HOENSBROEKSE BUURTORGANISATIES GAAN NAUWER
SAMENWERKEN IN NIEUWE STICHTING '4GEBROOK'
De vier buurtbeheerstichtingen van
Hoensbroek gaan meer samenwerken.
Dat doen ze in het nieuwe Stichting
Samenwerkende Buurtstichtingen
Hoensbroek. Op 7 juni 2019 werd
door vier bestuursleden van de
buurtstichtingen in Hoensbroek de akte
van oprichting getekend en bekrachtigd
door notaris Goossens van NH NuthHeuvelland in de gemeente Beekdaelen.
De nieuwe stichting is opgericht om de
onderlinge samenwerking tussen Stichting
Buurtbeheer Maria-Gewanden, Buurtgericht
Werken Mariarade, Buurtgericht Werken
BROICH en Buurtbeheer Nieuw Lotbroek te
verbeteren en tegelijkertijd Hoensbroekbreed
burgerinitiatieven te stimuleren.
De overkoepelende samenwerking wil
haar doel bereiken door activiteiten
en evenementen in en in de omgeving
van Hoensbroek te faciliteren en te

ondersteunen. Maar ook het begeleiden bij
aanvragen voor subsidies en het vergaren
van andere middelen ten behoeve van
activiteiten en evenementen.

Op dit moment worden de volgende
activiteiten/evenementen Hoensbroekbreed,
gedeeltelijk of geheel ondersteund door de
Stichting Samenwerkende Buurtstichtingen

Hoensbroek:
• Oranjefestival
• Buitenspeeldag
• Dodenherdenking
• Hoensbroekse Amateur Kunst (HAK)
• Ridder Hoenpark
De nieuwe stichting heeft gekozen voor de
naam '4gebrook' ('Vier Gebrook') en is te
bereiken via e-mail: viergebrook@gmail.com
Heeft u als bewoner of groep bewoners
een plan voor een activiteit, of wilt u
iets organiseren voor en door uw straat,
wijk of buurt? Neem contact op met uw
eigen buurtstichting en vraag naar de
mogelijkheden en de voorwaarden.
Daarnaast heeft de Gemeente Heerlen ook
nog extra middelen die kunnen bijdragen
aan uw plan of activiteit. Voor meer
informatie hierover kunt u óók terecht bij de
eigen Buurtstichting of rechtstreeks bij de
gemeente.

INLOOPDAGEN VOOR MANTELZORGERS: 12 EN 24 SEPTEMBER
IN DE KOFFIEPOT EN TOON HERMANS HUIS

Onze communicatie wordt vaak beïnvloed
door gedachten. Maar wat zijn nu reële en
wat zijn irreële gedachten? Hoe krijg je zicht
op valkuilen en hoe kom je terug in je eigen
kracht? Aan de hand van een schema kun
je hieraan werken. Tevens leer je inzicht te
krijgen in de rol die je aanneemt.
Nadat het thema besproken is, kunnen

Hoensbroek: 12 september en verder elke
tweede donderdag van de maand
Tijd:
10.00-12.00 uur
Locatie: De Koffiepot, Kasteel
Hoensbroeklaan 190, Hoensbroek
Kijk voor meer informatie op:
www.mantelzorgparkstad.nl
jaargang,
de

IN DIT
NUMMER O.A.:

Telefoonnummer: 045-2114000.
Email: info@mantelzorgparkstad.nl
Het Steunpunt voor Mantelzorgers
organiseert in samenwerking met
Ruggesteun en het Toon Hermans Huis
Parkstad bijeenkomsten op de volgende
locaties:
Heerlen: 24 september en verder elke
laatste dinsdag van de maand
Tijd:
10.00-12.00 uur
Locatie: Toon Hermans Huis,
Wilhelminaplein 24, Heerlen
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Aan de bijeenkomsten is altijd een thema
gekoppeld. Voor de maand september is
dit voor alle gemeentes in Parkstad en
Schinnen: Positief denken.
Als je mantelzorger bent, kun je overspoeld
worden met gedachten. In deze bijeenkomst
laat het Steunpunt voor Mantelzorgers zien
hoe je je gedachten kunt kalmeren met
behulp van een gedachtenschema; hoe je je
negatieve gevoelens om kunt buigen naar
positieve gevoelens.

algemene vragen met betrekking tot
mantelzorg gesteld worden, als u dat
wenst individueel. Zorgt u ook voor een
zieke of hulpbehoevende (thuis of in een
verzorgingshuis) dan bent u van harte
welkom!
Aanmelden is niet nodig. Deelname, koffie
en thee zijn gratis.

eventien
•Z

Het Steunpunt voor Mantelzorgers
organiseert elke maand in Parkstad
en Schinnen inloopbijeenkomsten.
Mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen
er onder het genot van een kop koffie hun
verhaal vertellen of juist de zorgen even
van zich afzetten.

(S)

tus 20

19

• Op Mezelf
• Interview met brooker Jos Reinders
• Boekenbrunch
• Burgerbetrokkenheid
• Kennismaking: Brigitte Ramakers
• Nieuws over de AED's

BOEKENBRUNCHNIEUWS
Onze boekenbrunch begint weer in
september. Iedere eerste vrijdag van de
maand leidt Dick Gebuys de interessante
boekenbrunch van 13.00 tot 15.00 uur.

Leest u graag of hoort u graag de verhalen
van auteurs die over hun boek praten?
Kom dan gezellig langs op de eerste vrijdag
van de maand om 13.00 uur in onze Brede
Maatschappelijke Voorziening aan de MariaGewandenstraat 24 in Hoensbroek.
De eigen bijdrage is 2,50 per persoon. De
koffie is gratis!

VERVANGEN GRAFFITIBORDEN
GOUVERNEUR BARON VAN
HÖVELLPLEIN
De graffitiborden aan het Gouverneur
Baron van Hövellplein zijn aan vervanging
toe!
In 2008 werden zij geplaatst en zijn daarna
twee keer overgeschilderd. Een keer door
kinderen van basisschool de Vlieger en de
tweede keer door buurtbewoners. De borden
zijn nu verweerd en wij willen ze graag
vervangen. Onze vraag aan de buurtbewoners
is of u het daarmee eens bent en hoe zouden
ze er volgens u dan uit moeten zien?
Heeft u ideeën en wilt u ons meehelpen
schilderen?
Meld u dan aan bij ons en stuur ons een
e-mail: info@mariagewanden.nl

-2-

BRIGITTE RAMAKERS
STELT ZICH VOOR
Hallo, mijn naam is Brigitte
Ramakers en graag stel ik me via
deze weg kort aan u voor.
Op 1 mei ben ik aan de slag gegaan
als opbouwwerker in de wijken
Mariarade en Maria-Gewanden, samen
met mijn collega Jeroen Hoovers.
In 2015 ben ik in de functie van
sportconsulent begonnen voor de
welzijnsorganisatie Alcander. Vanaf 1
mei combineer ik beide functies. Met
heel veel plezier!
Een opbouwwerker ondersteunt
burgerinitiatieven, draagt bij aan
de leefbaarheid, vitaliteit en de
sociale cohesie in een buurt. In de
eerste dagen heb ik al met een paar
bewoners kennis mogen maken maar
nog lang niet met iedereen.
Wilt u meer weten of gewoon eens
een praatje maken? Dan kunt u mij
bereiken via:
Facebook: Brigitte Alcander
Mail: bramakers@alcander.nl
Telefoon: 06-14748473
Ik zie er naar uit om eens kennis
met u te maken!

GEMEENTE HEERLEN ZOEKT
SAMENWERKING MET BURGERS OP
De gemeente Heerlen wil haar inwoners
meer betrekken bij het nemen van
besluiten en bij het maken van beleid.
Bijvoorbeeld bij zaken die in uw buurt
spelen. Want wie weet er precies wat er in
uw straat gebeurt? Juist: dat bent u!
Betrokken bij Heerlen
We leven in een samenleving waar je via
allerlei bronnen en kanalen op de hoogte
kunt blijven over wat er speelt in Heerlen.
Over de bouw of sloop van gebouwen, de
aanleg van een parkje of het bedenken
van een nieuwe straatnaam. Over dit soort
zaken denk je na, heb je een mening die je
misschien zelfs deelt via social media. En
met u heel veel Heerlenaren. Heerlenaren die
hart hebben voor hun stad of stadsdelen en
meer betrokken willen worden bij dat wat er
om hen heen gebeurt.
Burgers betrekken
De gemeente Heerlen onderhoudt contacten
met bewoners en buurtorganisaties via onder
meer de gebiedsregisseurs. Adriane Keulen,
wethouder van onder andere buurtgericht
werken, burgerbetrokkenheid en publieke
dienstverlening: “Samenwerken blijft een
uitdaging en kan altijd beter. De stad is
nooit af en altijd in beweging. Alleen
samen kunnen we de stad mooier maken.
Daarom willen we weten waarbij en hoe
Heerlenaren willen samenwerken. Om daar
achter te komen, trokken we onlangs de
buurten in om met inwoners te praten over
burgerbetrokkenheid.”
Van informatie tot overnemen
Burgerbetrokkenheid is breed. Het kan
betekenen dat je over een onderwerp meer
informatie wenst, graag wil meepraten
of zelfs wil meebeslissen. Of, nog een
stapje verder: dat je taken van de
gemeente helemaal wilt overnemen. Een
goed voorbeeld daarvan is het Rosarium
in Aarveld dat volledig is bedacht en
uitgevoerd door burgers.
Wat wil de Heerlenaar zoal?
De gemeente haalde veel waardevolle

informatie op tijdens ontbijtsessies
met inwoners, gesprekken met (buurt)
organisaties en instellingen en drie openbare
bijeenkomsten verspreid over de stad. Zo
bleek bijvoorbeeld dat de verschillende
regelingen voor bewonersinitiatieven erg
verwarrend zijn. Ook willen mensen graag
betrokken worden bij de inrichting van de
openbare ruimte. Verder werd genoemd dat
men bij grote projecten sneller en beter
geïnformeerd wil worden. En als het gaat
over onveiligheid in de wijken, dan zijn
de inwoners de aangewezen personen om
daarover te adviseren. Belangrijk is ook om,
bijvoorbeeld na een inloopavond, sneller een
terugkoppeling te geven over de conclusies
en het vervolg. Dat hebben we bij deze
gesprekken alvast gedaan. Alle aanwezige
deelnemers hebben een verslag ontvangen.
Hoe nu verder?
Met deze, en nog veel meer informatie, is
de gemeente aan de slag gegaan. Sommige
onderwerpen zijn direct opgepakt. Maar
het kan ook zijn dat u er nog niet meteen
iets van merkt. Want, zoals één van de
betrokken Heerlenaren opmerkte tijdens
een bijeenkomst: “Ik zie nu al hoe moeilijk
het is voor mensen om compromissen te
sluiten en zo tot een gedragen standpunt
te komen. Hoe moeilijk is het wel niet
voor de gemeente om beleid te maken dat
voor iedereen aantrekkelijk is?” Wethouder
Keulen: “Dat wordt zeker een flinke
uitdaging, maar die gaan we graag aan.
We moeten altijd ten dienste staan van
onze inwoners. Maar je kunt het niet altijd
iedereen naar de zin maken. Wel willen we
streven naar een zorgvuldige afweging van
belangen. En daar hebben we elkaar hard
voor nodig.”
Wilt u nu al op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief
van gemeente Heerlen. U kunt daarbij
aangeven over welke onderwerpen u op de
hoogte wilt blijven.
Ga naar: www.heerlen.nl > onderaan:
inschrijven nieuwsbrief.

SUBSIDIE VOOR NIEUW ONDERNEMERSCHAP
Bent u van plan om een bedrijf te
starten in een leegstaand pand en
gaat het om horeca, dienstverlening of
detailhandel? Dan komt u mogelijk in
aanmerking voor de regeling 'Ruimte voor
Ondernemerschap'.

De regeling bestaat al langer maar is
versoepeld en vereenvoudigd.
Wilt u een winkel, een horecabedrijf
of een dienstverlenend bedrijf in de
centrumgebieden van Heerlen-centrum,
Hoensbroek-centrum, Heerlerheide-centrum
of Heerlerbaan-De Bautsch vestigen? Dan
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komt u dus mogelijk in aanmerking voor een
subsidie.
Voor meer informatie kunt u terecht op:
https://www.heerlen.nl/subsidie-voornieuw-ondernemerschap.html

JOS REINDERS: GEBROOKERBOSBRO(0)KER

Jos Reinders is al 43 jaar werkzaam als
welzijnswerker bij Alcander. Daarnaast is
hij oprichter van kunstenaarscollectief
Werkplaats K in Kerkrade én fervent
fotograaf. Tijdens een foto-expositie over
het voormalige terrein van de mijn Laura
in Eygelshoven, leerde hij Wim Didderen
van Neimed kennen. Die vroeg hem twee
weken later of hij iets voelde om ‘brooker’
van Gebrookerbos te willen worden. Dat
lag in het verlengde van zijn werk en
daarom greep hij die rol ook met beide
handen aan. Sindsdien is hij als ‘olieman’
betrokken bij de ontwikkeling van diverse
burgerinitiatieven in Hoensbroek zoals
het Schurenberger Park, Bongaardpark,
Ridder Hoenpark en Sjef Diederenpark.
Tijd om eens kennis met hem te maken.
Jos: Gebrookerbos. Het is inmiddels een
heel verhaal waar je honderden dingen
over zou kunnen vertellen. Maar vertel
eerst eens iets over jezelf: wie ben je en
wat doe je zoal?
"Ik ben nu bijna 63 en heb een lange staat
van dienst als welzijnswerker in Parkstad. In
Heerlen is dat bij Alcander en in Kerkrade
bij Impuls. Zelf woon ik in Kerkrade en sta
regelmatig vol verbazing te kijken wat er
hier in Heerlen en Heerlen-Noord allemaal
gebeurt. Ik vind dat Heerlen stappen vooruit
heeft gezet als het gaat om samenwerking
met burgers. Dus in die zin was het project
Gebrookerbos dat op een gegeven moment
op mijn pad kwam bijzonder aantrekkelijk
om een bijdrage aan te leveren.
Gebrookerbos is een IBA-project dat in 2013
is ontstaan, hoewel ik er zelf pas sinds 2016
bij betrokken raakte. Dat is nu drie jaar en ik
heb een contract voor vier jaar. Dus volgend
jaar mei wordt mijn aandeel in Gebrookerbos
afgerond."

Ik haak meteen even in, want je zegt iets
interessants: je staat er vol verbazing van
te kijken wat er in Heerlen en HeerlenNoord mogelijk is. Als je zegt: "vol
verbazing", dan roept dat bij mij de vraag
op: "hoe zit dat dan in jouw woonplaats
Kerkrade?"
"De verschillende soorten burgerinitiatieven
bedoel ik daarmee, de diversiteit. Maar ook
de hoeveelheid valt me op. In Kerkrade ken
ik er wel een aantal, maar lang niet zo veel
als in Hoensbroek en Heerlen-Noord."
Nu zijn het in Hoensbroek hoofdzakelijk
‘groene’ initiatieven. Is dat in Kerkrade
ook zo, of zijn daar ook andere soorten
burgerinitiatieven?
"Ja een aantal. We hebben bijvoorbeeld d'r
‘jemuusjaard’."
Aha. De groentetuin?
"Exact. Nu is dat eigenlijk geen volkstuin,
maar veel meer iets van een paar mensen
die een stuk grond ontwikkeld hebben als
tuin en nodigen daarbij iedereen uit om een
bijdrage te leveren. Niet iedereen heeft zijn
eigen lapje grond zoals dat bij volkstuinen
gebruikelijk is, maar allemaal samen. Ook de
opbrengst is voor iedereen samen. Mensen in
de buurt die het niet breed hebben krijgen
dan gratis groenten gebracht. Maar er zijn
ook andere initiatieven zoals Werkplaats
K. Dat is een kunstenaarscollectief dat een
voormalige school omgetoverd heeft tot een
kunstenaarscollectief."
Is dat ook een burgerinitiatief geweest?
"Ja, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor
‘Centraal Wonen’ in Kerkrade. Dat initiatief
bestond zo’n jaar of dertig, maar is
inmiddels opgeheven. De eerste twintig jaar
was het een idee waarin mensen op een
andere manier wonen vormgaven, waarbij
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zorg en aandacht voor elkaar centraal stond.
Burgerinitiatieven hebben daar dus meerdere
dimensies. Gebrookerbos gaat duidelijk over
het omtoveren van braakliggende stukken
grond tot nieuwe leefbare plekken. Op dit
moment zijn het er een stuk of 26, met
name in Hoensbroek en Heerlen-Noord. Maar
er zijn ook andere initiatieven die door mijn
collega’s van Alcander ondersteund worden."
En zijn die 26 ideeën al gerealiseerd?
"Het merendeel is gerealiseerd. Er zitten
een paar oudjes bij. Het Schurenberger
park is bijvoorbeeld een van de eerste
initiatieven. Maar er zijn jonkies bij waarvan
er een stuk of zes nog in ontwikkeling
zijn, zoals speelweide Nieuw-Lotbroek. Dat
bestaat eigenlijk ook al langer maar de
mensen hebben veel moeite om het terrein
ingericht te krijgen. Het is een complex
project waar ook de gemeente een rol in
speelt. Misschien nog illustratiever is het
Broeklandterrein. Dat is niet alleen een stuk
grond waar burgers een idee over hebben. De
gemeente helpt mee om het te ontwikkelen.
Ook IBA helpt mee via het programma
'Bewoners maken Parkstad'. De toekomstige
Leisure Lane (ook een IBA-project) loopt
er langs. De firma L’ Ortye heeft er ook
een belang in genomen. En er speelt de
hangjongerenproblematiek. Dus dan zijn
er opeens meerdere belanghebbenden die
ideeën hebben over zo’n terrein. En dan is
het voor buurtbewoners moeilijk om daar
hun weg in te vinden. Dat zijn dus projecten
die langer duren, maar ik ben er van
overtuigd dat het gaat lukken."
Hoe ben je bij Gebrookerbos terecht
gekomen? Je zegt dat je uit het
welzijnswerk komt. Hoe is dat gegaan?
"Dat is een lang verhaal, maar ik maak het
kort. Wim Didderen van Neimed is fotograaf
en zat bij een fotoclub die wekelijks een
fotobespreking had in Werkplaats K. Ik heb
daar zelf ook een atelier/fotostudio. Dus die
had een clubavond en kwam een keer met
de vraag: "Hé Jos, ik zie dat je ook foto’s
maakt. Vertel eens over je werk." Ik liet hem
wat van mijn fotowerk zien waaronder het
project ‘Mijn Aarde’, dat ik ontwikkeld had
in het kader van het Jaar van de Mijnen. Dat
waren nogal grote foto’s van het voormalige
terrein van de mijn Laura. Maar ik had ook
een grote satellietopname van dat gebied.
Wat ik daarmee wilde was dat ik bij die
expositie niet alleen foto’s liet zien van dat
landschap, maar wilde ook graag praten met
mensen die een rol of relatie hadden met dat
terrein dat niemand kent en ook hermetisch
is afgesloten. Maar het ligt ook midden in
Parkstad. En wat moeten we dan doen met
dat terrein? Dat was mijn vraag die ik niet
wilde stellen aan projectontwikkelaars maar
aan de mensen die daar omheen wonen.
Want mijn idee was: zo'n stuk grond, zeker
een voormalig mijnterrein waar mensen

omheen wonen, waar ze geboren zijn, waar
ze werken en ook weer sterven, díe zouden
zeggenschap moeten krijgen over wat er in
de toekomst mee gaat gebeuren.
Ik heb toen drie gesprekken gehad met
buurtplatforms uit Kerkrade en heb daarbij
72 ideeën ‘opgehaald’ bij mensen die
eindelijk de mogelijkheid kregen om zélf iets
te vinden van dat terrein, buiten natuurlijk
alle verhalen van de wijk. Maar vooral ook
vooruit kijken. Ik zei: "Dit vind ik de waarde
van dit project waarbij misschien een van
die ideeën uitgewerkt worden samen met
IBA om er nog wat van te maken." Wim vond
dat een interessant project en vroeg me of
ik ‘brooker’ wilde worden van Gebrookerbos.
Eigenlijk was dat een stap verder; vanuit
dat mijnterrein naar de verloren plekken in
Hoensbroek en Heerlen-Noord."
Als ik je zo hoor, dan ben je er een
groot voorstander van om mensen zelf te
betrekken bij projecten of om mensen
zelf inzicht te geven in projecten. Waar
komt die drijfveer vandaan?
"Ik weet dat niet zo goed. Het eerste
initiatief waar ik ooit in terecht kwam
heette ‘Mensen zonder werk in Kerkrade’.
Werkloosheid was in de tachtiger jaren een
enorm probleem. En landelijk waren er voor
werklozen allerlei cursussen die wij ook
in Kerkrade wilden gaan doen. Een cursus
solliciteren en zo. Maar persoonlijk zag
ik daar eigenlijk niets in. Als je naar de
populatie en het toekomstperspectief van
die mensen die in de WAO of bijstand zaten
keek, dan zou het zeker in Zuid-Limburg
nog jaren duren voordat dat vruchten zou
afwerpen. En ik vroeg me af of het wel zin
zou hebben om ze de kop gek te maken over
hoe ze moesten solliciteren; alsof het aan
hun zélf lag dat ze niet aan de slag kwamen.
Het aantal werklozen en WAO-ers was heel
erg hoog.
Er waren straten waar misschien nog maar
de helft van de beroepsbevolking werkte.
De helft had een WAO-uitkering of zat in de
bijstand. Wat we níet moesten doen was die
mensen tot een verloren generatie maken. Er

"Er moest iets in de
plaats komen voor de
dingen die mensen
kwijt waren geraakt en
dat was in mijn ogen
zelfvertrouwen en
eigenwaarde."
zou ondersteuning moeten zijn, maar niet in
de vorm van het hoofd gek maken en valse
verwachtingen scheppen met een cursus
solliciteren of ‘pitrieten’. Er moest dus iets in
de plaats komen voor de dingen die mensen

kwijt waren geraakt en dat was in mijn
ogen: zelfvertrouwen en eigenwaarde. Hoe
krijg je dat dan terug? Betaald werk zou het
beste zijn, want dat is een goede manier om
te participeren.
Maar ja: werk was er niet. Toen dacht ik:
misschien moeten we ‘lookalikes’ oprichten.
Een soort projecten of bedrijven waar
mensen wel die dingen konden doen die
ook in een werkklimaat belangrijk zijn:
samenwerken, aandacht voor elkaar, op
tijd kunnen komen, iets organiseren
voor anderen. Toen hebben we projecten
opgezet als een tweedehandsmeubel
zaak. De Eerste Kerkraadse Meubelbeurs
heette die. Maar ook een kledingbeurs, de
Klussenbus, Muziekcollectief Kerkrade. Een
fotografieproject, een zeefdrukkerij. Dat
soort bedrijven in een groot oud voormalig
fabriekspand in Kerkrade-West. En dat zijn
eigenlijk dingen die weinig te maken hebben
met cursussen maar veel meer met kansen
creëren voor mensen die hun eigen droom en
realiteit kunnen en willen vormgeven. Dus
niet in de vorm van een cursus, maar een
bedrijf, een project of initiatief opzetten.
En daar heeft de wieg gestaan; om
voortdurend nieuwe initiatieven te
ontwikkelen waarin mensen zélf een grote
rol hebben zonder dat van bovenaf bepaald
zou worden wat nodig was en 'als overheid
gaan we dat wel even organiseren.'
Dat geldt ook voor Gebrookerbos. Er wordt
nogal eens gedacht: als niemand van de
burgers of van de gemeente het initiatief
neemt om iets te doen met een braakliggend
stuk terrein, waarom zou ik dat dan moeten
doen? Kijk: ikzelf heb duizenden ideeën
die je zou kunnen doen, maar dat laat ik
niet blijken. Het is ook niet belangrijk
dat ík daar een idee over heb; het moet
van de mensen zelf komen. En wat ik heel
erg belangrijk vind is, en misschien is
dat de rode draad in mijn werk toen en
Gebrookerbos nu,: eigenaarschap. Niet alleen
eigenaar voelen over een stuk terrein of over
je eigen initiatief, maar zelfs eigenaar zijn
van een idee. En hoe stom en gek een idee
ook is, ik heb geen oordeel over de waarde
van zo’n idee. Als dingen niet kunnen of
niet gerealiseerd kunnen worden, komen
mensen daar zelf wel achter en gaan ze wel
naar plan B. Dus laat je niet ontmoedigen
en frustreer je niet omdat dingen niet
kunnen. Als ik op die manier perspectieven
kan bieden, dan komen we samen een heel
eind."
We zitten hier in een van de kantoren
van Neimed. Kun je iets vertellen
over wat Neimed is en de relatie met
Gebrookerbos?
"Neimed is een kenniscentrum voor
sociaaleconomische ontwikkelingen.
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Een wetenschappelijk bureau dat zich
bezighoudt met vragen over krimp. Er zijn
ongeveer tien mensen op parttimebasis
bij betrokken. Er wordt veel onderzoek
gedaan naar economische vraagstukken en
demografische ontwikkelingen in Limburg.
We zitten hier op een etage die we huren
bij de Open Universiteit. Neimed wordt
mede gefinancierd door de OU, Universiteit
Maastricht, Zuyd Hogeschool en de provincie
Limburg. Gebookerbos is een initiatief van
Neimed, de OU en gemeente Heerlen.
Men bedacht dat behalve het ondersteunen
van burgers die iets willen doen met
braakliggende terreinen, het ook goed zou
zijn om een ‘methode’ te ontwikkelen. Dus
eigenlijk dat we onderzoek gingen koppelen
aan dat project, waarna we na vier jaar
zouden kunnen zien of die methode werkt.
Heeft het mensen een stap verder gebracht?
Kunnen initiatieven op grond daarvan
tot bloei komen én: wat is de opbrengst
daarvan voor andere krimpgebieden? Want
uiteindelijk moet na vier jaar die kennis
en kunde overgedragen worden aan andere
regio’s die daar hun voordeel mee kunnen
doen. Dat is de reden waarom het bij
Neimed is geland. Bovendien is Neimed een
onafhankelijk instituut, dus het is niet van
de gemeente of van het welzijnswerk en
ik moet zeggen dat dat een prima plek is.
Dat je ook neutraal en onafhankelijk kunt
werken."
Wie zijn er bij Gebrookerbos betrokken?
Wat doen die mensen allemaal?
'Nou, mijn belangrijkste rol als brooker
is, zoals de naam het al zegt, een soort
makelaarsrol, een sociaal-maatschappelijke
makelaar. Ik ondersteun burgerinitiatieven
met die dingen die ze nodig hebben en dat
kan van alles zijn. Maar ook om een netwerk
van initiatieven tot stand te brengen. Dat
er een onderlinge relatie is waarbij kennis
wordt gedeeld, en dat initiatieven elkaar
onderling kunnen helpen. Kennisdeling is
heel belangrijk.
Een andere collega, Linda Frints, houdt zich
bezig met communicatie. Een belangrijk
aspect hierbij is engagementmarketing.
Dat komt er vrij vertaald op neer dat goede
voorbeelden zichtbaar worden, waardoor
andere mensen in Heerlen-Noord zich
geïnspireerd voelen. Het heeft geen zin
om ergens aan te bellen of een folder in
de bus te gooien met de vraag: er ligt een
terrein braak; heb je zin om mee te denken
over?…..Nee: laat zien wat er is, waardoor
andere mensen ook op een idee komen. Dus
eigenlijk het inspireren van elkaar waardoor
er steeds meer initiatieven worden genomen.
En wellicht is dat een van de succesfactoren
geweest waarom er zo veel initiatieven in
Heerlen-Noord en Hoensbroek plaatsvinden.
Dat moet het onderzoek nog uitwijzen.">

De kruisbestuiving dus tussen de
initiatieven?
"Precies. Omdat burgers elkaar inspireren
zonder dat het voorbeelden moeten zijn van
hogere machten of van de gemeente of wie
dan ook."
Maar is het niet meer dan dát alleen? Het
gevoel deel uit te maken van een groter
geheel?
"Het is dat je het zelf zegt en zo voel
ik dat ook. Zeker in het begin was het
voor iedereen sjravele. Maar als jij nu aan
de tafel zit bij de ontwikkeling van het
Bongaardpark, dan neem je die ervaringen
mee vanuit het Schurenberger Park die zo
voor de hand liggend waren. Je wil niet
in dezelfde valkuilen lopen. Dan is dát de
opbrengst voor een ander initiatief. En
deel uitmaken van een groter geheel. Ik
merkte dat zeker bij de laatste Gebrookerbos
conferentie van vorig jaar. Er waren
zeventien initiatieven die het vermogen
hadden om in korte tijd te vertellen wat men
deed. En mensen stonden perplex en zeiden:
"Jee, wat gebeurt er toch enorm veel en
wat fantastisch dat het gebeurt". Dat is een
geweldig gevoel.
Verder maken deel uit van het team: Samira
Louali. Zij doet het wetenschappelijk
onderzoek naar de methode Gebrookerbos.
Dat onderzoek moet in mei 2020 afgerond
zijn.
Daarnaast heb je bij de gemeente ook
een team waarvan Kelly Damoiseaux
de projectleider is. Dat is een groep
van 7 ambtenaren die functioneren als
accountmanagers. Zij ondersteunen de
initiatieven ook. Dat doen ze niet fulltime
overigens. Kelly is eigenlijk ook een soort
brooker, maar dan binnen de gemeente. Want
ook dáár moeten er nog veel deuren geopend
en soms opengewrikt worden."
Je hebt inmiddels veel ervaring met de
methode Gebrookerbos. Welk advies
zou je willen geven aan mensen die
een burgerinitiatief willen starten en
ontwikkelen? Of zeg je: laat het ze zelf
allemaal ontwikkelen en ontdekken en
trap je nog niet op de rem als je merkt
dat iets misschien niet gaat lukken?
"Dat laatste ligt vóór op mijn tong. Maar het
zou natuurlijk gek zijn als we geen gebruik
zouden maken van alle expertise die andere
initiatieven al ontwikkeld hebben. Dus of
ik wil of niet, dat neem ik ook mee naar de
nieuwe initiatieven.
Bijvoorbeeld: de manier waarop bij het
Schurenberger Park, Droomplein de Wieër of
Bongaardpark ideeën zijn geïnventariseerd.
Wat je daarmee doet is het eigenaarschap
uitsmeren over alle mensen die er bij
betrokken willen zijn. Het is niet één club

met een grote mond met twee man voorop
die zich eigenaar voelen en anderen als
vrijwilliger erbij willen hebben. Dat gaat
niet werken. Vrijwilligers haken af omdat
ze niet voelen dat het iets van hunzelf is.
Je moet als groep het vermogen hebben
om bij de ontwikkeling ideeën te delen en
samen keuzes te maken. En ook samen te
kiezen wat nodig is: gras maaien of een
pr-campagne starten. Je creëert dan een
collectiviteitsgedachte en die moet je
koesteren. Laat niemand haantje de voorste
zijn. Er zijn natuurlijk altijd mensen die
vergaderingen voorzitten en zo, maar die
hebben dan toch het vermogen om te zorgen
dat het van de héle club is en dat ze zich
niet zelf op de borst gaan kloppen. Dat is
heel belangrijk bij het verduurzamen van een
initiatief.
Ook belangrijk is het managen van
verwachtingen: laat je niet ontmoedigen!
Sommige dingen duren gewoon heel erg
lang. Soms omdat het een intern proces is
om een goede relatie tot stand te brengen.
Maar ook in relatie tot de gemeente. Als
je graag iets tot stand wil brengen op een
terrein, maar het verhoud zich niet tot een
bestemmingsplan, dan wordt het moeilijk.
Je kunt dan zeggen: we gaan iets anders
verzinnen óf je gaat er voor zorgen dat het
bestemmingsplan wordt aangepast. Maar dan
ben je wel een half jaar verder. Als je iets
echt wilt, moet je er rekening mee houden
dat sommige dingen echt lang kunnen
duren. De bureaucratische molens draaien
soms heel langzaam en daar moet je wel
tegen kunnen."
Het is dus een soort advies dat je geeft in
de planfase, de ontwikkeling, voordat je
überhaupt aan de slag gaat met je idee.
Zijn er ook meer praktische tips die je
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mensen kunt meegeven die een initiatief
willen starten?
"Ja: maak een vijfpuntenplan. Dat is
iets wat we al doende geleerd hebben.
Een projectplan voor een initiatief kan
uit vijf elementen bestaan: 1: Het meest
creatieve deel is het indelen van het terrein.
Laat alle dromen en wensen los op een
plattegrond. Dat proces verbindt mensen
en laat ook zien wat de verwachtingen
van iedereen zijn. Je kunt roepen: "Hier
moet een speeltuin komen", maar als je
dat aan tien verschillende mensen vraagt
krijg je waarschijnlijk tien verschillende
speeltuinen. Mensen moeten aan hetzelfde
idee werken. 2: De investering die je nodig
hebt: maak een begroting. Vraag je af wat
dingen gaan kosten want dat bepaalt mede
hoe groot de inzet moet zijn om fondsen te
werven. 3: Communicatie: op welke manier
laat je zien waar je mee bezig bent als
initiatief. Is het voldoende om op Facebook
iets te plaatsen? Mijn idee is om het plan
zo breed mogelijk uit te zetten, zodat het
bewonersplatform, de lokale kranten, het
parochieblaadje, maar ook de vakbondsclub
en allerlei lui en organisaties in de buurten
er van af weten. Hierdoor wordt je draagvlak
om dingen te realiseren groter en ook
zichtbaarder. Anderen zijn weer actief met
het activiteitenplan. Waar ben je mee bezig,
wat wil je dit jaar organiseren? Maak daar
maar eens een plan van. Wat heb je nodig?
4: De organisatie. Is het een burgerinitiatief
of wil je een vereniging of stichting
worden? Of ga je samenwerken met andere
initiatieven? Daar moet je goed over
nadenken.
Tenslotte nummer 5 en ook de belangrijkste:
De exploitatie. Onderhoud kost geld. Je
krijgt gewoonlijk wel geld om dingen in
te richten, maar daarna begint het pas.
Ten aanzien van het onderhoud moet je
je in een vroeg stadium al zaken afvragen
als: hoe kom je aan geld om onderhoud te
plegen? Ik noem dit om te voorkomen dat
er achteraf teleurstellingen zijn. Betrek
het onderhoud bij het maken van plannen.
Fondsen benaderen om dingen mogelijk te
maken, maar neem in één adem mee hoe je
onderhoud bekostigd krijgt of georganiseerd.
Dat zijn de vaste punten aan de hand
waarvan je een initiatief opstart. Veel van
die zaken moet je ook kunnen overleggen als
je subsidies gaat aanvragen."
Je zegt dat je tot de helft van 2020 voor
Gebrookerbos werkt. Dan wordt er ook een
eindrapportage gemaakt over methode
Gebrookerbos. Wat gebeurt daarna
eigenlijk?
"Papier moet vooral niet geduldig zijn.
Ik vertelde al dat het onderzoek zelf al
een voordeel zou kunnen zijn. Niet omdat
Heerlen zich op de borst wil kloppen maar
om anderen te laten zien hoe wij het hebben

gedaan. Dus doe daar je voordeel mee. Maar
ik zie ook, en dat vind ik zelf de grootste
opbrengst van Gebrookerbos: het vindt
nu plaats in Hoensbroek/Heerlen-Noord.
De gemeentelijke coalitie heeft vorig jaar
bepaald dat Gebrookerbos als methode in
alle stadswijken ingevoerd moet worden. Een
variant daarvan is het Stadslab in HeerlenCentrum. Neimed heeft dit in april dit jaar
mee ontwikkeld.
Ik denk dat het niet nodig is om het als
apart project of proces in te voeren in
de rest van Heerlen. Veel zaken die in de
methode Gebrookerbos ontwikkeld zijn,
zouden ook in de bestaande infrastructuur
van de stad ontwikkeld kunnen worden.
Zo verstaan de accountmanagers bij de
gemeente inmiddels de kunst om op
een goede manier burgerinitiatieven te
ondersteunen. Eigenlijk is dat een houding
die je van iedere ambtenaar zou mogen
verwachten. Hierin moet geïnvesteerd
worden, zodat álle ambtenaren straks in
staat zijn om op een goede manier de
burgerinitiatieven te woord te staan en
te ondersteunen. Dat geldt ook voor mijn
collega-opbouwwerkers. Wat ik doe als
brooker verschilt niet zoveel met wat een
opbouwwerker doet. Zij moeten betrokken
worden in de methode Gebrookerbos. Dat
betekent dat je straks niet één brooker hebt,
maar misschien wel tien in de hele stad. Dat
is iets dat na afloop zou moeten ontstaan:
het integreren van methode Gebrookerbos in
de bestaande infrastructuur van de stad.
Ook vind ik dat het vertrouwen tussen
burgers en overheid groter is geworden.
Misschien is dat een bij-effect geweest
van methode Gebrookerbos, maar ik zie de
afstand letterlijk kleiner worden. Dat de
gemeente bereid is om te luisteren naar de
burgers en naar hun ideeën en zich moeite
doet om dingen te realiseren, levert over en
weer veel respect op. Hierdoor wordt ook
de kloof kleiner. Dat vind ik eigenlijk de
allerbelangrijkste opbrengst van methode
Gebrookerbos."

waar het een stuk minder is, maar je ziet
ook daar dat de transitie naar renovatie,
opknappen en vernieuwing plaatsvindt door
het weghalen van verpauperde panden waar
niet meer in gewoond wordt.
Ik vergelijk het wel eens met KerkradeWest, Heilust. Schrijfster Marcia Luijten
heeft daar in haar boek ‘Het geluk van
Limburg’ flink wat pagina’s aan gewijd.
Dat was een shabby buurtje, maar moet je
nu eens kijken. Het kost dan wel een paar
centen, het opknappen en renoveren van
een stadswijk met behoud van de identiteit,
maar het brengt veel goeds voor de mensen
die er wonen. Omdat ze daarmee ook het
gevoel hebben dat ze zich thuisvoelen in die
wijk. Dát moet je koesteren en niet allerlei
grootschalige bouwprogramma’s van bovenaf
droppen.
Dat zal uiteindelijk een stadsdeel opleveren
waar mensen zich betrokken voelen en
inbreng willen hebben in dat wat in hun
omgeving verandert. Maar misschien wel
het belangrijkste: dat ze het besef hebben
dat hun woonkamer niet ophoudt bij hun
voordeur. Dat zich achter die voordeur
een nieuwe woonkamer bevindt waar ze
zich samen met anderen thuis kunnen
voelen. En als dat gevoel er is, dan merk
je ook dat er veel meer betrokkenheid en
verantwoordelijkheidsgevoel is voor de stad
en de mensen onderling. Dát is wat mij
aanspreekt bij de Gebrookerbosinitiatieven.
Dat mensen inderdaad het vermogen hebben
om een stuk grond dat 'van de gemeente is'
opeens iets van hun zelf te laten worden
en ook een opbrengst kan hebben voor hun
zelf of voor de buren in die wijk. Ik zou niet
weten hoe dat over 10 jaar uit zou moeten
zien, maar ik denk dat we een stadsdeel
krijgen waar het heel goed toeven is. Waar
mensen zich thuis voelen."

Jos, ik eindig een interview altijd met de
vraag: Hoe ziet het er uit over 10-15 jaar?
Je kijkt vanuit Kerkrade naar Hoensbroek
en Heerlen-Noord vanuit je rol als
brooker. Voor zo ver je naar Hoensbroek
kunt kijken: welk ideaalbeeld heb je voor
ons stadsdeel voor ogen?
"Jeetje!... Kijk, ik kende Hoensbroek eerst
niet echt. Ja, Akerstraat Noord met Salvatore
en wat shabby shopjes. Dat was mijn beeld
van Hoensbroek. Ik dacht: "O mijn God,
waar kom ik in terecht?" Maar dan kom
je in wijken en buurten terecht als MariaGewanden. Het groen spuit je daar uit alle
hoeken tegemoet. Ik dacht: "Wow, wat is
dit een mooie plek om te wonen! Heel erg
groen."
Natuurlijk zijn er ook buurten en wijken
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"Maar dan kom je in
wijken en buurten terecht
als Maria-Gewanden. Het
groen spuit je daar uit
alle hoeken tegemoet. Ik
dacht: wow, wat is het een
mooie plek om te wonen"
Een belangrijke voorwaarde voor het
behoud van identiteit? Zelf aan de slag
gaan met dingen?
"Ja, identiteit…. Ik vind dat een moeilijk
begrip, ook omdat het iets is dat aan
verandering onderhevig is. Bijvoorbeeld in
Heerlen waar men heeft gekozen voor een
urban-identiteit waarbij het urbane karakter
van de stad tot uitdrukking komt in murals
en zo. Dat noem ik identiteit en die kan
veranderen. Maar als je je daarin thuis voelt,
dan is dat oké. Als identiteit van bovenaf
opgelegd wordt en je je niet meer thuis
voelt in je eigen straat, dan ga je punten
verliezen. Dan trekken jongeren weg en is de
stad ten dode opgeschreven."
Dus dat thuis voelen kun je mede vorm
geven door mee te doen aan initiatieven
en dan maakt het eigenlijk niet uit bij
welke gemeente je hoort?
"Dat was een valse! (Jos lacht). Wat dat
betreft voel ik me meer thuis in Heerlen dan
in Kerkrade. Dat heeft toch met de identiteit
van de stad te maken. Zaken waar ik blij
van wordt tref ik veel meer aan in Heerlen
dan in Kerkrade, dat een hele andere soort
identiteit heeft. Een andere cultuur ook, niet
per se die van mij. Maar ik woon er prima.
Ik heb ooit eens tegen iemand gezegd: "Ik
woon in Kerkrade en ik leef in Heerlen."
Maar dat moet je maar niet opschrijven." •
Heeft u vragen aan Jos? Stuur dan een
e-mail naar jos.reinders@neimed.nl

LOOPT U OOK MEE TIJDENS DE JAARLIJKSE BUURTSCHOUW IN MARIA-GEWANDEN?
Op donderdag 19 september wordt tussen 14.00 en 17.00 uur weer de jaarlijkse buurtschouw gehouden in onze wijk.
Tijdens de buurtschouw lopen we door onze wijk en worden punten bekeken die verbeterd zouden kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld
om kapotte bestrating of verlichting, zwerfvuil of overhangend groen. Maar ook om verkeersonveilige situaties bijvoorbeeld.
Vaak kunnen er snel oplossingen worden gevonden voor geconstateerde problemen of tekortkomingen in de openbare ruimte.
Namens de gemeente is stadsdeelcoördinator Remko van Hummel aanwezig. Verder zijn onze wijkagent, woningcorporatie Woonpunt en
mensen van de buurtstichting van de partij.
Als u nu al aandachtspunten heeft voor de buurtschouw, dan kunt u deze alvast doorgeven aan Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
(SBMG). Stuurt u daarvoor even een e-mail aan Dhr. Jo Hermanns: secretariaat.mariagewanden@gmail.com.
Iedereen kan meelopen.
Meldt u zich vooraf wel even aan door e-mail te versturen naar secretariaat.mariagewanden@gmail.com.
Heeft u geen tijd om te wachten op de buurtschouw, maar heeft u toch een aandachtspunt? Dan kunt u dit ook gedurende het hele jaar
doorgeven via het meldpunt van de gemeente Heerlen, telefoonnummer 14045.
Ook kunt u via de website een klacht of aandachtspunt melden. Ga dan naar www.heerlen.nl, -> Ik woon in Heerlen -> Meldingen.
Of heel eenvoudig via de app van de gemeente Heerlen.
We verzamelen ons op 19 september om 14.00 uur bij de parkeerplaats van basisschool De Vlieger aan de Maria-Gewandenstraat 24, 6432 CP
Hoensbroek. U bent van harte welkom. Tot dan!

AED-NIEUWS: MELD U NU AAN VOOR OOIEVAARS BIJ
ONS KASTEEL
DE REANIMATIETRAINING
Zoals u waarschijnlijk weet zijn in de wijk Maria-Gewanden twee AED’s (automatische
externe defibrillators) geplaatst en wel in de Schachtstraat en de Slot Bleyenbeeklaan.
Ze konden aangeschaft worden door bijdragen van vele buurtbewoners via geslaagde
crowdfundingsacties.
Voor succesvolle reanimaties zijn getrainde en opgeleide buurthulpverleners
noodzakelijk. Onder de donateurs van deze actie hadden zich 20 mensen aangemeld
voor een reanimatiecursus met gebruik van een AED. Deze trainingen hebben inmiddels
plaatsgevonden en werden gegeven door de heer John Visker.
De foto toont enkele cursisten tijdens de training. De deelnemers krijgen binnenkort een
getuigschrift waarmee ze zich kunnen aansluiten bij het landelijk netwerk www.hartslagnu.nl
Dit is een netwerk waarmee buurthulpverleners gealarmeerd worden als er in hun omgeving
via 112 een beroep wordt gedaan op hulp in verband met een mogelijke hartstilstand.
Voelt u ook iets voor zo’n reanimatietraining? Stuur dan een e-mail naar:
info@mariagewanden.nl.
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Het zal bijna niemand zijn ontgaan dat
zich in mei twee ooievaars nestelden in
een boom bij het kasteel.
Zorgvuldig bouwden ze hun nest en
landerijen en het natuurgebied rondom het
kasteel werden gebruikt om te zoeken naar
voedsel zoals grote insekten en kikkers.
Hoewel de broedtijd ongeveer 33 dagen
bedraagt en menigeen afwachtte tot de
jongen zich zouden laten zien, verlieten
de volwassen vogels op een gegeven
moment het nest en zijn daarna niet meer
teruggekeerd. Geen jongen dus. Helaas.

OP MEZELF: HEERLENSE ZORGAANBIEDER VOLGENS
ANTROPOSOFISCH BEGINSELEN
Op Mezelf is een kleine, jonge
zorgaanbieder voor mensen met een
(licht) verstandelijke beperking, een
psychiatrische aandoening of mensen die
aan forensische zorg zijn onderworpen.
Op Mezelf biedt groepswonen,
zelfstandig begeleid wonen en ambulante
begeleiding.
Op Mezelf heeft op dit moment een
groepswoning met 11 bewoners aan
de Amstenraderweg en een 30-tal
appartementen aan de Hoofdstraat en
Harmoniestraat en in de omgeving van
Hoensbroek. Er wordt door een team van 29
medewerkers ondersteuning aangeboden aan
ongeveer 40 cliënten.
Op Mezelf kent een zware cliëntgroep.
Vaak gaat het om cliënten die in de
reguliere zorginstellingen onvoldoende
tot ontwikkeling zijn gekomen. De groep
bestaat voor het merendeel uit (jong)
volwassenen met een (licht)verstandelijke
beperking. Soms is er sprake van een
verslavingsverleden en soms uit detentie
met een beperkt of negatief eigen netwerk;
mensen die willen leren samenwonen of die
een kind of kinderen hebben of graag willen.
Het zorgaanbod is afgestemd op de
intensiteit van de ondersteuningsbehoefte
van de cliënten op alle leefgebieden. Deze
behoefte varieert van volledig intramuraal
wonen met begeleiding en persoonlijke
verzorging tot individuele ambulante
begeleiding en/of dagbesteding.
In het kader van de Wet Toelating
Zorginstellingen (Wtzi) heeft OpMezelf een
toelating voor de functies persoonlijke
verzorging, verpleging, begeleiding,
behandeling en verblijf. De toelating
is afgegeven voor kleinschalige
woonvoorzieningen. Op Mezelf heeft er heel
bewust voor gekozen om vooralsnog geen
behandeling aan cliënten aan te bieden
maar deze zoveel mogelijk onder te brengen
bij gespecialiseerde aanbieders. Zo kan er
een ruimer aanbod bewerkstelligd worden.

en hoe wij daarin kunnen ondersteunen. Zo
wordt gezien welke talenten al aanwezig
zijn en welke ontwikkeluitdagingen de ander
heeft. Hierdoor ontstaat een kracht tussen
medewerker en cliënt.
Het leren omgaan met beperkingen of
klachten, vertrouwen winnen op basis van
kwaliteiten en ondanks beperkingen toch
een betekenisvol leven hebben; dát zijn de
uitgangspunten.

OpMezelf werkt vanuit de antroposofische
inspiratie. Dit betekent dat de
handelingsimpuls en de wilsrichting van de
ander en in het bijzonder van de cliënten
centraal wordt gesteld. Hierdoor leert men
de ander te 'lezen' en kan zo aansluiten bij
de ontwikkelingsbehoefte. Bij cliënten uit
die behoefte zich vaak in onbegrepen of
storend gedrag.
Voor OpMelf is ieder mens in de kern
gelijkwaardig aan ieder ander, ongeacht de
beperkingen. Ieder mens heeft zijn eigen
sterke en zwakke kanten. Wie een ander in
zijn ontwikkeling helpt, is dienstbaar voor
de ander, maar zeker ook voor zichzelf. Bij
dienstbaarheid ben je meer gericht op geven
dan op halen. Meer op waarde toevoegen
voor het grotere geheel dan op het vervullen
van je eigen behoeften.
In 2019 zal Op Mezelf de dagbestedingsplek
en de werkzaamheden van “Soek” overnemen

Bij Op Mezelf wordt gewerkt vanuit de
ontmoeting en de verbinding. Door met de
ander echt verbinding te maken en het besef
dat ieder mens in de kern gelijkwaardig is,
ontstaat een vertrouwensband en wordt
inzicht gekregen waar de ander wel en niet
van houdt. Er wordt gekeken naar wat er op
hun pad is gekomen en wat de drijfveren zijn
voor de handelwijze of voor het gedrag. Door
verbinding met de ander te maken krijgt
men inzicht in wat de ander echt wil, welke
invulling hij of zij aan zijn leven wil geven
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en starten met leren werken. Hierbij spreekt
men liever van leren werken en niet van
dagbesteding. De activiteiten die tot
op heden door Soek worden aangeboden
zijn o.a. het repareren van fietsen en het
verkopen van kleding. Welke invulling Op
Mezelf precies aan Soek gaat geven is
afhankelijk van de ontwikkelingsbehoeften
en wensen van de cliënten. Tevens biedt
men dagbesteding aan bij een zorgboerderij
in Palemig en is er de vergeten groententuin
aan de Hoofdstraat en de moestuin achter de
groepswoning in het dagbestedingspakket.
Voor komend jaar wordt onderzocht of er
een aantal tiny houses geplaatst kunnen
worden op de Amstenraderweg achter de
groepswoning. Hier kunnen cliënten de
eerste stap zetten naar zelfstandig wonen.
Voor meerdere cliënten zal deze tussenstap
noodzakelijke of wenselijk zijn omdat
zelfstandig wonen nog niet zal lukken maar
wel zodanige stappen in hun ontwikkeling
hebben gezet dat de groepswoning ook niet
meer echt passend is.
Ook is men in nauw overleg met Woonpunt
om over drie jaar vier blokken met in
totaal 80 appartementen te hebben
omgevormd tot een hechte, positieve,
veilige woongemeenschap met een
voorbeeldfunctie voor de rest van de wijk
en voor probleemwijken in Nederland. Op
termijn gaat men er van uit dat door de
verbetering van de sociale cohesie in dit
deel van deze wijk, het leefklimaat een
positieve ontwikkeling door zal maken en
dat ook mensen zonder acute hulpvraag weer
graag hier willen komen wonen en zo deel
uit te willen maken van de leefgemeenschap
in ruimere zin; een inclusieve heterogene
leefgemeenschap.
Meer informatie op www.opmezelf.nu.

NIEUW SEIZOEN
HOENSBROEKSE AMATEUR KUNST
FOTOCLUB

BLOKFLUITLES OP
SCHOOL: HAK LAAT
WEER VAN ZICH
HOREN!

In september start de HAK Fotografieclub
Maria-Gewanden weer met bijeenkomsten.
Er kunnen nog mensen aanschuiven.

HAK, de Hoensbroekse Amateur Kunst, is
een samenwerkingsverband tussen de vier
stichtingen buurtbeheer in Hoensbroek.
HAK spant zich op allerlei manieren
in voor de leefbaarheid en samenhang
tussen mensen in Hoensbroek. Om dit te
realiseren streeft HAK naar samenwerking
met plaatselijke verenigingen en
cultuuraanbieders uit de regio.

Voor dit seizoen zijn er twaalf
bijeenkomsten gepland. Op vijf avonden
zijn er gastfotografen aanwezig en wordt er
met een thema gewerkt. De overige zeven
bijeenkomsten zijn er vrije opdrachten, dus
wat u zelf wilt fotograferen.
Ook worden er drie avonden georganiseerd
met basistechniek als onderwerp. Tijdens
deze avonden worden de beginselen van het
fotograferen uitgelegd door Hans Ermers.
De groep bestaat op dit moment uit zeven
deelnemers, variërend van beginners tot
gevorderden. Er is voor gekozen om de groep
uit maximaal 10 mensen te laten bestaan,
zodat iedereen dan ook zijn/haar aandacht
krijgt. Ook tijdens een avond, als we aan
een opdracht werken en iedereen aan de
beurt komt.
Er is dus nog plaats voor drie personen.
Als er zich meer mensen aanmelden, worden

ze op een wachtlijst gezet.
Eerste bijeenkomst
Wanneer: donderdag 19 september 2019
Tijdstip: 19:00 uur
Waar: Brede Maatschappelijke Voorziening
De Vlieger Maria-Gewandenstraat 24,
Hoensbroek.
Bijdrage
Het seizoen loopt van september 2019 tot
en met mei 2020 en er wordt dan toegewerkt
naar een expositie ergens in Hoensbroek.
Deze is meestal eind mei of begin juni.
De eigen bijdrage per avond is 5 Euro.
Voor nieuwelingen is de eerste avond gratis.
Wilt u zich aansluiten bij de fotogroep,
dan wordt u verzocht om voor de elf andere
bijeenkomsten het bedrag in een keer van
tevoren te voldoen.

Een van de speerpunten van HAK is om
alle kinderen op jonge leeftijd in aanraking
te brengen met kunst, muziek en dans.
Dat kan door middel van community art:
projecten waarbij jong en oud via workshops
proeven aan verschillende uitingen van
kunst. Daarnaast worden er aan basisscholen
trajecten aangeboden waarin kinderen 10
weken onder leiding van bevlogen docenten
zingen, dansen en musiceren.

Heeft u interesse om mee te doen? Dan
bent u van harte welkom om op donderdag
19 september te komen kijken.
Aanmelden kan bij Corina de Greef via email
corina6134@gmail.com.

Op 19 september 2019 wordt gestart met het
project 'blokfluiten op school'. Gedurende 10
weken krijgen de leerlingen van groep 5 op
drie Hoensbroekse basisscholen blokfluitles.
In totaal doen hier 108 kinderen aan mee.
De lessen worden wekelijks tijdens
schooltijd gegeven door Marie-Josée
Aarts, muziekdocent en dirigente van het
jeugdorkest van harmonie St.Caecilia in
Hoensbroek. De lessen worden mogelijk
gemaakt door subsidie van de HAK.
Deelnemende scholen zijn De Regenboog,
De Vlieger en De Mheyster. De leerlingen
maken kennis met het instrument en leren
hierop spelen. Er zijn goede ervaringen
opgedaan tijdens eerdere projecten. Ook
tijdens het klappen van verschillende
ritmes is te merken dat de motoriek en het
luisteren naar elkaar wordt versterkt. Het
lukt dan ook steeds beter om goed samen
te klappen/spelen. Na deze 10 weken wordt
het project feestelijk afgerond met een
gezamenlijk optreden met het jeugdorkest
van de harmonie St. Caecilia Hoensbroek. De
locatie is momenteel nog niet bekend maar
zal te zijner tijd bekend worden gemaakt.

Foto: Corina de Greef

NIEUW SEIZOEN
SENIORENCLUB!
Onze seniorenclub begint weer aan een
nieuw seizoen.
In september is er weer iedere week op
donderdag van half twee tot half vijf een
seniorentref in onze BMV aan de MariaGewandenstraat 24.
Wilt u ook meedoen?
Kom dan gewoon even langs als we er zijn
op donderdag.
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ACTIVITEIT IN HET SCHURENBERGER PARK
Op zaterdag 25 mei heeft Scouting Regio Zuidoost Limburg met 200 welpen en hun
leiding een hele geslaagde Jungledag gehad op het activiteitenterrein van het park.
Dit is een regionaal georganiseerde dag door de welpenleiding van verschillende
scoutinggroepen uit de regio. Scoutinggroep de Stutters was gastheer en maakte hiervoor
gebruik van het Schurenbergpark.

Medewerkers van de provincie brachten op 13 juni een werkbezoek aan het Hoensbroekse
park aan het Groenewegse bospad.
De aanleg van het Schurenberger Park zou niet mogelijk zijn geweest zonder bijdragen van
het bedrijfsleven, lokale en regionale overheden, donateurs en uiteraard de adoptanten van
levensloopbomen. Omdat het Schurenberger Park onderdeel uitmaakt van het IBA-Parkstad
project 'Gebrookerbos', en de provincie aandeelhouder is van IBA Parkstad, bezocht een groep
medewerkers van de provincie op 13 juni enkele IBA-projecten, waaronder het Schurenberger
Park.
Brooker Jos Reinders (lees vanaf pagina 4 het interview met Jos) opende het bezoek, waarna
Hans Ermers, verantwoordelijk voor de communicatie bij de stichting Schurenberger Park, de
enthousiaste groep vertelde hoe het idee voor het Schurenberger Park in 2014 ontstond en
voor welke uitdagingen de stichting staat. Hierbij is het zoeken naar een solide structuur voor
incidenteel en structureel onderhoud van belang.
Foto's: Corina de Greef, Hans Ermers, Dennis Dokter.
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DE ANTI-INBRAAKTIPS
VAN EX-INBREKER
EVERT JANSEN
"Zorg voor meer sociale controle in de
wijk". Als ex-inbreker weet Evert Jansen
van Stichting Veiligheid en Preventie als
geen ander hoe hij zich razendsnel de
toegang tot andermans woning verschaft.
De aangewezen persoon dus om ons uit te
leggen hoe een inbreker denkt. Maar nog
belangrijker: hoe we een inbraak kunnen
voorkomen.
De belangrijkste tip van Evert? “Kijk weer
eens wat vaker uit het raam, dan op het
scherm van je tablet of computer. Maak
contact met vreemde mensen in de wijk.
Zorg ervoor dat een potentiële inbreker zich
gezien voelt. De kans is dan namelijk groot
dat hij in plaats van het dievenpad, het
hazenpad kiest.”
Inbraakpreventie
Evert Jansen was jarenlang verslaafd aan
heroïne en cocaïne. “Ik was als kleine
jongen in mezelf gekeerd en kon me moeilijk
uiten. Ik ging al vrij jong drinken en blowen
en had daar geld voor nodig. Dat begon met
winkeldiefstal, maar na een tijdje werd ik
overal herkend. De stap naar woninginbraken
was snel gemaakt.” Na achttien jaar zware
verslaving besloot hij dat het genoeg was.
“Ik ging in therapie, kickte af en leerde
eindelijk met mijn gevoel om te gaan.”
Dat gevoel vertelde hem dat hij voortaan
mensen wil voorlichten. In eerste instantie
over de gevaren van alcohol en drugs, maar
nu dus over inbraakpreventie. Zo reist hij
sinds enkele jaren het land door en was hij
onlangs een paar dagen in Heerlen.
Maak het inbrekers lastig
In samenwerking met de gemeente, politie,
buitengewoon opsporingsbeambten,
Alcander en de buurtorganisaties gaf Evert
in Heerlen inbraakpreventieavonden voor
buurtbewoners. In het najaar volgen er nog
meer buurten. Voorafgaand aan zo’n avond
maakt hij een rondje door de wijk en maakt
hij foto’s van wat hij zoal aantreft. Evert:
“Mensen sluiten hun deuren niet af, laten
ramen openstaan en sluiten fietsen niet
af. Ik ben tientallen schuurtjes en garages
ingelopen waar de spullen voor het grijpen
liggen. Waardevolle spullen zoals laptops
liggen vaak als in een etalage te pronken op
de eettafel.” Ook is het opvallend hoeveel
mensen met mooi weer hun achterdeur
onbewaakt laten openstaan. Evert: “Met in
het slot de huissleutels en soms zelfs de
autosleutel. Mensen schrikken behoorlijk als
ik ze aan de voordeur de sleutels van hun
eigen huis overhandig.”
Maar mensen laten ook allerlei spullen
rondom hun huis slingeren, waarmee ze

inbrekers van dienst zijn. “In jouw kliko,
kruiwagen of aanhangwagen kunnen dieven
snel hun gestolen spullen vervoeren. Ladders
worden gebruikt om via openstaande
slaapkamerraampjes naar binnen te kruipen.
Met schroevendraaiers uit je openstaande
schuurtje, worden sloten opengedraaid.
Heb je buiten een stopcontact waar stroom
opstaat? Door kortsluiting te maken, zet een
dief je alarmsysteem uit.” Verder houden
inbrekers erg van donkere brandgangen.
“Zorg voor verlichting die op een sensor
werkt. En zet een slot op je tuinpoort, want
ook dat is een extra drempel om binnen te
komen.”
Maak lawaai
Is een inbreker eenmaal binnen, dan begint
hij meestal met doorzoeken van de zolder.
Evert: “Lig je net even op bed en hoor je
iemand in huis? Houd je dan vooral niet
stil, maar maak lawaai. De inbreker zal er
dan als een haas vandoor gaan.” Het is
een fabeltje dat dieven alleen ’s avonds
inbreken. Evert schudt stellig zijn hoofd:
“Gelegenheidsinbrekers slaan de hele dag
toe. Hoeveel mensen brengen ’s morgens
even snel de kinderen naar school en nemen
het dan niet zo nauw met het sluiten van
deuren en ramen? Het ideale moment voor
een dief om zijn slag te slaan.“ Een dief
heeft echt maar een paar minuten nodig.
En ook al is niet je hele huis leeggehaald,
wellicht zijn er voor jou heel waardevolle
spullen verdwenen die je niet meer kunt
vervangen. Laat het zover niet komen.”
Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Evert
hamert erop om ramen en deuren altijd
goed af te sluiten. Dat maakt het voor
dieven al een stap moelijker om binnen
te komen. Maar dan ben je er nog niet.
“Inbrekers gebruiken telkens nieuwe
technieken. Zo worden steeds meer inbraken
gepleegd waarbij de cilinder uit het slot
wordt verwijderd met behulp van een
schroef. Bij een andere methode wordt een
iets uitstekend cilinderslot met een tang
stukgedraaid en zo uit de deur getrokken.
Maar inbrekers gebruiken ook een koevoet of
schroevendraaier. Het is daarom aan te raden
om je bij een erkend bedrijf eens vrijblijvend
te laten informeren over hoe veilig het
hang-en sluitwerk van je huis nog is.”
Verdachte situatie? Bel 112!
Met het nemen van deze
voorzorgsmaatregelen ben je al een heel
eind. Maar voor Evert nog niet helemaal.
Sociale controle in de buurt is voor hem net
zo belangrijk. “Spreek vreemden aan. Neem
de regie in eigen handen, het is jouw buurt.
Zie je een verdachte situatie? Neem dan niet
het heft in eigen handen, maar bel altijd
112.”
Wilt u meer weten over veiligheid in uw
buurt? Kijk dan eens op www.heerlen.nl/
veiligebuurt.
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