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Als gemeente willen we passende zorg aan
iedereen kunnen bieden. Belangrijk is dat de
zorg aansluit bij de behoefte en mogelijkheden
van de burgers. De burger is in eerste instantie
zelf aan zet, maar als het nodig is, is er

SAMEN LEVEN IN KERKRADE

ondersteuning mogelijk. De gemeente helpt
dan en werkt nauw samen met partners.
Meander is zo’n partner.

Meander heeft Kling Nullet gebouwd. Het is een nieuw
wijkzorgcentrum dat wonen en zorg voor mensen met
dementie biedt. Zorg op maat en kleinschalig, met
medewerkers die de bewoners zo gelukkig mogelijk
willen maken. Maar Kling Nullet is méér. Het is ook een
complex met zorgappartementen en een wijkpunt: hier
kunnen wijkbewoners zelf hun zorg vragen en organiseren.
Huisartsen, logopedist, fysiotherapeuten en apotheker zijn
binnen handbereik.

SAMEN LEVEN IN KLING NULLET
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Gemeente en Meander hebben samen hard gewerkt om
onze visie op wonen, zorg en samen leven tot werkelijkheid
te brengen. Als gemeente stellen wij de burger centraal.
Het wijkpunt Kling Nullet stelt de wijk centraal. Het
wijkzorgcentrum Kling Nullet stelt haar bewoners centraal. Ik
ben daar bijzonder trots op.

Kling Nullet staat midden in het kloppend hart van
Bleijerheide-Nulland, op een plek met historie. Hier stond
vroeger de Maria Goretti-kerk en de mijnschacht herinnert
ons aan de mijnen. Als Kerkradenaren zijn wij trots op
onze geschiedenis. Het is mooi om te zien hoe een modern
centrum als Kling Nullet onze geschiedenis niet verloochent,
maar juist omarmt. Neem eens een kijkje binnen: oud
en nieuw komen hier prachtig samen. Als je het mij
vraagt, is Kling Nullet een bijzondere aanwinst voor deze
bijzondere wijk.
Ik wens u veel leesplezier!
Wethouder Leo Jongen

KLING NULLET
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KLING NULLET
BRUG TUSSEN

HEDEN & VERLEDEN
KLING NULLET IS DE SPIL IN DE WIJK…

Kling Nullet is een wijkzorgcentrum dat
letterlijk en figuurlijk midden in de wijk
Bleijerheide-Nulland staat. Het is open,
toegankelijk, modern en van alle gemakken
voorzien die je van een dergelijk hedendaags
centrum mag verwachten. Tegelijkertijd
vormt het een bijzondere schakel tussen
heden en verleden.

Kling Nullet is een modern en compleet wijkzorgcentrum,
waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Het
herbergt zes woningen met in totaal 46 plaatsen voor
verpleeghuiszorg aan mensen met dementie. Het gaat hier
om kleinschalig wonen en werken. Verder bevat het 39
zorgappartementen met twee slaapkamers. Daarnaast biedt
Kling Nullet onderdak aan een gezondheidscentrum met
twee huisartspraktijken, een apotheek, een fysiotherapieen logopediepraktijk en een wijkpunt. Tot slot zijn in Kling
Nullet kantoren gevestigd en is het de uitvalsbasis voor
Meander Thuiszorg, buurtteam Nulland. Direct in de buurt
zijn supermarkten, een bloemisterij, een kapper enz. te
vinden. Kortom, het is een veelzijdig centrum in het hart
van de wijk. De bouw is gestart in februari 2014 en het
gebouw werd in september 2015 in gebruik genomen, toen
de eerste huurders van de zorgappartementen introkken en
niet veel later de bewoners van de groepswoningen hun
intrek namen.

KLING NULLET
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OP EEN PLEIN WAAR VROEGER EEN GEBEDSHUIS STOND….
Het wijkzorgcentrum ligt aan het Maria Goretti-plein: het is
de plek waar vroeger de Maria Goretti Kerk stond, die velen
zich nog goed zullen herinneren. Deze zogenaamde kruiskerk
met paraboolvormen was een ontwerp van de Kerkraadse
architect Fanchamps uit de wederopbouwjaren en werd in
1954 ingezegend. Vijftig jaar later – in 2004 - besloot het
bisdom de kerk te sluiten, omdat het aantal bezoekers sterk
terugliep. Sindsdien stond het gebedshuis leeg. Enkele jaren
later werd het gebouw gesloopt om plaats te maken voor het
nieuwe wijkzorgcentrum.
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EN WAAR NU 200 JAAR MIJNVERLEDEN ZICHTBAAR LEVEND
WORDT GEHOUDEN
Kling Nullet verbindt het mijnverleden, waar de stad
Kerkrade zo trots op is, met haar heden. Het ligt pal
naast de mijnschacht Nulland, een visueel dominant
element uit de geschiedenis van onze mijnstreek. Het is
een rijksmonument, met een originele lift, mijnfietsen,
kolenwagens en machines. De schacht is een oude
schacht van de Domaniale Mijn, die de oudste mijn
van Nederland was en zelfs van Europa. De mijn werd
in 1815 eigendom van het Nederlands Koninkrijk. De
naam Kling Nullet zelf heeft betrekking op de wijk,
waarin het gebouw gelegen is.

KLING NULLET HEEFT DE OGEN GERICHT OP DE TOEKOMST,
MAAR NIET GESLOTEN VOOR HET VERLEDEN
Kling Nullet is eigentijds, compleet en toekomstgericht,
maar vooral is Kling Nullet een bijzonder huis: het
verbindt het verleden van de stad Kerkrade met haar
heden en toekomst. Zowel aan de binnen- als aan de
buitenkant is het gebouw verweven met verwijzingen
naar het industriële en religieuze verleden. Her en der
zijn bijvoorbeeld prachtige glas-in-lood elementen te
vinden uit de bijzondere Maria Goretti Kerk. En het
mijnverleden is prominent aanwezig: er zijn prachtige
kunstwerken (foto’s, muurpanelen, en zelfs tapijt) die
de mijngeschiedenis en de mensen die daar deel van
uitmaakten, haast tot leven brengen. Kling Nullet geeft
hiermee een herkenbaar gezicht aan de waardevolle
historie van de wijk en maakt de persoonlijke geschiedenis
voor de omwonenden zichtbaar en tastbaar. Bijzonder is
overigens dat Kling Nullet is opgeleverd in 2015: het
jaar van de mijnen.
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HOE DUURZAAM
IS KLING NULLET?
‘Duurzaam ondernemen betekent dat
je als organisatie verantwoordelijkheid
neemt voor de invloed die je activiteiten hebben op de samenleving.’ Zo
staat het in het jaarverslag 2015 van
MeanderGroep Zuid-Limburg. Papier
is geduldig, dus de vraag rijst: hoe
zijn deze woorden bij Kling Nullet
omgezet in daden?

KLING NULLET
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100% CO2-NEUTRAAL VERWARMD
Wauben Architects, het bureau dat het ontwerp voor Kling
Nullet voor zijn rekening nam, geeft aan dat zij het als hun
verantwoordelijkheid zien om duurzaam te bouwen. Bas
Wauben licht toe: ‘Wij streven ernaar om gezonder en
energiezuiniger te bouwen dan volgens de regelgeving
noodzakelijk is. Het heeft ons geen enkele moeite gekost
om Meander Wonen voor de bouw van Kling Nullet
hiervan te overtuigen. We zaten al snel op één lijn met deze
opdrachtgever. Zo is ingezet op duurzaam energiegebruik.
Een pelletkachel verwarmt met behulp van pelletkorrels,
(gemaakt van houtsnippers) het gehele gebouw. Een deel
van de energie wordt opgewekt met zonnepanelen, er is
in het gehele gebouw LED-verlichting aangebracht en het
gebouw is voorzien van vloerverwarming. Dit komt erop neer
dat Kling Nullet CO2-neutraal wordt verwarmd! Verder is er
gekeken naar bouwmaterialen met een levensduur die langer
is dan gebruikelijk. Denk hierbij aan EPDM-dakbedekking
en bakstenen zonder voegwerk dat normaal gesproken na
verloop van tijd vervangen moet worden. De kozijnen buiten
zijn van aluminium en gaan een heel gebouwleven mee. De
kozijnen binnen zijn uitgevoerd in bamboe, dat zeer slijtvast
is. Bamboe groeit heel snel waardoor dit een veel beter
alternatief is dan traag-groeiend hardhout. ‘

ZO MIN MOGELIJK ETEN WEGGOOIEN
De bouwmaterialen en het energiegebruik zijn duurzaam,
maar ook het wijkpunt neemt zijn verantwoordelijkheid.
De leverancier voor de catering heeft standaard in
haar assortiment duurzame producten opgenomen:
scharreleieren, verantwoord vlees en vis met een keurmerk,
biologische producten. Ed Spix, verantwoordelijk voor
de catering, licht toe:’ We proberen daar zoveel mogelijk
rekening mee te houden. Het is niet altijd gemakkelijk.
We willen namelijk laagdrempelige prijzen hanteren in
combinatie met hoge kwaliteit en verantwoorde producten
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Pelletkorrels gemaakt van houtsnippers.

zijn altijd duurder. Zie het als boodschappen doen in de
supermarkt. Soms kies je voor een biologisch product, soms
voor de goedkopere variant. Het is daarnaast ons beleid om
zo min mogelijk eten weg te gooien. Dat lukt aardig. We
kopen zorgvuldig in en letten goed op de hoeveelheden.
We gebruiken weinig wegwerpmateriaal, soms ontkom
je daar niet aan. Het karton dat we gebruiken, wordt
gerecycled: onze sociale partner Radar komt dit één keer
per week ophalen. Dus ja, we zijn goed bezig, maar het kan
altijd beter. En daar werken we bewust aan.’

KLING NULLET
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Wonen in Kling Nullet

WE WILLEN DAT DE BEWONERS
ZO GELUKKIG MOGELIJK ZIJN!
Voor mensen met dementie is wonen in Kling Nullet
anders dan in Vroenhof. En dat heeft alles te maken
met het concept van kleinschalig wonen. We vragen
het aan enkele betrokkenen.
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'WE BOOTSEN DE GEBORGENHEID VAN THUIS NA’

‘WAT FIJN DAT MOEDER HIER WORDT VERZORGD’

Ellen Schulteis, manager van Kling Nullet, legt uit wat
kleinschalig wonen inhoudt: ‘We bootsen de geborgenheid
en het veilige gevoel van thuis zo veel mogelijk na. We
houden zoveel mogelijk rekening met de gewoontes van
de bewoners. De familie geeft aan dat het werkt: ze zien
hun vader of moeder opbloeien.‘ Kleinschalig wonen
doet dus wat met mensen. Ook met het verzorgend en
verplegend personeel. Ellen: ‘Het is een andere manier
van werken. Medewerkers worden ‘zichtbaarder’ voor de
familie. Per bewoner is er een eerstverantwoordelijke als
eerste aanspreekpunt voor de familie. Het samenspel tussen
familie, bewoners en personeel is intensief.’

We polsen de mening van twee familieleden, mevrouw Spitz
en meneer Koussen. De heer Koussen was in eerste instantie
sceptisch over Kling Nullet: ‘We hadden de bouwtekeningen
gezien en vonden het niks, die kleine groepen. Zou mijn
moeder de mensen om zich heen niet gaan missen? Die angst
bleek ongegrond: mijn moeder woont hier prima. Het is wat
‘geläufiger’. Als mijn moeder ontbijt op bed wil, dan kan dat.
Als ik de hond van mijn dochter meeneem, dan kan dat ook.’

Zo organiseren medewerkers per woning activiteiten.
‘Dit gebeurt in samenspraak met familie. Dat helpt om
activiteiten laagdrempelig te houden en optimaal te laten
passen in de groep. De inbreng van familie is belangrijk.
Enkele familieleden hebben bijvoorbeeld aangegeven dat ze
willen dat er meer aandacht is voor beweging. Wij willen
dat zelf ook, omdat uit onderzoek blijkt dat beweging een
positief effect heeft op mensen met dementie. Daarom gaan
we dagelijks wandelen met de bewoners en organiseren we
veel activiteiten rondom het thema bewegen.’
Sommige bewoners zijn nog best actief, maar hoe betrek
je bewoners die wat passiever zijn? Ellen: ‘Soms hebben ze
gewoon een duwtje nodig. Juist die bewoners die dankzij
dat extra duwtje meedoen, geven achteraf aan dat ze het
fantastisch hebben gevonden.’ En: een groepsgesprek
over wat iemand vroeger heeft gedaan, kan ook al een
activiteit zijn. Het is wel belangrijk dat het personeel dit aan
de familie uitlegt. Binnen de kaders die er zijn, kan er veel.
Medewerkers vinden dat ook echt leuk. Passie is een eerste
vereiste om je werk goed te kunnen doen, en die passie is er
bij de medewerkers van Kling Nullet.‘
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Beide familieleden vinden de sfeer in de groepswoning
gezellig: er kan gedanst worden op carnavalsmuziek of met
schlagers meegezongen. Bij vragen spreken zij het personeel
direct aan. Mevrouw Spitz: ‘Als ik een suggestie heb over
de verzorging van mijn vader, dan bespreek ik dat met het
personeel. Als ik een organisatorische klacht heb, dan ga ik
naar de manager. Ik krijg altijd een reactie, er wordt altijd iets
mee gedaan. Alles is bespreekbaar.’
Dat laatste bewijst de anekdote van de heer Koussen:
‘Mijn dochter ging trouwen. Het was de vraag of mijn
moeder daarbij kon zijn. Het personeel had maar een half
woord nodig en regelde meteen een vrijwilliger en vervoer.
Fantastisch toch! Mijn moeder had een geweldige avond!’
Als een medewerker een familielid opbelt, dan is het eerste
wat ze zeggen: Met Kling Nullet, er is niets met uw vader.
‘Dat is zó fijn’, zegt mevrouw Spitz, ‘ze snappen dat je
flink kunt schrikken als juist zij bellen.’ Het respect voor de
medewerkers is groot: ‘Als zoon of dochter kun je niet de
zorg bieden die hier geboden wordt,’ zegt mevrouw Spitz.
Is er dan geen minpuntje? Jawel: ze vinden het jammer dat
ze voor de activiteiten buitenom naar het wijkpunt moeten
lopen. Maar, zegt de heer Koussen: ‘Na ieder bezoek zeggen
mijn vrouw en ik tegen elkaar: wat fijn dat moeder hier wordt
verzorgd.’ Mevrouw Spitz: ‘Ik zie aan mijn vader dat hij de
zorg en geborgenheid als goed ervaart. Ik ben tevreden,
omdat ik zie dat mijn vader tevreden is.’

‘WE WILLEN DAT DE BEWONERS ZO
GELUKKIG MOGELIJK ZIJN’
Carolina Scholtes en Daisy Plum zijn beiden verzorgenden
plus bij Kling Nullet. Carolina is in januari nieuw gestart bij
Kling Nullet. Carolina: ‘Ik heb bewust de overstap gemaakt
naar kleinschalig werken. Ik wilde meer één-op-één contact
met klanten en meer vrijheid.’ Voor Daisy lag dat anders:
‘Ik werkte bij Vroenhof en had het daar goed naar mijn zin.
Mijn manager bood mij de kans om in Kling Nullet te werken
en zo ben ik hier terecht gekomen.’

‘Kleinschalig werken is behoorlijk anders,’ zegt Daisy, ‘Je
hebt meer tijd om de mensen te leren kennen. Het contact
met de bewoners is beter, maar ook met de familie. Als er iets
niet naar wens is, kunnen ze dat meteen met ons bespreken.’
Carolina: ‘Het mag allemaal wat minder gestructureerd. Als
iemand wil uitslapen, dan is dat geen punt. De bewoners
hoeven niet per se om acht uur ’s morgens samen aan tafel
te ontbijten.’ Er woont zelfs een papegaai in Kling Nullet: die
staat overdag in de woonkamer en gaat 's avonds naar de
slaapkamer van haar eigenaar. Daisy: ‘Het is ons doel om de
bewoners zo gelukkig mogelijk te maken.’

KLING NULLET
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Familie en personeel kennen elkaar. Carolina: ‘Het gaat óók
om de familie.’ Daisy: ‘Als een zoon niet meer door moeder
wordt herkend, dan kan hij daar verdrietig of boos over zijn.
Dan is het fijn als wij even een praatje kunnen maken. We
kunnen hem dan uitleggen waarom hij niet meer herkend
wordt en tips aanreiken hoe hiermee om te gaan. Dat leidt
weer tot meer begrip bij de familie.’

privé-spullen vanuit Vroenhof mee naar Kling Nullet. Veel
moest dus weg; banken, kasten. Dat moest goed uitgelegd
worden aan de bewoners en hun familie. Ook hebben we
praktisch advies gegeven, bijvoorbeeld over de lengte van
armleuningen. Klinkt niet belangrijk, maar met een langere
armleuning kunnen mensen makkelijker opstaan vanuit hun
stoel. Fijn dat deze aanbeveling werd overgenomen. ‘

De woning waarin zij werken, is ‘hun huisje’, zo voelen Daisy
en Carolina dat. ‘Je hebt meer vrijheid, bijvoorbeeld met
koken. We vragen waar de bewoners trek in hebben, en dan
maken we dat.’ Daisy: ‘We hebben budget voor activiteiten,
daar betrekken we ook de familie bij.‘ Carolina: ‘Denk aan
een bezoek aan een oude boerderij, een carnavalsmiddag,
een huifkartocht, een barbecue.’ Het is deze zelfstandigheid,
deze eigen verantwoordelijkheid en het directe contact
met bewoners en familie die het kleinschalig werken zo
aantrekkelijk maken. Daisy heeft inmiddels haar draai
gevonden: ‘Ik miste in het begin mijn oude collega’s. Nu zoek
ik ze gewoon zelf op. 'Als ik een collega zie, loop ik ernaartoe
voor een praatje.’ Carolina: 'Ons collegiale werkoverleg is
belangrijk om met elkaar kennis, ervaringen en tips uit te
wisselen.’

De cliëntenraad is na de verhuizing vorig jaar bewust op
de achtergrond gebleven om iedereen te laten wennen aan
het kleinschalig wonen en werken. Mevrouw Derksen: ‘De
bewoners zitten de hele dag dicht op elkaar. Gelukkig gaat
dat echt heel goed! Ook medewerkers moesten wennen;
een enkeling is teruggegaan naar grootschalig werken. Fijn
dat Meander de medewerkers deze ruimte gaf.’ Mevrouw
Giesen: ‘We zien dat de medewerkers hard hun best doen,
bijvoorbeeld tijdens de activiteiten die ze organiseren.
Ze betrekken de familie daar goed bij. En natuurlijk is de
‘eerstverantwoordelijke’ heel belangrijk voor het contact
tussen het personeel en familie.’ Mevrouw Derksen:
‘Ontspannen momenten creëren is belangrijk. Als je het hebt
over dingen van vroeger, dan krijg je glunderende reacties
van de bewoners. Soms is het genoeg om even een arm op
de schouder te leggen. Dat gevoel van geborgenheid is er.‘

‘BEWUST EVEN OP AFSTAND GEBLEVEN’
Hoe ervaart de cliëntenraad Kling Nullet? Mevrouw Giesen
is sinds 1998 lid en ervaringsdeskundige: haar moeder heeft
in Vroenhof gewoond en ze is vrijwilligster geweest bij de
Lückerheidekliniek. Mevrouw Derksen heeft jarenlange
ervaring in het maatschappelijke en ouderenwerk. Ze is vanaf
2006 voorzitter van de cliëntenraad. Mevrouw Giesen en
mevrouw Derksen hebben vanaf de bouw van Kling Nullet
kritisch meegekeken. Mevrouw Giesen: ‘Zo konden niet alle
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In 2016 wil de cliëntenraad een volwaardige cliëntenraad
voor Kling Nullet oprichten. Mevrouw Derksen: ‘Het
zou mooi zijn als enkele familieleden zich aanmelden.’
Mevrouw Giesen vult aan: ‘In september organiseren we
familiegesprekken, zonder personeel en directie. Dat doen
we ook bij Vroenhof (de etagegesprekken). Zo kunnen wij
de directie van Kling Nullet beter adviseren. Onze inbreng
heeft zeker invloed.’

KLING NULLET

21.

KUNSTIG

KLING NULLET:

hoe de mijnen en de kerk weer
een beetje tot leven komen
22.
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de identificatie met dit stukje geschiedenis heel tastbaar en ik
heb dit vaak vertaald in poederige pasteltekeningen van de
steenbergen.’
Diana: ‘Kling Nullet had de behoefte om samen te werken
met de mensen uit de wijk, herinneringen op te roepen en
te delen.’ Tiny vervolgt: ‘We wilden het tastbaar maken,
en van de buurt. We organiseerden bijeenkomsten met de
buurtbewoners en hebben gevraagd welke verhalen uit het
mijnverleden en speciaal voor deze wijk nog steeds belangrijk
waren. We hebben daarbij ook gevraagd of ze zelf nog beelden
hadden uit die tijd. Die hebben we gekregen en gebruikt.‘
Het resultaat heeft geleid tot een fotosessie in het wijkpunt,
in de groepswoningen en een muurkunstwerk in de kelder.

DE FOTO’S IN HET WIJKPUNT

AAIBARE MIJN-KUNST IN KLING NULLET
Je komt er niet omheen. Hoe je ook kijkt, je zíet de
Mijnschacht die bij Kling Nullet staat. Het mijnverleden is
een onomstootbaar onderdeel van de streek. Voor Helian
Velraths en haar managementteam stond het dan ook
vast: het mijnverleden moest onderdeel worden van de
nieuwbouw in de materiaalkeuze en de vormgeving van het
gebouw. Tiny Smeijsters, een van de coördinatoren van de
nieuwbouw Kling Nullet, stelde voor om het mijnverleden
ook via kunst terug te laten komen. Ze nam contact op
met kunstenares Diana Ramaekers met de vraag of zij de
mijngeschiedenis met haar kunst wilde vormgeven in Kling
Nullet. Met Diana had zij eerder in Vroenhof samengewerkt
aan een kunstproject. Zij reageerde direct heel enthousiast.
De link tussen Diana en het mijnverleden is heel sterk. Zij is
één van de erfgenamen van de Concessie ‘Berger Busch’,
een ondergrondse mijn tussen Aken en Würselen die in WO2
door de Duitse overheid is geannexeerd. Diana: ‘Voor mij is
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De foto’s die de buurtbewoners hebben aangeleverd, zijn door
Diana vormgegeven in een serie foto’s die in het wijkpunt te zien
is. De foto’s vertellen het verhaal van de herinneringen uit de
mijn-tijd. Ze hangen op groot formaat in de maatwerkkasten van
het wijkpunt. De vormgeving van deze kasten is ook gebaseerd
op de materialen en kleuren uit het mijn-en industriële verleden.
De foto’s zijn heel verschillend: de mijnschacht Domaniale,
de ruïnes van de Maria Goretti Kerk, de beschermheilige van
de mijnen St. Barbara, de kanarie - en duivenvereniging, het
mijnlandschap met de steenbergen, de gedachteniskapel voor
de mijnwerkers, keukens en gerechten van toen die specifiek
waren voor deze streek en de vrouwen achter de koempels. De
werken hebben voor velen herkenbare namen: d'r Sjteeberg,
Glück auf, D'r Kanalieëvoeëjel-verain, Hillieje Barbara, de
Wesjlieng, de Gedächtnis-kapel, Os Kuche, Zoervleesj & Vlaam.
Diana: ‘De foto’s zijn de herinneringen van de wijkbewoners
en slaan een brug tussen het verleden en de tijd van nu,
ons erfgoed en het hedendaagse leven. Het wijkpunt
wil zo het kloppende hart van de wijk zijn en uitnodigen
tot nadenken, gesprekken en ontmoetingen tussen
de bewoners van het wijkzorgcentrum en de wijk.’

HET MUURKUNSTWERK: ‘ING LANG JESJIECHTE’
‘Ing lang jesjiechte’ bestaat uit fotopanelen en een bedrukt
tapijt. In de liftportalen die de verbinding vanuit de begane
grond naar de kelders vormen, is bewust gekozen voor
mdf-panelen zoals ze ook in de maatwerkkasten hangen.
Diana: ‘Zo ontstaat er een samenhang tussen boven en
beneden en de symboliek van het mijnverleden: de bovenen ondergrondse wereld.’ De mijngangen worden als het
ware nagebootst. De beelden in de liftportalen zijn de
directe blikvangers als de bewoners met de lift of de trap
naar beneden gaan. Maar ze zijn ook de verbindingsstukken
en onderdelen van het gigantische muurkunstwerk dat meer
dan 130 vierkante meters meet. ‘Wie goed kijkt, ziet ook hier
weer details die in de panelen en in het tapijt terugkeren,’
vertelt Diana.
Het tapijt-kunstwerk telt zes muurdelen die ieder een
eigen verhaal vertellen en samen één lijn vormen vanuit de

ondergrondse naar de bovenwereld en vanuit de geschiedenis
naar het heden toe. Elk muurdeel heeft zijn eigen sfeer en
tijdsgewricht binnen ons mijnverleden en de geschiedenis
van de wijk en de stad Kerkrade. In ‘Ing lang jesjiechte’ kan
iedereen zijn eigen geschiedenis in het tapijt ontdekken. Ook
hier zijn weer de verhalen en beelden van de wijkbewoners
opgenomen.
Heel speciaal is dat de toeschouwer het tapijt mag betasten
en als het ware de geschiedenis kan aanraken en onder zijn
vingers laten glijden. De beelden zijn gevat in een zachte
laag van velours en voelen zeer aangenaam aan. Het wordt
zo een heel toegankelijk en tastbaar tijdsdocument.
Tiny besluit: ‘Nooit eerder heb ik een dergelijk traject gedaan.
ik had niet durven dromen dat het resultaat zo mooi en zo
bijzonder zou worden.’

KLING NULLET
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04.
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01.
GLAS IN LOOD UIT DE KERK
Niet alleen het mijnverleden, maar ook het religieuze verleden is terug te zien in Kling Nullet.
Enkele glas-in-lood panelen uit de Maria Goretti Kerk zijn op initiatief van Meander Wonen
gerestaureerd en te bewonderen in het wijkzorgcentrum.
02.
De restauratie is gedaan door Els Steensma van het Glasatelier
Heerlen. Zij beschrijft enkele van de panelen die te zien zijn:

01.

26.

Het paneel ‘De gelovige arbeider’ is gemaakt door de
kunstenaar Wim van Hoorn, die onder andere ook het beeld
van d’r Joep op de Markt heeft gemaakt. De voorstelling
stelt een gelovige arbeider voor, waarbij links een mijnwerker
is afgebeeld en rechts een fabrieksarbeider.

KLING NULLET

‘Theresa van Avila’ is gemaakt door de kunstenaar Jos Eggen
in 1959. Theresia van Ávila is één van de beroemdste mystici
onder de katholieke heiligen. Samen met de heilige Johannes
van het Kruis heeft zij de orde van de Karmel hervormd in
de zestiende eeuw. Haar geschriften hebben de mystieke
theologie zo ingrijpend beïnvloed, dat zij door paus Paulus
VI in 1970 als eerste vrouwelijke heilige werd uitgeroepen
tot kerkleraar.

04.
03.
Het glas-in-lood ‘De Heilige Barbara’ is door Wim van Hoorn
of Jos Eggen gemaakt, dat is nog niet duidelijk. De Heilige
Barbara wordt gerekend tot de veertien helpsters in nood.
Zij geldt als beschermster tegen brand en bliksem en tegen
een plotselinge dood. Ook kan haar hulp ingeroepen worden
als storm het land verwoest. De Heilige Barbara is verder de
beschermheilige van verschillende gevaarlijke beroepen,
waaronder de mijnwerkers. In Zuid-Limburg was het feest
van Sint-Barbara, als patrones van de mijnwerkers, een van
de belangrijkste feestdagen van het jaar en lange tijd een
officiële vrije dag. Met de mijnsluiting in Nederlands Limburg
kwam daar een einde aan.

‘Sint Hubertus’ is gemaakt door de kunstenaar Hub Levigne.
De heilige Hubertus van Luik (655-727) was de laatste
bisschop van Maastricht en de eerste van Luik. Hubertus
(of Huibrecht) was een zoon van de hertog van Aquitanië
en leidde een werelds leven. Op Goede Vrijdag van het jaar
683 ging hij op jacht, hoewel dat een zeer oneerbiedige
activiteit was op die dag. Hubertus zag een groot hert, en
joeg er achteraan met zijn honden. Toen hij het hert bijna
te pakken had en het dier zich naar hem toekeerde wilde hij
het neerschieten. Op dat moment verscheen er een lichtend
kruis tussen het gewei. Een stem zei hem naar Lambertus
van Maastricht te gaan. Sint Hubertus staat nu bekend als
patroonheilige van de jacht.
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EEN GESPREK

OVER MEANDER & KLING NULLET,
OVER ZORG EN WIJK

05.

Jos Meijerink, voorzitter van de Raad

Helian Velraths, directeur Kerkrade

van Bestuur, is geboren Zwollenaar en

Oost, Centrum en Zuid bij Meander,

kwam, na omzwervingen via Groningen en

heeft jarenlange ervaring bij diverse

Deventer, in Limburg terecht. Een bewuste

zorgorganisaties in onder meer Helmond

keuze: ‘Ik heb Limburg altijd al een mooie

en Sittard. Ze is sinds tien jaar directeur

provincie gevonden, de omgeving en de

bij Meander van onder meer Kling Nullet:

bourgondische levensstijl hebben me altijd

‘Kling Nullet is een pareltje,

aangetrokken.’ In het komend

ik ben er trots op.’

najaar neemt hij afscheid en wordt
hij opgevolgd door Jos Merx.

05.

‘Vincentius a Paulo’ is ook van de hand van deze kunstenaar.
Het paneel stelt Vincentius a Paulo voor geflankeerd door
Frédéric Ozanam. Vincentius a Paulo is een Franse priester,
ordestichter en organisator van caritatieve werken. Frédéric
Ozanam was een Frans cultuurhistoricus. Hij richtte als
student in de rechten in Parijs in 1833 de later wijdverbreide
Societe de St. Vincent-de-Paul op. Frédéric Ozanam werd
tijdens de Wereldjongerendagen van 1997 in Parijs door
paus Johannes-Paulus II zaligverklaard.

06.

‘(Blauwe) Maria’ is ook gemaakt door Hub Levigne.
Het paneel stelt een (blauwe) Maria met kind voor.

06.

De grootste trend in onze maatschappij is dat mensen
steeds langer thuis blijven wonen: we gaan pas naar
een zorginstelling als het echt niet anders kan. Dat blijft
ook zo. Daarmee verandert ook de zorgbehoefte. En
dus verandert de deskundigheid van medewerkers, die
de zelfredzaamheid van ouderen ondersteunen, mee:
zij worden steeds beter/hoger geschoold. Mantelzorg
wordt ook steeds belangrijker in onze samenleving en
veel van onze medewerkers zijn zelf ook mantelzorger.
Ze ervaren dus hoe de zorg verandert zowel in hun
werk als privé. Belangrijk is wel dat de balans tussen
werk en privé goed blijft, daar letten we ook op.

Kling Nullet is een wijkzorgcentrum waarin we zorg
voor mensen met dementie bieden. Hier hebben we
bewust gekozen voor kleinschaligheid, in tegenstelling
tot de grootschalige zorg in Vroenhof. Mensen
wonen in groepswoningen en hebben ieder een eigen
slaapkamer. Het leven overdag speelt zich grotendeels
af in de woonkamer, waar geborgenheid en huiselijke
gezelligheid centraal staan. Iedere woning heeft een
vaste kern aan verzorgend en verplegend personeel en
vrijwilligers. De familie heeft een vast aanspreekpunt;
we proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat zij
willen en wat er mogelijk is.

01.
28.

KLING NULLET

02.
KLING NULLET

29.

JOS MEIJERINK
ZORG IS GEEN EENHEIDSWORST
01.

De grootste verandering bij Meander in de afgelopen jaren
heeft alles te maken met dezelfde trend van steeds langer
thuiswonende ouderen. Met een soort vooruitziende blik
hebben we bijna 10 jaar geleden de fusie tussen intramurale
zorg en de thuiszorg ingezet. Dat is een bewuste strategische
keuze geweest en daar hebben we nooit spijt van gehad.
Sterker nog: mede daardoor zijn we nu een gezond bedrijf,
en dan bedoel ik niet alleen financieel, maar overall goed: we
hebben goede mensen op alle niveaus in de organisatie: de
zorgverleners, de administratieve krachten, het management
en de directie. Onze cultuur is er één van: niet zeuren maar
doen. Ik ben echt trots op Meander. De neuzen staan
dezelfde kant op.
De blik van Meander is altijd naar buiten gericht. We hebben
goede contacten met artsen, gemeenten, de cliëntenraden, de
ondernemingsraad, en veel andere stakeholders, bijvoorbeeld
via de door ons geïnitieerde rondetafelgesprekken. Ook zijn
we altijd gericht op vernieuwing: de Academische Werkplek
Ouderenzorg is ook op ons initiatief tot stand gekomen
(red: samenwerkingsverband tussen de Hogeschool
Zuyd, de Universiteit van Maastricht en zeven Limburgse
zorginstellingen, onder wie dus Meander). We kijken op die
manier met een open vizier naar de toekomst.
Er staat in onze zorgverlening in feite maar één vraag
centraal: wat kun je doen om de klant gelukkig te maken?
Daar heeft de familie een heel belangrijke rol in. Het gaat
om zorg op maat. Soms is het dus beter om een klant thuis
te verzorgen, soms is een groot verpleeghuis beter, en soms
sluit kleinschalige zorg het beste aan. Zorg mag nooit een
eenheidsworst zijn.

30.

KLING NULLET

HELIAN VELRATHS
KLING NULLET IS EEN
ONMISBARE SCHAKEL
IN DE WIJK
02. Als Meander zien we het verder als onze taak om de zorg

steeds meer de wijk in te brengen. De wijkzorgcentra
staan daarin centraal en zijn een onmisbare schakel. Dat
past ook in de visie van gemeenten, voor ons een zeer
belangrijke partner. Kling Nullet is zo’n wijkzorgcentrum.
Er zijn huisartsen, fysiotherapeuten, een logopediste en
een apotheker te vinden, en het is de thuisbasis voor
buurtteam Nulland. Er zijn winkels in de directe omgeving.
Ook de huurders van de zorgappartementen hebben zo alles
beschikbaar wat ze nodig hebben. Het wijkzorgcentrum
is tegelijkertijd bedoeld als een ontmoetingscentrum:
het wijkpunt biedt een heel goede kwaliteit aan eten en
drinken en biedt ruimte om uitvoering te geven aan ons
welzijnsbeleid. We bieden inmiddels een breed scala aan
activiteiten aan voor de buurtbewoners. We zien dat echt als
onze verantwoordelijkheid als maatschappelijk ondernemer.
We worden steeds meer één met onze omgeving.
Ik vind dat Meander Wonen met Kling Nullet een bijzonder
wijkzorgcentrum heeft neergezet. We hebben er met heel
veel mensen enorm hard aan gewerkt om dit centrum echt
een centrum van de buurt te maken. De historische elementen
van de mijnen en de kerk hebben op een mooie, eigentijdse
manier een plek gevonden in en rondom Kling Nullet. We
hebben zelfs een aaibaar tapijt-kunstwerk gemaakt over
de mijnen. Dit hebben we samen met de buurtbewoners
gedaan. Als je het mij vraagt: Kling Nullet is een pareltje.

KLING NULLET
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WIJKPUNT
WE KOMEN ALTIJD WEL MENSEN
VAN VROEGER TEGEN

Het is hier zo gezellig!

Nooit hadden ze gedacht dat ze nog ergens anders zouden gaan wonen, Josef en Gertie
Schroeders, toen ze na hun bruiloft in 1970 naar hun flat in de Ursulastraat verhuisden. Ze
wilden er oud worden, lieten ze in het boekje “Jidderinne vólt ziech doa heem” optekenen. Dit
boekje werd uitgegeven vanwege de sloop van de flats in de Ursulastraat. Ze waren niet van plan
om daar weg te gaan, maar ze moesten dus wel. Eerst oriënteerden ze zich op een huurwoning
in het centrum, maar de woningen hier in Kling Nullet spraken veel meer aan. Een prettig en
rustig gesprek met Meander gaf de doorslag: hier wilden ze komen wonen! En dus verlieten ze
na 45 jaar de Ursulastraat en namen ze op 8 oktober 2015 hun intrek hier. En daar hebben ze
geen seconde spijt van gehad.

De heer Schroeders: ‘We hebben hier alles bij de hand: de
fysio, de huisarts, de apotheek, en we zitten dicht bij het
centrum. Dat vind ik heel fijn. We gaan graag een hapje
eten in het wijkpunt. De prijzen zijn heel redelijk en de koffie
en het eten zijn prima!’ Mevrouw Schroeders: ‘We denken
weleens: kom, we gaan even een kopje koffie drinken,
maar ‘even’ dat lukt ons gewoon niet. We komen altijd
wel mensen tegen die we van vroeger kennen… en dat is
heel gezellig!’
Het echtpaar houdt van het sociale leven; ze zijn graag onder
de mensen. Ze nemen ook deel aan allerlei activiteiten,
die in het wijkpunt worden georganiseerd. Ze gaan graag

32.
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naar d’r Kaffieëklatsj, mevrouw Schroeders volgt een
computercursus en meneer Schroeders zit in een kaartclubje.
Hoe is het dan om te wonen in hun appartement? Mevrouw
Schroeders: ‘In 1 woord: geweldig!’ Natuurlijk waren er wat
kinderziektes, maar die zijn verholpen. Meneer Schroeders
geeft aan dat je dan natuurlijk wel zelf aan de bel moet
trekken, maar dat vindt hij logisch: ‘Als je niets zegt of
vraagt, dan gebeurt er niets. Want hoe kan Meander anders
weten of er iets is?’ Dus maakte de heer Schroeders zich hard
voor een ander slot op zijn deur en hoopt hij binnenkort iets
aan de verlichting op de gang te kunnen doen. Maar zegt
hij: ‘Als ik om iets vraag, dan is het snel gepiept. Ik krijg altijd
keurig een reactie.’

KLING NULLET
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En het appartement zelf dan? Het echtpaar Schroeders nodigt

GASTVRIJ WIJKPUNT

de interviewer spontaan uit om een kijkje te komen nemen.
Met eigen ogen kan dan worden gezien dat ze toch echt
wel in een prachtig optrekje wonen: ruim en licht opgezet,
mooie keuken, uitzicht op het plein, een mooi balkonnetje,
twee slaapkamers, een extra berging. Alle meubels uit
de Ursulastraat staan erin en nog is er ruimte over. Het
appartement is van alle gemakken voorzien. ‘Al meer dan
150 mensen zijn hier geweest voor een rondleiding,’ zegt
mevrouw Schroeders met gepaste trots. Ze houdt het
allemaal bij in een dagboekje. Als het aan de Schroeders ligt,
gaan ze hier nooit meer weg…

Tiny Smeijsters, verantwoordelijk voor welzijn binnen Kling
Nullet, is blij dat de huurders en ook de omwonenden
steeds beter hun weg vinden naar het wijkpunt. ‘Vanaf
het begin van het jaar ben ik in overleg gegaan met de
huurders van Kling Nullet om erachter te komen welke
wensen zij hebben. Dat heeft geleid tot allerlei activiteiten:
creatief bezig zijn en kaarten, maar ook elkaar gewoon
gezellig ontmoeten tijdens d’r Kaffieëklatsj. Om de twee
weken is er ook een woord- en communieviering.’ Iedereen
is welkom in het wijkpunt, hoe oud of jong je ook bent.
Tiny: ‘Mensen komen naar het wijkpunt voor activiteiten,
en daarna lekker samen eten of wat drinken. Je ziet dat
mensen elkaar ontmoeten en er daardoor leuke sociale
contacten ontstaan. Dit past ook binnen de visie van de
gemeente: het wijkpunt moet een centraal en herkenbaar
ontmoetingspunt voor iedereen in de wijk zijn, waar het
‘wij-gevoel’ centraal staat, en tegelijkertijd dient het als
schakelstation in het netwerk van de huidige voorzieningen
en diensten in de wijk.’

ONZE ‘BUREN’
Kling Nullet is een wijkzorgcentrum, met de nadruk op wijk. Een paar ‘buren’ hebben we
gevraagd naar hun mening over Kling Nullet als hun nieuwe wijkbewoner.
JOS PAES, PLUS PAES

Jos Paes ondernemer Plus

Wij werden door de gemeente op de hoogte gebracht dat Kling Nullet gebouwd zou
gaan worden. We waren blij dat de lege plek eindelijk een goede invulling kreeg. We
hebben tijdens de bouw zeker overlast ervaren: de straat was regelmatig afgezet en ons
parkeerterrein was soms niet of nauwelijks bereikbaar. Kling Nullet is wel een heel mooie
aanvulling geworden voor Bleijerheide-Nulland en het Maria Gorettiplein. Ik kan er niets
op aanmerken; het gebouw ziet er top uit. Het is een wijkzorgcentrum in de brede zin
van het woord.

SAMANTHA PLOEM, MEDEWERKSTER RADAR
Kling Nullet luistert dus goed naar de wensen van de
huurders en de wijkbewoners, als het gaat om de activiteiten
in het wijkpunt. Maar, om graag naar het wijkpunt te
komen, is meer nodig: gastvrijheid in het eetgedeelte van
het wijkpunt. Ed Spix, verantwoordelijk voor de catering
bij Kling Nullet: ‘Alle medewerkers van het wijkpunt zijn
hiervoor op cursus geweest: ze hebben beter leren serveren
bijvoorbeeld, maar ook echt aandacht geven aan gasten, ze
welkom heten bij binnenkomst en een fijne dag wensen als
ze weer weggaan. Het dragen van bedrijfskleding is goed
voor de herkenbaarheid. Het zijn simpele dingen, die ervoor
zorgen dat mensen hier met elkaar komen eten en samen
waardevolle momenten beleven. Het heeft zeker geholpen:
we kunnen de verwachtingen van de gasten waarmaken.‘

Philly Franken,
(cliënt Radar), haalt
papier op in Kling Nullet

MATTHIEU HABETS, PARKSTAD BLOEMBINDERIJ

Medewerkster
Parkstad bloembinderij
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Vanaf de start van de bouw zijn we goed geïnformeerd over Kling Nullet. We kregen
alle informatie via een medewerker binnen ons team, die regelmatig contact met Kling
Nullet had. Wat af en toe vervelend was tijdens de bouw, was als er vrachtwagens voor
onze inrit geparkeerd stonden. Maar het is een supermooi gebouw geworden. Zelf ben
ik er nog niet geweest, maar ik heb van collega’s en cliënten gehoord dat het binnen ook
mooi is. Ik hoop snel eens een kijkje te gaan nemen. De samenwerking met Kling Nullet
is heel goed. Ik hoop dat die nog lang zal duren!

Vanaf het begin wisten we dat er iets van Meander ging komen. We hebben net als alle
buurtbewoners informatiebrieven ontvangen. De overlast bleef beperkt tot de normale
dingen die bij een aanbouw van dit formaat nu eenmaal horen. Het was ook wel een
bezienswaardigheid af en toe met die grote hijskraan. Tegen het einde van de bouw
klaagden klanten op de drukke dagen wel over plaatsgebrek. Ik vind het een modern,
functioneel gebouw dat gewoon goed past bij de functie die het vervult. Van binnen is
het mooi. De samenwerking met Kling Nullet is uitstekend: we zijn wederzijds klant. Wij
mogen bloemen leveren en ons team gaat regelmatig iets eten in het wijkpunt.

KLING NULLET
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HET
GEZONDHEIDSCENTRUM

W. Dijcks,
Huisarts

L. Sonnemans,
Huisarts
D. van Limborgh,
Apotheker

T. Schambergen,
Fysio- en manueel
therapeut

FYSIOTHERAPIE EN FYSIOFIT SCHAMBERGEN
Fysio/manueel
therapeut,
bekkenfysiotherapeut
en
bewegingswetenschapper. ‘Wij proberen vanuit de
diverse specialisaties de beste zorg op maat voor de
patiënt te leveren. We zijn hier gevestigd vanwege het
multidisciplinaire karakter en de samenwerking met andere
partners uit de eerste lijn. Het bevalt uitstekend. Met
name de contacten tussen de diverse disciplines (apotheek,
huisartsen, logopedie en Meander Thuiszorg) zorgen voor
een hele grote meerwaarde. ‘

C. Schambergen,
Bekkenfysiotherapeut

LOGOPEDIE BENDERS

N. Benders-Debetz,
Logopediste
36.
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Ik ben in Kling Nullet gevestigd omdat ik overtuigd ben
van de meerwaarde van multidisciplinaire samenwerking in
het kader van de persoon/patiënt met een probleem. De
informele en formele contacten met de andere disciplines
hier zijn heel waardevol. Als logopedist bekijken we de mens
als geheel en het probleem op het gebied van communicatie
(stem-spraak-taal-gehoor) en slikken als een deel van die

persoon. De patiënten die we zien zijn tussen de 0 en 100
jaar. Kling Nullet is een prachtig centrum geworden! De
sfeer onderling is goed, de ruimtes zijn mooi en het is lekker
werken! Het gezondheidscentrum ademt een warme en
huiselijke sfeer.

BENU APOTHEEK
Daphne van Limborg is de beherend apotheker: ‘Ik heb me
in het wijkzorgcentrum Kling Nullet gevestigd omdat ik denk
dat we hier op een laagdrempelige manier toch geïntegreerde
zorg kunnen aanbieden. Als apotheker ben ik een persoon
die graag mee denkt, samenwerkt en onze cliënten leert
kennen, zodat zorg op maat geleverd kan worden. Mijn
dromen over geïntegreerde zorg worden langzaam steeds
meer werkelijkheid in dit wijkzorgcentrum. En dit kan alleen
omdat ik hier dagelijks met huisartsen, fysiotherapeuten,
thuiszorg en logopedisten, met een passie voor hun vak kan
samenwerken.’
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Kling Nullet is ruim; we hebben een mooie multifunctionele
vergaderruimte en ergonomische bureaus die in hoogte in
te stellen zijn. We zijn misschien wel wat bevoorrecht want
niet alle collega’s zullen zo’n mooi gebouw met zulke goed
uitgeruste werkplekken hebben. Het is fijn dat we allemaal
bij elkaar op één plek zitten. Je hebt korte lijnen en vaak
is het toch net even prettiger als je iets face to face kunt
bespreken.
De opzet van Kling Nullet als wijkpunt, gezondheidscentrum
en wijkzorgcentrum, is een schot in de roos. Nu we een
paar maanden operationeel zijn, merken we hoe fijn het is
om veel disciplines bij elkaar te hebben in één gebouw. We
hebben elkaar ondertussen leren kennen en de drempel om
naar elkaar toe te stappen is veel kleiner geworden. Ook
de bewoners van de zorgappartementen geven dit aan.
Het wijkpunt begint steeds meer een ontmoetingsplek te
worden. Ik kom hier zelf bijna dagelijks en zie steeds meer
bezoekers van buiten die hun weg weten te vinden. De
service is inmiddels op het gewenste niveau en het aanbod is
goed en ruim voldoende.

WIE WERKEN
IN KLING NULLET?

ED SPIX, BELEIDSMEDEWERKER MEANDER, AFDELING KWALITEIT,
VEILIGHEID & INNOVATIE, VERANTWOORDELIJK VOOR DE
CATERING IN HET WIJKPUNT
Je ziet ze misschien niet vaak, maar ze

JANINE MOLS EN JANICE ROSENAU, MANAGEMENTASSISTENTEN

zijn er wel. Bekende of minder bekende

Het is fijn om te werken in Kling Nullet. Het was even
wennen, ook omdat we een paar taken erbij hebben
gekregen. We werkten voorheen in Vroenhof; daar hadden
we meer aanspraak en inloop van de bewoners die even een
praatje kwamen maken of iets kwamen vragen. Er was meer
leven in de brouwerij. Hier is het een stuk rustiger. Het is een
mooie kantooromgeving en we hebben een prachtig uitzicht
op de mijnschacht. Wat fijn is, dat we hier nu al veel meer te
weten zijn gekomen over werken in de zorg met mensen met
dementie. We hebben dezelfde collega’s hier als vroeger in
Vroenhof. Een aantal medewerkers hebben we nu wel beter
leren kennen, omdat we in een kleinere setting werken en

gezichten, in meer of minder mate achter
de schermen, de één iets zichtbaarder dan
de ander. We hebben een aantal gevraagd
naar hun ervaringen tot nu toe in
Kling Nullet.
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de werkoverleggen per woning plaatsvinden. Je ziet elkaar
vaker en je krijgt hierdoor meer begrip voor elkaar. We
hebben groot respect voor de betrokkenheid van collega’s
bij de bewoners en de zorg die ze verlenen, of dat nu op de
achtergrond of op de voorgrond is. Er zijn nieuwe collega’s
bijgekomen en die zien we regelmatig in het werkoverleg.
Dat is ook leuk.

LOEK SMEETS, VERPLEEGKUNDIGE BUURTTEAM NULLAND
Werken in Kling Nullet is ronduit fijn. Oké, er waren wat
opstartproblemen, maar het is een mooi gebouw, voorzien
van alle gemakken. Wij komen uit een oud gebouw met
een piepklein kantoor waar je geen bezoek kon ontvangen.

Het wijkpunt is dynamisch en straalt gastvrijheid en warmte
uit. Iedere dag is weer anders. Dit zorgt voor voldoende
uitdagingen. Allereerst is het prettig dat het een open en
sfeervol karakter heeft. Inmiddels hebben we hierdoor al veel
vaste gasten die aangeven dat het wijkpunt een ‘thuisgevoel’
geeft. Verder is de combinatie van het wijkpunt met het
gezondheidscentrum en de zorgappartementen uitstekend.
De medewerkers van het gezondheidscentrum komen
regelmatig iets drinken of eten. Dit is prettig want hierdoor
krijg je beter contact met de mensen die in het gebouw
werken. Aangezien we in het wijkpunt met nagenoeg
een nieuw team werken, was dit in het begin wel moeilijk.
Iedereen moest aan elkaar wennen. Nu zie je dat er een echt
team ontstaat met collega’s die met en voor elkaar werken.

KLING NULLET

39.

Medewerkers en vrijwilligers Kling Nullet
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