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Nieuwsbrief

Bewegen en ontmoeten met een 
grote lach op Sportpark Heugem!

Een positieve 
gezondheid, een goed 
en gelukkig gevoel en 
dus een lach op het 
gezicht van iedereen 

in Heugem en 
omgeving.’



Beste lezer,

De Corona maatregelen gooien al een tijdje roet in 
het eten. Ondanks dat zitten we bij SMILE niet stil. 
Op de achtergrond ontwikkelen we leuke nieuwe 
initiatieven en zijn er inmiddels 2 nieuwe vrijwilligers 
die het team van SMILE zijn komen versterken. 
In deze nieuwsbrief stellen wij hen aan jullie voor. 

Omdat we nog niet weten wanneer de activiteiten 
van start zullen gaan willen we jullie niet stil laten 
zitten. We geven jullie ook een leuke beweegtip voor 
thuis. Hopelijk zien we elkaar snel weer allemaal.  

- Bestuur SMILE 



SMILE Nieuws

- Stichting SMILE heeft meegedaan met de Rabo 
clubsupport. Dit is een initiatief van de Rabobank 
waarbij clubs een geld bedrag kunnen winnen om 
mooie initiatieven te ontplooien. Op 26 november zal 
de uitslag zijn. 

- Er wordt gekeken of het technisch mogelijk is om 
een lamp te schijnen op calisthenics apparaten. Dit 
zijn de fitness apparaten op het park die onder 
andere door de bootcampers en de Buitengewoon Fit 
groep worden gebruikt. 

- SMILE heeft 2 nieuwe bestuursleden. Later in deze 
nieuwsbrief stellen zij zichzelf voor. 

- We zijn achter de schermen hard bezig om nieuwe 
initiatieven op te starten. Bijvoorbeeld een sportief 
wandelgroep en het vormgeven van leerwerkplekken 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 



Onderstaand artikel is onlangs in De Limburger 
verschenen. 

Meer dan alleen een voetbalclub zijn. Dat wilden ze bij 
RKHSV uit Heugem en krijgen ze nu al anderhalf jaar 
met succes voor elkaar. Met het project SMILE worden 
mensen uit de wijk met elkaar verbonden en gaan ze 
samen bewegen.
Terwijl de jongste jeugd op de velden druk bezig is met 
trainen, staan de meeste ouders niet gezellig te keuvelen 
langs de lijn. Nee, een groot deel doet mee aan de 
bootcamp training die tegelijkertijd samenvalt met de 
training van hun kroost. ,,Het bootcampen is enorm 
populair”, vertelt Ralph Mak enthousiast. ,,We hadden 
eerst een uur per week, maar al snel konden we het 
uitbreiden naar nog een avond.”
De bootcamp is een van de vele activiteiten die via 
Stichting Smile worden aangeboden. Een wandelclub die 
samen na een tochtje gezamenlijk koffie drinkt of de 
beginnerscursus bridgen in de kantine zijn ook zomaar 
enkele voorbeelden. 

SMILE in De Limburger 



Het is precies wat het project SMILE voor ogen had. Acht 
jaar geleden liep Laurie Claessens al met het idee rond in 
zijn hoofd. Een voetbalkantine die een groot deel van de 
dag niet wordt benut en ook voetbalvelden die overdag 
leeg zijn. 

Dat is toch ontzettend zonde en daar moeten we meer 
mee kunnen, dacht Claessens. Als voorzitter van 
voetbalvereniging RKHSV in de Maastrichtse wijk 
Heugem bedacht hij een concept om mensen uit de wijk 
meer met elkaar te verbinden, ze samen te laten 
bewegen én waar de voetbalclub van mee kan 
profiteren. ,,De voetbalclub heeft op deze manier 
vrijwilligers die overdag klusjes doen zoals bijvoorbeeld 
afval opruimen, de velden in orde maken of ballen 
terugvinden. Andersom zijn deze mensen blij dat ze iets 
om handen hebben en worden ze even uit hun dagelijks 
isolement gehaald.”
Na een paar brainstorm sessies ontstond anderhalf jaar 
geleden het project SMILE. Ralph Mak is secretaris en 
samen met Claessens en Ben Frederiks de kartrekkers. 



We hadden als doel mensen in beweging te krijgen en te 
verbinden”, legt Mak uit. ,,Bijvoorbeeld ouderen die in 
onze huiskamer, zoals we onze kantine hebben ingericht 
om een thuisgevoel te creëren, een kopje koffie te 
komen drinken. Dan maakten ze een wandelingetje het 
naar het sportcomplex en zijn ze dus in beweging, ze zijn 
er even uit en komen in contact met anderen”, legt het 
bestuurslid uit. 
De bedoeling is dat SMILE over enige tijd op meerdere 
sportparken in Maastricht wordt uitgerold. “Het project 
zou twee jaar lopen, maar vanwege corona wordt dat nu 
langer”, vertelt Mak. ,,Zo krijgt hopelijk straks heel 
Maastricht een Smile.” 



Even voorstellen: 
Ben Frederix

Hallo allemaal,

Als nieuw bestuurslid van SMILE stel ik 
me even aan u voor. Mijn naam is 
Ben Frederix, 66 jaar oud en nu alweer 
na een werkzaam leven van 48 jaar, 
voornamelijk in het verzekeringswezen 
een jaar gestopt met werken. Ik ben 
actief sporter geweest vanaf mijn 6e tot 
en met mijn 60e jaar als voetballertje 
maar vooral in de atletiek- en 
volleybalsport. Naast zelf te sporten heb ik me ook altijd 
ingezet voor anderen in diverse bestuursfuncties en 
kaderfuncties. Dat begon al op mijn 14e als secretaris van de 
jeugdcommissie van Kimbria Atletiek en daarna volgde 
diverse bestuursfuncties bij volleybalclub De Heeg, 
volleybalclub Phoenix, stichting Stratenloop De Heeg en de 
Stadsloop Maastricht. Naast het trainerschap bij diverse 
recreatieve, prestatieve en jeugdvolleybalteams ben ik ook 
nog actief geweest in de Maastrichtse bedrijfssport. 



Even voorstellen: 
Ben Frederix

Om mijn verhaal compleet te maken vermeld ik nog de 
organisatie van de stratenloop De Heeg, een hardloop- en 
wandelevenement en de deelname in de organisatie van de 
Stadsloop Maastricht.
Jullie zullen begrijpen dat ik na mijn pensionering niet echt 
kon blijven stil zitten. Op zoek naar passend 
vrijwilligerswerk kwam ik via, via in contact met de stichting 
SMILE. Hier vond ik een prima mogelijkheid om mensen te 
gaan activeren om in beweging te komen, elkaar te 
ontmoeten, weer actief deel uit te maken van de 
samenleving, hun levensstijl te verbeteren en vooral om 
plezier te beleven. Ik ga me binnen SMILE richten op de 
pijler “Integration”. Er wacht mij een grote uitdaging maar 
daar wil ik me graag met alle energie op storten.



Even voorstellen: 
Pascalle Vroegop

Mijn naam is Pascalle Vroegop , 53 jaar en 
werkzaam geweest binnen het gebied zorg 
en onderwijs. Hierin vond ik het belangrijk 
om kwetsbare kinderen en jongeren zodanig te 
ondersteunen dat zij zelfstandigheid konden
ontwikkelen en in een prettige omgeving hun 
talenten konden ontdekken en ontplooien. 
Helaas ben ik door medische redenen moeten stoppen 
en maak ik momenteel grotendeels gebruik van een 
rolstoel. Hierdoor kwamen er nieuwe uitdagingen op 
mijn pad maar mijn motto is “niet kijken wat niet meer 
kan maar kijken wat wel nog allemaal kan, en dat is best 
veel! Hierdoor hoop ik “lotgenoten” te 
kunnen motiveren om niet thuis te blijven maar er op 
uit te gaan. SMILE biedt hierin vele mogelijkheden en 
is het Sportpark Heugem geheel toegankelijk voor 
rollers dus ook mensen met een beperking zijn welkom! 
Top! “Stilzitten” haha is niet mijn ding dus na een tijd op 
zoek te zijn geweest naar passend vrijwilligerswerk ben 
ik benaderd door Ben Frederix en na een kennismaking 
met Ralph en Laurie was ik meteen enthousiast.
Ik ga me binnen SMILE vooral bezig houden met 
Marketing & PR , Lifestyle en het mede-organiseren van 
activiteiten voor volwassenen/kinderen/jongeren met 
een fysieke beperking. Genoeg te doen maar ik heb er 
zin in!



De aanmeldingen voor de beginnerscursus bridge 
stroomden snel binnen. Dat heeft geresulteerd in een 
volle donderdagmiddaggroep en een extra groep op 
donderdagochtend. In de cursus die op donderdag van 
10.00 – 12.30 plaats zal gaan vinden zijn er nog enkele 
plekken vrij. 
De cursus zal van start gaan zodra de Corona 
maatregelen dit toestaan. 

Aanmelden en meer informatie via info@smile043.nl

Bridge beginnerscursus 

mailto:info@smile043.nl


Beweegtip voor thuis

Om toch actief te blijven nu de activiteiten stil liggen geven 
we jullie een leuke beweegtip mee voor thuis. Klik op 
onderstaande link om naar de online les te gaan. Deze les 
kun je gewoon thuis in je woonkamer meedoen. 

https://www.youtube.com/watch?v=XUGC05SYLoc

https://www.youtube.com/watch?v=XUGC05SYLoc
https://www.youtube.com/watch?v=XUGC05SYLoc


Meer informatie over SMILE?

Alle activiteiten vinden plaats op Sportpark Heugem, 
Gronsvelderweg 90. 

Opmerkingen of suggesties voor Stichting SMILE? 
Maak dan gebruik van ons contactformulier via 
www.smile043.nl of stuur een mail naar 
info@smile043.nl 

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, laat dit ons dan weten 
middels het sturen van een mailtje naar info@smile043.nl

mailto:info@smile043.nl

