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Buurtheater Mariaberg (BTM) bestaat eind 2019 tien jaar. Het theatergezelschap, dat naam heeft gemaakt met persoonlijk documentair theater,  
kan terugblikken op een succesvol decennium. Met vier producties die hoge ogen gooide bij het publiek zette het buurtheater zichzelf op de kaart.  
En binnenkort staat er meer op stapel. Een terugblik en een vooruitblik.

Jaargang 27, december 2019

De kern van het buurttheater bestaat uit een dwarsdoorsnede van de wijk Mariaberg, 
zowel qua leeftijd als achtergrond, aangevuld met spelers uit andere wijken in Maastricht. 
Het script van iedere voorstelling, gebaseerd op groepsgesprekken met het hele gezelschap 
en persoonlijke interviews met de acteurs, brengt naar boven wat er zoal leeft in deze 
naoorlogse volksbuurt. Aan de orde komen thema’s zoals armoede, drankmisbruik, 

Iedereen doet ertoe.

huiselijk geweld, kindermisbruik, ouderdom en eenzaamheid, maar ook solidariteit en 
verbinding. Dit alles wordt op een uitdagende, poëtische en soms absurde en humoristische 
manier in een theatervoorstelling gegoten. Alle acteurs krijgen acteertrainingen. Zaken als 
organisatie, kostuums en decor worden verzorgd door BTM-vrijwilligers. Professionals zijn 
verantwoordelijk voor de regie en sociale begeleiding.

Voorstelling van Buurttheater Mariaberg uit 2013/2014:  
‘Drei, twie, ein...Veuls diech al get?’



Zelfstandig verder als vereniging

Het Buurttheater Mariaberg is in 2009 voorgekomen uit 
het JOIN project (Jong en Oud Interactief) van Trajekt, 
waardoor de verschillende generaties in de buurt weer 
met elkaar in gesprek raakten, onder meer via toneelspel. 
‘Hangouderen en Zeurjongeren’ was de eerste kleine 
buurtpresentatie die naar meer smaakte. Onder leiding 
van een professionele regisseur van Kumulus werd in 
2011 de eerste voorstelling ‘Huh…Romeinen’ voor een 
groot publiek opgevoerd. Daarna volgde ‘Drei, twie, ein, 
veuls diech al gèt?’ (2013/2014). 
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Voorwoord

Het is van belang dat buurt- en wijkbewoners zich met 
elkaar verbonden voelen. Meedoen aan allerlei activiteiten 
helpt hier enorm bij. Gezamenlijk iets organiseren, je 
aansluiten bij een vereniging of beschikbaar zijn voor 
vrijwilligerswerk geeft enorm veel voldoening. Je betekent 
wat voor de ander, maar je levert ook een prestatie om 
trots op te zijn. En niet onbelangrijk, de buurt of wijk vaart 
er wel bij. Het verhoogt de leefbaarheid.
Belangrijkste partners voor Trajekt zijn de bewoners van 
de buurten, wijken en dorpen in Maastricht en het Heuvel- 
land. Medewerkers initiëren samen met de bewoners 
activiteiten waarin mensen met elkaar in contact komen 
en worden uitgenodigd om elkaar te verstreken. Zo 
ontstaan duurzame netwerken met een grote betekenis 
voor de omgeving.

Sociale verbinding
Op woensdagmiddag 30 oktober was het weer tijd voor de jaarlijkse 
Meet & Greet tussen de wethouders en beleidsambtenaren uit Maastricht- 
Heuvelland en Trajekt. Het korte maar krachtige programma bevatte 
een verrassend concept waardoor de genodigden gedwongen werden 
het werk van Trajekt met een iets andere bril te bekijken. 

Ondergedompeld in de wereld van het welzijnswerk

In het gemeentehuis in Meerssen werd het gezelschap ontvangen met een lichte lunch en 
een welkomstwoord door directeur Ward Vijgen. Daarna was het tijd voor de start van het 
actieve programma, dat gedeeltelijk in de buitenlucht plaatsvond.

Fictieve persoon Adrie

De genodigden moesten zich verplaatsen in de fictieve persoon Adrie, een gescheiden 
man van 45 jaar, sinds anderhalf jaar samenwonend met een vriendin uit Eritrea. Beiden 
hebben een zoon uit een eerder huwelijk (16 en 18 jaar). 
Adrie en zijn gezin hebben een aantal problemen waar ze zelf niet uitkomen. Naast 
schulden zijn er strubbelingen met de opvoeding van de kinderen; ook is er is sprake van 
laaggeletterdheid (Adrie), armoede en huiselijk geweld. 

Als opwarmer had ieder een paar dagen eerder een filmpje ontvangen van Trajekt- 
medewerker Jules, die een vriend van Adrie speelt. In een vlog spreekt hij zijn zorgen uit 
over Adrie en somt hij op wat er zoal speelt in het gezin.

Maatschappelijke thema’s

Aan de wethouders en beleidsambtenaren de opdracht om als het ware in de huid te 
kruipen van deze fictieve persoon Adrie en op zoek te gaan naar ondersteuning, advies en 
oplossingen voor hem en zijn gezin. Ingedeeld in groepen liep het gezelschap, onder 
begeleiding van ambassadeurs van Trajekt, een route dwars door Meerssen. Onderweg 
troffen ze op verschillende locaties Trajekt-medewerkers (o.a.(school)maatschappelijk 
werkers, opbouwwerkers, jeugdopbouwwerkers), gegroepeerd rondom thema’s die bij 
Adrie en zijn gezin spelen. En die ook centraal staan bij het werk van Trajekt. Thema’s zoals 
laaggeletterdheid, armoede, huiselijk geweld, eenzaamheid, inburgering, schulden (ook bij 
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Hoewel het buurttheaterproject van Trajekt en Kumulus 
in de loop van 2014 ten einde liep, wilden de spelers toch 
doorgaan met hun toneelgroep. Uiteindelijk resulteerde dit 
in de oprichting van een vereniging, met de mogelijkheid 
om zelfstandig subsidies aan te vragen. Dat lukte en in 2017 
was het stuk ‘Sjöld’ opnieuw een groot succes. De meest 
recente voorstelling van BTM, ‘NÈS, ‘ne f*cking escaperoom’, 
werd in oktober 2019 opgevoerd in het Kumulustheater. 
Met 590 bezoekers in zes bijna uitverkochte zalen oogstten 
de spelers, het productieteam en de regiegroep wederom 
voorstelling na voorstelling een groot applaus. 

De wijken in

In 2020 gaat het buurttheater haar vleugels uitslaan naar 
andere wijken in Maastricht. Om deze reden heet BTM 
sinds kort ‘Vereniging Buurttheater Maastricht’. 
Daalhof, Malpertuis en Wittevrouwenveld staan al in de start- 
blokken. In Daalhof is er een enthousiaste groep spelers 
die theaterlessen en workshops volgt. In Wittevrouwenveld 
worden voorbereidingen getroffen. En in Malpertuis zijn 
contacten gelegd met initiatiefnemers voor een buurtopera. 
BTM gaat de komende periode met ‘NÈS, ‘ne f*cking 
escaperoom’ de wijken in, daarna start een nieuwe 
productie.
Het jubileum en de naamswijziging van het buurtheater 
wordt gevierd tijdens een receptie in Buurtcentrum 
Mariaberg op 21 januari 2020, van 16.00 tot 18.00 uur.

Trajekt wil graag de stem van de burgen laten doorklinken 
in het beleid. In het afgelopen jaar heeft de Cliëntenraad 
zich bezonnen op haar toekomst. Een naamsverandering 
is hier onderdeel van. Men voelt zich minder cliënt, meer 
burger. Tevens leverde deze bezinning het inzicht op dat 
de Cliëntenraad meer moet gaan inzoomen op relevante 
thema’s. Dit kan door middel van directe contacten met 
medewerkers van Trajekt, maar ook door werkbezoeken af 
te leggen aan de diverse onderdelen van onze organisatie. 
Van belang is dat de raad een onafhankelijk advies- 
orgaan blijft en meepraat over onderwerpen die nu of in 
de toekomst belangrijk zijn. 
Trots zijn we natuurlijk op onze jubilarissen bij het vrij- 
willigerswerk. Mensen die zich ten behoeve van anderen 
inzetten zijn onmisbaar. Allemaal actieve burgers die een 
bijdrage leveren aan de sociale verbinding in wijken, buurten 
of dorpen. Terecht dat vrijwilligers ‘het cement’ van onze 
samenleving worden genoemd. Ze zijn goud waard.
Deze ‘Iedereen doet er toe’ staat weer vol met informatie. 

Ik wens u wederom veel leesplezier. Het is de laatste van 
2019. Waar blijft de tijd! 
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen 
die bij Trajekt betrokken is, zich ingezet heeft voor zijn/
haar omgeving en omkijkt naar de ander, te bedanken 
voor de inzet en een goed en gezond 2020 toe te wensen!

Ward Vijgen,
directeur/bestuurder Trajekt

Voor meer informatie over BTM zie:
www.buurttheatermaastricht.nl

‘Sjöld’ uit 2017Huh ... Romeinen? uit 2011

‘NÈS, ‘ne f*cking escaperoom’ uit 2019

jongeren) en opvoeden. De wethouders en beleidsambtenaren mochten vragen stellen aan 
de professionals met als doel het leven van Adrie en zijn gezin weer enigszins op de rit te 
krijgen. Bij enkele activiteiten werd gebruik gemaakt van rollenspellen om de deelnemers 
te laten ervaren wat de impact kan zijn van moeilijke en stressvolle omstandigheden 
waarin mensen terecht kunnen komen. 

Na afloop van de wandeling was er een plenaire samenkomst in ‘Ontmoet Anna’, bij het 
station Meerssen. Tijdens een Kahoot-quiz, het laatste onderdeel van het programma, 
werd de kennis over het werk en projecten van Trajekt gepeild. Daarna was het tijd voor 
napraten onder het genot van koffie met vlaai.

Hoe hebben de wethouders het programma ervaren?

Enkele reacties.

Marly Heusschen (WMO, Meerssen) was aanwezig bij de activiteit rondom de pilot 
Statushouders. “Op een hele concrete manier ben ik ondergedompeld in de wereld van de 
nieuwkomers. Ik heb mogen ervaren hoe het voelt als je een totaal andere taal spreekt en 
het begrijpen van elkaar niet vanzelfsprekend is. De hoeveelheid gegevens die je als nieuw- 
komer dient aan te leveren via wel twintigtal aparte formulieren naar aparte organisaties is 
‘indrukwekkend´ veel.” 

Jim M. Janssen (SZMH, Participatie en Armoede, Maastricht): “Deze Meet and Greet bood 
een mooie gelegenheid om inzicht te krijgen in de werkwijze van Trajekt en de betrokkenheid 
van de collega’s daar. We weten dat bij armoede ook laaggeletterdheid en digibetisme een 
rol spelen: op casusniveau kwam dit ook nu weer duidelijk naar voren.”

Remy Meijers (Sociaal Domein, Valkenburg a/d Geul) woonde de activiteit rondom 
laaggeletterdheid bij en kreeg uitleg van een ervaringsdeskundige op dit gebied. “Het was 
indrukwekkend. Je staat er niet bij stil, maar voor deze mensen is zelfs geld pinnen een crime.” 
Hij concludeert: “Veel problemen hangen nauw met elkaar samen. Intensieve begeleiding 
kan helpen. Dat geldt niet alleen voor het individu maar ook voor de maatschappij als geheel. 
Daar is misschien niet altijd een financieel winstcijfer op te plakken. Maar vergroting van 
het welzijn en geluk van onze inwoners is toch ook heel wat waard, nietwaar?”

In november 2019 vierden vier vrijwilligers hun 25-jarig jubileum bij 
Trajekt. Dat ging niet onopgemerkt voorbij.

Vier jubilarissen in het zonnetje gezet

Op 14 november ontvingen José van Bogaert en Anita Lion ter ere van hun jubileum de zilveren 
Trajekt-speld uit handen van directeur Ward Vijgen. Beide vrijwilligers zijn ooit begonnen 
bij de Speel-o-theek in Mariaberg en uiteindelijk in de Speelpan West terecht gekomen.

Op 28 november kregen Piet Nelissen en Bep Linschoten, beiden een kwarteeuw verbonden 
aan het Kindervakantiewerk, als verrassing een feestje aangeboden. In plaats van een extra 
ingelaste vergadering waren de teams van Kindervakantiewerk Heer/Scharn en Malberg 
aanwezig om de jubilerende wijkcoördinatoren in het zonnetje te zetten. 

Piet, Bep, Anita en José werden bedankt voor hun jarenlange inzet, enthousiasme en 
betrokkenheid!

Van links naar rechts: Ward Vijgen, José van 
Bogaert, Sara Hautvast en Anita Lion

Bep Linschoten en Piet Nelissen

Medewerkers geven uitleg over outreachend werken in park

Rollenspel ‘Inleven in onveilige kindsituaties’ van het schoolmaatschappelijk werk  
in de locatie Ontmoet Anna



City Deal Kennis Maken Maastricht
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Radioprogramma ‘Bij de 
Liewe’ als vertolker van de 
Mestreechter geis

Vaste presentator van het programma is Trajekt-medewerker Pep Peperkamp. Dat doet 
ze samen met onder meer collega Sjef Zwackhalen.
Elke ‘Bij de Liewe’ verloopt volgens een vast stramien. Er worden altijd twee organisaties, 
maatschappelijke betrokken bedrijven of buurtinitiatieven uitgenodigd. Tijdens de 
uitzending mogen ze hun verhaal vertellen, zich profileren en hun vraag of aanbod 
kenbaar maken. De luisteraar kan met de gasten contact maken door middel van 
diverse social media, door live te bellen tijdens het programma of door lijfelijk bij de 
opnamen aanwezig te zijn wanneer deze op locatie plaatsvinden.
Aan het eind van het programma wordt bekeken welke verbinding er gemaakt kan worden 
tussen de twee partijen die te gast zijn. Bijna altijd ontstaat er een mooie samenwerking. 
Een wekelijks terugkerend programmaonderdeel is ‘De Sjriew vaan de Liew’. Het neemt 
de luisteraar elke keer weer mee naar een Maastrichts hot item waarover de presenta-
toren – de Liewe – willen brullen als een leeuw!

Live-uitzendingen

Radio ‘Bij De Liewe’ verzorgt naast het wekelijkse uur radio ook een aantal lange live- 
uitzendingen op verschillende locaties in het Maastrichtse. Zo waren ‘de Liewe’ erbij 
tijdens de beursvloer op 14 november. Bezoekers schoven aan bij de microfoon en deden 
verslag van hun matches. Ook de directeur van Trajekt Ward Vijgen werd geïnterviewd. 
Verder was het programma present bij onder andere het Parcours en op de kunstbeurs 
de Tefaf. De live-uitzendingen duren altijd drie uur.

De naam van het radioprogramma is afkomstig van het standbeeld ‘Bij de Liewe’ op 
het Vrijthof. Onder Maastrichtenaren is deze plek echt een begrip. Het is van oudsher 
een ontmoetingsplek en de ideale afspreekplaats voor eerste afspraakjes. De leeuwen, 
drie in totaal, staan ook voor de twee presentatoren van het programma. Ontmoeten, 
kracht en samen is de insteek van ‘Bij De Liewe’.

Op 1 september was ‘Bij de Liewe’ precies drie jaar in de lucht. Dit 
live radioprogramma, elke donderdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur 
te beluisteren op Maastricht FM, heeft als belangrijkste doel het 
verbinden van burgers, verenigingen, organisaties en bedrijven in het 
Maastrichtse. Door in iedere uitzending twee gasten de gelegenheid 
te geven hun passie en de daarbij behorende vraag en/of aanbod 
aan Maastricht kenbaar te maken, brengt het programma aan de 
oppervlakte wat er zoal leeft in de stad.

Radio ‘Bij De Liewe’ is elke donderdag van 17.00 tot 18.00 uur te 
beluisteren via Maastricht FM. Op de kabel 87,5, in de ether op 107,5 FM, 
Ziggo kanaal 915/1915, KPN kanaal 1036, T-Mobile kanaal 2064
Wekelijks heeft het programma rond de 16.000 luisteraars.

Bij De Liewe contact: E: bijliewe@gmail.com
Social media: FB: https://www.facebook.com/bijdeliewe

Voor wie alleen achterblijft

“Iedereen kent wel iemand die van de ene op de andere dag alleen achterblijft en daar 
totaal niet op is voorbereid.” Aan het woord is Ad Redmeijer, een van de initiatiefnemers 
van dit project. Tijdens zijn werkzaamheden komt hij, evenals zijn collega’s, regelmatig 
schrijnende gevallen tegen van mensen die zich in dit soort situaties niet op eigen kracht 
kunnen redden. “Bijvoorbeeld een echtpaar waarvan een van de partners overlijdt. Stel 
de partner die komt te overlijden regelde altijd de financiën. Er komt dan veel af op 
degene die achterblijft: heel veel administratieve en financiële zaken die geregeld moeten 
worden, instanties die op de hoogte gesteld moeten worden, enz. enz. En dat alles moet 
gebeuren in een periode van rouw, een periode die emotioneel en verdrietig is en waarin 
je hoofd bepaald niet staat naar dit soort zaken. Als er dan niemand is die de nabestaande 
tijdens dit proces de weg wijst, kan hij of zij in de problemen komen. Niet alleen op 
financieel gebied, met een verhoogd risico op betalingsachterstanden en schulden, 
maar ook psychisch. Het is van essentieel belang om dan ondersteuning te krijgen.”

Ziekte

Bij ernstige ziekte van een van de partners kan zich een soortgelijke situatie voordoen. 
“Naast het runnen van het huishouden en het regelen van de administratie, de financiën 
en de zorg is de gezonde partner ook degene die verantwoordelijk is voor de mantelzorg. 
Daar gaat veel tijd en energie in zitten. Wij zien tijdens ons werk geregeld dat ook deze 
mensen het heel moeilijk krijgen: hun sociale netwerk krimpt door het langdurig verlenen 
van intensieve zorgtaken, ze worden eenzaam, raken overbelast en krijgen psychische 
problemen,” aldus Redmeijer.

Informatiebrochure

“Het is zaak om mensen die in dit soort omstandigheden belanden in een zo vroeg 
mogelijk stadium te informeren over waar ze terecht kunnen voor hulp op zowel 
financieel als psychisch gebied,” vervolgt Redmeijer. “Trajekt gaat een informatie- 
brochure maken met alle informatie die deze groep kan ondersteunen. Zoals de tijden 
en plekken van spreekuren van de Kredietbank Limburg, waar mensen terecht kunnen 
voor informatie en advies op financieel gebied. En met de vermelding van de spreekuren 
van het maatschappelijk werk van Trajekt, voor degenen die kampen met problemen 
op het psychische of maatschappelijke vlak. De spreekuren bij beide instanties zijn 
gratis en kunnen zonder afspraak bezocht worden.”

De informatiebrochure zal breed verspreid worden bij onder andere huisartsen, uitvaart- 
ondernemers, ziekenhuizen, advocaten, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke 
afdelingen. Zodat degenen met behoefte aan ondersteuning en advies weten waar ze 
terecht kunnen.

Het project met de veelzeggende titel ‘Voor wie alleen achterblijft’, 
komt uit de koker van het maatschappelijk werk van Trajekt. Het richt 
zich op een vergeten doelgroep waar professionals uit de welzijns-
sector geregeld mee geconfronteerd worden: mensen die na ziekte 
of overlijden van hun partner of na een echtscheiding hun leven 
amper nog op de rails krijgen.

De presentatoren Pep Peperkamp en Sjef Zwackhalen

“Het mooie van dit project is dat buurtbewoners, profes- 
sionals, studenten, onderzoekers, lokale bedrijven en 
ondernemers allemaal samenwerken om een gezamenlijk 
doel te bereiken, namelijk een stad waar iedereen zich 
thuis voelt. Het is een win-winsituatie: de wijken worden 
leefbaarder en de studenten leren de stad en bewoners 
beter kennen, waarbij ze de mogelijkheid krijgen om hun 
sociale, maatschappelijke en professionele vaardigheden 
verder te ontwikkelen.”

Wijkscans

“De CDKM>M is in september 2019 gestart met een 
groep van ongeveer 170 studenten van diverse opleidingen 
van Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht.  
De verwachting is dat in juni 2020 in totaal bijna 600 
studenten betrokken zijn of zijn geweest bij CDKM>M. 
In de voorbereidende fase zijn twee buurten geselecteerd 
voor het uitvoeren van het project: Mariaberg en Randwyck. 
De keuze is gemaakt op basis van wijkscans, waarin de 
studenten een analyse hebben gemaakt van zaken die in 
deze wijken in Maastricht spelen op het gebied van leef- 
baarheid. Ook de voorkeuren van de gemeente Maastricht 
en enkele inhoudelijke en organisatorische randvoor-
waarden speelden een rol in de uiteindelijke selectie.”

Veiligheid, eenzaamheid en hondenpoep

“Vervolgens hebben de studenten contact opgenomen 
met buurtopbouwwerker Petra Debets van Trajekt in 
Mariaberg. Trajekt, en dan met name het uitvoeringsteam 
Mariaberg, is een bekende speler in deze buurt en kent de 
mensen en organisaties die er actief zijn. De studenten 

De stad leefbaarder maken door het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de buurt. 
Dat is het doel van City Deal Kennis Maken Maastricht (CDKM>M), een samenwerkingsproject 
tussen de Universiteit Maastricht, de gemeente Maastricht en overkoepelend projectleider Zuyd 
Hogeschool. Michelle van Mulken, projectcoördinator City Deal vanuit de Universiteit Maastricht, 
vertelt over de aanpak van dit ambitieuze initiatief, waaraan Trajekt als belangrijke speler in de 
buurt een bijdrage levert als intermediair, verbinder en vraagbaak.

Het creëren van een stad waar iedereen zich thuis voelt

zijn met ondersteuning van Petra in gesprek gegaan met 
een groot aantal partijen in Mariaberg, zoals het buurt-
netwerk, het Sociaal Team, het Veilige Buurten Team, 
individuele buurtbewoners (volwassenen, jongeren en 
kinderen), woningcorporaties, stedelijk bouwkundigen 
van de gemeente en de verschillende medewerkers van 
Trajekt. De vele gesprekken leverden kennis en inzicht op. 
Bijvoorbeeld in wat de plannen zijn voor de wijken, hoe 
de wijken beleefd worden vanuit het perspectief van de 
verschillende bewoners en gebruikers, en wat de behoeften 
zijn vanuit bewoners en andere belanghebbenden binnen 
de wijken.
Deze inzichten worden momenteel verwerkt in een 
eindproduct. 
Zo werken bouwkundige studenten van Zuyd Hogeschool 
aan plannen en concepten op het gebied van renovatie en 
het levensloopbestendig maken van woningen, vergroening 
van de openbare ruimte en waterbeheer. Dit op basis van 
de input van bewoners en andere belanghebbenden. Ook 
heeft een student psychologie en enkele andere studenten 
gesprekken gevoerd met het Sociaal Team en het Veilige 
Buurten Team over de leefbaarheid in de buurt. Daaruit 
kwam onder andere naar voren dat veiligheid, eenzaam-
heid en hondenpoep als een probleem wordt ervaren, 
maar ook dat Mariaberg vol zit met verborgen talenten. 
Enkele studenten zijn momenteel met input van bewoners 
aan het kijken hoe ze gezamenlijk de problemen kunnen 
aanpakken en de verborgen talenten naar boven kunnen 
halen. Studenten van University College Maastricht zijn een 
documentaire aan het maken over Mariaberg en hoe alle 
betrokken partijen deze wijktransitie die er momenteel 
plaatsvindt beleven.”

International Design Week

“Van 18 tot 22 november vond de Internationale Design 
Week plaats bij de Coöperatie Blauwdorp, georganiseerd 
door Zuyd Hogeschool in samenwerking met diverse 
partners. Daaraan deden 50 studenten uit binnen- en 
buitenland mee. Onderdeel van dit evenement was dat 
de ideeën uit de wijk verzameld en vervolgens verder 
uitgewerkt werden in verschillende workshops. Het 
verlevendigen van de openbare ruimte stond hierbij 
centraal. Bij deze workshops werden ook verschillende 
bewoners betrokken. Studenten gingen middels tekeningen 
en foto’s in gesprek met de woensdagmiddagclub en de 
pre-tienerclub van Trajekt in Mariaberg. Doel van de work- 
shops was het ontwikkelen van eenvoudig te realiseren 
ingrepen in de openbare ruimte ten behoeve van een 

betere leefbaarheid, vanuit de visie van verschillende 
gebruikersgroepen.”

Ideeën

“Als onderdeel van de overkoepelende ideeën en concepten 
over verkeersveiligheid, leefbaarheid, speelruimte voor 
kinderen en ontmoetingsplaatsen voor jongeren en 
ouderen, zijn er al ideeën geopperd die de problemen 
hondenpoep, eenzaamheid en veiligheid moeten tackelen. 
Zoals een hondenwandelclub annex buurtpatrouille, die 
moet toezien op het opruimen van hondenpoep en 
tegelijkertijd een oogje in het zeil dient te houden op de 
veiligheid in de buurt. Het mes snijdt aan twee kanten: 
als er meerdere buurtbewoners meedoen leren de mensen 
elkaar beter kennen en draagt het bij aan het verminderen 
van de eenzaamheid.
Een ander idee is het opzetten van een repair café, een 
soort werkplaats waar buurtbewoners terecht kunnen die 
apparatuur of andere zaken willen laten repareren. Ook 
kunnen mensen hier hun talenten aanbieden. Dit idee 
was al eerder geopperd door meerdere buurtbewoners, 
maar het is toen niet van de grond gekomen. De studenten 
gaan opnieuw met bewoners in gesprek om dit idee 
verder uit te werken.”

“De bedoeling is dat voor eind 2020 minstens één van de 
ideeën uit de International Design Week gerealiseerd en 
geïmplementeerd is, maar dat hangt natuurlijk ook af van 
de uitvoerbaarheid van de diverse ideeën.
In februari 2020 zal er in het Centre Céramique een 
expositie plaatsvinden waar studenten hun ideeën 
presenteren en waarbij er een winnaar gekozen wordt. 
De buurtbewoners kunnen uiteraard meestemmen.”

Startbijeenkomst met de studenten van City Deal Kennis 
Maken Maastricht in september 2019

Studenten City Deal tijdens een overleg bij de  
pré-tienerclub in Buurtcentrum Mariaberg

Het projectteam City Deal, met als 2e van links 
Michelle van Mulken
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Eigenaresse van Slaapcomfort Eurobed Bianca van Lieshout 
bezoekt dit jaar voor het eerst de beursvloer, samen met 
haar dochter Maxim. “Ik heb al tien jaar een winkel in de 
Brusselsestraat in Maastricht, gespecialiseerd in slaap- 
artikelen en alles wat met slapen te maken heeft,” vertelt ze. 
Maatschappelijk betrokken ondernemen vindt ze belangrijk, 
en de perfecte plek om dit in de praktijk te brengen is de 
beursvloer. “Wij willen ons meer gaan richten op lokale 
ondernemers en maatschappelijke organisaties in Maastricht 
en hopen hier mooie deals te maken.”

Soepbus

Op de beursvloer komt ze in contact met Isabella Broek- 
huizen van het Leger des Heils. Isabella werkt in de Soepbus. 
“Twee keer in de week staan we met verse soep op vaste 
plekken in Maastricht. De soep wordt klaargemaakt door 
vrijwilligers. We merken dat er steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van deze voorziening,” aldus Isabella.
Wat zoekt ze op de beursvloer? “We hebben behoefte 
aan slaapmaterialen en aan artikelen voor de Soepbus. 

De beursvloer als broedplaats van maatschappelijke initiatieven.
Dit keer: een match tussen het Leger des Heils en Eurobed.

Warme winterse nachten 
voor gasten van het Leger 
des Heils

Beursberichten

De beursvloer van 14 november jl. vond plaats in een nieuwe accommodatie: de Ruimte in het 
Sphinxkwartier te Maastricht, beschikbaar gesteld door de SNS. Er werden weer volop deals 
gesloten, onder anderen tussen Slaapcomfort Eurobed en het Leger des Heils Maastricht.

Dit initiatief wordt namelijk niet gesubsidieerd door  
de gemeente.”
Bianca kan haar een mooi aanbod doen: “Heel graag 
willen wij twintig kussens en dekbedden leveren voor de 
gasten van het Leger des Heils.” In ruil daarvoor mag 
Eurobed reclame maken op de Soepbus.
Ook gaat Isabella soep schenken bij de winkel van 
Bianca aan de Brusselsestraat. “Het is daar druk.  
’s Avonds slenteren er veel mensen rond. Een perfecte 
plek voor ons.”

Tijdens een maatschappelijke beursvloer worden met gesloten beurs deals gesloten 
tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven. Vrijwilligersorganisaties kunnen 
hierdoor menskracht, middelen en materialen ontvangen waarvoor geen geld is; 
bedrijven kunnen zich van hun maatschappelijke kant laten zien en mogen na 
deelname het certificaat Maatschappelijk Betrokken Ondernemer voeren. 
De volgende maatschappelijke beursvloer vindt plaats in november 2020.

Meer informatie? Kijk op www.beursvloermaastricht.nl.

Door Henk Geelen, penningmeester Vereniging 

Buurttheater Maastricht

In 2014, net met pensioen en weg bij Trajekt, stelde oud- 
collega Roy Hulst me op de Maatschappelijke Beursvloer 
een match voor met het Buurttheater Mariaberg (BTM). 
Of ik de groep buurtbewoners wilde helpen verzelfstandigen 
want het project JOIN van Trajekt (en Kumulus) stopte,  
en dat zou het einde betekenen van een succesvolle reeks 
voorstellingen. Tegenprestatie: vrijkaartjes voor volgende 
voorstellingen. 
Daar kon ik geen nee op zeggen: ik wilde ’s winters niet 
achter de uitgebloeide geraniums zitten. En jawel, ik draag 
Community Arts een erg warm hart toe. Dat wist hij. Er zou 
een rechtspersoon moeten worden gevormd, vooral om 
subsidies aan te kunnen vragen. Meehelpen om de zakelijke 
kant van het gebeuren op poten zetten.

Ik ging akkoord met het voorstel onder de voorwaarde dat 
het buurttheater een vereniging zou worden (vind ik het 
meest democratisch) en dat ik mij met doorontwikkeling en 
beleid bezig mocht houden. En voilà! Een half jaar later was 
de vereniging een feit. Na het nodige schrijf- en digitale werk 
kon ik de eerste subsidieverzoeken indienen. We maakten 
de match voor drie jaar, het werden er vijf.
Hoewel ik alleen sympathiserend lid ben, geen stemrecht 
heb op de ALV (Algemene Leden Vergadering), het script 
nooit wil lezen, nooit naar repetities ga, me bijna niet 
bemoei met concrete productiewerkzaamheden, hoor ik 
toch bij de ‘familie’. 
“Henk zörgt veur de cent: heer haolt us eige belastingcent 
trök en verseert aander middele zoedat veer kinne blieve 
doen wat veer geere doen en wat us publiek us vraog. En 
dat veer Tamara (us regisseur) kinne betaole. Zoe huurt 
ziech dat!“.

BTM bewijst: elke Maastrichtenaar kan cultuurmaker worden. 
Sjeng of geen sjeng, jong en oud. Kunst en cultuur kunnen 
meer uitgevoerd en meegemaakt worden in de wijken, in 
buurtcentra, in scholen, in kerken, op straat. Community 
Arts middels Persoonlijk Documentair Theater wordt 
omarmd in de nieuwe cultuurvisie van de stad Maastricht. 
De domein overschrijdende koppeling tussen beleid en 
praktijk van zorg & welzijn en kunst & cultuur, daaraan 
kan nu in Maastricht gewerkt gaan worden. Door en voor 
mensen die geen gebruik maken van het bestaande cultuur- 
aanbod, alle pogingen vanuit de gevestigde cultuurorde 
ten spijt. Investeren in Community Arts draagt bij aan sociaal 
én cultureel kapitaal van mensen die dat te veel ontberen. 
De ondersteuning van Trajekt blijft daarbij onmisbaar. 
Yep, het was een mooie match. Een succesvolle periode. 
Helemaal niet achter de geraniums gezeten! En Buurttheater 
Maastricht gaat nu verder. Met nieuwe mensen aan het 
roer, in meer wijken, van-onder-op. We beginnen in 2020 
weer opnieuw, from scratch. Ik trek me operationeel 
langzaam terug, geef het stokje over…

Cultureel kapitaal in 
de wijken

Maastr icht  en Heuvel land

Henk

Gastcolumn

MaastrichtDoet! voor vrijwilligers en organisaties

De naamswijziging heeft plaatsgevonden omdat mensen 
zich niet herkennen in de omschrijving ‘cliënt’. De naam 
Burgeradviesraad geeft aan dat de raad er is voor de burgers.
De hoofdtaak is het behartigen van de belangen van 
burgers die al dan niet cliënt zijn van Trajekt. Burgers 
mogen advies verstrekken over het beleid van Trajekt.  
De raad bekijkt de signalen die binnenkomen en onder-
neemt, indien nodig, actie.

De nieuwe aanpak van de Burgeradviesraad wordt thema-
tisch qua opzet. Voor de komende periode is gekozen voor 
het thema ‘integratie’. De leden van de Burgeradviesraad 
gaan projecten rondom dit thema bezoeken (binnen Trajekt). 
Daarnaast worden mensen benaderd die (beroepsmatig) 
met dit thema te maken hebben.

Eenmaal per maand heeft de Burgeradviesraad overleg. 
Deze overleggen zijn openbaar, iedereen kan hierbij 

Per 1 oktober 2019 heeft de Cliëntenraad van Trajekt een naamswijziging doorgevoerd. De raad 
noemt zich nu Burgeradviesraad.

Cliëntenraad Trajekt kiest nieuwe naam

Contactadres Burgeradviesraad: falco.doijen@trajekt.nl

Van links naar rechts: Jaimy Pletzers, Lambert 
Geurten, Susan Jongen

aansluiten. Ze vinden plaats in de Trajekt-accommodatie 
in de Gentiaanstraat in Mariaberg te Maastricht.

De Burgeradviesraad Trajekt bestaat nu uit vier personen:
Lambert Geurten, voorzitter;
Susan Jongen, vice-voorzitter;
Jaimy Pletzers, lid;
Petra Sijpkens, lid.

Trajekt-medewerker Falco Doijen is als ambtelijk secretaris 
verbonden aan de Burgeradviesraad. Hij vervult de rol van 
intermediair tussen de raad en de organisatie. Als ambtelijk 
secretaris is hij formeel geen lid, maar verantwoordelijk 
voor het plannen van de vergaderingen en voor het 
samenstellen van de agenda.

MaastrichtDoet! (www.maastrichtdoet.nl ) stimuleert vrijwilligerswerk door een platform te 
bieden waar vrijwilligersorganisaties kunnen zoeken in het aanbod van vrijwilligers en vacatures 
kunnen plaatsen. En waar mensen die vrijwilligerswerk willen doen, werk kunnen vinden of hun 
profiel kunnen plaatsen. Door middel van inspirerende verhalen en tips maken we mensen attent 
op vrijwilligerswerk.

MaastrichtDoet! is een website en is het verbindings- 
instrument van de gemeente Maastricht op het gebied van 
vrijwillige inzet. Sinds kort is daar een nieuwe functionaliteit 
bijgekomen. 

MaastrichtDoet! maakt (potentiele) vrijwilligers 
zichtbaar
Op MaastrichtDoet! kunnen mensen die vrijwilligerswerk 
willen doen een profiel aanmaken. Dat profiel wordt, zonder 
persoonlijke gegevens, geplaatst op de website. Hiervoor 
is eerst het aanmaken van een account noodzakelijk. 
Vrijwilligersorganisaties kunnen via het systeem een e-mail 

sturen naar vrijwilligers die zij graag in hun organisatie 
willen binnen halen.  
https://maastrichtdoet.nl/vrijwilligers

Daarnaast heeft Maastrichtdoet! nog drie functies die 
vrijwillige inzet ondersteunen:

Maastrichtdoet! laat vrijwilligersvacatures zien
De website is er voor organisaties die met vrijwilligers 
werken, want na het aanmaken van een account kunnen 
organisaties hun vrijwilligersvacatures plaatsen. Zo kunnen 
potentiële vrijwilligers, na een kijkje op MaastrichtDoet!, 

MAASTRICHT DOET!

contact opnemen bij een interessante vacature.  
https://maastrichtdoet.nl/vacatures

MaastrichtDoet! zorgt voor inspiratie en informatie
Dat gebeurt door het plaatsen van verhalen over vrijwillige 
inzet en nieuwsberichten. Vrijwilligers vertellen wat ze 
allemaal doen en waarom zij hun werk zo leuk vinden. 
Gemeentelijke, provinciale en landelijke nieuwsberichten 
over activiteiten, subsidies, onderzoeken en fondsen zorgen 
ervoor dat iedereen op de hoogte blijft van wat speelt in 
vrijwilligersland.  
https://maastrichtdoet.nl/actueel

MaastrichtDoet! als vraagbaak rondom  
vrijwillige inzet
Op de informatiepagina’s van MaastrichtDoet! staat 
allerlei informatie over allerlei zaken. Onderwerpen zoals 
vrijwilligersvergoeding, sociale media, rechten en plichten, 
wet en regelgeving en nog veel meer komen aan bod. 
Maar ook handleidingen die gaan over subsidie aanvragen, 
het organiseren van een project of het organiseren van 
een bewonersinitiatief zijn er te vinden.  
https://maastrichtdoet.nl/info/#algemeen

Contact

Heeft u vragen over MaastrichtDoet!, dan kunt u contact 
opnemen met Germaine van Elewoud of Pep Peperkamp 
van Trajekt. Dat kan door een mail te sturen naar info@
maastrichtdoet.nl. U kunt in het bericht naast uw vraag of 
opmerking, uw telefoonnummer meesturen. Dan nemen 
zij telefonisch contact met u op.

vlnr: Bianca van Lieshout, Isabella Broekhuizen  
en Maxim van Lieshout
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Colofon
Redactieadres

Postbus 312, 6200 AH  Maastricht
T  043 – 763 00 00
E  communicatie@trajekt.nl

Redactiecommissie

Petra Debets, opbouwwerk
Anja Kickken, communicatie
Riëlle Schols, opbouwwerk 

Teksten en eindredactie

Anja Kickken 
Germaine van Elewoud: Maastricht Doet! (p. 6)

Fotografie

Twan Wiermans  
(‘Drei, twie, ein, veuls diech al gèt?’, p. 1)
Moon Saris (‘Huh…Romeinen’, p. 2)
Paul Rondags (‘Sjöld’ en ‘NÈS’, p. 2)
Sacha Ruland (portret Ward Vijgen, p. 2) 
Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht  
(City Deal, p. 5)
KENO Media (beursvloer, p. 8) 
Trajekt: overigen

Vormgeving

Beeldplus (Paul van der Veer)

Drukwerk

Andi smart print solutions, Maastricht-Airport

Meer informatie over Trajekt

W www.trajekt.nl
Tw @trajekt_welzijn
Fb www.facebook.com/www.trajetk.nl

‘Iedereen doet ertoe’  

is een uitgave van  

welzijnsorganisatie Trajekt  

en wordt in een oplage  

van 2300 exemplaren  

verspreid onder medewerkers,  

vrijwilligers en relaties  

van Trajekt.  

Daarnaast wordt het  

blad digitaal verspreid.

QR facebook

QR twitter

QR van dit blad

Georganiseerd door: 

Maastr icht  en Heuvel land

Maatschappelijke Beursvloer 
Maastricht en Heuvelland 2019

Wederom een groot succes!

De beursvloer die op 14 november heeft plaatsgevonden verbindt mensen en wensen met elkaar, 
én biedt oplossingen en kansen. Deelnemers zijn ondernemers en maatschappelijke organisaties 
zoals verenigingen, stichtingen, scholen en buurtinitiatieven. Al deze partijen hebben elkaar iets 

te bieden en de beursvloer maakt het mogelijk dat ze elkaar vinden.

Wij willen dan ook iedereen bedanken voor hun inzet!

QR facebook

QR twitter

QR van dit blad


