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ZOMERVAKANTIE,
AFSCHEID EN
NIEUWKOMERS 

Hierbij alweer onze derde nieuwbrief.
We zijn blij dat wij onze nieuwe coördinator
Leonore Stevens aan u kunnen voorstellen
en we denken in haar een goede vervanger
voor Gerard Mol te hebben gevonden. Onder
het kopje ZIJ KOMT stelt zij zich nader voor.

2022 is een jaar van gaan en komen. Jos
Wauben en Hylke Nijholt hebben vanaf het
begin van de stichting Buurtbemiddeling
Maastricht van 2015 tot 2022 een actieve rol
gespeeld in het opstarten en het verder
uitbouwen van de stichting. 

Buurtbemiddeling Maastricht vindt het 
belangrijk om u op de te hoogte houden van 
haar reilen en zeilen. Daarom hierbij de derde 
nieuwsbrief van deze jaargang. 

Daarnaast kunt u, voor het meest actuele 
nieuws en ons jaarverslag onze website 
bezoeken: www.buurtbemiddeling- 
maastricht.nl en treft u ons op facebook en 
sinds kort ook op instagram 
(@buurtbemiddeling_maastricht). 

Wij zouden het leuk vinden als jullie ons volgen 
op social media! 

STICHTING BUURTBEMIDDELING MAASTRICHT 

TEL: 06 52651647 

COÖRDINATOREN: 
JAN VAN DER WEERD EN LEONORE STEVENS

E-MAIL: INFO@BUURTBEMIDDELING-MAASTRICHT.NL

WEBSITE: WWW.BUURTBEMIDDELING-MAASTRICHT.NL
 
BANKREKENING: NL15INGB0006242476 KVK 59490535 

Dit verdient een afscheid om niet te vergeten 
en van dit afscheid vindt u onder het kopje 
ZIJ GAAN een korte beschrijving. In 
september eindigt het dienstverband met 
Gerard Mol en nemen we van hem afscheid 
in de eindejaarsbijeenkomst.

Tijdens de vakantieperiode draait 
Buurtbemiddeling Maastricht gewoon door. 
Jan van der Weerd is van 9 tot 31 augustus 
op vakantie en Leonore Stevens neemt dan 
zijn taken over met ondersteuning van 
Gerard Mol.
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ZIJ GAAN

Op dinsdag 28 juni heeft het bestuur nu echt
afscheid genomen van Jos Wauben en
Hylke Nijholt, als bestuursleden van de
stichting Buurtbemiddeling Maastricht. In een
zonovergoten sportpark Jekerdal had het
bestuur een workshop boogschieten
georganiseerd. Het begon met een
oefensessie waarbij iedereen zijn
vaardigheden en de goede richting kon
bepalen maar uit voorzorg had de event-
organisator de doelen zo geplaatst dat er
geen ongelukken konden gebeuren. Toen
iedereen deze test had doorstaan werd er
een groep JOS en een groep HYLKE
gevormd en al snel bleek dat Hylke de
meeste scherpschutters in zijn groep had en
als aanvoerder ook zelf een meester bleek
te zijn. 

Hij kreeg dan ook na afloop van de event- 
organisator lovende woorden en een fles 
champagne overhandigd en ging de 
resterende dag door onder de naam Hylke 
“bell”. Vervolgens genoten we van een 
heerlijk diner in restaurant Villeneuve en 
kregen Jos en Hylke het boek “Crapuul” over 
buurtbemiddeling avant la lettre in het 
Stokstraatkwartier uit handen van de nieuwe 
voorzitter Floor Martens. Daarnaast ontving 
Jos nog een beeldje van de “Mestreechter 
Geis”. Dat staat symbool voor het feit dat 
Jos zoveel heeft bijgedragen aan het welzijn 
van vele Maastrichtenaren door op zo’n 
voortreffelijke wijze Buurtbemiddeling 
Maastricht in de lucht te houden en hij heeft 
bewezen, ook al komt hij uit Geleen, 
inmiddels toch echt te bezitten over een 
Mestreechter geis.
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ZIJ KOMT

Ik ben Leonore Stevens, 31 jaar, en vind het 
een eer om mezelf als nieuwe coördinator te 
mogen voorstellen in deze nieuwsbrief! Ik 
ben opgegroeid in Maastricht en voor mijn 
studie Religie & Levensbeschouwing naar 
Amsterdam afgereisd. Maar na 12 jaar 
wonen in Amsterdam was het duidelijk dat ik 
daar niet wilde blijven en verlangde ik terug 
naar het mooie zuiden. Nu woon ik sinds kort 
weer in Maastricht op een woonboot in 
Boschpoort en geniet ik met volle teugen 
van deze vertrouwde maar voor mij toch 
ook nieuwe stad. Ik ben graag buiten aan 
het tuinieren of wandelen in de omgeving en 
op de regenachtige dagen kan je mij met 
een boek op de bank vinden.

Hiervoor heb ik gewerkt als projectmanager 
in de zonnepanelen industrie maar merkte 
dat ik de menselijke kant in mijn werk erg 
miste. Toen heb ik besloten een andere kant 
op te gaan en kreeg ik deze kans op om bij 
Buurtbemiddeling Maastricht te gaan 
werken. Met mijn achtergrond in Religie en 
Levensbeschouwing en de opgedane 
werkervaring als projectmanager is mijn 
doel om de organisatie van de stichting te 
versterken. Met tegelijkertijd aandacht voor 
de sociale en culturele complexiteit waar 
buurtbemiddeling mee aanraking komt.

Ik geloof dat buurtbemiddeling de kracht 
heeft om mensen nader bij elkaar te 
brengen en ik hoop ervoor te kunnen zorgen 
dat de inwoners van Maastricht die in een 
burenconflict verzeild raken op een 
laagdrempelige manier bij ons terecht 
kunnen. Ook kijk ik graag verder naar welke 
rol wij als buurtbemiddeling in de stad 
kunnen vervullen en hoe wij ons als 
organisatie samen met onze vrijwilligers en 
partners verder kunnen ontwikkelen.

Ik hoop iedereen snel persoonlijk te 
ontmoeten!


