Interview met Ria van Leijenhorst
Door Hans Ermers
Ze is geboren en getogen in Hoensbroek. Als jong meisje woonde ze in de
Hoofdstraat boven melkboer Salimans. Haar protestantse afkomst was in haar jeugd
nogal eens de reden voor een afwijzing door rooms-katholieken, bijvoorbeeld bij
een sollicitatie of bij de uitnodiging van een feestje. Hierdoor heeft ze haar gevoel
voor rechtvaardigheid ontwikkeld en in haar latere leven kunnen inzetten bij haar
vrijwilligerswerk in onze wijk. Binnenkort is het 25 jaar geleden dat de voorganger
van Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden, Buurtgericht werken, het levenslicht
zag. Een korte terugblik met vrijwilligster van het eerst uur: Ria van Leijenhorst.
‘Ik ben van huis uit protestant en werd daarom bij sollicitaties nogal eens afgewezen. Het eerste
wat ze je vroegen was of je rooms-katholiek was. Ik solliciteerde me suf, maar zonder succes.
Totdat ik een advertentie liet plaatsen waarin met koeienletters stond: ‘Meisje met protestantse
godsdienst zoekt baan.’ Ik kreeg maar één reactie en ben meteen aangenomen bij dat
aannemersbedrijf waarvan de eigenaren ook protestant waren. Maar toen ik ging trouwen werd ik
ontslagen, want zo ging dat in die tijd. Naderhand heb ik tegenover die aannemer tot aan mijn
pensioen op het kantoor vakbond FNV gewerkt.’

Wat motiveerde u om iets voor de buurt te gaan betekenen?
‘Nadat ik trouwde, verhuisden we naar de Markgravenstraat. Mijn man werkte op de OranjeNassau III en die woningen werden door de ON-mijnen gebouwd. In de begintijd was er in de
buurt en in de omliggende wijken van alles te doen. Er waren verenigingen en (sport)clubs waar
iedereen lid van was. Op een gegeven moment merkten we dat er bijna niets meer te doen was. Er
werden geen activiteiten meer georganiseerd en er waren geen verenigingen meer. Ik vond dat er
moest iets gebeuren.

U woonde dus in de kasteelbuurt. Hoe bent u bij het buurtgericht werken
terecht gekomen?
‘Er werd een informatieavond georganiseerd, ik weet niet meer door wie. Omdat ik vond dat er iets
met de buurt moest gebeuren ben ik naar die informatieavond gegaan. Ik was erg nieuwsgierig
naar de ideeën die er waren en ik wilde zelf ook iets gaan betekenen. Onze kinderen waren
inmiddels de deur uit, dus had ik weer wat tijd. Ik vond bijvoorbeeld dat er een speeltuin zou
moeten komen. Uiteindelijk heeft die bijeenkomst er toe geleid dat er een buurtwinkel kwam op
de hoek van de Wingerdweg waar vroeger de snoepwinkel was.’

Wie kwamen er in de buurtwinkel en wat werd er allemaal gedaan?
‘We gingen bijvoorbeeld handwerken. Er was een vaste groep die elke week met een man of 6-7
bij elkaar kwam. Els Klinkers was in die tijd bijvoorbeeld een heel trouwe vrijwilligster.

Maar er was ook een spreekuur waar mensen uit de buurt terecht konden met van allerlei vragen.
Over het invullen van het belastingformulier bijvoorbeeld. Ze konden daarvoor meteen bij ons
terecht en hoefden niet meteen naar officiële instanties. Niet iedereen praatte altijd even makkelijk
over problemen of zorgen die er waren, maar wij stonden wel altijd voor ze klaar.
Ik heb altijd een administratieve kantoorbaan gehad, onder andere bij het FNV-kantoor in Heerlen.
Daardoor kon ik de mensen die vragen hadden een eind op weg helpen. Voor allerlei zaken
hoefden ze dan niet meteen naar een instantie toe. Wij konden ze daarna wel, indien nodig,
doorverwijzen.
We kregen ook een computer bij de buurtwinkel, zodat mensen die er thuis geen hadden toch
samen met ons dingen konden regelen. Het waren vaak oudere mensen en soms ook jongeren.
Toen het allemaal serieuzer werd kwam er iemand van Alcander bij. Naderhand kregen we ook het
Wingerdhuis erbij, het huisje bij de speeltuin.’

Toen kwam er een moment waarop u besloot te stoppen met het
vrijwilligerswerk bij het Wingerdhuis. Wat was de aanleiding hiervoor?
‘Er was geen echte aanleiding. Wel was het zo dat er steeds minder mensen naar de activiteiten
kwamen en de animo bij iedereen terugliep. Alcander ging meer doen en nam dingen van ons
over; het werd professioneler. Maar mensen raakten misschien ook teleurgesteld en verwachtten
andere dingen van het buurthuis. Wellicht heeft het ook te maken met hoe de buurt zich in de
loop van de tijd heeft ontwikkeld.

U woont nu niet meer in de kasteelbuurt. Volgt u wel nog wat er gebeurt
in Maria-Gewanden?
‘Ja hoor, maar het wordt wel minder als je niet meer naar de vergaderingen gaat. Bij de school
waar de vergaderingen en activiteiten worden gehouden is het ’s avonds nogal donker. Ik vind dat
niet zo prettig en ik wil ook niet dat anderen me komen halen, want ik rijd zelf nog auto. ‘

Heeft u nog een wens voor Hoensbroek of voor Maria-Gewanden?
‘Ik ben een tevreden mens. Ik hoop dat Hoensbroek blijft zoals het is en dat niet alles naar Heerlen
gaat. Zo weet ik niet of er nog iemand in het politiebureau zit, terwijl ik er met de neus bovenop
zit. Natuurlijk wil ik ook dat de winkels openblijven, soms zijn ze opeens weg zoals de
sigarenwinkel in de Hoofdstraat.
Ik hoop dat jongere mensen Hoensbroek trouw blijven en zich inzetten voor de wijken. En ik denk
eigenlijk ook dat dat wel goed komt, er zijn er genoeg die zich willen inzetten en er tegenaan
gaan.’
Ria is nog steeds vrijwilligster bij Alcander in de Koffiepot. Ze is een bescheiden vrouw die zich graag
inzet voor het welzijn van de inwoners van Maria-Gewanden.
Uiteraard willen we Ria heel erg bedanken voor al het werk dat ze tot op de dag van vandaag voor de
wijk doet!

