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1. De verenigingen en hun activiteiten in het gebouw 
 
Susteren kent een bruisend verenigingsleven, dat verspreid over de hele gemeente een plek heeft 
gezocht voor hun activiteiten. Een redelijk groot deel van de activiteiten vindt plaats in de 
Harmoniezaal. Een veel gehoord aandachtspunt over deze accommodatie is de bereikbaarheid en de 
kwaliteit van de zaal: akoestiek, toegankelijkheid, duurzaamheid, toiletvoorzieningen e.d. kan beter. 
Naast de Harmoniezaal is er nog een andere zaal in Susteren, maar deze wordt vrijwel helemaal niet 
gebruikt voor verenigingsactiviteiten of andere maatschappelijke doelen. Voor de huiskamer is nog 
geen plek in Susteren, de huiskamer plus is in ’t Stift. Het ontbreekt aan een plek in Susteren waar 
inwoners zich laagdrempelig kunnen ontmoeten en daar is wel behoefte aan. Door de jongeren is 
ook aangegeven dat een voorziening in Susteren voor hun activiteiten en sociale contacten nodig is. 
Hier volgt een overzicht in willekeurige volgorde. 
 
Bond van ouderen Mariaveld 
Deze vereniging bestaat uit zo’n 140 leden. Iedere woensdagmiddag is koersballen. Ongeveer 6 keer 
per jaar is er een ledenvergadering c.q. feestmiddagen. Op deze dagen zijn altijd ongeveer 80 
personen aanwezig. Ook vinden al hun vergaderingen hier plaats, ongeveer 1 keer per maand. 
 
Postzegelvereniging Gelre Gulick 
Dit is een kleine vereniging, maar ook deze vereniging zou de voorziening incidenteel gebruiken. Met 
name voor postzegelbeurzen. 
 
Stichting Ziekendag Groot Susteren 
Gebruik van zaal een keer per jaar voor activiteiten met de vrijwilligers 
 
Vrouwenbond Mariaveld 
Deze vereniging bestaat uit ongeveer 80 leden. 1 keer per maand vindt er op maandagavond een 
activiteit plaats. 2 keer per jaar een lezing. 
 
VV Sportclub Susteren 
De voetbalvereniging heeft een groot aantal leden, zowel senioren als jeugd. Zij hebben een 
volwaardige sportaccommodatie met een eigen kantine. Voor jaarlijkse activiteiten wordt incidenteel 
gebruik gemaakt van een zaal. 
 
Bridgeclub Susteren 
Deze vereniging heeft als streven om te groeien naar ongeveer 100 leden. Een keer per week 
organiseert deze vereniging een bridge competitie op woensdagavond. Daarnaast zal naar 
verwachting ongeveer 1 keer per maand een bridge middag gehouden worden. Dit afhankelijk van de 
behoefte. Een paar keer per jaar organiseert de vereniging bridgedrives voor leden en niet leden in 
de zaal. Daarnaast wil de bridgeclub opleidingen verzorgen en een opleidingslokaal is daarvoor 
wenselijk. Ook vinden hun vergaderingen hier plaats, ongeveer 1 keer per maand. 
 
Zonnebloem Groot-Susteren 
Organisatie van diverse middagen per jaar voor de vrijwilligers e/o alle Zonnebloem gasten. 
Gemiddeld zijn op de Zonnebloem activiteiten ongeveer 100 gasten en 25 vrijwilligers aanwezig.  Ook 
vinden hun vergaderingen hier plaats, ongeveer 1 keer per maand. 
 
Buurtverenigingen 
Susteren telt maar liefst 4 buurtverenigingen, de Sjpoarhuuskes, Munsterveld, Opkoye en ‘t Heuls die 
nagenoeg samen alle straten van het dorp bestrijken.  
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BV Opkoye gaat geen gebruik maken van het gemeenschapshuis. Al hun activiteiten vinden plaats in 
buurtschap Heide waar genoeg voorzieningen zijn voor alle activiteiten.  
Gezien dat de activiteiten van de Buurtvereniging Munsterveld zich tot heden buiten afspelen of op 
een locatie buiten Susteren is daarvoor geen voorziening nodig. Om de activiteiten verder uit te 
bouwen zou het wenselijk zijn als er in de gemeenschapsvoorziening een ruimte beschikbaar komt 
voor binnen activiteiten. De groepsgrootte zou dan kunnen oplopen tot ca 80 personen. 
Geen reactie ontvangen van BV Sjpoarhuuskes.  
BV ’t Heuls zal in voorkomende situaties wel gebruik maken van gemeenschapshuis voor 
overlegmomenten bestuur (mogelijk ook bij bestuursleden thuis) en diverse activiteiten waar een 
deelnemersaantal varieert van 20 tot 75 personen. Ook graag een mogelijkheid om buiten te 
verpozen. Denken ook aan fietsenstallingen, parkeervoorzieningen, grote ruimte op te delen in 
kleinere ruimtes, uitleen boeken (gratis bieb) voedselbank, repaircafé, kledingbank, keuken, 
reserveringen digitaal.  
 
Jeugd in Susteren 
De jeugd, in de leeftijd 18-25 jaar, in Susteren is heel erg actief in diverse verenigingen. Vanuit deze 
verenigingen worden heel regelmatig activiteiten voor de jongeren georganiseerd met grote 
opkomst van deze jongeren. De jongeren vinden het heel erg belangrijk dat er een goede voorziening 
voor Susteren blijft voor de lange termijn. De jongeren zoeken een plek waar ze elk weekend kunnen 
samen komen, laagdrempelig, gezellig en ontmoeten zijn dan de redenen. 1 keer per maand een 
grotere activiteit, mogelijk ook voor de jongere jeugd.  
In het contact met deze doelgroep is ook opgemerkt dat er voor de jongere jeugd (onder de 18 jaar) 
geen goede mogelijkheden voor activiteiten en sociale contacten zijn. Dit is verder nog niet 
uitgewerkt.  
 
Auwt prinse Zostere 
De auwt prinse treden jaarlijks op rond de Carnaval. Dit gebeurt in een zaal en tot nu toe is dat 
steeds gelukt. 
 
Carnavalsvereniging ontsjpaord 
Geen contact mee gehad 
 
Dorpsraad Susteren 
Hier worden vooral zorgen geuit over de bezetting van aantal deelnemende verenigingen, voldoende 
vrijwilligers op de lange termijn en de verhouding t.o.v. de middenstanders. Wel is men ervan 
overtuigd dat behoefte wellicht zal groeien door een flinke toename toekomstig van de 60+ groep; 
gebruikers zullen dan wellicht los van verenigingen gebruik maken van de ruimte om elkaar te 
ontmoeten.  
De Dorpsraad zelf zal mogelijk maandelijks (10x) gebruik maken van het gemeenschapshuis alhoewel 
de huidige voorziening ook voldoende toegerust is. Groep tussen 10-15 deelnemers.  
 
EHBO afdeling Susteren 
EHBO-afdeling maakt nu nog gebruik van de gastvrijheid van de Springdonk. Er is behoefte aan 
opslagruimte en een ruimte voor 2-wekelijkse herhalingslessen EHBO. Verder is er horeca nodig en 
bij voorkeur een goed schoon te houden vloer ingeval er geoefend wordt met lotus-slachtoffers met 
“open” wonden.  
 
Harmonie St. Ceclia 
Een muziekvereniging bestaande uit een afdeling drumband, opleidingskorps en harmonie. 
Het aantal leden momenteel plusminus 80. 
Doel is het musiceren en het geleerde ten gehore te brengen voor de inwoners van Susteren.  
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Pakket van eisen is al aangeleverd. De drumband repeteert elke dinsdagavond en het opleidingskorps 
en de harmonie elke vrijdagavond. Ook worden op vrijdag in de vroege avond muzieklessen gegeven. 
Tijdens het jaar zullen diverse concerten gegeven worden. Het bestuur zal 1 keer per maand willen 
vergaderen. 
 
Hengelsportvereniging HSV Echt-Susteren 
DE hengelsportvereniging zal 4 tot 6 keer per jaar vergaderen en heeft een keer per jaar op de eerste 
zaterdag in november een feestavond van 80 tot 100 deelnemers. Daarnaast een algemene 
ledenvergadering op de eerste zondag in december van 10.00-14.00uur.  
 
Handbalvereniging NOAV 
N.v.t. 
 
Kindervakantiewerk Susteren 
KVW heeft mogelijk een grote ruimte nodig om met een groep kinderen (150) een week in de 
zomervakantie activiteiten te organiseren. Verder in voorjaar enkele vergaderingen van 
leidinggroepen (10-30 personen) ter voorbereiding van deze week en tijdens de hele week KVW in de 
avonduren nabesprekingen en gezellige avonden te organiseren. Verder opslag 20 m2. Toekomstig 
mogelijk extra activiteiten voor de kinderen van Susteren gedurende het gehele jaar. Podium, 
buitenterrein, voldoende (fiets)stalling, mogelijke overnachtingsplek voor 1 avond en 
geluidsapparatuur 
 
KV de graasborgers 
De carnavalsvereniging heeft tijdens de carnavalsperiode een aantal keer een zaal nodig waar 300 tot 
400 mensen in kunnen. De activiteiten worden verdeeld over de zalen in Susteren. De vereniging wil 
zelf geen vrijwilligers inzetten, maar de zaal en faciliteiten betalen.  
 
Repair Café Susteren 
Bij het Repair Cafe Susteren kunnen inwoners van de gemeente met hun kapotte spullen langskomen 
om te kijken of ze te repareren zijn. Het Repair Café is gratis toegankelijk, het zijn bijeenkomsten die 
draaien om (samen) repareren. Ook wil het Repair Café een ontmoetingsplek zijn waar mensen met 
elkaar in contact komen voor een praatje en een kop koffie. Er wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. Er is een klokken – en horlogemaker, een poppendokter en een dame die handig is met 
een naaimachine. De diverse monteurs ondersteunen elkaar in technische kennis. De een weet alles 
van “ouderwetse” apparatuur, de ander is superhandig met de modernere apparatuur. Iedereen die 
iets brengt kijkt mee met de reparatie, zodat ze er zelf ook iets van opsteken.  
Repair Café Susteren is drukbezocht en helpt de bezoekers niet alleen, maar zorgt ook voor sociale 
verbinding. Helaas vindt Repair Café Susteren nu noodgedwongen plaats in een commerciële 
voorziening, waardoor het voor de vrijwilligers en voor de bezoekers een te dure aangelegenheid aan 
het worden is. Ook is de samenwerking met gebruikte kabels opgeschort, daar er geen 
mogelijkheden zijn voor opslag.  
 
Sumadi 
Een zangvereniging bestaande uit mannen en vrouwen. Sumadi is al langere tijd op zoek naar een 
geschikte repetieruimte in Susteren. In het verleden is gebruik gemaakt van het Patronaat, Connect 
College en nu BS In het park. Voor het Combo is een kleine opslagruimte nodig. Voor de repetities, 
elke maandagavond, is een zaal voldoende en voor de optredens een zaal met podium en goed 
geluid. Akoestiek is voor de koren heel belangrijk. 
 
Schutterij st. Petrus en Paulus 
Hebben een eigen clublokaal.  
Geven aan geen gebruik te zullen maken, maar steunen het initiatief wel.  



Bezetting gemeenschapsvoorziening Susteren 

 
 

 
4 

 
Schutterij St. Sebastianus 
Geen contact gehad. 
 
Stichting ter ondersteuning Gez.zorg Susteren 
N.v.t. 
 
Stichting Beeldentuin 
N.v.t. 
 
Stichting Heiligdomsvaart 
De Stichting heiligdomsvaart organiseert 1 keer per zeven jaar een groot evenement rondom de 
Heiligdomsvaart. Vaste onderdelen van de organisatie is een openluchtspel een reliekenstoet. 
Tijdens het jaar dat de Heiligdomsvaart plaats vindt is er een behoefte aan ruimte voor repetities, 
vermaken van kleding, ontvangst van genodigden, vergaderingen e.d. Deze ruimte wordt tijdens dat 
jaar heel intensief gebruikt. Natuurlijk kan een gemeenschapsvoorziening een goede locatie zijn, als 
deze voldoende vrije ruimte heeft in het jaar dat de Heiligdomsvaart plaats vindt. 
 
Stichting Koppelpop 
Geen contact gehad 
 
Stichting kunst en cultuur Susteren 
De Stichting kunst en cultuur zou graag een bescheiden cultureel aanbod organiseren voor optredens 
van buiten en uiteraard ook lokaal. Daarbij zou dit ook gebruikt kunnen worden voor de culturele 
opvoeding voor de jeugd. Voor de activiteiten zou het wenselijk zijn dat er een uitschuifbare 
zittribune aanwezig is, zodat de zaal als theaterzaal gebruikt zou kunnen worden. Een adequate licht- 
en geluidsinstallatie kan uiteraard ook niet ontbreken. Daarnaast zouden kleedruimtes en leskamers 
wenselijk zijn. 
 
Stichting Menswel 
Enkele jaren geleden is Menswel op zoek gegaan naar een ruimte waar (laagdrempelig) activiteiten 
georganiseerd kunnen worden. 
Omdat Susteren geen buurthuis heeft was het toch wel een zoektocht. Uiteindelijk heeft de Stichting 
Menswel ruimte kunnen huren bij Alois Huizinga, in de Harmoniezaal.   
Er zijn verschillende activiteiten op één dagdeel gepland om zo een wisselwerking van verschillende 
doelgroepen te krijgen. Taal café, wereldvrouwen, brei café. Daar is het idee ontstaan om het project 
Samen koken, Samen eten op te zetten, gericht op voornamelijk alleenstaanden die ook meehelpen 
met koken. Dit vond plaats in de keuken van de Harmoniezaal, nu in de ruimte van de 
kinderkookschool.   
Door verschillende projecten, doelgroepen, activiteiten bij elkaar te brengen ontstaan er 
verbindingen, kruisbestuiving tussen verschillende partijen. 
Eén mooi voorbeeld, de senioren koersballen in de Harmoniezaal, verschillende deelnemers doen nu 
mee met Samen koken, Samen eten, dit initiatief is een keer per twee weken en is populair.  
Stichting Menswel ondersteunt ook de Kinderkookschool. Dit is een succesvol initiatief, waar 
kinderen leren koken en leren over gezondheid en alles rondom eten. 
 
Stichting Kinderkookschool Midden en Zuid-Limburg 
De Kinderkookschool richt zich voornamelijk op het verzorgen van gecombineerde voedings- en 
kooklessen voor basisschoolleerlingen in de compleet ingerichte locatie in de voormalige Macintosh 
loods die vastzit aan de Harmoniezaal. Inmiddels nemen 6 scholen deel aan het programma verdeeld 
over drie dagdelen per week (dinsdag, woensdag en donderdag) 
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Daarnaast komen er steeds meer aanvragen voor kinderfeestjes die vooral op woensdagmiddagen 
plaatsvinden. In de toekomst worden er verschillende workshops georganiseerd in de avonduren 
bijvoorbeeld budgetkoken. 
De parkeerplaats naast de Harmoniezaal is ingericht als bio buitentuin. Naast het telen van groente, 
kruiden, fruit en bloemen is er ruimte voor de kinderen om te spelen. De gewassen uit de tuin 
worden geplukt door de kinderen en gebruikt in de kooklessen. In de toekomst wil de Stichting de 
tuin openstellen voor buurtbewoners en publiek.   
 
 
Stichting Orgelkring Susteren 
Zie stichting kunst en cultuur 
 
Stichting Suestra evenementen (Sjmaal) 
Geen regelmatige behoefte, organiseert evenementen en zal dan wel eens gebuik maken van de 
faciliteit. 
 
Vereniging natuurvrienden Susteren 
De uitvoerige brief die al in ons bezit is wordt aangehaald. Belangrijk is opslagruimte en wekelijks een 
plek waar gewerkt kan worden (ruimte vergelijkbaar met garderobe Harmoniezaal). Activiteiten 5 x 
per jaar 120 p. max. + 1 x tentoonstelling. Stabiliteit in bezetting (beheerder) is wenselijk. 
 
VV susterse Boys 
N.v.t. 
 
 

2. De huidige behoefte van de inwoners niet verenigingsgebonden 
 
Jeugd in Susteren 
De jeugd in Susteren is heel erg actief in Susteren. Niet alleen in verenigingen, maar juist ook vanuit 
diepgewortelde vriendengroepen. Ze komen graag samen en hebben een grote behoefte om meer te 
doen voor en door de jeugd, voor alle leeftijden. Ze denken na over hun toekomstige kinderen, die 
hebben ook een plek nodig om elkaar te ontmoeten. Door het aanbod van verschillende 
verenigingen kan kruisbestuiving plaatsvinden. Wanneer de voorziening toegankelijk is voor alle 
leeftijden levert dit meer leden op voor de verschillende verenigingen en blijft de jeugd jarenlang 
met elkaar in contact, zo ook hun kinderen en kleinkinderen. Dit zorgt er eveneens voor dat een 
“leegloop” voorkomen zal worden. Wanneer je je gehoord voelt, laagdrempelig je leeftijdsgenoten 
kan blijven ontmoeten, je fijn voelt in eigen “dorp”, zul je ook graag in jouw “dorp” willen blijven 
wonen. 

 
De “oudere” inwoners  
Na vele intensieve gesprekken blijkt dat er grote behoefte is aan een laagdrempelige voorziening. 
Een locatie waar je je prettig voelt om alleen heen te gaan, die goed bereikbaar en toegankelijk is 
voor mensen die slecht ter been zijn, bijvoorbeeld met een scootmobiel of rollator. Een voorziening 
waar mensen samen durven te komen, bijvoorbeeld alleenstaanden en mensen die eenzaam zijn. 
Niets hoeft en alles mag. Je hoeft geen lid te zijn van een vereniging. Als je behoefte hebt aan een 
praatje of een arm om je heen of gewoon een kop betaalbare en lekkere koffie, iedereen is welkom. 
Er moet een ongedwongen sfeer hangen, een mooi en gezellig terras zijn, een warme ‘huiskamer”, 
waar iedereen zichzelf kan zijn. Er is een bibliotheek, er staan spelletjes, er is een dartbord en een 
biljart. Mochten mensen daar zin in hebben, kunnen ze een kaartje leggen of een potje darten.  
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Tijd en aandacht voor elkaar, met een beheerder die de tijd neemt om een praatje te maken, die de 
eenzaamheid voelt, een folder of telefoonnummer kan overhandigen bij specifieke problemen en 
meedenkt met een hulpvraag. 
 
Deze huiskamer moet dagelijks open zijn, door het ontmoeten van andere mensen met andere 
interesses is het zeer waarschijnlijk dat de bestaande verenigingen en initiatieven meer leden krijgen 
en er, door gezamenlijke interesses, nieuwe activiteiten ontstaan. 
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3. Nieuwe activiteiten in de toekomst, niet verenigingsgebonden 
 
Het nieuwe gebouw biedt ook kansen voor nieuwe activiteiten. Uiteraard zullen de vaste gebruikers 
van de gemeenschapsvoorziening worden gestimuleerd om vernieuwende activiteiten te organiseren 
in het gebouw. Daarnaast zullen nieuwe ‘niet-verenigingsgebonden’ activiteiten worden geïnitieerd. 
Met andere woorden activiteiten, waarvoor je niet persé lid van een vereniging hoeft te zijn. Een 
voorbeeld is de dagelijkse vrije inloop in het café /ontmoetingsruimte. Een gezellige huiskamer van 
het dorp, die elke dag is geopend. Je kunt er samen allerlei activiteiten doen, variërend van een 
kaartje leggen, samen internetten tot gewoon even de laatste nieuwtjes uitwisselen. Belangrijk is dat 
deelname heel laagdrempelig is en iedereen welkom is. 
Er is al een initiatief om samen een warme maaltijd voor te bereiden en dit met wellicht nog een 
grotere groep mensen samen te nuttigen in de ‘huiskamer van het dorp’. Supergezellig en goed voor 
de sociale contacten. Niemand hoeft meer in zijn eentje thuis zijn prakje te koken en alleen op te 
eten. 
Als de keuken is ingericht om met groepen te koken, kunnen er ook kookworkshops worden 
georganiseerd. Weer een leuke activiteit in de avonduren die bewoners van het dorp samenbrengt. 
Naar het voorbeeld van projecten in andere kleine kernen met sprekende titels als ‘Zorg in eigen 
dorp’, ‘Zorg Om Naasten’ en ‘Burenhulp’ kunnen ook in Susteren nieuwe activiteiten worden 
ontwikkeld. In het gemeenschapshuis wordt ruimte geboden om dergelijke initiatieven te laten 
ontstaan en te promoten. 
Voor de toekomst van de gemeenschapsvoorziening en de leefbaarheid in het dorp staat de deur 
altijd open. Initiatieven van burgers worden omarmd en gestimuleerd. 
 
 

4. Bezettingsschema nu en in de toekomst 
 
Onderstaand het huidige wekelijkse bezettingsschema in zwart en in rood de gewenste activiteiten 
voor de toekomst, en in rood de gewenste activiteiten die nog zullen worden opgestart. 
Verder een overzicht van de jaarlijks terugkerende activiteiten per maand weergegeven. 
 

Wekelijkse activiteiten 
vereniging ochtend middag avond 

Maandag 

Vrouwenbond Mariaveld   Activiteit 1* p.m. 

Sumadi   Repetitie 

Zelf ontmoeten ontmoeten  

Zelf maaltijdvoorziening   

    

    

Dinsdag 

St. Kinderkookschool kinderkookschool   

Harmonie   repetitie 

zelf ontmoeten ontmoeten  

zelf maaltijdvoorziening   

    

Woensdag 

Bond van oud. Mariaveld  koersballen  

Bridgeclub   competitie 

Breiclub (onderst. Door 
Menswel) 

Breicafé    



Bezetting gemeenschapsvoorziening Susteren 

 
 

 
8 

 
 

   

St. Kinderkookschool kinderkookschool Soms kinderfeestjes  

zelf ontmoeten ontmoeten  

Donderdag 

    

Burgerinititatief 
ondersteund door 
Menswel 

 Samen eten samen 
koken 
1x per 2 weken 

 

Repair café  Inloop reparaties  

St. Kinderkookschool kinderkookschool   

zelf ontmoeten ontmoeten  

zelf maaltijdvoorziening   

    

Vrijdag 

Harmonie  lessen Repetitie 

Zelf met jongeren   Ontmoeten voor 
iedereen 

zelf maaltijdvoorziening   

zelf ontmoeten ontmoeten  

    

    

Zaterdag 

    

    

jongeren   Thema avonden 1* 
p.m. 

Zondag 

    

    

 

Jaarlijks terugkerende activiteiten 
januari 

Natuurvrienden Activiteit 

  

  

  

  

februari 

Carnavalsvereniging de Graasborgers  

Bond van Ouderen Mariaveld Lezingen 

  

  

  

  

  

maart 

kinderkookschool NL Doet 

Bond van Ouderen Mariaveld Jaarvergadering 

Natuurvrienden Activiteit 
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april 

Bridgeclub Susteren Kroegen drive 

  

  

mei 

Bond van Ouderen Mariaveld Meiviering 

Sumadi Voorjaarsconcert 

Natuurvrienden Activiteit 

juni 

Bond van Ouderen Mariaveld Lezingen 

  

  

juli 

Harmonie Vakantie concert 

Kindervakantiewerk Hele week activiteiten 

  

  

augustus 

  

september 

Kinderkookschool  Burendag 
Natuurvrienden Activiteit 
  

  

oktober 

Harmonie  Cecilia feest 

Bond van Ouderen Mariaveld Feestmiddag 

  

november 

Bond van Ouderen Mariaveld Lezingen 

Natuurvrienden Activiteit 

Hengelsportvereniging Feestavond 

  

  

  

  

  

december 

Bridgeclub Susteren Kerstdrive  

Bond van Ouderen Mariaveld Kerstviering 

Harmonie Kerstconcert 

Sumadi Kerstconcert 

Hengelsportvereniging Algemene ledenvergadering 

Natuurvrienden Activiteit 

 


