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Niet zo lang geleden kwam Sean Elzinga bij Wonen Limburg
langs om zijn verhaal te vertellen (pagina 8). Sean zat al lang
met zichzelf in de knoop. En hij kon niet de hulp vinden die hij
zocht. Pas toen hij zich door hulpverleners écht gezien voelde,
kon hij ook naar zichzelf kijken. Binnen een jaar had hij zijn
leven weer op de rails. Nu deelt hij zijn verhaal met anderen.
Om hen te behoeden voor de fouten waarvan hij heeft geleerd.
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VOORWOORD

IEMAND HALF HELPEN,
HELPT NIET
Als woningcorporatie kunnen we veel leren van Seans
verhaal: het is onze taak om bewoners écht te zien.
Om naar hun unieke verhaal te luisteren. En om met
een antwoord te komen dat past bij hun vraag.
Dat betekent dat onze medewerkers zich de tijd en
ruimte moeten gunnen voor een diepgaand gesprek
met een bewoner. In de waan van de dag is dat
soms lastig. Want we zijn niet gewend om daarvoor
veel tijd te reserveren.
Toch geloof ik dat het uiteindelijk voor iedereen beter is.
Als we iemand maar half helpen, staat diegene heel snel
weer bij ons op de stoep. Als we het in een keer goed
doen, scheelt dat tijd en ergernis voor iedereen.
Deze uitgave gaat over bewoners die naar elkaar
omkijken. Die naar elkaar luisteren. En die hun ervaring
gebruiken om zichzelf en anderen verder te helpen in
het leven. Op goede en op minder goede momenten.
Want zoals hoofdpersoon Hessel zegt: “Er zijn
voor elkaar, dát is het leven.”

Ger Peeters
Bestuurder Wonen Limburg

2

3

AANGENAAM

“Er zijn voor elkaar: dát
is voor mij het leven.”

COLUMN

HESSEL FURST (34),
HEERLEN

Heerlen

“Sinds 2008 woon ik in de Auroraflat in Heerlen.
Het is een kleurrijk woongebouw, waar allerlei
mensen door elkaar wonen. Er is hier enkele
weken geleden een heel gaaf kunstproject gestart.”

SAMEN IN DE ZON

“’s Zomers zit ik met een groepje bewoners op de galerij,
bij onze voordeuren. Aan die kant staat dan namelijk de
zon. We maken regelmatig een praatje met elkaar. Als het
nodig is, helpen we elkaar. Zo help ik een vluchteling die
verderop woont weleens met het vertalen van zijn post.
Er zijn voor elkaar: dat is voor mij het leven.”
KUNSTPROJECT

“Een groep kunstenaars gaat met grote muurschilderingen
een kunstwerk van onze flat maken. Een heel
bijzonder project, waar bewoners ook aan meewerken.
Die kunstenaars hebben dat al op andere plekken in
de wereld gedaan. Wat blijkt? Bewoners die in zo’n
‘kunstwerkgebouw’ wonen, houden hun buurt schoner
en netter. Daardoor verbetert de uitstraling van de buurt.”
SUPERTROTS

“Ik ben supertrots op dit kunstproject. Over Aurora zijn best
wel slechte berichten in het nieuws geweest. Natuurlijk is er
weleens overlast. Maar heel vaak zijn het ook vooroordelen.
Ik hoop dat dit project die vooroordelen kan wegnemen.
De mensen die hier wonen verdienen dat.”
4

WIE IS HESSEL?
Leeftijd:
Woont:
Hobby’s:
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INHOUD
HET
WONEN LIMBURG VAN VANDAAG
EMOTIONELE ONTMOETINGEN

EIGEN VERHAAL:
DELEN MET THEATER
EN MUZIEK
In Venlo staat een opvallende theatervoorstelling op
de planken. De voorstelling Thuis in je Wijk laat zien
dat iedere buurtbewoner zijn eigen verhaal heeft.
Oók die buurtbewoner die zijn leven even niet
helemaal op orde heeft. Bijzonder: alle acteurs zijn
zelf ervaringsdeskundigen. Zij laten bezoekers zien
met welke problemen zij worstelen. En tegelijkertijd
zetten ze een stap in hun eigen ontwikkeling.

Jan Peeters van de creatieve zorgonderneming
Het Laatste Bedrijf stond samen met Wonen Limburg aan
de wieg van het theaterstuk. Peeters: “Wij helpen mensen
met een afstand tot de maatschappij, zodat ze weer kunnen
meedoen. Dat doen we met allerlei creatieve projecten,
van muziek tot theater. We zien dat er steeds minder tijd en
geld is om deze groep te helpen. Met de theatervoorstelling
Thuis in je Wijk vragen we aandacht voor hen.”

ALLEMAAL VANUIT EIGEN ERVARING

Alle acteurs in het stuk zijn zelf ervaringsdeskundigen.
Mensen die, om wat voor reden dan ook, even niet
meekomen in de maatschappij. Zij spelen allemaal
bewoners van dezelfde buurt, die elk hun eigen problemen
hebben. Denk bijvoorbeeld aan angsten, hypersensitiviteit
en depressiviteit. Peeters: “Dat zijn problemen waar de
samenleving niet altijd oog voor heeft. Terwijl ze iemands
leven echt kunnen ontwrichten. Bovendien: het kan
iedereen overkomen.”
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De theatervoorstelling is al opgevoerd voor
medewerkers van Wonen Limburg. Een voorstelling
voor de gemeente en voor zorgaanbieders in
de buurt is gepland. Natuurlijk zijn daar ook
buurtbewoners van harte welkom. Peeters:
“Na afloop van de voorstelling gaan de acteurs
in gesprek met de bezoekers. Dat levert heel
emotionele ontmoetingen op. Professionals zien
de acteurs opeens in een ander licht. En ze zien
hoe het er in ‘hun’ buurten echt aan toe gaat.
Buurtbewoners herkennen zich soms in
de problematiek en zijn tot tranen geroerd.
Dat levert de mooiste gesprekken op.”

LAURA HOOPT OP MEER BEGRIP

Laura en Emile werken allebei mee aan de voorstelling. “Ik heb best
wat obstakels gehad in mijn leven”, vertelt Laura. “Daardoor ben ik
niet in staat om te werken. Bij Het Laatste Bedrijf voel ik me veilig.
Daardoor ontdek ik ook weer het enthousiasme in mezelf. Ik vind
het niet meer eng om op het podium te staan. Samen met Jan
Peeters geef ik nu zelfs presentaties voor gemeenten. Ik hoop dat
er daardoor meer begrip komt voor mensen met een ‘rugzakje’.”

EMILE: PERSOONLIJKE GROEI

Emile: “Ik woon onder begeleiding en heb
weinig contact met mensen in mijn buurt.
Dat vind ik heel jammer. Ik zie dat mensen
dankzij deze voorstelling makkelijker op
elkaar afstappen. Bijvoorbeeld omdat ze
een situatie herkenbaar vinden. Ik vind
het heel waardevol om daaraan mee te
werken. Voor mij persoonlijk is het een
groei waarvan ik twee jaar geleden niet
had durven dromen.”
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SEAN: “MET MIJN VERHAAL KAN IK ANDEREN HELPEN”

Door vervelende gebeurtenissen in zijn jeugd, lukte
het Sean Elzinga lang niet om mee te draaien in de
maatschappij. Nooit vond hij de juiste hulp. Tot vorig
jaar: dankzij een netwerk van hulpverleners kreeg hij
zijn leven eindelijk weer op de rails. Nu vertelt hij zijn
verhaal om anderen te helpen.

BEL ANGRIJK

VOOR ONS:

HUURDERS ORGANISAT
IES

“Als kind had ik al moeite met volwassenen die mij
zeiden wat ik moest doen”, vertelt Sean. “Daardoor
kreeg ik problemen op school. Dat ging van kwaad tot
erger. Uiteindelijk raakte ik zelfs dakloos. Ik wilde wel
hulp, maar daarbij liep ik steeds tegen ingewikkelde
regels aan.”

DE MAAT VOL

Vorig jaar was voor Sean de maat vol.
Gelukkig kwam hij terecht bij een instelling
in Geleen, waar hij hulpverlening op maat
kreeg. Sean: “Zo kwam ik onder anderen in
gesprek met iemand van Wonen Limburg, die
woonruimte voor me regelde. De hulp die ik
kreeg heeft echt mijn leven gered.”

AFSPRAKEN OVER PRESTATIES

Deze huurdersorganisaties zijn bijvoorbeeld
mede-ondertekenaar van de jaarlijkse prestatieafspraken die we maken met gemeenten. Verder
hebben we enkele keren per jaar een overleg
met de Huurdersraad. Maar u kunt ook bij de
huurdersorganisaties aankloppen als u ergens
mee zit en u er met ons niet uitkomt.

We proberen bewoners zo veel mogelijk te
betrekken bij hun eigen leefomgeving én
bij ons beleid. In deze ‘In de buurt van…’
leest u daar een paar mooie voorbeelden
van. Daarnaast hebben we ook een
formeel overleg met vertegenwoordigers
van bewoners. Dat zijn de Huurdersraad
Wonen Limburg en de vier regionale
huurdersorganisaties.

U KUNT ZICH OOK INZETTEN!

MENSEN EN REGELTJES

Afgelopen jaar leerde Sean dat hij zijn ervaringen
kan inzetten om andere jongeren te helpen. “Achter
de regeltjes zitten uiteindelijk mensen die de regels
maken”, vertelt hij. “Voor die mensen – bij de
gemeente, bij Wonen Limburg – heb ik presentaties
gegeven over mijn situatie. Om te laten zien dat de
samenwerking tussen instanties beter kan.”
HET HEEFT ZIN

Sean vertelt zijn verhaal nu ook via de muziek die
hij maakt. En hij werkt mee aan een lespakket
voor scholen in de regio. Daarnaast is hij bezig zijn
eigen cateringbedrijfje op te starten. Sean: “Ik zie
dat wat ik doe echt zin heeft. Bovendien doe ik nu
iets wat ik mezelf de rest van mijn leven zie doen.
Dat gevoel heb ik nooit eerder gehad.”
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Via de huurdersorganisaties
kunt u zich ook inzetten voor
uw medebewoners. Dat kan op
allerlei manieren. Interesse? Kijk
dan eens op huurdersraad-wl.nl.

HUURDERSBELANGEN MIDDEN-LIMBURG

Buurtwinkel Weert
0495 - 543 858, huurdersbelangen.info
HUURDERSBELANGENVERENIGING MAAS & ROER

Buurtwinkel Roermond
0475 - 533 212, shmr.nl
HUURDERSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Buurtwinkels Panningen, Horst en Venray
0478 - 584 502, hv-nl.nl
HUURDERSBELANGEN ZUID-LIMBURG

Buurtwinkels Heerlen en Sittard
045 - 205 9973, shzl.nl

WONEN IN LIMBURG

OVER BOA MISTURA

De kunstenaarsgroep die met de Auroraflat aan de slag
gaat, heet Boa Mistura. Juan Gaume Fernández en Pablo
Ferreira zijn leden van de groep. Zij presenteerden dit
voorjaar de voorlopige ontwerpen aan de bewoners van
de Auroraflat. Hun ontwerpen waren geïnspireerd door
de naam ‘Aurora’. Aurora is de Romeinse godin van de
dageraad. Dat vonden ze een mooi symbool voor de
nieuwe start van de Auroraflat: een ‘nieuwe ochtend’ voor
de buurt. “Het is mooi dat we iets kunnen doen met een
enorme positieve invloed op de buurt”, vertelt Juan. Pablo:
“Het voelt altijd heel bijzonder om samen met bewoners
aan een project te werken. Zeker in dit geval, want het is
ons grootste project tot nu toe!”

AURORAFLAT
HEERLEN: KUNST
VOOR BETERE BUURT

Kijk ook op de website: boamistura.com

In Heerlen zijn we druk bezig met de opknapbeurt van
de Auroraflat. Dat is een behoorlijke klus. Want met
228 appartementen is dit Wonen Limburgs grootste
woongebouw. Bijzonder: de buitenkant van de
flat wordt een echt kunstwerk. Geschilderd door
bewoners zelf! We hopen dat bewoners dankzij deze
klus weer extra trots worden op hun woongebouw.

“Een nieuwe ochtend
voor de buurt.”

FELLE KLEUREN EN MOOIE TEKSTEN

Het is ook voor ons een bijzonder project:
een flatgebouw dat van onder tot boven wordt
beschilderd als kunstwerk. De kunstenaars
die het ontwerp voor de Auroraflat maken,
hebben hier al veel ervaring mee. Over de hele
wereld beschilderden zij gebouwen en pleinen.
Altijd in felle kleuren en met mooie teksten.
In Panama schilderden ze bijvoorbeeld ‘Somos
luz’ op een gebouw. Dat betekent: ‘Wij zijn het
licht’. Een mooie tekst, waar buurtbewoners
trots op zijn. Bewoners werken altijd zelf mee
aan de kunstschilderingen. Zo raken ze met
elkaar aan de praat en leren ze elkaar beter
kennen. Wat blijkt? Bewoners die gezamenlijk
aan zo’n mooi project hebben gewerkt, zorgen
daarna beter voor hun gebouw en de omgeving.
Dat hopen we in Heerlen ook te bereiken.
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IN 2020 KLAAR

De Auroraflat staat al even in de steigers. We knappen het gebouw
helemaal op. De huizen krijgen onder meer nieuwe kozijnen.
We maken het gebouw ook energiezuiniger. Dat is goed voor het
milieu en voor de portemonnee van bewoners. Die zijn straks
maandelijks minder kwijt aan stookkosten. Als de werkzaamheden
achter de rug zijn, begint het schilderwerk. We hopen het
kunstwerk in het voorjaar van 2020 klaar te hebben.
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VOL ENERGIE AAN DE SLAG

OVER DE AURORAFLAT

De Auroraflat heeft in Heerlen geen goede
naam. Het gebouw stond lang bekend als
‘probleemflat’. Er was bijvoorbeeld regelmatig
overlast van hangjongeren. Wonen Limburg en
veel bewoners van de flat willen graag van dat
beeld af. Door samen de verantwoordelijkheid
te nemen voor de flat en de directe omgeving.
De beschildering van de flat is een onderdeel
van de aanpak van de flat.

Twan Vincken is namens Wonen Limburg nauw
betrokken bij het project. “Ik vind het mooi dat
bewoners van de Auroraflat zelf de beslissingen
nemen. Tijdens de presentatie van de voorlopige
ontwerpen mocht iedereen zijn mening geven.
Op basis daarvan komt er straks een definitief
ontwerp. In de tussentijd moeten we proberen
om mensen enthousiast te houden. Daarom
zijn er dit jaar verschillende activiteiten in en
om de Auroraflat die te maken hebben met het
kunstproject. Zodat we volgend jaar vol energie
aan de slag kunnen. Ik zeg ‘we’, want ik sta straks
zelf natuurlijk ook klaar met mijn kwast!”

“Bewoners worden
kunstenaars in
schilderteam.”

BEST SPANNEND

Zin om mee te doen?
Aanmelden via het
WoonAdviesTeam:
088 - 385 0800.
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DERTIG MAN (M/V) STERK!

De kunstenaars van Boa Mistura komen straks met vijf
man sterk naar Heerlen. Zij vormen ieder met vijf bewoners
een schilderteam. Zo pakken er dus dertig enthousiaste
mensen de kwast op. Bewoner Hessel Furst kan nu al bijna
niet wachten: “Ik heb de voorlopige ontwerpen gezien.
Zo gaaf dat we daar echt zelf mee aan de slag gaan! Ik hoop
dat mijn medebewoners net zo enthousiast zijn als ik.”

Bestuurder Wim Hazeu van
Wonen Limburg was ook bij de
presentatie van de voorlopige
ontwerpen. “Het is voor ons best
spannend. Want dit is de eerste
keer dat we kunst gaan gebruiken
om de sfeer en leefbaarheid in een
buurt te verbeteren. Ik vind het dus
geweldig om te zien dat bewoners
zo enthousiast reageren!”
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EVEN TUSSENDOOR

Barbecueën: wat zijn de regels?
Het buitenseizoen komt er weer aan. Heerlijk! Maar vaak
krijgen we ook meer meldingen van overlast als de zon
schijnt. Bijvoorbeeld over de rook van de barbecue.
Wat zijn de afspraken ook alweer?

Nieuwbouw: Park Zuytwillemsvaert in Weert
In Weert bouwen we twee woongebouwen met in totaal 75 zeer
energiezuinige, gasloze woningen. In november startte Jongen
Bouwbedrijven met de bouw. Begin 2020 kunnen de nieuwe bewoners
verhuizen naar deze prachtlocatie aan het water. Meer weten over
deze nieuwbouw? Of over onze andere nieuwbouwprojecten?
Ga dan naar wonenlimburg.nl en kies voor ‘nieuwbouwprojecten’.

• Barbecueën in uw eigen tuin mag altijd. Maar houd wel
rekening met uitwaaiende rook naar de tuin van de buren.
• Op het balkon mag u alleen barbecueën met een
elektrische (eventueel een rookvrije) barbecue én als u
de buren geen overlast bezorgt. Datzelfde geldt als u wilt
barbecueën in de tuin van het onderste appartement in
een woongebouw.
Net zoals bij alle overlastmeldingen geldt: praat eerst zelf
met uw buren! In veel gevallen zijn de buren zich er niet eens
van bewust dat u overlast heeft. Een persoonlijk gesprek is
dan het prettigst voor beide partijen.

Inschrijven thuisinlimburg.nl:
altijd een goed idee
Staat u eigenlijk ingeschreven op thuisinlimburg.nl? Nee? Dan is het een
goed idee om dat alsnog te doen. Zo bouwt u namelijk inschrijfduur op.
Daarmee heeft u meer keuze als u straks wilt verhuizen. Of als u móet
verhuizen. Want uw situatie kan natuurlijk zomaar veranderen: uw inkomen
wordt bijvoorbeeld minder of u heeft zorg nodig. Of u wilt samenwonen of
gaat juist uit elkaar. Dan is het fijn als u snel een nieuw thuis heeft.
Jaarlijks verlengen
Onze tip is dus: schrijf u uit voorzorg in. Ook belangrijk: vergeet niet
uw inschrijving jaarlijks te verlengen. Veel huurders denken namelijk
dat ze automatisch staan ingeschreven. Maar dat is dus niet zo. U kunt
zich inschrijven op thuisinlimburg.nl. Lukt dat niet? Ga dan langs bij uw
dichtstbijzijnde buurtwinkel.
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Vragen over stookkosten?
Bel of mail ISTA
R EG EL JE Z A K EN
inf o@ist an ed er lan

d.n l

V IA

De afrekening van uw stookkosten gaat tegenwoordig
via ISTA. En dus niet meer via Wonen Limburg.
Dat heeft te maken met de nieuwe Warmtewet.
Heeft u vragen over de afrekening? Dan kunt u
terecht op de website van ISTA (ista.com/nl). Daar is
ook veel informatie te vinden. U kunt ISTA ook bellen:
010 - 245 57 00, of mailen: info@istanederland.nl.
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SAMEN WERKEN AAN EEN PRETTIGE BUURT

SAMEN WERKEN AAN
EEN PRETTIGE BUURT
Mevrouw Van Leeuwen verhuisde twee jaar geleden vanuit
Den Haag naar Eygelshoven. “De Holtskuilenstraat is een
hartstikke mooie straat. Ik vind het heerlijk om buiten te
zijn en ik ben veel met tuinen bezig. Van dat rommelige stuk
grond gingen mijn handen dus echt jeuken. Hartstikke mooi
dat we mochten meedenken over het ontwerp.
ZUINIG OP SOCIALE CONTACTEN

Ik heb erg fijne buren en overburen. Op die sociale
contacten moet je zuinig zijn vind ik. We doen regelmatig een
bakje koffie, maken een praatje. Ik verwacht dat het nieuwe
buurtpark een leuke plek wordt om elkaar te ontmoeten.”
“Ik woon naast een braakliggend stuk grond in
de Holtskuilenstraat in Eygelshoven”, vertelt
mevrouw Weckseler. “Het is een rommelig stuk,
met hekken eromheen. In de buurt dachten we:
dat zou een prachtig parkje kunnen zijn. Een plek
voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten.
En voor kinderen uit de buurt om te spelen.
BANKJES EN BLOEMENTUIN

Samen met Wonen Limburg, de gemeente en
buurtbewoners hebben we een plan mogen maken
voor een buurtpark. In een paar bijeenkomsten
maakten we een inrichting: bankjes rondom de
boom die er staat, speelmogelijkheden voor de
kinderen en een bloementuin.
VEEL ZELF DOEN

Een groenbedrijf heeft op basis van onze
ideeën een plattegrond gemaakt. Om dat plan
betaalbaar te kunnen uitvoeren, doen we veel
zelf. Er zijn genoeg handige buurtbewoners die
willen meewerken. Het onderhoud doen we
straks ook zelf. Ik heb er nu al zin in!”
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• GEZELLIG
• HELPENDE HAND
• KOFFIE-UURTJE
• KUNST
• ONTWERPEN
PUZZEL

“In Habetshof doen wij verschillende activiteiten”,
vertelt meneer Senden enthousiast. “Daarbij is
iedereen welkom. Natuurlijk met respect voor
mensen die liever niet willen deelnemen. We sjoelen
bijvoorbeeld, we kaarten of we praten onder het
genot van een kopje koffie (of borreltje) met elkaar.

Woordzoeker

• OPFLEUREN
• OPKNAPPEN
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Rond de feestdagen – Kerstmis, Pasen, Koningsdag,
carnaval, Burendag – organiseren we samen een
gezellige middag. Naast de groenvoorziening die
de plantsoenen onderhoudt, dragen wij ook ons
steentje bij om de plantsoenen mooi te houden.
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ALTIJD STEUN VAN WONEN LIMBURG

De activiteiten die we ondernemen, organiseren
we zelf. Maar we kunnen altijd rekenen op steun
van Wonen Limburg. De onderlinge saamhorigheid
door deze activiteiten is fantastisch!”
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Onderstaande woorden zijn in alle
mogelijke richtingen in het diagram
verborgen. De letters mogen meer
dan eenmaal gebruikt worden.
De overgebleven letters vormen,
horizontaal, regel voor regel van
boven naar beneden gelezen,
de oplossing.
BUURKIND
BUURPRAATJE
BUURT
COMPOSITIE
CONTACT
CREATIEF
DIVERSITEIT
DYNAMISCH
EXPRESSIE
GALERIJ
GEZELLIG

HELPENDE
HAND
KOFFIE-UURTJE
KUNST
ONTWERPEN
OPFLEUREN
OPKNAPPEN
POSITIVITEIT
SAMEN
SCHUTTING
SYMMETRISCH

TEKENING
THEATER
UITING
UNIEK
URBAN

© Sanders
puzzelboeken
© Sanders
puzzelboeken

DE PRIJSWINNAARS VAN DE JANUARI-PUZZEL

PUZZEL MEE EN WIN DEZE SCHILDER-OP-NUMMER-LEEUW!

De juiste oplossing van de puzzel uit het vorige
Gebruik
jouw talent
voor een
leukere buurt
magazine
is: “Een
duurzame
toekomst maken
we
samen”.
Deze
drie
winnaars
hebben hun
2
autootje op zonne-energie al thuis ontvangen:

Met dit schilderpakket maakt u helemaal zelf een schitterende
regenboogleeuw. Frisse kleuren, lekker creatief bezig zijn…
Een heerlijke voorjaarsactiviteit! Kans maken? Stuur uw
oplossing vóór vrijdag 7 juni naar de redactie van ‘In de buurt
van…’. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Mevrouw Veenhof, Baarlo
Mevrouw Mackus Baexem
Mevrouw Schnitzeler, Urmond

PER E-MAIL

indebuurtvan@wonenlimburg.nl
PER POST

Wonen Limburg
Postbus 1254
6040 KG Roermond

Mevrouw Portz vertelt: “In ons woongebouw wordt
al ruim tien jaar heel veel samen gedaan. We hebben
wekelijks onder meer een vast koffiemoment en een
open eettafel. Ik heb lang in de horeca gezeten en ik
vind het heerlijk om mee te helpen.
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Colofon

HARINGHAPPEN

HOOFDREDACTIE

DRUKWERK

Elke donderdag beginnen we rond half twaalf met het
eten voorbereiden. Daarna dienen we op. Rond drie
uur hebben we de laatste spullen opgeruimd. Als ik
dan thuis kom, ben ik daar best moe van. Maar ik zou
het niet willen missen. Op Aswoensdag hadden we
bijvoorbeeld haringhappen. Daar waren meer dan dertig
mensen. Prachtig toch, om zo samen te genieten?”

Wonen Limburg
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Marcel de Buck
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In de Norbertuswijk in Horst is al jaren een heel actief
wijkcomité. Dat zorgde onder meer voor de herinrichting
van een park en een ontmoetingsplek in de buurt.
Ook organiseert het comité een dagelijkse koffieochtend,
een kookclub, een handwerkclub en een spelletjesavond.

GEHEIM VAN HET SUCCES
Voor Wonen Limburg en allerlei maatschappelijke
organisaties is dit super actieve wijkcomité het
eerste aanspreekpunt in de wijk. Het geheim van
het succes? Héél veel enthousiaste vrijwilligers.
En een goede samenwerking tussen professionals en
buurtbewoners. Secretaris Mirjam van Rhee: “Als je
denkt in samenwerking, kun je heel ver komen!”

A

Postbus 1254
6040 KG Roermond
T

088 - 385 0800
E

post@wonenlimburg.nl
W

wonenlimburg.nl

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

Dit jaar bestaat de wijk precies 60 jaar. Een felicitatie
waard. We wensen de wijkbewoners alvast veel
plezier tijdens het feestweekend op 22 en 23 juni.
Nieuwsgierig geworden naar de Norbertuswijk?
Kijk eens op norbertuswijk.nl.

