
  

Nieuwsbrief 

Welsun is een professionele organisatie voor welzijnswerk in de gemeente Landgraaf. Indien je als inwoner van Landgraaf 
een vraag of probleem hebt, waar je zonder hulp van buitenaf niet uitkomt dan kun je een beroep doen op de dienstver-
lening van Welsun. Of je nu jong of oud bent, vrouw of man, Nederlander of buitenlander, Welsun is er voor iedereen.  
En heel belangrijk: onze dienstverlening is kosteloos en zonder verwijzing direct toegankelijk. Kijk op onze website voor de 
activiteiten die Welsun organiseert. 
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WIST U DAT …… 

  wij onze nieuwe        

burgemeester,                

mr. R. de Boer, veel           

succes wensen en wij     

dr. J. Schrijen danken voor 

zijn inzet als waarnemend            

burgemeester? 

 

  Welsun samen met MEE 

betrokken is bij het 

Koploperproject 

onafhankelijke               

cliëntondersteuning?   

Lees hierover meer in 

deze nieuwsbrief. 

 

  er een denktank 

Huiskamers bestaat? Lees 

meer in deze nieuwsbrief. 

Onderstaand enkele leden. 

Op deze foto ontbreken:                     

Patrick Coenen, Paul van 

Horck, Guus Kösters en 

Leny Vaessen. 

 

  

 

 

Beste mensen,  
 
Op het moment van het schrijven van dit voorwoord heeft corona 
helaas nog steeds grip op ieders manier van leven, werken maar      
bovenal ook op ons sociale leven. Zo is onder meer voor het tweede 
achtereenvolgende jaar de feestavond ter gelegenheid van de          
landelijke vrijwilligersdag op 7 december niet doorgegaan. Helaas!  
Wij hopen van harte dat deze avond volgend jaar wel kan doorgaan.  
 
En toch, juist ook in deze periode, ontstaan mooie initiatieven en    
ontstaat er verbinding. Verbinding tussen mensen, maar ook tussen 
organisaties onderling ontstaan samenwerkingsverbanden met als 
doel elkaar een helpende hand te bieden. 
 
Daarom staat in deze uitgave het thema ‘verbinding’ centraal. 
Verbinding in de zin van projecten maar ook verbinding door het 
opzoeken van samenwerking met en tussen burgers. In deze uitgave 
besteden wij aandacht aan enkele van deze mooie projecten. Ook in 
deze uitgave komt een wethouder aan het woord. Deze keer is dat 
Christian Wilbach (zie interview). Tevens wil ik van de gelegenheid  
gebruik maken om Stichting Support Landgraaf hartelijk te bedanken 
voor de financiële bijdrage ter ondersteuning en facilitering van de 
huiskamers. Ook de huiskamerprojecten komen in deze editie kort aan 
bod.  
 
Het jaar 2021 loopt ten einde. Ik spreek de hoop uit dat in 2022       
andere, positieve zaken het nieuws en ons dagelijks leven gaan  
beheersen.  
 
Ik wens u, namens een ieder van Welsun fijne feestdagen en vooral 
een positief, gelukkig nieuwjaar. Blijf gezond! 
 
Met vriendelijke Welsun-groet,  
Drs. Adrie van Someren 

http://www.welsun.nl
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De leuke en minder leuke kanten van het werk 
‘Een leuke kant van de functie is ervoor mogen 
zorgen dat het voor de inwoners van Landgraaf beter 
wordt. Door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat we 
de gemeentelijke belastingen niet hoeven te  
verhogen of dat kinderen worden geholpen met  
minima-regelingen. Alles wat ik doe, doe ik voor de 
inwoners van Landgraaf. Dat geeft veel zingeving aan 
het werk.  
 

Een minder leuke kant vind ik het moeten bijwonen 
van carnavalsbijeenkomsten of bezoeken van een 
concert van de harmonie. Daar ben ik niet zo van. 
Dat is niet zo mijn ding. Ik word er niet gelukkig van, 
maar het hoort erbij. Ik merk dat mensen het fijn 
vinden als ik kom. Daarmee draag ik mijn steentje bij 
en daardoor vind ik het minder erg om naar zo’n  
bijeenkomst te gaan.’  
 

De relatie met Welsun 
‘Welsun is heel belangrijk op het gebied van de 
schuldhulpverlening. Ik zit in het bestuur van de  
Kredietbank, waarvoor Welsun het voorportaal is.  
Er is altijd goed contact op bestuurlijk niveau en op  
inhoudelijk niveau. In de uitvoering doen we dingen 
samen zoals de participatieverklaringstrajecten.  
Dat werkt gewoon heel prettig. 
 

Ik ben heel blij dat er steeds meer partijen aansluiten 
bij de vroegsignalering, zodat we eerder kunnen  
ingrijpen en zo kunnen voorkomen dat schulden te 
hoog oplopen.  
 

We zijn als gemeente al jaren heel tevreden over de 
samenwerking met Welsun.’  
 

De man achter de wethouder 
‘Wat ik in mijn vrije tijd leuk vind, is een spelletje. 
Het maakt mij niet zoveel uit wat het is.  
Zo hebben we bijvoorbeeld een dartbord in de 
keuken hangen en hebben we een bureautje 
omgeturnd tot pingpongtafel. Ik pingpong veel 
samen met mijn vriendin. Zij is super competitief  
ingesteld. Ik kan bijna niet van haar winnen. Met dart 
wel trouwens, in darten ben ik beter. Verder ga ik op 
de donderdagavond graag naar zaalvoetbal als er 
geen raadsvergadering is. Dat lukt maximaal één, 
soms twee keer per maand.  
 

INTERVIEW - VERVOLG 

Kennismaken met wethouder Christian Wilbach 
Een Landgravenaar in hart en nieren, doet zijn werk met 
veel plezier, is dol op het spelen van spelletjes en groot 
Formule 1-fan. 
Wethouder Christian Wilbach wil op het gebied van  
financiën het beste voor alle inwoners van Landgraaf.  
In zijn opgeruimde werkkamer leren we hem beter  
kennen.  

‘Ik heb staats- en bestuursrecht gestudeerd. Als jonge 
naïeveling dacht ik: daarna ga je dan voor of tegen de 
overheid werken (nou, dat werd voor) en dan begin je 
bij de gemeente. Als je dan heel goed bent, dan ga je bij 
de provincie werken. En als je dan heel goed bent, dan 
kun je in Den Haag gaan werken. Maar zo bleek dat dus 
helemaal niet te gaan. Gemeente, provincie en de 
rijksoverheid werken toch echt helemaal apart.  
Wel samen en met elkaar, maar dat heeft in de carrière-
planning verder niks te betekenen.  
Ik heb heel lang voor verschillende gemeenten gewerkt. 
Onder andere in leidinggevende rollen bij de Sociale 
Dienst. De Sociale Dienst is in mijn werkzame leven de 
rode draad geworden.  
Vanuit mijn ervaring en affiniteit met de Sociale Dienst 
is mij vier jaar geleden gevraagd of ik wilde solliciteren 
naar de functie van wethouder Financiën in de  
gemeente Landgraaf. Het was voor mij niet moeilijk om 
deze taak op mij te nemen. Mijn portefeuille is finan-
ciën en alles van het sociale domein dat te maken heeft 
met Sociale Zaken. Denk aan Sociale Dienst, schuld- 
hulpverlening, inburgering en arbeidsmarktbeleid.  
Ik had nooit kunnen bevroeden dat ik hier 4,5 jaar later 
nog steeds zou zitten. Het is mij heel goed bevallen, het 
geeft mij veel voldoening.’ 

INTERVIEW CHRISTIAN WILBACH 

MAATSCHAPPELIJK WERK: 
Iedereen ervaart weleens problemen in zijn leven. Problemen met zichzelf, met anderen, met instanties of in je eigen 
omgeving. Dat hoort bij het leven. Vaak helpt het als je over jouw persoonlijke problemen praat met familie, buren of 
vrienden. Maar het kan ook zijn dat je er samen niet uitkomt of dat er niemand is met wie je erover kunt of wilt praten. In 
zo’n geval kun je een beroep doen op Welsun. 
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Daarnaast luister ik in mijn vrije tijd graag naar boeken 
en podcasts. Die kunnen over van alles gaan. Van een 
misdaadverhaal tot geschiedenis tot politiek tot  
Formule 1. En ik vind het fantastisch om naar podcasts 
van Maarten van Rossem te luisteren.’ 
 
Tot slot 
‘Als u als inwoner van Landgraaf hulp nodig heeft, klop 
aan bij de gemeente of rechtstreeks bij Welsun. Ook als 
u denkt dat u het niet durft of kunt, zoek vooral hulp. 
Wacht er niet te lang mee.’ 
 

Ondertekening afspraken maatschappelijke begeleiding 
 
 

 
 
Een mooie samenwerking met Mondo Verde  
In het kader van het project ‘Een tegen Eenzaamheid’ 
heeft de afdeling Ouderenwerk afgelopen oktober een 
mooie actie opgezet samen met Mondo Verde  
Landgraaf. 
 

De mensen die het afgelopen jaar 75 of 85 jaar zijn  
geworden hebben via een brief een voucher  
aangeboden gekregen waarmee ze met korting een 
dagje naar Mondo Verde konden gaan. Dit werd hen  
aangeboden omdat zij normaal gesproken in  
aanmerking kwamen voor een bezoekje van een  
ouderenadviseur, echter vanwege de corona- 
maatregelen was dit niet mogelijk.  
 

INTERVIEW  CHRISTIAN WILBACH -  
VERVOLG 

Om toch in contact te komen en om te laten weten 
dat we hen zeker niet vergeten zijn werd deze actie  
aangeboden. Dit bleek een groot succes.   
 

Grote waardering voor de ouderenadviseurs 
Tijdens de Week tegen Eenzaamheid (30 sept. t/m  
7 okt.) zijn de ouderenadviseurs samen met de 
collega's van het Ouderenwerk, de Vrijwilligers-
centrale Landgraaf, Adrie van Someren (directeur-
bestuurder Welsun) en Alex Schiffelers (wethouder) 
naar Mondo Verde geweest om het gesprek aan te 
gaan over ouderenadvisering.  
 
Iedereen is erg gemotiveerd en enthousiast om het 
werk voort te zetten en hoopt het thema  
eenzaamheid hiermee deels aan te kunnen pakken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbinding 
Alex Schiffelers gaf aan dat we ons moeten focussen 
op het positieve. Dus niet de nadruk leggen op het 
woord eenzaamheid, maar juist op het woord 
verbinden. Want dat is het uiteindelijke doel waar we 
naar streven. We willen de mensen weer verbinden 
met elkaar en laten zien wat er wél nog mogelijk is.  
 
Wat kunt u doen? 
Kent u een familielid, vriend of buurtgenoot die  
misschien gevoelens van eenzaamheid ervaart? Dan is 
het fijn om hem of haar weer op weg te helpen.  
Dat kan al heel simpel: spreek diegene aan en vraag 
hoe het gaat vandaag. Nodig iemand uit voor een  
kopje koffie of ga zelf op bezoek. Of doe samen een 
klusje in huis en maak daarbij een praatje. Deze kleine 
gebaren kunnen voor iemand al een groot verschil 
maken.  

EEN TEGEN EENZAAMHEID - VERVOLG 

EEN TEGEN EENZAAMHEID 

SCHULDHULPVERLENING:  
Heb je schulden en zie je geen mogelijkheid om deze af te lossen? Geef je elke maand meer uit dan je ontvangt? Heb je geen 
overzicht meer over jouw financiële situatie? Dan kun je je melden bij Welsun. Hier staan betrokken mensen klaar om samen 
met jou naar jouw financiële situatie te kijken en je waar mogelijk te ondersteunen.  
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Huiskamerprojecten zijn aanvankelijk kleinschalige 
buurtgerichte ontmoetingsruimten voor ouderen 
onder het mom: van ouderen, voor ouderen. Zelf-   
organisatie staat centraal en de activiteiten zijn 
gericht op ontmoeting, ontspanning en in-
formatieverstrekking met als onderliggend doel het 
bestrijden van eenzaamheid. Daarnaast is aandacht 
voor beweging om zodoende de fysieke fitheid te 
stimuleren. Alle huiskamerprojecten tezamen heb-
ben meer dan 1000 gebruikers van de voorzieningen 
en vormen zo ook een belangrijke schakel in het 
langer zelfstandig wonen van de ouderen. De 
huiskamers worden gerund door vrijwilligers, met 
agogische ondersteuning vanuit Welsun. De meeste 
huiskamers beschikken over een eigen ruimte, bes-
chikbaar gesteld door de woningcorporaties 
HEEMwonen en Wonen Limburg.  
 

Overkoepelend is een denktank huiskamers  
geformeerd, waarin vertegenwoordigers van de 
huiskamers, de woningcorporaties, de gemeente, 
Met Elkaar Landgraaf (MEL) en Welsun zitting  
nemen. In de denktank worden overkoepelende 
zaken met betrekking tot de huiskamers besproken 
en stuurt de denktank (mede) de beroepskracht van 
Welsun aan. 
 

In 2020 heeft een uitgebreid onderzoek onder de 
huiskamerprojecten plaatsgevonden. Hierbij hebben 
alle betrokkenen een huiskamer als volgt  
gedefinieerd: “Een huiskamer is een vaste  
ontmoetingsplek in een wooncomplex of omgeving 
waar mensen structureel op meerdere dagdelen per 
week aan sociaal culturele activiteiten kunnen 
deelnemen. Huiskamers hebben een ontmoetings-
functie en dienen de eenzaamheidsbestrijding te 
stimuleren”. 
 

Tevens is onderzocht in hoeverre huiskamer-
projecten de mogelijkheid hebben om meerdere 
doelgroepen te ontvangen in het kader van de  
transformatie in het sociale domein. In eerste       
instantie is gebleken dat drie huiskamerprojecten  
hiervoor geschikt zijn, te weten Oude Heide/
Jurgenslaan, Abdissenbosch en Terwaerderveldje.  
De Oude Heide wordt momenteel samen met       
bewoners, HEEMwonen, MEL en Welsun ontwikkeld 
naar een brede ontmoetingsruimte voor meerdere 
doelgroepen in het sociale domein. 

HUISKAMERPROJECTEN SAMEN DELEN 

Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken om 
te vertellen wie wij, Stichting Samen Delen, zijn en wat 
wij o.a. doen in de ‘witte school’ bij de vijver van 
Meezenbroek in Heerlen.  
Onze stichting bestaat al meer dan 20 jaar. 
Wij zijn een non-profit organisatie die goederen, die 
nog in prima staat zijn, inzamelt en deze  weer gratis 
weggeeft aan iedereen die aan de verkeerde kant van 
het geluk staat. 
 
Samen Delen probeert iedereen die in Parkstad woont 
te helpen met goederen. Mensen die, door welke om-
standigheden dan ook, geen geld hebben om spullen te 
kopen, kunnen een beroep op ons doen.  
Wel hebt u altijd een verwijzing nodig van een officiële 
maatschappelijke organisatie. Bv. Welsun, ISD BOL,  
Meander, enz. 
 
Als u de verwijzing geregeld hebt, kunt u een afspraak 
maken om in redelijkheid goederen in ons depot uit te 
zoeken en/of in de kledingboetiek leuke, mooie,  
moderne kleding uit te zoeken voor kinderen en  
volwassenen. Wij zijn ‘beroemd’ omdat wij veel keuze 
hebben in o.a. grote maten en positiekleding! 
Alle spullen die wij hebben zijn gebruikt. Maar wel in 
prima staat en dus zeker nog een tweede leven waard!  
Om een afspraak te maken kunt u ons bellen op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, tussen 10.00 
en 16.00 uur (GSM 06 – 53487166). 
 
Ook kunt u ons bellen indien u nog, in uitstekende staat 
verkerende, goederen heeft en deze aan Samen Delen 
wilt geven. 
 
Hebt u interesse om als vrijwilliger bij Samen Delen aan 
de slag te gaan? Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers! 
 
Wij zijn een organisatie met ruim 50 vrijwilligers. 
Onze dank voor de hulp bestaat uit: altijd koffie met 
(bijna altijd) iets lekkers, een gezellige vrijwilligers- 
middag en een Kerst-in, met een hapje en een drankje! 
 
Tot ziens bij Stichting Samen Delen! 
Anny Palmen 

 
 
 

OUDERENWERK: 
Zo lang mogelijk thuis in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Om dat mogelijk te maken is vaak hulp en/of advies 
nodig. Welsun ondersteunt u onder andere hierbij! Uiteraard zijn deze ondersteuning en/of advies gratis. Iedere inwoner 
van Landgraaf van 55 jaar of ouder kan een beroep doen op advies van en ondersteuning door de medewerkers en vrijwil-
ligers van Welsun. Bent u 75 jaar dan wordt u actief benaderd door de afdeling Ouderenwerk. 
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Sinds 1 januari 2019 voert JENS in Heerlen,  
Voerendaal én Landgraaf de basis ambulante jeugd-
hulp uit. Voor degenen die het nog niet weten: JENS is 
een coöperatie van zeven zorg- en welzijnsinstellingen 
die, exclusief binnen deze 3 gemeenten, zorg en  
welzijn meer dan ooit tevoren aan elkaar koppelt. In 
de afgelopen (bijna) 3 jaar is duidelijk geworden dat 
deze koppeling een belangrijk fundament is voor de 
invulling van goede jeugdhulp. Jeugdhulp waarbij 
mensen geholpen worden om, daar waar het kan, 
regie te nemen in hun leven. Uiteindelijk wil iedereen 
namelijk graag zo zelfstandig mogelijk en liefst zonder 
hulp van anderen optimaal kunnen deelnemen aan de 
maatschappij. Het welzijnswerk blijkt hierbij van groot 
belang te zijn. De medewerkers in het welzijnswerk 
zijn namelijk de ogen en oren in de wijk. Ze signaleren 
het al vroeg als mensen niet meer geheel zelfstandig 
kunnen deelnemen aan de maatschappij en kunnen 
hier snel op inspelen. Binnen JENS hebben de  
medewerkers van het welzijnswerk korte lijnen met 
de zorg, zodat snel kan worden geschakeld als dat 
nodig is. Die weg werkt ook omgekeerd: de zorg 
medewerkers hebben korte lijnen met het welzijns-
werk en kunnen mensen die in zorg zijn sneller 
loslaten, omdat ze in de wijk nog steeds ‘gezien en 
gehoord’ worden door dat welzijnswerk. Als ik dat zo 
schrijf wordt helder, dat het van belang is dat mede-
werkers in het voorliggend veld bewoners in een wijk 
ook zien. Daarom breidt JENS in Landgraaf het  
welzijnswerk steeds verder uit. Het welzijnswerk is 
een communicerend vat met de zorg. De zorg is  
minder snel nodig of kan sneller afbouwen, of zelfs 
stoppen, als het welzijnswerk voldoende uitgerust is 
om bewoners te ontmoeten. In Landgraaf heeft JENS  
hierin de afgelopen drie jaar flinke stappen gezet, 
samen met Welsun. Denk aan de zomertour, de  
lentetour en intussen ook de herfsttour, maar ook aan 
de JENS-bus die, net als in Heerlen en Voerendaal, 
ook door Landgraaf rijdt. Daar blijft het niet bij.  
Het arsenaal aan activiteiten in het welzijnswerk blijft 
JENS uitbreiden om zo de jeugdigen van Landgraaf de 
mogelijkheid te bieden aan te haken. 

 
 
 
 
 

Sven Balk, Directeur JENS  

JENS - SVEN BALK (DIRECTEUR) Project WIJ(K) -  
Werken aan werk in Nieuwenhagen  

Dromen laten uitkomen in Nieuwenhagen  
Dromen over een vakdiploma, vrijwilligerswerk of   
betaald werk? Werkgevers hebben moeite met het 
vinden van personeel. Die kans willen we benutten. 
Iedereen die stappen wil zetten kan daarom meedoen 
aan Project WIJ(K). Een project dat jou helpt richting 
een vakdiploma, vrijwilligerswerk of betaald werk.   
  
Waarom Nieuwenhagen?  
WIJ(K) start in Nieuwenhagen, omdat daar veel  
verandert. Huizen zijn gesloopt, er worden nieuwe 
woningen gebouwd. Pakt de pilot positief uit? 
Dan gaan we voor een vervolg in heel Landgraaf.  
  
Leren met hoofd, hart en handen  
Je krijgt een jaar een-op-eenbegeleiding.  
Een coach zoekt samen met jou uit wat je wilt, wat 
je talenten zijn, wat je leuk vindt. Je volgt workshops,  
krijgt een beetje theorie en gaat vooral doen. Jij stelt 
doelen, wij helpen ze waarmaken. Bijvoorbeeld:  
• Een praktijkdiploma halen.  
• Kennismaken met werkgevers die op zoek zijn 

naar jou.  
• Hulp vinden bij dingen die je lastig vindt.  
  
Voor wie?  
1. Iedereen vanaf 28 t/m 68 jaar uit Nieuwenhagen.  
2. Iedereen vanaf 14 t/m 27 jaar uit Landgraaf.    

Leerplichtig? Dan mag je meedoen als Bureau VCV 
en je ouders toestemming geven. 

 
Waar?  
De workshops en gesprekken vinden plaats in  
De Brandpoort. De praktijk doe je bij een organisatie 
in Landgraaf. 

BUURTOPBOUWWERK: 
Onze buurtopbouwwerkers zijn een spin in het web. Mocht je vragen hebben over wat er in je buurt te doen is of wil je zelf 
actief bijdragen in het wel en wee van je buurt, neem dan contact op met de buurtopbouwwerker van Welsun.  
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Start in januari  
Er zijn nog plekken vrij. Dus, wil jij graag hulp bij het be-
halen van een vakdiploma en/of het zoeken naar 
(vrijwilligers)werk? Meld je dan aan. Je start in  
januari 2022 met coaching, de workshops starten in het 
voorjaar en vervolgens ga je de praktijk in.   
2022 wordt jouw jaar!   
  
Extra buurtoproep  
Is dit project niets voor jou, maar wil je wel iets voor 
Nieuwenhagen betekenen of heb je ideeën over  
activiteiten? Laat het ons weten.   
  
Wie zijn wij?  
Wij zijn Gonca Yazici, Vincent Gussenhoven (coaches) 
en Miranda Wouters (projectleider). Samen staan wij 
klaar voor jou.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project WIJ(K) wordt door gemeente Landgraaf en 
Stadsregio Parkstad gefinancierd. Welsun is een  
belangrijke samenwerkingspartner.  
  
Heb je vragen? Bel, app of mail Vincent Gussenhoven:  
06-48350163/vincent.gussenhoven@landgraaf.nl  

Op 1 juli van dit jaar ging het project Koplopers 
onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) van start in 
Landgraaf. Met dit project wil gemeente Landgraaf 
de OCO via een samenwerking met MEE en  
Welsun zichtbaarder maken voor zowel inwoners van 
Landgraaf als professionals en vrijwilligers. Waarom? 
Zodat inwoners sneller de juiste ondersteuning 
vinden als ze die nodig hebben en professionals en 
vrijwilligers daar sneller naar kunnen doorverwijzen.   
  
Wat is OCO?  
Dit is ondersteuning die gratis en makkelijk  
toegankelijk is voor iedereen uit Landgraaf.   
  
Aan wat voor ondersteuning moet je dan denken?   
Bij OCO moet je denken aan hulp bij vragen waarop je 
het lastig vindt om in je eentje of samen met iemand 
uit je omgeving een antwoord te vinden. Denk aan 
vragen over het regelen van een woonplek, zorg, 
geldzaken, opvoeding, dagbesteding, vervoer, werk en 
onderwijs. Als je daar vragen over hebt, kan 
het helpen als een professional of een vrijwilliger met 
je meedenkt en bijvoorbeeld ter ondersteuning 
met je meegaat naar een gesprek of je helpt bij het 
invullen van formulieren.   
 
En wat gaan gemeente Landgraaf, MEE 
en Welsun dan doen om de OCO zichtbaarder te 
maken binnen Landgraaf?  
Voor de uitvoering van het project is een project-
leiding samengesteld (zie foto). Deze project-
leiding bestaat uit Esther Daniels 
(verbindingsofficier Welsun), Nathaly Erens 
(beleidsmedewerker gemeente Landgraaf) en MEE.  
 
 

PROJECT Koplopers onafhankelijke 
cliëntondersteuning (OCO) 

PROJECT WIJ(K) -  
Werken aan werk in Nieuwenhagen - vervolg 

VRIJWILLIGERSCENTRALE: 
Lijkt vrijwilligerswerk jou iets? Kijk dan eens in onze databank:  Vrijwilligerscentrale. Uiteraard kun je ook persoonlijk terecht 
bij onze Vrijwilligerscentrale. Je kunt telefonisch contact opnemen met Welsun, je melden via e-mail 
(vrijwilligerscentrale@welsun.nl) of gewoon even bij ons binnenlopen (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur). 

mailto:vincent.gussenhoven@landgraaf.nl
http://welsun.nl/vrijwilligerswerk/
mailto:vrijwilligerscentrale@welsun.nl
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De projectleiding gaat in gesprek met professionals, 
vrijwilligers en inwoners (denk bijvoorbeeld aan      
ervaringsdeskundigen op het gebied van OCO) van 
Landgraaf. Tijdens die gesprekken wordt besproken wat 
we samen concreet kunnen doen om OCO binnen  
Landgraaf zichtbaarder en toegankelijker te maken.  
Er wordt dus niet alleen gepraat, er worden ook  
concrete acties uitgezet.  
 

Via onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van 
alle ontwikkelingen, dus houd die in de gaten.  
  

Biedt jouw organisatie OCO en word je graag betrokken 
bij het project? Meld je dan aan via  
esther.daniels@welsun.nl, zodat we het gesprek met 
elkaar kunnen aangaan. Samen kunnen we meer.  
 
 
 
De afgelopen maanden is er door de Vrijwilligers- 
centrale Welsun hard gewerkt aan de voorbereidingen 
van de Vrijwilligersavond 2021.  
 

Iedereen was enthousiast en zeer gemotiveerd om deze 
editie tot een groot succes te maken. 
Echter, de besmettingscijfers omtrent corona liepen erg 
vlug op en de maatregelen werden wederom  
aangescherpt. Door deze ontwikkelingen is in goed over-
leg met de gemeente Landgraaf besloten om de  
Vrijwilligersavond dit jaar niet door te laten gaan.  
De gezondheid en veiligheid van de vrijwilligers staat bij 
ons altijd voorop. De avond zal worden verzet naar 
2022.  
 

We vinden het erg jammer maar richten ons nu op  
volgend jaar. We streven ernaar om de vrijwilligers van 
Landgraaf in 2022 te kunnen verrassen met een  
wervelend feest met bijhorend programma.  
 
 
   (zie artikel rechts) 
        flyer  
Landgraaf Verbindt 
     met projectleider 
              Loes Schroe 
 

 

PROJECT Koplopers onafhankelijke 
cliëntondersteuning (OCO) - VERVOLG 

VRIJWILLIGERSAVOND 2021 

Wat is je naam en  functie binnen Welsun? 
Mijn naam is Loes Schroe. Ik ben buurtopbouw- 
werker en projectleider van Landgraaf Verbindt.  
 

Wat houdt je werk precies in? 
Mijn werkzaamheden als buurtopbouwwerker en  
projectleider van Landgraaf Verbindt hebben veel 
overeenkomsten. Bij beide staat het samenwerken en 
verbinden centraal. De nadruk komt steeds meer te  
liggen op samenwerken met de (buurt)organisaties, 
verenigingen, beroepskrachten en vrijwilligers.  
Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat een buurt 
prettiger en veiliger voelt. Ik probeer ervoor te zorgen 
dat alle initiatieven in Landgraaf niet los van elkaar 
plaatsvinden. Door verbinding versterken we elkaar.  
Een mooi voorbeeld hiervan is het project Ikgroenhet. 
Buurtbewoners helpen elkaar bij het vergroenen van 
hun eigen voortuin en wijk. Ondanks de turbulente tijd 
rondom COVID-19 zijn er binnen Landgraaf Verbindt veel 
mooie samen-werkingen ontstaan en hebben alle parti-
jen zich ingezet om succesvolle projecten neer te zetten. 
Landgraaf Verbindt groeit en ontwikkelt zich langzaam 
tot een grote naam binnen de gemeente waar wij toch 
stiekem trots op zijn. Landgraaf Verbindt is dé paraplu 
binnen Landgraaf waaronder projecten en organisaties 
elkaar kunnen vinden. Professionals en organisaties 
krijgen de mogelijkheid om ´out of the box´ te denken en 
gebruik te maken van elkaars expertises. Binnen Land-
graaf zijn veel verschillende partijen actief, die elkaar 
vaak niet kennen en daardoor niet weten welke project-
en actief zijn. Landgraaf Verbindt is het overkoepelend 
orgaan dat deze initiatieven bij elkaar brengt en de 
samenwerking stimuleert. Met als motto: Samen maken 
we het verschil! 
 

Wat maakt je blij tijdens je werk? 
Om te constateren dat elke bewoner ertoe doet! Dat er 
samenwerkingen ontstaan waarbij mensen ongeacht 
een beperking net als ieder ander kunnen en mogen 
meedoen. Zien dat tal van vrijwilligers zich hard maken 
voor een ander. Dit maakt mij elke dag weer blij tijdens 
mijn werk. Ik vind het belangrijk om elke dag te denken 
in mogelijkheden en oplossingen.  
 

Wat doe je graag als je niet met werk bezig bent? 
In mijn vrije tijd geniet ik van mijn gezin en vind ik het 
leuk om met vrienden af te spreken en samen leuke 
dingen te ondernemen. 

INTERVIEW MEDEWERKER WELSUN 
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Contact opnemen: 
Welsun / SUN-plein 18 / 6373 LG Landgraaf  
 045-5323636 /  info@welsun.nl / website www.welsun.nl 
 
Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur.  

Welsun maakt werk van welzijn 

Streep de woorden die onder de woordzoeker genoemd door in onderstaande puzzel, waarna er als oplossing 

een woord overblijft. Geef deze oplossing vóór 15 februari door via e-mail redactienieuwsbrief@welsun.nl 

Onder de goede inzendingen worden 3 prijzen verloot (waardebonnen van resp. €50, €25 en €10).  

De prijswinnaars worden door ons op de hoogte gesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oplossing van de puzzel uit nieuwsbrief no. 3 was ”Carnaval”. Er is een aantal 

goede oplossingen binnengekomen.  

1e prijs, waardebon €50 : Ramona Geers  
2e prijs, waardebon €25 : Tiny Kokkelkorn  
3e prijs, waardebon €10 : Meriam Hunter  
  
 

De winnaars hebben inmiddels bericht ontvangen.  
Gefeliciteerd met jullie prijs. 
  
  

PRIJSVRAAG NO. 4 
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