Een uitgave van de Stichting Buur tbeheer Mar ia-Gewanden

WIJKBEWONERS PAKKEN PROBLEEM ZWERFAFVAL AAN
Elke laatste zaterdag van de maand. Dat is het ritme van “Zwerfafval aanpakken”. Een
initiatief dat in 2021 gestart is met enkele wijkbewoners.

Een kleine groep buurtbewoners begint
met het opruimen van het zwerfafval op
het trottoir en de groenaanplant langs de
Schuureikenweg. Als die schoon is, gaan ze
door met de aangrenzende straten.
De eerste keer werden maar liefst acht grote
vuilniszakken met zwerfvuil opgehaald. En
minstens zo belangrijk: de sfeer was prima.
Dus de groep gaat er zeker mee door het
motto: Samen opruimen werkt gewoon beter!
Vind je ook dat zwerfafval niet thuishoort in
onze straten en groenvoorziening en wil je
graag een keer meehelpen met opruimen?
Sluit je dan aan. De groep verzamelt zich
bij de Slot Aldeborglaan 1 om 12:00 uur. De
komende keren zijn de zaterdagen: 24 april,
29 mei en 26 juni.
Aanmelden is wel fijn en kan door een e-mail
te sturen naar info@buzzychain.nl
De gemeente Heerlen heeft de groep
professionele hulpmiddelen verstrekt. Goede
handschoenen, zakhouders en knijpers maakt
het bijna tot een feest!
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NIEUWE BESTRATING TERSCHURENWEG BIJNA GEREED

als mantelzorger bezig houden met onze
naasten? Zij verdienen allemaal een groot
compliment.
Zoals u zult begrijpen heeft deze periode ook
invloed op hoe Buurtberichten er uit ziet.

VAN DE REDACTIE
Wordt u de coronamaatregelen ook zo
langzamerhand moe? Natuurlijk bent u
niet de enige. Ook de mensen die normaal
de activiteiten van Stichting Buurtbeheer
Maria-Gewanden organiseren, willen
maar wat graag weer terug naar het ‘oude
normaal’. Laten we met z’n allen hopen
dat het inenten er voor zorgt dat we elkaar
binnenkort weer kunnen ontmoeten
zoals we dat vóór Corona deden. Want dat
ontmoeten, het bij elkaar komen, is wat de
meeste mensen missen.
Dat merkten we tijdens de acht korte
interviews die we hielden met wijkbewoners.
Wij vroegen ze naar hun ervaringen het
afgelopen jaar. Waren ze zelf ziek? Hoe
hebben ze de periode beleefd? En de
allerbelangrijkste vraag: wat ga je doen op
het moment waarop alle beperkingen worden
opgeheven?
Weliswaar zijn veel activiteiten niet
oorgegaan, toch zijn mensen continu bezig
om op allerlei manieren deze bijzondere tijd
een eigen invulling te geven. In onze wijk
wordt er zwerfafval opgehaald en er worden
poëziewandelingen gehouden. Op een ander
niveau wordt achter de schermen bijvoorbeeld
gewerkt aan twee voorlichtingssessies over de
aanleg van de Leisure Lane (het toekomstige
fietspad over het voormalige mijnspoor) en
er is een onderzoek gestart naar hoe mensen
financieel geholpen kunnen worden om hun
woning te verduurzamen.

Het einde komt
langzamerhand in zicht;
houd nog even vol, of zoals
in het Limburgs wordt
gezegd: 'Haot paol!'en let
’n bietje op elkaar!
Sommige mensen vinden het moeilijk om
lang binnen te blijven en zoeken hun vertier
in het maken van coronawandelingen.
Anderen maken van het binnenzitten een
deugd: ze gaan hobbyen, of schrijven een
muziekstuk over de coronaperiode. Uiteraard
zijn er de onvermoeibaren: zij die er voor
moeten zorgen dat het dagelijks leven blijft
draaien. Hoe onderhouden zij het contact met
collega’s en klanten? En hoe gaan de talloze
wijkbewoners om die zich beroepsmatig of

De redactie wenst u veel lees- en kijkplezier.
In verband met plaatsgebrek vindt u in deze
uitgave slechts enkele foto's van de leden van
onze fotoclub. Volgende keer meer!

De kracht
Heer
len
van de buurt

De kracht van de buurt

Het afgelopen jaar werden werklust en geduld binnen de Heerlense buurten en het
Buurtgericht Werken op de proef gesteld. De deuren van buurthuizen bleven gesloten en de
agenda’s waren leeg. Ondanks deze ongekende situatie, werd snel duidelijk dat het
coronavirus en de bijbehorende maatregelen er de inzet en het enthousiasme van
buurtbewoners, opbouwwerkers en vrijwilligers niet onder kreeg. Er was volop activiteit. Er
ontstonden initiatieven in wijken, in straten, tussen buren; er was oog voor ouderen,
jongeren, gezinnen en eenzamen. De gemeenschapszin en verbondenheid groeide en dat
verspreidde zich door de hele stad.
Vóór en dóór mensen
Maar er is meer. Want in dit moeilijke jaar werd weer eens duidelijk dat er kracht, aandacht
voor elkaar en creativiteit zit in de Heerlense buurten. Jullie lieten zien dat krachten die
gebundeld worden iets heel moois voortbrengen. Het omzien naar elkaar en het klaarstaan
voor elkaar en jullie tomeloze inzet hielp een straat, een buurt er het afgelopen jaar
doorheen. Het wordt nog maar weer eens duidelijk: de buurt is er vóór en dóór mensen. Alle
buurten, ieder met zijn eigen identiteit en gemeenschapsgevoel, maken samen Heerlen.
Hoop en perspectief
Mijn waardering voor jullie onvermoeibare inzet en jullie werkende handen en hoofd. Dat
ons hart uit mag blijven gaan naar de mensen om ons heen, naar de stad en de buurt waarin
we wonen. Met de lente voor ons, de zon op ons gezicht en de voorzichtige versoepelingen
groeit de hoop. Maar vooral de kracht in en van de buurt biedt hoop en perspectief voor de
toekomst!
Persoonlijk en dichtbij
Als wethouder Buurtgericht Werken & Burgerbetrokkenheid, ga ik graag persoonlijk met u in
gesprek over uw buurt. Wat gaat goed en wat kan beter? Neemt u gerust contact met me
op. Ik ben bereikbaar op 06 – 82 51 84 32 en via mail: a.keulen@heerlen.nl
Warme groet,
Adriane Keulen
Wethouder Buurtgericht Werken & Burgerbetrokkenheid
Heeft u vragen over óf ideeën voor uw eigen buurt, dan kunt u ook te allen tijde contact
opnemen met de Buurtregisseur die speciaal staat opgesteld voor uw buurt.

Limburgs winterlandschap - foto: Henk Hagenaars

-2-

HOE VERGING HET
ONZE BUURTBEWONERS
AFGELOPEN JAAR?
Acht korte corona-interviews met wijkgenoten
Nu het er op lijkt dat de coronacrisis zijn langste tijd heeft gehad en het inenten is gestart, vond de redactie van Buurtberichten het tijd
om een aantal buurtbewoners eens te vragen hoe zij het afgelopen jaar hebben beleefd.

JAKOB GIESBERTZ, 12 jaar, havo-leerling op
het St. Janscollege

CORINA DE GREEF, 59 jaar, medical engineer
in ruste

Jakob heeft de gevolgen van de
coronamaatregelen met name gemerkt in de
manier waarop hij les kreeg. Maar ook een
nieuwe hobby moest hij voortijdig stoppen.

Corina de Greef heeft de coronaperiode
niet echt als vervelend ervaren. Ze schrok
aanvankelijk enorm van de beelden uit Italië
en andere landen vorig jaar. Ze bleef heel
veel binnen en heeft zich volledig gestort
op handwerken en het fotograferen van wat
zich allemaal afspeelde in haar eigen wilde
wingerdtuin.

“In het begin vond ik de onlinelessen van
school wel leuk, want dan kon ik ’s morgens
wat uitslapen. Maar tijdens de lessen werd
ik ook wel afgeleid. Dat hangt ook wel af van
welk vak het is. Bij het ene raak je sneller
afgeleid dan bij het andere. Dus de eerste
twee tot drie weken ging het wel, maar
langzamerhand ga je je zitten te vervelen en
dat leidt dus af; je hebt niet echt zin in de les.
Maar als je in een klas zit, heb je echt contact
met de leraar. Als je achter het scherm zit
is dat dus niet zo. De leraar besteedt online
meer aandacht aan de inhoud van de les dan
aan de leerlingen. Dus die afleiding heeft
een behoorlijke invloed op mijn studie. Maar
in het algemeen is het zo dat als je goede
aantekeningen maakt, het wel gaat.

Hoe begon de coronaperiode voor jou?
"Eigenlijk al tijdens carnaval van vorig jaar.
Dat vierde ik niet zelf, maar er werd een
man ziek in Duitsland die in Sittard naar de
optocht was gaan kijken. Omdat ik ook al
beelden had gezien van Italië, ging bij mij
een belletje rinkelen en ik dacht: dit is niet
goed. In het begin van het jaar was ik bij een
feest bij van der Valk in Heerlen. Vlak daarna
ben ik een paar dagen ziek geweest, een heel
vreemde griep. Dat triggerde mij om meteen
toen ik beter was binnen te blijven, eigenlijk
tot nu toe."

Na onze verhuizing naar Hoensbroek
een half jaar geleden, zou ik naar de
boogschietvereniging gaan. Dat ging dus
helaas ook niet door. Ik heb ook geen echte
hobby’s. Voor school moet ik wel binnenkort
nog iets knutselen.

Waarom binnen blijven?
"Ik zag de beelden uit Italië en ik schrok van
de situaties daar, dat mensen zó ziek werden.
Omdat ik rook en overgewicht heb, zit ik in de
gevarengroep. Ik heb dus het zekere voor het
onzekere genomen."

In mijn directe omgeving zijn er gelukkig
geen mensen echt ziek geweest.
Het positieve aan deze periode is dat je merkt
dat je meer gefocust kunt werken. Je leert ook
wat het is om online te werken en e-mails te
sturen.

Wat heeft je het meest geraakt aan wat je
op tv zag?
"De hulpeloosheid van de mensen in het
ziekenhuis, de intensive cares waar mensen in
lagen, overgeleverd aan de medici. En dat zou
in Nederland dus ook kunnen gebeuren. Ik
was niet in paniek, maar dacht wel: wat is er
in hemelsnaam aan de hand?

Ik vind het erg moeilijk om te zeggen wat het
eerste is dat ik wil gaan doen als het allemaal
voorbij is.
Ik denk dat ik op school met mijn vrienden
wil gaan praten. Gewoon afspreken met z’n
drieën, een beetje gamen of in de pauze
gewoon lekker wat kletsen. Daar verheug ik
me heel erg op."

Ik volg op televisie niet alleen de
praatprogramma’s, maar kijk ook online naar
diverse nieuwsmedia. Ook naar televisie van
andere landen: Duitsland, Zwitserland of
Oostenrijk. Dus daar zag ik ook de beelden
van. Zoals gezegd: ik was niet bang, maar
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even later was het in Noord-Brabant raak."
Hoe heb je het afgelopen jaar ervaren?
Prettig. Ik had er geen problemen mee. Ik leef
sowieso op mezelf, dus ik vermaakte me wel.
Voor mij was de overschakeling niet zo groot.
Waarmee vermaakte je je?
"Ik vind het heel prettig dat ik mijn hond
Maddy heb, daar heb ik heel veel gezelschap
van. Ik ben baanloos, maar deed wel
vrijwilligerswerk als bestuurslid bij de
buurtstichting. Dat is natuurlijk helemaal
stilgevallen.
Maar ik ben doorgegaan met handwerken;
daar kreeg ik ineens veel meer tijd voor. Ik
heb veel knuffels gehaakt.

Ook ben ik nog meer foto’s gaan maken
dan voorheen. Niet dat ik er op uit ging of
zo, maar mijn tuin is heel vogelvriendelijk
ingericht. Foto’s van vogels maken vanuit
mijn keukenraam: heerlijk! Ik had ook geen
zin om buiten te gaan wandelen en daar te
gaan fotograferen. Ik zag de hoeveelheid
wandelaars enorm toenemen en dat vond ik
veel te druk, zeker om natuurfoto’s te maken.
Wat sociale contacten betreft: ik bel heel
erg veel. Ook stuur ik dagelijks app-jes naar
vrienden en vriendinnen en tweewekelijks bel
ik een goede vriendin.
Mijn zoon werkt in een risicovol beroep, en

die is vanaf het begin ook niet meer bij mij
binnen geweest. Ik let wel op zijn hond, maar
die geeft hij af aan de deur en daar maken
we dan een praatje. We hebben wel dagelijks
contact.
Ik moet wel bekennen dat ik een keer
ondeugend ben geweest en heb tijdens
de jaarwisseling mijn zoon even goed
geknuffeld."

Wat vond je het vervelendste afgelopen
jaar?
"Wat me geïrriteerd heeft, en nog, is dat
mensen in de winkels zich niet aan de
anderhalve meter afstand houden. Ook de
onduidelijkheid rondom het dragen van
mondkapjes. Maandenlang werd gezegd dat
het niet hoefde en opeens moest het wel
weer en dan ook nog eens de niet-medische
mondkapjes.
Persoonlijk heb ik eigenlijk geen vervelende
dingen meegemaakt. De muren komen niet op
me af en ik heb geen last van eenzaamheid.
Sociale contacten onderhoud ik wel via social
media."
Stel, dat opeens alle beperkingen worden
opgeheven, wat ga je dan als eerste doen?
"Poeh, wat een moeilijke vraag…
Eigenlijk ga ik niet veel anders doen dan nu,
denk ik. Ik snak niet per se naar een terrasje
pikken of zo.
Nee, ik ga niet veel veranderen en die
anderhalve meter, daar houd ik me ook in de
toekomst aan. En natuurlijk ga ik weer met de
hond wandelen.

HANS ERMERS, 58 Jaar, zelfstandige en
muzikant
Hans werkt hoofdzakelijk thuis. Wat hij
merkte is dat het ontbreken van sociale
contacten enigszins op zijn gemoed zijn
gaan werken. Geen depressiviteit, maar korte
perioden van lichte neerslachtigheid en een
sleur die niet doorbroken kan worden.
“In het begin van de eerste golf wandelde
ik heel veel. Soms alleen en soms met mijn
vrouw Jolanda. Tijdens een wandeling ergens
tussen Retersbeek en Weustenrade liep ik
op een veldweg: rechts van het pad lag een
droge verdorde akker en links een met fris
groen gras. Daarboven een strakblauwe
lucht. Ik vond dat een mooie metafoor voor
de periode waarin we zitten: staan we op
een punt waarop we het oude en vertrouwde,
het jachtige, achter ons laten en zien we de
verleiding van het frisse groen aan de andere
kant?
Ik voelde me één met de blauwe lucht waarin
sinds decennia geen vliegtuigstrepen te zien
waren.
Het was ook de periode waarin ik maar
beperkt contact had met mijn moeder die in
verzorgingshuis de Pius woont. Terwijl het
personeel zich in alle bochten moest wringen
om hun werk te kunnen doen, was het contact
met mijn moeder niet meer dan een moeilijk
gesprek aan weerszijden van de deur naar
haar kamertje. Bij het afscheid legde we
telkens onze handen tegen elkaar; ik aan deze
en zij aan de andere kant van het glas.
Ik schreef er een lied over met de titel ‘De
lente wis ’t neet’. Hierbij de vertaalde tekst
(het origineel is in het Limburgs dialect
geschreven en gezongen).”

Natuurlijk ben ik blij dat mijn zoon dan weer
binnen kan komen. Ook hoop ik dat ik niet al
te lang hoeft te wachten op mijn vaccinatie.
Dat neemt niet weg dat ik die anderhalve
meter voor mezelf handhaaf. Hoe eerder we
gevaccineerd zijn hoe beter, maar dat is geen
garantie dat Covid-19 definitief weg is en dat
we niet meer besmet kunnen worden.

"Deze dagen kan ik iets niet duiden,
ik voel mij vreemd, ben wat van slag.
De straten zijn zo rustig,
ik kijk de hele dag naar het journaal.
Journalisten vallen over elkaar,
aantallen stijgen heel gestaag.
Een kaarsrecht pad door het veld,
aan de ene kant droog en links verlokkelijk
groen.
Ik droom met het blauw.
De lente wist het niet, de lente wist het
niet,
geen streep in de blauwe lucht,
een Frisse nieuwe wind.
Het voorjaar wist van niets, het voorjaar
wist van niets,
keek niet om zich heen.
Begon een andere tijd?
Mijn moeder kan geen bezoek ontvangen,
haar verpleeghuis ging op slot,
geen knuffel om haar te troosten,
geen minuut, geen steun zelfs van God.
Verzorgers lopen zich de voeten plat,
uur na uur, dag na dag.
We leggen onze handen tegen elkaar,
ik aan deze en zij aan de andere kant
van de ruit.
De lente wist het niet, de lente wist het
niet,
geen streep in de blauwe lucht,
een Frisse nieuwe wind.
Het voorjaar wist van niets, het voorjaar
wist van niets,
keek niet om zich heen.
Begon een andere tijd?
‘Factor C’ is ons overkomen.
De duivel heeft ons de oorlog verklaard.
Geen soldaten in de straat te vinden.
Het ziekenhuis ligt vol, de vijand in zicht.
We wandelen door het veld,
op afstand, bij elkaar.
Pak ik jouw hand of jij die van mij?
De zon staat in de lucht te stralen,
we genieten van de stilte om ons heen,
zo lang het nog duurt….
De lente wist het niet, de lente wist het
niet,
geen streep in de blauwe lucht,
een frisse nieuwe wind?
Het voorjaar wist van niets, het voorjaar
wist van niets,
keek niet om zich heen.
Begon een andere tijd?

Wat ik wel opmerkelijk vind is dat veel mensen
zich moeilijk alleen kunnen amuseren.
Jammer dat ze het daar zo moeilijk mee
hebben.

'Factor C/De lente wis 't
neet' beluisteren?
Scan dan de QR-code.

Ik vind het belangrijk dat iedereen deze
periode heeft ervaren en dat er meer is dan
alleen maar consumeren!"
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JAC LANGESLAG, 50 Jaar, operation manager
wholesale bij Vodafone-Ziggo
"Ik kwam op een woensdagavond terug
van een lang weekend wintersport. Ik zag
die avond al een e-mail van mijn manager,
waarin stond dat we, vooruitlopend op de te
verwachten maatregelen op die donderdag, al
niet meer naar kantoor hoefden te komen. Dat
was de donderdag voordat de eerste lockdown
inging.
Het thuiswerken zelf liep meteen goed,
want dat deed ik wel vaker. Er hoefde dus
technisch gezien niets te gebeuren. Maar
ook werkinhoudelijk liep het eigenlijk
meteen goed. Ook de backoffice-mensen
konden meteen aan de slag, daar hoefden
we ook niets voor te regelen. Werktechnisch
veranderde er dus voor ons niets.
Vodafone-Ziggo verkoopt immers ook
‘thuiswerken’ aan heel veel bedrijven. Ik ben
de schakel tussen techniek en de commerciële
Wholesale-afdeling. Normaal zat ik 40 uur
per week op kantoor. Nu ben ik meer dan een
jaar thuis en ben ik maar twee keer op kantoor
geweest. Eén keer omdat een externe klant
dat wilde en één keer met ons eigen team. Dat
laatste was goed zodat we elkaar weer eens
even konden zien zonder monitor.

Zo’n werksituatie doet wel wat met je. De
interactie met directe collega’s mis ik erg.
Maar nog meer de interactie met collega’s
buiten mijn eigen team. Je kunt daar niet
snel even naar toe lopen om in het kort iets
te bespreken. Heel veel contactmomenten
verlopen via Teams of via telefoon. Vooral
in het begin was dat heel intensief. Normaal
loop je even naar een collega om tijdens
een kop koffie een probleem te bespreken of
overleg te plegen. Nu moeten we altijd iets
in onze agenda inplannen en dat is meestal

minimaal een half uur. Vaak heb je dan ook
nog eens meerdere mensen nodig en dan
wordt het gesprek nog groter en langer. Het
informele karakter van mijn werk moet veel
meer gepland worden en daarom vind zo’n
gesprek dan ook pas later plaats, terwijl
je normaal even vlug samen de dingen
bespreekt.

dingen waar je normaal gesproken niet over
zou hebben gepraat omdat het geen directe
collega’s zijn. Een positieve ervaring.
Ook de informatiesessies van het management
naar het personeel toe werden online gedaan
en dat verliep ook heel professioneel.
Daardoor bleef de verbondenheid van
medewerkers met het bedrijf en de business
heel goed.

Wat ook opvalt is dat de besprekingen die je
hebt ook gericht zijn op productief werken.
Dat ene geplande half uur wil je ook echt
gebruiken en dat is dan ook heel intensief.
Vaak volgen de vergaderingen elkaar ook
nog eens op, ‘back-to-back’, en dat is soms
enorm zwaar. Minder informeel, formeler,
gestructureerder en effectiever dus. Die
feedback hebben we aan het management
en de HR-afdeling gegeven en die zijn er ook
meteen mee aan de slag gegaan.
Om dat noodzakelijke en informele toch
terug te laten komen in ons werk, werd
er bijvoorbeeld een online pubquiz
georganiseerd. Dan stopten we vrijdagmiddag
om drie uur met werken en gingen we met
collega’s een pubquiz doen. We kregen dan
ook bijvoorbeeld een pilsje thuis gestuurd
met borrelhapjes. Dat was heel erg leuk.
Enigszins geforceerd, maar uiteindelijk

omarmd, was om bellijsten van collega’s te
gaan delen. Ook van collega’s waar je normaal
niet zo heel veel mee samenwerkt. Het
idee was om een keer per week zo’n collega
minimaal een half uur te bellen waarbij de
regel was dat het gesprek niet over het werk
mocht gaan. We werden daarbij gevraagd
om eerst even te gaan wandelen en daarna
te gaan bellen. Zo werd gestimuleerd dat
je actief achter je laptop vandaan kwam.
Het bleek een fantastisch idee dat als heel
positief werd ervaren. Je vertelde elkaar
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In mijn familie zijn er geen mensen ziek
geweest. In mijn straat heeft het virus wel
twee mensen goed te pakken gehad. Mijn
schoonmoeder werd positief getest, maar
die heeft eigenlijk geen klachten gehad.
Mijn vrouw heeft een onderliggende ziekte,
dus die is enorm voorzichtig. We bestellen
onze boodschappen online zodat we zo
min mogelijk naar de supermarkt hoeven te
gaan. Samen hebben een tiener-dochter in
de laatste groep van de lagere school die,
ondanks alle beperkingen, zich er kranig
doorheen weet te slaan en nog steeds zeer
positief met de hele situatie om gaat.
Ik heb twee fantastische honden en die
hebben ook wel gemerkt dat ik veel meer
thuis was. Werk en privé lopen bij thuiswerken
enorm door elkaar. Ik sta wat later op en ga
ook langer met de honden wandelen. Die
afspraak heb ik ook met mijn vrouw gemaakt,
zodat ik bewust even achter mijn pc vandaan
kom. Mijn honden merken dat dus ook. Omdat
ze meer lopen zijn ze fysiek sterker geworden;
ze ontwikkelden meer spieren en zijn wat
afgevallen. Het vele uitlaten heeft ook tot
gevolg gehad dat ze zich veel meer aan mij
zijn gaan hechten. Elke beweging die ik nu
maak roept bij hun de vraag op: gaan we weer
wandelen?
Wat ik ook merk is dat ik soms de hele dag in
mijn joggingkleren rondloop.
Als morgen alle beperkingen worden
opgeheven ga ik echt weer het contact met
vrienden zoeken. Ik zou graag weer een
barbecue willen organiseren of ergens uit
eten of een pilsje pikken op een terras. Échte
interactie met mensen. Die mis ik enorm."

MEVROUW POULSSEN, 80 Jaar
Mevrouw Poulssen vertelt uit eigen ervaring
hoe heftig het is om besmet te zijn met
het coronavirus. Ze kreeg als gevolg van die
besmetting een longembolie en het kwartje
viel gelukkig de goede kant op, vertelt ze zelf.
“Half april vorig jaar kreeg ik Corona. Op een
gegeven moment belde mijn huishoudhulp
dat ze besmet was. Ik heb toen een hele week
nergens last van gehad, maar opeens kreeg ik
koorts. Ik belde meteen mijn huisarts, maar
die was nog niet zeker.
De dag daarna was de koorts nog veel hoger.
Meteen belde mijn huisarts de ambulance
en werd ik naar het ziekenhuis in Heerlen
gebracht. Ik kreeg nog geen tijd om mijn
spullen bij elkaar te zoeken. Ik kwam meteen
op een aparte kamer te liggen en ik bleek
inderdaad besmet te zijn. Ik lag toen op
een gang waar alleen maar coronapatiënten
lagen. Het personeel was helemaal ingepakt
en het was snikheet die weken.

"Ik heb echt een
nacht het idee
gehad van: daar ga
je, dat was het. Zo
ziek was ik."
Uiteraard heb ik veel ademhalingsproblemen
gehad; ik kreeg zuurstof toegediend via mijn
neus. Ik heb echt een nacht het idee gehad
van: daar ga je, dat was het! Zo ziek was ik.
Uiteraard hoopte ik dat ik niet zou stikken.
Vlak daarna kreeg ik een longembolie. Maar
ik heb niet op de intensive care gelegen in
verband met mijn hoge leeftijd. Gelukkig
haalde ik de volgende dag.
Er kwam een specialist die vroeg of ik mee
wilde doen aan een medicijnentest. Ik zou
vier dagen achter elkaar een infuus met
methylprednisonol (ik heb de naam nog
onthouden) krijgen. Uiteindelijk ben ik heel
snel opgeknapt. Na vijftien dagen kon ik weer
naar huis, terwijl mensen om me heen naar
een revalidatiecentrum gingen.
Mijn kleindochter heeft me opgehaald en ik
kreeg thuishulp die me op weg hielp met de
medicijnen die ik kreeg. De periode in het
ziekenhuis ben ik niet bang geweest. Het was
natuurlijk wel akelig, op die manier sterven…
Maar je bent zo ziek dat je wegzakt en in
slaap valt met die koorts. Ik raakte wel de
tijd even kwijt, dus ik weet niet of het na de
eerste, tweede of derde nacht was, maar toen
ik bijkwam had ik het idee van: zo, ik heb het
gehaald!

foto: Henk Spreuwenberg

Toen kreeg ik de eerste maaltijd: álles
smaakte naar Maggi! Zo erg, dat ik er af en
toe dreigde over te moeten geven. Daar heb
ik een paar dagen last van gehad en ik heb
mijn smaak gelukkig weer helemaal terug.
Donderdag (4 maart) krijg ik mijn eerste
inenting.
In de periode daarna had ik best veel last van
eenzaamheid. Met een korte onderbreking
werd alles afgelast. Ik zit bij een fietsclub, die
viel bijna helemaal stil, net als de bridgeclub.
Gelukkig bracht de bibliotheek van Schunck
in Heerlen de boeken die ik wilde lezen naar
Hoensbroek; daar was ik blij mee. Ik loop
ook heel veel over het voormalige mijnspoor
en het parkje achter Adelante. Het is een
verschrikkelijke periode. Mensen om me heen
zijn bang, dat merk ik ook. Mijn kleindochter
niet, die zegt: "Oma, jij bent ziek geweest,
dus jij loopt geen gevaar meer."
Het eerste dat ik ga doen als alles weer open
is, is naar het theater gaan. Kleding kopen
kan ik wel even uitstellen. Een goed concert,
daar wil ik weer naar toe."

JOLANDA ERMERS, 55 Jaar, medewerker
welzijn bij een zorginstelling
Het was vorig jaar tijdens de NL Doet-dag,
de vrijdag waarop de laatste activiteit was
voordat we met Corona te maken kregen. We
hebben toen plantjes neergezet in de tuin van
ons zorgcentrum. De maandag daarna kregen
we te horen dat we alle vrijwilligers naar huis
moesten sturen omdat we in quarantaine
gingen.
Ik werk zelf met dementerende ouderen en
in de periode daarna moesten we continu
aftasten welke kant het op zou gaan met de
verspreiding van het virus. We wisten ook niet
of we eventueel besmette mensen binnen ons
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huis hadden. Er waren heel veel
onduidelijkheden: wat doet het virus met
mensen? Zijn het alleen oudere mensen die
Covid-19 krijgen?
Er waren nog onvoldoende beschermende
maatregelen en grote onzekerheid over
welke maatregelen hielpen en welke niet.
Bewoners moesten zo veel mogelijk afstand
houden tot elkaar; woonkamers werden
opnieuw ingericht, tafels van elkaar af gezet.
Het handhaven van de maatregelen met
psycho-geriatrische bewoners is uitermate
moeilijk. Je kunt ze wel vertellen wat er
aan de hand is en welke maatregelen er
worden getroffen, maar ze begrijpen het niet
allemaal en beseffen ook niet dat ze zich aan
de maatregelen moeten houden. Ze hoesten
gewoon in je gezicht, ze pakken je vast. Het
begrip is er bij hen niet. Ik was dus continu
bezig om spullen te ontsmetten en proberen
mezelf en onze bewoners zo goed en kwaad
als het ging te beschermen.
Gaandeweg moesten we met handschoenen
gaan werken en werden voorschriften
aangescherpt. Eerst een gewoon niet-medisch
mondkapje, daarna een P2-masker; de hele
dag door.
Vanuit het welzijn van bewoners was het
belangrijk om het contact met familieleden
goed en in stand te houden. In het begin
mocht familie niet meer op de afdeling
komen. De communicatie met familie was
belangrijk want die was uiteraard heel erg
bezorgd. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld
videobellen via Whatsapp ingeregeld. Ook
het raamcontact werd georganiseerd, waarbij
familie met bewoners kon praten via een raam
waarbij ze elkaar wel konden zien.
Alle kleine beetjes hielpen bij het
onderhouden van het contact tussen
bewoners en familie. Het moest allemaal

gepland worden en dat was enorm veel
extra werk. Dementerenden moeten daar
ook bij begeleid worden en we moesten bij
de gesprekken blijven. Het had een enorme
impact op de reguliere zorg en een grote
verzwaring van de werkzaamheden, uiteraard
niet alleen voor mij maar voor alle collega’s.
Er zijn zowel bewoners en collega’s behoorlijk
ziek geweest; enkele bewoners zijn helaas ook
overleden.

MARIANNE ISENBORGHS, bestuurslid
seniorengroep Stichting Buurtbeheer
Maria-Gewanden
Het is alweer een jaar geleden dat we samen
besloten om een poosje niet bij elkaar te
komen. En wie had gedacht dat dit nu alweer
een jaar geleden is? Toch hebben de mensen
van de seniorengroep telefonisch contact.
Als er problemen zijn worden die samen
gedeeld, maar er is ook sociale controle.
Onlangs kreeg ik een telefoontje dat bij
mensen de rolluiken wel erg lang dicht
bleven. En inderdaad: er waren twee personen
met Corona die elders verbleven. Die hadden
dat ook aan het bestuur laten weten, zodat
iedereen op de hoogte was en ook intens met
ze mee leefden.
En hoe belangrijk contact is, blijkt dat niet
alleen tijdens Corona, maar ook dat anderen
ziektes met elkaar worden gedeeld. Een
hechte groep mensen die het toch geweldig
met elkaar doen.

We maakten dus content voor social media.
In mijn omgeving zijn nogal wat mensen ziek
geweest. Veel leden van mijn schoonfamilie,
maar die hebben over het algemeen lichte
klachten gehad. Daarnaast zijn er ook
collega’s ziek geweest. Sommigen hadden
ernstige klachten, maar gelukkig in mijn
omgeving geen mensen die zijn overleden.
Voor onze praktijk hebben we op een gegeven
moment ook en traject opgezet speciaal voor
ex-coronapatiënten.
Mijn sociale leven ging er ineens heel
anders uitzien. Mijn vermaak en contacten
verschoven helemaal naar digitaal, omdat
het feesten met vrienden natuurlijk helemaal
ophield. Alles werd ook heel erg kleinschalig.
We gingen wel eens een weekendje weg, maar
alleen in heel kleine groepjes. Natuurlijk ook
veel coffee-to-go en vooral veel wandelen.

Uit de gesprekken blijkt dat we elkaar echt
missen. Toch doen wij als bestuur ons best
om voor elkaar te zorgen. Zo hebben we met
Sinterklaas en Kerstmis bij iedereen een
presentje afgegeven.
En nu met Pasen werden de paaseieren
bezorgd.
We kijken er naar uit dat we de dondermiddag
middag weer gezellig met elkaar kunnen door
brengen.
Het was een periode waarin ik continu bij
moest stellen van wat wel mogelijk was en wat
niet. Ook werd gaandeweg duidelijk wat de
diversiteit aan symptomen van de ziekte was.
Wat het persoonlijk met me heeft gedaan is
dat ik heel voorzichtig ben geworden. Wat
ik ook moeilijk vond was hoe ik met mijn
partner om moest gaan in verband met de
onzekerheid over mogelijke besmetting,
enzovoort. Maar ik heb ook te maken met het
onbegrip dat er heerst van mensen die in een
veilige bubble zitten en de pandemie enorm
bagatelliseren door te zeggen dat er niets aan
de hand is. Daar heb ik veel moeite mee, het
ontkennen en dat het maar ‘een griepje’ is. Ik
vertel dan wat ik tegenkom tijdens mijn werk,
maar het onbegrip blijft soms bestaan.
Als alle belemmeringen weer opgeheven
worden, lijkt het mij heerlijk om gewoon
gezellig weer eens met vrienden een terrasje
te gaan pikken en samen een kop koffie te
gaan drinken. Met een goed stuk vlaai erbij
uiteraard!"

Het bestuur van de senioren.
KASPER SALASSA, 28 Jaar, werkt in een
praktijk voor fysiotherapie, begeleiding met
oefeningen.
Vorig jaar vierde ik met vrienden en bekenden
nog stevig carnaval. We merkten nog totaal
niets van het virus. Het was net de week
voordat het goed uitbrak en er maatregelen
werden aangekondigd. Ik zat op dat moment
in Noord-Brabant.
Hoewel wij uitbundig carnaval vierden ben
ik nooit in paniek geweest of zo. Ik ben ook
nooit bang geweest.
Voor mijn werk had het natuurlijk wel de
nodige consequenties. Mondkapjes werden
meteen verplicht, net als het verplicht
afstand houden. In het begin voelde dat
enorm geforceerd, zeker omdat mijn werk
een contactberoep is. We doorliepen
meerdere fases van maatregelen. We
maakten looprichtingen in de ruimtes. Toen
uiteindelijk ook de sportscholen dicht gingen,
mochten we ook niet meer trainen.
Om het werk voor de praktijk toch te kunnen
blijven doen, zijn we in de zomer begonnen
met het opnemen van online trainingen.
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Het was een bijzonder jaar en wat me het
meest is bijgebleven is mijn vakantie in
Frankrijk. Ondanks de lockdown ben ik toch
even naar Frankrijk gegaan, de Verdon. In
Nederland was iedereen nog heel erg nuchter,
maar in Frankrijk moesten we toen al overal
een mondkapje dragen. Ook op de camping in
België overigens.
Ik heb dus geen last van paniek gehad of zo
en uiteraard heb ik me aan de voorschriften
gehouden. Natuurlijk ook vanwege mijn
werkzaamheden.
Het eerste wat ik ga doen als alle beperkingen
worden opgeheven is een avondje dansen. Ik
ben gek op salsadansen en bachata.
Zo snel mogelijk weer een dansfeest pakken
dus! Ik mis vooral het contact. Ik zie uit naar
de situatie waarbij we geen rekening meer
hoeven te houden met beperkingen.

Heerlen
informatie over sloop van
pand harmoniestraat 12
(bericht van gemeente Heerlen)
Na de ontploffing op 4 februari, is de
woning in opdracht van de eigenaar
gesloopt. Voor de gemeente was er geen
reden om het huis van de directe buren te
laten slopen.
De werkzaamheden voor de sloop zijn op 31
maart afgerond.
Daarmee is de onveilige situatie die door de
explosie ontstond weggenomen.
Bij de afronding van de sloop is in de kelder
van het pand asbest aangetroffen.
Er zijn inmiddels maatregelen genomen
om de verspreiding van het asbest tegen
te gaan. Voordat er sprake kan zijn van
nieuwe ontwikkelingen op het perceel, moet
het asbest op een veilige manier worden
weggehaald. De gemeente zal daarop toezien.

Wat er gaat gebeuren op het perceel is aan
de eigenaar.
Als hij een nieuwe woning wil bouwen, moet
hij daarvoor eerst een omgevingsvergunning
aanvragen bij de gemeente. Zo'n aanvraag
en het verlenen van een vergunning is aan
procedures gebonden. De kans dat er op
korte termijn gebouwd wordt op het perceel
Harmoniestraat 12 is daarom klein.
De gemeente wil graag dat iedereen op
een prettige manier kan wonen in de
Harmoniestraat.
Daarover is de gemeente in gesprek met
betrokkenen, de buurtorganisatie en onder
andere de wijkagent.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de gmeente Heerlen
via telefoonnummer 045 - 560 5040 of via
e-mail: gemeente@heerlen.nl

Gratis app voor liefhebbers
streetart
Met de gratis Street Art Cities app kunnen
inwoners en bezoekers van Heerlen zelf
op ontdekkingstocht. Op dit moment zijn
er 122 grote én kleine streetart werken
in de app opgenomen. Naast de locatie,
de titel en de artiest, is er ook een korte
beschrijving over elk werk te vinden. Lokale
streetart hunters zorgen er voor dat de app
actueel gehouden wordt.
Street Art Cities Heerlen is een uniek
community-based platform voor streetart.
Naast Heerlen zijn steden als Antwerpen,
Keulen en Parijs aangesloten. Maar ook New
York, Sydney en andere steden buiten Europa
doen mee. De basis en het begin liggen echter
in Heerlen waar het platform in 2016 werd
opgericht. In elke stad is er een groep lokale
hunters. Zij ‘jagen’ op streetart en hebben
hier ook de nodige kennis van. In Heerlen
wordt de groep hunters op dit moment
gevormd door Sanne Gijsbers, Tim Marschang,
Vera van den Nieuwenhof en Sascha Teschner.
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meer nieuws op heerlen.nl

Partners
Gemeente Heerlen en centrumorganisatie
Heerlen Mijn Stad zijn aangesloten als
partners bij Street Art Cities. Enerzijds
om het platform te ondersteunen zodat
de kaart en de app altijd up-to-date
zijn. Maar vooral ook om het belang van
streetart voor Heerlen te onderschrijven
en onderstrepen. Voor wethouder Jordy
Clemens is het partnerschap een logische
keuze. “Heerlen is de streetart hoofdstad
van Nederland en dat mogen we gerust van
de daken schreeuwen. Straatkunst is op elk
moment van de dag voor iedereen gratis te
zien. Zeker in onzekere tijden als deze, is
dit een meer dan welkom aanbod voor onze
stad.”
Openluchtmuseum
Heerlen is de laatste jaren uitgegroeid tot
één groot openluchtmuseum. Er is werk van
grote internationale artiesten, maar ook
lokale kunstenaars krijgen de ruimte. En
de collectie groeit nog steeds. Met de app
Street Art Cities kunnen mensen zelf op pad
om de streetart in Heerlen te ontdekken.
Ook zijn er een aantal routes beschikbaar.
De app is gratis te downloaden via Google
Play en Appstore van Apple.

GEMEENTE HEERLEN START ONDERZOEK NAAR
BETAALBAARHEID VAN ENERGIEREKENINGEN
Op 9 maart j.l. stond in Dagblad de
Limburger een artikel over het onderzoek
‘Well based’ waar gemeente Heerlen bij
is betrokken. Dit onderzoek heeft als doel
te achterhalen op welke manier gezinnen
met een laag inkomen ondersteund
kunnen worden bij het verduurzamen
van hun woning. Hierdoor kan hun huis
niet alleen energiezuiniger, maar ook
gezonder worden om in te wonen en dalen
de energiekosten.
In het artikel werd gesproken over
‘energiearmoede’, een relatief nieuwe
term die zoveel betekent als: mensen
die niet of nauwelijks in staat zijn om
energierekeningen te betalen omdat
woningen wat energieverbuik betreft
sterk verouderd zijn. Omdat het vervolg
van dit project voor gezinnen in MariaGewanden mogelijk interessant kan zijn,
sprak ik met wethouder Charles Claessens
(Beheer en Onderhoud, Mobiliteit,
Duurzaamheid & Milieu) en Hans van
der Logt, beleidsmedewerker energie en
duurzaamheid.

de technische mogelijkheden zijn. Die heeft
ook contacten met financiële instellingen,
zoals Rabobank en subsidieregelingen en
leningssystemen van de provincie.
Ook zijn er landelijke regelingen.

"HET VOORDEEL
VAN ENERGIE
BESPAREN IS
IN IEDER GEVAL
DAT HET JE
UITEINDELIJK
GELD
OPLEVERT"

Hoe heet het project en voor wie is het
bedoeld?
Hans van der Logt:
“Het project heet ‘Well based’ en gaat
eigenlijk over ‘human wellbeing and
health’, over welzijn en gezondheid
dus. We willen onderzoek doen naar
de manier waarop we energiearmoede
kunnen oppakken. Enerzijds om armoede
daadwerkelijk tegen te gaan, maar ook
om naar de gezondheidseffecten van
verouderde woningen te kijken. Het gaat
vaak om mensen met een laag inkomen én
een eigen woning. Die wonen vaak in slecht
onderhouden huizen en hebben weinig
financiële middelen om iets aan hun woning
te doen. Dus worden de woningen niet
of slecht onderhouden of verduurzaamd.
Het gevolg is dat er bijvoorbeeld
vochtproblemen zijn of tocht in de woning.
Voor mensen met een huurwoning wordt
de energierekening natuurlijk ook steeds
hoger, maar hier wordt het onderhoud
uitgevoerd door woningcorporaties. Het
project is dus bedoeld om te achterhalen
hoe we iets aan hun energierekening
kunnen doen, maar ook welke factoren hun
kwaliteit van wonen kan verbeteren.

Misschien dat we voor Heerlen Noord/
Hoensbroek ook met de Regiodeal of het
Volkshuisvestingsfonds iets kunnen doen.
Dit project is niet bedoeld om mensen geld te
geven om hun woning te renoveren.
Het voordeel van energie besparen is in ieder
geval dat het je uiteindelijk geld oplevert.”

Er zijn natuurlijk al bestaande manieren
waarop burgers kunnen investeren in
hun woning, maar ze weten vaak niet
waar ze daarvoor moeten zijn, of waar
ze advies kunnen krijgen. Samen met de
Woonwijzerwinkel kan bekeken worden wat

We hebben geen specifieke doelgroep voor
ogen. We willen ook graag weten hoe mensen
waarvan wij denken dat ze last hebben van
‘energiearmoede’ dit ervaren. Waar zitten ze
mee?”

Wethouder Charles Claessens:
“De politiek heeft uitgesproken dat ze iets
aan bereikbaarheid van verduurzaming wil
doen, dus zeker ook voor mensen met een
smallere beurs. Hoe we dat kunnen doen is een
doelstelling van het project ‘Well based’. “
Hans van der Logt:
“Het voordeel van dit project is dat we
armoedebestrijding voor ogen hebben. Dat valt
weliswaar buiten de scope van verduurzaming,
maar het gaat ook over gezondheid en
kwaliteit van wonen. We willen stedelijke
vraagstukken gaan combineren: verduurzamen,
armoedebestrijding en gezondheid. Hiermee
wordt een bredere basis gelegd om te zeggen:
hier gaan we geld aan besteden. Het past ook
goed bij de taak die de gemeente zich heeft
gesteld: armoedebestrijding. GGD ZuidLimburg is ook betrokken bij het project.

“Het is mooi om te zien dat er al buurten
zijn waar mensen uit eigen initiatief zijn
gaan kijken wat ze met de buurt en met
elkaar kunnen doen", zegt Claessens.
"Zij komen dan met de vraag: hoe kan de
overheid ons helpen? Andere mensen zijn
er helemaal niet mee bezig en hebben er
nog helemaal niet over nagedacht.”
Hans van der Logt:
“In de huursector zijn woningcorporaties
natuurlijk aan zet en die zijn er ook actief
mee bezig, wijken worden gerenoveerd:
nieuwe daken, spouwmuurisolatie, nieuwe
kozijnen; geweldig om te zien. Maar met
name mensen met een eigen woning, op
de grens van ‘huren en kopen’ hebben het
moeilijk. In veel wijken zie je toenemend
achterstallig onderhoud. Misschien is
het ook wel een nieuwe generatie die wat
minder waarde hecht aan verduurzaming,
óf omdat ze het financieel gewoon niet
kunnen.
Daar waar we de Regiodeal en aanpak
van Heerlen Noord kunnen gebruiken om
geld in te zetten voor renovaties, gaan
we dat met beide handen aangrijpen. Ik
zou een aanpak willen kiezen die voor
mensen uit heel Heerlen geldt en niet
voor speciale wijken. We willen eerst een
plan van aanpak bedenken en daarna een
proefproject doorlopen, waarbij we zeker de
gezondheidsaspecten willen monitoren.
Bij het project zijn buurtregisseurs
betrokken, afdeling Welzijn, GGD
Zuid-Limburg. Ik sluit niet uit dat op
een gegeven moment ook wijk- en
buurtorganisaties betrokken gaan worden. “
Ook het Erasmus Medisch Centrum is
betrokken. Welke rol gaat dat spelen?
Hans van der Logt:
“Mensen van het EMC zullen de monitoring
gaan organiseren en uitvoeren, de
wetenschappelijke kant ervan. Bij het
totale project waarvoor de subsidie is
uitgetrokken, zijn een aantal Europese
steden betrokken. In Boedapest
bijvoorbeeld is de situatie schrijnend.
Daar wonen sommige mensen nog in
erbarmelijke omstandigheden, net als
in Turkije. Het is ongelooflijk als je het
verschil ziet tussen het westen en die
delen van Europa. Aan de andere kant is
Valencia bijvoorbeeld weer heel ver met
armoedebestrijding. Daar kunnen wij veel
van leren. Daar komt de rol van TNO om de
hoek kijken. Dat doet heel veel onderzoek
naar armoedebestrijding in Nederland.“
Hans Ermers
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JACQUES GI ESBERTZ
over cultuur en ondernemen

Jarenlang woonde en werkte
Jacques in Eindhoven en Den
Haag. Een half jaar geleden
verhuisde hij weer terug naar
zijn geboorteplaats Hoensbroek,
nu met vrouw en zoon Jakob. Als
zoon van Kesselse ouders woonde
hij tot zijn zesde op de JulianaBernhardlaan.
Onlangs startte hij het project
‘Gewoon poëzie’ met als doel om
poëzie toegankelijker maken,
minder elitair. Ook begon hij
‘Stadouders’, een initiatief om
onderwijs en het leren van onze
kinderen nog beter te maken door
ouders samen met scholen en
leraren en burgers, ondernemers
en overheden slimmer te laten
samenwerken.
Ik interviewde Jacques onlangs,
natuurlijk coronaproof!
interview en foto's: Hans Ermers
“Tot ongeveer mijn zesde woonde ik op de
Juliana-Bernhardlaan. Daarna verhuisde
ik naar de Korteweg, tegenover het SintJanscollege en op mijn twaalfde naar het
huis waar ik nu ook weer woon. Eerst ging ik
naar de John F. Kennedyschool en daarna dus
naar het Sint-Janscollege. Ik herinner me
dat ik ooit bij mijn vader, die een technische
opleiding gevolgd had, op de Emma ben
geweest. Dat vond ik erg indrukwekkend. Wat
me is bijgebleven is de enorme grootheid
van de gebouwen, de typische geur, de
akoestiek."
Wat ben je na het St. Janscollege gaan
doen?
“Ik deed er atheneum. Daarna studeerde ik
sociale geografie, ik weet niet zo goed waar
die interesse toen vandaan kwam. Achteraf
gezien was dat een makkelijke studie. Daarna
moest ik als oudste in het gezin natuurlijk in
militaire dienst. Als studievaandrig hielp ik
als academicus mee in het onderwijs van de
KMA (Koninklijke Militaire Academie). Dat was
een fantastische en leerzame tijd.“
Op een gegeven moment kwam je in het
bedrijfsleven terecht…
“Eerst heb ik een omscholingscursus gedaan
bij IBM, een half jaar opleiding (of onder
leiding van) met IBM als leidend bedrijf. ICT

was in die tijd al booming. Eerst had ik een
commerciële baan en verkocht ik computers.
Van daaruit ben ik in de ICT-logistiek gerold,
MRP, Material Requirements Planning. Daarna
heb ik gewerkt bij adviesbureaus, onder
andere Berenschot. Om ten slotte een switch
te maken naar de cultuursector.
Dat is opmerkelijk: van ICT naar cultuur!
Was dat een logische stap?
Nou, vooral de buitenwereld vond het
vreemd, ikzelf niet. Het leidinggeven aan
professionals in profit versus non-profit
organisaties verschilt eigenlijk niet zoveel.
De kunst is om vakmanschap en passies
gezamenlijk tot bloei te laten komen.
Ik kwam dus in de culturele wereld terecht
bij een stichting die als doel had om de
amateurdans in Nederland te stimuleren; de
overheid wilde daarbij wel een vinger in de
pap hebben.
We hadden enorm veel contacten met
dansscholen en verschillende dansstijlen;
volksdansen ook. We gaven magazines uit en
organiseerden trainingen. Wat mij daarbij
vooral fascineerde was de vraag hoe je de
betekenis van dans nog op andere manieren
kon verbinden in de maatschappij.
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Waar komt dat dan in de praktijk op neer?
Nederland heeft honderden dansverenigingen
en -scholen met een breed aanbod aan
stijlen zoals hiphop, streetdance, tango,
salsa, noem maar op. Het zijn vaak kleine
clubs met slechts enkele docenten, vaak ook
ondernemers. Het interessante daaraan is
dat ze zich richten op lesgeven en dat doen
ze prima. Maar de betekenis van dans is veel
groter dan het leren dansen, het plezier
en de gezelligheid. Natuurlijk is er het
verenigingsgevoel, maar de extra waarde is
ook het bewegen, een gezondere levensstijl.
Dus dansen heeft een extra toegevoegde
waarde in de maatschappij. De extra waarde
van cultuur, in dit geval dans, is dat je dus
simpelweg meer beweegt. Dat klinkt als een
open deur voor dansers, maar bewegen is
cruciaal. Bijvoorbeeld om overgewicht tegen
te gaan. Dus je zou die verenigingen ook
kunnen inzetten om mensen nog meer te
laten bewegen.
Mijn verbintenis met kunst en cultuur is er
altijd geweest, met dans niet. Vanaf het
moment dat ik een platenspeler kreeg, maakte
mijn vader me verslaafd aan Beethoven. Later
werd ik pas verliefd op tango dansen.

Beethoven en tango, dat ligt nogal een eind
uit elkaar…
"Voor mij maakt dat niet zoveel uit. Ik vind
alle muziekvormen en kunstvormen mooi.
Met tangodansen werd ik steeds fanatieker
en ging ik soms drie keer per week naar
tangosalons in heel Nederland. Als ik in die
periode het buitenland bezocht ging ik wel
ergens tangodansen, van Sydney, Stockholm,
tot uiteindelijk Buenos Aires.
Op een gegeven moment ben ik voor mezelf
begonnen. Netwerken en verbindingen
maken tussen mensen en organisaties vond
ik steeds interessanter worden. Nieuwe
combinaties maken van mensen, expertises
en hun relaties naar de buitenwereld. Dat
klinkt misschien wat vaag. Ooit liep ik met de
kinderwagen langs het theater de Regentes
in Den Haag. Ik kon daar gewoon naar binnen
lopen, maar er gebeurde eigenlijk niets.
Dat was in de tijd dat het nieuwe werken
op begon te komen. Zou je zo’n plek ook
kunnen gebruiken als werkplek? De gemeente
wilde dat onderzoeken en dat hebben we
toen ontwikkeld: de foyer van het theater
ter beschikking stellen aan flexwerkers.
Daar ben ik op gaan voortborduren met
mijn concept Gilde Plus: leer-werkplekken
en levendige gemeenschappen van
ondernemers, studenten en werkzoekenden
in maatschappelijke organisaties, zoals
theaters."

Dus het heeft meerwaarde om bedrijfsleven
en cultuur met elkaar in verbinding te
brengen?
"Dat kan. Maar ook de expertise van kunst en
cultuur meer naar de buitenwereld brengen.
Bijvoorbeeld: de kracht van regisseurs die
je kunt toepassen in het bedrijfsleven. Dat
gebeurt relatief weinig maar gelukkig steeds
meer. Storytelling is een bijvoorbeeld,
maar mijn insteek is breder. Bijvoorbeeld
rondom scholen. De traditie is dat de
wereld van scholen bestaat uit het gebouw,
de onderwijzers en de ouders. Maar in de

omgeving daaromheen leren kinderen ook.
Scholen hebben door hun relatie met ouders
en de netwerken van die ouders, honderden,
duizenden kansen om verbindingen te
maken. De verbintenis van scholen is dus
niet alleen intern met het eigen gebouw en
het lerarenteam, maar eigenlijk de wijk, het
dorp, de gehele stad. Binnen zo’n netwerk
wordt leren dus heel anders. Kinderen
leren traditioneel uit een boek of online via
computerprogramma’s maar om hen heen
wemelt het van de kennis en kansen om uit te
proberen. Om op ontdekkingstocht te gaan.
Ouders hebben in die context meer in hun
mars dan alleen maar hun kind naar school
brengen en weer ophalen.
Op een bepaald moment kwam je op het
idee om iets met poëzie te gaan doen. Waar
kwam dat idee vandaan?
"Nou, ik schrijf zelf al veel langer, misschien
al vanaf dat ik een jaar of twaalf was. Het
is een soort rode draad door mijn leven. Ik
schrijf graag gedichten en geef af en toe
een workshop. Toen we naar Hoensbroek
verhuisden dacht ik: wat kan ik bedenken?
Toen kwam ik op het idee om wandelingen en
poëzie te combineren. Weg van de elitaire
zolderkamer waarop fanatici elkaar gedichten
toesturen. We hebben inmiddels vier
poëziewandelingen gehad."

niet elitair te laten zijn. Gewoon omdat het
vreemd zou zijn als het wél zo zou zijn. Kijk:
inspiratie voor poëzie is het normale leven.
Gevestigde kunstenaars zijn er goed in om
dat normale leven in kunst te vatten. Maar dit
betekent niet dat de niet-kunstenaars daar
geen vat op zouden kunnen hebben. Niet
iedereen is in staat om de beste gedichten te
schrijven, maar is wel in staat om mee te gaan
in die verwondering. Dus hoe meer mensen
genieten van kunst, dans, poëzie, noem maar
op, hoe meer de waarde van kunst verspreid
wordt.
Rap, carnavalsmuziek of buutteredners
bijvoorbeeld, de Limburgse taal, dat is
allemaal poëzie. De taal en het ritme van de
teksten zijn al poëtisch. Als je die teksten
bijvoorbeeld verkeerd uitspreekt, kloppen
ze niet meer, zijn ze niet grappig meer. Er is
dus poëtisch ‘gereedschap’ om dat over te
brengen. Goede carnavalsliedjes zijn poëzie.
Niet alleen omdat de teksten rijmen, maar
ook omdat er ritme in zit of een boodschap.
Bovendien: zoveel inhoudelijk verschil zit er
nu ook weer niet tussen een carnavalslied en
zogenaamd ‘moeilijke poëzie’ ook weer niet.
De een kiest voor díe tekst, de ander voor díe
tekst."

Wat zijn voor jou dan bijvoorbeeld de
uitersten van poëzie?
Jacques moet even nadenken en zegt: “Nou
eigenlijk iets tussen Shakespeare en rap….”

Hebben die gevestigde schrijvers dat
elitaire dan niet zelf over zich afgeroepen?
"Het grappige is dat amateurpoëten
misschien niet altijd de beste teksten
schrijven, maar als ze hun eigen creaties
voordragen wordt het vaak fantastisch. Ze
laten iets van zichzelf zien. De mens die
iets poëtisch creëert, heeft nagedacht over
wat hij of zij ziet, wat dan vervolgens wordt
verwoord. Dan is het eigenlijk al spannend.
Het zou kunnen zijn dat er een kans is voor
de mensen uit Hoensbroek: de waarden van
het leven ‘uit te lichten’. Het normale leven
belichten op een andere manier; dat verrijkt
je leven, het geeft je wat extra’s. En dat is
het mooie ervan. De Oostelijke Mijnstreek
zou wat meer mogen laten zien van wat de
mensen in hun mars hebben. Veel wordt nog
ingekapseld in bestaande gemeenschappen
zoals verenigingen of tradities, maar het
kan anders. Als voorbeeld: elk jaar is er in
Vlaanderen het Watoufestival. Het hele dorp
staat dan in het teken van poëzie. Het dorp
zelf is niet zo mooi, maar in de zomermaanden
is het hele dorp compleet poëzie. Dat is een
idee dat ik mijn achterhoofd houd.
Met ‘Gewoon Poëzie’ wil ik poëzie ook laten
zien. In Voerendaal staan langs veldwegen
gedichten op borden. Ikzelf zou het liefst
iets digitaals willen, omdat het nieuw is. Als
je googlet op 'Hoensbroek', dat er dan van
allerlei gedichten ‘opploppen’. Een nieuwe
dimensie!"

Wat zou er in Hoensbroek gedaan kunnen
worden om van het idee van het ‘gedichten
maken op een zolderkamertje’ af te komen?
"Het interessante is om kunst en cultuur

Hoe ziet jouw idee van poëzie voor
Hoensbroek er over tien jaar uit?
"Mijn ideaal is dat Hoensbroek, maar breder
ook: Heerlen, men het leren van kinderen

Maar het project ‘Gewoon poëzie’ gaat
verder dan die wandelingen…
"Klopt. Op een gegeven moment startte de
stichting ‘Samen Heerlen’ het idee ‘Frisse
wind’. Men zoekt hierbij naar frisse ideeën
voor de gemeente Heerlen. Ik dacht: die
poëziewandelingen breid ik uit en noem het
‘Gewoon Poëzie’. Dat project werd door de
stichting goedgekeurd. De wandelingen zijn
er nu onderdeel van. Mijn idee is om poëzie
dichterbij mensen, bewoners van Heerlen en
Hoensbroek te brengen. Lostrekken van de
statigheid en zo interesse kweken bij mensen.
Misschien schrijven ze al, misschien niet.
Laat ze schrijven, het liefst in combinatie
met fysieke locaties. Ik wil mensen laten
ontdekken waar het maken van teksten zit.
Misschien ligt poëzie wel gewoon op straat,
misschien wel in een mop op een goede
manier vertellen. Misschien kent iemand een
tekst van Goethe uit het hoofd. Ik vind het
onzin dat poëzie te moeilijk zou zijn. ‘Geneet
van ‘t laeve’, het lied van Sjef Diederen is al
poëzie. Het is ook mooi om te ontdekken wat
kinderen bijvoorbeeld in hun mars hebben."
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Wandelen
met
gedichten

buiten de school gaat zien. Poëzie is daar
een voorbeeld van. Dat we in de gaten gaan
krijgen dat kinderen óveral kunnen leren.
Dat we de school buiten de muren trekken en
andere ruimtes gebruiken.
Ik wil niet tegen schenen schoppen,
maar neem nou onze muziekschool. Het
gemeentebestuur zou dat áltijd moeten
behouden als muziekschool of als kunst- en
cultuurhuis. Het is te idioot voor woorden
dat je dat gebouw opgeeft. Net omdát het
een kunstgebouw is; Hoensbroek moet
dat omarmen. Het aantal muziek- en
cultuurverenigingen is natuurlijk minder dan
veertig jaar geleden. Daarom is het niet slim
om zo’n gebouw om zeep te helpen. Er zijn
genoeg drijfveren om het in stand te houden.
Het lijkt me ook een uitdaging om iets met de
lege winkelpanden te doen.

Elke eerste zondag van de maand maakt een
groep wijkbewoners een flinke wandeling
en tussendoor nemen ze de tijd om elkaar
gedichten voor te dragen. Deze combinatie is
een succes. Steeds meer wijkbewoners sluiten
zich bij de groep aan.
"Op zondag 7 februari zag het er even donker
uit. Koning Winter klopte aan de deur. Maar
ondanks de naderende code oranje of code
rood hebben we heerlijk gewandeld door
het Schurenberger Park, Vaesrade en Thull",
vertelt Jacques Giesbertz.
De volgende mensen deden mee: Lian
Strijards, Paulien Dieteren, Hans Ermers
en Hanneke van Criekingen. Haar zus kon
zomaar een gedicht van Goethe uit haar
hoofd en Hanneke zelf vertelde een mop die
onverwacht ook dichterlijke kanten had en
een gedicht van Wiel Kusters.
Wil je meewandelen? Dat is eenvoudig.
Kom op de eerste zondag van de maand,
start 11:00 uur, naar het witte kerkje in
Mariagewanden, ook wel Onze-Lieve-Vrouw
Maagd der Armen kerk. Stevige schoenen zijn
aan te bevelen.
Al met al duurt het poëtische uitstapje 2 uur.
Meer informatie kan je vinden op de site
www.gewoonpoezie.nl

'...neem nou onze muziekschool.
Het gemeentebestuur zou dat
áltijd moeten behouden als
muziekschool...'

Het mijnverleden
ontdekken in je
eigen wijk met
MIJNBINGO
In de Mijnstreek zijn sporen uit het
mijnverleden veelal uitgewist en
de schaarse fysieke restanten zijn
goed verstopt. Vooral voor jongere
generaties zijn ze vrijwel onzichtbaar.
De mijnbingokaart van het Nederlands
Mijnmuseum is een ludieke actie om
tijdens de lockdown het mijnerfgoed in
de eigen wijk te (her)ontdekken. Met een
speciale mijnbingokaart ontdek je Barbara,
mijnsteenbergen, kolonieën, mijnwagentjes
en meer.
Net als alle andere musea is ook het
Nederlands Mijnmuseum in Heerlen al een
tijdje gesloten. Om het mijnverleden onder
de aandacht te blijven brengen en om een
leuke en leerzame activiteit aan te bieden
voor (groot)ouders met kinderen of andere
geïnteresseerden is er de mijnbingokaart.
Mijnbingokaart (zie volgende pagina)
Het is de bedoeling om met de bingokaart
een wandeling te maken door de eigen wijk
en te kijken of er zaken van de bingokaart
af te strepen zijn. Op deze manier komt het
verborgen mijnerfgoed weer aan het licht.
Op de achterkant van de bingokaart staat de
nodige uitleg: wie was de heilige Barbara?
Wat is een kolonie en hoeveel kilo kolen
gingen er in een mijnwagentje?
De bingokaart is ook gratis te downloaden via
nederlandsmijnmuseum.nl/bingo.
Deelnemers worden uitgenodigd om het
mijnerfgoed dat ze ontdekt hebben te delen
op social media (Facebook of Instagram) en
daarbij @nederlandsmijnmuseum te taggen.
Zo kun je als bewoner het mijnerfgoed in je
wijk delen met anderen.

Laten we winkels, behalve de nog draaiende
zaken verkommeren, of willen we het centrum
leefbaar houden? Misschien zijn de panden
dan geen winkels meer, maar maken we er wat
anders van. De levendigheid van dit stadsdeel
moet blijven bestaan. Als de grote scholen
(Broekland, Sint-Janscollege) hun tentakels
meer zouden uitspreiden, dan heb je een
enorme kans om de dramatische neergang
van het onderwijs de kop in te drukken.
Daarmee ga je sociale tegenstellingen
en achterstanden door Corona te lijf.
Scholen kunnen dat niet alleen. We móeten
verbinden en dan worden Kouvenderstraat
en Hoofdstraat weer levende straten. Hoe
dat moet, daar heb ik geen blauwdruk voor.
Maar we moeten een list verzinnen voor de
leegstaande panden. •
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Inclusie en sport
Vanuit het Sportakkoord Heerlen, de lokale inclusie agenda en vanuit Iedereen Kan Sporten Parkstad vinden we dat iedereen moet
kunnen sporten en bewegen. Daarom besteden we aandacht aan een inclusieve sportcultuur in Heerlen en Parkstad. We willen
personen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking de mogelijkheid geven om binnen de reguliere sportclubs te kunnen
sporten en bewegen. Hieronder lees je de oproep voor potentiële deelnemers.
Doel
Inclusief sporten en bewegen is een onderwerp dat veel besproken wordt. Er zijn al vele mooie initiatieven waarbij sporters in een
G-groep hun plek hebben gevonden bij de sportvereniging maar toch lijkt er een drempel te zijn om binnen de reguliere trainingen van de
sportvereniging samen met plezier te trainen.
Waar ligt het nou aan dat het vaker niet mogelijk is voor een persoon met een beperking om binnen de reguliere trainingen mee te doen
(inclusief te sporten en bewegen)? Komt dit omdat het moeilijk is voor sporters en sportaanbieders om de eerste stap te zetten of omdat
we gewoon niet weten waar we tegenaan zullen lopen? Denken we dat het financieel niet haalbaar is? Is de accommodatie niet toegankelijk
genoeg? Kortom we weten het niet.
Pilot
We willen graag antwoord vinden op deze vragen en uitzoeken wat nou daadwerkelijk letterlijk en figuurlijk de drempels zijn waar een
persoon met een beperking en de sportaanbieders tegenaan lopen.
Vind jij het ook belangrijk dat iedereen met plezier mee kan doen met sport en bewegen, zich welkom en geaccepteerd voelt en eigen
sportkeuzes kan maken? En wil je daar actief aan bijdragen?
Wat levert dat voor jou op?
•
12 weken lang sporten en bewegen
•
Je mag zelf bepalen welke sport je wilt uitproberen
•
Het gehele programma is gratis
•
Mocht je na 12 weken verder willen gaan met sporten bij de gekozen sportvereniging, dan is dit mogelijk op eigen
Kosten
Gedurende 12 weken willen wij dus sporters en sportaanbieders de mogelijkheid bieden om deze ervaringen en kennis met ons op te halen.
We gaan doen in plaats van bedenken!
Voorwaarden:
•
Je hebt een lichamelijke, visuele of auditieve beperking
•
Je bent tussen de 18 en 55 jaar
•
De vereniging waar je graag wilt gaan sporten / bewegen bevindt zich binnen de gemeente Heerlen
•
Je bent mobiel en hebt eigen vervoer / kan eigen vervoer regelen
•
Je kan goed je eigen (lichamelijke) mogelijkheden en grenzen aangeven
•
Je kan je committeren aan 12 weken aaneengesloten sporten / bewegen (uitzonderingen daar gelaten)
•
Je beantwoord wekelijks een korte vragenlijst
Enthousiast geworden?
Meld je dan aan bij Chantal Bos, Regioconsulente Iedereen Kan Sporten Parkstad.
Email: cbos@alcander.nl
Telefoon nummer: 06 - 5132 6763

'Stadouders' zoekt
ouders in Hoensbroek
met kinderen op een
basisschool of voortgezet
onderwijs. Ouders die
actief willen worden.

STADSOUDERS
ZOEKT OUDERS

Wie doet mee? Stadouders, www.stadouders.nl is een initiatief om ouders op andere manieren bij het leren van hun kinderen te betrekken.
Ouders kennen en kunnen van alles: fietsen en auto's repareren, goed Engels of een andere taal spreken of expert in Excell of Power Point
of goed in wis- en natuurkunde. Er zijn ook ouders die veel weten over de flora en fauna. Anderen zijn muzikant. Iedereen kan meedoen. Om
alle kinderen te laten profiteren van wat we in huis hebben. We gaan workshops geven, huiswerkbegeleiding etc.
Interesse of wil je meer informatie?
Neem contact op met Jacques.Giesbertz@stadouders.nl of kijk eens op de website www.stadouders.nl

- 14 -

RAT TEN IN DE WIJK: wat kunnen we er aan
doen om ze te bestrijden?

Ratten zorgen steeds vaker voor overlast
in onze wijk. De knaagdieren verspreiden
ziektes en beschadigen zelfs gebouwen.
Voorkomen is makkelijk, bestrijden is
moeilijk. Het is helaas verboden om zelf gif
te gebruiken om ratten te doden.
Onderstaand treft u een aantal tips aan. Wat
kunnen en mogen/moeten we wel doen om te
voorkomen dat het ongedierte een te grote
plaats in onze wijk gaat innemen?
Net als muizen komen ratten af op warmte
en voedsel. In de bebouwde omgeving zitten
ratten vaak in kruipruimten, parken en riolen.
Overlast van ratten in huis is te voorkomen
door te zorgen dat ratten niet naar binnen
kunnen en door voedselresten in afsluitbare
bakken te bewaren.

TIPS:
• Maak luchtgaten, spleten en (eventuele)
keldertoegangen dicht, zorg wel voor
voldoende ventilatie;
• Laat geen eten rondslingeren en voorkom
afvalbergen rond het huis;
• Bewaar voedsel in afsluitbare bakken. Doe
dit ook met voer voor honden/katten en
andere huisdieren;
• Maak dierenverblijven ontoegankelijk voor
ratten en laat geen broodresten achter bij het
voeren van vogels. Ook fruit dat van bomen
afgevallen is, trekt ratten aan;
• Vogelvoer in netjes dat in bomen/struiken
hangt wordt niet door vogels uit de bomen
getrokken. Als dit op de grond ligt dan is dit is
een welkome voedingsbron voor ongedierte;
Een heel lastige is om de PMD-zakken pas
in de ochtend aan de straat te zetten.
Helaas zitten er in de PMD-zakken veel
resten van voedingsmiddelen die ook een
aantrekkingskracht op ongedierte uitoefenen.
Er is al diverse keren contact geweest met de
gemeente Heerlen. De ongediertebestrijder

heeft ook al meerdere keren gesprekken
gevoerd met wijkbewoners.
In de voorbije periode is met het bedrijf
OJD Voerendaal, gespecialiseerd in
ongediertepreventie en bestrijding, overleg
geweest om de door ratten ervaren overlast
tegen te gaan.
Om de overlast tegen te gaan is het
noodzakelijk om een overzicht te krijgen.
Een overzicht waarin we bijhouden wanneer
en waar we een rat gezien hebben, levend
of dood. Ik heb aangeboden e.e.a. te
inventariseren en bij te houden.
Als u wilt bijdragen, stuur dan een mailtje
met: datum en locatie eventueel met foto
naar jacktheunissen@msn.com
Een whats-app bericht is misschien
makkelijker stuur dan: datum/locatie en foto
naar 06-51765852
Laten we samen proberen om het ongedierte
te lijf te gaan.
Jack Theunissen.

LEISURE LANE: BINNENKORT MEER INFO
De Leisure Lane, de toekomstige
toeristische fietsroute, loopt in
Hoensbroek over het voormalige mijnspoor.
Gemeente Heerlen wil in mei in gesprek
met omwonenden over hoe dit stukje
Hoensbroek er uit gaat zien.

Luchtopname van het voormalige mijnspoor
(midden), nu wandelpad en in de toekomst
het toeristische fietspad Leisure Lane

Vanwege de COVID-19 maatregelen gaat de
informatieverstrekking via het internet.
Eind april kan de gemeente hier meer over
berichten, want alhoewel de Leisure Lane
lang heeft stilgelegen, komt er nu toch
beweging in het project.
Wat gaat de gemeente doen?
Omdat wij nog niet bij elkaar kunnen komen,
organiseert de gemeente eind mei een
digitaal vragenuurtje. Meer informatie over
dit vragenuurtje krijgt u binnenkort o.a. via
social media, de website van Heerlen en in
een nieuwsbrief.
Op de website van gemeente Heerlen kunt
u straks meer informatie over de plannen
van Leisure Lane vinden én ook een
aanmeldformulier.
Voor meer informatie kunt u bellen met:
045 - 560 50 40.

Foto: D.de Jongste
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EVEN SAMEN TERUGKIJKEN MET BUURTVERENIGING
STICHTING SCHOPLA
De kerststerrenactie stond in het teken
van eenzaamheid. Deze actie werd
in samenwerking met de gemeente
georganiseerd, een project van wethouder
Adriane Keulen. Zij heeft samen met
ons bestuur op zaterdag 12 december,
250 kerststerren aangeboden aan de
wijkbewoners.
De reacties waren geweldig, het project was

zeer geslaagd.
Ook dit jaar werden er weer door ons in onze
buurt kerstbomen geplaatst. Deze werden
door de meeste bewoners en kinderen nog
aantrekkelijker gemaakt door ze mooi te
versieren. Er waren hele creatieve en verlichte
bomen bij en zelfs met gehaakte versierselen
die de bewoners konden ruilen of gewoon
meenemen. Het was weer een mooie versierde
kerstbuurt.
Carnaval werd door het coronavirus helaas
afgelast, maar er waren veel acties door
verschillende organisaties, maar zeker ook
door onze buurtbewoners.
Er waren op veel plaatsen huizen versierd met
vlaggen en slingers en veel stickers op de
ramen.
Schopla had een ingekleurde kleurplaat met
nog een kleurplaat om zelf in te kleuren.
Er werden enkele hele mooie lieve en
originele kleurplaten gemaakt door onze
bewoners en de kinderen.

Ook onze Plantjesmarkt staat op onze agenda
zaterdag 8 mei, wederom onder voorbehoud.
Wethouder Adriane Keulen is hiervoor
uitgenodigd.
Ook hopen wij binnenkort te kunnen starten
met het opknappen van het trafohuisje bij het
speelveldje van de Lampisteriestraat. Onze
leden kunnen, door kleurplaten te maken
samen met een kunstenaar, mee beslissen hoe
het gaat uitzien. Hopelijk kunnen wij er vlug
mee starten.
Het bestuur bedankt al onze leden weer voor
hun bijdrage en steun bij al onze acties.
NL DOET is uitgesteld van 12/13 maart naar
28/29 mei 2021.
Blijf gezond, let goed op elkaar en hopelijk
weer tot gauw.
Bestuur Schopla

Dit jaar bestaat Stichting Schopla 20 jaar
en wij hadden gehoopt om samen met jullie
een mooi feestje te organiseren. Maar ook
dit wordt moeilijk door het coronavirus. Toch
gaan we proberen er een feestelijk tintje aan
te geven.

Buurtberichten
en PEFC
Wist je dat onze Buurtberichten gedrukt
wordt op papier dat gemaakt is van hout
met een PEFC Keurmerk?
PEFC is een internationaal keurmerk voor
hout(producten) en papier. PEFC staat
voor Programme for Endorsement of
Forest Certification. Het wordt gesteund
door overheden, bedrijven en regionale
organisaties. Hout met het PEFC-keurmerk
komt uit duurzaam en sociaal beheerde
bossen.

dat het hout in het product afkomstig is uit
verantwoord beheerde bossen voor minimaal
70%. Vermelding van het percentage is niet
verplicht. Het overige deel van het PEFC hout
heeft een minimale garantie om te voorkomen
dat hout uit illegale houtkap betreft.
Het logo van PEFC is te vinden op allerlei
artikelen in bouwmarkten en groothandels
in (interieur)artikelen van of met hout. Het
kan gaan om massief hout, of producten
waarin hout of houtvezels zijn verwerkt, zoals
plaatmateriaal, parket, deuren en papier.
Papier wordt apart beoordeeld.
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Het PEFC-keurmerk kan je tegen komen op
producten van of met hout. Het logo is te
vinden op allerlei artikelen in bouwmarkten
en groothandels in (interieur)artikelen van
of met hout. Het kan gaan om massief hout,
of producten waarin hout of houtvezels zijn
verwerkt, zoals plaatmateriaal, parket,
deuren en papier. Het keurmerk garandeert

Buurtberichten wordt gedrukt
op PEFC-gecertificeerd
papier dat gemaakt is van
duurzaam verbouwd hout.
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