
koerier

Wijkblad voor Welten Benzenrade

De landelijke collecte voor Jantje Beton wordt dit jaar gehouden van 
8 t/m 13 maart. In de wijken Welten, Benzenrade en Gelein wordt 

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 

Dan kunt u uw bijdrage via Ideal overmaken.

van hun groepsgebouw “De Groene Long”, gelegen aan de Smid-

kunnen spelen in een goed onderhouden clubgebouw .

Beton. Met speciale aandacht voor kinderen in kwetsbare speelpo-

-
maken:

welten

Alvast bedankt!

naar welterkoerier@gmail.com

laten toekomen. Dit onder vermelding van uw 

u in Word aan te leveren en in de bijlage toe te 

niet op Welten -Benzenrade betrekking hebben 

worden plaatsings-kosten berekend.

In deze nieuwe rubriek willen we een 

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 

-

haal. Hoe heb je bijvoorbeeld de 

mits het geen commercieel karakter 

Maak een word-bestandje van ca 

500 woorden en stuur dat naar 

-



-
-

rus en de bijbehorende maatregelen er de inzet en het enthousias-
me van buurtbewoners, opbouwwerkers en vrijwilligers niet onder 

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. 

 
Maar er is meer. Want in dit moeilijke jaar werd weer eens duidelijk 

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 

de buurt is er vóór en dóór mensen. Alle buurten, ieder met zijn 

Mijn waardering voor jullie onvermoeibare inzet en jullie werkende 

om ons heen, naar de stad en de buurt waarin we wonen. Met de 
-

gen groeit de hoop. Maar vooral de kracht in en van de buurt biedt 

 
Als wethouder Buurtgericht Werken & Burgerbetrokkenheid, ga ik 
graag persoonlijk met u in gesprek over uw buurt. Wat gaat goed en 

-
baar op 06 – 82 51 84 32 en via mail: a.keulen@heerlen.nl.

Warme groet, 
Adriane Keulen, 

 
    

voor uw eigen buurt, dan kunt u ook 

met de Buurtregisseur die speciaal 
staat opgesteld voor uw buurt 

Marion Geurts: m.h.geurts@home.nl

Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Website: 

Facebook:

Alarmnummer: 112

Gemeente Heerlen: 14045

Beheerder Gemeenschapshuis:  0652683388

Alg. maatschappelijk werk: 045-5604004

Klachtennummer Mondriaan Zorggroep: 

Water: 0800-0233040 

Bij structureel adverteren 

welterkoerier@gmail.com



tour” wordt uitgezonden vanuit het wijngoed 

Fromberg in Ubachsberg/Voerendaal.

met elkaar in gesprek over:

kunnen betekenen”.

De onderwerpen die aan de orde komen, zijn o.a.

-

- Hoe moet de nazorg voor naasten en hulpverle-

Van  a.s. wordt 

dit programma uitgezonden door 

 

. Het programma duurt ongeveer 20 minuten 

en is te zien op Ziggo kanaal 43.

Mensen die geen Ziggo hebben kunnen de uitzen-

ding later zien op onze eigen website -

 

 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u ons 

u is overgekomen en welke onderwerpen u graag 

nog besproken zou willen zien.

-

ven door onze Deken Bouman, schrok ik even. Vas-

onze wegen dienen te vinden. Jullie begrijpen het 

door en dat voor de tweede keer op rij. Met wat 

vallen en opstaan en vechten tegen het virus komen 

Het enige voordeel is dat de charmante kampioe-

-

ski en Jos van Gulick, kunnen dan weer hun beste 

Inklapbare leesbril in hoesje.

.

-

Mocht iemand dit gevonden hebben kan er contact 

-



nodigt uit!



nodigt uit!



-
tholieke 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.

wordt gezegd, zeker in de kerk, maar ook daarbui-
ten.
Mensen stellen zich niet graag kwetsbaar op 

schuldig aan te verklaren.

-
gebracht. Dat kan iets kleins zijn, bijvoorbeeld bij 
je eerste date een glas wijn omstoten, waardoor 
de nieuwe jurk van de mooie dame tegenover je 

kleine David met een soort katapult uitgeschakeld 
-

als hij de volgende keer Badr Hari op zijn donder 

Soms gebeuren er echter ook ergere dingen, bij-
voorbeeld als je met je oude, verroeste Mini een 

ik.

Zo heb ik geen schuld betuigd tegenover de exa-
minator 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.

-

allen, de hele wereld, “mea maxima culpa” in het 

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 ge-
noeg geweest.

-

en de lucht is zwaar vervuild met voor de gezond-

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 

-

culpa” tegen God te zeggen.
Wel zal ik een maximale “mea culpa” moeten 
zeggen tegen mijn kleinkind, als ik niet heel snel de 

In samenspraak met de gemeente Heerlen heb-

voornemen om zes Skaeve Husen te realiseren op 

te hebben om er zorg te bieden in het kader van 
Beschermd Wonen. Voor Mondriaan is dit een klei-
ne uitbreiding van het huidige Beschermd Wonen 

op dit moment voorbereid.



-

woonplek waar zorg een natuurlijke aanvulling is. 
Mondriaan biedt deze zorg in heel Zuid-Limburg, 
zo ook op het terrein van Mondriaan in Heerlen. 

Skaeve Huse is een concept uit Denemarken. Skae-
ve Husen zijn eenvoudige eenpersoons woningen 

gebouwd. De woningen beschikken over eigen 
sanitair en een eigen keuken. Het zijn eenvoudige, 
vrijstaande woningen voor mensen voor wie het 

-

zodat een terugkeer naar een reguliere woonvorm 

omgeving nauwelijks zal veranderen. In december 
-
-

ling. 

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.

-

bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

zijn toegekend. Mondriaan wil de zorg leveren 
voor de eerste zes units die gerealiseerd worden.

Zo ja, dan is onderstaande tekst wellicht handig 
om eens te lezen.
De meest bekende pensioenregelingen zijn:

 2. Het aanvullend werknemerspensioen

-

gesleuteld worden. 

Ad 2.  Het aanvullend werknemerspensioen
Het aanvullend werknemerspensioen kent, anders 

 - Uitruil opgebouwd partnerpensioen
 - Aanvullend partnerpensioen

-
te keuzes zijn onomkeerbaar; het is dus zaak om 

-

nodige vraagtekens op. 
-

uitkering ook nog de bijdrage zorgverzekeringswet, 
kortweg ZVW, ingehouden.  
De laatste jaren van mijn werkzame leven heb ik 

waarbij ik merkte dat er, m.n. bij de 60-plussers, 
-

-

volledige sessie ongeveer 1½ uur in beslag, voor 



die vanuit een vernieuwend idee, persoonlijke zorg 

verpleegkundigen en ziekenverzorgenden-IG. 

er thuis aan zorg nodig is, welke tools en zaken er 
geregeld moeten worden en zoeken in de directe 

voor planning en uitvoering van de zorg, kunnen ze 
-

persoonlijke zorg.  Buurtzorgteam Heerlen-Zuid is 
werkzaam in de wijken Aarveld/Bekkerveld, Douve 
Weien, Welten, Heerlerbaan, en een stukje Molen-
berg.

wondzorg,  ondersteuning bij lichamelijke verzor-

-

zorg is belangrijk, maar ook mentale en sociale 
aandacht is van groot belang.

Het Buurtzorgteam Heerlen -Zuid bestaat op dit 

verpleegkundigen en ziekenverzorgenden-IG met 

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 gere-

-
beheer is eigen verantwoording.  Samenwerken is 
dus van wezenlijk belang, waarbij elk teamlid kijkt 

andere invalshoek. 

Buurtzorgteam Heerlen-Zuid probeert ook gere-
geld aan te sluiten bij andere vormen van overleg. 

-
cialiseerd netwerk, Je wilt  niet alleen vertrouwen 

-
-

disciplinaire aanpak wordt er een team rondom 

leveren.

van de zorg goed waarborgen. 

-
keuring van de zorgverzekering nodig.


