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Oproep
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

Inhoud

Hallo buurtbewoners,
De redactie heeft er weer alles aan
gedaan om voor u als buurtbewoner
van GMS het nieuws naar u toe te
brengen. Nieuws uit de wijk, nieuws
met betrekking tot de wijk; kortom,
nieuws dat voor u als buurtbewoner
van belang kan zijn.
Diverse partijen ondertekenden vorig
jaar een intentieovereenkomst om samen te werken aan de leefbaarheid in
GMS. Op het moment van dit schrijven is er een bus ingezet, ‘GMS on
Tour’, welke op verschillende locaties
in de wijk te zien zal zijn.
Iedereen kan binnen wandelen wanneer het hun uitkomt. Naast de GMS
on tour bus zal er een tent staan
waar we op de wanden de ideeën die
naar voren komen en de scenario’s
die ontstaan visualiseren. Hier zal het
verhaal van de wijk zich ontwikkelen.
Nu de coronaregels steeds verder
worden versoepeld, ontplooien zich
langzaam maar zeker weer ideeën
voor activiteiten in onze wijken.

De carnavalsvereniging de Paljassen
organiseren weer een prinsenproclamatie.
Sinterklaas heeft laten weten dat hij
GMS weer wil komen bezoeken en er
zijn voorbereidingen om een KerstInn te organiseren. Uiteraard wordt er
nog steeds volgens de adviezen van
het RIVM gehandeld.
Wonen Limburg heeft vergevorderde
plannen met betrekking tot de Saffierflat. Deze plannen hebben ze via
twee inloopavonden aan de geïnteresseerden gepresenteerd.
De buurtorganisatie houdt de ontwikkelingen in en rond GMS in de gaten.
We voeren overleg met de gemeente
en andere instanties.
Dit doen we voor een betere leefomgeving voor u en ons!
Heeft u ideeën vragen of oplossingen
of wilt u iets anders met ons delen?
Mail het ons op:

redactie@buurtorganisatie.nl
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Bijdragen of reageren?

surf of mail naar
www.buurtorganisatie.nl
redactie@buurtorganisatie.nl
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Werk voor Heerlen!
Wie is WerkvoorHeerlen?

Stichting WerkvoorHeerlen is de uitvoeringsorganisatie van de Gemeente Heerlen voor het
groenonderhoud in de stad en voor het ontwikkelen van mensen die vallen onder de Participatiewet en Nieuw Beschut.
Om beide opdrachten uit te voeren voorziet
WerkvoorHeerlen in een werkbedrijf en een
ontwikkelbedrijf. In het werkbedrijf verzorgen
wij in de gemeente Heerlen het groen- en grijsonderhoud (zwerfvuil en afvalbakken). Dit doen
wij met 140 medewerkers vanuit de sociale
werkvoorziening, aangevuld met 78 kandidaten
uit de participatiewet. Het werk wordt op buurtniveau door een ploeg vanuit een schaftkeet
onder leiding van een voorman met oog voor
kwaliteit uitgevoerd.
In het ontwikkelbedrijf worden ongeveer 350
kandidaten uit de Participatiewet ontwikkeld op
werknemersvaardigheden, met als doel via het
WSP uit te stromen naar reguliere arbeid. Dat
doen we in de werksferen toezicht, additioneel
groen, schoonmaak, techniek en logistiek. Deze
werksferen worden uitgevoerd in een eigen
locatie, bij externe partners of vanuit de keten
verspreid over de stad.

Deze route is gericht op het creëren van een
laagdrempelige, toegankelijke omgeving waarbinnen deze inwoners het gesprek over ontwikkeling, opleiding en werk kunnen voeren. Dat
gaan we doen door WerkvoorHeerlen en WSP
Parkstad naar de wijk en buurt te brengen. Om
deze nieuwe aanpak te organiseren wordt via
WerkvoorHeerlen een ‘wijkontwikkelcoach’ ingezet. De wijkontwikkelcoach is actief en zichtbaar in de wijk. De coach creëert samen met de
omgeving een sfeer waarin de doelgroep (met
name jongeren en hun sociale omgeving) op een
positieve manier wordt bereikt. De coach moedigt mensen in de wijk aan om zelf stappen te
zetten, om regie te pakken over hun toekomst.
Het is de bedoeling dat we in twee jaar 50
mensen in een traject richting de arbeidsmarkt
brengen.

Werk in de Wijk

Het project ‘Werk in de Wijk’ richt zich op Hoensbroek en GMS (buurten Grasbroek, Musschemig
en Schandelen). Doel van het project is het aanpakken van sociaaleconomische achterstanden
in het gebied Heerlen-Noord. We willen inwoners
uit Hoensbroek en GMS, die niet actief zijn op de
arbeidsmarkt en (te) weinig perspectief hebben
op een baan, beter bereiken. Het gaat daarbij
primair om jongeren tot 27 jaar. Daarnaast behoren ook hun ouders, familie en sociale omgeving tot de doelgroep.

Werk voor Heerlen en GMS

Raimond Gijzen geeft leiding aan de ploeg werkzaam in GMS, hij zal ons in de komende edities
meenemen in zijn dagelijkse werk in onze buurt.
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Heerlens Heitje breid uit!
Nu overal in Heerlen klussen en Heitjes verdienen!
In de app van ’t Heerlens Heitje zijn vanaf maandag 4 oktober klussen verspreid over álle wijken
in Heerlen te vinden. Iedereen die het leuk vindt
om zijn of haar eigen buurt mooier te maken,
kan nu meedoen. Met de digitale heitjes die
daarmee verdiend worden, koopt men bijvoorbeeld een lunch, boek of spel bij de aangesloten
lokale ondernemers. Elisabeth uit Meezenbroek
doet geregeld een klusje en is enthousiast: “Ik
ben trots op mijn wijk. Blij dat ik door mee te
doen iets kan betekenen voor Heerlen.” De app
is gratis te downloaden in de App Store of Google Play Store.

Zelf suggestie doen voor klussen

Op 4 oktober is er tevens een nieuwe update
van de app beschikbaar. Nieuw in de app is de
mogelijkheid om als inwoner zelf een voorstel te
doen. Mensen kunnen aangeven welke klus (in
de openbare ruimte) in de app opgenomen zou
kunnen worden. De gemeente bekijkt en beoordeelt de suggesties op bijvoorbeeld veiligheid.
Waar mogelijk worden de voorstellen omgezet
in klussen. Daarnaast krijgen ondernemers in de
app ruimte voor speciale aanbiedingen.

Vier uitgiftepunten

Iedereen die een klus wil doen, krijgt een klusbox met daarin alle materialen die nodig zijn om
de klus te klaren. Die boxen staan klaar op vier
afhaalpunten, verspreid over de stad: The Break
(Schandelen), The Flash (Heerlerbaan), ’t Heitje
(de Stack) en de Koffiepot (Hoensbroek). Klussers worden verwezen naar het afhaalpunt dat
het dichtst bij de locatie van de klus is.

Meedoen

Burgers en ondernemers die willen meedoen,
vinden alle informatie en de link naar de app op
www.heerlen.nl/heitje. ‘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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Opknapbeurt voor Saffierflat
Wonen Limburg
Opknapbeurt voor de Saffierflat in Heerlen
In 2018 heeft Wonen Limburg de Saffierflat
in de wijk GMS in Heerlen aangekocht.
Samen met onder meer de politie en gemeente
heeft Wonen Limburg daar afgelopen tijd succes geboekt in de aanpak van de overlast. In
het kader van Hartslag 2.0 werd de overlast in
en om het appartementencomplex op de hoek
Saffierstraat/Sittarderweg teruggedrongen. Een
deel van de bewoners werd verhuisd en waar
nodig werd daaraan ook noodzakelijke zorg
gekoppeld. De tweede stap is dat de flat wordt
opgeknapt. Met een flink aantal werkzaamheden
maakt Wonen Limburg het gebouw klaar voor de
toekomst.

Werkzaamheden

De huidige appartementen hebben één slaapkamer. Een deel van de huidige appartementen
wordt samengevoegd en zo ontstaan ook appartementen met twee slaapkamers. Hierdoor zijn

deze geschikt voor een bredere doelgroep. Ook
wordt het gebouw volledig gestript en voorzien
van nieuwe kozijnen en een nieuw dak. Er worden energetische maatregelen genomen zodat
het gebouw klaar wordt gemaakt voor de toekomst. Naast de verbetering van alle appartementen wordt ook de buitenkant aangepakt; het
gebouw krijgt een frisse nieuwe uitstraling.
Op 21 en 22 september hebben we de buurtbewoners met een nieuwsbrief en inloopavonden
geïnformeerd over de plannen.

Planning

We hopen in februari 2022 te kunnen starten
met de verbouwing. Eind 2022 is de verbouwing
dan afgerond en kunnen de appartementen opnieuw verhuurd worden.

Samenwerking

De aanpak van de Saffierflat voert Wonen
Limburg uit in samenwerking met de gemeente Heerlen, provincie Limburg en Stadsregio
Parkstad Limburg.
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Wijkontwikkelingsplan voor GMS
GMS on Tour
Achtergrond

Gemeente Heerlen en de woningcorporaties Wonen Limburg, Weller, Vincio Wonen, Wonen Zuid
en Stadsregio Parkstad Limburg ondertekenden
in september 2020 een intentieovereenkomst
om samen te werken aan de leefbaarheid van de
wijk GMS (Grasbroek-Musschemig-Schandelen).
Hiermee kiezen deze partners ervoor de komende jaren te investeren in GMS, te bouwen aan
een sterkere en socialere wijk, en in te zetten
op de creativiteit en ideeën van de wijk zelf. Met
deze impuls willen de partners deze wijk een
toekomst perspectief bieden.
Er is behoefte aan een samenhangend toekomstbeeld en strategie met componenten
zoals sociale cohesie, identiteit, onderwijs, veiligheid, verduurzaming, vastgoedontwikkeling,
voorzieningen, verbinding met het centrum,
erfgoed, (jeugd)zorg en de inrichting en vergroening van de openbare ruimte. De aanpak richt
zich op dit moment op 3 sporen, waarbij gestart
wordt met het verbeteren van de leefbaarheid
en veiligheid in GMS door de aanpak (aankoop
en transformatie) van overlast gevende (woon)
panden (spoor 1 en 2).
Een parallel traject richt zich op de ontwikkeling
van de wijk als geheel (spoor 3). De partners willen samen met de stakeholders komen tot een
gedragen visie en een plan voor de komende 25
jaar om met interventies duurzaam te werken
aan een leefbare wijk.

UItgangspunten

We hanteren voor onze aanpak de volgende
uitgangspunten: We gebruiken het idee van de
‘pressure cooker’. In korte tijd werken we intensief aan deze opgave. We kiezen daarbij voor
focus, terwijl we zoveel mogelijk mensen onze
‘pressure cooker’ in trekken.
We streven naar zo veel mogelijk interactie met
belanghebbenden in de wijk. We gaan op locatie
in de wijk werken en gesprekken voeren. Daarbij
benutten we creatieve tools en visualisaties om

de gedachtenvorming te stimuleren. Samen met
de stakeholders verkennen we kansrijke scenario’s en wensen voor de wijk.
We werken met alle partijen toe naar een gedragen ontwikkelingsplan. Gedurende het traject
proberen we verschillende resultaten al ‘te vieren’, zodat in de wijk ook al duidelijk wordt dat
er echt iets gaat veranderen.

GMS Werkplek

GMS on tour De kern van de aanpak is om vanaf
eind september tot eind oktober 4 weken lang
‘on tour’ te gaan door de wijk GMS om van bewoners, ondernemers en partners input te krijgen op de visie voor de wijk, scenario’s en het
eigen verhaal.
Gedurende deze maand wordt er een ‘GMS on
tour’ bus ingezet, die op verschillende locaties in
de wijk zal staan zodat mensen kunnen binnen
wandelen wanneer het hen uitkomt. Naast de
GMS on tour bus zal er een tent staan waar we
op de wanden de ideeën die naar voren komen
en de scenario’s die ontstaan visualiseren. Hier
zal het verhaal van de wijk zich ontwikkelen.
We organiseren daarnaast ook expert interviews
met specifieke partijen, zoals Buurtorganisatie
GMS, de ondernemers van de Willemstraat, de
GGD, de Moskee, Basisschool de Horizon en de
BOA.

Cultuurhuis
Heerlen

Een andere locatie is Cultuurhuis Heerlen. Hier
organiseren we workshops voor verschillende
groepen stakeholders. Deze workshops organiseren we bijvoorbeeld voor ondernemers, bewoners, vastgoed & wonen, de creatieve sector en
het verenigingsleven. Voor jongeren organiseren
we een ‘pizza-sessie’. En zo’n 12 kinderen van
basisschool de Horizon worden ’opgeleid’ tot
Kids Reporter. Zij maken enkele vlogs over de
toekomst van GMS.
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Gun je peuter een goede start
Alles wat je aandacht geeft, groeit!
Een peuter kan al veel. Maar met voldoende en
de juiste aandacht ontwikkelt de peuter zich
nog beter. Bij Peuteropvang Heerlen (POVH)
geven professionele peuterleidsters uw peuter
aandacht en ondersteuning in die ontwikkeling.
Sinds vorig jaar biedt POVH ook zestien uur
peuteropvang aan. Zestien uur peuteropvang
betekent langere dagdelen. Dus meer tijd om
te spelen en te leren en om samen plezier te
maken. Zestien uur peuteropvang is gratis voor
peuters die éxtra ondersteuning nodig hebben.
De langere dagdelen geven meer ruimte voor
het programma. Er is meer tijd en rust om de
thema’s uit te werken. Maar ook om gesprekjes
te voeren of om spontaan iets te ondernemen,
zoals een extra wandeling bij mooi weer.
“We zien nu al dat zestien uur peuteropvang
werkt,” weet bestuurder manager Door van
Rhenen, “onder andere de woordenschat van de
peuters breidt zich sneller uit.”

Spelend leren

Al spelend leren peuters de wereld ontdekken.
Ze leren begrijpen wat er om hen heen gebeurt.
Tijdens het spelen leren ze ook nieuwe woorden,
leren ze tellen, samen spelen, delen, plezier
maken, opdrachtjes uitvoeren en nog veel meer.
De kundige en enthousiaste peuterleidsters van
POVH begeleiden de peuters hierin. Alle locaties
werken met VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie; het is dé methode die aansluit bij de behoefte van íedere peuter. VVE helpt om de opstap
naar de basisschool zo goed mogelijk te laten
verlopen.

Taal nodig om mee te kunnen doen

Vooral de ontwikkeling van de taal vindt men
bij POVH heel belangrijk. Want alles begint met

taal. Taal heb je nodig om mee te kunnen doen.
Daarom is er veel aandacht voor boeken, wordt
er veel voorgelezen en volgen leidsters de nodige taal- en voorlees-workshops en cursussen.
Soms is er extra aandacht en ondersteuning
nodig. Vaak gebeurt dat in de groep. Is er meer
begeleiding nodig, dan kan de hulp van bijvoorbeeld een logopedist worden ingeroepen. Dit
gaat altijd in overleg met ouders.

Veranderingen

Vanaf dit schooljaar vinden er nog enkele veranderingen plaats. Zo is er in drie locaties een
derde peuterleidster op de groep. In vier andere
locaties worden de groepen kleiner gemaakt.
Ook deze aanpassingen zorgen voor meer aandacht en ruimte voor de peuter.
Verder krijgen de buitenspeelplaatsen een nieuwe inrichting. Het wordt een plek waar peuters
nog beter kunnen bewegen en ontdekken. Daarmee wil POVH bewegen stimuleren en de peuteropvang nog gezonder maken.

Goede start

De gemeente Heerlen steunt de nieuwe ontwikkelingen onder andere met een extra subsidie.
Door van Rhenen: “Zowel de gemeente Heerlen
als Peuteropvang Heerlen wensen alle Heerlense
peuters de nodige aandacht en ondersteuning
toe. Want die toewijding maakt hun ontwikkeling
gemakkelijker en plezieriger. We gunnen alle
peuters een goede start én een goede voorbereiding op de basisschool.”

Kijk voor meer informatie, maar ook
voor foto’s, filmpjes en artikelen op
www.peuteropvangheerlen.nl
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Sinterklaas komt naar GMS
20 November

Sinterklaas

Lieve kinderen en ouders/verzorgers van GMS,
Nog eventjes en dan zullen Sinterklaas en zijn
pieten hun intocht maken in ons land.
Wilt u als ouder ook uw kind(eren) (t/m 8 jr)
laten verrassen, geef hem/haar dan op door onderstaande gegevens door te geven via:

sinterklaas@buurtorganisatie.nl
Onder vermelding van:
-Voor- en achternaam
-Jongen of meisje
-Leeftijd
-Adres
-Telefoonnummer
Aanmeldingen dienen uiterlijk 5 november bij
ons binnen te zijn.
Na de aanmelding zullen wij u via uw email verder informeren over de invulling van deze activiteit die gepland staat op 20 november.
Hartelijke groet van Sint, zijn pieten en de activiteitengroep van GMS.

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
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Ouderenuurtjes in Cultuurhuis Heerlen

Cultuurhuis Heerlen is de huiskamer van Heerlen en omstreken, tot heden voor een concert of
theaterbezoek en diverse cursussen.
Graag stellen wij ons theatercafé beschikbaar
aan onze oudere doelgroep, op maandagen en
woensdagen van 11:00 uur tot 14:00 uur, om bij
ons een lekker kopje koffie te drinken, een kaartje te leggen of een spelletje te spelen of juist
nieuwe mensen te leren kennen.
Wij vinden het belangrijk dat eenzaamheid
bestreden wordt, en zeker in deze tijd is het van
belang dat er in een veilige omgeving de mogelijkheid is voor deze zaken.
De ouderenuurtjes gaan van start op woensdag
6 oktober.
Omdat Cultuurhuis Heerlen een buurthuis is,
hoeft u geen toegangsbewijs te laten zien omtrent de nieuwe corona-maatregelen.
Wij zien u graag!
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Gemeentelijke informatiepunt
kennismaking
Dienstverlening dichtbij inwoners in
SCHUNCK-bibliotheken
Open vanaf 8 september: extra gemeentelijke informatiepunten in Hoensbroek, Heerlerheide, Heerlerbaan en Heerlen-Centrum
Op woensdag 8 september is het gemeentelijk informatiepunt officieel van start gegaan
in elke SCHUNCK Bibliotheek in Heerlen.
Voor inwoners komt hiermee een plek in de
stadsdelen, dichtbij huis, waar zij persoonlijk vragen kunnen stellen over de gemeente Heerlen. Iedereen kan zonder afspraak
binnenlopen voor hulp bij het zoeken naar
informatie. Ook mensen die niet lid zijn van
de bieb.

Adriane Keulen (wethouder dienstverlening
en burgerbetrokkenheid): “met de opening
van deze gemeentelijke informatiepunten
staan we in directer contact met onze inwoners. Ik ben enorm blij dat we weer in de
stadsdelen vertegenwoordigd zijn en ik roep
iedereen met vragen op om naar de bieb te
komen. Een kop koffie staat altijd klaar. De
SCHUNCK Bibliotheek is ook een gezellig
buurtpunt.”
In eerste instantie is het gemeentelijk informatiepunt een proefproject van 6 maanden.
De gemeente Heerlen bekijkt welke vragen
binnenkomen. Zo kunnen we kijken hoe de
behoefte is onder inwoners en hopelijk onze
dienstverlening nog beter laten aansluiten.

Met het informatiepunt wil de gemeente de
toegankelijkheid van haar dienstverlening
verhogen. Niet iedereen is even taalvaardig
of digitaal vaardig. Het gemeentelijk informatiepunt wijst mensen de weg en biedt
een helpende
hand.
Bijvoorbeeld
met
het 09:47
MIJN Fysio Heerlen
Advertentie
A5 liggend.pdf
1
18-06-2021
zoeken naar de juiste informatie op internet
en het maken van een afspraak om iets te
regelen met de gemeente.
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Samenwerking Informatiepunt Digitale Overheid van SCHUNCK
Het gemeentelijk informatiepunt is onderdeel van het informatiepunt Digitale Overheid van SCHUNCK. Dit informatiepunt biedt
laagdrempelige info en hulp aan minder
digitaal vaardige mensen, mensen die niet
bekend zijn met de overheid en mensen met
een lees- en schrijfprobleem. Hierbij kan een
vraag ook leiden tot een gesprek over hulp.
SCHUNCK immers, helpt al diverse groepen
met de ontwikkeling van taalvaardigheden
of digitale vaardigheden.
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Dienstencentrum Schandelen wordt …!
Zet alvast in uw agenda!
Op zaterdag 20 november van 11.00 tot 15.00
uur vindt de opening plaats van Buurtpunt
Schandelen.
De officiële openingshandeling zal rond 12.00
uur verricht worden door wethouder Peter van
Zutphen.
Verder vinden er leuke activiteiten plaats voor
jong en oud.
Alle buurtbewoners zijn hierbij van harte welkom.
Dus kom op zaterdag 20 november naar Buurtpunt Schandelen, Molenwei 500!

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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Huisbezoek Senioren
vernieuwd en uitgebreid
Meer aandacht en ondersteuning voor
senioren in Heerlen
Het huisbezoek aan ouderen in Heerlen wordt
vernieuwd en uitgebreid per 1 oktober. Zo gaat
de leeftijd waarop iedere Heerlenaar een huisbezoek aangeboden krijgt, omlaag van 80 naar
75 jaar. Daarnaast kunnen ook mensen van 66
jaar en ouder desgewenst een bezoek aanvragen. Naast de verruiming zijn ook de gesprekken
anders van aard. De ouderenconsulenten geven
meer uitleg over financiële regelingen en mogelijkheden om anderen te ontmoeten in de buurt.
Adriane Keulen, wethouder integraal ouderenbeleid: “Ons ouderenbeleid is erop gericht dat
mensen in onze stad gezond en gelukkig ouder
worden. Het huisbezoek aan senioren is een van
de middelen die daarvoor worden ingezet. Heel
belangrijk is dat álle senioren het aanbod krijgen, dus ook mensen die niet op het idee komen
om informatie of hulp te zoeken. Die geen vragen stellen of ons niet weten te vinden. Met de
huisbezoeken kunnen we informatie en advies
op maat leveren. We kunnen senioren concreet
wegwijs maken in de vaak complexe regelgeving
en horen wat er leeft. Door een persoonlijke benadering weten we beter wat de behoefte is en
kunnen wij ons aanbod hierop richten.”

Nieuwe stijl: meer info of hulp op maat

Tijdens de huisbezoeken nieuwe stijl krijgen ouderen informatie over bestaande voorzieningen,
zoals de WMO, regelingen en subsidies. Ook kan

de ouderencon-sulent helpen bij het doen van
een aanvraag. Daarom wordt vanaf 1 oktober
gebruik gemaakt van de voorzieningenwijzer.
Deze is speciaal ontwikkeld om mensen bewuste
keuzes te helpen maken. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat ouderen hulp of financiële ondersteuning mislopen waar zij wel recht op
hebben.

Meer informatie en aanmelding

Vanaf 1 oktober krijgen senioren die hun 75e
verjaardag vieren, automatisch een aanbod
voor een huisbezoek. Het huisbezoek is gratis.
Mensen die eerder geen gebruik van dit aanbod
hebben gemaakt, kunnen zich gerust alsnog
aanmelden. Bovendien kunnen ook senioren
vanaf 66 jaar al een huisbezoek krijgen, als zij
dit graag willen. Aanmelding kan telefonisch
via 045-5602525 of via mail (jschoenmaekers@
alcander.nl).
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Zonnebloem

Beste buurtbewoners

Even een berichtje van de Zonnebloem van
Schandelen, Palemig, Sittarderweg e.o.

De eerste activiteit van 2021
Ik geef je een roosje!

In de maanden juli en augustus staan voor de
musici van Muziek Jong voor Oud twaalf concerten gepland met de titel ‘Ik geef je een roosje’.
Het duo Wiener Mélange met Leentje Clijsters
(fluit/zang) en Asia Czaj (viool) geven op diverse
locaties door heel Zuid-Limburg concerten van
een uurtje. Zoals de titel van de concertreeks
al doet vermoeden, zijn het mooie gevoelige
liedjes met als finale ‘Ik geef je een roosje’ van
Conny Vandenbos. Meezingers gepresenteerd
door korte intro’s of een quizje.
Op 27 juli waren de dames te gast bij Zonnebloem Schandelen, de eerste bijeenkomst na
corona voor de Zonnebloem. Met daardoor een
extra bijzonder weerzien ten gevolg. De middag
begon al meteen met een heerlijk geroezemoes
en glimlachende leden, die allemaal in hun
mooiste kledij naar het Juphuis waren gekomen.
Op afstand, maar toch eindelijk weer dichtbij.
Na een paar liedjes kwam het meeneuriën en
‘sjoenkelen’ voorzichtig op gang.
“Het 24 rozen liedje liet me denken aan een bos
rozen die ik ooit kreeg van een stille aanbidder.
Ik krijg er na zo veel jaar weer zomaar ronde
wangen van.”
“Na 1,5 jaar weer een concert, daar kleed ik me
extra mooi voor aan en maak mijn outfit compleet met een bijpassende roosjesring.”
“De muziek herinnerde me aan de muziek waar
mijn man van hield. Hij was concertmeester en
zodoende kon ik alle liedjes meezingen.”

“Een heel gepast concert na een moeilijke periode. Stralende dames die vreugde en vrolijkheid
brengen en ons op een positieve manier tijden
van vroeger laten herleven.”

“Mooi samenspel, een prachtige stem
en bekende liedjes die je even alles
doen vergeten.”

“Spontane ontmoetingen en gesprekjes onder
het genot van heerlijke muziek. Wat heb ik dat
toch gemist!”
Het concert is in de smaak gevallen. Dus we
gaan aan de slag om weer iets anders leuks te
organiseren.
Als er buurtgenoten zijn die onder onze doelgroep vallen (dat zijn vooral nog thuis wonende
mensen die fysiek gehandicapt/moeilijk ter been
en/of eenzaam zijn) en die deelnemer willen
worden, laat dit dan weten bij ons bestuurslid
bezoekwerk (Lenie Piepers tel. 5722180). Er zijn
geen verplichtingen (zoals contributie) verbonden aan het gast/deelnemer zijn van de Zonnebloem. Wij vragen voor de deelname aan activiteiten een passende bijdrage. Iedereen bepaalt
bovendien zelf waaraan meegedaan wordt. Jullie
zijn van harte welkom.
Namens het bestuur van de Zonnebloem Schandelen, Palemig, Sittarderweg e.o.
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Day-ondersteuning
Yvonne Dassen
Ik ben Yvonne Dassen en ben al jaren werkzaam
in de gezondheidszorg als verpleegkundige.
Binnen mijn werk merk ik steeds vaker dat er
behoefte is aan een andere manier van zorg of
ondersteuning. In de afgelopen jaren heb ik mij
dan ook meer verdiept in de complementaire
zorg. Deze zorg wordt geboden naast de reguliere zorg en is aanvullend bedoeld. Ik heb me
daarom gespecialiseerd op het gebied aromatherapie. Ook heb ik een opleiding stervensbegeleiding gevolgd en ik ben nu bezig met de
opleiding voedingsdeskundige en energetische
therapie. Beide hoop ik volgend jaar te hebben
afgerond.
Heeft u last van slaapstoornissen, pijn, huidproblemen, spijsverteringsproblemen, stress, angst
of een ander probleem: in veel gevallen kunnen
etherische oliën verlichting bieden.
Hierbij kunnen etherische oliën op verschillende
manieren worden ingezet. Denk hierbij aan massage, verstuiving van de oliën of door middel
van rollers of zalfjes.

Bij DAY-ondersteuning worden de oliën geheel op
de vraag van de klacht gemaakt. Hierbij worden
één of meerdere oliën gemengd en verdund met
een basisolie. Bij gebruik van een diffuser zal
een geconcentreerd mengsel gemaakt worden.
De insteek van DAY-ondersteuning is om aanvullend en ondersteunend bij te dragen aan lichamelijk en psychisch welzijn. DAY-ondersteuning
werkt complementair, waarbij de medische zorg
voorop staat. Het is niet de intentie van DAY-ondersteuning om specialistische zorg te vervangen.
Wilt u meer informatie over DAY-ondersteuning,
kijk dan op de website, neem telefonisch contact
op of stuur een e-mail.

Yvonne Dassen
06 39 36 50 75
day-ondersteuning@outlook.com
www.day-ondersteuning.nl
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Stichting Positive Stad
Beste buurtbewoners
Stichting De Positieve Stad heeft in november
2020 een bijeenkomst georganiseerd om creatievelingen kennis te laten maken met een
nieuw project: Bekend met Talent. Het doel is om
samen met elkaar creatieve en vooral gezellige
activiteiten te organiseren, ongeacht de leeftijd of kunstdiscipline. Er worden onder andere
exposities georganiseerd, maar ook Grasbroek,
Musschemig en Schandelen worden binnenkort
creatief gepolitiseerd!
Op donderdagavonden is er regelmatig een online ontmoetingsruimte waarbij met elkaar en van
elkaar, door het organiseren van workshops en
andere activiteiten, nieuwe vaardigheden worden geleerd. Sidney, de regelaar van De Positieve Stad, heeft 10 jaar in GMS gewoond. De wijk
voelt voor hem als thuis. De creatievelingen wilden graag kennismaken met bewoners van GMS
en de wijk beter leren kennen. Daarom hebben
de creatievelingen de stoute schoenen aangetrokken en samen met een groep bewoners van
GMS een creatieve activiteit georganiseerd,
waarbij een positieve wandelroute is gecreëerd.

Positieve wandelroute

In een reeks van vijf activiteiten is er gezamenlijk toegewerkt naar een creatieve wandelroute
met 21 borden, die de wijk een positieve boost
geven. Op de borden komen kunstwerken te
staan, die typerende gebouwen uit Grasbroek,
Musschemig en Schandelen in beeld brengen en
waarop positieve gedachten over de wijk poëtisch staan verwoord. Door langs de borden te
wandelen, ontstaat er op een bijzondere manier
een positieve beleving over de wijk. De borden
gaan inspireren!
De gedachten, ideeën en creativiteit van alle
deelnemende buurtbewoners, geïnteresseerden
en liefhebbers van de wijk hebben natuurlijk
voorop gestaan. De creatievelingen van Bekend
met Talent hebben tijdens de activiteiten geholpen bij het maken van de kunstwerken, die op
de borden gaan verschijnen.
Het zou natuurlijk leuk zijn, als zoveel mogelijk
bewoners na het verschijnen van de positieve
wandelroute willen meedoen, samen met de
creatievelingen de wandelroute willen ontdekken
en vervolgens zelf de stoute schoenen aantrekken om samen met elkaar de wijk verder te
positiveren!

Deelnemers aan het woord

Deelnemers Joëlle In de Braekt, Nicole Nolde en
Hennie Grossegger delen hieronder hun eigen
ervaring met Bekend met Talent om hopelijk zoveel mogelijk bewoners enthousiast te maken!

Nicole Nolde

“Vorig jaar is er een bijeenkomst georganiseerd
om Bekend met Talent te introduceren en waarbij je je kon opgeven om mee te doen aan een
groepsexpositie. Amateur of professional, jong
of oud, dat was helemaal niet belangrijk. Samen
hebben wij uiteindelijk een online expositie gerealiseerd en op 24 maart samen met bezoekers
een digitale opening gevierd. Het was leuk en
leerzaam om samen met Bekend met Talent en
de groep dit project te draaien. Wil je samenwerken, wat leren en creatief bezig zijn? Sluit je dan
zeker aan!”

Hennie Grossegger

“Iedereen heeft wel een talent en als je deze
talenten samen kunt bundelen, ontstaat er echt
iets moois. Dat heb ik ondervonden sinds ik
iedere donderdagavond meedoe met de workshops van Bekend met Talent. Ik maak weer
even tijd vrij voor creatieve processen, probeer
nieuwe dingen uit, leer van andere deelnemers
en wissel ervaringen uit. We werken momenteel
aan een tentoonstelling waarbij we kunnen laten
zien dat je zelfs online tot hele mooie processen kunt komen. Voor mij is het misschien wel
het belangrijkste dat ik door Bekend met Talent
zoveel leuke en creatieve mensen heb leren
kennen die met positieve gedachten en ideeën
mijn donderdagavond tot een feestje maken. En
laten we dat nu net nodig hebben in deze woelige tijden!”

Doe mee, is gezellig!

Iedereen is welkom bij Bekend met Talent en
meedoen kan dus nog steeds!
Doe mee en meld je aan bij Sidney van De
Positieve Stad door een Whatsapp berichtje te sturen naar 0624534613 of een e-mail
naar sidney@depositievestad.nl.
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Help de Politie
Camera in beeld!
Help de politie met het oplossen van
strafbare feiten
Meld uw beveiligingscamera aan bij
‘Camera in Beeld’
Ondernemers en burgers die beveiligingscamera’s bij hun bedrijf of woning hebben, kunnen die
laten registreren bij ‘Camera in Beeld’. Op die
manier kunnen ze de politie helpen bij het oplossen van incidenten en misdaden.
De particuliere camera’s maken (binnen de
daarvoor geldende regels) niet alleen opnames
van hun eigen terrein, maar soms ook van een
stukje openbare ruimte. Voor de politie kunnen
deze camerabeelden een waardevolle bijdrage
zijn bij het oplossen van strafbare feiten zoals
inbraken, overvallen en berovingen. Dan is het
wel belangrijk dat de politie snel kan beschikken
over eventuele opnames.

Online-database

Burgers en ondernemers helpen daarbij als ze
hun camera’s aanmelden bij ‘Camera in Beeld’.
Dat is een online-database van de politie, waar
alle (particuliere en overheids-) camera’s op
een kaart staan aangegeven. Zo heeft de politie
overzicht welke camera’s op welke plek hangen
en waar zij opnames van maken.

Swakhoven

Sleutels & Sloten
Mechanische Beveiliging
Kluizen
Toegangscontrole

Contact met de eigenaar

Is ergens iets gebeurd? Dan kan de politie via
dat systeem heel snel zien of er camera’s in de
buurt zijn. Als dat zo is, neemt de politie contact
op met de eigenaar van de betreffende camera om te vragen of de beelden gebruikt mogen
worden voor het oplossen van de zaak. De
politie kan dus niet zonder toestemming van de
eigenaar de beelden bekijken.

Wilt u een bijdrage leveren aan het opsporingswerk van de politie? Meld uw
camera dan aan bij https://www.politie.
nl/onderwerpen/camera-in-beeld.html.
Daar staan ook antwoorden op veelgestelde vragen.
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INGEZONDEN

Badmintonners
Badmintonners gezocht

Badmintonclub ‘Trim-Fit’ speelt op woensdagavond in Sporthal Palemig te Heerlen. Tijdstip:
20.30 uur tot 22.00 uur. Het niveau is ‘recreatief’. We zoeken nieuwe leden!
Kom gerust kijken of neem gewoon je racket en
zaalschoenen mee en speel een keertje met ons
mee. Geheel vrijblijvend.
Wij verheugen ons alvast op elk nieuw lid en
hopen uiteraard dat je blijft.
Interesse?
Kom dan woensdagavond rond 20.15 uur naar
sporthal Palemig en vraag naar Ger Stoffels voor
meer info.
Tot ziens en welkom!

Gymnastiek

Onder auspiciën van Alcander worden diverse
activiteiten georganiseerd, waaronder gymnastiek voor ouderen.
U bent van harte welkom:
Op dinsdag: In het Juphuis,
Schandelerstraat 81
van 10.30 uur tot 11.30 uur
Op woensdag: In de gymzaal Meezenbroekerweg
(bij de school)
van 14.30 uur tot 15.30 uur.
Hopelijk tot gauw!
Het gymteam van Alcander
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Kunstwerken in GMS
Uit de wijk
Kunstwerken in GMS
Als je een inwoner van GMS vraagt hoeveel
kunstwerken er in onze wijk te vinden zijn, zullen
ze eerst even nadenken en er dan misschien één
of twee of in het beste geval vijf kunnen noemen. Maar het zijn er veel meer dan vijf kan ik u
al verklappen. De gemiddelde GMS-er weet namelijk niet waar de GMS-grens loopt (wij wisten
het ook niet hoor). Op onderstaande tekening
ziet u vier ingekleurde delen die samen GMS
vormen (vier? Ja, vier!)
1
2
3
4

Musschemig
Grasbroek
Hoppersgraaf
Schandelen

Dat betekent dus dat het CBS, het Nederlands
Mijnmuseum en het noordelijk deel van het
Maankwartier in GMS liggen, om maar eens wat
te noemen.
Nu we weten waar de grens loopt, weten we ook
welke kunstwerken we wel en niet mogen meerekenen.
Binnen de GMS-grenzen bevinden zich 59 kunstwerken waarvan 35 streetart kunstwerken.
Enkele van deze werken bevinden zich op plekken waar de meeste mensen niet komen of aan
voorbij kijken, zoals bijvoorbeeld het beeldje
op de Kempkensweg of de muurschildering van
Hendrik Beikirch. Er zijn ook kunstwerken op
niet openbare plekken, zoals in de Edisonflat of
in het voormalige OVS-gebouw. Die werken zijn
niet meegeteld. Het aantal kunstwerken wisselt
van tijd tot tijd, omdat er gebouwen gesloopt

worden of omdat er nieuwe werken bijkomen.
Het zou te veel GrasMusSch-pagina’s in beslag
nemen om alle werken op te sommen en daarom verwijzen we u graag naar de gratis Heerlen
Totaal app, waar de kunstwerken terug te vinden
zijn met foto en een korte beschrijving. Door de
laag GMSkunst aan te vinken heeft u direct een
overzicht van alle GMS-kunstwerken. Wij proberen de app zo actueel mogelijk te houden.
Veel plezier!
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Ismakogie
Bewegingslessen
Welzijnsstichting Alcander biedt aan:
bewegingslessen Ismakogie

Wat is Ismakogie?

Ismakogie is leuk, fijn en leerzaam! Ismakogie
is geschikt voor iedereen: zowel mannen als
vrouwen. Ismakogie leert je om het lichaam op
een goede en natuurlijke manier te gebruiken,
elk uur van de dag. Hierdoor worden spieren
sterker, gewrichten soepeler en de doorbloeding
en de ademhaling verbetert. Ismakogie voorkomt en verbetert voet-, bekkenbodem-, rug-,
nek- en schouderklachten. Ismakogie is ook heel
goed voor mensen met ademhalingsproblemen,
rugpijn, reuma of artrose. Ismakogie leert je de
juiste houding tijdens het zitten, staan en lopen.
Omdat Ismakogie laagdrempelig is, kan iedereen
meedoen, zonder kans op overbelasting. Ismakogie is een heerlijke manier van bewegen!
Wilt u meer weten? Kijk op www.ismakogieparkstad.nl of bel Ismakogie-docent Caroline
Lemmens: het telefoonnummer is: 045-8501981.

Waar en wanneer?

De bewegingslessen vinden plaats in Heerlen en
Hoensbroek.
Nieuwsgierig geworden?
Wilt u aan deze activiteit meedoen, neem dan
contact op met Truus Custers van ‘Welzijnsstichting Alcander’, tel. 045-7111560 en 0455602525, of mail naar tcuster@alcander.nl.
Een gratis proefles is mogelijk. Er zijn nog enkele
plekken vrij, aarzel niet, want vol = vol!
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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

