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Het BeiHuis
door Louise van Bronswijk & Dirk Tempelaar

De moeilijkste beslissing in alle voorbe-
reidingen was misschien wel de keuze van 
de naam voor ons Buurthuis Brusselse-
poort. Vele namen zijn besproken, zoals 
BuurtPoort, PraatHuis, DoeHuis, Het 
Poorthuis of Bij Wim en Evelien: verderop 
in dit nummer wordt duidelijk waarom 
Wim en Evelien zo belangrijk zijn. Maar de 
voorkeur had een naam die kort en 
krachtig is, met een B begint en tegelijk 
geen bestaande naam is. Dat is dus 
BeiHuis geworden.

De officiële opening van het BeiHuis zal op 
zaterdag 23 april, 11.00 plaatsvinden. 
Graag nodigen we alle buurtgenoten uit 
daarbij aanwezig te zijn. Dat zal trouwens 
niet de eerste activiteit zijn. Op maandag 
11 April, 19.00 wordt er een grote bijeen-
komst gehouden over de luchtkwaliteit in 
onze buurt. Deze bijeenkomst wordt 
georganiseerd door Manuel Boesen en 
vertegenwoordigers van Klaor Loch (nu 
Milieudefensie). Ook daar is iedereen 
welkom: zie graag verderop in dit blad  
wat de agenda is en hoe er aangemeld  
kan worden.

Elk buurthuis draait op vrijwilligers, en de 
twee belangrijkste zijn al genoemd: Wim 
en Evelien. Wim Schoenmakers zal als 
coördinator en contactpersoon optreden, 
en regelmatig in het BeiHuis aanwezig 
zijn. Dat geldt ook voor Evelien Meijerink, 
die een project coördineert waarin het 
elkaar ondersteunen van en door buurt-
bewoners centraal staat. Daarnaast was 
Evelien lange tijd stadsdeelleider van de 
gemeente voor onze buurt, en zo ook 
deelgenoot aan onze zoektocht naar een 
buurthuis. Op de volgende bladzijde 
stellen Wim en Evelien zich voor, terwijl 
het project over het belang van ervarings-
kennis verderop wordt besproken.
Maar behalve deze twee vrijwilligers met 
gezichten hopen we heel veel meer vrijwil-
ligers voor ons BeiHuis warm te maken. 

Na de officiële opening zullen we op een 
aantal dagdelen van de week open zijn: 
overdag, tijdens reguliere winkeltijden. 
Wanneer we open zijn en welke activitei-
ten er dan plaats vinden, zal op de website 
van ons buurtnetwerk www.buurtnetwerk-
brusselsepoort.nl en in de ‘etalage’ van 
het BeiHuis te vinden zijn. We hopen 
natuurlijk dat we snel kunnen groeien in 
hoe vaak we open zijn en welke activitei-
ten we buurtbewoners kunnen bieden. 
Daarvoor zijn veel vrijwilligers nodig, plus 
goede ideeën voor activiteiten die voor de 
buurt aantrekkelijk zijn. Heb je tijd en/of 
ideeën: laat ons graag horen!

BeiHuis zal geen horecagelegenheid zijn; 
daarover zijn duidelijke afspraken met het 
winkelcentrum. We zullen dus nauw 

samenwerken met de horeca die er al in 
het winkelcentrum is, zoals grand café La 
Porte, om onze bezoekers, tegen betaling, 
van koffie en meer te voorzien.
Samenwerking is er al enige tijd met  
Huiskamer de Fronten. Ook gelegen in 
onze buurt, zijn er met de komst van het 
BeiHuis straks twee voorzieningen in  
onze buurt die heel aanvullend zijn en 
elkaar goed kunnen versterken, waarbij 
de Fronten veel betekent voor senioren  
die graag actief blijven, en BeiHuis zich 
richt op een heel brede doelgroep van 
buurtbewoners. Meer informatie over het 
werk van de Fronten is ook in dit blad 
opgenomen.

Tot binnenkort, bij de opening, de discussie-
avond, of gewoon binnenlopend in het
BeiHuis.

Na vele jaren van zoeken en onderhandelen is het in April zo ver: onze  
buurt krijgt zijn eigen Buurthuis. En wel op AA-locatie: midden in het 
winkelcentrum Brusselse Poort, aan het grote plein, tussen Albert Heijn  
en Ici Paris in gelegen (in het pand waar Hans Anders de afgelopen  
maanden zat, en daarvoor Witteveen mode). 

even voorstellen...
de mensen achter het BeiHuis

bij wim en ev
elien:)

Mijn naam is Louise van 
Bronswijk, ik woon sinds 1994 
met veel plezier in de wijk 
Brusselsepoort en ben sinds 
2000 penningmeester van het 
buurtnetwerk Brusselsepoort. 
Ik hecht veel belang aan een 
prettige en sociale woonom- 
geving. In onze wijk missen we 
een plek waar buurtbewoners 
elkaar kunnen treffen en 
samen activiteiten kunnen 
ondernemen. Een gemis waar 
nu na jaren een eind aan gaat 
komen. Dankzij de gemeente 
en de eigenaren van winkelcen-
trum Brusselse Poort krijgen 
we de kans een ontmoetings-
plek voor de buurt in te richten. 
Ik hoop dat  veel buurtbewoners 
de weg naar het BeiHuis gaan 
vinden.

Als tweede initiatiefnemer van 
een eigen buurthuis ben ook ik, 
Dirk Tempelaar, al lang betrok- 
ken bij het buurtnetwerk, als 
voorzitter/secretaris. Waar  
we altijd met plezier gebruik 
hebben kunnen maken van  
Café 1900 als ontmoetingsplek, 
was er toch altijd die wens om 
een eigen stek te hebben.  
Dat speelde al vanaf het begin 
van onze bestuursperiode,  
rond 2000, toen een nog rijke 
gemeente het mogelijk maakte 
huiskamers in te richten in vele 
Maastrichtse buurten. Maar 
door de bijzondere samenstel-
ling van onze buurt vielen we 
steeds buiten alle bestaande 
regelingen. Door veel geduld 
komt onze wens nu tot vervul-
ling, zij het dat zowel Louise  
als ik daar nog niet zo vaak van 
gaan profiteren als anderen: 
nog druk bezig met onze banen.

Ik wil me graag even aan u 
voorstellen. Mijn naam is 
Evelien Meijerink en u kunt mij 
vaak in het BeiHuis ontmoeten, 
omdat ik daar actief zal zijn in 
het kader van het onderzoek 
Burgerkennis in de Buurt. 
Ik ben 54 jaar en woon in 
Munstergeleen met mijn vriend 
en onze kat Pepe Nero. In de 
afgelopen jaren heb ik veel met 
mensen gesproken over wat 
hen helpt als ze het moeilijk 
hebben of als ze zich niet 
gezond voelen. En dan met 
name de andere dingen die hen 
helpen, niet zozeer de dokter  
of de medicijnen, maar hun 
huisdier dat hun troost biedt.  
Of dat fijne gesprek met een 
vriendin of dat kopje koffie bij 
de buurvrouw. Mensen hebben 
heel veel kennis over hun 
gezondheid en wat hen helpt. 
Ze realiseren zich echter niet 
altijd dat het belangrijke kennis 
is en daarover wil ik graag met 
buurtbewoners in gesprek.

Als u mij tegenkomt in de 
Brusselse Poort spreek mij  
dan vooral aan ik verheug  
me op onze ontmoeting. 

Hallo, mijn naam is  
Wim Schoenmakers, lid van 
het Buurtnetwerk Brusselse 
Poort. 
Ruim 10 jaar geleden wandelde 
ik op een dinsdagavond café 
1900 binnen om een vergade-
ring bij te wonen van de 
buurtvereniging. Er speelde 
toen iets in de buurt wat mijn 
belangstelling had. Inmiddels 
ben ik al weer jaren intensief 
betrokken bij het buurtnetwerk 
en schrijf ik ook regelmatig 
stukjes voor de buurtkrant. 
Heel fijn natuurlijk dat we als 
buurt nu een eigen plek hebben 
waar we allerlei activiteiten  
en ontmoetingen kunnen 
organiseren. Nu ik deels met 
pensioen ben, heb ik ook meer 
tijd om me actief voor activiteiten 
voor ons buurthuis in te zetten. 
Wie weet zien we elkaar daar 
binnenkort!
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De lege ruimte die ingericht gaat worden tot een gezellige ontmoetingsplek; foto Dirk Tempelaar

Groei staat voor veel vrij-
willigers, plus goede ideeën 
voor activiteiten die voor de 
buurt aantrekkelijk zijn. 

Heb je tijd en/of ideeën: 
laat ons graag horen!

https://www.buurtnetwerkbrusselsepoort.nl/
https://www.buurtnetwerkbrusselsepoort.nl/
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Discussiebijeenkomst 

Betere 
lucht
kwaliteit

door Manuël Boesen & Paul Rutten

Beste buurtbewoner,

Maandagavond 11 april om 19.00 uur zal 
het nieuwe buurthuis van Buurtnetwerk 
Brusselsepoort, in gebruik worden 
genomen. Hartelijk welkom wordt u 
geheten door bestuurslid Louise van 
Bronswijk. Aansluitend zal er een openbare 
info-en discussiebijeenkomst plaatvinden 
over onder andere de noodzaak van betere 
luchtkwaliteit in Maastricht door minder en 
schoner verkeer. Exemplarisch voor 
verkeersoverlast op en nabij drukke 
verkeerswegen in de gehele stad staat 
de wijk Brusselsepoort. 

Genodigden zijn: 
• bewoners uit de wijk Brusselsepoort;
•  leden van buurtnetwerken en bewoners 

elders in de stad;
• raadsleden;
• en andere belangstellenden.

De Brusselse Poort is gemakkelijk toegankelijk voor veel mensen. 
Het winkelcentrum wil niet alleen het gebouw renoveren, maar 
ook het contact met de buurt(en) versterken. Mensen moeten er 
niet alleen voor de boodschappen komen. In het winkelcentrum 
moet je je ook thuis voelen. Daarom werkt de Brusselse Poort met 
ons mee in het maken van een buurtontmoetingsplek in het hartje 
van het vernieuwde winkelcentrum. 

De gemeente Maasticht heeft ons Buurtnetwerk voor 2022 een 
subsidie toegekend! Daarmee kunnen we de huur betalen. Die 
subsidie en de ruimte zijn een mooie eerste stap. Maar daarmee 
zijn we er nog niet. Een buurtontmoetingsplek is natuurlijk véél 
meer dan een lege ruimte. We moeten er dus samen van alles 
gaan ontwikkelen. De Buurtontmoetingsplek Brusselse Poort 
moet een broedplaats worden van nieuwe ideeën om onderlinge 
contacten te verbeteren. U kunt binnenlopen voor een kopje koffie 
en een praatje, maar U kunt ook meedoen met activiteiten of zélf 
activiteiten bedenken en vormgeven. We vragen geen huur als u 
een activiteit wilt vormgeven. Voor koffie en thee wordt een 
vergoeding gevraagd.

Aan welke activiteiten kunt u denken? Alles begint met een  
vrije inloop waar u, onder het genot van een kopje koffie, mede- 
bewoners kunt ontmoeten. Samen met U willen we activiteiten 
vormgeven. We vinden het bijvoorbeeld leuk als mensen iets  
over hun hobby willen vertellen. Sommige mensen hebben hulp 
nodig bij het invullen van formulieren of bij het bedienen van hun 
computer of smartphone. Andere bewoners hebben hier juist  
veel verstand van. Zo kan bijvoorbeeld een ontmoetingspunt van  
vraag en aanbod ontstaan, dus de een helpt de ander. 

Voor de kinderen uit de buurt denken we aan activiteiten als 
filmvoorstellingen in de centrale hal, of aan een leuke spellen- 
middag op de ontmoetingsplek. Misschien is er wel iemand die 
graag bijles wil geven aan onze jongste bewoners? Zoals al 
gezegd, wij staan open voor mooie ideeën van IEDEREEN voor  
het gebruik van deze nieuwe ruimte. 

Samen is niet alléén, Samen is sterker, 

Samen is ook nog eens leuker!!

Eindelijk een plek 
om samen te zijn!!

door Evelien Meijerink

Onze buurt is relatief groot, met veel verschillende 
bewoners. We ontmoeten elkaar in speeltuintjes, op 
het Orleansplein en in het honden-losloopgebied op de 
Fronten, maar we hebben geen vaste ontmoetingsplek. 
Dat gaat gelukkig veranderen: vanaf april komt er in 
het winkelcentrum de Brusselse Poort een eigen plek 
voor onze buurtbewoners!

Wat wij constateren is, dat het verkeer niet 
alleen in de binnenstad maar vooral ook op 
en nabij drukke verkeerswegen (plusminus 
25) in diverse wijken van onze stad blijft 
toenemen. Overdag en al zeker tijdens  
de spits en evenementdagen gaat deze 
toename van verkeer vergezeld van 
filevorming, schadelijke uitlaatgassen  
en verkeerslawaai. Dit gaat allemaal ten 
koste van betere luchtkwaliteit.

Het betreft hier met name:
• bezoekersverkeer aan de binnenstad;
• woon- en werkverkeer in en buiten de stad;
• plaatselijk-, doorgangs- en sluipverkeer.

Wat te doen?
Deze schadelijke overlast heeft een  
grens bereikt. Wij willen daarom drie 
maatregelen voorstellen/ bespreken:
•  De al jaren geleden toegezegde milieu-

zone moet verwezenlijkt worden.  
Voor alle duidelijkheid, een milieuzone  
is een gebied in een stad waar alleen 
maar voertuigen mogen komen die 
weinig tot niet luchtvervuilend zijn. 

•  Onlosmakelijk verbonden met de komst 
van een zo groot mogelijke milieuzone  
is het realiseren van meerdere P+R 
voorzieningen bij alle belangrijke 
invalswegen aan de randen van onze 
gemeente. Dit vereist voor een ieder  
een goedkoop, bereikbaar en schoon 
openbaar vervoer.

•  Hoe hoger de snelheid hoe groter de 
schadelijke uitstoot. Daarom moet de   
snelheid in de gehele stad terug van 50 
naar 30 km. Voorrang op het autoverkeer 
in de stad krijgen fietsers en voetgangers.

Het doel van deze maatregelen is dat de 
gemeente Maastricht binnen afzienbare 
tijd voldoet aan de onlangs aangescherpte 
WHO adviesnormen voor luchtkwaliteit.
Dit alles levert een bijdrage aan een stad 
waar gezondheid en leefbaarheid worden 
gewaarborgd.

 

11 april
19.00 uur
beihuis

  

 

   Woord van welkom aan bewoners Brusselsepoort en bezoekers van  
het BeiHuis door Louise van Bronswijk, bestuurslid Buurtnetwerk 
Brusselsepoort; 

    Welkom door Chris Meys, voorzitter Buurtbalans Maastricht en  
Paul Rutten, voorzitter Milieudefensie Maastricht; 

   Aankondiging gespreksleider Jacques Giesen door Paul Rutten;
    Korte inleiding professor Paul Borm, expert op het gebied van luchtkwali-

teit, over gezondheidsconsequenties van luchtvervuiling door verkeer, 
ultrafijnstof, Europese normen versus aangescherpte WHO adviesnormen; 

    Bondig résume´van eerdere bijeenkomst in Limmel door  
Math Korpershoek, secretaris Milieudefensie Maastricht,  
over de noodzaak van een zo groot mogelijke milieuzone; 

   Powerpoint-presentatie van Manuël Boessen, lid van Buurtnetwerk 
Brusselsepoort, over groeiende verkeersdruk op Fort Willemweg -  
Fagotstraat - Nobellaan en de consequenties hiervan op de leefbaarheid 
en gezondheid van omwonenden 
 
Vervolgens een korte toelichting door bewoners op vier andere verkeers-
knelpunten in Maastricht die aan genoemde wegen wonen, te weten:

 • Prins Bisschopssingel, St. Pieter,
 • John F Kennedysingel, Heugemerveld,
 • Viaductweg, Nazareth,
 • Akersteenweg, Heer.
 

pauze

  Voordracht gedicht van de Maastrichtse dichter en schrijver Wiel Kusters;

    Gesprek met raadsleden en bezoekers over de noodzaak van een zo groot 
mogelijke milieuzone. Forumleden zijn professor Paul Borm - Math 
Korpershoek - Manuël Boessen;

   Rob Langendam spreekt uit een manifest dat bij de onderhandelaars van 
nieuw te vormen college onder de aandacht wordt gebracht. Alle aanwezi-
gen worden gevraagd dit te ondertekenen; 

 
   Afsluiting Chris Meys voorzitter Buurtbalans Maastricht en Paul Rutten 

Milieudefensie Maastricht.

  Wilt u verzekerd zijn van een plaats meldt u zich dan alsjeblieft tijdig aan: 
  •  Buurtnetwerk Brusselsepoort:  
   Manuël Boessen: mailboxmanuel@yahoo.com  
  •  Milieudefensie Maastricht:  
   Paul Rutten, e-mailadres: ruttenpaul@xs4all.nl

namens   Buurtnetwerk Brusselsepoort, Milieudefensie afdeling Maastricht, Buurtbalans 
Maastricht, 32 buurtnetwerken/ buurtplatforms in Maastricht, Fietsersbond 
Maastricht, Maastrichtse Klimaatcoalitie en Bio-markt Maastricht, professor 
Onno van Schayk en professor Paul Borm, beiden experts op het gebied van 
luchtkwaliteit.

  Programma
 datum Maandagavond 11 april 2022 
 tijd 19.00 uur
 locatie BeiHuis  
  Winkelcentrum Brusselse Poort, Brusselsepoort 59, Maastricht

   (het BeiHuis ligt tussen Albert Heijn en ICI Paris aan het grote plein)

rondvraag

 

plaats
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Geschiedenis 
van het 
buurthuis

door Wim Schoenmakers

Het buurthuiswerk in Nederland is in de jaren negentig van de 
19e eeuw ontstaan, als een vorm van het volksontwikkelings-
werk, dat in Nederland als gevolg van het verlichtingsdenken 
in de 19e eeuw vorm had gekregen. De eerste buurthuizen in 
Nederland werden onder de naam Volkshuis gesticht. “Ons 
Huis” in de Amsterdamse Jordaan was in 1892 een van de 
eerste buurthuisachtige voorzieningen in Nederland. “Te 
Amsterdam is onder dezen naam [Ons Huis] een gebouw 
gevestigd in de Rozenstraat, bepaaldelijk bestemd om de 
handwerkslieden en hunne huisgenooten in vrije uren 
leerzaam en gezellig bezig te houden”. De Volkshuizen hadden 
tot doel de bewoners van veelal arbeidersbuurten in culturele 
zin op te voeden. In dit kader werd ook wel gesproken over 
culturele verheffing van de arbeidersklasse. 

Armoede werd in de negentiende eeuw 
gezien als een opvoedingsprobleem. Als 
het volk deugden zou worden bijgebracht 
als arbeidzaamheid, zuinigheid, netheid en 
huiselijkheid, dan zouden de misstanden 
vanzelf verdwijnen. Maar hoe zou dat 
moeten? Toen de arbeiders zich sociaal en 
politiek begonnen te roeren, ontstond er in 
sociaal betrokken kringen van de burgerij 
het idee om daar een aparte plek voor te 
creëren.
In de eerste helft van de 20e eeuw breidde 
het buurthuiswerk zich verder uit. Volks-
huizen ontstonden in meerdere steden.  
Op het platteland werden zowel dorpshuizen 
als buurthuizen gesticht, vaak met een 
vergelijkbaar doel, te weten volksontwik-
keling.
Ook van kerkelijke zijde werd de waarde 
van het club- en buurthuiswerk ontdekt. 
Vanuit de kerken was in de periode voor  
de Tweede Wereldoorlog vooral van belang 
om greep te houden op de jongeren van  
de eigen geloof.
Na de Tweede Wereldoorlog begon een 
periode van verdere uitbreiding van het 
club- en buurthuiswerk – vanaf die tijd als 
een verzamelnaam voor het werk in club-, 
buurt-, dorps- en volkshuizen gebruikt – 
zowel vanuit de kerken als vanuit de niet- 
kerkelijk gebonden organisaties.
In plaats van voor het volk werden club- en 
buurthuizen vanaf de jaren zeventig steeds 
meer van het volk, wat binnen de muren 

vaak tot heftige spanningen leidde tussen 
de verschillende gebruikers (doelgroepen). 
Jongerenwerk en ouderenwerk gaan nu 
eenmaal moeilijk samen op één avond.  
Het feit dat de samenleving steeds 
heterogener werd en dat er elke dag 
talloze vormen van vrijetijdsbesteding ter 
beschikking zijn, heeft de identiteit van het 
club- en buurthuiswerk er niet eenduidiger 
opgemaakt. Voor welke groepen zijn ze er? 
Wat is hun functie? 

Feit is dat elke buurt, elke wijk een soort 
plek nodig heeft waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten, waar vergaderd kan 
worden, waar activiteiten kunnen worden 
georganiseerd, waar mensen in aanraking 
kunnen komen met cultuur en kennis en 
waar burgers vertegenwoordigers van 
professionele instellingen en/of de 
overheid kunnen treffen. Soms speelt zich 
dat tegenwoordig af in multifunctionele 
centra, soms zijn het cultuurpodia, dan 
weer is het een gemeenschapshuis of 
dorpshuis (meestal in kleinere gemeenten) 
of leent men ineens een naam uit een 
ander land, waarna er opeens Kulturhusen 
(afkomstig uit Scandinavië) in een provincie 
verschijnen. Maar altijd gaat het om 
plekken waar men poogt samenhang 
tussen mensen te creëren, emancipatie  
op gang te brengen en verband in de 
samenleving te leggen. Die behoefte  
zal nooit veranderen.

Het eerste volkshuis in Maastricht
Het Volkshuis op de hoek van de Bogaar-
denstraat en de Uitbelderstraat was van 
1900 tot 1958 het centrum van de socialis- 
tische beweging in Maastricht. Het bevatte 
naast vergaderruimten en repetitielokalen 
voor de harmonie Ster der Toekomst en de 
toneelclub Kunst en Propaganda, ook een 
coöperatieve winkel en werd later uitge-
breid met een beheerderswoning, een 
bakkerij en een café. Nadat het doek in 
1958 was gevallen, werd het gebouw een 
speculatie-object dat in de loop der jaren 
steeds verder verkrotte. In het begin van  
de jaren tachtig was het de woningbouw-
vereniging ‘Beter Wonen’, die zich ging 
inzetten voor de rehabilitatie van het 
complex. Na gedeeltelijke sloop toverde 
Beter Wonen het voormalige Volkshuis-
complex om tot eenentwintig woningen. 
Alleen de voorgevel uit 1916 en een 
ingemetselde plaquette roepen nog 
herinneringen op aan het voormalige 
socialistische hoofdkwartier 
(www.zichtopmaastricht.nl).

Geschiedenis BeiHuis 
door Herm Willems

Nadat het dorp door de stad was opgeslokt 
moesten de golvende korenvelden plaats 
maken voor woningen. Het zou echter nog 
tot 1971 duren voordat een winkelcentrum 
het nieuwe stadsdeel completeerde. In 
1994 volgde een renovatie, en recentelijk is 
het gebouw andermaal de moderne tijd 
binnen gesleurd. Kon er toen achterover 
geleund worden? Een aantal mensen 
meende van niet. Er moest nog een plek in 
de wijk komen waar men elkaar kon 
ontmoeten, waar men iets kon opsteken, 
waar men iets kon delen en waar het nog 
gezellig was ook. De meest voor de hand 
liggende locatie zou die goeie ouwe 
Brusselse Poort zijn. Gelukkig waren er 
daar wel oren naar, en toen de gemeente 
ook nog eens bereid bleek wat duiten in het 
zakje te doen kringelde er spoedig witte 
rook omhoog. 

In april bent u van harte welkom in ons 
BeiHuis, de voormalige ruimte van Hans 
Anders, een plek dus met een traditie op 
het gebied van blikverruiming. 
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Een plek 
in de wijk 

waar men elkaar 
kon ontmoeten, 

waar men 
iets kon opsteken, 

waar men 
iets kon delen 
en waar het 
nog gezellig 

was ook.

In 1867 zag Nederland er heel anders uit dan nu. Dat is goed te zien in de 
Gemeenteatlas van Nederland uit dat jaar. De wijk Brusselse Poort bestond nog 
niet, wat wij tegenwoordig Maastricht West noemen heette toen Oud-Vroenhoven, 
een zelfstandige dun bevolkte glooiende plattelandsgemeente, vele malen groter 
dan de stad. Als Winkelcentrum Brusselse Poort er toen al was geweest zouden 
we dat op onderstaande kaart ver buiten de stad zien liggen, te midden van de 
weilanden precies op de plek van de letter ‘R’ in de naam Maastricht. 

Vragen of informatie delen?
Heeft u vragen of wilt u uw informatie graag  

met ons delen voor een volgend nummer?  

Stuur een email naar: 

info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl afbeelding google maps

http://www.zichtopmaastricht.nl
mailto:info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl


/ buurtblad buurtnetwerk brusselsepoort8

Huiskamer 
de Fronten 
groeit… 

door Mirjam Theunissen, Vrijwilliger Huiskamer de Fronten

Het is druk en dynamisch geworden in de Huiskamer 
aan de Victor de Stuersstraat. We hebben een nieuwe 
website, we zijn actief met een wandelclub, er wordt 
druk gediscussieerd aan tafel met elkaar, er is een 
breiclubje, er worden creatieve dingen gemaakt en 
het aller voornaamste is dat er veel gelachen wordt 
samen. Huiskamerbezoekers weten de weg te vinden 
en zoeken elkaar op. We zijn een soort familie aan het 
worden; we delen verhalen, je wordt gemist als je er 
niet bent, we praten over het nieuws in de wereld, over 
verlies, over hoe het met ons gaat, we luisteren naar 
elkaar, er ontstaan vriendschappen en het is gezellig. 

Als u graag een ochtend of middag zou willen sjoelen, 
Rummikuppen of breien, dat kan bij ons. Als u andere 
bezoekers wil ontmoeten en alleen een kop koffie wil drinken 
is dat ook goed. Bij ons gaat het om een leuke stek te hebben 
waar je naar toe komt om er even uit te zijn.

Omdat we aan het groeien zijn, zijn we op zoek naar vrijwilligers 
die ons 3 uur per week komen ondersteunen, helpen in onze 
Huiskamer gaat helemaal vanzelf. Het is leuk om te doen en de 
impact is groot als je onderdeel bent van onze ontmoetingsplek 
in je eigen buurt. Ook als u iets wil komen vertellen met een 
interessant onderwerp, iPad les wil geven of een bridgecursus 
wil opzetten, laat het ons weten. Niks zo fijn om er samen voor 
te zorgen dat buurtbewoners niet altijd alleen hoeven te zijn.

Draagt U als buurtbewoner de Huiskamer in uw eigen buurt 
een warm hart toe, wordt dan vriend van de Huiskamer; iedere 
donatie is welkom! Met Uw steun kunnen we nieuwe plannen 
die we hebben realiseren en de toekomst van de Huiskamer 
veilig stellen. Op onze website leest u hoe u kunt doneren. 

  
 Bent u nieuwsgierig als bezoeker, als vrijwilliger 
 of als buurtbewoner? Kom bij ons langs en we  
 vertellen u graag veel meer.

 Huiskamer de Fronten
 Victor de Stuersstraat 15 
 (2e etage Centrum voor Gezondheid de Fronten)
 
 06-30 84 11 86
 info@huiskamerdefronten.nl
 www.huiskamerdefronten.nl

Foto Daphne Philippen

mailto:info@huiskamerdefronten.nl

