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 Jaarvergadering 2016 

 
De vergadering is door 55 personen bezocht en er was 1 afmelding. 

Na de pauze nam Dhr. Theo van Duijnhoven ons mee in het labyrint van 

keurmerken en legde de aanwezigen uit wat deze wel of niet inhielden en 

door wie het keurmerk gecontroleerd wordt. Zéér informatief! 

 

Marcienne 
 

De tocht naar de breifabriek (Marcienne) op maandag 25 april was weer 

een groot succes. 59 dames hadden zich opgegeven voor deze shopping 

tour. 

Zoals gebruikelijk kon men bij terugkeer aan de meegebrachte 

boodschappentassen zien, dat de middag als geslaagd kon worden 

beschouwd.  

 
 

 

Het Sociaal Buurtteam 
 

Per januari 2015 hebben alle gemeenten taken erbij gekregen. Dit is op het gebied van werk, participatie, 

begeleiding , zorg en jeugd. Het is de bedoeling dat men zoveel mogelijk op eigen kracht en met  

ondersteuning van het eigen sociaal netwerk dingen oplost. Soms lukt dat niet en is professionele hulp 

nodig. 

 

In Heerlen zijn sinds januari 2015, 14 sociale Buurtteams werkzaam om u de zorg te geven die u nodig 

heeft. U kunt bij deze Buurtteams terecht voor advies of ondersteuning op het gebied van zorg, wonen, 

werk of dagbesteding. 

Een Sociaal Buurtteam bestaat uit drie personen met elk hun eigen vakgebied. (jeugdzorg, 

maatschappelijk werk en wijkverpleegkundige ) en zij werken samen om voor u de juiste zorg of 

ondersteuning te kunnen bieden.  

Het Sociale Buurtteam Heerlen centrum kunt u bereiken onder telefoonnummer 045-5604004 of 

info@sociaalbuurtteamheerlen.nl 
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De Wensbus. 
 

Limburgse dorpskernen experimenteren  met wensbus. 

 

De wensbus is een klein busje voor maximaal 8 personen 

waarvan de inzet door bewoners uit de buurt zélf op basis 

van vrijwilligheid, afhankelijk van vraag en behoefte wordt georganiseerd. 

 

De wensbus is een tijdelijk nieuwe vorm van vervoer in aanvulling op al bestaande vormen van 

kleinschalig (openbaar) vervoer, specifiek voor gebieden waar de vraag naar openbaar vervoer bij het 

ingaan van de nieuwe concessie in 2016 te klein is om grote bussen in te zetten. De inzet van de wensbus 

wordt nu, bij wijze van proef voor de duur van 6 maanden, in zes kleine kernen getest. Is de proef 

succesvol dan wordt de proefperiode van de pilots verlengd en tot het einde van de lopende concessie 

gecontinueerd. 

De kernen waar de proef wordt gedaan zijn:   Merselo-Vredepeel / Kronenberg-Evertsoord / Nieuw 

Lotbroek-Weustenrade / Ottersum-Ven Zelderheide / Nunhem-Buggenum / Schinnen 

 

Aanvankelijk was het idee dat de Wensbussen vaste routes zouden rijden, gericht op de dichtstbijzijnde 

ov-halte. Maar dat bleek in de eerste pilots geen succes. Nu wordt er voornamelijk van deur tot deur 

gereden. De Wensbus wordt voornamelijk gebruikt door ouderen, met als bestemming de huisarts, de 

fysiotherapeut en het ziekenhuis. 

Wij zullen de ontwikkelingen bij deze pilots volgen en u zo nodig blijven informeren, 

 

 

Activiteiten. 

 
Vrijdag 29 april       Appeltaart matinee in theater Heerlen. Een podium voor jong en nieuw talent.   

                                 Vandaag celliste Eline Hensels en pianist Yingshan Hu.Aanvang 12.00 uur Kosten  

                                 €4.50 

Dinsdag 3 mei         Gratis orgelconcert in de Pancratiuskerk. Aanvang 13.00 uur 

Woensdag 4 mei      Leeskring. Ouderencentrum Haagdoorn. Aanvang 14.00 uur 

Maandag 9 mei        koffie uurtje bij (d’r Klinge) Pancratiusplein. Aanvang 14.00 uur 

Donderdag 12 mei   Tai-Chi in ouderencentrum Haagdoorn 9.15-10.15 10.45-11.45 12.15-13.15 uur 

Dinsdag 17 mei        Maandelijkse activiteit in de grote zaal van Douvenrade met Mw. Emilie Ausems,  

                                 dietiste. Zij houd zich bezig met het geven van voedingsadviezen aan ouderen en zal    

                                 hierover een voordracht geven. Aanvang 15.00 uur 

Donderdag 19 mei   Tai-Chi (zie 12 mei) 

Zondag 22 mei         Appeltaart matinee in theater Heerlen met 70 jaar Scapino Ballet Rotterdam, verteld,  

                                 verbeeld. Aanvang 12.00 uur. Kosten € 7.50 

Donderdag 26 mei   Tai-Chi (zie 12 mei) 

Donderdag 2 juni     Schunck Lunchpauze concert. Entree gratis. Aanvang 12.30 

 


