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^ƟĐŚƟŶŐƵƵƌƚŐĞƌŝĐŚƚǁĞƌŬĞŶtĞůƚĞŶĞŶǌĞŶƌĂĚĞ

tĞůƚĞƌkoerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade
hŝƚĞƌůŝũŬĞŝŶůĞǀĞƌĚĂƚƵŵŬŽƉŝũǀŽůŐĞŶĚĞ
ŬŽĞƌŝĞƌŝƐǁŽĞŶƐĚĂŐϭϳŵĂĂƌƚ͘ϮϬϮϭƚŽƚ
ϭϮ͘ϬϬƵ͘<ŽƉŝũĞŶĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞƐƐƚƵƵƌƚƵ
naar welterkoerier@gmail.com

d/:Ed:dKEϮϬϮϭʹ
EZ^EEZ^͊

ĂŶůĞǀĞƌĞŶŬŽƉŝũǀŽŽƌ
ĚĞtĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌ͘
<ŽƉŝũĞŶĨŽƚŽ͛Ɛƚ͘ď͘ǀ͘ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶtĞůƚĞŶŬƵŶƚƵ
ƵŝƚƐůƵŝƚĞŶĚƉĞƌŵĂŝůĂĂŶĚĞƌĞĚĂĐƟĞ;ǌŝĞĐŽůŽĨŽŶͿ
laten toekomen. Dit onder vermelding van uw
ŶĂĂŵ͕ĂĚƌĞƐĞŶƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌ͘dĞŬƐƚĞŶĚŝĞŶƚ
u in Word aan te leveren en in de bijlage toe te
ǀŽĞŐĞŶ͘&ŽƚŽ͛ƐĞŶůŽŐŽ͛ƐĂƉĂƌƚŝŶ:W'͕ĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞƐ
ĂůƟũĚĂĂŶůĞǀĞƌĞŶŝŶǌǁĂƌƚͲǁŝƚW&ͲĨŽƌŵĂĂƚ͘
sŽŽƌŚĞƚƉůĂĂƚƐĞŶǀĂŶŬŽƉŝũǀŽŽƌĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĚŝĞ
niet op Welten -Benzenrade betrekking hebben
worden plaatsings-kosten berekend.

KEZEDZ
>/,d
In deze nieuwe rubriek willen we een
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͕ďĞĚƌŝũĨ;ũĞͿŽĨĞĞŶǌǌƉͲ
er uit Welten/Benzenrade aan het
woord laten en de kans geven zich
voor te stellen aan de gemeenschap.
Vertel ons over jouw passie, het
ŽŶƚƐƚĂĂŶŽĨŐĞǁŽŽŶĞĞŶƐƵĐĐĞƐǀĞƌhaal. Hoe heb je bijvoorbeeld de
ĐŽƌŽŶĂƟũĚďĞůĞĞĨĚ͍,ĞďũĞŚĞƚǌǁĂĂƌ
;ŐĞŚĂĚͿŽĨŵŝƐƐĐŚŝĞŶũƵŝƐƚŶŝĞƚ͍
WůĂĂƚƐŝŶŐǀĂŶŚĞƚĂƌƟŬĞůŝƐŐƌĂƟƐ͕
mits het geen commercieel karakter
ŚĞĞŌ͘
Maak een word-bestandje van ca
500 woorden en stuur dat naar
ǁĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ĞŶĨŽƚŽďŝũǀŽĞŐĞŶŵĂŐŽŽŬ;ƉůĂĂƚƐŝŶŐĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĚĞďĞƐĐŚŝŬďĂƌĞ
ƌƵŝŵƚĞͿ

De landelijke collecte voor Jantje Beton wordt dit jaar gehouden van
8 t/m 13 maart. In de wijken Welten, Benzenrade en Gelein wordt
ĚĞǌĞĐŽůůĞĐƚĞĂůũĂƌĞŶŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚĚŽŽƌ^ĐŽƵƟŶŐtĞůƚĞŶ͘
Vanwege de beperkingen rondom Corona vindt de collecte dit jaar
echter anders plaats dan u van ons gewend bent. We vinden het
namelijk geen goed idee om huis-aan-huis te collecteren met een
ĐŽůůĞĐƚĞďƵƐ͘DĂĂƌƵǁĚŽŶĂƟĞƐŚĞďďĞŶǁĞǁĞůŚĞĞůŚĂƌĚŶŽĚŝŐ͘
ĂĂƌŽŵďƌĞŶŐĞŶǁĞĚŝƚũĂĂƌŇǇĞƌƐƌŽŶĚŵĞƚĚĂĂƌŽƉĞĞŶYZͲĐŽĚĞ͘
ĞǌĞYZͲĐŽĚĞŬƵŶƚƵƐĐĂŶŶĞŶŵĞƚĚĞďĂŶŬͲĂƉƉŽĨŵĞƚĚĞĐĂŵĞƌĂ
ǀĂŶƵǁŵŽďŝĞůĞƚĞůĞĨŽŽŶ͘
Dan kunt u uw bijdrage via Ideal overmaken.
ĞŚĞůŌǀĂŶĚĞŽƉďƌĞŶŐƐƚǀĂŶĚĞǌĞĐŽůůĞĐƚĞŵĂŐ^ĐŽƵƟŶŐtĞůƚĞŶ
ǌĞůĨŚŽƵĚĞŶ͘ŝƚŐĞůĚǌĂůǁŽƌĚĞŶďĞƐƚĞĞĚĂĂŶŚĞƚŐƌŽŽƚŽŶĚĞƌŚŽƵĚ
van hun groepsgebouw “De Groene Long”, gelegen aan de SmidƐĞƌǁĞŐ͘,ĞƚŬŽŵƚƚĞŶƐůŽƩĞĚĞũĞƵŐĚƚĞŶŐŽĞĚĞĚĂƚǌĞŝĞĚĞƌĞǁĞĞŬ
kunnen spelen in een goed onderhouden clubgebouw .
ĞĂŶĚĞƌĞŚĞůŌǀĂŶĚĞŽƉďƌĞŶŐƐƚŐĂĂƚŶĂĂƌƉƌŽũĞĐƚĞŶǀĂŶ:ĂŶƚũĞ
Beton. Met speciale aandacht voor kinderen in kwetsbare speelpoƐŝƟĞƐ͘
>ƵŬƚŚĞƚŶŝĞƚŽŵĚĞYZͲĐŽĚĞƚĞƐĐĂŶŶĞŶ͍KĨŵĂĂŬƚƵůŝĞǀĞƌŐĞĞŶ
ŐĞůĚŽǀĞƌŵĞƚƵǁŵŽďŝĞůĞƚĞůĞĨŽŽŶ͍ĂŶŬƵŶƚƵŽƉƵǁĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŽŽŬŶĂĂƌĚĞǀŽůŐĞŶĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚƉĂŐŝŶĂŐĂĂŶĞŶĚĂĂƌƵǁĚŽŶĂƟĞŽǀĞƌmaken:
ŚƩƉƐ͗ͬͬũĂŶƚũĞďĞƚŽŶ͘ĚŝŐŝĐŽůůĞĐƚ͘ŶůͬůĞŝĚŝŶŐͲĞŶͲďĞƐƚƵƵƌͲǀĂŶͲƐĐŽƵƟŶŐͲ
welten
DŽŐĞŶǁĞĚŝƚũĂĂƌǁĞĞƌŽƉƵƌĞŬĞŶĞŶ͍
Alvast bedankt!
^ĐŽƵƟŶŐtĞůƚĞŶ

/ŶĨŽƉĂŐŝŶĂ
ĞůĂŶŐƌŝũŬĞ
ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌƐ
Alarmnummer:
112
Gemeente Heerlen:
14045
Beheerder Gemeenschapshuis:
0652683388
^ŽĐŝĂĂůƵƵƌƩĞĂŵ͗
Ϭϰϱϳϭϭϭϱϱϭ
DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ͗
ϱϳϭϯϮϮϱ
WŽůŝƟĞ͗
ϬϵϬϬͲϴϴϰϰ
tŝũŬĂŐĞŶƚWĞƚĞƌWƌƵĚΖŚŽŵŵĞĚĞ>ŽĚĚĞƌǀŝĂ
ĞŶƚƌĂůĞǀŽŽƌĂĐƵƚĞŐĞǀĂůůĞŶ͗
ϬϵϬϬͲϴϴϰϰ
dǁŝƩĞƌ͗ΛWK>tĞůƚĞŶĞŶǌ
Zϰ͗
ϱϰϯϳϭϴϲ
EŝŐŚƚĐĂƌĞ͗
ϱϳϳϴϴϰϰ
ŝĞŬĞŶŚƵŝƐ͗
ϬϴϴͲϰϱϵϳϳϳϳ
ŝĞƌĞŶĂŵďƵůĂŶĐĞ͗
ϬϵϬϬͲϳϬϬϵϬϬϬ
Alg. maatschappelijk werk:
045-5604004
ĞŶƚƌ͘ŵĞůĚƉƵŶƚŚƵŝƐĞůŝũŬŐĞǁĞůĚ͗ ϱϳϰϬϴϭϱ
,ƵŝƐĞůŝũŬŐĞǁĞůĚ͗sĞŝůŝŐdŚƵŝƐ;ŐƌĂƟƐͿ͗ϬϴϬϬͲϮϬϬϬ
DĞůĚƉƵŶƚĂŶƟĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟĞ͗
ϱϳϭϴϱϬϭ
ƵƌĞĂƵǀŽŽƌƌĞĐŚƚƐŚƵůƉ͗
ϱϳϭϵϱϱϭ
<ŝŶĚĞƌƚĞůĞĨŽŽŶ͗
ϬϴϬϬͲϬϰϯϮ
DĞůĚƉƵŶƚKǀĞƌůĂƐƚĞŶ
KƉĞŶďĂƌĞZƵŝŵƚĞ͗
ϭϰϬϰϱ
Klachtennummer Mondriaan Zorggroep:
ŝŶŶĞŶŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ
ϬϴϴϱϬϲϳϳϬϬ
ďƵŝƚĞŶŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ
ϬϴϴϱϬϲϲϮϲϮ
^W/͕ĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚͬ
ƐƚƌĂĂƚǀĞƌůŝĐŚƟŶŐͬŐĂƐ͗
Water:

ϬϴϴϵϰϱϬϴϱϬ
0800-0233040

ŽůŽĨŽŶ
ͲŵĂŝůĂĚƌĞƐƌĞĚĂĐƟĞtĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌ͗
ǁĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶtttĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌ
Marion Geurts: m.h.geurts@home.nl
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚ͗
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
ŝŶĨŽΛďǁǁď͘Ŷů
Website: ǁǁǁ͘ďǁǁď͘Ŷů
Facebook:ƵƵƌƚŐĞƌŝĐŚƚtĞƌŬĞŶtĞůƚĞŶĞŶǌĞŶƌĂĚĞ

hǁŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐƉƌŽŵŽƚĞŶ͍
WůĂĂƚƐŚŝĞƌƵǁĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞ͊
ϭͬϰƉĂŐŝŶĂ͗ΦϰϬ
ϭͬϮƉĂŐŝŶĂ͗Φϳϱ
ϭͬϭƉĂŐŝŶĂ͗ΦϭϮϱ
ůůĞƉƌŝũǌĞŶŐĞůĚĞŶƉĞƌĞĚŝƟĞ͘
Bij structureel adverteren
ŽŶƚǀĂŶŐƚƵĞĞŶŬŽƌƟŶŐ͘
^ƚƵƵƌƵǁ;ǌǁĂƌƚͬǁŝƚͿĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞŶĂĂƌ
welterkoerier@gmail.com

ĞŬƌĂĐŚƚǀĂŶĚĞďƵƵƌƚ

,ĞƚĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂĂƌǁĞƌĚĞŶǁĞƌŬůƵƐƚĞŶŐĞĚƵůĚďŝŶŶĞŶĚĞ,ĞĞƌůĞŶƐĞ
ďƵƵƌƚĞŶĞŶŚĞƚƵƵƌƚŐĞƌŝĐŚƚtĞƌŬĞŶŽƉĚĞƉƌŽĞĨŐĞƐƚĞůĚ͘ĞĚĞƵƌĞŶ
ǀĂŶďƵƵƌƚŚƵŝǌĞŶďůĞǀĞŶŐĞƐůŽƚĞŶĞŶĚĞĂŐĞŶĚĂ͛ƐǁĂƌĞŶůĞĞŐ͘KŶĚĂŶŬƐĚĞǌĞŽŶŐĞŬĞŶĚĞƐŝƚƵĂƟĞ͕ǁĞƌĚƐŶĞůĚƵŝĚĞůŝũŬĚĂƚŚĞƚĐŽƌŽŶĂǀŝrus en de bijbehorende maatregelen er de inzet en het enthousiasme van buurtbewoners, opbouwwerkers en vrijwilligers niet onder
ŬƌĞĞŐ͘ƌǁĂƐǀŽůŽƉĂĐƟǀŝƚĞŝƚ͘ƌŽŶƚƐƚŽŶĚĞŶŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶŝŶǁŝũŬĞŶ͕ŝŶ
straten, tussen buren; er was oog voor ouderen, jongeren, gezinnen
en eenzamen. De gemeenschapszin en verbondenheid groeide en
dat verspreidde zich door de hele stad.
sſſƌĞŶĚſſƌŵĞŶƐĞŶ
Maar er is meer. Want in dit moeilijke jaar werd weer eens duidelijk
ĚĂƚĞƌŬƌĂĐŚƚ͕ĂĂŶĚĂĐŚƚǀŽŽƌĞůŬĂĂƌĞŶĐƌĞĂƟǀŝƚĞŝƚǌŝƚŝŶĚĞ,ĞĞƌůĞŶƐĞ
buurten. Jullie lieten zien dat krachten die gebundeld worden iets
heel moois voortbrengen. Het omzien naar elkaar en het klaarstaan
voor elkaar en jullie tomeloze inzet hielp een straat, een buurt er het
ĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂĂƌĚŽŽƌŚĞĞŶ͘,ĞƚǁŽƌĚƚŶŽŐŵĂĂƌǁĞĞƌĞĞŶƐĚƵŝĚĞůŝũŬ͗
de buurt is er vóór en dóór mensen. Alle buurten, ieder met zijn
ĞŝŐĞŶŝĚĞŶƟƚĞŝƚĞŶŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƐŐĞǀŽĞů͕ŵĂŬĞŶƐĂŵĞŶ,ĞĞƌůĞŶ͘
,ŽŽƉĞŶƉĞƌƐƉĞĐƟĞĨ
Mijn waardering voor jullie onvermoeibare inzet en jullie werkende
ŚĂŶĚĞŶĞŶŚŽŽĨĚ͘ĂƚŽŶƐŚĂƌƚƵŝƚŵĂŐďůŝũǀĞŶŐĂĂŶŶĂĂƌĚĞŵĞŶƐĞŶ
om ons heen, naar de stad en de buurt waarin we wonen. Met de
ůĞŶƚĞǀŽŽƌŽŶƐ͕ĚĞǌŽŶŽƉŽŶƐŐĞǌŝĐŚƚĞŶĚĞǀŽŽƌǌŝĐŚƟŐĞǀĞƌƐŽĞƉĞůŝŶgen groeit de hoop. Maar vooral de kracht in en van de buurt biedt
ŚŽŽƉĞŶƉĞƌƐƉĞĐƟĞĨǀŽŽƌĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚ͊
WĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞŶĚŝĐŚƚďŝũ
Als wethouder Buurtgericht Werken & Burgerbetrokkenheid, ga ik
graag persoonlijk met u in gesprek over uw buurt. Wat gaat goed en
ǁĂƚŬĂŶďĞƚĞƌ͍EĞĞŵƚƵŐĞƌƵƐƚĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚŵĞŽƉ͘/ŬďĞŶďĞƌĞŝŬbaar op 06 – 82 51 84 32 en via mail: a.keulen@heerlen.nl.
Warme groet,
Adriane Keulen,
tĞƚŚŽƵĚĞƌƵƵƌƚŐĞƌŝĐŚƚtĞƌŬĞŶ
ΘƵƌŐĞƌďĞƚƌŽŬŬĞŶŚĞŝĚ
E͘,ĞĞŌƵǀƌĂŐĞŶŽǀĞƌſĨŝĚĞĞģŶ
voor uw eigen buurt, dan kunt u ook
ƚĞĂůůĞŶƟũĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽƉŶĞŵĞŶŵĞƚĚĞ
ďƵƵƌƚŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ;ŝŶĨŽΛďǁǁď͘ŶůͿŽĨ
met de Buurtregisseur die speciaal
staat opgesteld voor uw buurt
;<ĂƌŝŶǀĂŶDĞĞůŝƐĞŶƵŐĞŶĞ,ŽĚĞƐͿ͘

ůǌŚĞŝŵĞƌWĂƌŬƐƚĂĚ
ŽŶƚŽƵƌ

ĞǀŝĞƌĚĞĂŇĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶ͞ůǌŚĞŝŵĞƌWĂƌŬƐƚĂĚŽŶ
tour” wordt uitgezonden vanuit het wijngoed
Fromberg in Ubachsberg/Voerendaal.
dĞǌŝĞŶŽƉZdsWĂƌŬƐƚĂĚǀĂŶŵĂĂŶĚĂŐϭϱŵĂĂƌƚ
ƚŽƚĞŶŵĞƚǀƌŝũĚĂŐϭϵŵĂĂƌƚ͘
DĂƌŝũ^ĐŚŝĞůŬĞ;ĐŽŶƐƵůĞŶƚƉĂůůŝĂƟĞǀĞǌŽƌŐͿ͕ĞĞŶ
ŵĂŶƚĞůǌŽƌŐĞƌǀĂŶŝĞŵĂŶĚŵĞƚĚĞŵĞŶƟĞĚŝĞŝŶĚĞ
ůĂĂƚƐƚĞůĞǀĞŶƐĨĂƐĞǀĞƌŬĞĞƌƚĞŶDĂƚŚ'ƵůƉĞƌƐŐĂĂŶ
met elkaar in gesprek over:
͞ĚĞůĂĂƚƐƚĞĨĂƐĞǀĂŶŚĞƚůĞǀĞŶǀĂŶŵĞŶƐĞŶŵĞƚ
ĚĞŵĞŶƟĞĞŶǁĂƚǁŝũǀŽŽƌŚĞŶĞŶŚƵŶŶĂĂƐƚĞŶ
kunnen betekenen”.
De onderwerpen die aan de orde komen, zijn o.a.
ͲtĂŶŶĞĞƌďĞŐŝŶƚĚĞůĂĂƚƐƚĞĨĂƐĞǀĂŶŚĞƚǌŝĞŬǌŝũŶ
ǀĂŶŵĞŶƐĞŶŵĞƚĚĞŵĞŶƟĞ͍
ͲtĂƚŬƵŶŶĞŶǁŝũǀŽŽƌĚĞŵĞŶƐĞŶŵĞƚĚĞŵĞŶƟĞ
ĞŶŚƵŶŶĂĂƐƚĞŶĚŽĞŶŝŶĚĞůĂĂƚƐƚĞĨĂƐĞǀĂŶ
ŚĞƚǌŝĞŬǌŝũŶ͍
Ͳ,ŽĞŬƵŶŶĞŶǁĞŽŵŐĂĂŶŵĞƚĚĞƟũĚĂůƐŚĞƚĂĨƐĐŚĞŝĚŶĂĚĞƌƚ͍
- Hoe moet de nazorg voor naasten en hulpverleŶĞƌƐŐĞƌĞŐĞůĚǌŝũŶ͍
Van ŵĂĂŶĚĂŐϭϱƚŽƚĞŶŵĞƚϭϵŵĂĂƌƚ a.s. wordt
dit programma uitgezonden door ZdsWĂƌŬƐƚĂĚ͗
ΖƐŵŽƌŐĞŶƐŽŵϭϬ͘ϬϬƵƵƌĞŶΖƐŵŝĚĚĂŐƐŽŵϭϴ͘ϬϬ
ƵƵƌ. Het programma duurt ongeveer 20 minuten
en is te zien op Ziggo kanaal 43.
Mensen die geen Ziggo hebben kunnen de uitzending later zien op onze eigen website ŚƩƉ͗ͬͬĂůǌŚĞŝŵĞƌͲŶĞĚĞƌůĂŶĚ͘ŶůͬƌĞŐŝŽƐͬƉĂƌŬƐƚĂĚͲůŝŵďƵƌŐ
Wij zouden het erg op prijs stellen als u ons
ĚĂĂƌŶĂ͕ǀŝĂŚĞƚƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚ;ĚŚƌ>͘WŝĞƚĞƌƐ͕ƚĞů͘
ϬϲϭϯϯϲϱϬϬϴŽĨĞŵĂŝůĂůǌŚĞŝŵĞƌƉĂƌŬƐƚĂĚůŝŵďƵƌŐΛ
ŐŵĂŝů͘ĐŽŵͿǁŝůƚůĂƚĞŶǁĞƚĞŶŚŽĞĚŝƚƉƌŽŐƌĂŵŵĂďŝũ
u is overgekomen en welke onderwerpen u graag
nog besproken zou willen zien.

d/d^,EϮϬϮϭ
ǁĞĚĞƌŽŵƵŝƚŐĞƐƚĞůĚ
,ĞƚĂƌƟŬĞůůĞǌĞŶĚŽǀĞƌĚĞǀĂƐƚĞŶƟũĚ͗ŽŶĚĞƌǁĞŐŶĂĂƌ
WĂƐĞŶ͕ŝŶŚĞƚWĂƌŽĐŚŝĞŶŝĞƵǁƐ;ϮϳĨĞď͚͘ϮϭͿŐĞƐĐŚƌĞven door onze Deken Bouman, schrok ik even. VasƚĞŶƟũĚŽǀĞƌƐůĂĂŶǌŝƚĞƌŶĂƚƵƵƌůŝũŬŶŝĞƚŝŶĚŝƚũĂĂƌ͘Ğ
ĚĞŬĞŶƐĐŚƌŝũŌǀĞƌĚĞƌĚĂƚǁĞŵĞƚǀĂůůĞŶĞŶŽƉƐƚĂĂŶ
onze wegen dienen te vinden. Jullie begrijpen het
Ăů͘,ĞƚdŝĞƐĐŚŬĂŵƉŝŽĞŶƐĐŚĂƉϮϬϮϭŐĂĂƚĚŝƚũĂĂƌŶŝĞƚ
door en dat voor de tweede keer op rij. Met wat
vallen en opstaan en vechten tegen het virus komen
ǁĞǀĂƐƚĞŶǌĞŬĞƌǁĞĞƌďŝũĞůŬĂĂƌŽƉǁŝƩĞĚŽŶĚĞƌĚĂŐ
ϮϬϮϮ͊͊ĨŐĞƐƉƌŽŬĞŶ͍͍
Het enige voordeel is dat de charmante kampioeŶĞϮϬϭϵ͕,ĞŶƌŝģƩĞ^ůĂŶŐĞŶ͕ĚĞƟƚĞůŵĞƚƚƌŽƚƐŬĂŶ
ĚƌĂŐĞŶƚŽƚϮϬϮϮ͘ĞŶƵŵŵĞƌƐϮĞŶϯ͕KůŝǀŝĞƌ>ĂďĂƚski en Jos van Gulick, kunnen dan weer hun beste
ďĞĞŶƚũĞǀŽŽƌǌĞƩĞŶŽŵǀŽŽƌĚĞƟƚĞůƚĞŐĂĂŶ͘
ĞWĂĂƐŚĂĂƐǌŝĞƚũƵůůŝĞŐƌĂĂŐŽƉǁŝƩĞĚŽŶĚĞƌĚĂŐ
ϮϬϮϮ͕ŝŶĚĞ,ŽĞƐŬĂŵĞƌǀĂŶtĞůƚĞŶďŝĞĚ͛ƌĞƌƚ͘
EĂŵĞŶƐŚĞƚdŝĞƚƐĐŚĐŽŵŝƚĠ͕Žƌ,ŽƵďĞŶ

<KZ/Zd:^
'ĞǀŽŶĚĞŶ
Inklapbare leesbril in hoesje.
KƉŚĞƚĮĞƚƐƉĂĚƚĞŐĞŶŽǀĞƌDŽŶĚƌŝĂĂŶĂĂŶĚĞ:ŽŚŶ&͘
<ĞŶŶĞĚǇůĂĂŶ͕ŽƉĚŝŶƐĚĂŐϮŵĂĂƌƚϮϬϮϭ͘
dĞďĞǀƌĂŐĞŶ͗ϬϲͲϮϬϰϰϲϵϬϳ.

'ĞůĚǀĞƌůŽƌĞŶ

KƉŵĂĂŶĚĂŐϮϮĨĞďƌƵĂƌŝŚĞĞŌĞĞŶďĞǁŽŶĞƌǀĂŶ
tĞůƚĞŶĞƌŐĞŶƐƚƵƐƐĞŶŚĞƚŬƌƵŝƐƉƵŶƚWŝũŶƐǁĞŐͬtĞůƚĞƌƚƵŝũŶƐƚƌĂĂƚĞŶĚĞWůƵƐŝŶĚĞŽŽŵĞĞŶŽƉŐĞƌŽůĚ
ƉĂŬŬĞƚũĞďĂŶŬďŝůũĞƩĞŶƚ͘ǁ͘ǀ͘ϭϭϬƵƌŽǀĞƌůŽƌĞŶ͘
Mocht iemand dit gevonden hebben kan er contact
ǁŽƌĚĞŶŽƉŐĞŶŽŵĞŶŵĞƚĚĞƌĞĚĂĐƟĞǀĂŶĚĞtĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌ;ǁĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵͿ

tĞůƚĞŶnodigt uit!

ǁǁǁ͘ǁĞůŬŽŵŝŶǁĞůƚĞŶ͘Ŷů

tĞůƚĞŶnodigt uit!

ǁǁǁ͘ǁĞůŬŽŵŝŶǁĞůƚĞŶ͘Ŷů

DĞĂĐƵůƉĂ
tĞŬĞŶŶĞŶŚĞƚƵŝƚĚĞĞƵĐŚĂƌŝƐƟĞǀŝĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞŬĂtholieke kerk: “mea culpa, mea culpa, mea maxima
culpa”. Kennelijk is één culpa onvoldoende voor
God; ik neem dat tenminste zondermeer aan, want
ik ben zo opgevoed en opgegroeid.
,ĞƚŝƐĞĞŶƐŽŽƌƚ͞ƐŽƌƌǇ͛ǌĞŐŐĞŶƚĞŐĞŶ'ŽĚ͕ŽŵĚĂƚ
ũĞĞĞŶĂĂŶƚĂůǀĞƌŬĞĞƌĚĞĚŝŶŐĞŶŚĞďƚŐĞĚĂĂŶŽĨ
ǌĞůĨƐŐĞĚĂĐŚƚ͘/ŬǀŝŶĚĚĂƚƉƌŝŵĂ͘'ŽĚǀĞƌĚŝĞŶƚĚĂƚ͘
ĞƚƌĞŶĚŝƐŚĞůĂĂƐ͕ĚĂƚĞƌƐƚĞĞĚƐŵŝŶĚĞƌ͞ƐŽƌƌǇ͟
wordt gezegd, zeker in de kerk, maar ook daarbuiten.
Mensen stellen zich niet graag kwetsbaar op
ũĞŐĞŶƐĞĞŶĂŶĚĞƌŽĨǌŝũŶƚĞŬŽƉƉŝŐŽŵǌŝĐŚĞƌŐĞŶƐ
schuldig aan te verklaren.
^ŽƌƌǇǌĞŐũĞ͕ĂůƐũĞĞĞŶĂŶĚĞƌĞŶŝŐŶĂĚĞĞůŚĞďƚƚŽĞgebracht. Dat kan iets kleins zijn, bijvoorbeeld bij
je eerste date een glas wijn omstoten, waardoor
de nieuwe jurk van de mooie dame tegenover je
ŶĂĂƌĚĞĮůŝƐƟũŶĞŶŝƐ͘
'ŽůŝĂƚŚǁĂƐŽǀĞƌŝŐĞŶƐǌĞůĨĞĞŶ&ŝůŝƐƟũŶ͕ĚŝĞĚŽŽƌĚĞ
kleine David met een soort katapult uitgeschakeld
ǁĞƌĚ͘/ŬŐĞůŽŽĨŽǀĞƌŝŐĞŶƐŶŝĞƚ͕ĚĂƚĂǀŝĚƚŽĞŶ͞ƐŽƌƌǇ͟ŚĞĞŌŐĞǌĞŐĚ͘
EŝĐŽsĞƌŚŽĞǀĞŶǌĂůĚĂƚĚĞŶŬŝŬŽŽŬŶŝĞƚĚŽĞŶ͕
als hij de volgende keer Badr Hari op zijn donder
ŐĞĞŌ͘
Soms gebeuren er echter ook ergere dingen, bijvoorbeeld als je met je oude, verroeste Mini een
ĚĞƵŬƌŝũĚƚŝŶĚĞŶŝĞƵǁĞdĞƐůĂǀĂŶũĞďƵƵƌŵĂŶ;ŝŬ
ŶĞĞŵĂĂŶƉĞƌŽŶŐĞůƵŬͿ͘/ŬĚĞŶŬĚĂƚĚĂŶǁĞůĞĞŶ
͞ŵĞĂŵĂǆŝŵĂĐƵůƉĂ͟ŽƉǌ͛ŶƉůĂĂƚƐŝƐ͕ŵĂĂƌůĞƵŬ
ŬŽĸĞĚƌŝŶŬĞŶďŝũĚĞďƵƌĞŶŝƐĚĂŶǁĞůǀŽŽƌďŝũ͕ǀƌĞĞƐ
ik.
EĞĞ͕ǁĞǌĞŐŐĞŶŶŝĞƚĂůƟũĚ͞ƐŽƌƌǇ͟ĞŶĚĂƚŚŽĞŌŽŽŬ
ŶŝĞƚĂůƟũĚ͘
Zo heb ik geen schuld betuigd tegenover de examinator op mijn eindexamen middelbare school,
toen ik gebruik heb gemaakt van de toevallig op
mijn pad gekomen oplossingen van een paar –
voor mij ondoenlijke – scheikundige vraagstukken,
waardoor ik voor dit hopeloze vak alsnog een
voldoende haalde en daardoor slaagde.
ĞŶďĞƉĂĂůĚĞǀŽƌŵǀĂŶĨƌĂƵĚĞ͕ŵĂĂƌǁŝĞŚĞĞŌĞƌ
ŶƵŶŝĞƚŽŽŝƚĞĞŶƐĂĨŐĞŬĞŬĞŶďŝũĞĞŶƉƌŽĞĨǁĞƌŬŽĨ
ĞǆĂŵĞŶ͍ĂĂƌǀŽŽƌ͞ƐŽƌƌǇ͟ǌĞŐŐĞŶ͕ůŝũŬƚŵŝũĚĂŶ
ĞĞŶƐŽŽƌƚǌĞůĩĞƐŵĞƫŶŐŵĞƚĨŽƌƐĞŶĂĚĞůŝŐĞŐĞǀŽůŐĞŶǀŽŽƌũĞǌĞůĨ͘
ƉƌŽƉŽƐ͕ďĞƐŵĞƫŶŐ͗ŚĞďďĞŶĚĞŚŝŶĞǌĞŶĂů
͞ƐŽƌƌǇ͟ŐĞǌĞŐĚ͍ĂĐŚƚŚĞƚŶŝĞƚ͘ŶĚĞƌŝƩĞŶ͍Ŷ
ĚĞƵŝĚͲĨƌŝŬĂŶĞŶĞŶƌĂǌŝůŝĂŶĞŶǀŽŽƌŚƵŶďŝũŽŶƐ
ŐĞŢŵƉŽƌƚĞĞƌĚĞǀŝƌƵƐǀĂƌŝĂŶƚĞŶ͍EĂĚĂ͘
tŝũǌŝƩĞŶĞƌŵĂĂƌŵŽŽŝŵĞĞ͕ŶŝĞƚǁĂĂƌ͍

DĂĂƌǁŽƌĚƚŚĞƚŶŝĞƚŚŽŽŐƟũĚ͕ĚĂƚǁŝũŵĞƚǌ͛Ŷ
allen, de hele wereld, “mea maxima culpa” in het
ŬǁĂĚƌĂĂƚŐĂĂŶǌĞŐŐĞŶƚĞŐĞŶĚĞŐĞŶĞƌĂƟĞƐĚŝĞŶĂ
ŽŶƐŬŽŵĞŶ͍
,ĞďďĞŶǁŝũŵĞƚǌ͛ŶĂůůĞŶĞƌŶŝĞƚĞĞŶĞŶŽƌŵǌŽŽŝƚũĞ
ǀĂŶŐĞŵĂĂŬƚ͍
De lucht is vervuild, de zee ook, de natuur is op
allerlei manieren geminacht en geweld aangedaan
en die natuur neemt nu wraak op ons. Het is genoeg geweest.
,ĞƚŝƐŶŝĞƚǀŝũĨǀŽŽƌƚǁĂĂůĨ͖ŚĞƚŝƐĠĠŶǀŽŽƌƚǁĂĂůĨ͘
ĞŐůĞƚƐũĞƌƐƐŵĞůƚĞŶ͕ĚĞŽŵǀĂŶŐǀĂŶŚĞƚEŽŽƌĚƉŽŽůŝũƐŝƐůĂŐĞƌĚĂŶŽŽŝƚ͕ĚĞǌĞĞģŶǌŝƩĞŶǀŽůƉůĂƐƟĐ
en de lucht is zwaar vervuild met voor de gezondŚĞŝĚƐĐŚĂĚĞůŝũŬĞƐƚŽīĞŶ͕ŐĞƉƌŽĚƵĐĞĞƌĚĚŽŽƌŽŶƐ͘
,ŽĞǌƵůůĞŶǀŽůŐĞŶĚĞŐĞŶĞƌĂƟĞƐŽŶƐŬǁĂůŝĮĐĞƌĞŶ͍
Waarschijnlijk als nietsontziende barbaren, die de
natuur, de wereld, zwaar beschadigd hebben. Ja, ik
heb het over ons!
Het is aan ons om dat beeld bij te stellen, niet
ůĂƚĞƌ͕ŵĂĂƌEh͘
ƌŝƐŐĞŶŽĞŐŐĞůĞƵƚĞƌĚĚŽŽƌƉŽůŝƟĐŝĞŶƌĞŐĞƌŝŶŐĞŶ͘
,ĞƚŝƐƟũĚǀŽŽƌĂĐƟĞ͕ĚƵƐďĞŐŝŶďŝũũĞǌĞůĨĞŶƐƚĞůũĞ
ĚĞǀƌĂĂŐ͗ǁĂƚŬĂŶŝŬĚŽĞŶŽŵŵŝũŶǁĞƌĞůĚ;tĞůƚĞŶͲĞŶǌĞŶƌĂĚĞͿďĞƚĞƌƚĞŵĂŬĞŶ͘
sŽŽƌĞĞŶƐĐŚĞƵƚũĞŵĂƌĞƩŽŝŶŵŝũŶŬŽĸĞƟũĚĞŶƐ
ĚĞǌĞsĂƐƚĞŶƟũĚ͕ŚŽĞĨŝŬʹŚŽŽƉŝŬʹŐĞĞŶ͞ŵĞĂ
culpa” tegen God te zeggen.
Wel zal ik een maximale “mea culpa” moeten
zeggen tegen mijn kleinkind, als ik niet heel snel de
ŶĂƚƵƵƌŝŶĂůŚĂĂƌĨĂĐĞƩĞŶŐĂƌĞƐƉĞĐƚĞƌĞŶ͘
ŽĞƚƵŵĞĞ͍
ŶƚŽŶtŝŶŶŝŬĞƐ

DŽŶĚƌŝĂĂŶďĞƌĞŝĚƚ
ĞƐĐŚĞƌŵĚtŽŶĞŶ
ƵŝƚŵĞƚϲďĞĚĚĞŶ
In samenspraak met de gemeente Heerlen hebďĞŶǁŽŶŝŶŐĐŽƌƉŽƌĂƟĞtĞůůĞƌĞŶDŽŶĚƌŝĂĂŶŚĞƚ
voornemen om zes Skaeve Husen te realiseren op
ŽŶǌĞůŽĐĂƟĞ:ŽŚŶ&͘<ĞŶŶĞĚǇůĂĂŶϯϬϭ͘,ĞƚƐƚƌĞǀĞŶ
ŝƐŽŵĚĞ^ŬĂĞǀĞ,ƵƐĞŶŝŶĚĞŚĞƌĨƐƚǀĂŶϮϬϮϭŬůĂĂƌ
te hebben om er zorg te bieden in het kader van
Beschermd Wonen. Voor Mondriaan is dit een kleine uitbreiding van het huidige Beschermd Wonen
ĂĂŶďŽĚ͘ĞĚĞĮŶŝƟĞǀĞǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐƐĂĂŶǀƌĂĂŐǁŽƌĚƚ
op dit moment voorbereid.

WE^/KE/E/,d͍

ŽĞůŐƌŽĞƉ
/ĞĚĞƌĞĞŶǁŝůůŝĞĨƐƚǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐǁŽŶĞŶ͘sŽŽƌƐŽŵŵŝŐĞŵĞŶƐĞŶŝƐĚŝƚĞĐŚƚĞƌŶŝĞƚǀĂŶǌĞůĨƐƉƌĞŬĞŶĚ͘
WƐǇĐŚŝĂƚƌŝƐĐŚĞƉƌŽďůĞŵĞŶŬƵŶŶĞŶĚĞƌĞĚĞŶǌŝũŶ
ĚĂƚŵĞŶƐĞŶŝŶĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐŬŽŵĞŶǀŽŽƌĞĞŶƌƵƐƟŐĞ
woonplek waar zorg een natuurlijke aanvulling is.
Mondriaan biedt deze zorg in heel Zuid-Limburg,
zo ook op het terrein van Mondriaan in Heerlen.
tĂƚǌŝũŶ^ŬĂĞǀĞ,ƵƐĞŶ͍
Skaeve Huse is een concept uit Denemarken. Skaeve Husen zijn eenvoudige eenpersoons woningen
ǀĂŶǌŽ͛ŶĚĞƌƟŐƚŽƚǀŝũŌŝŐǀŝĞƌŬĂŶƚĞŵĞƚĞƌĚŝĞŽƉ
ŐƌŽƚĞƌĞĂĨƐƚĂŶĚǀĂŶƌĞŐƵůŝĞƌĞǁŽŶŝŶŐĞŶǁŽƌĚĞŶ
gebouwd. De woningen beschikken over eigen
sanitair en een eigen keuken. Het zijn eenvoudige,
vrijstaande woningen voor mensen voor wie het
ůĂƐƟŐŝƐŽŵŝŶĞĞŶǁŽŽŶǁŝũŬƚĞǁŽŶĞŶ͘ĞďĞǁŽŶĞƌƐŬƌŝũŐĞŶŝŶĞĞŶƌƵƐƟŐĞŽŵŐĞǀŝŶŐďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ͕
zodat een terugkeer naar een reguliere woonvorm
ǁĞůůŝĐŚƚŵŽŐĞůŝũŬŝƐ͘,ĞƚĚŽĞůŝƐǌĞůĨƌĞĚǌĂĂŵŚĞŝĚ
ǀĂŶďĞǁŽŶĞƌƐƚĞƐƟŵƵůĞƌĞŶĞŶƚĞďĞŚŽƵĚĞŶ͘
KŶǌĞďƵƌĞŶ
ĞǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐŝƐĚĂƚŚĞƚƐƚƌĂĂƚďĞĞůĚŝŶĚĞĚŝƌĞĐƚĞ
omgeving nauwelijks zal veranderen. In december
ŚĞďďĞŶǁĞĚĞ^ƟĐŚƟŶŐƵƵƌƚŐĞƌŝĐŚƚtĞƌŬĞŶtĞůƚĞŶͲĞŶǌĞŶƌĂĚĞŐĞŢŶĨŽƌŵĞĞƌĚŽǀĞƌĚĞǌĞŽŶƚǁŝŬŬĞling.
ĞŬŽŵĞŶĚĞƟũĚǌƵůůĞŶǁĞĚĞďƵƵƌƚƌĞŐĞůŵĂƟŐ
een update geven en we willen vast aankondigen
dat we de omwonenden graag een kijkje achter
de schermen willen geven wanneer de woningen
klaar zijn.
ĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚ
/ŶϮϬϭϴŚĞďďĞŶĂůůĞŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĚĞŶǀĂŶWĂƌŬƐƚĂĚ
ĚĞŶŽƚĂ͞sŝƐŝĞKƉǀĂŶŐĞŶĞƐĐŚĞƌŵĚ
tŽŶĞŶWĂƌŬƐƚĂĚ͟ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘/ŶĚĞǌĞǀŝƐŝĞĞŶĚĞ
ĚĂĂƌŽƉŐĞďĂƐĞĞƌĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐĂŐĞŶĚĂ͕ŝƐĂĨŐĞƐƉƌŽŬĞŶĚĂƚďŝŶŶĞŶWĂƌŬƐƚĂĚϮϭ^ŬĂĞǀĞ,ƵƐĞŶ
ŐĞďŽƵǁĚǁŽƌĚĞŶ͘KŵĚĞŽƉǀĂŶŐƚĞǀĞƌďĞƚĞƌĞŶ
ĞŶĚĞ^ŬĂĞǀĞ,ƵƐĞŶƚĞƌĞĂůŝƐĞƌĞŶŚĞĞŌŐĞŵĞĞŶƚĞ
,ĞĞƌůĞŶĞǆƚƌĂĮŶĂŶĐŝģůĞŵŝĚĚĞůĞŶĂĂŶŐĞǀƌĂĂŐĚ
bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
^ƉŽƌƚ;st^ͿĞŶŚĞƚŵŝŶŝƐƚĞƌŝĞǀĂŶŝŶŶĞŶůĂŶĚƐĞ
ĂŬĞŶĞŶ<ŽŶŝŶŬƌŝũŬƐƌĞůĂƟĞƐ;<ͿĞǌĞĂĂŶǀƌĂŐĞŶ
zijn toegekend. Mondriaan wil de zorg leveren
voor de eerste zes units die gerealiseerd worden.

'ĂŽĨǁŝůũĞďŝŶŶĞŶŬŽƌƚ͕ĂůĚĂŶŶŝĞƚǀĞƌǀƌŽĞŐĚ͕ŵĞƚ
ƉĞŶƐŝŽĞŶ͍
Zo ja, dan is onderstaande tekst wellicht handig
om eens te lezen.
De meest bekende pensioenregelingen zijn:
 ϭ͘ ,ĞƚƐƚĂĂƚƐƉĞŶƐŝŽĞŶ͕ŽĨǁĞůĚĞKt
2.
Het aanvullend werknemerspensioen
Ěϭ͘ĞKt
ĞKtŬƌŝũŐũĞǀĂŶĂĨĚĞĚĂŐĚĂƚũĞĚĞKtͲůĞĞĨƟũĚŚĞďƚďĞƌĞŝŬƚ͕ĞŶĚĂĂƌŬĂŶǀĞƌĚĞƌŶŝĞƚĂĂŶ
gesleuteld worden.
Ad 2. Het aanvullend werknemerspensioen
Het aanvullend werknemerspensioen kent, anders
ĚĂŶĚĞKt͕ǁĞůŬĞƵǌĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͕ǌŽĂůƐ͗
 Ͳ
WĞŶƐŝŽĞŶŝŶŐĂŶŐƐĚĂƚƵŵ
Uitruil opgebouwd partnerpensioen
Aanvullend partnerpensioen
 Ͳ
KtͲĐŽŵƉĞŶƐĂƟĞƌĞŐĞůŝŶŐ
 Ͳ
dŝũĚĞůŝũŬĞĞŶŚŽŐĞƌƉĞŶƐŝŽĞŶ
 Ͳ
ĞĞůƟũĚƉĞŶƐŝŽĞŶ
ĞďŝũĚĞĚĞĮŶŝƟĞǀĞƉĞŶƐŝŽĞŶĂĂŶǀƌĂĂŐŐĞŵĂĂŬte keuzes zijn onomkeerbaar; het is dus zaak om
ŐŽĞĚŶĂƚĞĚĞŶŬĞŶŽǀĞƌĚĞŵŽŐĞůŝũŬĞŽƉƟĞƐ͘
EŝĞƚǀĂŶŝŶǀůŽĞĚŽƉĚĞŚŽŽŐƚĞǀĂŶŚĞƚďƌƵƚŽͲ͕
ŵĂĂƌǁĞůŽƉŚĞƚŶĞƩŽͲƉĞŶƐŝŽĞŶ͕ŝƐĚĞǀŽŽƌŐĞůĞŐĚĞ
ǀƌĂĂŐŽǀĞƌĚĞƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐǀĂŶĚĞůŽŽŶŚĞĸŶŐƐŬŽƌƟŶŐ͘ŝƚƌŽĞƉƚďŝũĚĞŶŝĞƚĮƐĐĂůŝƐƚĞŶŵĞĞƐƚĂůŽŽŬĚĞ
nodige vraagtekens op.
EĂĂƐƚĚĞůŽŽŶŚĞĸŶŐǁŽƌĚƚĞƌŽƉďƌƵƚŽƉĞŶƐŝŽĞŶuitkering ook nog de bijdrage zorgverzekeringswet,
kortweg ZVW, ingehouden.
De laatste jaren van mijn werkzame leven heb ik
ƉĞŶƐŝŽĞŶǀŽŽƌůŝĐŚƟŶŐŵŽŐĞŶŐĞǀĞŶ;ŐĞĞŶĂĚǀŝĞƐ͊Ϳ͕
waarbij ik merkte dat er, m.n. bij de 60-plussers,
ďĞƐƚǁĞůďĞŚŽĞŌĞďĞƐƚĂĂƚĂĂŶĚŝƚƐŽŽƌƚǀŽŽƌůŝĐŚƟŶŐ͘
EƵŝŬǌĞůĨŵĞƚƉĞŶƐŝŽĞŶďĞŶ͕ǁŝůŝŬĞĞŶĚĞĞůǀĂŶ
ŵŝũŶƟũĚďĞƐƚĞĚĞŶĂĂŶŚĞƚŽǀĞƌĚƌĂŐĞŶǀĂŶŵŝũŶ
ŬĞŶŶŝƐŽƉƉĞŶƐŝŽĞŶŐĞďŝĞĚ͘ŶĚĂƚǌŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬŝŶ:ŝƉĞŶ:ĂŶŶĞŬĞƚĂĂů͘'ĞŵŝĚĚĞůĚŶĞĞŵƚǌŽ͛Ŷ
volledige sessie ongeveer 1½ uur in beslag, voor
ĞĞŶǀĂƐƚƚĂƌŝĞĨǀĂŶΦϳϱ͕ϬϬĂůůͲŝŶ͘tŝůũĞĞŶŬĞůƚĞŬƐƚ
ĞŶƵŝƚůĞŐŽǀĞƌŚĞƚũĂĂƌůŝũŬƐĚŽŽƌŚĞƚƉĞŶƐŝŽĞŶĨŽŶĚƐ
ǀĞƌƐƚƌĞŬƚĞhWK;hŶŝĨŽƌŵWĞŶƐŝŽĞŶͲKǀĞƌǌŝĐŚƚͿĚĂŶ
ŬĂŶĚĂƚŶĂƚƵƵƌůŝũŬŽŽŬ͘ĂŶǌŝũŶǁĞŵĞƚĞĞŶŚĂůĨ
ƵƵƌƚũĞǁĞůŬůĂĂƌ͘sĂƐƚƚĂƌŝĞĨΦϮϱ͕ϬϬĂůůͲŝŶ͘sŽŽƌ
ŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŐĞůŝĞǀĞƚĞďĞůůĞŶŵĞƚ͗
tŝů<ƵŝƚĞŶ
ƌ͘/ƌ͘ZŽƐƐǀ͘>ĞŶŶĞƉƐƚƌ͘ϭ
ϲϰϭϵ<,ĞĞƌůĞŶ
D͘ϬϲͲϯϴϵϯϵϰϬϬ

&ŽƚŽΖƐ͗>ƵĐŚŽĂƌƌĞŶŽ

hhZdKZ'E
d,h/^KZ'E/^d/
DdKZ'KWDd
ƵƵƌƚǌŽƌŐEĞĚĞƌůĂŶĚ
ƵƵƌƚǌŽƌŐŝƐĞĞŶůĂŶĚĞůŝũŬĞƚŚƵŝƐǌŽƌŐŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͕
die vanuit een vernieuwend idee, persoonlijke zorg
ůĞǀĞƌƚĂĂŶŚƵŝƐ͘ĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞŐĂĂƚĂůƌĞĞĚƐϭϭũĂĂƌ
ƵŝƚǀĂŶŬůĞŝŶĞǌĞůĨƐƚƵƌĞŶĚĞƚĞĂŵƐ͕ďĞƐƚĂĂŶĚĞƵŝƚ
verpleegkundigen en ziekenverzorgenden-IG.
ĞǌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŬŝũŬĞŶƐĂŵĞŶŵĞƚĚĞĐůŝģŶƚǁĂƚ
er thuis aan zorg nodig is, welke tools en zaken er
geregeld moeten worden en zoeken in de directe
ŽŵŐĞǀŝŶŐŶĂĂƌŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ͘ƌǁŽƌĚƚŐĞƐƚƌĞĞĨĚ
ŶĂĂƌǌĞůĨƌĞĚǌĂĂŵŚĞŝĚĞŶĞīĞĐƟǀŝƚĞŝƚ͘DĞĚĞŽŵĚĂƚ
ĚĞƚĞĂŵƐǌĞůĨƐƚƵƌĞŶĚǌŝũŶĞŶĚƵƐǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬ
voor planning en uitvoering van de zorg, kunnen ze
ŚƵŶǀĞƌŵŽŐĞŶĞŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚĞŝƚŽƉƟŵĂĂůŝŶǌĞƚƚĞŶ͘,ƵŶĚŝƌĞĐƚĞďĞƚƌŽŬŬĞŶŚĞŝĚŐĞĞŌƉĂƐƐĞŶĚĞĞŶ
persoonlijke zorg. Buurtzorgteam Heerlen-Zuid is
werkzaam in de wijken Aarveld/Bekkerveld, Douve
Weien, Welten, Heerlerbaan, en een stukje Molenberg.
ŽƌŐǀƌĂĂŐŽƉŵĂĂƚ
,ĞĞŌhƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞŽĨŵĞĚŝƐĐŚĞǌŽƌŐŶŽĚŝŐŝŶĚĞ
ƚŚƵŝƐƐŝƚƵĂƟĞ͍ŽĂůƐďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŶĂĞĞŶŽƉĞƌĂƟĞ͕
wondzorg, ondersteuning bij lichamelijke verzorŐŝŶŐŽĨďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐǀĂŶĚĞŵĞŶƟĞ͕ĚĂŶŬƵŶƚhǌĞůĨ
ĞĞŶŬĞƵǌĞŵĂŬĞŶǁĞůŬĞƚŚƵŝƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞhǁŝůƚ
ŝŶƐĐŚĂŬĞůĞŶ͘EĂĐŽŶƚĂĐƚǀŝŶĚƚĞƌĞĞŶŝŶƚĂŬĞĞŶŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐĂƟĞǀĂŶǌŽƌŐƉůĂĂƚƐ͘EŝĞƚĂůůĞĞŶŵĞĚŝƐĐŚĞ
zorg is belangrijk, maar ook mentale en sociale
aandacht is van groot belang.
dĞĂŵǁŽƌŬ
Het Buurtzorgteam Heerlen -Zuid bestaat op dit
ŵŽŵĞŶƚƵŝƚϭϭůĞĚĞŶ͘EĂĂƐƚĚĞǀĂƐƚĞŬĞƌŶ͕ǁĞƌŬƚ
ǌĞŽŽŬŵĞƚϬͲƵƵƌĚĞƌƐ͘ůůĞŵĂĂůŝŶĚĞĨƵŶĐƟĞǀĂŶ
verpleegkundigen en ziekenverzorgenden-IG met
ŚƵŶĞŝŐĞŶĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚĞŶƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƟĞƐ͘
dĞǀƌĞĚĞŶŚĞŝĚŝƐĚĞďĂƐŝƐŽŵĂůƐĞĞŶĞĐŚƚƚĞĂŵ
ƐĂŵĞŶƚĞŬƵŶŶĞŶǁĞƌŬĞŶ͘EŝĞƚĂůůĞĞŶƚƵƐƐĞŶĚĞ
ǌŽƌŐĂĂŶďŝĞĚĞƌĞŶĚĞĐůŝģŶƚ͕ŵĂĂƌŽŽŬďŝŶŶĞŶŚĞƚ

ƵƵƌƚǌŽƌŐƚĞĂŵǌĞůĨ͘tĂŶƚƵƵƌƚǌŽƌŐƐƚĂĂƚŐĞůŝũŬ
aan regelrecht teamwork. Alles ligt in handen van
de verschillende teamleden. Zo gaan ze niet alleen
in overleg over de juiste zorg, maar ook over gereĚĞŶƌŽƵƚĞƐ͕ǀĂŬĂŶƟĞƉůĂŶŶŝŶŐĞŶ͕ǁĞƌŬƟũĚĞŶĞŶŚĞƚ
ĂĂŶŶĞŵĞŶǀĂŶŶŝĞƵǁƉĞƌƐŽŶĞĞů͘KŽŬŚĞƚďƵĚŐĞƚbeheer is eigen verantwoording. Samenwerken is
dus van wezenlijk belang, waarbij elk teamlid kijkt
ǀĂŶƵŝƚĚĞĞŝŐĞŶĐŽŵƉĞƚĞŶƟĞĞŶĚƵƐǀĂŶƵŝƚĞĞŶ
andere invalshoek.
Buurtzorgteam Heerlen-Zuid probeert ook geregeld aan te sluiten bij andere vormen van overleg.
dĞĚĞŶŬĞŶĂĂŶďƵƵƌƚŐĞƌŝĐŚƚŽǀĞƌůĞŐŽĨĞĞŶŐĞƐƉĞcialiseerd netwerk, Je wilt niet alleen vertrouwen
ǁŝŶŶĞŶďŝũĚĞĐůŝģŶƚ͕ŵĂĂƌŽŽŬďŝũĚĞďĞƚƌŽŬŬĞŶ
ǌŽƌŐĂĂŶďŝĞĚĞƌƐ͕ǌŽĂůƐŚƵŝƐĂƌƚƐͬƉƌĂŬƟũŬŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞƌ͕ĨǇƐŝŽ͕ĞƌŐŽĞŶĐĂƐĞŵĂŶĂŐĞƌ͘DĞƚĚĞǌĞŵƵůƟdisciplinaire aanpak wordt er een team rondom
ĚĞĐůŝģŶƚŐĞǀŽƌŵĚŽŵŽƉƟŵĂůĞǌŽƌŐƚĞŬƵŶŶĞŶ
leveren.
ůŵĞƚĂůĞĞŶĮũŶĞŵĂŶŝĞƌǀĂŶǁĞƌŬĞŶ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌ
ŽƉƟŵĂůĞƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞĂĂŶĚĂĐŚƚǀŽŽƌĚĞĐůŝģŶƚ
ŵŽŐĞůŝũŬŝƐ͘,ŝĞƌŵĞĞŬĂŶƵƵƌƚǌŽƌŐĚĞĐŽŶƟŶƵŢƚĞŝƚ
van de zorg goed waarborgen.
tŝůƚhƵƵƌƚǌŽƌŐďŝŶŶĞŶhǁƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞƐŝƚƵĂƟĞ
ŝŶǌĞƩĞŶ͕ĚĂŶŬƵŶƚhĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚŽŶƐŽƉŶĞŵĞŶ͘
,ŝĞƌǀŽŽƌŝƐŐĞĞŶǀĞƌǁŝũǌŝŶŐǀĂŶŚƵŝƐĂƌƚƐŽĨŐŽĞĚkeuring van de zorgverzekering nodig.
ƵƵƌƚǌŽƌŐƚĞĂŵ,ĞĞƌůĞŶƵŝĚϬϲͲϮϬϮϱϲϬϮϬͬ
ŚĞĞƌůĞŶǌƵŝĚΛďƵƵƌƚǌŽƌŐŶĞĚĞƌůĂŶĚ͘ĐŽŵ

