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Van de redact ie
Schreven we in de vorige Buurtberichten
nog enthousiast dat we door de
inentingen tegen het coronavirus de
teugels weer langzaamaan konden laten
vieren, blijkt een editie later het virus
toch weer hardnekkiger te zijn dan
iedereen dacht.

Het wil nog niet echt lukken om de kleine
tiran in bedwang te houden, laat staan te
verslaan.

Welke gevolgen dat heeft, zien we overal
om ons heen. Restaurants, bijeenkomsten
en activiteiten zijn op veel plaatsen
alleen toegankelijk als we een QR-code
kunnen laten zien. De mondkapjes konden
weer uit de kast worden gehaald en bij de
supermarkt staan de flessen met
ontsmettingsgel weer klaar. En deze
Buurtberichten werd dunner dan eerdere
edities. Ai, dat doet pijn!

We merken dat de situatie nogal wat
onrust en verdeeldheid onder de mensen
brengt. Wij spreken de hoop maar ook het
vertrouwen uit dat we elkaar in deze
donkere dagen weer in de ogen willen en
durven kijken en gedachten uitwisselen.
Elkaar veilig en met respect opzoeken. Met
een goed glas wijn erbij desnoods! Is dat
het ware geluksgevoel? Veel leesplezier en
vast fijne feestdagen gewenst.

KASTEEL HOENSBROEK WINT
VRIENDENLOTERIJ
MUSEUMPRIJS!

Op donderdag 2 december werd ons
kasteel uitgeroepen tot winnaar van de
Vriendenloterij Museumprijs 2021. Wat
mogen we als buurtbewoners enorm
trots zijn op de mensen die dit succes
mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk
dat er zo’n geweldig museum in onze
eigen wijk staat en dat het door zo veel
mensen wordt gewaardeerd.

Uit het juryrapport van het Prins
Bernhard Cultuurfonds:
Met een overtuigende 41 procent van de
publieksstemmen toonde Kasteel
Hoensbroek zich de publieksfavoriet.
Dankzij het winnen van de prijs verzekert
het museum zich van een bijdrage van
100.000 euro om zijn museumdroom te
realiseren. De andere twee
genomineerden, Museum Volkenkunde
Leiden en het Amsterdam Museum,
eindigden met respectievelijk 37 procent
en 22 procent van de stemmen op de
tweede en derde plaats.

Cathelijne Broers, directeur van het Prins
Bernhard Cultuurfonds: “De manier waarop
Kasteel Hoensbroek digitale middelen
inzet is, zeker gelet op het formaat van
het museum, heel indrukwekkend.

Kasteel Hoensbroek weet bezoekers online
terug te brengen naar Middeleeuwse
sferen en zo te verleiden tot een bezoek
aan het fysieke kasteel. Het laat daarbij
zien dat je met enthousiasme,
bevlogenheid en een topteam aan
medewerkers en vrijwilligers veel van de
grond kunt krijgen. Een waar voorbeeld
voor vele andere musea en kastelen!”

Museumdroom wordt werkelijkheid voor
Kasteel Hoensbroek
Hans Thuis, museumdirecteur van Kasteel
Hoensbroek, reageert enthousiast op het
winnen van de prijs. "Het is geweldig dat
het publiek ons als favoriet uitroept. En
met de bijdrage kunnen we onze droom
realiseren. We willen alle generaties met
de modernste mediamiddelen koppelen
aan ons erfgoed. We laten als het ware de
kasteelbewoners van de afgelopen eeuwen
zelf hun verhalen vertellen. Zo brengen we
op een moderne manier het verleden naar
het heden. We kunnen hiermee de
bezoekers van Kasteel Hoensbroek een nog
mooiere ervaring bezorgen.”
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Ook dit jaar vond in de maand oktober
weer de landelijke actie ‘Eén tegen
eenzaamheid’ plaats. Net als andere jaren
deed het bestuur van Schopla samen met
de Gemeente Heerlen weer mee.

Op zondag 3 oktober begonnen
bestuursleden samen met wethouder Adriane
Keulen in de stromende regen en harde wind
aan deze actie. Om wat extra aandacht te
vragen, besloten ze om bewoners een doosje
bonbons aan te bieden. Mede door het
slechte weer, konden die zondag niet heel
veel bewoners worden bereikt. Daarom
zetten ze de actie voort in de
daaropvolgende week.

Ook dit jaar hoorden ze dat niet iedereen in
onze buurt helemaal gelukkig is.

Ze bespraken de problemen van enkele
bewoners en hiervan werden notities
gemaakt, om later te bekijken hoe zij deze
bewoners kunnen helpen en ondersteunen.

Het was niet alleen de eenzaamheid die ter
sprake kwam, maar ook enkele vragen zoals
een invalidenparkeerplaats kort bij een
woonhuis en of een tuin wat gesnoeid zou
kunnen worden. Ook was er een vraag over
WMO-aanvragen (hier heeft penningmeester
Jos Ubachs al zijn medewerking verleend).

Er waren vele goede en warme reacties en
enkele bewoners gaven aan dat ze, indien
nodig, andere mensen willen helpen. Deze
actie is niet alleen belangrijk tijdens de
week tegen eenzaamheid, maar voor veel
mensen gedurende het hele jaar.

Het bestuur van Schopla is tevreden dat ze
weer heeft meegedaan aan deze actie, want
men merkt dat onze bewoners blij en
dankbaar waren met hun bezoek en de
lekkere traktatie.

Hopelijk vinden de mensen die eenzaam zijn
de weg en de moed om uit deze moeilijke
periode te komen.

Wegens de verhuizing van twee van haar
bestuursleden naar plaatsen buiten
Hoensbroek, is Stichting Schurenberger
Park op zoek naar twee nieuwe kandidaat-
bestuursleden.

De stichting zoekt zowel een nieuwe
voorzitter als een penningmeester. Het is
zeker geen drukke functie; overleg vind
slechts enkele keren per jaar plaats. Bij het
organiseren van een activiteit mogelijk iets
vaker.

De stichting is op zoek naar kandidaten die:

• een visie willen ontwikkelen over de
toekomst en groenontwikkeling van het
park aan de Randweg in Hoensbroek;

• mee willen helpen om een of twee keer
per jaar samen met andere vrijwilligers
een kleinschalige activiteit te
organiseren

• uit Hoensbroek komen en bij voorkeur
uit de wijk Maria-Gewanden, dit
vanwege de sterke band tussen het park
en de wijk;

De functies zijn op vrijwillige basis.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan uitsluitend via e-mail contact op
met onze secretaris:
Offerbeek_jolanda@hotmail.com

SCHOPLA:
ÉÉN TEGEN EENZAAMHEID

STICHTING
SCHURENBERGER
PARK ZOEKT TWEE
BESTUURSLEDEN

WAT IS GELUK ?

Heeft u zich wel eens de vraag gesteld

wat ‘geluk’ eigenlijk betekent? Heb je

geluk als je net die ene steen niet op je

hoofd krijgt, de hoofdprijs in de Lotto

wint of, nadat je een uur lang in de file

bij Amsterdam hebt gestaan, nog net de

vlucht naar Rome hebt gehaald? Er zal

geen twijfel bestaan over de vraag of dit

geluk hebben is.

Maar wanneer ben je als mens gelukkig?

Als je als jongen het meisje ten huwelijk

vraagt of als je op een warme

zomermiddag zorgeloos op je rug in het

gras ligt en het zonlicht door het

gebladerte van de boom naast je schittert

met een grashalm in je mond? Of toch bij

de aanschaf van die snelle sportauto

waarmee je je maten te snel af bent?

Gelukkig zijn blijkt met name bij 55+’ers

vaker niet in de aanschaf van luxe-

artikelen te liggen, maar in eenvoudige

alledaagse zaken. De gemeente Heerlen

vraagt middels een campagne aandacht

voor wat ouderen gelukkig maakt. Het

leverde fraaie portretfoto’s op en

inzichten die eigenlijk zo vanzelfsprekend

lijken...

Portretten geluksmomenten 55+'ers
Geluksmomenten van Heerlense 55+'ers staan centraal in een serie portretten die in
december te zien zijn op verschillende plekken in de stad: op straat, Parc
Imstenrade, op locaties van SCHUNCK bibliotheken, Meander en Sevagram en in de
Royal bioscoop. Daarnaast was er een speciaal filmprogramma rondom ouderen in
Quatro Cinema.

De Heerlense wethouder Adriane Keulen (integraal ouderenbeleid) gaf vrijdag 5 november
2021 in bioscoop Quatro Cinema het startsein voor de campagne 'Gelukkig ouder worden
in Heerlen', die nog de hele maand december loopt. "Geluk betekent voor iedereen iets
anders", zegt Keulen, "zelfs bij tegenslag of ziekte kunnen er kleine geluksmomenten
zijn."

Op de binnenlocaties waar de portretten hangen, stelde de gemeente aan 55+'ers de vraag
wat hun gelukkig maakt. Ook konden zij verbeteringen voorstellen aan de gemeente om
een fijnere stad te worden voor ouderen. Na afloop van de campagne bekijkt de gemeente
of het ouderenbeleid met deze inbreng kan worden aangevuld. Wethouder Keulen: "Ik hoop
dat we daarvoor veel reacties en inbreng van 55-plussers ophalen."Voor deze campagne
werkt gemeente Heerlen samen met SCHUNCK bibliotheken, Parc Imstenrade, Sevagram en
Meander en de Royal bioscoop.
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‘Terschuren vóór de oorlog, met leemweg.’
De redactie van Buurtberichten vond bovenstaand fraai schilderij van Terschuren onlangs op de Facebookpagina ‘Oud Gebrook’.
Het schilderij werd gemaakt door de nu 94-jarige mevrouw Mia Degenkamp-Penders.
Met dank aan Dhr. Martin de Graaf voor zijn toestemming om deze foto te mogen plaatsen.

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
Heerlen plant 1000
bomen voor een
leefbare stad
Deze winter en volgend najaar plant de
gemeente Heerlen verspreid over de stad
1000 zogenaamde 'klimaatbomen'. Deze
helpen om de effecten van
klimaatverandering te bestrijden. Ze
dragen ook bij aan de leefbaarheid van de
stad. Afgelopen zomer is gezocht naar
geschikte plekken om bomen te planten.
Maar inwoners die ideeën hebben voor
een goede plek kunnen die nog doorgeven
aan de gemeente.

Het wordt heter en we hebben vaker te
maken met flinke regenbuien. In een
omgeving met veel asfalt en steen leidt dat
tot hitte en wateroverlast. Meer groen helpt.
Bomen helpen bij verkoeling op plekken met
veel steen en hittestress. Ze helpen ook om
water in de bodem te laten doordringen en
nemen CO2 op en houden dat vast.
Daarnaast hebben ze een positief effect op
insecten en vogels … en op hoe mensen
zich voelen. Daarom worden de flinke bomen
die nu geplant worden 'klimaatbomen'
genoemd.

Plantplekken

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

Burgeronderzoek in
heel Parkstad

35.000 inwoners van alle gemeenten in
Parkstad kregen begin oktober het
verzoek om mee te doen aan een digitaal
burgeronderzoek. In Heerlen kregen
15.000 inwoners een uitnodiging.

Wat houdt het onderzoek in?

Het burgeronderzoek gaat over de
leefbaarheid en veiligheid van de eigen
buurt. Is er bijvoorbeeld overlast en zijn er
genoeg voorzieningen zoals parken of
winkels of kun je goed deelnemen aan het
maatschappelijk verkeer?

Met de antwoorden krijgen de
Parkstadgemeenten een goed beeld van wat
er speelt in de buurt. De uitkomsten van het
onderzoek bepalen mede de maatregelen om
mogelijke problemen aan te pakken. Ook
bespreekt het gemeentebestuur of de
gestelde doelen bereikt zijn.

Geen brief ontvangen en wilt u toch
meedoen?

Inwoners die geen brief met een link
ontvangen kunnen toch met het onderzoek
meedoen. Zij kunnen via https://
www.startvragenlijst.nl/parkstad_open de
vragenlijst invullen.

Hulp bij invullen

Dit jaar is het burgeronderzoek alleen
digitaal.

Inwoners van Heerlen kunnen hulp krijgen
bij het invullen bij de Informatiepunten op
de locaties van Schunck.

Eén loket voor buurtinitiatieven: voor
vragen, hulp of subsidie

Inwoners van Heerlen die een idee of
initiatief voor hun buurt hebben, kunnen op
één centraal punt terecht bij de gemeente:
voor hulp, informatie of subsidie. Niet alleen
als één gezicht naar buiten toe, maar ook
achter de schermen werken verschillende
disciplines nu samen binnen een team.
Hiermee beoogt de gemeente de
dienstverlening aan burgers op het gebied
van buurtparticipatie te verbeteren.

De gemeente heeft allerlei subsidie-
mogelijkheden voor burgers die aan de slag
willen om hun buurt leuker, schoner of
veiliger te maken. Zo is er de Buurtactie
voor sociale activiteiten; Heerlen Schoon
en de Buitenkans met de buurtdeal zijn er
voor mensen die de openbare ruimte willen
verbeteren. Alle subsidiemogelijkheden
gebundeld en gemakkelijker te vinden via:
www.heerlen.nl/buurtinitiatief.

Per mail is het team te bereiken via
buurtinitiatieven@heerlen.nl of telefonisch
via het reguliere nummer van de gemeente
(045-5605040, vraag naar het team
buurtregie).

Het bundelen van krachten op het gebied
van dienstverlening staat nadrukkelijk
genoteerd als een van de opgaven in de
begroting van 2022. Het college wil dat
onderdelen van de gemeente beter met
elkaar gaan samenwerken, met als doel om
tot een betere focus en samenhang te
komen in de dienstverlening aan inwoners.

Adriane Keulen, wethouder Buurtgericht
Werken en Charles Claessens, wethouder
Beheer en Onderhoud: “Elke inwoner die de
buurt gezelliger, mooier of veiliger wil
maken, moeten wij koesteren. Daarom zijn
wij uitermate blij met dit nieuwe loket voor
alle buurtinitiatieven. Burgers die een
actieve rol willen spelen in hun buurt
moeten gemakkelijk en snel worden
geholpen”.

Gemeente verbetert
dienstverlening aan
inwoners die actief
willen zijn in de
buurt

SINTERKLAAS IN HET WINGERDHUIS
Natuurlijk was Sinterklaas en
zijn Zwarte Pieten ook dit jaar
weer in het Wingerdhuis. De
aanwezige kinderen vonden het
maar wát spannend!
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BUURTBERICHTEN OP CULINAIRE TOER: knien in ’t zoer

Dit is een traditioneel recept, dat in geen
enkele Limburgse keuken mag ontbreken.
Steevast wordt dit bereid tijdens
Kerstmis.

Ingrediënten voor 4 personen

1 deciliter room
½ liter azijn
½ liter water
1 spitskool
2 aardappelen, geschild grote bonken
4 laurierbladeren
4 stuks kruidnagel
4 uien
4 konijnenbouten
50 gram boter
50 gram bruine basterdsuiker
200 gram Rinse appelstroop

Maak de ui schoon en snijd hiervan rokken.

Meng het water met azijn, laurier, kruidnagel
en de uienrokken.

Leg de konijnenbouten hierin. Laat dit
minimaal 12 uur marineren (marinade wordt
voor de saus gebruikt).

Droog nu de bouten en bestrooi ze met

deze met de aan de kook gebracht room en
boter. Op smaak brengen met nootmuskaat,
peper en zout.

Snijd de spitskool in kwarten en haal de nerf
hieruit. Snijd hem dan in grove julienne.

Braiseer (smoor in een pan met gesloten
deksel en weinig vocht) de spitskool met
een klontje boter, peper en zout op zacht
vuur onder gesloten deksel gaar.

Spuit de puree midden op bord in een rondje
en leg hierop een bedje van spitskool. Plaats
daarop de konijnenbout, napper (bedek met
saus) een gedeelte van de bout met saus en
omring de puree met saus.

peper en zout. Sauteer ze in roomboter mooi
goudbruin.

Strooi hierover de bruine basterdsuiker en
laat deze karamelliseren.

Giet nu de marinade op de bouten. Voeg
hieraan de Rinse appelstroop toe en laat
gedurende 2 uur op zacht vuur garen.

Als de bouten gaar zijn, haal je deze uit de
saus en houd je deze warm in de oven.

Passeer de saus door een zeef en reduceer in
tot een mooie dikte.

Monteer nu de saus met een beetje
roomboter (voor de smaak en de mooie
glanzende kleur).

Snijd de aardappels in grove stukken en
kook deze met water en zout gaar. Druk de
aardappel daarna door een zeef en meng

BEWEGEN EN
CONTACT
BETER DAN
PILLETJE

Kwetsbare ouderen hebben vaker last van

lichamelijke en geestelijke klachten. Vaak

gaat het om klachten waarvan de oorzaak

niet altijd medisch is, en die een

negatieve invloed heeft op de kwaliteit

van leven. Vaak speelt eenzaamheid een

rol. Medicijnen slikken helpt dan niet.

Een gezondere leefstijl, beter bewegen en

beter contact in de buurt vaak wel.

Vanuit dat idee start de gemeente Heerlen
een proefproject waarbij huisartsen met
ouderen op zoek gaan naar achterliggende
oorzaken. Welzijnscoaches begeleiden hen
met ondersteunende activiteiten. Daarbij
wordt ook sociale interactie tussen
buurtbewoners gestimuleerd.

Voor het proefproject selecteerden de
Heerlense huisartsen Marc Weyts en Micha
Lutgens samen met hun collega-huisartsen
bij de huisartspraktijken Heerlen Centrum en
het Gezondheidscentrum Hoensbroek
Noord 35 ouderen met psychosociale
klachten. Zij verwijzen hen door naar twee
welzijnscoaches van thuiszorgorganisatie
Meander, die de ouderen gedurende een half

jaar begeleiden. Samen gaan ze op zoek naar
mogelijkheden om de cliënt uit zijn of haar
isolement en eenzaamheid te halen.

Het proefproject is onderdeel van het
Europese URBACT-programma. Als de proef
slaagt, hoopt Heerlen de zorgverzekeraars
over te halen om deze aanpak structureel te
gaan financieren.

Positieve gezondheid

Nadat de huisarts (eventueel op advies van
andere zorgverleners binnen het medisch
wijksamenwerkingsverband) de deelnemers
heeft geselecteerd op klachten die terug te
voeren zijn op kwetsbaarheid en
eenzaamheid, wordt de welzijnscoach van
Meander ingeschakeld. Zij heeft een intake-
gesprek om de ervaren ‘kwaliteit van leven’
te bepalen.

Samen met de deelnemer maken ze een plan
van aanpak. Dat kan van alles zijn:
aansluiten bij een wandelgroep of kookclub,
kennismaken met de visvereniging, het
zoeken van een maatje, deelname aan een
leesclub...

Ook het stimuleren van de betrokkenheid
van eigen wijkbewoners bij het welzijn van
eenzamen in hun wijk is een onderdeel van
de begeleiding van de welzijnscoaches.

Daarnaast krijgen tien zorgvragers uit het
proefproject ook een gezondheidscheck,
uitgevoerd door apotheker Emerald Smet van
BENU Apotheek. Die kijkt naar hun leefstijl
en verschillende gezondheidsaspecten, Ook
hier gaat het niet om het voorschrijven van
medicatie, maar juist om andere zaken die
kunnen bijdragen aan een goede gezond-
heid, zoals gezonde voeding, voldoende

beweging en ontspanning.

Deze aanpak stoelt op het zorgconcept
positieve gezondheid. Die benadering stelt
niet ziekte of beperking centraal, maar de
veerkracht, eigen regie en het aanpassings-
vermogen van mensen.

URBACT: gelukkiger ouder worden

Tijdens deze ‘Gelukkig in de buurt’ gedoopte
URBACT-pilot wordt de door de deelnemers
ervaren mate van eenzaamheid gemonitord.
“Als deze aanpak werkt, kunnen we die
inzetten om te voorkomen dat Heerlenaren
eenzaam oud worden”, zegt wethouder
Adriane Keulen. “Niet alleen fijn voor oudere
Heerlenaren, het draagt ook bij aan het
beheersen van de zorgkosten doordat
mensen minder snel een beroep moeten
doen op dure gespecialiseerde zorg.”

De uitkomsten van de Heerlense proef
worden gedeeld met de andere Europese
steden uit het URBACT programma:
kennisdeling is één van de tien actielijnen
uit de Ontwikkelagenda ‘Ouder worden met
Toekomst’. Heerlen is leadpartner in het
Europese onderzoekstraject ouderen URBACT.

NIEUWS VAN DE GEMEENTE (VERVOLG)

GEMEENTE
BRENGT DE
STADSKRANT
WEER UIT
Vanaf 13 december wordt na enkele jaren
van afwezigheid de Stadskrant Heerlen
weer bezorgd. Met nieuwe stadse zaken
en achtergrondinformatie bij Heerlens
beleid. Voor de eerste editie heeft de
gemeente een plattegrond van alle
werken in het centrum én een liefdevolle
foto in het hart van de krant geplaatst.
Heeft u een NEE-NEE sticker op de
brievenbus en wilt u de Stadskrant toch
lezen? Dan kunt u deze afhalen in de
publiekshal aan de Geleenstraat in
Heerlen.

KERSTBOMEN VERSIEREN ONZE STRATEN
Zowel buurtstichting Schopla, en ‘Gebrook
sjtraolt’ zorgden er afgelopen dagen voor
dat onze straten werden versierd met
kerstbomen. Bedankt allemaal!

Frank Witt, Kimberly Gromotka en Jared Witt plaatsten een boom tegenover de voormalige parochiekerk.
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Buurtberichten wordt gedrukt
op PEFC gecertificeerd papier
dat gemaakt is van duurzaam
verbouwd hout.

Heeft u of uw vereniging voorzichtig al
weer nieuwe plannen om iets te
organiseren? Is er wel een plan maar
geen geld of onvoldoende geld om het uit
te voeren?

Er zijn weer mogelijkheden om, in co-
financiering met andere geldgevers, plannen
waar te maken. We snakken allemaal naar
momenten waarop we weer samen iets
kunnen ondernemen. Iets regelen voor de
buurt of vereniging om de sociale contacten
aan te halen.

Het Groene Kruis Heerlen ondersteunt
projecten door middel van subsidie, in
Heerlen en Parkstad, die het
maatschappelijk welzijn bevorderen.

Dit kan van alles zijn, denk bijvoorbeeld
aan een buurtproject, een project van een
goededoelenorganisatie, een kleinschalig
project.

Kortom: initiatieven door en voor inwoners
van jong tot oud kunnen in aanmerking
komen voor financiële ondersteuning van
het Groene Kruis.

GROENE KRUIS HEERLEN -
HOENSBROEK VERSTREKT
SUBSIDIE

De bestuursleden van het Groene Kruis
beoordelen elke aanvraag en toetsen deze
aan de vastgestelde voorwaarden. Dus heeft
u of uw organisatie een project op stapel
staan en voldoet dat aan onze voorwaarden,
dan ondersteunen wij dat wellicht.

Wij vragen een projectomschrijving en een
begroting. Kijk voor de voorwaarden en het
aanvraagformulier op onze website:
www.groenekruisheerlen.nl.

St. Groene Kruis Heerlen Hoensbroek,

Ans Winkens Voorzitter

Mail naar: Jo Linders, secretaris:
jlalinders@gmail.com

De redactie van
Buurtberichten en het
bestuur van Stichting
Buurtbeheer Maria-
Gewanden wensen u fijne
feestdagen en een gezond,
gelukkig en voorspoedig
2022!


