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

Beste Buurtbewoners, 

25 en 26 december staan in 
het teken van de kerstdagen! 
Na deze gezellige feestdagen 
staat het nieuwe jaar voor de 
deur! 

2021 is een jaar waarin veel 
gebeurd is over de hele wereld 
vanwege het coronavirus. La-
ten we hopen dat we dit virus 
snel de baas zijn om deze tijd 
toch te kunnen vieren. In bijna 
elk land wordt dit traditioneel 
gevierd met gezelligheid, drin-
ken, eten en vuurwerk. 
Hoe ga jij het dit jaar vieren? 
Welke mooie nieuwjaarswen-
sen ga jij uitspreken?

In GMS kijken we terug op een 
jaar met nauwelijks activitei-
ten, een jaar waarin een virus 
veel voor ons bepaalde, een 
jaar dat van velen van ons het 
maximale vroeg. Maar ook een 
jaar dat heeft aangetoond hoe-
veel we aankunnen. 

En ook al weten we nu nog niet 
wanneer het allemaal ‘normaal’ 
zal worden, we moeten blijven 
genieten van de dingen die het 
leven mooi maken.

De kerstdagen zijn hiervoor 
een mooie gelegenheid. Ver-
geet even alle nare dingen en 
geniet van een vrolijk feest met 
uw dierbaren.

Buurtorganisatie GMS wenst u 
allen fijne en gezonde feestda-
gen toe.

Activiteiten

Inhoud

Bijdragen of reageren?
surf of mail naar

www.buurtorganisatie.nl
redactie@buurtorganisatie.nl
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Kerst-Inn
van harte welkom op onze

18 december 2021
van 13.00 tot 16.00 uur
Hofke van Sint Antonius
Sittarderweg 141

kom genieten van warme 
chocomel en gluhwein
proeverij van het unieke
Antoniusbier van het Hofke

www.buurtorganisatie.nl
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Ons Hofke bloeit op!
Wat zijn we trots op onze vrijwilligers.
er is verschrikkelijk hard gewerkt aan het  
Hofke de laatste tijd én als je er de laatste tijd 
niet geweest bent, moet je zeker eens een  
kijkje gaan nemen.

Vastbesloten waren ze om van het Hofke nog 
voor de winter al een échte tuin te maken en we 
mogen rustig stellen dat dat helemaal gelukt 
is. Er staat al een keur aan vaste planten, win-
terviolen én- nu nog verborgen- een hele bende 
bloembollen te wachten om er in het voorjaar 
een groen en gekleurd feest van te maken.

En dat is lang niet alles. Ook aan de ‘hardwa-
re’ is hard gewerkt, bestrating, bakken, en een 
mooi hek om de tuin zijn in de laatste tijd gere-
aliseerd. Kortom heel veel om trots op te zijn én 
heel veel om naar uit te kijken.

Ook deel uitmaken van dit prachtige project en
zo 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 we-
ten? meld je dan bij Gitte Kroes.

kijk op: www.hofkevansintantonius.nl

even uitpuffen deze moet er ook in heeeel veel plantjes...

flink gebuttelt...

die zit vast jong geleerd...

wel mooi recht hé...

overal actie

500 winterviolen

mooi hekkie

met de handjes...

om stil van te worden...
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 info@depositievestad.nl
Algemeen | Project
Op initiatief van De Positieve Stad is het Bekend met 
Talent-project ‘Grasbroek, Musschemig, Schandelen: 
Positief in woord & beeld’ uitgevoerd met behulp van 
enkele creatieve makers.

De resultaten van het project zijn vormgegeven sa-
men met liefhebbers en buurtbewoners die zich voor 
het project hebben opgegeven. Het doel van het pro-
ject is om de buurten en haar bewoners beter te leren 
kennen en de wijk middels het creatieve resultaat een 
positieve boost te geven.

Aan de hand van een vijftal bijeenkomsten waarbij 
men praktisch aan de slag is gegaan, zijn authentieke 
en aansprekende gebouwen en verhalen verbeeld in 
woord en beeld.

Onder leiding van Joëlle In de Braekt heeft er een 
wandeling door de wijk plaatsgevonden en mochten 
de bewoners ieder een gebouw fotograferen. Daar-
na hebben alle deelnemers onder leiding van Den-
nis Geurts een illustratie van het gekozen gebouw 
gemaakt. Jidske van de Klundert heeft vervolgens de 
bewoners geholpen om een typerend stukje tekst te 
schrijven over de betreffende gebouwen.

En zo is het project ‘Grasbroek, Musschemig, Schan-
delen: Positief in woord & beeld’ een samenwerkings-
verband geworden tussen de bewoners, De Positieve 
Stad en enkele creatieve makers van Bekend met 
Talent!

Algemeen | Wijk GMS
Heerlen ligt ingebed tussen de Welterbeek en de Cau-
merbeek die samenvloeien tot de Geleenbeek. Als we 
ver teruggaan in de tijd kunnen we stellen dat er vele 
volkeren geleefd hebben hier waaronder Liguriërs en 
Kelten, maar de geschiedenis van Heerlen begint pas 
echt met de komst van de Romeinen (Coriovallum). 
Na de Romeinen bevolkten ook Germanen en Franken 
deze streek. Mede door de waterrijke en vruchtbare 
grond is Heerlen vanaf de Romeinse tijd een bewoond 
landbouwgebied geweest. De vruchtbare grond waar 
steenkool, bruinkool, zilverzand en kalksteen werd 
gedolven zorgde al vanaf de Middeleeuwen voor een 
bron van inkomsten.

Vanaf de 17de eeuw werden hier al kolen gedolven. 
In de 19de eeuw bloeide de mijnbouw hier echt op en 
dit werd zo het middelpunt van het bestaan in deze 
regio. Er werden honderden mijnwerkers geronseld 
uit binnen- en buitenland en die moesten natuurlijk 
ook kunnen wonen, winkelen en ontspannen. Er rezen 
hele wijken waar deze ‘gastarbeiders’ een plekje von-
den. Om mijnwerkers te kunnen huisvesten werden 
begin vorige eeuw zogenaamde mijnwerkerskoloniën 
gebouwd waar tot op heden de erfenis van de mijn-
bouw nog goed te zien is. De GMS-buurten kwamen 
onder de rookpluimen van de Oranje Nassau I te 
staan en de kerk en de mijn zorgden voor de huisves-
ting. Om de Limburgers te behoeden voor het soci-
alisme en de chaotische toestanden die veroorzaakt 
werden door de komst van duizenden vreemdelingen 
die konden zorgen voor zedenverval en onmaatschap-
pelijk gedrag (aldus Monseigneur Poels), werd door de 
mijn en de R.K kerk een woningbouwpolitiek uitgestip-
peld: “Bindt de arbeider aan de grond en hij zal niet 
in opstand komen”. Elke mijnwerker kreeg een huisje 
en een lapje grond. Zo ontstond er niet één grote stad 
maar kleinere dorpjes met in het midden een kerk en 
een gemeenschapshuis waar veel geld in gestoken 
werd door de mijn en de kerk met als doel sociale 
rust, controle en saamhorigheid te creëren. De wijk 
GMS, waar onze wandeling begint, is gevormd in deze 
tijd. In de hele mijnstreek zijn weinig tastbare herin-
neringen over aan dit stukje Limburgse geschiedenis 
maar in deze buurt kunt u nog iets proeven van de 
rijke historie van toen.

GMS staat voor de wijk die bestaat uit vier buurten:
● Grasbroek
● Musschemig
● Schandelen
● Hoppersgraaf

Deze wijken met rijke historie liggen achter het stati-
on waar nu het prachtige Maankwartier beide helften 
van de stad met elkaar verbindt. Het waren buurten 
met een groot gemeenschapsgevoel waar o.a. arbei-
ders en spoormensen woonden. Veel gastarbeiders uit 
andere landen vonden hier niet alleen werk maar ook 
een nieuw bestaan.

info@depositievestad.nl
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Na de sluiting van de mijnen (de laatste twee in 1974) 
gleed de buurt af. Getraumatiseerde Amerikaanse mi-
litairen die vanuit Vietnam hier gestationeerd waren, 
namen hun drugs en bijbehorende dealers mee. De 
werkloosheid, de uitzichtloosheid van dat moment 
plus de ligging achter het station resulteerden erin 
dat Heerlen snel verloederde. De ‘mijnwerkerstraditie’ 
van gehoorzaamheid en hard werken maakte plaats 
voor werkloosheid en een laag zelfbeeld dat doorge-
geven werd van vader op zoon, zoals men vroeger 
het mijnwerkersvak overdroeg. Drugsgebruikers en 
straatprostitutie zorgen in de tachtiger jaren voor veel 
overlast en onveiligheid in de GMS-buurt.

Na 1995 is er veel veranderd. Gemeente en bewoners 
pakten zich samen en werken tot nu toe nog steeds 
hard aan verbetering van de buurt. Er wordt hard 
gewerkt aan leefbaarheid, veiligheid, verduurzaming 
en sociale cohesie.

Hoppersgraaf ligt ten noorden van het stadscentrum 
in de wijk Schandelen-Grasbroek. Het ligt aan de 
westzijde begrensd door de CBS-weg en de Sittarder-
weg en aan het Noorden door de LTM-weg, aan de 
oostzijde door de Meezenbroekerweg en de Willem-
straat, in het Zuiden door de spoorlijn met station 
Heerlen. Het Maankwartier verbindt het centrum van 
Heerlen met de wijk. In de buurt staat ook het CBS en 
hier was ook de ingang van de Oranje Nassaumijn I, 
waarvan nu alleen nog het schachtgebouw rest. Ook 
textielfabriek De Mijnstreek was hier gevestigd. Deze 
buurt heeft na de mijnsluiting veel te maken gehad 
met de drugsproblematiek en vormde samen met de 
aansluitende Sittarderweg de toen beruchte ‘tippelzo-
ne’ van Heerlen. Tegenwoordig is het een bloeiende 
straat met multiculturele winkeltjes en wordt hier het 
grootste Mural Streetart Project van Europa gereali-
seerd bij de flatgebouwen Aurora.

Grasbroek ligt ten noorden van het stadscentrum 
en is deels ontstaan als mijnkolonie. Veel huizen zijn 
rijksmonument of behoren tot beschermd stadsge-
bied. Deze wijk werd in 1909 door de Oranje Nas-
saumijnen gebouwd. Mijnwerkers en hun gezinnen 
werden hier gehuisvest. Grasbroek, dat door aanleg, 
architectuur, gelijk kleur- en materiaalgebruik een 
eenheid vormde, zorgde ervoor dat het een van de 
voor Nederland vrij zeldzame voorbeelden is van 
arbeiderswoningbouw door industriëlen. Hier heerste 
grote saamhorigheid en de buurt was rijk aan vele 
verenigingen. De wijk loopt over in de buurt Mussche-
mig.

Musschemig ligt ten noordwesten van het stads-
centrum en is een buurt in de wijk van Schande-
len-Grasbroek. Vroeger stond hier de Martelaren Van 
Gorcum kerk waarvan nu alleen nog het Antonius 
Höfke zichtbaar is. Hier vinden momenteel veel mooie 
buurtprojecten plaats. Muziekavonden van Poolse en 
Sloveense gastarbeiders, toneelverenigingen, bijeen-

komsten en buurtvergaderingen werden gehouden in 
het oudste nog bestaande cultuurcentrum van Heer-
len. Het was het cultureel hart dat toen het Patronaat 
heette en tegenwoordig bekend staat als het Cul-
tuurhuis. Ook nog steeds zichtbaar is één van de vier 
dependances van de ondergrondse Vakschool.

Schandelen was van oudsher een agrarische wijk en 
behoort tot de vier GMS-buurten. Ze ligt fraai gele-
gen aan de Caumerbeek met de daarop gebouwde 
Schandelermolen. Dit veranderde aan het eind van de 
19de eeuw met de aanleg van de eerste particuliere 
steenkoolmijn, de Oranje Nassau I. Ook hier werden 
snel mijnwerkerswoningen gebouwd. De rook van de 
koeltorens is inmiddels verdwenen, maar de erfenis 
van de mijnbouw is hier nog goed zichtbaar. Hier in 
deze buurt ontstond later nijverheid die Heerlen groot 
maakte. De familie Schunck legde er de basis voor 
hun bedrijf waar later het Heerlense Glaspaleis uit 
voortkwam. Het gemeenschapsgevoel was groot in 
deze arbeiderswijk en er waren vele verenigingen. In 
de hal van de steenfabriek Beckers-Koten werden de 
praalwagens gebouwd voor de carnavalsoptocht en 
er werden grote buurtfeesten georganiseerd door de 
buurtvereniging. Hier woonden en werkten arbeiders, 
spoormensen en middenstanders zij aan zij.

Deze wijken met hun rijke verleden verdienen meer 
dan ‘de achterkant van het spoor’ genoemd te wor-
den. Het is een gebied dat zich heeft ontwikkeld tot 
een gevarieerde woonbuurt met een culturele diver-
siteit, waar bewoners de handen ineenslaan, waar 
mooie kunstzinnige projecten tot stand komen en 
waar men vertrouwen heeft in de toekomst. Hier zijn 
wij het verleden niet vergeten, maar werken wij vol 
vertrouwen aan de toekomst. 

Laat u verrassen tijdens deze wande-
ling door “ózze buurt”.
T: +31 (0) 6 245 346 13
E: info@depositievestad.nl
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MIJN Fysio Heerlen
 MIJN fysio dankt GMS

Beste buurtbewoners van GMS, per 1 april 2021 
heb ik Fysio GMS overgenomen van Maud en 
Ingrid en was MIJN Fysio Heerlen een feit. 
Een spannende tijd, waarin er binnen de prak-
tijk veel is veranderd. Maar wij mogen oprecht 
zeggen dat wij een warm welkom hebben gekre-
gen in jullie mooie buurt. Daar zijn wij iedereen 
ontzettend dankbaar voor. 
De praktijk heeft dit jaar al een mooie groei 
doorgemaakt en wordt door velen van jullie 
gevonden. Tevens ontvangen wij vanuit de buurt 
veel positieve berichten. Dat vinden wij erg fijn 
en daar zijn wij trots op. 

Nu het einde van 2021 in zicht is, kijken wij 
tevreden terug op een turbulent, maar voor de 
praktijk geslaagd jaar. Wij zijn blij dat wij onze 
patiënten naar tevredenheid hebben kunnen 
helpen om met minder pijnklachten door het 
leven te gaan en hierbij optimaal te bewegen. 

Voor 2022 is ons doel om de praktijk verder te 
blijven ontwikkelen op het gebied van leveren 
van goede zorg. 
Tevens willen wij net als de buurt groeien en 
bloeien, zodat goede zorg voor alle bewoners 
van GMS bereikbaar is. Wij danken onze partners 
GERA Orthopedie (Michael van Wersch), diëtis-
tenpraktijk Ingrid Hoefnagels en Osteopathie 
Zuid (Judith Walter) voor een succesvolle samen-
werking binnen ons gezondheidscentrum. 

MIJN Fysio Heerlen dankt u allen voor 
het in ons gestelde vertrouwen en 
wenst	u	allen	hele	fijne	feestdagen	en	
een gezond en beweeglijk 2022.
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Het loket voor buurtinitiatieven: voor vragen, 
hulp of subsidie
 
Gemeente verbetert dienstverlening aan inwo-
ner die actief wil zijn in de buurt
  
Inwoners van Heerlen die een idee of initiatief 
voor hun buurt hebben, kunnen vanaf vandaag 
op 1 centraal punt terecht bij de gemeente: voor 
hulp, informatie of subsidie. Niet alleen als 1 ge-
zicht naar buiten toe, maar ook achter de scher-
men werken verschillende disciplines nu samen 
binnen 1 team. Hiermee beoogt de gemeente de 
dienstverlening aan burgers op het gebied van 
buurtparticipatie te verbeteren.
 
De gemeente heeft allerlei subsidiemogelijkhe-
den voor burgers die aan de slag willen om hun 
buurt leuker, schoner of veiliger te maken. Zo is 
er de Buurtactie voor sociale activiteiten; Heer-
len Schoon en de Buitenkans met de buurtdeal 
zijn er voor mensen die de openbare ruimte 
willen verbeteren. Vanuit de 1-loket-gedachte 
zijn alle subsidiemogelijkheden gebundeld en 
gemakkelijker te vinden via: www.heerlen.nl/
buurtinitiatief.
 
Per mail is het team te bereiken via buur-
tinitiatieven@heerlen.nl of telefonisch via 
het reguliere nummer van de gemeente 
(045-5605040, vraag naar het team buurt-
regie).
 

Opgave voor 2022
Het bundelen van krachten op het gebied van 
dienstverlening staat nadrukkelijk genoteerd als 
een van de opgaven in de begroting van 2022. 
Het college wil dat onderdelen van de gemeente 
beter met elkaar gaan samenwerken, met als 
doel om tot een betere focus en samenhang te 
komen in de dienstverlening aan inwoners.
 
Adriane Keulen, wethouder Buurtgericht Werken 
en Charles Claessens, wethouder Beheer en 
Onderhoud: “Elke inwoner die de buurt gezel-
liger, mooier of veiliger wil maken, moeten wij 
koesteren. Daarom zijn wij uitermate blij met dit 
nieuwe loket voor alle buurtinitiatieven. Burgers 
die een actieve rol willen spelen in hun buurt 
moeten gemakkelijk en snel worden geholpen.”

Buurtinitiatieven 
 Verbetering dienstverlening
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Bijzonder mooie foto’s van de Aurora flat, hier-
mee is GMS weer een kunstwerk rijker.  De 
grootste mural van Europa.

In 1875 werd er een concessie verleend aan 
firma Van der Slik & Cie uit Dordrecht voor het 
delven van kolen. Die concessie werd in 1892 
overgenomen door Henri Sarolea. Het conces-
siegebied liep van Voerendaal, Welten tot aan 
Heerlen Centrum. De naam van de concessie 
was Aurora. 
Toen in 1982 een grote woonflat met 228 appar-
tementen werd gebouwd in de meest noordelijke 
punt van het concessiegebied werd deze ge-
noemd naar het concessiegebied van weleer. 
Nu dat het gebouw van boven tot beneden 
geschilderd wordt als één grote mural komt de 
naam Aurora wéér om de hoek kijken. Aurora 
betekent dageraad of ochtendgloren, het is de 

periode van schemering direct voorafgaand aan 
zonsopkomst. Het wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van een zekere mate van licht aan 
de hemel terwijl de zon nog niet te zien is. De 
mural zal dan ook geheel in de aard van aurora 
de lichtste kleuren boven en de wat donkerdere 
kleuren beneden hebben.  
Bovendien zal er een dichtregel te lezen zijn van 
de Libanon geboren dichter en schrijver Kahlil 
Gibran (1883 - 1931). De letters worden zo hoog 
als het gebouw en zullen zowel de voor als ach-
terzijde bestrijken. 

De dichtregel luidt als volgt:

In het hart van elke winter leeft een 
trillende lente.

Aurora flat
 Grootste mural van Europa
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Deze gigantische mural (muurschildering) van 
bijna 15.000 vierkante meter is de grootste van 
Europa en is ontworpen door de Spaanse kunste-
naarsgroep BoaMistura samen met bewoners en 
opdrachtgevers. Het schilderwerk zal voor een 
deel uitgevoerd worden door de bewoners die 
aangestuurd worden door de kunstenaars.

BoaMistura heeft al vaker op deze wijze muur-
schilderingen gemaakt, op vele plekken in de 
wereld is hun werk te bewonderen. Iedere keer 
bleek dat na afloop de saamhorigheid tussen de 
bewoners onderling en omwonenden aanmer-
kelijk was verbeterd en dat de bewoners trots 
waren op het kunstwerk waar ze zelf aan hadden 
meegewerkt. Ook kregen de bewoners meer 
aandacht voor hun eigen leefomgeving en werd 
het zelfbeeld van de deelnemers positief beïn-
vloed.  

Boa Mistura dat Spaans is voor “goede mix” zijn 
vijf jongens die elkaar kennen van de middelba-
re school in Madrid. In 2001 zijn ze als collectief 
aan de slag gegaan. De groep bestaat uit een 
kunstenaar, een ingenieur, een grafisch ontwer-
per, een illustrator - uitgever en een architect, 
een goede mix dus, maar ook “Een vijfkoppig 
monster met tien armen en één groot hart”.

Het originele gedicht:

In het hart van elke winter zit een 
trillende lente, en achter de sluier van 
elke nacht zit een glimlachende dage-
raad. 
Zodat de hemelwind tussen u danst. 
Liefde die zich niet iedere dag ver-
nieuwd, wordt een gewoonte en vervalt 
tenslotte in slavernij.  
                 Kahlil GibranBroWe

Swakhoven
Sleutels & Sloten
Mechanische Beveiliging
Kluizen
Toegangscontrole
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GMS Nieuws
Communiceren is een werkwoord.

Iedere vereniging en organisatie in GMS heeft 
zijn eigen manier van informeren en communi-
ceren, meestal via een website en natuurlijk via 
het wijkblad de Grasmussch. 

GMS Nieuws wil er nog iets aan toevoegen. 
Om te weten wat er in de wijk te doen is, moet 
je de websites van alle verenigingen in de wijk 
raadplegen. Een hele klus. Daar komt nog eens 
bij dat je waarschijnlijk niet alle verenigingen 
kent die in de wijk actief zijn.

Wat voor de een informatie is, is voor de ander 
niet belangrijk. 
GMS Nieuws gaat proberen alle wijkinformatie te 
vermelden op de facebookpagina “GMS Nieuws”. 
Een kort bericht met soms een verwijzing naar 
de website van de desbetreffende vereniging 
waar meer informatie te vinden is. 

Bovendien wordt er een agenda bijgehouden 
(wat, waar, wanneer).
Eigenlijk komt het erop neer dat GMS Nieuws be-
richten plaatst over wat er in de wijk gaande is. 
Een soort wegwijzer die verwijst naar de diverse 
verenigingen, bedrijven en organisaties.
Heel simpel gezegd: “Waar is wanneer iets te 
doen? Kijk voor meer informatie op de website 
van ……”

Het voordeel hiervan is, dat je maar op één plek 
hoeft te kijken om geïnformeerd te worden over 
ALLES wat er in de wijk te doen is. Een ander 
voordeel is dat er snel een bericht verspreid kan 
worden. 
Wat we niet gaan melden, zijn sensatieberich-
ten, reclameboodschappen of opsporingsbe-
richten voor weggelopen huisdieren en u kunt 
ook geen verslag verwachten van een geslaagd 
sinterklaasfeest. 

We melden wel openingen, belangrijke bijeen-
komsten, feesten waar iedereen welkom, zoals 
het buurtfeest en we maken melding over goede 
initiatieven die er in de wijk plaatsvinden, zoals 
het opknappen van het Antoniushöfke. Eigenlijk 
alle informatie die belangrijk is voor de wijk en 
zijn bewoners.
Om dit goed te kunnen doen hebben wij input 
nodig, informatie over zaken die in de wijk ge-
pland zijn of hebben plaatsgevonden. 
Onze vraag aan u is om ons te voorzien van 
informatie, informatie die iedere GMS-er zou 
moeten krijgen. 
Dan gaan wij ons stinkende best doen om alle 
GMS-ers te informeren over wat er te doen is in 
ons mooie GMS. 

 INGEZONDEN

Peuterspeelzaal Pinokkio 
(bij basisschool de Horizon)

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

samen spelendleren

De beste
voorbereiding 
op de basisschool

HKZ-
gecertificeerd

Kijk voor meer informatie op onze site:
www.peuteropvangheerlen.nl

GMS Nieuws
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Soms stuit je toevallig op ‘iets’ uit je familiever-
leden. Niet dat dit in mijn geval nu zo spannend 
is, maar wetenswaardig en verrassend kan ik het 
toch wel noemen. Het gaat om een publicatie 
van een Facebook-gebruiker, waarbij mijn groot-
vader én overgrootvader worden genoemd als 
bouwers van (een deel) van het Heerlens sta-
tion. Van mijn opa (Piet Pauwels) wist ik dat hij 
aannemer was, maar niet dat hij in dienst was 
bij zijn eigen pa, mijn overgrootvader. Voor mij 
was dit de aanleiding voor het maken van een 
artikeltje over het Heerlens station. Ook omdat 
Heerlen tegenwoordig een toch wel unieke sta-
tionsomgeving kent. Jammer is wel, dat er geen 
jaartal bij het artikel vermeld staat. Zelf schat ik 
het zo rond 1930-1935 in. 

Station Heerlen is sinds 1 januari 1896 het 
spoorwegstation van Heerlen. Op die dag werd 
de door Henri Sarolea gebouwde spoorlijn Herzo-
genrath-Sittard officieel in gebruik genomen. Het 
traject besloeg toen 18,56 kilometer. Overigens 
was de opening op 1 mei 1896. Voor alle stati-
ons uit die tijd gold een vast ontwerp. Een soort 
villa-achtig pand met een zadeldak in het mid-
den. Dit ‘standaard bouwen’ gold als kostenbe-
sparend. Hierdoor leken alle stations op elkaar.  
Door de ontwikkeling van de steenkoolmijnen en 
de daardoor toegenomen vraag naar transport, 
was het station al snel te klein. In 1901 vond 
toen de eerste uitbreiding plaats, door toevoe-
ging van een nieuwe vleugel links. De markante 
toren met klok verschijnt in 1915 en daaraan 
vast een geheel nieuwe linkervleugel. Het stati-
on krijgt nu stedelijke allure. 

Lang was dit het enige station binnen de ge-
meentegrenzen, maar sinds 1982 valt door een 
gemeentelijke herindeling ook het station van 
Hoensbroek binnen de grenzen van Heerlen. 
In 2007 werd aan de lijn richting Landgraaf het 
inmiddels gesloten station de Kissel in gebruik 
genomen, in 2010 gevolgd door station Heer-
len-Woonboulevard aan de lijn naar Maastricht. 
Hierdoor kent de gemeente sinds de sluiting van 
station Heerlen de Kissel nu drie stations.
Station Heerlen was tot de sluiting van de mijn 
Oranje-Nassau I een belangrijk vervoersknoop-
punt in de Oostelijke Mijnstreek. Het oude sta-
tion van Heerlen lag direct naast deze steen-
kolenmijn. In 1970 onderging het station een 

metamorfose aan de buitenkant. De oude gevel 
werd aan het zicht onttrokken door toevoeging 
van een glazen pui met metalen gevelplaten. Of 
dit het aanzien van het station ten goede kwam, 
is nog maar de vraag.
Dan 1985: toen viel het doek voor het oude sta-
tionsgebouw. De slopershamer maakte een eind 
aan dit markante gebouw en er kwam een nieuw 
stationsgebouw voor in de plaats. Dit station 
kenmerkte zich door een verdiepte stationshal 
en daarnaast een sombere ondergrondse tunnel. 
Inmiddels (en tot opluchting van velen) is dat 
gebouw ook alweer gesloopt om plaats te maken 
voor het nieuwbouwproject Maankwartier. Het 
ontwerp voor een nieuw station werd gegund 
aan een kunstenaar. Het roer moest om en er 
zou een ontwerp komen dat afrekende met het 
sombere stationsverleden van Heerlen. Michel 
Huisman zorgde voor een ontwerp dat totaal 
voorbijging aan de gebruikelijke stationsconcep-
ten. Het Maankwartier is inmiddels een feit. 
Wat ik mij overigens realiseerde bij het afronden 
van dit stukje, is dat mijn generatie (1959) en 
zeker ook die vóór mij maar liefst drie verschil-
lende stations in Heerlen hebben gekend. Op 
zich uniek, maar tekenend voor Heerlen als stad, 
voortdurend in beweging. 
Wil u meer weten over de geschiedenis van de 
stations van Heerlen? Ton van Mastrigt, voor-
malig stadsbouwmeester van Heerlen, heeft dit 
thema in 2015 in ‘Het Land van Herle’ uitvoerig 
beschreven. Fysieke exemplaren zijn lastig te 
vinden, maar het is te downloaden via deze link: 
https://www.landvanherle.nl/editie/2015/

Toonbeeld van stad in beweging

Heerlens stations
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Ook zo’n moeite met het bedienen van appara-
ten? Loop eens binnen bij de Knoppenwinkel.
Bij de knoppenwinkel krijg je antwoord op alle 
vragen over de bediening van PC, laptop, tablet, 
mobiele telefoon en smartphone. Medewerkers 
geven instructies voor de meest elementaire 
handelingen en voorzien je vrijblijvend van aan-
koopadviezen. 

De knoppenwinkel is helemaal gratis!

Mocht het nodig zijn, dan komen de medewer-
kers van de Knoppenwinkel bij je thuis langs.
Loop binnen!
SCHUNCK Bibliotheek Glaspaleis
• Dinsdag van 9.30 – 12.00 uur
SCHUNCK Bibliotheek Hoensbroek
• Vrijdag van 10.00 – 12.00 uur
SCHUNCK Bibliotheek Heerlerheide
• Dinsdag van 10.00 – 12.00 uur

Voor meer informatie:
Marja Henssen
045 – 5772230
marja.henssen@schunck.nl

Bediening
Knoppenwinkel

 

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
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Maatwerk en passende opleiding!
De Vakschool wil op een laagdrempelige manier 
mensen begeleiden naar de vele openstaande 
vacatures in Zuid-Limburg. Vooral in de techniek, 
logistiek en ICT sector is het lastig om geschik-
te werknemers te vinden. Door goede samen-
werking en het bieden van maatwerk worden 
mensen passend opgeleid. Daarbij worden niet 
alleen onderwijsinstellingen betrokken maar ook 
ervaren vakmensen uit Heerlen-Noord.

De Vakschool is onderdeel van het Rijkspro-
gramma Heerlen-Noord, waarbij langjarige en 
intensieve investeringen worden gedaan in de 
sociaaleconomische opgave van het gebied. Een 
belangrijke doelstelling is het verhogen van de 
arbeidsparticipatie en het bestrijden van armoe-
de. De Vakschool moet mensen ontwikkelen 
naar kansrijke beroepen. 

Voor de realisatie van De Vakschool verstrekt ge-
meente Heerlen een subsidie van € 500.000,- uit 
het Fonds Economische Structuurversterking.

Wethouder Martin de Beer (arbeidsmarkt en eco-
nomie) vindt het belangrijk dat vraag en aanbod 
beter op elkaar aansluiten. “Er zijn duizenden 
vacatures in Zuid-Limburg waarvoor bedrijven 
geen geschikte kandidaten vinden. Daar staat 
tegenover dat veel mensen geen passende 
baan kunnen vinden. Daar zit een duidelijke 
mismatch. De Vakschool wil dat met maatwerk 
doorbreken.” 

De Vakschool wil 1 juli van start gaan in een ge-
deelte van het voormalige Emmacollege aan de 
Passartweg. De gemeente geeft dat deel van het 
gebouw in gebruik aan De Vakschool.

“Het gebouw is hiervoor ideaal,” aldus wethou-
der Loek Damen (vastgoed). “Het ligt centraal in 
Heerlen-Noord en leent zich voor vakonderwijs 
binnen én buiten. Denk aan toezicht, (groen)
onderhoud en schoonmaak.”

De Vakschool is een samenwerkingsverband 
tussen (nu nog) drie partijen: Werk voor Heerlen, 
WSP Parkstad en de Stichting Praktech (leer- en 
ontwikkelschool in Maastricht). Zij richten een 
vereniging op, ‘De Vakschool’, zodat zoveel 
mogelijk bedrijven en instellingen lid kunnen 
worden. Zo wordt De Vakschool een gezamenlijk 
platform van en voor alle leden.

Bovengrondse vakschool
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Heerlen plant 1000 bomen 
Leefbare stad

Heerlen plant 1000 bomen voor een leefba-
re stad

Deze winter en volgend najaar plant de gemeen-
te Heerlen verspreid over de stad 1000 zoge-
naamde ‘klimaatbomen’. Deze helpen om de 
effecten van klimaatverandering te bestrijden. 
Ze dragen ook bij aan de leefbaarheid van de 
stad. Afgelopen zomer is gezocht naar geschikte 
plekken om bomen te planten. Maar inwoners 
die ideeën hebben voor een goede plek kunnen 
die nog doorgeven aan de gemeente.

Het wordt heter en we hebben vaker te maken 
met flinke regenbuien. In een omgeving met 
veel asfalt en steen leidt dat tot hitte en water-
overlast. Meer groen helpt. Bomen helpen om 
plekken met veel steen tegen hittestress. Ze 
helpen ook om water in de bodem te laten door-
dringen en nemen CO2 op en houden dat vast. 

Daarnaast hebben ze een positief effect op 
insecten en vogels … en op hoe mensen zich 
voelen. Daarom worden de flinke bomen die nu 
geplant worden ‘klimaatbomen’ genoemd.

Plantplekken
Gemeente Heerlen heeft plekken gezocht waar 
de bomen het hardste nodig zijn. Daarbij is 
gekeken naar plaatsen waar veel kwetsbare 
groepen mensen verblijven: eenzame ouderen 
en kinderen. Ook is onderzocht of er onder de 
grond genoeg ruimte is. Of er 
niet te veel kabels en leidin-
gen in de weg zitten. Ruim 
de helft van de 1000 bomen 
komen op plekken waar nu 
bestrating ligt. 
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Romeins verleden in beeld
Heerlen centrum

Romeins verleden meer zichtbaar in het 
straatbeeld Heerlen-Centrum

Het Romeins Kwartier komt steeds meer tot 
leven dankzij het nieuwe Stadskantoor en de – 
toekomstige – musea: Mijnmuse-um, de Vondst 
en Romeins Museum. Maar niet alleen de gebou-
wen maken de stad, het zijn vooral de mensen 
die moeten genieten van een prettig bezoek 
aan het centrum. En dus krijgt ook de openbare 
ruimte van het Romeins Kwartier een flinke ma-
ke-over en worden delen voetgangersgebied. 
Het college stelde daartoe een aantal ontwer-
pen voor de openbare ruimte vast. Het gaat dan 
specifiek over de Corioval-lumstraat-West, Dr. 
Poelsstraat en het Raadhuisplein. Daar-naast is 
er groen licht voor een aantal verkeersmaatre-
gelen in het centrum. 

Op het kruispunt van twee Romeinse wegen en 
tussen twee beekdalen ligt het hedendaagse 
Romeins Kwartier Heerlen. Hier ligt de oorsprong 
van Heerlen. De stad wil die geschiedenis meer 
zichtbaar maken, ook in het straatbeeld. Daarbij 
is het belangrijk dat bezoekers ongedwongen 
kunnen rondkijken en wandelen, zonder hinder 
van verkeer. 

Wat gaat er zoal gebeuren?
Het Raadhuisplein krijgt twee grote, unieke en 
stoere elementen: ‘Forum’ en ‘Amfitheater’, 
namen die naar de Romeinse tijd verwijzen. Het 
Forum zal een verborgen archeologische kluis 
bevatten met schatten van Heerlen. Ook komen 
er waterelementen, een grote solitaire accent-
boom en is er speciale aandacht voor subtiele 
verlichting. 
De Coriovallumstraat-West wordt een ruimte om 
te verblijven en wordt daarom ingericht als een 
erfgebied met soorten groen met een Romeinse 
oorsprong en water. Maar ook elementen, zoals 
bankjes of prullenbakken, die doen terugdenken 
aan het Romeins verleden. 

Een deel van de Dr. Poelsstraat en Geleenstraat 
wordt voetgangersge-bied met uitzondering van 
laden en lossen en ontheffingen. De kortparkeer-
plaatsen en taxistandplaats worden verplaatst. 
Zo kunnen de mensen in de stad meer genieten 
van de nieuwe pleintjes en straatjes. 

Ook komt er op het Raadhuisplein en in de Co-
riovallumstraat nieuwe bestrating die bestaat 
uit gebakken klei in warme, zachte tinten verwij-
zend naar het Romeins verleden. 

Video’s 
Een aantal werkzaamheden is inmiddels gestart. 
Nu de coronamaatre-gelen het moeilijk maken 
om fysieke bijeenkomsten te organiseren, werkt 
de gemeente aan een serie video’s waarin alle 
plannen nader worden toegelicht. Daarnaast 
worden de omwonenden en onderne-mers uit 
het Romeins Kwartier op de hoogte gehouden 
over de planning en werkzaamheden via onder 
meer nieuwsbrieven en de website. De webpagi-
na – waar ook de ontwerpen te bekijken zijn – is: 
www.heerlen.nl/openbare-ruimte-rk

Burgemeester van Grunsvenplein
Het college stelde ook het definitief ontwerp van 
het Van Grunsven-plein vast. Daarvan zijn de uit-
voerende werkzaamheden inmiddels gestart.

Samen 
Het Romeins Kwartier is een IBA-project: ge-
meente en IBA Parkstad zien hier grote kansen 
voor versterking van de identiteit van het gebied 
en haar inwoners en ondernemers. Supervisor 
centrum Jo Coenen heeft de ontwerpen positief 
beoordeeld. Naast IBA Parkstad werkt de ge-
meente hierbij tevens samen en ontvangt een 
financiële bijdrage vanuit het Rijk via de Regio 
Deal Parkstad en de Provincie Limburg onder het 
mom: Samen maken we het Centrum.
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Kerstboetiek in Heerlen
 Zaterdag en Zondag

Het Ondernemersfonds Heerlen maakt de in-
pakservice en het Heerlense kerstpapier mede 
mogelijk. Dit alles om lokale kerstinkopen extra 
te stimuleren onder Heerlenaren.

Uitpakken met inpakken
Iedereen kan in december zijn of haar (in Heer-
len gekochte) cadeaus gratis en voor niets laten 
inpakken in de Kerstboetiek. De cadeaus worden 
dan gehuld in één van de drie kleuren Heerlens 
kerstpapier ontworpen door Amber Delahaye. 
Ditzelfde kunstzinnige inpakpapier wordt ook 
verspreid bij alle lokale binnenstadondernemers, 
zodat kerst dit jaar echt Heerlens wordt.

Openingstijden
De Kerstboetiek is open op de volgende dagen 
aan Akerstraat 15 in Heerlen-Centrum.

Zaterdag 11 en zondag 12 december - 12.00 tot 
17.00 uur
Zaterdag 18 en zondag 19 december - 12.00 tot 
17.00 uur
Donderdag 23 december - 16.00 tot 20.00 uur
Vrijdag 24 december - 12.00 tot 16.00 uur

Heerlen Mijn Stad opent Kerstboetiek 
en deelt Heerlens kerstpapier uit

De Kerstboetiek in het voormalige Mason & 
Gloves-pand aan de Akerstraat 15. In dit cre-
atieve straatje van Heerlen-Centrum liggen al 
de Kunstboetiek en vintagewinkel van puck en 
bernice en Funny Farm Vintage en daar komt nu 
de Kerstboetiek bij. 

Dit is een tijdelijke inspiratiewinkel waar men de 
mooiste kerstcadeaus geselecteerd door Heer-
lense ondernemers kan vinden, een inpakservice 
mét Heerlens cadeaupapier en een bescheiden 
voorraad aan kerstversiering gemaakt door 
Heerlense kunstenaars. Zowel de Kerstboetiek 
als de Kunstboetiek en de vintagewinkel zijn 
mogelijk dankzij vastgoedbedrijf VOC. 
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Kruip eens in de huid van
 Triekeltrak

TRIEKELTRAK biedt de mogelijkheid om eens te 
komen kijken bij een repetitie, om eens sfeer te 
snuiven en kennis te maken met de spelers van 
dat moment.

Zou je, geheel vrijblijvend, eens die ervaring 
willen opdoen, dan neem contact op via: 
steij71@ziggo.nl. 

U hoort dan zo snel mogelijk van ons.

Bestuur Triekeltrak

Dagdromen. 
Wie wil er niet af en toe vluchten uit de realiteit. 
Even leven in een andere wereld, even iemand 
anders zijn.

Dat kan. Dat kan in de wereld van het toneel. 
Spelen in een toneelstuk dat buiten je eigen le-
ven staat. Een rol spelen van iemand die je niet 
zelf bent, maar misschien wel zelf wilt zijn.

Toneelgroep 
TRIEKELTRAK biedt je die mogelijkheid. De groep 
brengt ieder jaar een toneelstuk op de plan-
ken onder deskundige regie in een decor waar 
de decorbouwers hun uiterste best op hebben 
gedaan. De repetities zorgen naast het je eigen 
maken van je rol ook voor saamhorigheid en 
gezelligheid binnen de groep.

TRIEKELTRAK is op zoek naar mensen die eens 
willen uitproberen of toneelspelen iets voor hen 
is, maar ook naar mensen die die de handen uit 
de mouwen willen steken om als decorbouwer 
de voorwaarden te scheppen voor een goed 
stuk.



pagina 18 De grasMussch

Opknap beurt Safferflat

Opknapbeurt	voor	de	Saffierflat	
In 2018 heeft Wonen Limburg de Saffierflat in 
de wijk GMS in Heerlen aangekocht. Samen met 
onder meer de politie en de gemeente heeft 
Wonen Limburg daar afgelopen tijd succes ge-
boekt in de aanpak van de overlast. In het kader 
van Hartslag 2.0 werd de overlast in en rondom 
het appartementencomplex op de hoek Saffier-
straat/Sittarderweg teruggedrongen. Intussen 
zijn alle bewoners verhuisd en waar nodig werd 
daaraan ook de 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 toe-
komst. 

Wat staat er te gebeuren?
De huidige appartementen hebben één slaap-
kamer. Een deel van de huidige appartementen 
wordt samengevoegd en zo ontstaan ook appar-
tementen 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 wor-
den energetische maatregelen genomen zodat 
het gebouw klaar wordt gemaakt voor de toe-
komst. Naast de verbetering van alle apparte-
menten wordt ook de buitenkant aangepakt; het 
gebouw krijgt een frisse nieuwe uitstraling.

Planning
Planning Wonen Limburg hoopt in het voorjaar 
2022 te kunnen starten met de verbouwing. Eind 
2022 is de verbouwing dan afgerond en kunnen 
de appartementen opnieuw verhuurd worden. 

Samenwerking
Samenwerking De Aanpak van de Saffierflat 
voert Wonen Limburg uit in samenwerking met 
de gemeente Heerlen, provincie Limburg en 
Stadsregio Parkstad Limburg.

 Start voorjaar 2022!

Dit is een voorlopig ontwerp van de nieuwe gevels. Het definitieve ontwerp kan afwijken!
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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 huislijk geweld
Meldpunt anti-discriminatie 
Juridisch Loket 
Kindertelefoon

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

Wijkagent
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

           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: 
   
14 December
om 19:00 uur 
In het Juphuis
 
U kunt zich 
aanmelden bij het 
Secretariaat 
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Kerst-Inn
van harte welkom op onze

18 december 2021
van 13.00 tot 16.00 uur
Hofke van Sint Antonius
Sittarderweg 141

kom genieten van warme 
chocomel en gluhwein
proeverij van het unieke
Antoniusbier van het Hofke

www.buurtorganisatie.nl


