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Er zijn heel veel vormen van creativiteit. De een is een handige
klusser. De ander kan fantastisch schilderen. En weer een ander
bedenkt hartstikke creatieve oplossingen voor vragen uit zijn
omgeving. In deze uitgave van ‘In de buurt van…’ komt u heel
veel creatieve mensen tegen. Sommigen vinden rust in hun
creatieve hobby. Anderen hebben er hun werk van gemaakt.
Of ze zetten hun creativiteit in om het leven van anderen
leuker of makkelijker te maken.

VOORWOORD

WE VIEREN DE
CREATIVITEIT
Al die creatieve mensen hebben iets gemeen: ze
bedenken vaak verrassende ideeën. Dat is een heel
nuttige eigenschap. Ook in ons vakgebied: wonen. Want
op de Nederlandse woningmarkt is iets geks aan de hand.
Iedereen zegt namelijk dat er wel een miljoen woningen bij
moeten komen. Zodat iedereen in een goed en betaalbaar
huis kan wonen. Tegelijkertijd zien we in Limburg sommige
dorpen leeglopen. Moeten we niet eens creatief naar die
rare tegenstelling gaan kijken?
Want waarom moet er nóg meer worden bijgebouwd in
de grote stad? Waar eigenlijk nu al geen plek meer is
om te bouwen? Kunnen we die Limburgse dorpen niet
zó aantrekkelijk maken dat mensen daar weer naartoe
trekken? Ik denk van wel. Maar dat vraagt om creatieve
oplossingen. Om mensen die de bedrijvigheid in hun dorp
willen terugbrengen. Op een manier die nog niet eerder is
bedacht. Zodat mensen van buiten zien: daar gebéúrt wat.
Misschien is dit wel een lichtpuntje in de coronatijd.
Want nu mensen meer thuiswerken, steken ze ook
meer tijd en creativiteit in hun woonomgeving.
Als Wonen Limburg dragen we daar graag een steentje
aan bij. Maar de beste ideeën komen van ú. Daarom vieren
we in deze uitgave de creativiteit van onze bewoners.
We hopen dat het u inspireert!
Ger Peeters
Bestuurder Wonen Limburg

2

3

AANGENAAM

ARTE COLDER (36),
WEERT
Weert

“Mijn woonomgeving is
een showroom van mijn
kunst en ontwerpen”

COLUMN

Aan moeders- én vaderskant zijn er veel creatieve mensen
in mijn familie. Toen ik jong was, mocht ik mezelf helemaal
onderkliederen met verf. Mijn ouders gaven me alle
ruimte om me te uiten. Om mooie dingen te maken. Op de
basisschool merkte ik bij creatieve opdrachten al dat ik talent
had. Later, op de middelbare school, kon ik daar weinig
mee doen en voelde ik me minder op mijn plek. Vanaf mijn
vijftiende wist ik al: ik wil naar de kunstacademie.

WERELDJE OP ZICH

De kunstacademie voelde als thuiskomen. Tegelijkertijd was het een
soort bubbel: de kunstwereld is echt een wereldje op zich. Ik werkte
naast mijn opleiding als bijbaan in een winkel. Na mijn afstuderen heb
ik daar ook twee jaar fulltime gewerkt. Daardoor kon ik in de praktijk
ervaren hoe het er in de ‘echte’ wereld aan toeging. Toen ik er klaar voor
was, heb ik nóg een kunstopleiding gedaan. Door keihard te werken ben
ik daarna ver gekomen in de kunstwereld. Mijn werk werd verkocht op
de belangrijkste kunstbeurs van Nederland.

MEZELF STEEDS OPNIEUW UITVINDEN

Als beeldend kunstenaar wil ik mezelf steeds opnieuw
uitvinden. De laatste tijd ben ik vooral bezig met
toegepast werk en design. En dus met wat andere
mensen aan mijn werk hebben. Daar past dit nieuwe
huis ook goed bij. In een deel van de woonkamer slaap
ik. In de twee slaapkamers heb ik mijn werkplekken.
Werk en privé lopen door elkaar. Mijn woonomgeving
is nu een soort showroom van mijn kunst en
ontwerpen. Een heel spannende nieuwe ontwikkeling.

4

WIE IS ARTE?
Leeftijd:
Woont:
Hobby’s:

We zijn nog niet
uitgepraat met Ar te.
Kijk op onze website
wonenlimburg.nl/arte

Meer weten over het werk van Arte?
Ga naar artecolder.com
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CREATIVITEIT IN LIMBURG
AAN DE SLAG VOOR DE HELE BUURT

CREATIVITEIT
VERBINDT MENSEN

Op vakantie in Drenthe zag Ruud voor het eerst
een insectenhotel. “Ik maakte wat foto’s, was wel
geïnteresseerd”, vertelt hij. “Eenmaal thuis maakte ik er
een voor onze eigen tuin. Daarna voor de buurman, voor
mijn moeder en mijn schoonmoeder. Uiteindelijk had de
hele buurt een insectenhotel.”

RUIMTE OM TE WERKEN

Creativiteit kun je helemaal alleen beleven. Maar het
kan ook mensen samenbrengen. Aan een stalletje
op de braderie. Of aan tafel bij de dagvoorziening:
creativiteit zorgt voor blije gezichten.

Langzaamaan kocht hij betere materialen. En hij stond
eens op een braderie met zijn insectenhotels. “Ik vind
het leuk om te klussen. Hier in Posterholt had ik de
ruimte om thuis te werken aan de hotels. ’s Middags
was ik er dan voor mijn dochter als ze uit school kwam.”

RUUD HUIDER: OP ZOEK NAAR RUST IN LIMBURG

Ruud Huider en zijn vrouw woonden in de Randstad
en hadden allebei een drukke baan. “Zo’n twintig
jaar geleden waren we het zat. We wilden wat meer
rust. We zijn naar Limburg verhuisd, waar mijn vrouw
een goede baan kreeg. Ik bleef thuis om voor onze
pasgeboren dochter te zorgen.”

IEDEREEN KAN MEEDOEN

“Als je creatief bezig bent, is iedereen gelijk. Iedereen
kan aansluiten, iedereen kan meedoen”, vertelt
kansmakelaar Karlijn Versteegen van Wonen Limburg.
“Het maakt niet uit wat je achtergrond is. Je wordt
met elkaar verbonden door wat je leuk of interessant
vindt. Creatieve (wijk)initiatieven hebben vaak een
open sfeer. Dat zorgt voor persoonlijke ontwikkeling
en het leren van nieuwe vaardigheden. Die kan je ook
weer op andere momenten inzetten.”

RUUD HUIDER
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Een klein of een groot
insectenhotel, Ruud
maakt ze allemaal. Kijk
.nl
op insectenhotel-ruud
VAN HOBBY NAAR WERK

Inmiddels heeft Ruud Huider van zijn hobby zijn werk gemaakt.
Hij verkoopt zijn insectenhotels aan mensen en bedrijven door
heel Nederland. “Vóór corona stonden mijn vrouw en ik twee
keer per maand op een markt. Samen op pad, lunch en koffie
mee. We geven ook workshops, verkopen via internet. Zo
bedenken we steeds nieuwe dingen om mensen te bereiken.”
7

Prijsvraag

TROTS
OP MIJN
BUURT

MEVROUW PEETERS: KEUKENPRINSES

Honderd wafels, hapjes voor de
boerenbruiloft of een etentje voor de buurt:
mevrouw Peeters uit Maasbree draait haar
hand er niet voor om. “En dan te bedenken
dat ik vroeger nooit heb gekookt!” vertelt ze.
“We hebben lang een eigen zaak gehad, ik
ben cheffin geweest in een grote supermarkt.
We hebben wereldreizen gemaakt. En toen
ik niet meer werkte, wilde ik wél graag bezig
blijven. Daarom ben ik begonnen met koken.”

MEVROUW PEETERS

HET HELE JAAR DOOR

Als lid van de bewonerscommissie is
mevrouw Peeters ook vaak in de weer voor
medebewoners. “Iedere woensdag zetten
we koffie voor de buren. We organiseren
een nieuwjaarsborrel, maken de hapjes
met carnaval en een paasbrunch”, somt
ze op. “Dan is er ook nog een jaarlijkse
barbecue, burendag in september en in
november zetten we soep en broodjes klaar
na de kerkdienst voor overledenen. En we
sluiten het jaar af met een kerstdiner.”

AUGURKJE EN EITJE ERBIJ

Mevrouw Peeters kookt ook nog eens twee
keer in de week voor de dorpsdagvoorziening:
“En dan moet het ook aangekleed zijn hè,
niet zomaar uit de pan op tafel. Ik zet graag
een opgemaakte schaal op tafel, met lekkere
sausjes, een augurkje, een eitje. Ik word in
oktober 85, en zo bezig zijn houdt me jong.”
8

Een oproep voor alle bewoners van
Wonen Limburg: Heeft u samen een
geweldige straat, de allerleukste buurt
of fantastische buurtgenoten? En wilt u
dat graag laten zien? Doe dan mee met
de prijsvraag!
UW INZENDING

Laat op een creatieve manier zien waarom u zo
trots bent op uw buurt. Dat kan met een tekening,
schilderij, verhaal, filmpje, gedicht, of hoe u maar
wilt. U kunt in uw eentje inzenden, maar het is
natuurlijk nóg leuker om aan de slag te gaan
met uw buren. We vinden het extra mooi als uit
uw inzending blijkt dat u samen de schouders
eronder heeft gezet in de buurt.
WAT KUNT U WINNEN?

U bepaalt zelf wat u kunt winnen! Hoe zit dat
precies? Per buurtwinkel is er een prijs van 2.500
euro te verdienen. Dat geld moet worden gebruikt
om uw eigen straat, wijk of buurt gezelliger, leuker
of mooier te maken. Heeft u al een idee wat u
met dat geld zou willen doen? Laat het ons dan

vooral weten bij uw inzending. Op 25 september
tijdens Burendag reiken we de prijzen uit aan
de winnaars. De jury bestaat uit bewoners en
medewerkers van Wonen Limburg.

EN NU?

Stuur uw inzending vóór woensdag
1 september 2021 naar post@wonenlimburg.nl.
Heeft u nog vragen over de prijsvraag?
Neem dan contact op met het WoonAdviesTeam
via telefoonnummer 088 – 385 0800.
We wachten met spanning op uw inzending.

CREATIVITEIT IN LIMBURG
ELLEN VAN DER WERF:
SCHILDEREN ALS GROTE PASSIE

EEN ANDER RAKEN
MET UW CREATIVITEIT
“Creatief bezig zijn zorgt voor een geluksgevoel”,
vertelt directeur Mens & Maatschappij Marty van Dam.
“Je groeit als mens als je zelf iets bedenkt of maakt.
Dat gevoel kun je ook doorgeven aan anderen.
Met jouw creativiteit kun je een ander echt raken.”

PIZZA’S BAKKEN MET BEWONERS

Een van die creatieve Wonen Limburgcollega’s is Ellen van der Werf uit Urmond.
“Een jaar of zes geleden zei een vriendin:
‘Kom eens bij mij schilderen’. Ik dacht dat
het niks voor mij was, maar probeerde het
toch. Toen merkte ik al snel dat het mijn
grote passie is. Inmiddels schilder ik veel.
Ik doe ook de kunstacademie en geef zelf
workshops. Ik ben er elke dag mee bezig,
wel tien tot vijftien uur per week.”

EEN ANDERE KANT VAN JEZELF

“Schilderen geeft me een bepaalde rust.
Ik kan soms heel druk zijn in mijn hoofd.
Maar als ik met een schilderij bezig ben,
denk ik alleen daaraan. Bijna al mijn collega’s
weten dat ik schilder. Ik heb weleens iets
gemaakt voor een collega die wegging. Voor
iemand die 50 werd. En voor iemand die
ging trouwen. Het is mooi dat ik die kant van
mezelf ook op mijn werk kan laten zien.”

Meer kleurrijk werk
van Ellen zien? Ga naar
kwastenenverf.com

“Een mooi voorbeeld is een Wonen Limburgcollega die aan handlettering doet”, vertelt
Van Dam. “Zij maakte in coronatijd kaartjes en
posters om bewoners een hart onder de riem
te steken. Een andere collega heeft een liefde
voor pizza’s. We hebben als Wonen Limburg
een pizzakar gekocht en bakken pizza’s met
bewoners. Een heel mooie manier om met
bewoners in gesprek te komen. En dat ontstaat
allemaal vanuit één iemands creativiteit.”

IEDERS VERHAAL VERTELLEN

ELLEN VAN
DER WERF
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Die creativiteit zit overal in de Limburgse wijken
en buurten, ziet Van Dam. “Ik ken zó veel
bewoners met fantastische creatieve talenten”,
vertelt ze. “Ik vind het heel belangrijk om hun
verhalen te vertellen. Daardoor raken anderen
hopelijk weer geïnspireerd. Zo zet je iets in
werking wat heel veel levens kan raken.”
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WIM VULLERS: VIER JAAR GEKLUNGEL

JIDSKE VAN DE KLUNDERT:
SCHRIJVEN ALS STRUCTUUR

Bewoner Wim Vullers uit Koningslust was altijd al
gek van hout. 23 jaar geleden begon hij met de
bouw van zijn eerste orgeltje. Inmiddels is nummer
vier in aanbouw. “Het begon toen ik met mijn broer
op een markt in Genk was”, vertelt hij. “Daar stond
iemand met een zelfgebouwd orgel. We zeiden tegen
elkaar: ‘Dat moeten wij toch ook kunnen?’ Ik kocht
een tekening, maar wist niet hoe ik moest beginnen.
Ik las eens een boekje, bezocht een bijeenkomst,
sprak met andere liefhebbers. En na vier of vijf jaar
geklungel had ik mijn eerste orgel klaar.”

WIM VULLERS

Jidske van de Klundert uit Maastricht
schrijft gedichten om haar eigen emoties
beter te begrijpen. In de coronatijd gaf het
schrijven haar structuur en houvast. Ze merkt
bovendien dat andere mensen steun hebben
aan haar woorden. Op de achterkant van dit
bewonersblad staat een gedicht uit haar laatste
bundel ‘Nabij de stilte spreekt het leven’.

JIDSKE VAN
DE KLUNDERT

EEN VRIENDELIJK ‘GOEDENDAG’

HEEL ONTSPANNEND

“Er komt heel veel denkwerk bij kijken,
het is een heel technisch geheel. De
laatste paar jaren ben ik mantelzorger
voor mijn vrouw. Maar als het kan,
zit ik in mijn hobbyhokje te prutsen.
Ik vind het heel ontspannend om
dan met mijn hoofd alleen maar bij
het orgel te zijn. Uiteindelijk moet er
natuurlijk wel muziek uit komen.”

Van de Klundert legt uit waarom ze voor
dit gedicht koos. “Het was en is een
bijzondere, vaak eenzame tijd”, vertelt
ze. “Contact aangaan en onderhouden
is nog steeds lastig. Terwijl juist nu
het contact met vrienden en buren zo
belangrijk is. Waardering uitspreken naar
elkaar is echt noodzakelijk. Het zit hem
in kleine gebaren. Zoals het tonen van
een lach, zwaaien naar elkaar en een
vriendelijk ‘goedendag’. Op deze manier
kunnen je buren ook vrienden worden.”

HET DOET IETS MET JE

“Waar ik het meest trots op ben? Je maakt toch iets
wat een ander niet maakt. En als het dan goed werkt…
We spelen wel eens in een verpleeghuis. Dan zie je
een oudere dame met dementie opeens huilen als een
kind. Omdat ze de muziek zo mooi vindt. Dat doet wel
iets met je ja.”
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Jidske heeft nog veel me
er gedichten
online staan. Bekijk ha
ar Facebook-pagina
facebook.com/dichter
es1979/
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Hitte in huis: wat doet u eraan?

EVEN TUSSENDOOR

Het weer in Nederland verandert. We krijgen steeds vaker te
maken met extreem weer. Dus ook met extreem hete en lange
zomers. We begrijpen dat het dan onprettig warm kan worden
in huis. Daar heeft helaas iedereen last van. De komende tijd
onderzoeken we of we huizen kunnen aanpassen, zodat het
’s zomers minder heet wordt binnen. Blijkt uit dat onderzoek dat
we iets moeten aanpassen aan uw woning? Dan hoort u dat van ons.

Het is even puzzelen
Piet van Cauwenberghe uit Baarlo maakt al
jarenlang puzzels. In de coronatijd verraste
hij de leden van zijn kerkkoor vaak met
een zelfgemaakte puzzel. Zijn puzzels zijn
ook regelmatig te vinden in de bladen van
seniorenorganisatie KBO/PCOB. Vaak zijn het
teksten waarin Van Cauwenberghe plaatsnamen,
dierennamen of bloemennamen ‘verstopt’.
Speciaal voor Wonen Limburg maakte hij de
rebus op pagina 19. Daar zijn we heel trots op!

Wat u zelf kunt doen om hitte in huis te verminderen:
•	Zet ramen en deuren tegen elkaar open op momenten dat het
buiten koeler is dan binnen (in de vroege ochtend en ’s avonds).
Houd verder de ramen gesloten.
•	Sluit de gordijnen als de zon schijnt. Maar doe ze weer open
als de zon weg is, anders blijft de warmte eronder hangen.
•	Gebruik zo min mogelijk apparatuur; hier komt warmte vanaf.
Ga dus niet stofzuigen.
• Maak de bestrating in de tuin nat; dat werkt verkoelend.
• Drink voldoende. Liefst water.
• Een voetenbadje kan voor verkoeling zorgen.
• Zoek buiten koele plekken op.
•	Let op! Plaats géén folie tegen het raam, dit kan leiden
tot glasbreuk.
•	Tot slot: let een beetje op elkaar. Vooral ouderen zijn
extra kwetsbaar als het heet is.

MEER INFOR MATIE VINDT U OP
wonenlimburg.nl/aurora

PIET VAN CAUWENBERGHE

Bekijk ons jaarverslag 2020
DAN OP
INTERESSE? KIJK

wonenlimburg.nl/jaarverslag
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Benieuwd welke projecten we in 2020 allemaal hebben
gestart of afgerond? Wilt u weten waar we uw geld precies
aan hebben uitgegeven? Wat we hebben gedaan om ook úw
woonomgeving mooier en prettiger te maken? U leest het in
ons jaarverslag. De belangrijkste punten uit dat jaarverslag
hebben we overzichtelijk voor u bij elkaar gezet. Handig!

Kunst aan de muur… In het groot!
In juni is het kunstproject Vive Aurora aan de Auroraflat in Heerlen
gestart. Op de buitenkant van het gebouw wordt een metershoog
kunstwerk geschilderd. Het kunstenaarscollectief Boa Mistura maakte
het ontwerp in overleg met de bewoners van de flat. En, heel bijzonder:
de bewoners gaan het kunstwerk zelf schilderen! Dat worden heel wat
uurtjes op de steiger. Maar wel met straks een heel mooi resultaat.
Een goed voorbeeld van creativiteit die mensen samenbrengt.
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CREATIVITEIT IN LIMBURG

MÉÉR DAN EEN HOBBY
Voor sommige mensen is creatief bezig zijn meer
dan zomaar een hobby. Omdat het structuur geeft
aan hun leven. Omdat ze er blij van worden als ze
even niet lekker in hun vel zitten. Of omdat ze zich
dankzij hun hobby nooit eenzaam voelen.

EEN BEETJE GEZELLIG MAKEN

“Vaak lees ik overdag en schilder ik ’s avonds.
Ik werk gewoon in mijn woonkamer, staand
of zittend achter de schildersezel. Ik vind het
heerlijk om mijn eigen tijd in te delen. Je moet
je leven gewoon een beetje gezellig maken.
Dat kan ook prima in je eentje.”

“Ik schilder al mijn hele leven. Landschappen
maak ik het liefst. Wel 25 keer ging ik met een
kunstenaar mee naar Zuid-Frankrijk om daar
schilderijen te maken. Als ik die schilderijen zie,
komen al die mooie herinneringen weer boven.”
AL LANG ALLEEN

MEVROUW DE
GROOT-MOLS
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“Mijn man overleed op zijn 65e. Sinds die tijd
ben ik alleen. Ik heb weinig familie en weinig
contact met mensen in de buurt. Ik ben 91 en
loop slecht. Daardoor kom ik ook niet zo veel
buiten de deur. Dankzij het schilderen verveel
ik me nooit.”
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PUZZEL

Rebus

“Eigenlijk ben ik door corona kunst
gaan maken. Ik zat niet lekker in mijn
vel en was vaak boos. Nu raak ik die
boosheid kwijt als ik een schilderij of
iets anders maak.”
ALTIJD IDEEËN
FRANS DE VRIES

“Ik had altijd al wel ideeën in mijn
hoofd. Maar ik deed er nooit wat mee.
Nu wel. Soms verzin ik een spreuk
en daar maak ik dan een kunstwerk
van. Ik heb ook al eens kunstwerkjes
gemaakt met de namen erop van
mensen van Wonen Limburg.”

Puzzel door Piet van Cauwenberghe

DE PRIJSWINNAARS VAN DE APRIL-PUZZEL

PUZZEL MEE EN WIN EEN WORKSHOP NAAR KEUZE!

De juiste oplossing van de puzzel uit het vorige
magazine is: “Slim combineren van data is
de sleutel”. Deze drie winnaars hebben hun
insectenhotel al thuis ontvangen:

Er is niks leukers dan samen creatief bezig zijn. Daarom
verloten we onder de goede inzenders een workshop naar
keuze bij u in de buurt. Kans maken? Stuur uw oplossing
vóór vrijdag 20 augustus naar de redactie van ‘In de buurt
van…’. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Meneer Van Helden uit Horst
Mevrouw Modave uit Urmond
Meneer Steygerwalt uit Montfort

PER E-MAIL

indebuurtvan@wonenlimburg.nl
PER POST

Wonen Limburg
Postbus 1254
6040 KG Roermond

Colofon
HOOFDREDACTIE

DRUKWERK

Wonen Limburg

Weemen web | print | promo

EIGEN TENTOONSTELLING

REDACTIE EN INTERVIEWS

“Binnenkort komt er een tentoonstelling van mijn
werk hier in mijn eigen woongebouw. Beneden in de
kelder is een mooie ruimte waar mijn schilderijen
komen te hangen. Daar word ik gewoon vrolijk van.”

Hidde van den Brink Concept & Content
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post@wonenlimburg.nl
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wonenlimburg.nl

De bezoekadressen van onze
buurtwinkels in Venray, Horst,
Panningen, Weert, Roermond,
Sittard en Heerlen vindt u
op onze website.
Volg ons op:

Gedicht door Jidske van de Klundert

