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VOORWOORD 

Het jaar 2021 was wederom een bijzonder jaar. Corona had 2020 beheerst en bleek 
ook voor 2021 dominant te worden. Lockdowns en coronabeperkingen maakten het 
moeilijk om activiteiten te organiseren. We hebben geprobeerd op creatieve 
manieren mensen nabij te zijn. We hebben ook het afgelopen jaar geprobeerd om te 
zien naar elkaar.  

Het jaar 2021 werd nog meer dan 2020 gedomineerd door de beperkingen als gevolg 
van het corona virus. Dat bemoeilijkte het functioneren van onze stichting, maar 
maakte het daarmee doorgaan ook méér dan ooit noodzakelijk! Wij denken dat we 
daarbij binnen de mogelijkheden geslaagd zijn. 

Ook zal 2021 herinnerd worden als het jaar van de watersnoodramp. Op 14 juli viel 
zoveel regen in zo korte tijd dat huizen en straten onder water kwamen te staan. 
Onze stichting heeft actief bijgedragen aan het herstellen van de schade en het 
opvangen van slachtoffers. 

In dit jaarverslag kunt u lezen met welke activiteiten we in 2021 hebben geprobeerd 
op afstand elkaar nabij te zijn.  

Wijlre, 15 april 2022 

 

Bestuur, coördinatoren en vrijwilligers van Stichting M Viefentwintig 
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HISTORIE 

Op 13 maart 2013 is Jorge Bergoglio gekozen tot paus en 
hij heeft de naam Franciscus gekozen. Met de keuze voor 
die naam maakte hij ook een keuze voor een programma. 
In zijn optreden als paus stelt hij zorg en aandacht voor de 
mens in nood en barmhartigheid centraal. Volgens Paus 
Franciscus “moet de kerk zijn als een veldhospitaal waar 
mensen in de strijd van hun leven genezing vinden van hun kwetsuren.”  

Bisschop Frans Wiertz van Roermond heeft in zijn adventsboodschap van 2013 
opgeroepen om Paus Franciscusgroepen op te richten in de parochies van Limburg.   

Op 27 december 2013 hebben Ed Meessen en Kasper Donners een brief gestuurd 
aan bisschop Wiertz dat ze als werkgroep van de St. Gertrudisparochie in Wijlre met 
een Paus Franciscusgroep zijn gestart en op zoek gaan naar de “gewonden” in onze 
omgeving.  

Sinds de start van de Paus Franciscusgroep bestaan de activiteiten uit o.a. 
individuele hulp aan mensen, een telefonische hulpdienst, het begeleiden en 
integreren van vluchtelingen, de Hoeskamer waar maandelijks mensen elkaar 
ontmoeten bij een maaltijd, een inzamelactie voor de voedselbank begin december, 
het verdelen van kerstpakketten en het voortzetten en verbreden van de activiteiten 
van de voormalige afdeling Wijlre van de Zonnebloem.  

Op 9 december 2020 is de Stichting M Viefentwintig opgericht.  
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OPRICHTING STICHTING M VIEFENTWINTIG 

 

De dienende activiteiten zijn steeds verricht als werkgroep en onder 
verantwoordelijkheid van de St. Gertrudisparochie. Uit overleg van de coördinatoren 
van de Paus Franciscusgroep met het parochiebestuur en met donateurs en 
subsidiegevers is gebleken dat voortzetting van de activiteiten in een zelfstandige 
stichting praktische voordelen heeft. Er is besloten tot oprichting van een stichting los 
van de St. Gertrudisparochie om de diaconale activiteiten te organiseren. Vroeger 
was dat gebruikelijk in de vorm van een armbestuur en binnen de protestantse 
kerken is de diaconie ook apart van de geloofsgemeenschap georganiseerd.  

De doelstellingen van de stichting zijn gebaseerd op evangelische waarden waarbij 
de werken van barmhartigheid centraal staan:  

• de hongerigen voeden,  
• de dorstigen laven,  
• de naakten kleden,  
• vreemdelingen opnemen,  
• de zieken en  
• de gevangenen bezoeken.  

Deze werken van barmhartigheid staan vermeld in het evangelie van Mattheüs in 
hoofdstuk 25. De naam van de stichting M Viefentwintig verwijst daarnaar. De 
stichting heeft zich dan ook ten doel gesteld deze werken van barmhartigheid in 
praktijk te brengen.  

De stichting richt zich vanaf de oprichting op de inwoners van Wijlre. Sinds een 
aantal jaren worden ook inwoners van Gulpen ondersteund en zijn een aantal 
vrijwilligers uit Gulpen actief. Barmhartigheid kent geen grenzen en hulpvragen vanuit 
andere kernen van Gulpen-Wittem of het heuvelland worden doorgeleid naar lokale 
initiatieven of andere hulpinstellingen. Indien dat niet lukt, proberen we zelf een 
oplossing te bieden.  

De verbondenheid met de St. Gertrudisparochie is en blijft ook verankerd in de 
statuten. De parochie ondersteunt de stichting ook financieel en praktisch. Het 
parochiecentrum is tevens het vestigingsadres van de stichting, waar activiteiten en 
overleg plaatsvinden.  
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PIJLER 1: PAUS FRANCISCUSGROEP 

 

Coördinatiegroep 

De Paus Franciscusgroep wordt aangestuurd door een coördinatiegroep van 
vrijwilligers die maandelijks vergaderen. De bestuursleden van stichting M 
Viefentwintig maken daar ook deel van uit. De verschillende activiteiten worden door 
de coördinatiegroep aangestuurd. Tijdens het maandelijkse overleg ontvangt de 
coördinatiegroep vaak gasten van andere hulpverlenende instellingen. In 2021 is er 
overleg geweest met  

• Ambtenaren sociaal domein op 12 juli 
• Gesprek minister Carola Schouten op 19 juli 
• College van burgemeester en wethouders op 28 september 

 

Vrijwilligers  

De Paus Franciscusgroep kan terugvallen op ongeveer 25 vrijwilligers in Wijlre en 
Gulpen. Een aantal vrijwilligers helpt incidenteel of eenmaal per jaar, andere 
vrijwilligers helpen vaker mee. Zonder vrijwilligers zouden de activiteiten niet kunnen 
plaatsvinden.  

Vrijwilligers worden ingezet als hun specifieke talenten gevraagd worden. Dat 
betekent inzet van de “handige harries” bij klussen in huis of de tuin, “lieve liesjes” 
voor bezoekwerk of een luisterend oor en “bureaumensen” om te helpen met 
formulieren of brieven. We zijn bevoorrecht dat we kunnen beschikken over een 
grote variëteit aan vrijwilligers.  

Afgelopen jaar hebben alle vrijwilligers voor Kerstmis een bedankkaartje ontvangen 
voor hun inzet in welke vorm dan ook.  

 

Flyers  

In 2021 heeft de Paus Franciscusgroep opnieuw haar eigen flyers verspreid binnen 
de kernen Wijlre en Gulpen. Op de flyers staat het telefoonnummer en het e-
mailadres vermeld. De activiteiten van de Paus Franciscusgroep zijn eveneens op de 
flyer opgenomen. Het zijn handzame kleine flyers op A6-formaat die je gemakkelijk 
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meeneemt, doorgeeft of op een prikbord hangt. Hiermee hopen we mensen te 
bereiken die onze hulp kunnen gebruiken. Ondanks dat de Paus Franciscusgroep al 
een aantal jaren actief is, merken we nog steeds dat niet alle inwoners van Wijlre en 
Gulpen de activiteiten voldoende kennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netwerk en maatschappelijk overleg 

De Paus Franciscusgroep werkt aan een netwerk van hulpinstanties en 
beleidsmakers. Door regelmatig overleg zijn de activiteiten van de groep bekend bij 
o.a. de gemeente Gulpen-Wittem, de sociale dienst, huisartsenpraktijken Wijlre en 
Gulpen en maatschappelijk werk / Trajekt.  

De praktijkervaringen van de Paus Franciscusgroep en het regelmatige overleg 
hebben ertoe geleid dat de gemeente en maatschappelijke dienstverleners hun 
beleid hebben aangepast en de uitvoering mede op die ervaringen hebben 
gebaseerd. Het functioneren als katalysator van deze ontwikkelingen ervaren we als 
een positieve bijdrage.  

Er is periodiek overleg met de wethouder sociale zaken van de gemeente Gulpen-
Wittem en regelmatig ambtelijk overleg door Pierre Steijns en Frank Schoonbrood.  

In 2021 is er 3 keer overleg geweest met de wethouder en 4 keer ambtelijk overleg.  

Met maatschappelijk werk – Trajekt is er 4 keer overleg geweest in 2021 en met de 
sociale dienst 2 keer.  
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Minder structureel maar wel regelmatig is er overleg geweest in 2021 met: 

• Basisschool Op de 10 Bunder 
• Alzheimercafé 
• Bibliotheek Gulpen 
• Bewonersnetwerk Wijlre 
• Diaconale werkgroepen uit het Heuvelland  
• Casemanagers Hulp bij Dementie 
• Deelname aan “gemeentelijke denktank voorbereidding nieuwe raadsleden”. 
• Deelname namens de PFG aan de denktank Nieuwe Inburgeringswet; 
• Deelname namens de PFG aan de werkgroep armoedebestrijding. 
• Opheffen tafeltje-dekje 

 

Samenwerkingspartners 

De Paus Franciscusgroep doet haar werk niet alleen. Uitgangspunt is dat de 
activiteiten die anderen niet of onvoldoende doen, door de Paus Franciscusgroep 
worden opgepakt.  

Bij de uitvoering van onze activiteiten werken we samen met andere partners die ook 
actief zijn in “omzien naar elkaar”: 

• Limburgs diaconaal fonds 
• Elk kind telt mee 
• Laurentiusparochie Voerendaal 
• R.K. Caritasfonds 
• Dress for succes 
• Parochiële werkgroepen in de regio 
• Protestantse gemeente Maas-Heuvelland 
• Voedselbank 
• Kledingbank 
• Vincentiusvereniging 
• Leven naast de brouwerij 
• Ouderensociëteit Wijlre 

Het thema eenzaamheid is afgelopen jaar binnen de gemeente Gulpen-Wittem ruim 
belicht en de Paus Franciscusgroep heeft haar bijdrage geleverd in dat debat. Een 
mooi interview met twee vrijwilligers is afgelopen jaar gepubliceerd. 
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Klussendienst 

De Paus Franciscusgroep is vanaf de start in 2020 ook betrokken bij het organiseren 
van de nieuwe klussendienst “Gulpen-Wittem” helpt. Sjef Ramakers bekijkt in overleg 
met Henk van Empel de mogelijkheden om de klusbus en de gereedschappen van 
de klussendiensten voor de gemeentes Vaals en Gulpen-Wittem ook voor de 
inwoners van onze kernen bereikbaar te maken. De samenwerkende gemeentes 
hebben hun aanhanger voor deze activiteiten overgedragen aan de Paus 
Franciscusgroep. 

De dienst voert klein onderhoud uit in en aan huis. Het gaat dan om onderhoud dat 
door de bewoner niet meer zelf gedaan kan worden. Ouderdom, financieel, sociaal 
contact, handicap of ziekte kunnen de oorzaak zijn dat de bewoner zelf het 
onderhoud niet meer kan uitvoeren. Familie of kennissen kunnen meestal ook de 
benodigde hulp niet bieden. Wij zijn geen concurrent voor professionele bedrijven, 
maar hebben goed contact en overleg. 

De klussendienst heeft de gemeente Gulpen-Wittem als haar werkgebied. 
Gemeentelijke instanties weten de paus Franciscusgroep te vinden en onderling is er 
een goede intensive samenwerking. De paus Franciscusgroep biedt ondersteuning 
aan Gulpen-helpt en Vaals-helpt waar nodig en in goed overleg. 

Werkzaamheden omvatten o.a.: 

• Klein onderhoud tuin en woning. 
• Knippen van een heg. 
• Opruimen woning zolder of schuur. 
• Maaien gazon 
• Aanpassingen elektro en ophangen lampen. 
• Ophangen legplanken. 
• Verven van een raampje. 
• Ondersteunen bij een calamiteit. 

Een sprekend voorbeeld van de inzet van de klussendienst is het aanbieden van 
haar diensten na de watersnoodramp bij de totaal ondergelopen dorpsbakker van 
Partij. De bakker zat met de handen in het haar en kon onze hulp zeer goed 
gebruiken. Zijn bedrijf was 1.90 m onder water gelopen en al zijn voorraden waren 
rijp voor de afvalbak. Zijn ovens en deegmachines waren door het water buiten 
bedrijf gesteld en op niet bruikbaar. Onze klussendienst heeft de natte voorraden uit 
de kelders gehaald en afgevoerd. Hierna zijn de voorraad kelders geheel 
schoongemaakt van een modderlaag van 12cm. Na 2 dagen werk kon het droogwerk 



 

 

10 

 

Stichting M Viefentwintig 

  

met droogmachines starten. Onze hulp werd zeer gewaardeerd en wij namen 
afscheid van een ontroerde bakker. Dit werk levert een enorme voldoening bij de 
medewerkers van de klussendienst. 
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Telefonische hulpdienst 

Tijdens de maandelijkse vergaderingen van de coördinatiegroep wordt de stand van 
zaken van de lopende hulpvragen en de binnengekomen telefoontjes besproken. De 
mobiele telefoon wordt maandelijks doorgegeven aan een andere vrijwilliger. 

De individuele hulpvragen worden besproken. Hierbij wordt gekeken wie het beste 
invulling kan geven aan de hulpvraag. Gelukkig kunnen we voor specifieke 
hulpvragen terugvallen op een netwerk van ongeveer 25 vrijwilligers die casusgericht 
en incidenteel meehelpen.  

Onderstaande tabel geeft een indruk van de onderwerpen en het aantal hulpvragen 
die via de telefoondienst binnen kwamen: 

 2021 2020 2019 

Tuin 6 5 3 

Woning 8 4 6 

Verhuizen 3 2 1 

Meubels 2 5 - 

Speelgoed 2 7 - 

Vervoer 13 5 - 

Formulieren, brieven 29 29 27 

Computer 1 2 1 

Bezoek 6 4 8 

Wandelen 5 3 - 

Taalmaatje 2 1 - 

Kleding - - 1 

Medisch - 1 - 

Doorverwijzen 10 17 12 

Informatie 18 - - 

Totaal  105 85 60 
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In de tabel zijn het aantal mensen opgenomen die de Paus Franciscusgroep heeft 
kunnen helpen. Mensen kunnen meerdere keren bellen en vaker geholpen worden. 
Soms kan hulp ook een aantal weken of maanden duren.   

Zoals uit de tabel blijkt hebben de coördinatoren en vrijwilligers van de Paus 
Franciscusgroep in 2021 o.a. tuintjes opgeknapt of eenmalig onderhouden, woningen 
opgeknapt of geholpen met klusjes in huis en het vervoer verzorgd naar het 
ziekenhuis, vaccinatielocaties en zorg/hulpverleners.  

Zeer regelmatig helpen we mensen met formulieren invullen, belastingaangifte doen, 
brieven schrijven en communiceren met uitkeringsinstanties, sociale dienst en 
maatschappelijk werk. Voor sommige mensen zijn we ook aanspreekpunt voor 
hulpinstellingen of helpen mee met de persoonlijke begeleiding. Een enkele keer 
proberen we binnen onze netwerken ook mensen te begeleiden naar werk.  

Hulpvragen vanuit andere kernen van Gulpen-Wittem of het Heuvelland worden 
doorgeleid naar lokale initiatieven of andere hulpinstellingen. Indien dat niet lukt, 
proberen we zelf een oplossing te bieden. 

 

Acties tijdens tweede coronajaar 

Vanwege corona was er in 2021 opnieuw creativiteit vereist om mensen op afstand 
toch nabij te zijn. Daartoe zijn er gedurende het jaar verschillende initiatieven 
genomen om mensen die alleen zijn, mensen die moeten leven met het gemis van 
een dierbare, zieke mensen en ouderen, te laten merken dat ze er niet alleen voor 
staan.  

Ook met Pasen hebben we ongeveer 70 ouderen en eenzame inwoners van Wijlre 
verrast met een bloemetje en een kaartje. Afgelopen dagen hebben de vrijwilligers 
van de Paus Franciscusgroep een bloemetje bezorgd bij mensen die een hart onder 
de riem kunnen gebruiken. Elkaar helpen opstaan en hoop op nieuw leven! 
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Watersnoodramp 

Op 14 juli trad de Geul buiten haar oevers. Een beperkt aantal huishoudens in Wijlre 
was direct getroffen door de watersnood. Burenhulp en spontane ondersteuning door 
dorpsbewoners heeft effectief gewerkt. Gebleken is dat hulp organiseren vaak niet 
nodig is maar dat mensen uit zichzelf omzien naar elkaar! 

Een aantal campings in Wijlre moesten worden geëvacueerd en onder coördinatie 
van de Paus Francisusgroep zijn mensen korte tijde opgevangen in het Wielderhoes. 
Na de watersnoodramp bezocht minister Carola Schouten de getroffen plekken in 
Wijlre en heeft ook een gesprek gehad met een vertegenwoordiger van de Paus 
Francisucsgroep. Daarbij is aangedrongen op een snelle schadeafhandeling en een 
ruimhartige bejegening van hulpvragen van slachtoffers. 

 

Sport- en cultuurfonds 

De Paus Franciscusgroep vroeg sinds de erkenning als intermediair in 2018 voor 
ongeveer 35 kinderen een financiële bijdrage aan bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
Sinds een aantal jaren is de Paus Franciscusgroep erkend intermediair. Op deze 
manier wordt het kinderen financieel mogelijk gemaakt om deel te nemen aan sport 
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en cultuur. Zwemlessen, de contributie van de voetbalclub en een judo-outfit, maar 
ook de muzieklessen bij de harmonie of dansles worden via het sport- en 
cultuurfonds mogelijk gemaakt.  

 2021 2020 2019 

Sport 9 9 13 

Cultuur 4 - 4 

 

Kaartjes naar zieken 

Vanaf 2021 is er een nieuw initiatief vanuit de Paus Franciscusgroep gestart. Mensen 
die ziek zijn, in het ziekenhuis worden opgenomen of een hart onder de riem kunnen 
gebruiken vanwege een vervelende persoonlijke omstandigheid ontvangen een 
kaartje in de bus. Afgelopen jaar werden ruim 50 kaartjes bezorgd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voedselbonnen 

De Paus Franciscusgroep heeft bij de SPAR in Wijlre voedselbonnen gekocht van  
€ 10 per stuk. De voedselbonnen worden in noodsituaties aan mensen gegeven die 
het nodig hebben door maatschappelijk werk / Trajekt en door de sociale dienst. De 
afgelopen jaren hebben we 40 voedselbonnen verdeeld.   
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Elkaar ontmoeten in het Wielderhoes  

Medio juli 2021 is de Paus Franciscusgroep gestart met wekelijkse woensdag-
middagbijeenkomsten in het Wielderhoes in samenwerking met Bewonersnetwerk 
Wijlre. Op woensdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur kan iedereen in het 
Wielderhoes terecht voor een drankje, een spelletje, een praatje en gezelligheid en 
niet te vergeten de activiteiten, die maandelijks georganiseerd worden. En natuurlijk 
is de bar open. Iedereen is welkom. Er is maandelijks overleg met de werkgroep 
woensdagmiddagbijeenkomsten over de invulling van het programma zoals 
bijvoorbeeld tekezingen!  

Zingen kan weer!  
Op 6 oktober starten we meteen in het 
Wielderhoes met “tekezingen” Tussen 
13.00 tot 17.00 uur zijn twee bekende 
Wijlrese artiesten aanwezig namelijk 
Martien Jennekens, accordeonist en Jo 
Essers zanger. Samen zorgen ze voor 
gezellige muziek om mee te zingen. Na 
de optredens is er voldoende 
gelegenheid om gezellig na te praten. 
De toegang tot deze middag is geheel 
gratis. Het “tekezingen” is onderdeel 
van “Elkaar ontmoeten in Wijlre” en 
wordt georganiseerd door het 
Bewonersnetwerk Wijlre en de Paus 
Franciscusgroep. 

 

Op de woensdagen is ook regelmatig 
iemand van de bibliotheek aanwezig.  
U kunt dan alle informatie over 
activiteiten van de bibliotheek krijgen. 
Ook kunt u terecht voor het lenen van 
boeken, tijdschriften of luisterboeken. 

 
En heeft u een vraag over uw tablet of smartphone? Dan probeert de medewerker 
van de bibliotheek u te helpen met het beantwoorden van uw vraag of het oplossen 
van uw probleem. 
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Jaarlijkse eindejaars-inzamelactie Voedselbank 

De afgelopen jaren is het traditie geworden dat we een inzamelactie houden voor de 
Voedselbank. Het blijft helaas heel hard nodig. Voor het 8e jaar organiseerden we 
deze inzamelactie in Wijlre. Dit jaar ook weer in de kerk van Gulpen. Gedurende 
twee weken hebben vrijwilligers het parochiecentrum in Wijlre aan de Holegracht 
bemenst om de gelegenheid te geven levensmiddelen in te leveren.  
Met het inzamelen van lang houdbare producten helpen we gezinnen in Limburg die 
helaas niet in deze eerste levensbehoefte kunnen voorzien.  

Wij met z’n allen kunnen er voor 
zorgen dat er ‘wat meer spek op de 
ribben’ komt van de Voedselbanken, 
zodat zij een buffer kunnen vormen 
voor dié momenten dat zij geen 
aanvoer van middelen hebben en dan 
toch de mensen die afhankelijk zijn van 
de Voedselbank kunnen helpen.  

Begin december heeft de Voedselbank 
30 kratten ingezamelde 
levensmiddelen opgehaald, dat waren 
maar liefst 999 producten. 
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Kerstpakkettenactie 

In de week voor Kerstmis zijn de vrijwilligers van de Paus Franciscusgroep van de St. 
Gertrudisparochie in Wijlre in de weer geweest om zelf 135 kerstpakketten samen te 
stellen en vervolgens te bezorgen. Ook bezorgden we 45 cyclamen met een 
kerstwens bij ouderen in Wijlre en oud-Wijlrenaren die in verzorgingshuizen 
verblijven in de regio. We willen met deze actie mensen die een moeilijk jaar achter 
de rug hebben een hart onder de riem steken of een arm om hen heen slaan. 
Omzien naar elkaar.  

Het gaat dus niet zo zeer om mensen die 
het financieel niet breed hebben, maar 
mensen die een hart onder riem kunnen 
gebruiken. Mensen en gezinnen die 
getroffen zijn door ziekte of gemis van 
een dierbare, het verlies van een baan of 
een moeilijke periode hebben 
doorgemaakt. We hebben geprobeerd 
een beetje licht te brengen en te laten 
merken dat ieder mens meetelt. Ieder 
mens is waardevol! 

De verdeling gebeurt o.a. door Trajekt, huisartsenpraktijken Wijlre en Gulpen, de 
Hoeskamer Wielder en de vrijwilligers van de Paus Franciscusgroep zelf.  

Kinderen uit Wijlre geven de kerstpakkettenactie 
extra dimensie 

De kinderen van basisschool Op de Tien Bunder van 
Wijlre hebben ruim 150 tekeningen en 
knutselwerkjes gemaakt voor in de kerstpakketten.  

Daar zijn we erg blij mee. De kinderen hebben een 
glimlach getoverd op de gezichten van de 
ontvangers van de kerstpakketten  met hun 
hartverwarmende teksten op de tekeningen of 
knutselwerkjes. Op deze manier kunnen we mensen 
een hart onder de riem te steken.  
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De vormelingen van groep 7 en 8 van basisschool Op de 10 Bunder, enkele ouders 
en vrijwilligers hebben hard gewerkt om de kerstpakketten in te pakken voor de 
mensen in Wijlre, Gulpen en omgeving die een arm om hen heen goed kunnen 
gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële bijdragen 

Het pakket is samengesteld met producten van de winkeliers uit Wijlre. Zij leverden 
met forse kortingen: ‘t Krieltje, bakkerij Henrotte, plantencentrum Kapolder, drukkerij 
BPR, boerderijwinkel Fromberg, Spar Wijlre en kaashandel Peerboom. Drukkerij 
BPR leverde gratis de dozen voor de kerstpakketten.  
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Financieel is de actie mogelijk gemaakt door Huisartsenpraktijk Wijlre, 
huisartsenpraktijk Ruijters, Huisartsenpraktijk Gulpen, Cultuurfonds Wittem, 
Gemeente Gulpen-Wittem en enkele particuliere donateurs.  

Fraaie documentaire van de Gulle Pen 

De Gulle Pen maakte een mooie documentaire van het inpakken van de 
kerstpakketten. De documentaire kan worden gevonden op het YouTube-kanaal van 
de Gulle Pen.  
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PIJLER 2: HOESKAMER WIELDER 

 

Vanaf woensdag 2 september 2015 is in het parochiecentrum  
van Wijlre het huiskamerproject Wijlre gestart onder de naam  
“Hoeskamer Wielder”. Op de eerste woensdag van de maand  
gezellig samen eten en daarna een gezellige middag hebben  
met elkaar.  

De deelnemers krijgen een driegangenmenu incl. consumpties.  
De maaltijden werden tot 2020 bereid door Talent. 

Maandelijkse hoeskamerbijeenkomst 

In 2021 zijn er geen hoeskamerbijeenkomsten geweest vanwege de 
coronabeperkingen. Er is wel regelmatig telefonisch contact geweest met de 
deelnemers. Vanaf medio juli 2021 wordt door de stichting wel samen met 
bewonersnetwerk een wekelijkse ontmoeting georganiseerd in het Wielderhoes 
onder de naam “Elkaar ontmoeten” (zie pagina 15 en 16).  

Vrijwilligers  

De Hoeskamer Wielder is gestart als onderdeel van de Paus Franciscusgroep.  
De coördinatie van de activiteiten gebeurt door Lucy Scheepers, Marlies Hodiamont 
en Martha Lemmens. Zij sturen ook de andere 10 vrijwilligers aan die meewerken 
aan de Hoeskamer Wielder. Die helpen met voorbereidingen, serveren, poetsen, 
afwas en vervoer naar de Hoeskamer en na afloop weer naar huis.  

In 2021 is er een aantal keren overleg geweest met de coördinatoren over het weer 
wel of niet kunnen opstarten van de activiteiten. Het parochiecentrum is te klein om 
25 deelnemers coronaproof te laten deelnemen. De alternatieven in een restaurant 
en in het Wielderhoes zijn verkend maar nog niet tot uitvoering gebracht.  

De veiligheid van de vrijwilligers en de bezoekers moet gegarandeerd kunnen 
worden. Talent heeft de activiteiten ook nog niet opgestart. Het overleg en de 
omstandigheden hebben in 2021 niet geleid tot het weer oppakken van de reguliere 
activiteiten. Gelukkig zijn we vanaf april 2022 weer van start gegaan met de 
maaltijden van Amuseer uit Wijlre. 
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Verrassingsactie carnavalsvereniging in februari 2021 

Dat is dubbel werm: werm sjaals en eine erm um dich heen woaste et werm va kries. 
Hiél erg bedank! Ver houpe dat de hoeskamer wir flot aope kint gaon! (dat is dubbel 
warm: warme sjaals en een arm om je heen waar het warm van krijgt. Heel erg 
bedankt! We hopen dat de hoeskamer weer vlug open kan gaan.) 

De carnavalshoogheden uit het Heuvelland hebben aan de hoeskamer Wielder een 
super donatie mogen doen van €222! Maar liefst 12 dorpen hebben allemaal hun 
hoeskamer project in eigen dorp in het zonnetje gezet. Zo is de opbrengst van de 
verkoop van carnavalssjaals goed terecht gekomen!. Hoeskamer Wielder heeft er 
een mooie bordenwarmer van gekocht! 
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PIJLER 3: BIE TRUUJ 

Drie jaar geleden heeft de Zonnebloem, afdeling 
Wijlre te kennen gegeven zich niet meer te 
herkennen in het landelijke beleid van de 
Zonnebloem en te stoppen met de activiteiten.  

De activiteiten van de Zonnebloem zijn van grote 
waarde voor de kwetsbare mensen die aan de 
activiteiten deelnemen. We voorkomen 
eenzaamheid en werken aan de leefbaarheid van 
onze ouderen en kwetsbare mensen. Deze 
activiteiten moeten dan ook doorgaan en verbreed 
worden. Gezamenlijk hebben het voormalige 
bestuur van de afdeling Wijlre van de Zonnebloem en de Paus Franciscusgroep eind 
2019 besloten dat de activiteiten voortaan onder verantwoordelijkheid van de Paus 
Franciscusgroep worden voortgezet en verbreed.  

We hebben daarvoor een nieuwe naam gekozen: Bie Truuj. Met deze naam wordt 
verwezen naar het gezellige café dat centraal stond tijdens Truuj bij de viering van 
750 jaar Wijlre in 2012. Iedereen was daar welkom en het café stond symbool voor 
de huiskamer van het dorp. De activiteiten staan open voor ouderen, zieken en 
eenzamen in Wijlre die graag mee willen doen. Tevens verwijst de naam van de 
Gertrudisparochie, waarvan de Paus Franciscusgroep als werkgroep is opgestart. 
Truuj is de Limburgse naam voor Gertrudis.  

De activiteiten van Bie Truuj zijn in 2021 sterk beperkt door de coronamaatregelen. 
Lockdowns en beperkingen maakten het vrij moeilijk, zo niet vrijwel onmogelijk om 
bijeenkomsten te organiseren.  

Verrassingsacties en belrondes 

In samenspraak met de Hoeskamer en de Paus Franciscusgroep hebben we ter 
gelegenheid van Carnaval en Pasen alle gasten verrast met een attentie en een 
kaartje met bemoedigende woorden. 

Gedurende het jaar hebben de coördinatoren de deelnemers aan Bie Truuj opgebeld 
om te vragen hoe het met ze ging. Bij een beperkt aantal mensen zijn we regelmatig 
op bezoek geweest voor een praatje.  
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Gedurende 2021 hebben de coördinatoren een aantal keren vergaderd om de 
mogelijkheden te bespreken iets voor de mensen te doen. Het organiseren van 
activiteiten en samenkomsten is vrijwel nog niet mogelijk gebleken. We blijven 
betrokken bij elkaar en zoeken naar wat wel kan. In het najaar leken meer activiteiten 
mogelijk maar de geplande kienmiddag voor november moest uiteindelijk door de 
beperkingen worden afgezegd.  

We zetten de bloemetjes buiten 

De gasten van Bie Truuj kregen met carnaval een fris tulpenboeketje in de 
carnavalskleuren. Ook met carnaval zien we om naar elkaar. 

 

 

Ziekenmiddag september 

Na de zomer werden de coronamaatregelen tijdelijk versoepeld. Deze kans hebben 
we aangegrepen om een ziekenmiddag te organiseren. Op zaterdag 18 september 
ontvingen we in het Wiederhoes ongeveer 60 ouderen en zieken voor een geslaagde 
ziekenmiddag. 
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Pastoor Reijnen van Eijs ging voor in een sfeervolle eucharistieviering die muzikaal 
werd opgeluisterd door een ensemble van harmonie St. Gertrudis. Na afloop werd 
onder het genot van koffie en vlaai genoten van Limburgse muziek door artiesten uit 
eigen dorp. Ook de dansgroep van de Wijlrese jeugd liet haar kunsten zien: jong voor 
oud. Het was een geel gezellige en geslaagde ziekenmiddag.  
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FINANCIEEL 

Tot en met 2020 zijn de financiële zaken van de activiteiten afgehandeld via de 
administratie van St. Gertrudisparochie Wijlre. Eind 2020 is de stichting opgericht en 
begin 2021 is een eigen bankrekening geopend. De financiën van de stichting en de 
activiteiten worden vanaf 2021 via de eigen bankrekening afgehandeld.  

Een financiële opsteker voor de stichting is de constructieve subsidiëring door de 
gemeente Gulpen-Wittem vanaf 2021. De stevige financiële bijdrage van de 
gemeente is eveneens een positieve erkenning van de activiteiten van de 
verschillende pijlers van de stichting.  

De inkomsten van de activiteiten bestaan uit:  

• Subsidies van de Gemeente Gulpen-Wittem  
• Jaarlijkse bijdrage van de St. Gertrudisparochie Wijlre 
• Bijdragen van fondsen: 

o Cultuurfonds Wittem 
o R.K. Caritasfonds Gulpen 
o Rabo Clubactie 

• Eigen bijdrage van deelnemers aan activiteiten 
• Sponsoren 
• Particuliere donateurs 

De uitgaven bestaan voornamelijk uit voedselbonnen, incidentele individuele 
ondersteuning, telefoonkosten, kantoorartikelen en kopieerkosten, opstartkosten van 
de stichting, huisvestingskosten voor de activiteiten, de kosten van de maaltijden en 
consumpties van het Hoeskamerproject, de kosten van de activiteiten van Bie Truuj 
en van de verrassingsacties in het Coronajaar.  

In 2021 heeft de stichting de ANBI-status gekregen van de belastingdienst zodat 
giften aan de stichting aftrekbaar zijn. De voor de ANBI-status vereiste transparantie 
past ook in het beleid van het bestuur en de coördinatoren.  

Per eind 2021 bedraagt het vermogen van de stichting afgerond € 6.600. 
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ACTIES JAARPLAN 2022 

Coördinatoren en vrijwilligers hebben in 2022 eindelijk de draad weer kunnen 
oppakken van de activiteiten. In hoofdlijnen zijn onze plannen voor 2022: 

Paus Franciscusgroep 

Individuele hulp en de telefonische hulpdienst worden voortgezet. Daarbij kan 
worden gedacht aan wandelmaatjes, klusjes in de tuin en rondom het huis, een 
verhuizing, vervoer naar de vaccinatieplaats en een luisterend oor. De jaarlijkse 
inzamelacties voor de voedselbank en de kerstpakkettenactie worden ook voor 2022 
gepland. Het maandelijkse coördinatorenoverleg wordt gecontinueerd evenals het 
overleg met onze samenwerkingspartners.  

Hoeskamer Wielder 

Vanaf april is de Hoeskamer opnieuw gestart. We blijven samenkomen in een groep 
van 20 tot 25 deelnemers. De maaltijden worden in 2022 verzorgd door Amuseer 
aangezien talent gestopt is met de dienstverlening aan de hoeskamers.  

Bie Truuj 

De activiteiten van Bie Truuj worden in de loop van 2022 weer opgepakt en 
opgestart. De personele bezetting van de verschillende activiteiten is een 
aandachtspunt en de coördinatoren van Bie Truuj werken aan een uitbreiding en 
versteviging van de vrijwilligerspool.  

Stichting M Viefentwintig 

Onze eigen website blijft een belangrijke pijler van ons communicatiebeleid. De 
stichting blijft op de achtergrond en is dienend aan de activiteiten die onder haar 
verantwoordelijkheid maar onder eigen naam worden uitgevoerd. We nemen deel 
aan Wielder in Bewaeging en overwegen ook deelname aan andere 
publieksevenementen in onze gemeente om onze activiteiten te promoten.  

Voor onze vrijwilligers plannen we een gezellige activiteit in de tweede helft van 
2022.  
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We proberen mensen nabij te blijven, ook in 2022! 

 

Vastgesteld te Wijlre, 15 april 2022, 

Stichting M Viefentwintig, 

 

 

Pierre Steijns, voorzitter    Lodewijk Duyvendak, secretaris  

 

 

Kasper Donners, penningmeester  
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BIJLAGE: interview parochieblad maart 2021 

 

 

 

 

 


