Helaas mogen we nog steeds geen groepsactiviteiten organiseren in verband met corona.
Misschien over enkele weken wel weer.
Dus we moeten onze contacten voor nu nog altijd beperken tot telefonische contacten en kleine attenties, of als onze deelnemers dat willen
een huisbezoek of een een op een contact, zoals
een wandelingetje in de buurt.
Wij hopen dat er binnenkort weer ruimte komt
voor activiteiten zoals een gezellige middag, een
optreden, een reisje of wat dan ook.
Daarom kom ik nu toch weer bedelen. Je mag
het ook crowdfunding noemen. Dat klinkt in
ieder geval vrolijker.
We gaan op beperkte schaal loten aan de deur
verkopen, maar we maken ook weer gebruik van
digitale verkoop. Wij willen daarom vragen of
jullie bereid zijn een of meer loten te kopen voor

de afdeling Schandelen, Palemig, Sittarderweg
e.o. De opbrengst van de loten komt geheel ten
goede aan mensen uit onze wijken.
Er hebben al enkele buurtgenoten een lot gekocht, waarvoor dank, maar we zijn er nog lang
niet.
Als je van ons digitaal een lot wilt kopen, ga dan
naar https://www.zonnebloem.nl/zelf-loten-verkopen/p/a01421 en bestel. De loten worden per
mail verstuurd en je krijgt op 10 november a.s.
ook per mail bericht als je een prijs gewonnen
hebt. Alvast bedankt voor jullie steun.
We zullen de opbrengst besteden aan mensen
in onze wijk met een handicap en/of mensen die
eenzaam zijn. Zij hebben het hard nodig om een
beetje verwend te worden.

Bedankt dat u wilt helpen.

Uw feest van A tot Z
- Feesten van 20-150 personen
- Arrangementen op maat van bruiloft tot koffietafel
- Warme of koude buffetten v.a. € 13,- p.p
- Specialist in het verzorgen van barbeques
- Uw ideeën zijn onze inspiratiebron...!
Interesse? Bel snel voor een afspraak: 045-5708234
of mail naar info@indenhof.nl of surf naar www.indenhof.nl
Camping in den Hof - Musschenbroek 27 - 6414 AB Heerlen

Blijf vooral gezond en let een beetje op elkaar.
Gelukkig zijn/worden steeds meer mensen gevaccineerd (zo ook onze vrijwilligers), dat helpt
ook.
Tot slot nog een leuk berichtje. Eindelijk konden
we 3 jubilarissen (zie de foto) het welverdiende
zilveren speldje voor 10 jaar vrijwilligerswerk
(door hun partners) laten opspelden en wel op
het mooie buitenterras bij het oude Poorthuys
aan de Meezenbroekervijver. Alle 3 waren zij blij
met deze waardering voor hun inzet. Het zijn
Arjan Roelofs (midden), Irene Maggio (rechts) en
Ivonne v.d. Eijnden (links).
Proficiat.

Namens de afdeling Schandelen, Palemig, Sittarderweg e.o.
Tiny Heijboer
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Kloostermuur Aquamarijnhof
Historische waarde
In Heerlen zijn sporen uit het verleden veelal
uitgewist en de schaarse fysieke restanten zijn
goed verstopt, zoals het restant van de oude
kloostermuur in de Aquamarijnhof/Topaashof.
Het muurwerk van het voormalige Franciscaner
kerk- en kloostercomplex, dat vermoedelijk uit
de tweede helft van de negentiende eeuw dateert, verkeert helaas in deplorabele toestand.
De muur sloot het kloosterterrein af met de
daarachterliggende mijnwerkersbuurt Musschemig. Later vormde de muur ook de afscheiding
tussen het klooster en het oude sportcomplex
ON1, waar tegenwoordig de woningen van Aquamarijhof staan.

Kenmerken muur

De muur is van tweesteens dikte, in roodbruine
baksteen opgetrokken in kruisverband en heeft
een hoogte van ongeveer tweeënhalve meter.
De muur beschrijft een bajonetvorm en heeft
vermoedelijk oorspronkelijk in verbinding gestaan met de Sittarderweg.
In de muur zijn pijlers opgenomen, die zich aan
de binnenzijde van de muur tonen en die aan
de buitenzijde slechts zichtbaar zijn doordat ze
hoger boven het muurwerk zijn opgetrokken. De
pijlers zijn afgedekt met een vlakke ezelsrug. In
elk veld tussen de pijlers is de muur voorzien
van drie casementen.

Historische waarde

Gemeente Heerlen toont zich ambitieus met
erfgoed en ze wil haar verhalen vertellen. De
kloostermuur staat helaas niet op de monumentenlijst. Deze muur heeft historische waarde als
verwijzing naar een historische perceelbegrenzing. De muur, die vanwege de ouderdom van
belang is, verkeert in zeer slechte toestand.

Willen we dit cultuurhistorisch belangrijke erfgoed nog voor de toekomst bewaren, dan dient
hij hoognodig te worden gerestaureerd.
Laten we deze stille en nog ‘levende’ getuige
van het verleden van onze wijk niet verder verwaarlozen, maar redden! Wij zijn op zoek naar
mensen die met ons samen willen meedenken
en meehelpen om de muur te redden. Interesse?
Laat het aan ons weten. Dat kan zowel per mail
als per whatsapp.

Sedai Bayraktar, s.bayraktar@online.nl
0631569474
Hannie Vaessen, hanva@ziggo.nl
0636550870
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Tweedehands kleding
Grasbroekerweg
Gaarne wil ik uw aandacht vragen voor het volgende:
Heeft u interesse in goede, tweedehands kleding, veelal merkkleding? Dan bent u bij ons
aan het goede adres: Lev shop, Grasbroekerweg
27 alhier. We zijn wekelijks geopend op dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. In verband
met corona is het verstandig om even te bellen,
maar u kunt natuurlijk ook zo kijken of er plek is.
Er kunnen 2 personen tegelijk naar binnen.
De gehele opbrengst gaat naar hulp aan Holocaustoverlevenden in Israël, die we structureel
helpen: jonge mensen bezoeken de ouderen
wekelijks en helpen hen met wat ze nodig hebben, door klusjes te doen, tuinwerkzaamheden
te verrichten, echte aandacht te geven, een
levensmiddelenpakket te brengen, etc.
Wij willen door de verkoop zoveel mogelijk
mensen steunen. Dus als u iets koopt, dan werkt
het naar alle kanten: u heeft iets moois in uw
kledingkast voor een leuk bedrag en de mensen
daar (en ook wij) zijn blij. Een win-win situatie
dus.

Loop gerust en geheel vrijblijvend eens binnen
in ons winkeltje.
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot ziens!!
Margo Boymans

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK
HEERLEN
VAN KARNEBEEKSTRAAT 11
6415 EK HEERLEN
045 572 99 92
WWW.TANDPROTHETISCHEPRAKTIJKHEERLEN.NL
DOMINIQUE CONINGS

MARK VERDOES

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.

WAAROM UW PROTHESE
DIGITALISEREN/VOORDELEN?
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 TPP HEERLEN?
RUIM 30 JAAR ERVARING
PERSOONLIJK PATIËNTCONTACT
VOLLEDIGE SERVICEVERLENING
VOORUITSTREVEND
NIEUWSTE TECHNOLOGIEËN

MAAK VRIJBLIJVEND
UW AFSPRAAK:
+045 572 99 92
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Adressen buurtorganisatie GMS

Vergaderdata

Bestuur GMS
Dagelijks bestuur:

Algemeen bestuur:

Netwerk LVW:

Patrick Noortman		
06-51703960
Voorzitter diverse Netwerken GMS
voorzitter@buurtorganisatie.nl

Ria Koenen 		
06-33859862
Pr & coördinator werkgroepen
riakoenen@buurtorganisatie.nl

Als het weer mag!
In het Juphuis

Yvonne Neumann		
06-52442550
Secretaris diverse Netwerken GMS
secretaris@buurtorganisatie.nl

Sven Bartel
Beheer en onderhoud materiaal
Communicatie GrasMusSch
svenbartel@buurtorganisatie.nl

Keympe Sinnema
06-45143022
Penningmeester buurtorganisatie GMS
Redactie GrasMusSch
Penningmeester@buurtorganisatie.nl

Gitte Kroes
06-34120045
Contact Antonius Hofke
Bestuurslid
gittekroes@buurtorganisatie.nl

U kunt zich
aanmelden bij het
Secretariaat

Colofon
Redactieadres:
De GrasMusSch
Smaragdstraat 2

Belangrijke telefoonnummers

6412SV Heerlen

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

112
0900-8844
0800-7000
0900-700900
043-3617070
0900-1262626
045-5718501
0900-8020
0800-0432

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

045-5725920
045-5726688
045-5778844
045-5721323
0900-6990699
l

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

3,2,1,

Actie!
we zijn aan
de slag

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 wijkgenoten beter leren kennen op de fijnste manier. Alles
draait bij ons om respect en plezier; voel jij je aangesproken en wil je meer weten? MELD JE DAN

Dit initiatief wordt mede
mogelijk gemaakt door:

bij Gitte Kroes.

e-mail info@hofkevansintantonius.nl
Je vind alle informatie die je nodig hebt op:

www.hofkevansintantonius.nl

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

