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Inleiding

Voor u ligt het Jaarverslag 2020 van Stichting “Dienst aan Kerk en 
Samenleving”/Buurthuis 't Vrouweveld. 
Met een gezonde dosis optimisme zijn wij als nieuw bestuur vanaf 1 januari 2020 
begonnen met faciliteren van de bestaande activiteiten. Tevens zijn we voortvarend 
gestart met het vergroten van naamsbekendheid en het binnenhalen van nieuwe 
groepen en activiteiten.
Al vroeg in het jaar werden we als nieuw bestuur helaas geconfronteerd met een 
sluiting van het buurthuis van overheidswege door COVID-19. Hierdoor kwamen vanaf
maart 2020 vrijwel alle activiteiten tot stilstand. 
Als bestuur hebben we enkele noodzakelijke onderhoudsprojecten aan het pand wel 
doorgang laten vinden omdat we vinden dat de activiteiten en groepen in de toekomst
op een veilige, gezonde en huiselijke manier in het buurthuis mogen vertoeven.

Wat is de Stichting Dienst/Buurthuis 't Vrouweveld? 

Dertig jaar geleden startte onze stichting als "buurtpastoraat". Thans zijn we veeleer 
een vrijwilligersorganisatie die tot doel heeft de positie van (voormalige) wijkbewoners
op sociaal-maatschappelijk en economisch vlak te verbeteren. Dat gebeurt met name 
rondom het kunnen beheersen van de Nederlandse taal. Mensen in onze wijk (Het 
Wittevrouwenveld in het bijzonder, Maastricht-Oost in het algemeen) verbinden zich 
hierdoor op basis van een bepaalde identiteit: het wijkgevoel. 
Kort en goed: we zijn een vrijwilligersorganisatie die zich tot doel stelt zich dienstbaar 
en faciliterend op te stellen naar kwetsbare groepen, teneinde de participatie van hen 
in onze samenleving te bevorderen. 
Het huis aan de Burgemeester van Oppenstraat 123 is gelegen in de wijk het 
Wittevrouwenveld. Een plek om je thuis te voelen. Waar je terecht kunt als je op zoek 
bent naar een luisterend oor. Als je gezelligheid zoekt. Wanneer je graag contact wilt 
maken met anderen. Het is ook een plaats waar je kunt leren. Een plaats waar je 
nieuwe kansen voor jezelf kunt ontdekken en je jezelf kunt ontplooien. Het is een 
ruimte om samen rituelen te beleven en samen te vieren. Een plaats waar je 
eigenwaarde weer kan groeien omdat je er als volwaardig mens wordt aangesproken, 
behandeld en serieus wordt genomen. 

Doelgroep

Eenieder die op zoek is naar ondersteuning en/of sociale contacten. In de buurt en 
buurtoverschrijdend. Bijlessen taal en rekenen in samenwerking met de basisschool. 
Koranlessen voor vrouwen. Een leefstijlprogramma Force of Habit. Lessen 
rijvaardigheidstheorie. Zelfhulpgroepen AA en NA. Het bieden van een gezellige 
ontmoetingsplek voor buurtactiviteiten. En tuinieren voor de liefhebbers.



Bestuur

Vanaf 1 januari 2020:
Piet van Zwanenburg, voorzitter
Pete Wall, secretaris
Roel Dols, penningmeester
Catharina Pieters, bestuurslid
Roland Machiels, bestuurslid
Henrica Kraus, bestuurslid
Antonius Bosman, bestuurslid

Aanbod in 't Vrouweveld

Taalvaardigheid, rekenen:
Deze bijeenkomsten worden vooral door wijkbewoners bezocht.
Taalmaatjes. De deelnemer krijgt een vast taalmaatje, een vrijwilliger, met wie zij of 
hij kan praten, lezen, koffie of thee drinken, of wandelen. Ondertussen wordt 
geoefend in gesprekken in het Nederlands.
Bijles rekenen. Voor kinderen, in samenwerking met de basisschool.
Koranles voor vrouwen. Behandelt diverse thema's uit de Koran in het Nederlands.

Zelfhulpgroepen:
Uniek in Maastricht. 't Vrouweveld biedt sinds vele jaren onderdak aan inmiddels 3 
zelfhulpgroepen.
Twee avonden per week bijeenkomst van de Anonieme Alcoholisten (AA). Deelnemers 
aan deze bijeenkomst zijn buurtbewoners en mensen uit andere wijken. (Samen 
tussen 25 en 50 deelnemers)
Een avond per week bijeenkomsten van de Anonieme Verslaafden (NA). Ook aan deze
bijeenkomst doen wijkbewoners en mensen uit andere wijken mee. (10 tot 30 
deelnemers).

Nieuwe activiteiten vanaf 2020:
Force of Habit leefstijlprogramma. waarin aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld 
thema’s  als voeding, beweging, slaap, ontspanning. Een twee-jarig programma voor 
mensen die willen leren gezonde keuzes te maken en daarmee hun leefstijl willen 
verbeteren.
Toptheorie waarin kandidaten voor het theorie examen van het CBR worden 
klaargestoomd.

Overige activiteiten:
Het Wittevrouwenkoor dat wekelijks een repetitie heeft: "Les Dames Blanches" (18 
leden) 
De wekelijkse kienmiddag voor de buurt (tot 12 deelnemers).
Tweemaal per week (van half maart tot half november) is de buurttuin open (4 tot 8 
deelnemers). Er is inmiddels een mooi tuinhuisje geplaatst zodat mensen even 
kunnen schuilen bij slecht weer en hun tuingereedschap netjes kunnen opbergen. 



Aandachtspunten voor 2021

Als bestuur zijn wij zeer betrokken bij de continuïteit van Buurthuis 't Vrouweveld. In 
de korte periode dat we open zijn geweest hebben we tot ons genoegen 
geconstateerd dat de buurtbewoners en deelnemers zeer betrokken en verknocht zijn 
aan “hun” huis. Indien het weer mogelijk wordt om volledig open te gaan zullen wij 
inzetten op het opstarten van nog meer activiteiten om het saamhorigheidsgevoel dat 
als vanouds in het Vrouwenveld heerst te laten groeien.

Fondsenwerving:
Zoals alle vrijwilligersorganisaties zijn we geconfronteerd met een vermindering van 
subsidiegelden. Dat houdt in dat we als bestuur ook in 2021 goede aandacht voor 
kostenbeheersing hebben. De groepen en activiteiten die gewoonlijk hun bijdrage naar
draagkracht in de kosten geven, hebben we in 2020 noodgedwongen grotendeels 
gemist.


