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

ĂŶůĞǀĞƌĞŶŬŽƉŝũǀŽŽƌ
ĚĞtĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌ͘
<ŽƉŝũĞŶĨŽƚŽ͛Ɛƚ͘ď͘ǀ͘ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶtĞůƚĞŶŬƵŶƚƵ
ƵŝƚƐůƵŝƚĞŶĚƉĞƌŵĂŝůĂĂŶĚĞƌĞĚĂĐƟĞ;ǌŝĞĐŽůŽĨŽŶͿ
laten toekomen. Dit onder vermelding van uw
naam, adres en telefoonnummer. Teksten dient
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.

ĞŶǌĞŶƌĂĚĞǀĞƌĚŝĞŶƚĞĞŶ
ŽƉŬŶĂƉďĞƵƌƚ
Wie wel eens wandelt in Benzenrade zal het opgevallen zijn hoe
slecht het wegdek erbij ligt. Dat is al vijf jaar zo en is onder meer het
resultaat van graafwerkzaamheden in het verleden waarbij werd
toegezegd dat binnen 1 a 2 jaar het wegdek zou worden vernieuwd.
Daarnaast is het wegdek ook op diverse plaatsen verzakt door de
ƐůĞĐŚƚĞĐŽŶĚŝƟĞǀĂŶŚĞƚƌŝŽůĞƌŝŶŐƐƐƚĞůƐĞů͘ĞǌĞǀĞƌůŽĞĚĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞ
ƉƵďůŝĞŬĞƌƵŝŵƚĞŝƐĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂƌĞŶƌĞŐĞůŵĂƟŐďŝũĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ
ĂĂŶŐĞŬĂĂƌƚ͕ŵĂĂƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŐĞĞŌŶŝĞƚƚŚƵŝƐ͘ĂĂƌŽŵŚĞĞŌŚĞƚ
bestuur van Buurtvereniging Benzenrade de hulp ingeroepen van
/͕ĚĂƚŽŶƐƚǁĞĞũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶŐĞŚŽůƉĞŶŚĞĞŌďŝũŚĞƚŽŽŝĞǀĂĂƌƐƉƌŽject. Samen met een ingenieur van IBA zijn de problemen in kaart
gebracht en zijn we gekomen tot een visie die het aanpakken van de
openbare ruimte combineert met duurzaamheid en vergroten van
ĚĞůĞĞĩĂĂƌŚĞŝĚ͘
Omdat het vervangen van het wegdek door bijvoorbeeld gekleurde
klinkers een uniek moment is om het riool aan te pakken hebben wij
ook het idee geopperd om de hemelwaterafvoer los te koppelen van
de riolering en direct te laten uitkomen in de Geleenbeek.
Verfraaiing van het aanzicht door meer passende armaturen aan
de houten palen, bekleden van het betonnen bruggetje, het laten
opgaan van het elektriciteitshuisje in de omgeving en het plaatsen
van extra zitbanken rondom de kapel kunnen in één moeite worden
meegenomen. In onze visie krijgt de kapel een centrale plaats op
een autoluw plein. Ook de aanhoudende ergernis over het te hard
rijden in Benzenrade en het parkeerbeleid kan meteen geregeld
ǁŽƌĚĞŶ͘sŽĞƚŐĂŶŐĞƌƐĞŶĮĞƚƐĞƌƐŬƌŝũŐĞŶĚĞƌƵŝŵƚĞ͘
De strook tussen de beek en de weg achter de kapel kan worden ingericht als pluktuin c.q. boomgaard, welke onderhouden wordt door
de buurtbewoners.
ŝƚĂůŽŵǀĂƩĞŶĚĞƉůĂŶŐĂĂƚĂĂŶŐĞďŽĚĞŶǁŽƌĚĞŶĂĂŶΘtǀĂŶĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞŝŶĚĞǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐĚĂƚǌŝũŚŝĞƌǁĞůŽƌĞŶŶĂĂƌǌƵůůĞŶŚĞďďĞŶ
vanwege de totale visie op de openbare ruimte. En bovenal omdat
dit plan breed gedragen wordt door de inwoners van Benzenrade.
In samenwerking met de gemeente willen we graag dat ons dorp de
ƵŶŝĞŬĞƵŝƚƐƚƌĂůŝŶŐďůŝũŌďĞŚŽƵĚĞŶĞŶŵĞƚƌĞĐŚƚ͞ŚĞƚŐƌŽĞŶƐƚĞĚŽƌƉ
ǀĂŶ,ĞĞƌůĞŶ͟ďůŝũŌ͊
Bestuur Buurtvereniging Benzenrade

/ŶĨŽƉĂŐŝŶĂ
ĞůĂŶŐƌŝũŬĞ
ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌƐ
Alarmnummer:
112
Gemeente Heerlen:
14045
Beheerder Gemeenschapshuis:
0652683388
^ŽĐŝĂĂůƵƵƌƩĞĂŵ͗
Ϭϰϱϳϭϭϭϱϱϭ
DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ͗
ϱϳϭϯϮϮϱ
WŽůŝƟĞ͗
ϬϵϬϬͲϴϴϰϰ
Wijkagent Peter Prud'homme de Lodder via
Centrale voor acute gevallen:
0900-8844
dǁŝƩĞƌ͗ΛWK>tĞůƚĞŶĞŶǌ
Zϰ͗
ϱϰϯϳϭϴϲ
EŝŐŚƚĐĂƌĞ͗
ϱϳϳϴϴϰϰ
ŝĞŬĞŶŚƵŝƐ͗
ϬϴϴͲϰϱϵϳϳϳϳ
ŝĞƌĞŶĂŵďƵůĂŶĐĞ͗
ϬϵϬϬͲϳϬϬϵϬϬϬ
Alg. maatschappelijk werk:
045-5604004
ĞŶƚƌ͘ŵĞůĚƉƵŶƚŚƵŝƐĞůŝũŬŐĞǁĞůĚ͗ ϱϳϰϬϴϭϱ
,ƵŝƐĞůŝũŬŐĞǁĞůĚ͗sĞŝůŝŐdŚƵŝƐ;ŐƌĂƟƐͿ͗ϬϴϬϬͲϮϬϬϬ
DĞůĚƉƵŶƚĂŶƟĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟĞ͗
ϱϳϭϴϱϬϭ
ƵƌĞĂƵǀŽŽƌƌĞĐŚƚƐŚƵůƉ͗
ϱϳϭϵϱϱϭ
Kindertelefoon:
0800-0432
Meldpunt Overlast en
Openbare Ruimte:
14045
<ůĂĐŚƚĞŶŶƵŵŵĞƌDŽŶĚƌŝĂĂŶŽƌŐŐƌŽĞƉ͗
ŝŶŶĞŶŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ
ϬϴϴϱϬϲϳϳϬϬ
ďƵŝƚĞŶŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ
ϬϴϴϱϬϲϲϮϲϮ
SPIE, elektriciteit/
ƐƚƌĂĂƚǀĞƌůŝĐŚƟŶŐͬŐĂƐ͗
Water:

t/,d',d͍͍
Graag hadden we deze koerier gevuld met aankondigingen van
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͕ĨĞĞƐƚĞůŝũŬŚĞĚĞŶŽĨĂŶĚĞƌǁŝũŬ;ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬͿŶŝĞƵǁƐ͘
Helaas…niks of weinig van dit alles.
Al een heel jaar houdt Covid-19 ons in zijn wurggreep. Het was een
jaar zonder Carnaval, zonder St Maartensoptocht, zonder Tietschen,
ǌŽŶĚĞƌĮĞƚƐǀĞƌƐŝĞƌŝŶŐĞŶŽƉ<ŽŶŝŶŐƐĚĂŐ͕ǌŽŶĚĞƌsůĂĂŝǀĂŶ͛ƚĂŬŬĞƐ͕
zonder feesten in het Gemeenschapshuis, zonder soep bij St Anna
;tĞůƚĞŶKŶƚŵŽĞƚͿĞŶǌŽŬƵŶŶĞŶǁĞŶŽŐĞǀĞŶǀĞƌĚĞƌŐĂĂŶ͙͘Kŵ
ŵĂĂƌƚĞǌǁŝũŐĞŶǀĂŶĂůůĞ;ƐƉŽƌƚͿǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐƐĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĚŝĞƐƟůůŝŐŐĞŶ͘
Een bezoekje aan de plaatselijke winkelier is vaak ons enige uitje.
tŝĞŚĂĚĚĂƚĞĞŶũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶŐĞĚĂĐŚƚ͍KŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞŝůůƵƐƚƌĂƟĞŝƐ
ƚǇƉĞƌĞŶĚǀŽŽƌĞĞŶũĂĂƌǀĂŶ͞ƐƟůƐƚĂŶĚ͘͟

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
ǁĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

Dat maakt dat het opmaken van de Welterkoerier iedere twee weken een hele puzzel is. Maar…..we houden vol. We laten de moed
niet zakken. We blijven informeren en we blijven ons best doen;
ĞĞŶƐŬŽŵƚŚĞƚŐŽĞĚ͊
tĞŚŽƵĚĞŶŚŽŽƉŽƉ͚ƐŶĞůůĞ͛ǀĂĐĐŝŶĂƟĞƐ͘ŽĚĂƚǁĞǁĞĞƌ^DEŬƵŶŶĞŶŬŽŵĞŶĞŶ^DEŬƵŶŶĞŶĨĞĞƐƚĞŶ͕ǀŝĞƌĞŶ͕ƐƉĞůĞŶ͘dŽƚŚĞƚǌŽǀĞƌ
is……
>ĂƚĞŶǁĞďůŝũǀĞŶŽŵŬŝũŬĞŶŶĂĂƌĞůŬĂĂƌ͊^ƚĞƵŶĞůŬĂĂƌǁĂĂƌŶŽĚŝŐ͊
,ŽƵĚǀŽů͊
tt

^ĂŵĞŶƚĞŐĞŶ
ĞŶǌĂĂŵŚĞŝĚ
Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Door de
impact van het coronavirus hebben meer mensen
te maken met eenzaamheids-gevoelens. Eenzaamheid die er voor corona overigens ook was en ook
na corona nog zal bestaan, dat moeten we zeker
niet vergeten.
De gemeente Heerlen maakt eenzaamheid beƐƉƌĞĞŬďĂĂƌĞŶŚĞĞŌŚĞƚDĞůĚƉƵŶƚĞŶǌĂĂŵŚĞŝĚ
geopend. Het meldpunt is er voor iedereen die
eenzaam is. En voor iedereen die mensen wil helpen die eenzaam zijn.
Meldpunt Eenzaamheid Heerlen gaat eenzaamheid te lijf door inwoners met de juiste personen
in contact te brengen. Wethouder Adriane Keulen:
‘Eenzaamheid is een onderwerp dat veel HeerůĞŶĂƌĞŶƚƌĞŌĞŶǁĂĂƌŝŬŵĞĂůƐǁĞƚŚŽƵĚĞƌŶĂƵǁ
ďŝũďĞƚƌŽŬŬĞŶǀŽĞů͘ĞŶǌĂĂŵŚĞŝĚďůŝũŌǀĂĂŬŽŶopgemerkt omdat mensen het bijvoorbeeld niet
herkennen, of zich er voor schamen. Dat is jammer, want aandacht voor elkaar maakt het leven
zoveel aangenamer. In de afzonderlijke buurten
van Heerlen, dichtbij de mensen, gaan we aan
de slag om eenzaamheid op te sporen en indien
mogelijk tegen te gaan. Dit doen we met zogeŶĂĂŵĚĞ͚ďƵƵƌƚĐŽĂůŝƟĞƐ͛͘,ĞƚDĞůĚƉƵŶƚŝƐĞƌŽƉ
gericht om, samen met iemand die zich eenzaam
voelt, de juiste ondersteuning te bieden. Dit kan
ook een luisterend oor zijn. Hiermee doorbreken
we de trend van eenzaamheid. We geloven dat dit
kan door eenzaamheid eerder te signaleren en het
bespreekbaar te maken.’
Het Meldpunt Eenzaamheid is bereikbaar via:
dĞůĞĨŽŽŶ͗ϬϰϱͲϱϲϬϰϬϬϰ;ŵĂƚͬŵǀƌŝũǀĂŶϴ͘ϯϬ
Ͳϭϳ͘ϬϬƵͿ
Het Meldpunt Eenzaamheid is er voor iedereen die
zich eenzaam voelt en voor iedereen die eenzaamheid herkent en signaleert.

<ŽŶŝŶŐƐĚĂŐϮϬϮϭ
Toen vorig jaar werd besloten om Koningsdag
2020, in verband met het oprukkende Covid-19
virus, te annuleren, ging waarschijnlijk slechts een
enkeling ervan uit dat het misschien niet eens de

laatste keer zou zijn dat we die beslissing zouden
moeten nemen. En nu, een jaar later, blijkt die enkeling helaas gelijk te hebben gekregen, dus ook dit
jaar vieren we Koningsdag niet op een zonnig Rector
Poelsplein of, bij slecht weer, in een vernieuwd gemeenschapshuis. Ook dit jaar dus geen live muziek,
geen diskjockey, geen spellen voor de kinderen,
ŐĞĞŶǀĞƌƐŝĞƌĚĞĮĞƚƐĞŶŝŶŽƉƚŽĐŚƚŵĞƚĚĞŚĂƌŵŽŶŝĞ
van TOG en geen spreekwoordelijk hapje en drankũĞ͘DĂĂƌǁĞůĚĞǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐ͕ŽĨŝƐŚĞƚƚŽĐŚƐůĞĐŚƚƐ
de hoop, dat we in 2022 weer samen Koningsdag
kunnen vieren in Welten -Benzenrade. Dit jaar wordt
ŚĞƚĚƵƐŶŽŐĞĞŶŬĞĞƌŵĞƚĚĞŇĞƐKƌĂŶũĞďŝƩĞƌĞŶĚĞ
tompouce op de bank kijkend naar Koning Willem
Alexander die, samen met zijn gezin en met ons, zijn
verjaardag viert vanuit een TV studio op de Hightech
Campus in Eindhoven.
We hopen jullie volgend jaar allemaal weer te
ŵŽŐĞŶŽŶƚŵŽĞƚĞŶƟũĚĞŶƐ<ŽŶŝŶŐƐĚĂŐϮϬϮϮ
͘s͘ĚĞsůĂǀƌğƚĞƌƐ
DƵǌŝĞŬǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐdK'
'ĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƐŚƵŝƐtĞůƚĞŶ
^ƟĐŚƟŶŐƵƵƌƚŐĞƌŝĐŚƚtĞƌŬĞŶtĞůƚĞŶĞŶǌĞŶƌĂĚĞ

tĞůƚĞŶnodigt uit!

ǁǁǁ͘ǁĞůŬŽŵŝŶǁĞůƚĞŶ͘Ŷů

tĞůƚĞŶnodigt uit!

ǁǁǁ͘ǁĞůŬŽŵŝŶǁĞůƚĞŶ͘Ŷů

IJS
U denkt natuurlijk, dat ik het hier uitgebreid ga
hebben over het verrukkelijke ijs van Visser ChocoůĂĚĞΘ/ũƐŝŶtĞůƚĞŶ͕ŵĂĂƌĚĂƚŝƐŶŝĞƚǌŽ͘
Alhoewel, ik wil toch even vermelden, dat je bij de
winkel van Visser niet alleen heel veel chocolade
in allerlei verrassende smaken en vormen kunt krijgen, maar ook het beste ijs van Limburg.
ĞŬƵŶƐƚǌŝŶŶŝŐĞĐŚŽĐŽůĂĚĞͲĐƌĞĂƟĞƐǁŽƌĚĞŶŐĞƉƌŽduceerd in het atelier in Schimmert. Wij, in Welten-Benzenrade, mogen de smakelijke bonbons
hier van dichtbij aanschouwen en proeven. Een
ǌĂůŝŐĞǌŽŶĚĞ;ĂůƐũĞǁŝůƚĂĨǀĂůůĞŶ͊Ϳ͘
Daarnaast is men bij Visser ook zelf ijs gaan maken
en verkopen. De Italiaanse ijsmakers kunnen er
een puntje aan zuigen. Als de temperatuur een
ďĞĞƚũĞŐĂĂƚƐƟũŐĞŶ͕ƐƚĂĂƚŚĞƚƌŝũĞŶĚŝŬďŝũsŝƐƐĞƌ͖
iedereen wil een ijsje van Visser.
ĞůĨďĞŶŝŬŽŽŬĞĞŶĞĐŚƚĞŝũƐĨĂŶĞŶͲŬĞŶŶĞƌ͘ůƐ
kleine jongen is het ijs mij al met de paplepel ingegeven.
/ŬŚĞƌŝŶŶĞƌŵŝũŶŽŐĞĞŶǌŽŵĞƌǀĂŬĂŶƟĞŝŶZŝŵŝŶŝ
ĂĂŶĚĞĚƌŝĂƟƐĐŚĞŬƵƐƚ͕ĞŝŶĚũĂƌĞŶ͛ϱϬ͘
Op weg naar het strand zag ik een ijskraampje en
vroeg mijn ouders of ik hoorntje met twee bolletjes mocht krijgen.
Waarom mij dat toen geweigerd werd weet ik niet
ŵĞĞƌ͕ŵĂĂƌŝŬůŝĞƚŚĞƚĞƌŶŝĞƚďŝũǌŝƩĞŶ͘
Vragen werd smeken en toen ook dat niet hielp,
ǌĞƩĞŝŬŚĞƚŽƉĞĞŶŽŽƌǀĞƌĚŽǀĞŶĚŬƌŝũƐĞŶ͗͞/<t/>
E/:^:hhhhhh,,,,͊͊͊͟
Mijn vader meende hard te moeten optreden tegen zijn ontspoorde spruit en gaf mij een draai om
mijn oren. Dat had hij beter niet kunnen doen.
EŝĞƚĂůůĞĞŶŬƌŝũƐƚĞŝŬƚŽĞŶŶŽŐϮϬĚĞĐŝďĞůŚĂƌĚĞƌ͕
maar kwamen uit alle windstreken ook woedende Italianen op mijn vader afstuiven vanwege de
mishandeling van zijn kind.
Ondertussen hadden zich enkele, allervriendelijkste, donna’s om mij heen geschaard en mij voorzien van zes hoorntjes met drie bollen ijs. Die arme
ďĂŵďŝŶŽ͊
Daar in Rimini is mijn passie voor ijs ontstaan.

Rousch het ijs op te jagen. Dat zag er inderdaad
ďĞƐƚŐĞĞƐƟŐƵŝƚ͕ŵĂĂƌǀŽŽƌ:ĂĐĐŽǁĂƐĚĂƚŬĞŶŶĞůŝũŬ
ŽŶǀŽůĚŽĞŶĚĞůŽů͘,ŝũǌĞƩĞĚĞũĂĐŚƚǀŽŽƌƚŽƉŚĞƚŝũƐ͕
totdat hij er – vlakbij het eilandje in het midden
van de vijver – doorheen zakte met zijn 30 kilo.
De ganzenjacht was abrupt beëindigd en van mijn
viervoeter staken alleen nog zijn kop en twee voorpoten uit het ijs. Het lukte hem niet om uit het
wak te kruipen en hij begon jammerlijk te piepen
en te spartelen.
ŽŶĚĞƌĂĂƌǌĞůŝŶŐƌĞŶĚĞŝŬĚĞŚĞƵǀĞůĂĨĞŶƐƉƌŽŶŐ
op het ijs, dat uiteraard onder mijn gewicht van 94
kilo onmiddellijk brak. Ik zakte tot mijn navel door
het ijs.
Het duurde zeker twee minuten voordat ik, na een
ǁŽĞƐƚĞǁŽƌƐƚĞůŝŶŐĚŽŽƌŚĞƚŝũƐ͕ŵŝũŶĂŶŐƐƟŐĞŚŽŶĚ
bij zijn nekvel kon grijpen en op het droge kon
trekken.
Omstanders schoten te hulp, mensen van MondriĂĂŶǌĞůĨƐŵĞƚŚĂŶĚĚŽĞŬĞŶ͘dŽƉ͊
/ŬŚĞďŵĞƚĚĞǌĞƌĞĚĚŝŶŐƐĂĐƟĞĚĞŬƌĂŶƚŶŝĞƚŐĞhaald, maar wel de Welterkoerier.
Ijs is heerlijk, zelfs in de winter, al is een ijsbad toch
niet zo aan mij besteed.
DŝũŶǀƌŝĞŶĚWĞƚĞƌǌǁĞĞƌƚďŝũĚĞ;/ĐĞŵĂŶͿtŝŵ
,ŽĨͲŵĞƚŚŽĚĞĞŶǌŝũŶŚŽůŝƐƟƐĐŚĞŐĞůƵŬƐŚŽƌŵŽŶĞŶ͕
maar ik prefereer toch liever drie, zielsgelukkig
makende, verrukkelijke bollen ijs van Visser of op
z’n minst een Duke-ijs van de Plus.
ŶƚŽŶtŝŶŶŝŬĞƐ

EK'sEdZ
,Z/EEZ/E'͊
'ƌŽŽƚŽŶĚĞƌŚŽƵĚĂĂŶĚĞϳϵ

,ĞƚŽŶĚĞƌŚŽƵĚǀĂŶĚĞϳϵŝƐŝŶǀŽůůĞŐĂŶŐ͘ĞŐŽŶŶĞŶŝƐŝŶDĂĂƐƚƌŝĐŚƚŝŶĚĞƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶ,ĞĞƌůĞŶ͘
Er is gekozen voor een aanpak in fases: 4 periodes
van 4 weken. Dat betekent 4 x 4 weken verkeershinder. De planning is als volgt:

Dit jaar hadden we zelfs ijs in de winter, maar dan
ŽƉĚĞtĞůƚĞƌǀŝũǀĞƌ͘EŝĞƚŽŵƚĞĞƚĞŶ͕ŵĂĂƌŽŵŽƉ
te schaatsen. Ook zo’n genot. Voor velen was het
ĞĞŶŚĞĞƌůŝũŬĞƵŝƚůĂĂƚŬůĞƉŝŶĚĞǌǁĂƌĞĐŽƌŽŶĂͲƟũĚ͘/Ŭ
wilde ook gaan schaatsen, maar kon mijn noren na
twee verhuizingen niet meer vinden.
Toch ben ik op het ijs beland of liever gezegd erin.
How come?

- &ĂƐĞϭ͗ϮϲĨĞďͲϮϴŵƌƚ͗ϳϵĂĨŐĞƐůŽƚĞŶǀĂŶ
DĂĂƐƚƌŝĐŚƚƚŽƚ,ƵůƐďĞƌŐ͕ƌŝĐŚƟŶŐ,ĞĞƌůĞŶ
Dit zou nu zo’n beetje in de afrondende fase moeƚĞŶǌŝƩĞŶ͘
- &ĂƐĞϮ͗ϭϴĂƉƌͲϭϲŵĞŝ͗ϳϵĂĨŐĞƐůŽƚĞŶǀĂŶ,ƵůƐďĞƌŐƚŽƚ,ĞĞƌůĞŶ͕ƌŝĐŚƟŶŐ,ĞĞƌůĞŶ
- &ĂƐĞϯ͗ϮϴŵĞŝͲϮϳũƵŶ͗ϳϵĂĨŐĞƐůŽƚĞŶǀĂŶ,ƵůƐďĞƌŐƚŽƚDĂĂƐƚƌŝĐŚƚ͕ƌŝĐŚƟŶŐDĂĂƐƚƌŝĐŚƚ
- &ĂƐĞϰ͗ϵũƵůͲϴĂƵŐ͗ϳϵĂĨŐĞƐůŽƚĞŶǀĂŶ,ĞĞƌůĞŶƚŽƚ,ƵůƐďĞƌŐ͕ƌŝĐŚƟŶŐDĂĂƐƚƌŝĐŚƚ

Welnu, Jacco, mijn mannelijke viervoeter, vond
het grappig om de ganzen rond de vijver bij De

'ĞĚƵƌĞŶĚĞĚĞǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶĂĂŶĚĞϳϵǁŽƌĚƚ
ŚĞƚǀĞƌŬĞĞƌƚĞůŬĞŶƐŽŵŐĞůĞŝĚǀŝĂĚĞϮĞŶϳϲ͘

KEZEDZ>/,d
:Ă͕ŽŽŬŝŬ

EĂĂƌŵŝũŶŵĞŶŝŶŐǌŝƚĐƌĞĂƟǀŝƚĞŝƚŝŶŝĞĚĞƌĞĞŶ͕ĚĞ
ŬƵŶƐƚŝƐƚĞŽŶƚĚĞŬŬĞŶǁĂĂƌũŽƷǁĞŝŐĞŶĐƌĞĂƟǀŝƚĞŝƚ
ligt. En daar ben ik achter gekomen.
EĂĂƐƚŚĞƚŐĞǀĞŶǀĂŶǁŽƌŬƐŚŽƉƐŚĞďŝŬŽŽŬũĂƌĞŶůĂŶŐŵĞƚǀĞĞůƉůĞǌŝĞƌŶŝĞƵǁƐďƌŝĞǀĞŶŵĞƚƟƉƐĞŶ
ervaringen en verschillende e-books geschreven.
Geef mij in plaats van een schilderkwast maar een
ƉĞŶŝŶĚĞŚĂŶĚǁĂŶƚŵŝũŶĐƌĞĂƟǀŝƚĞŝƚǌŝƚŝŶƐĐŚƌŝũǀĞŶ͘ŽůĂŶŐĂůƐŝŬŬĂŶƐĐŚƌŝũǀĞŶŚŽƵŝŬĞƌǀĂŶŽŵ
te spelen met woorden, om de boodschap helder
maar ook op een boeiende manier over te brengen, te creëren en te verbinden door teksten.
/ŬŐĂĂůƟũĚƵŝƚǀĂŶŚĞƚƉƌŝŶĐŝƉĞĚĂƚĂůƐũĞƉůĞǌŝĞƌ
hebt in wat je doet, je daar ook goed in bent.
EĂƚƵƵƌůŝũŬǌŝũŶĞƌĂůƟũĚǁĞůďĞƌĞŶŽƉĚĞǁĞŐŵĂĂƌ
als je ergens helemaal achter staat ga je deze niet
ƵŝƚĚĞǁĞŐŵĂĂƌŽŵĂƌŵƚǌĞ;ŶŝĞƚůĞƩĞƌůŝũŬǁĂŶƚĚĂƚ
ŽǀĞƌůĞĞĨũĞǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬŶŝĞƚͿ͘

Al meer dan 15 jaar ben ik werkzaam als zelfstan
dige. En eerlijk gezegd, ik zou niet anders meer
kunnen of willen. Voor mij wegen de nadelen niet
ŽƉƚĞŐĞŶĚĞǀŽŽƌĚĞůĞŶ͘EĂĂƐƚŚĂƌĚǁĞƌŬĞŶĞŶ
teleurstellingen incasseren kan ik wél mijn eigen
ƉĂĚǀŽůŐĞŶ͕ǌĞůĨŬĞƵǌĞƐŵĂŬĞŶ͕ŇĞǆŝďĞůŵĞƚŵŝũŶ
ƟũĚŽŵŐĂĂŶĞŶŐĞĞŌŚĞƚĞĞŶĞŶŽƌŵŐĞǀŽĞůǀĂŶ
vrijheid. Maar toen stond de wereld ineens op zijn
kop en kon ik niet meer doen wat ik graag deed:
workshops geven voor ouders van pubers.
tĞŐǀƌŝũŚĞŝĚ͕ĞŶŶŝĞƚĂůůĞĞŶǁĂƚǁĞƌŬďĞƚƌĞŌ͘
Ja, ook ik werd door corona volledig teruggeworpen en min of meer gedwongen om naar alternaƟĞǀĞŶƚĞŐĂĂŶǌŽĞŬĞŶ͘tĂĂƌƐƚĂŝŬĞŶǁĂƚǁŝůͬŬĂŶ
ik? Ga ik hopen dat het allemaal snel voorbijgaat
en dan de draad weer oppakken? Ga ik krampachƟŐƉƌŽďĞƌĞŶŽŵŽƉǁĂƚǀŽŽƌŵĂŶŝĞƌĚĂŶŽŽŬƚŽĐŚ
nog workshops op afstand te geven? Of ga ik de
ƉĂƵǌĞƟũĚďĞŶƵƩĞŶŽŵĞĞŶƐŐŽĞĚŶĂƚĞĚĞŶŬĞŶ
waar er kansen liggen en wat goed voelt als ik naar
de toekomst kijk?
Ik heb gekozen voor het laatste.
KŶĚĂŶŬƐĚĂƚĐŽƌŽŶĂǀŽŽƌŚĞĞůǀĞĞůĞůůĞŶĚĞŚĞĞŌ
ŐĞǌŽƌŐĚŝƐŚĞƚŽŽŬŵŽŽŝŽŵƚĞǌŝĞŶŚŽĞĐƌĞĂƟĞĨ
ŵĞŶƐĞŶǌŝũŶŝŶŚĞƚďĞĚĞŶŬĞŶǀĂŶĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞŶ͘/Ŷ
het kijken naar wat kan in plaats van wat allemaal
niet meer kan. Soms hele simpele oplossingen met
ĞĞŶŐĞǁĞůĚŝŐĞīĞĐƚ͘

Dus ja, ook ik ben als zelfstandige onder invloed
ǀĂŶĚĞĐŽƌŽŶĂƟũĚĞĞŶŶŝĞƵǁĞǁĞŐŝŶŐĞƐůĂŐĞŶ͘DŝŶ
of meer gedwongen mijn gevoel te volgen, niets
mis mee. Met heel veel enthousiasme schrijf ik nu
levensverhalen, stel rouwkaartenboekjes samen
en besef ik hoe mooi en uniek ieder persoonlijk
verhaal is, alleszins waard om vast te leggen en
door te geven.
dŝůůǇǀĂŶsĞĞŶͲ:ćŐĞƌƐ
ƌĞĂƟĞĨƐĐŚƌŝũǀĞƌ͕ŽĂĐŚďŝũhEŝ<;hĞŶŝŬͿ
ǁǁǁ͘ƵŶŝŬͲůĞǀĞŶƐǀĞƌŚĂĂů͘Ŷů

<KZ/Zd:
Z/>sZ>KZE
Februari 2021, in de omgeving van Welten,
de Rousche, Mondriaan.
Mocht iemand deze gevonden hebben, dan graag
contact opnemen via 06-22383981

