DE GRASMUSSCH IS EEN BUURTBLAD VOOR EN DOOR DE BEWONERS
VAN DE WIJKEN G RASBROEK, MUSSCHEMIG EN SCHANDELEN.
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Activiteiten
Zaterdag
20 Augustus

ONZE BUURT
MAKEN
WE SAMEN

BUURTFEEST
2022
VANAF
17.30 UUR

PLEINTJE
DIAMANTSTRAAT
(ZIE ACHTERKANT)

Inhoud

Van het bestuur
Beste buurtbewoners,
Voor u ligt weer een nieuwe editie
van de GrasMusSch. Een editie vol
met aankondigingen van allerlei
activiteiten in en voor onze buurt. Na
2 corona jaren met weinig te doen in
GMS breekt er nu weer een tijd aan
dat we samen de schouders er weer
onder kunnen en vooral moeten zetten. We willen immers in een nette en
opgeruimde buurt wonen.
Er komt weer een buurtfeest aan,
Werk voor Heerlen wil graag samen

met ons gaan zorgen voor maatwerk
als het gaat om onderhoud van onze
buurt, GMS on Tour wil graag samen
aan de slag om de plannen om te zetten in actie, De Zonnebloem wil heel
graag weer op pad en nog veel meer.
Mocht u ook een stukje willen schrijven voor het buurtblad, gewoon
omdat u dat leuk vindt of omdat u namens uw club of straat iets te melden
heeft, mail dan gerust naar
redactie@buurtorganisatie.nl.

Wij wensen u in elk geval alvast een heerlijke zomer vol
fijne activiteiten toe.

GMS-café
2
----------------------Bovengrondse
buurtdag
3
----------------------Uit het Höfke
4
----------------------Heerlen Totaal
6
----------------------Werk voor Heerlen 8
----------------------Lokatie Kunstwerk 9
----------------------Cultura Nova 2022 10
----------------------Antoniusbier
11
----------------------Zonnebloemnieuws 12
----------------------Puzzel & Kleurplaat 14
----------------------Mijnmuseum open 16
----------------------Lintje voor Ria
18
----------------------Info GMS
19

Bijdragen of reageren?

surf of mail naar
www.buurtorganisatie.nl
redactie@buurtorganisatie.nl
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DOE MEE! SAMEN BOUWEN
WE AAN DE TOEKOMST VAN GMS!
Van plan naar actie! Samen hebben we
de afgelopen maanden hard gewerkt aan
het wijkontwikkelingsplan voor GMS. De
eerste versie van de uitvoeringsagenda is
nu opgesteld. Het is tijd om samen te
bouwen aan jouw wijk!
We nodigen je graag uit om deel te
nemen aan het GMS café. Tijdens het
café geven we een toelichting op de
projecten die lopen en gaan we met
elkaar aan de slag om te kijken welke
acties prioriteit hebben en hoe we die
samen kunnen realiseren.

WE GAAN SAMEN
AAN DE SLAG!
15 juni | 19.00 tot 21.00

We zien je graag op 15 juni!

EEN INITIATIEF VAN:

Cultuurhuis Heerlen
Sittarderweg 145,
6412 CD Heerlen
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buurtdag
de bovengrondse

Zaterdag 25 juni
tussen 11.00 en 14.00 uur
Passartweg 150 Heerlen

Kom bij ons buurten! Je bent van harte welkom
op onze buurtdag op 25 juni. Kom je ook?

1

www.bovengrondsevakschool.nl
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Nieuws uit het Höfke
Het is alweer een tijdje geleden dat we jullie
een update uit ons Höfke hebben gegeven,
maar dat wil zeker niet zeggen dat we stil
gezeten hebben. Integendeel, onze vrijwilligers
hebben met velen de handen stevig laten
wapperen.
Even in de goede volgorde: er zijn in een aantal
dagen Fruit en Leibomen geplant in de tuin.
Gaten graven, paaltjes zetten, planten en alles
netjes afwerken. Om de bomen goed te kunnen
onderhouden hebben een aantal vrijwilligers een
snoeicursus gevolgt. De Winterviolen zijn ondertussen vervangen door vaste planten en kruiden.
Een hele operatie maar ook hier wordt de kennis
bijgespijkerd op een heuse kruidencursus.

gaten voor de bomen...

Tenslotte heeft een groep mannetjes- én vrouwtjesputters een voor een klinkertjes afkomstig
van het VanGrunsvenplein in Heerlen uit een
grote hoop zand gehaald en netjes op pallets gestapeld. Deze staan klaar om gelegd te worden
en bij het verschijnen van dit blad liggen ze er
misschien zelfs al bijna allemaal in.
Kortom ons Höfke bruist en leeft aan alle kanten.
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 weten? Meld je dan bij Gitte Kroes.
Kijk op: www.hofkevansintantonius.nl

en paaltjes....

heeeel veel gaten...en diep
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even een onderonsje...

ze staan er in...

jong en oud

allemaal nieuw...

onderhoud moet ook nog

steentje voor steentje uit de hoop

en planten maar...

Aan de bestrating is al dagen gewerkt, maar we zijn er bijna...

klaar voor de leg...
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Heerlen Totaal
Ingezonden
Franciscanessen van Heythuysen
In het Limburgse dorp Heythuysen werd een zustercongregatie gesticht met de naam: “Zusters
van de Boetvaardigheid en van de Christelijke
Liefde van de Derde Orde van de H. Franciscus”,
dat is een hele mond vol en daarom werd de
orde kortweg “de Franciscanessen van Heythuysen” of ook wel “Zuster van de boetvaardigheid”
genoemd.

de orde Moeder Magdalena genoemd ze had
haar kloostergelofte in 1817 afgelegd en in 1835
stelde zij zich samen met een aantal andere
vrouwen onder de kloosterregels van de Heilige
Franciscus. In 1869 volgde de Pauselijke goedkeuring pas.

De congregatie werd in 1835 gesticht en hield
zich bezig met onderwijs aan arme kinderen en
de zorg voor behoeftigen en zieken.

In 1846 werd er een tweede klooster gesticht
in Oldenzaal en daarna ging het snel. In 1858
waren er al 17 Franciscanessen kloosters en halverwege de twintigste eeuw waren er wereldwijd
4300 Franciscanessen verdeeld over 172 kloosters waarvan 34 kloosters in Nederland. Een van
die Nederlandse kloosters was het klooster aan
de Grasbroekerweg 166 dat in 1922 is gebouwd
naar een ontwerp van architect Joseph Seelen.

De stichteres was Maria Catharina Daemen (Ohé
en Laak 1787-1858 Heythuysen) werd binnen

Vanaf 14 november 1963 was opvang- en doorgangshuis De Dennenheuvel in het klooster aan
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de Grasbroekerweg gevestigd voor kinderen van
0 tot 16 jaar, die tijdelijk opgevangen moesten
omdat de thuissituatie dat vereiste. De opvang
duurde drie tot zes maanden waarna de kinderen in de regel weer terug naar huis konden,
maar soms was het nodig om ze in een pleeggezin of internaat te plaatsen. De Dennenheuvel
werd geleid door de zusters met ondersteuning
een psycholoog, maatschappelijk werkers en
activiteitenbegeleiders. Eind 1983 sloot De Dennenheuvel haar deuren
In januari 1984 namen vijf mensen het initiatief om een baanlozen centrum te beginnen
in het klooster. De zusters vonden dat goed en
vroegen slechts fl 50,- per vierkante meter per
maand om uit de kosten te zijn. Twee van de vijf
beroepskrachten werden door de zusters betaald.
De twee beroepskrachten werden vanaf 1992 uit
een ander potje betaald omdat ook de zusters
moesten bezuinigen.
In 1994 werd de naam van het “Baanlozencentrum” veranderd in “De Baanbreker”.
Hier volgt een overzicht (waarschijnlijk niet compleet) van initiatieven en groepen die onderdak
hebben gevonden in de Baanbreker, sommige
daarvan zaten er van af het begin in 1984.

Klokkenmakers gilde - Vrouwen in de bijstand
- Scoutinggroep - Hobbygroep voor AOW’ers Vredesburo - Fotografen collectief - Restaurant
Kappesmoos (voor fl 6,- kreeg je er een warme
maaltijd) - Bodypower (met zelfgemaakte fitnessapparatuur) - Muziekinstrumentenmakers
- Peuterspeelzaal Pinokkio - Biologische tuin Kinderboerderij - HIV vereniging Limburg
Eind jaren negentig kwam het klooster leeg te
staan en is op een gegeven moment afgebroken
om plaats te maken voor woningbouw die in
2010 is gerealiseerd. De kapel en een deel van
de kloostermuren zijn blijven staan waardoor de
contouren van het terrein herkenbaar zijn gebleven.
Als kers op de taart is de kapel in 2021/22 opgeknapt, met respect voor de historie van het
gebouw zijn er drie luxe appartementen gerealiseerd, precies honderd jaar na de bouw.
Stuur een email naar heerlentotaal@gmail.com
als u nog meer informatie heeft over het klooster, zo krijgen we samen het verhaal compleet.

Rudi Jansen - Heerlen Totaal

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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Buurtgericht werk
Van de voorman
Gemeente Raad heeft vorig jaar besloten
om buurtgericht werk op te starten. Afdeling Beheer&Onderhoud (B&O) heeft
hiervoor contact opgezocht met Werk voor
Heerlen (hierna WvH). B&O heeft gekeken
in welke Heerlense wijk de pilot gestart kan
worden en is uitgekomen in de wijk GMS.
Op dit moment wordt bekeken hoe we er precies
invulling aan kunnen geven. De bewoners gaan
meer zeggenschap krijgen over hoe het onderhoud in de wijk komt uit te zien; het onderhoud
moet meer gaan “leven” onder bewoners. Zo
willen we naar een situatie waarin bewoners,
in overleg met WvH, invulling gaan geven aan
het onderhoud in de wijk. Maar ook dat er meer

samenwerking en wederzijds begrip is tussen
WvH en de bewoners van GMS. Daarom willen
we graag weten wat bewoners belangrijk vinden m.b.t. groen in de eigen wijk; welke perken
of hagen bijv. prioriteit moeten krijgen. Formeel
starten we op maandag 11 juli a.s., maar u bent
daarvoor ook van harte welkom om, onder het
genot van een kop koffie, uw feedback te geven
bij onze keet.
Mijn naam is Raimond Gijzen en werk als voorman bij Werk voor Heerlen. Ik ga buurtgericht
werk coördineren en ben de contactpersoon voor
voorzitter Patrick Noortman van buurtorganisatie
GMS, voor bewoners van GMS, voor afdeling B&O
van gemeente Heerlen en WvH.
Zijn er klachten of opmerkingen, dan hoor ik
graag van u. Ik roep u op om niet direct medewerkers aan te spreken, maar contact met mij op
te nemen.
De dagen waarop ik bereikbaar ben zijn maandag, dinsdag en donderdag. Dan ben ik tussen
10u en 12u bij de schaftwagen om jullie aanspreekpunt te zijn. Maar ook om gewoon ideeën
uit te wisselen wil ik u uitnodigen om eens langs
te komen. Koffie en thee staan klaar.
Mijn mailadres: r.gijzen@werkvoorheerlen.nl
In de volgende editie volgt meer concrete
info over planning van groenonderhoud.

Raimond Gijzen
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‘De Dans van Lies en Jan’
Persbericht
Locatie gevonden voor
kunstwerk
Vlak bij de plek waar de schoorstenen Lange Jan en Lange Lies tijdens de mijnindustrieperiode rookten, verschijnt eind dit jaar
het kunstwerk ‘De Dans van Lies en Jan’.
In het werk van kunstenaar Jean-Michel
Crapanzano smelten de twee schoorstenen
samen in een DNA streng die verwijst naar
het mijnverleden en de toekomst van de
stad die altijd in beweging is. Daarin zit
een lichtbundel die in de weekenden, tijdens feestdagen en gelegenheden als Culturanova, net als de schoorstenen vroeger,
van ver te zien is. Het werk komt te staan
op gemeentegrond aan de CBS-weg bij de
kruising met de Kloosterweg, dichtbij de
voormalige schacht van het Mijnmuseum.
Wethouder Jordy Clemens kijkt uit naar de realisatie van dit kunstwerk. “Het is een blijvende
herinnering aan het mijnverleden dat onze stad
gevormd heeft. De Lange Jan en Lies domineerden jarenlang de skyline van Heerlen. En toen
de torens na de mijnsluiting werden opgeblazen,
viel de Lange Jan verkeerd. Hij nam daarbij een
hoogspanningsmast mee en verpletterde een
kantoorgebouw. Herinneringen die we levend
willen houden met dit eigentijdse kunstwerk
waarin Lies en Jan de toekomst in dansen.”

Multidisciplinair project

Tijdens het Jaar van de Mijnen symboliseerden
twee lichtbundels de verdwenen schoorstenen
Lange Lies en Lange Jan. Daarna ontstond de
behoefte aan een blijvend kunstwerk als eerbe-

toon aan het mijnverleden en de mijnwerkers.
In 2018 ontwikkelde kunstenaar Jean-Michel
Crapanzano daarom in opdracht van gemeente
Heerlen het multidisciplinair kunstpro-ject, ‘De
Dans van Lies en Jan’.

Jean-Michel Crapanzano

Jean-Michel is afkomstig uit de mijnregio rond
Metz in Noord-Frankrijk en woont al geruime in
Heerlen. De gemeente koos voor deze kunstenaar omdat hij, naast binding met het mijnverleden en de regio, ervaring heeft met participatieprojecten en innovatief te werk gaat.

Swakhoven

Sleutels & Sloten
Mechanische Beveiliging
Kluizen
Toegangscontrole
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Cultura Nova 2022
Persbericht

Eerste zeven
voorstellingen
Cultura Nova 2022
in de verkoop!
Opvallende mix van disciplines met veel
internationale topgezelschappen
Van vrijdag 26 augustus t/m zondag 4 september vindt in Heerlen de 31ste editie plaats van
zomerfestival Cultura Nova. Het programma
staat weer bol van activiteiten zowel in het theater als op het festivalplein en op diverse locaties
in Heerlen en in Parkstad. Het festival is met
300 voorstellingen, concerten en andere presentaties in een mix van disciplines - variërend
van muziek, theater, dans, circus en acrobatiek
tot film en beeldende kunst - veelbelovend.
Het volledige programma wordt in juni bekend
gemaakt. Van een zevental voorstellingen start
vrijdag 6 mei om 11.00 uur de voorverkoop.
Zodat iedereen de kans heeft om tijdig kaarten
te bestellen.
Het is een opvallende mix van disciplines met
internationale topgezelschappen: Machine de
Cirque uit Canada presenteert een knotsgekke,
vrolijke circusvoorstelling voor jong en oud met
veel muziek en komische stunts. Gravity & other
Myths uit Australië gaat voorbij de grenzen van
het circus met hun indrukwekkende voorstelling
‘Backbone’. Yoann Bourgeois presenteert met
zijn Franse gezelschap een circus-dansvoorstelling op een enorme schommel waarmee ze gevaarlijke en haast onmogelijke toeren uithalen.

Het uit Spanje afkomstige betoverende dansgezelschap Aracaladanza heeft haar Nederlandse
première met de familievoorstelling LOOP.
De Belgische popgroep K’s Choice maakt een
nieuwe start met live-optredens en doet als
enige concert in Nederland Cultura Nova aan
en Willem de Bruin (bekend van de Opposites)
presenteert in de openlucht bij het Aambos zijn
theatervoorstelling ‘Spuug van God’, waarin hij
op zoek gaat naar wie hij is. Met een vader geboren op Curaçao en een moeder uit Amsterdam
voelde hij zich nooit helemaal Nederlander en
ook nooit helemaal Antiliaan. Maar… wie is hij
dan wel?
Poppodium De Nieuwe Nor presenteert tijdens
Cultura Nova een dubbelconcert van Die Krupps
uit Duitsland en Front Line Assembly uit Canada.
Die Krupps geeft een concert met veel Industrial Music, door het gebruik van veel elektrische
gitaren en andere elementen uit heavy metal.
Door te experimenteren met live- en gesamplede metalgitaarriffs trad Front Line Assembly
buiten de destijds gangbare barrières van Industrial Music.
Veel voorstellingen van Cultura Nova 2022 zijn
nog in voorbereiding. Jonge en ervaren theatermakers produceren op dit moment hun nieuwe
voorstellingen. Het publiek van het festival staat
weer veel premières en coproducties te wachten.

Tickets

Van de eerste zeven voorstellingen zijn vanaf
vrijdag 6 mei om 11.00 uur verkrijgbaar via
www.culturanova.nl, via de kassa van Parkstad
Limburg Theaters www.plt.nl en via www.nieuwenor.nl
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Sint Antonius Bier
Höfke van St. Antonius
De bierbrouwers van het Sint Antoniusbier
behoren bij een groep van vrijwilligers
welke zich bezig houden met activiteiten
op en rondom het Höfke van Sint Antonius.
Jaarlijks brouwen zij een aantal bieren welke verschillen in smaak en stijl.

Activiteiten in 2022

Word ook Biervriend
van Sint Antonius
Het Sint Antonius Bier.
Gebrouwen in Heerlen door vrijwilligers met
een passie voor het ambacht. Iedere serie uniek
van smaak. Waarbij de interesse in het
bier en de gezelligheid de mensen
nader tot elkaar brengt.
Laat u verrassen!

Afgelopen jaar hebben we met succes ons eerste
biertje gebrouwen. Met Kerst-Inn heeft iedereen
deze kunnen proeven. Dat smaakte naar meer.
Daarom staan er dit jaar zeker zes nieuwe biertjes op de planning. Deze nieuwe biertjes willen
we ook graag iedereen laten proeven. Dit kan
op een van de proeverijen die we dit jaar willen
organiseren. Wanneer deze activiteiten plaats
zullen vinden lees je ter zijner tijd op de website
en op de Facebookpagina van het Höfke van Sint
Antonius. Voor meer informatie mail dan naar
bier@hofkevansintantonius.nl.

Biervrienden van Sint Antonius

Voor het aanschaffen van materialen en ingrediënten zijn de brouwers afhankelijk van subsidies
en vrije gaven van mensen. Om hierin te ondersteunen en een “vaste” basis van inkomen te
creëren zijn de Biervrienden van Sint Antonius in
het leven geroepen.
Mensen die Biervriend worden van Sint Antonius
betalen per jaar €25,-. Dit geld wordt gebruikt
voor materialen en ingrediënten. Als dank voor
deze bijdrage bieden de brouwers aan het eind
van het jaar een bierpakket aan van het door
hun gebrouwen bier. Verder genieten biervrienden een korting voor activiteiten van het
Sint Antonius Bier (zoals een proeverij) waarbij
inschrijfgeld wordt gevraagd en worden zij per
mail zoveel als mogelijk op de hoogte gehouden.
Dit kan door een mail te sturen naar bier@

hofkevansintantonius.nl. In deze mail geef je
aan dat je biervriend wilt worden. Graag ook
even je voor- en achternaam, adres, woonplaats
en geboortedatum vermelden. Deze gegevens
gebruiken we voor het eventueel afgeven van
het bierpakket en om te controleren of je 18 jaar
of ouder bent.

Ook helpen?

Vindt je het ook leuk om een keer te helpen met
brouwen of bij het organiseren van een proeverij? Een handje hulp is altijd welkom. Ook hiervoor mail je naar bier@hofkevansintantonius.nl.
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Even bijpraten
Ingezonden
Beste mensen uit Schandelen, Palemig,
Sittarderweg e.o.
Eindelijk weer eens en klein berichtje van de
Zonnebloem uit onze wijk.
Corona heeft het ons onmogelijk gemaakt om in
2021 al onze activiteiten door te laten gaan.
In plaats van activiteiten moesten we ons beperken tot het bezorgen van enkele attenties, zoals
met de carnaval, de Pasen, Ziekenzondag en de
Kerstmis. De opbrengst van de loterij 2021 kreeg
hiermee wel een goede bestemming.
Je merkte ook, dat mensen bang waren om deel
te nemen aan de activiteiten die wel door gingen, te weten een concert met liedjes van Toon
Hermans, een zangmiddag met de Tatermenkes
en een kienmiddag.
Inmiddels beginnen we weer met hernieuwd enthousiasme aan het jaar 2022. Met op 14 maart
een kienmiddag in het Juphuis en de Paasviering
op woensdag 6 april.We hopen allemaal dat
Corona zich gedeisd gaat houden en dat andere
wereldproblemen opgelost kunnen worden.
Het totale programma voor 2022 is bijna afgerond. Zo zijn we van plan nu eindelijk de 2 keer
uitgestelde bootreis naar Roermond te maken.
Op maandag 7 maart 2022 konden we dan toch
flink vertraagd door Corona aan Hilde Visschers
het gouden Zonnebloemspeldje uitreiken. Na
bijna 25 jaar fungeren als vrijwilliger bij de Zonnebloem met daarbij extra taken (coördinatie
Zonnebloemloterij) die zij vele jaren heeft vervuld was dit speldje dik verdiend. Proficiat Hilde.
En sprekend over de Zonnebloemloterij: vanaf
12 april 2022 start de Zonnebloemloterij 2022
weer en komen wij jullie weer vragen ook in
deze moeilijke tijden een lot te kopen. De kan
gewoon aan de deur maar ook digitaal via onze
eigen online verkooppagina. Wij hopen dat jullie
ons weer willen steunen, zodat wij voor onze
deelnemers activiteiten kunnen blijven regelen.
De inkomsten van de loterij zijn onze belangrijkste inkomstenbron. Wij zijn blij met ieder verkocht lot. Wij zullen jullie nog verder informeren
over de voortgang van de loterij.

Vrijwilligers

Wij zoeken ook nog steeds vrijwilligers en zeker
kandidaten die uit de voeten kunnen met de
computer, want ook bij de Zonnebloem wordt
steeds meer gebruik gemaakt van de computer.
Dus wilt u hierbij ondersteunen, dan zou dat
geweldig zijn.
Daarnaast zoeken wij ook vrijwilligers om mensen thuis een luisterend oor te bieden en/of te
helpen bij de activiteiten die wij organiseren.
Heeft u interesse neem dan contact op met onze
afdeling (tel. 045-5723512).

Gasten/deelnemers

Als er buurtgenoten zijn die onder onze doelgroep vallen (dat zijn met name nog thuis wonende mensen die fysiek gehandicapt/moeilijk
ter been en/of eenzaam zijn) die gast/deelnemer
willen worden, laat dit dan weten (tel. 0455723512). 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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Zonnebloemloterij
Ingezonden
Beste buurtbewoners,
Misschien weet u het al, de Zonnebloemloterij is
weer gestart. Dit brengt mee dat we u weer vragen om ons te steunen door loten te kopen van
onze plaatselijk afdeling Schandelen, Palemig,
Sittarderweg e.o.
Wij kunnen met de opbrengst van de loterij leuke dingen organiseren voor kwetsbare (gehandicapte) inwoners van onze wijk. Veelal betreft het
daarbij oudere personen die toch al niet beschikken over royale eigen middelen.
Wij kunnen hiervoor bijvoorbeeld een bus financieren voor een uitstapje. De deelnemers
betalen zelf de overige kosten zoals entree en
maaltijden.Door de kosten op deze manier iets
te beperken, kunnen ook deelnemers die niet
beschikken over een royaal inkomen meedoen.
In de coronajaren (bijeenkomsten waren toen
immers niet mogelijk) is de opbrengst van de
loterij besteed aan attenties voor de deelnemers (zoals met Carnaval, Pasen, ziekenzondag,
Kerstmis), dit tot vreugde van de deelnemers.
Nu worden er uiteraard weer activiteiten georganiseerd.
De loterij is voor ons de belangrijkste bron van
inkomsten. Dus alstublieft steun ons indien dat
voor u mogelijk is. Namens onze deelnemers
(steeds kwetsbaren uit de buurten Schandelen,
Palemig, Sittarderweg e.o.) zeggen wij u hiervoor dank.

U kunt de loten op verschillende
manieren aankopen:
•O
 nze vrijwilligers komen bij u aan de deur.
• U krijgt een envelop in uw brievenbus waarmee u loten kunt bestellen. Op de envelop zijn
de instructies hiervoor vermeld.
• U koopt de loten zelf digitaal via de site van
de Zonnebloem. Hiervoor gaat u naar Zonnebloem.nl. In het startscherm klikt u op loterij
2022. U vult in hoeveel loten u wilt kopen. De
Zonnebloem zorgt er voor op basis van de
door u opgegeven postcode dat de opbrengst
terecht komt bij de afdeling waar uw zonnebloemafdeling onder valt. U rekent af en de
loten worden u digitaal toegestuurd. U krijgt
bericht als u iets gewonnen heeft.
Wij hopen dat u (weer) bereid bent loten van ons
te kopen. Hiervoor dan onze grote dank.

De Zonnebloemafdeling Schandelen,
Palemig, Sittarderweg e.o.
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puzzel & kleurplaat

Stop de kleurplaat vóór 24 juli bij Jan Linders of Leesboetiek Marina in de
daarvoor bestemde box en mischien staat jouw plaat de volgende keer op de
voorpagina van de Grasmussch. Vergeet niet je naam en je leeftijd in te vullen!
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Naam: 			

Leeftijd:
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Nederlands Mijnmuseum
Persbericht
Nieuw Nederlands
Mijnmuseum geopend
voor publiek
Maandag 2 mei 2022, Heerlen – Op zondag
1 mei 2022 opende het nieuwe Nederlands
Mijnmuseum de deuren voor publiek. Na
een openingshandeling geleid door directeur Bram de Groot, bezochten meer dan
300 mensen het museum. Bijzonder was
dat er – ondanks hun hoge leeftijd – ook
enkele oud-mijnwerkers aanwezig waren.
Het nieuwe Nederlands Mijnmuseum, gevestigd
in voormalig warenhuis Kneepkens, bestaat
uit vier verdiepingen die elk een ander thema
uit het mijnverleden uitlichten. Tijdens de openingshandeling zijn de verdiepingen symbolisch
geopend door iemand met een relatie tot die
verdieping. Oud-mijnwerker en vrijwilliger Hans
te Wiele opende verdieping Zwart, gewijd aan
steenkool, de mijnwerker en het ondergrondse
werk. Leny Thelen, mijnwerkersvrouw en weduwe van een van de oprichters van het Nederlands Mijnmuseum, nam verdieping Goud voor
haar rekening. Op Goud stralen de gloriedagen
van de mijntijd. De keerzijde van de medaille
ervaren bezoekers op verdieping Grauw. Deze
werd geopend door wethouder Jordy Clemens,
wiens politieke partij lange tijd streed voor Heerlen, om uit het diepe dal na de mijnsluitingen
te komen. Als wethouder maakte hij zich hard
voor dit museum. Verdieping Kleur gaat over de
toekomst van de Mijnstreek. Die werd geopend

door kinderburgemeester Ege Kaan en daarmee
was het museum officieel geopend.
Nieuw Nederlands Mijnmuseum
De wens voor een nieuw Nederlands Mijnmuseum was er een, die al lang en breed gedragen
werd. Het museum in het schacht- en ophaalgebouw van de Oranje-Nassau I mijn richtte zich
vooral op de mijnwerker en zijn ondergrondse
werk, maar het verhaal is veel groter en de
ruimte om het complete verhaal te vertellen was
daar niet voorhanden. Deze locatie is tijdelijk gesloten, maar blijft onderdeel van het Nederlands
Mijnmuseum.
Het Nederlands Mijnmuseum in de Doctor Poelsstraat 29 in Heerlen is geopend van dinsdag t/m
zondag van 10 tot 17 uur. Kijk voor meer informatie op nederlandsmijnmuseum.nl.

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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Lintjesregen valt ook in GMS
Jaarlijkse
lintjesregen
in Heerlen
Dinsdag 26 april j.l., heeft tussen 08.00
uur en 13.00 uur de jaarlijkse Lintjesregen
van de gemeente Heerlen plaatsgevonden.
In totaal hebben zestien Heerlenaren een
Koninklijke Onderscheiding van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander gekregen.
Hiervan zijn twaalf Heerlenaren benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vier
mensen uit Heerlen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Locoburgemeester Peter van Zutphen heeft tijdens de Lintjesregen alle 16 Heerlenaren in stijl
opgezocht. In een oranje busje werden zij thuis,
op het werk, bij de kapper of op de tennisvereniging verrast met een Koninklijke Onderscheiding.

Ook in onze buurt werd
een lintje uitgereikt.
Onze eigen Ria Koenen werd benoemd tot lid
in de orde van Oranje Nassau. Naast heel wat
jaren vrijwilligerswerk voor onze buurtorganisatie en Buurtpunt de Molenwei heeft Ria ook heel
wat mantelzorg verleend aan haar ouders en
schoonmoeder.
Voor deze huldiging hadden we Ria met een
klein smoesje naar Buurtpunt de Molenwei gelokt waar na aankomst van de locoburgemeester
haar hele gezin, dat uiteraard in het complot zat,
tevoorschijn kwam om getuige te zijn van dit
heugelijke feit.
Ria van harte gefeliciteerd!
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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

14 December
om 19:00 uur
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

Colofon
Redactieadres:
De GrasMusSch
Smaragdstraat 2

Belangrijke telefoonnummers

6412SV Heerlen

Alarmnummer		
Politie (geen spoed)
Meld Misdaad anoniem
Dierenambulance
Milieuklachten Limburg
Steunpunt huislijk 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

Wijkagent
BOA Heerlen Cindy Peters

U kunt zich
aanmelden bij het
Secretariaat

0900-8844

cindy.peters@heerlen.nl

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
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‘22
VANAF 20.30 TOT 01:00

LIVE COVER BAND

THE NEW
SENSATION
PROGRAMMA START OM 17:30 UUR
MET EEN HEERLIJKE

BBQ

www.buurtorganisatie.nl

