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Stichting Buurtgericht werken Welten Benzenrade

Welterkoerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade
Activiteiten
Iedere 1e maandagmiddag
van de maand om 15.00 u infomiddag
SAMEN UIT in het Gemeenschapshuis
Iedere dinsdag 13.30 uur
Bridgen/kaarten in gemeenschapshuis
Seniorensociëteit St. Martinus en ook
een kopje koffie met een babbeltje.
Iedere woensdagmiddag van 14.30
tot 16.30 uur Buurtsteun bij St. Anna.
Sociaal Buurtteam elke woensdag
spreekuur tijdens de activiteiten van
Buurtsteun van 15.00 tot 16.00uur.
Iedere donderdag 19.30uur bridgen
in A Gene Bek.
Iedere donderdag 15.00uur kienen
bij St. Anna
Iedere donderdag viskraam
bij parkeerplaats de Doom
Iedere vrijdag om 19.45 uur repetitie van
Welten Vocaal in de Martinusschool.
Vrijdag repetitie TOG, Jeugdorkest:
18.45 uur, Harmonieorkest: 20.00 uur
3de zondag van de maand
is de molen open
30 jan.
4 feb.
6 feb.
9 feb.
10 feb.
11 feb.
12 feb.
14 feb.
16 feb.
23 feb.
24 feb.
27 feb.
14 apr.

Samen eten
Samen uit
Lea bij Buurtsteun
Ontgroening oud prinsen
van de Vlavreters
Gala der kampioenen
Arcus Open avond 19.00-21.00u
Geriatrische fysiotherapie
en valpreventie
Samen eten
Receptie Jeugdprins en
Bloemenmeisje
Vasteloavend Karresel
A Gene Bek geet los!
Brandweer bij Buurtsteun (ovb)
100 jaar TOG Concert (de Rousch)

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende
koerier is woensdag 6 feb. tot 12.00u.
Kopij en advertenties stuurt u naar
welterkoerier@gmail.com

Beste Weltenaren
en Benzenraders,
Het jaar 2019 is nog pril en bovendien fris van start gegaan voor ons allen.
Dat geldt ook voor het Buurtgericht Werk en de diverse vrijwilligers in
onze wijken.
Ook dit jaar zetten wij weer ons beste beentje voor om onze buurt te
laten bloeien.
Het overleg/contact met mensen binnen maar ook buiten onze buurt,
hebben wij geformuleerd als onze belangrijkste doelstelling voor 2019.
Centraal thema hierbij is VERBINDING.
Wij zijn gestart met een herstructurering van het huidige bestuur waarbij de
belangrijkste thema’s zijn verdeeld onder de diverse bestuursleden. Zij zijn
primair verantwoordelijk voor ieders taakgebied en helpen elkaar waar nodig.
Elk bestuurslid heeft daarbij een communicatieve verantwoordelijkheid,
zowel binnen de buurt als ook naar instanties daarbuiten (gemeente,
professionele- en vrijwilligersorganisaties)
Duidelijke rollen, korte lijnen en inhoudelijke kennis van zaken zijn hierbij
key-issues. Ons bestuur bestaat sinds kort uit 6 personen en is daarmee
vooralsnog op orde.
Verbinding willen wij ook bewerkstelligen door primair zelf meer het contact
te zoeken met inwoners, verenigingen en ondernemers. Wie zijn wij en
wat kunnen wij wederzijds van elkaar verwachten? In dat kader zal het
bestuur ook meer communiceren over wat er speelt en waar zij zich mee
bezighoudt. Dit zal onder andere gebeuren via de Welterkoerier. Belangrijk
zijn bovendien: de ontwikkeling van het Gemeenschapshuis, het nog meer
opzoeken van de verbinding tussen Welten en Benzenrade en het nu al super
draaiende Buurtsteun uit te dagen tot vergroting van haar actieve doelgroep.
Het bestuur zal aan het einde van dit jaar een evaluatiesessie inplannen
om de ingezette werkwijze kritisch te bespreken.
Wij hopen op een verbindend jaar in Welten/ Benzenrade!

Het bestuur van Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Marion Geurts, Leo Haeren, Huub Eussen, Wilfred Riksen, Andre Jacobs
en Theo de Groot

Info pagina
Aanleveren kopij voor
de Welterkoerier.
Kopij en foto’s t.b.v. activiteiten in Welten kunt u
uitsluitend per mail aan de redactie (zie colofon)
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
voegen. Foto’s en logo’s apart in JPEG, advertenties
altijd aanleveren in zwart-wit PDF-formaat.
Voor het plaatsen van kopij voor activiteiten die
niet op Welten -Benzenrade betrekking hebben
worden plaatsings-kosten berekend.

Belangrijke
telefoonnummers
Alarmnummer:
Gemeente Heerlen:
Beheerder Gemeenschapshuis:
Buurtsteun:

112
14045
0652683388
06-16800025

(dringende hulpvragen en uitsluitend tijdens kantooruren)

Martinuskerk:
5713225
Meldpunt drugs en
tippeloverlast:
14045
Politie:
0900-8844
Wijkagent Jan Reubsaet via
Centrale voor acute gevallen:
0900-8844
Twitter: @POLWeltenBenz
RD4:
5437186
Nightcare:
5778844
Ziekenhuis:
5766666
Dierenambulance:
0900-7009000
Milieupolitie:
14045
Alg. maatschappelijk werk:
045-5604004
Centr. meldpunt huiselijk geweld: 5740815
Huiselijk geweld: Veilig Thuis (gratis): 0800-2000
Meldpunt anti discriminatie:
5718501
Bureau voor rechtshulp:
5719551
Kindertelefoon:
0800-0432
Meldpunt openbare ruimte:
14045
Klachtennummer Mondriaan Zorggroep:
Binnen kantoortijden
088 506 7700
buiten kantoortijden
088 506 6262
ZIUT, elektriciteit/
straatverlichting/gas:
Kabel:
Water:

0888-572185
0800-0340
0800-0233040

Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Marion Geurts: m.h.geurts@home.nl

Colofon
E-mailadres redactie Welterkoerier:
welterkoerier@gmail.com
Secretariaat:
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl
Website: www.bwwb.nl

Hans (V) te Locke
erelid van de Bond
Carnavalsverenigingen
in Limburg
Zowel op de website als op de Facebookpagina van C.V. de Vlavrèters
heeft u er al over kunnen lezen, maar om het bericht bij een nog grotere
groep onder de aandacht te brengen, besteedt ook deze Welterkoerier
nog eens aandacht aan de recente onderscheiding voor Hans te Locke.
De Orde van Verdienste van C.V. de Vlavrèters had hij al en ook een Koninklijke
onderscheiding is hem in 2007 al op de borst gespeld. We hebben het over
Hans te Locke die op vrijdag 11 januari 2019 door Nederlands enige Gouverneur, Theo Bovens, in aanwezigheid van onder andere zijn echtgenote,
het bondsbestuur en een delegatie van de Blauw Sjuut (die hem richting
Maastricht ‘ontvoerde’), is geïnstalleerd als erelid van de Bond Carnavalsverenigingen in Limburg, kortweg BCL. En erelid van de BCL wordt je niet
zomaar, daarvoor moet iemand zich buitengewoon hebben ingezet voor
de BCL en daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de groei, ontwikkeling
en het voortbestaan van BCL en dat heeft Hans zeker gedaan.
Als Hans V was Hans te Locke in 1997 prins van C.V. de Vlavrèters. In het jaar
2000 ontving Hans onze Orde van Verdienste. Ergens In de jaren daarna
maakte Hans de overstap naar narrenschip de Blauw Sjuut waarvan hij
tot 2013 Moelemeëker was. Aansluitend is Hans in 2013 door de leden
zelf unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de al een aantal keren
genoemde Bond. Deze overstap gaf Hans meer ruimte voor carnaval in
Welte Bensroa en daarom is Hans in 2014 teruggekeerd bij het Gilde van
Aod Prinse van C.V. de Vlavrèters. Afgelopen jaar heeft Hans om gezondheidsredenen opnieuw afscheid genomen van onze vereniging en van BCL.
Natuurlijk zijn we als C.V. de Vlavrèters hartstikke trots op Hans zijn erelidmaatschap. Hans van harte proficiat!!

100 jaar TOG:

Eindelijk is het zover: we zijn jarig! Ja, we tellen gewoon
vanaf 1 januari en we vieren het een heel jaar. Je wordt
ten slotte maar één keer 100…. Het hele jaar zal in
teken van dit jubileum staan met diverse activiteiten
en concerten. U heeft misschien onze feestgids al in
de brievenbus gevonden waarin het een en ander in te
lezen valt. Bewaar hem goed want u kunt hem het hele
jaar gebruiken.
De aftrap is inmiddels al geweest met een feestelijk
nieuwjaarsconcert in de Rousch. Was u er niet bij dan
weet u niet wat voor een geheim ons oude vaandel
draagt….. Nu richten we ons vooral op het komende
Knipa meets Ploum concert in het Parkstad Limburg
Theater. De zaal is nagenoeg uitverkocht dus dat
belooft weer een dolle boel te worden. Eerstvolgende
concert daarna is met een speciale gastvereniging te
weten: TOG uit Berlicum! Ja u leest het goed, ook een TOG.
Wij danken onze naam aan een familie uit die vereniging,
maar daarover in een andere Welterkoerier meer.

Harmonie TOG zal, waar nodig, zorgen voor instrumenten
en een muziekrepertoire dat door een breed aanbod
aan muzikanten prima speelbaar is. Het heeft een
goede balans tussen plezier en uitdaging. Harmonie
TOG zal zorgen voor de bladmuziek, aangevuld met
audiobestanden om je maximaal te ondersteunen. Ook
zal Harmonie TOG zorgen dat je begeleid wordt, zodat
ieder zich op zijn/haar tempo en niveau kan voorbereiden
op dit optreden. Met elkaar zullen we een aantal keer
gaan repeteren onder leiding van onze jonge, enthousiaste,
Spaanse dirigent Txemi Etxebarria.
Geef je nu op via het inschrijfformulier op onze website:
www.TOG-welten.nl

Wanted by

En heb je nog vrienden/ familie/ collega’s en/of bekenden
die ook hiervoor te porren zijn: schroom niet en laat ze
zich aanmelden via de site!

Reserveer alvast de datum voor dit concert in uw agenda:
zondag 14 april om 14:00 in de Rousch.

100-koppig orkest:

Om te laten zien dat samen muziek maken hartstikke
leuk is, willen wij tijdens ons 100-jarig bestaan, met
minimaal 100 muzikanten een podium vullen en tot
ieders genoegen muziek maken. Hoe meer muzikanten
hoe beter uiteraard, de teller stopt niet bij 100!
• Ben jij die muzikant die samen met TOG deze
uitdaging aan durft te gaan?
• Ben jij degene die al heel lang dacht
“eigenlijk wel heel erg leuk maar druk, druk, druk”?
• Ben jij die vader of moeder die je kind muziekles
wil geven en zelf ook weer wil beginnen?
• Ben jij degene die wel wil, maar geen instrument heeft?
• Heb jij nog nooit bij een harmonie-orkest gezeten
maar ruik je nu je kans?
• Ben jij degene die deze unieke Weltense gebeurtenis
niet wil missen en onze gemeenschap wil trakteren
op mooie muziek?
• Wil jij eens samen met je zoon of dochter of
misschien wel kleinzoon of –dochter op dat
podium muziek maken?
• Speel je wel een instrument, maar twijfel je of
dat wel past in een harmonie-orkest?
• Heb jij voor jezelf een heel andere reden om
deze unieke kans niet te willen missen?

Dan zoeken wij jou!
Dit gaan we doen:

Op 16 november 2019 organiseren we een concert
in de Royal te Heerlen met dit “100-koppig orkest”.

Receptie Jeugdprins
en Bloemenmeisje,
zaterdag 16 februari
2019
Niet meer uit het programma weg te denken is de receptie
van de Jeugdprins en het Bloemenmeisje. Ondersteund
door de Jeugdraad van 11 staan Jeugdprins Jérôme I en
het Bloemenmeisje Sam op HUN eigen avond vol in de
spotlights te shinen. De receptie start om 18.11 uur in
Café Teerling met het ontvangst van de gastverenigingen.
Aansluitend, vanaf 19.00 uur, is het de beurt aan familie,
vrienden, kennissen en eenieder die ons Vlavrèter-koppeltje
wil komen feliciteren. Hierna zal nog gezellig gekeuveld
worden totdat de zin, de chips en/of de drank op is.

Welten nodigt uit!
CARNAVAL AANBIEDING
Bij Heerlense "ozze mam Kleijnen"
Kruidenbitter € 11,95
of bij d'Oude Nobele "Weltense"
likeur € 12,95
10 shotglaasjes cadeau

echte aandacht
oprecht advies
resultaat gerichte
behandelingen

Oedeemtherapie
Beweegprogramma's
Medical taping
Parkinson therapie
Oefentherapie
Bindweefselmassage
Fysiotherapie (aan huis)
Weltertuijnstraat 66/B - 6419 CV Heerlen
045 571 71 74 - info@wijnproevervanwelten.nl

Weltertuijnstraat 68 - 6419 CV Heerlen - Tel: 045 - 5712343
fysiotherapieweltertuijn.nl

Leden van de Vlavrèters sparen tot 10% sponsorgeld bij elke aankoop

Chapeau Uitvaartzorg
Voor een betaalbare en stijlvolle uitvaart
Chapeau Uitvaartzorg staat voor u klaar
indien u ons nodig heeft.
Géén extra kosten bij het regelen van de uitvaart
in de avonduren en in het weekend.
Kiest u voor Chapeau Uitvaartzorg
dan kiest u voor een betaalbare
en stijlvolle uitvaart.

Uw uitvaartverzorger

Roger Krautscheid

Dag en nacht bereikbaar
Tel. 045-5119360
Kantoor: Pijnsweg 86, 6419 CM Heerlen
info@chapeau-uitvaartzorg.nl
www.chapeau-uitvaartzorg.nl

www.welkominwelten.nl

Welten nodigt uit!

• Her- en verstelwerk aan kleding.
• Bedrijfskleding reparatie en onderhoud.
• Maatkleding voor dames, heren en kinderen.
• Ontwerpen en maken van:
•
Bruids- en communiekleding.
•
Gelegenheidskleding.
• Lessen voor beginners en gevorderden.
• Het vermaken en maken van gordijnen.
• Herstellen van leren kledingstukken.
• Alle andere werkzaamheden kunnen in overleg.

Atelier ’t Schaartje

Openingstijden
di
wo
do

12.00 – 01.00u
12.00 – 01.00u
16.00 – 01.00u

vr
za
zo

12.00 – 01.00u
12.00 – 01.00u
11.00 – 20.00u

— Maandag rustdag —

Dr. Goossensstraat 46
6419 CE Heerlen
Mobiel +31 (0) 6 - 51 391 067
Email: tschaartje@bima.nl
www. Ateliertschaartje.nl
Bel of mail gerust voor inlichtingen, een afspraak,
of op verzoek ook service aan huis.

ONLINE KEUZE UIT RUIM 67.000
DROGISTERIJ- & REFORMPRODUCTEN

VOOR 21.00 UUR ONLINE BESTELD
VOLGENDE DAG AFHALEN & BETALEN
IN UW EIGEN daWELTEN
DROGISTERIJ

Weltertuijnstraat 70
6419 CV Heerlen
T. 045 - 571 26 00

ALTIJD GRATIS VERZENDING!

dé ontmoetingsplek van Weltense ondernemers
NL73 INGB 0005 9880 68

K.v.K.611251

Dinsdag 12 februari:

Geriatrische
fysiotherapie en
valpreventie voor
thuiswonende mensen
met dementie.
Bij ouderen kan het door omstandigheden, zoals een
val, moeilijk zijn om soepel en juist te bewegen. Bij een val
kan de angst voor herhaling leiden tot minder bewegen,
terwijl voldoende bewegen de kans op vallen en ernstig
letsel vermindert. Het is goed om val risico’s door
valpreventie zoveel mogelijk weg te nemen.
Echter, alle risico’s weg te nemen is niet mogelijk.
De geriatrische fysiotherapie kan gepaste adviezen en
behandelingen geven aan ouderen met bewegingsproblemen. Dit is zeker ook van belang voor mensen met
dementie die thuis wonen. Juiste advies en behandeling
kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van de mensen
met dementie en ook de mantelzorger helpen. Daarnaast
moeten wij ons realiseren dat elke persoon anders is
en dat andere adviezen en behandelingen nodig kunnen
zijn om met de bewegingsproblemen om te gaan. Er
zijn vaak vele vragen die gesteld moeten worden en
een kant en klare oplossing is niet steeds voorhanden,
maar een goede samenwerking tussen de mensen met
dementie, mantelzorgers en professionals kan wel helpen.
Margo Brouwer en Nick van Laar (Fysiotherapeuten)
zullen deze avond ingaan op adviezen en behandeling
waarbij het accent wordt gelegd op valpreventie bij
thuiswonende mensen met dementie.
De bijeenkomsten vinden plaats in de grote recreatiezaal
van zorgcentrum Tobias, Piet Malherbestraat 2 te Heerlen.
De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma is
van 19.30 - ca. 21.30 uur. Entree, koffie en thee zijn
gratis en van tevoren aanmelden is niet nodig.
Er is steeds een uitgebreide informatiestand met boeken,
Dvd's, brochures e.d. aanwezig in het Alzheimer Café
Parkstad Limburg.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Thijs Peeters, tel. 045-5416248 of het secretariaat
0613365008.

Samen eten
In samenwerking met zorgcentrum St. Anna van
Sevagram biedt Buurtsteun u de mogelijkheid om
één keer per twee weken gezellig samen te eten
met buurtgenoten.

U bent weer van harte welkom op donderdag 14 februari
om voor € 6,50 per persoon (exclusief eventuele consumpties) mee te eten. Vanaf 16.45 uur kunt u terecht
in de Gasterie. Denk alstublieft aan gepast geld, pinnen
is helaas niet mogelijk.
Wat staat er die dag op de menukaart?

Nasi met kipsaté.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Meld u vóór 6 februari aan via telefoonnummer
06-38059651 (op werkdagen van 9-16 uur). Iedereen is
van harte welkom om aan te schuiven, alleenstaanden,
partners of gezinnen.
Maak kennis met anderen uit onze buurt of klets
gezellig bij tijdens een heerlijke maaltijd!

Inloop WeltenBenzenrade
Onze nieuwjaarsbrunch op 12 januari was een groot
succes! Liefst 70 mensen hadden zich aangemeld. John
Janssen had een schitterend buffet klaargezet. Harry,
de beheerder van het gemeenschapshuis, had in
samenwerking met vrijwilligers van Buurtsteun en de
Zonnebloem de zaal prachtig aangekleed. De bediening
was ook super. Na een praatje van de nieuwe voorzitter
van BWWB Theo de Groot kon het grote genieten
beginnen. Tegen het einde van de brunch verrastte
Huub Eussen ons nog met zijn liederen. Tjonge wat een
prachtige stem. We hebben hem geadviseerd deel te
nemen aan de komende “The Voice Senior” De bezoekers
hebben van de brunch genoten en informeerden al naar
een volgende keer. Vele complimentjes volgden. Daar
zijn we heel blij mee.

6 februari

zal Lea iets vertellen over het onderwerp: ”Paarden
vertellen wie we echt zijn”
Het klinkt heel mysterieus maar deze lezing mag u niet
missen! 14.30u woensdagmiddag St.Anna.

27 februari (Onder voorbehoud!!)

zal de brandweer ons bezoeken. We hopen dat er heel
veel materieel wordt meegenomen. Deze middag is
ook uiterst geschikt voor kinderen. Dus ouders kom
gezellig met uw kroost op bezoek in St.Anna.
Volgende Welterkoerier meer over het
brandweerbezoek.

Preventief SAMEN UIT
Welten
Er wordt tegenwoordig wat af geschreven en onderzocht
over eenzaamheid door media en diverse instellingen…
Bladen vol en tv-avonden lang….
En toch is de oplossing eigenlijk zo logisch: we moeten
als we jong(er) zijn genoeg tijd en aandacht uittrekken
voor contact met mensen, die we tegen komen en die
we graag mogen. Als je dat vanaf je 20e begint te doen,
dan heb je tegen de tijd dat je ouder wordt en meer
kans hebt om alleen te komen staan, altijd nog wel een
aantal mensen over in je sociale netwerk, met wie je je
leven lang contact kunt blijven houden..
En hoe kun je bouwen aan zo’n “sociaal netwerk”, ook
als je nog lang niet oud bent? Door bijvoorbeeld mee
te doen met SAMEN UIT! Zou het niet geweldig zijn
om daar met mensen van alle leeftijden in contact te
komen en uit te wisselen met elkaar wat leuke uitjes
zijn en hoe je over van alles denkt?
Daarom bij deze een eventueel misverstand uit de
weg geruimd: SAMEN UIT Welten is er niet alleen voor
ouderen maar voor alle leeftijden! Ook als je niet gehaald
en gebracht hoeft te worden ben je van harte welkom
om met ons mee uit te gaan. Dat is een preventieve en
goede remedie voor het uitbannen van al die eenzaamheid!
Jong en oud zijn dus welkom op onze volgende info-meeting op maandag 4 februari van 15.00 – 16.00
uur in het Gemeenschapshuis! Samen overleggen en
afspraken maken over leuke uitjes voor “preventief
SAMEN UIT”.
In maart is het de 1e maandag van de maand carnavals-maandag, dus dan houden we ons info-uurtje een
week later: op maandag 11 maart, ook om 15.00 uur.
Info als altijd: tel. 405 16 96 of lucysp@hetnet.nl

Vasteloavend Karresel
Op zaterdag 23 februari strijkt de Vasteloavend Karresel
neer in het Gemeenschapshuis van Welten en kan de
‘confettikirmes’ beginnen met een bijzonder gevarieerd
programma voor jong en oud! (Dance Spirit-Der
Alphornzauberer-Limbo Express-Ine Vervoort-Jump
Dansgroep Banholt-Dat zit bei os in de familie!)
Muziek, dans en humor zullen afwisselend over de bühne
worden gebracht en de carrousel begint te draaien vanaf
14.11 uur -de zaal is open vanaf 13.30 uur- en voor de
prijs hoeft u het zeker niet te laten: slechts €5,11 en
hiervoor kunt u bijna 3 uur lang genieten!

9 februari 2019
Ontgroening
oud prinsen
van de Vlavreters.
Het ontgroenen van oud prinsen van de Vlavreters
wordt nieuw leven ingeblazen. Het was gebruikelijk om
een streek uit te halen met de prins die was geabdiceerd.
Om dan vervolgens tot het Gilde va oud prinsen te
mogen toetreden. Dit seizoen hebben enkele oud
prinsen het plan opgevat om maar liefs 4 oud prinsen
te ontgroenen. En hoe!!?? Wie? Wouter I (Born), Paul II
(God) Martijn I (Kerkhof) en Guido II (Sauren).
Het wordt een dol-gekke boel vol ludieke verrassingen
die de lachspieren zullen aanspannen. De uitvoering
blijft uiteraard geheim. Bert en Anja zijn er klaar voor.
De Teerling-arena zal door de oud prinsen omgedoopt
worden. De toegang is uiteraard gratis en voor iedereen
bedoeld!! Zorg dat je erbij bent.
Van harte uitnodigend, Gilde va oud prinsen van de
Vlavreters, 09-02-2019, 20.11 uur, café Teerling.

Je was pas nog op tournee
“Ja, ik ben net terug. In november zaten we in Australië,
in oktober in Argentinië, in september in Amerika. En
morgen gaan we naar Engeland. Met ons Nieuwjaarsconcert zitten we weer in de Ziggodome in Amsterdam.”
Hoe groot is je publiek?
“Dat zijn gemiddeld 10.000 mensen. Je schrikt daar in
begin van, nu vind je het spannender om voor 30 mensen te
spelen dan voor die zwarte vlek vol mensen. De energie
die je van die massa mensen terugkrijgt, werkt verslavend.
Dat applaus, die reacties….”
Heb je in het orkest ook favorieten?
“Haha...onze kopergroep is natuurlijk een van de beste
kopergroepen ter wereld. We hebben al met veel grote
internationale artiesten op de bühne gestaan, de grote
overeenkomst is de manier hoe zij het publiek betoveren”

Op tournee

Is het nu vooral koﬀers neerzetten en spelen, of blijven
de plaatsen waar je bent je ook om andere redenen bij?
“ Van de plaatsen waar we komen, hou ik bijvoorbeeld
heel erg van Sydney in Australië: de cultuur, het landschap,
als je terugkomt ken je de plekken steeds beter. Op onze
Amerika tour, vond ik Californië mooi, de Westkust, het
gebied Canadese grens. We maakten een busreis naar
de Oostkust. Met de bus beleef je veel meer.”

Deel 2:

Lars Wachelder
(speelt hoorn in het
orkest van André Rieu)
in gesprek met
Dick Gebuys
André Rieu

Wanneer begon je bij Rieu?
“In 2013. Een collega werd ziek. Toen belde hij ’s middags
op: “Kun je vanavond spelen in Nice?” Dat ging natuurlijk
een beetje moeilijk. “Dan morgen in Marseille?” Ik ging
erheen met het vliegtuig en de taxi, alles werd prima
uitgezocht door het kantoor en ik werd geweldig verzorgd.
Om 6 uur ’s avonds kreeg ik van Rieu een map met muziek
en zei hij:
“Veel succes vanavond!””
“Ik had eerst ‘n gedeelde baan, waardoor ik mijn
freelancedingen nog kon aanhouden. Maar toen ik na
verloop van tijd een vast contract kreeg aangeboden,
kon ik dat niet weigeren.”

Blijven bepaalde indrukken van de mensen je ook bij?
“In Scandinavië bemerkt je een bepaald soort gereserveerdheid, in China klappen ze heel hard, maar ook
heel kort. In Zuid-Amerika is het of je in een voetbalstadion komt.”
Toen ik met mijn moeder in Ahoy zat bleven er na het
begin maar mensen binnenkomen…
“Ja, dat is zo. In Nederland komen de mensen makkelijk
te laat binnen. Vooral Hollanders doen dat.”
Heb je nog speciale herinneringen?
“Wij zijn een orkest, van vrienden, we hebben een
fijne band onder elkaar, als een echte familie, dat levert
onbetaalbare momenten op, maar ook trieste, zoal s toen
2 jaar geleden een collega overleed. Kortom, we vormen
hechte groep, waarmee vreugde en ook verdriet
gedeeld wordt.”
Dus je bent blij dat je toen na de HTS voor de muziek koos?
“Jazeker. Ze keken me toen allemaal verbaasd aan: “Wat
ga jij doen?” Bouwkunde is natuurlijk ook een leuk vak…
Maar nu vinden studiegenoten het leuk om naar me te
komen kijken.”
Je vader heeft dit niet meer mogen meemaken?
“Nee, mijn vader heeft het nog wel meegemaakt dat
ik Duitsland in de Opera van Düsseldorf werkte.”
Maar je moeder is trots?
“Ja, mijn moeder vindt het mooi. Al zal ze er niet mee
te koop lopen.”

Absolute Beauty &
Image neemt deel
aan de actie ‘Geef
een glimlach cadeau’
van stichting Look
Good Feel Better.
Een fantastisch initiatief van de landelijke stichting Look
Good Feel Better: vrouwen met kanker hun zelfvertrouwen
teruggeven door middel van een gratis verwenmoment
bij een schoonheidsspecialiste.
Goede verzorging van jezelf maakt dat je je beter voelt.
Ook als je ziek bent. Daarom geven wij 5 verwenmomenten
weg voor vrouwen met kanker.
Het is een landelijke liefdadigheidsactie die is opgezet
vanuit stichting Look Good Feel Better en we doen zelf
belangeloos mee.
Het belangrijkste doel van dit persbericht is vrouwen
met kanker laten weten dat ‘Geef een glimlach’ bestaat
en hen de kans geven om te genieten van een gratis
verwenmoment.

IBA informatiemarkt
Op 19 en 20 februari is er een IBA informatiemarkt voor
alle burgers in de HUB Kerkrade (Martin Buberplein 15
te Kerkrade ) open van 16.00 -19.00, beide dagen.
Het Mondriaan IBA project is daar ook present.
Waar staat het Mondriaan IBA project nu?
De sloop van de woonflat is afgerond. 2019 staat in het
teken van de inrichting van de lege plek. Dwars over het
terrein zal een breed wandel- en fietspad de JF Kennedylaan verbinden met de Kloosterkensweg. Het groengebied
wordt ingericht met een pluktuin, een bootcamproute
en een schapenweide.
Bewegen kan straks in het hele park door wandelen,
bootcamp en spelen. Het terras zal heringericht
worden en daarmee krijgt ook de horeca een nieuwe
impuls. Met het project Land van Kalk wordt de poort
van het Land van Kalk nog verder vormgegeven.
In het expojaar van IBA 2020 wordt het project geopend.

Ken jij een vrouw met kanker? Bezorg haar een glimlach!
Kijk op http://www.geefeenglimlachcadeau.nl en vertel
haar over deze actie!

Samen bouwen
aan de toekomst

Absolute Beauty & Image
Rector Poelsplein 2
6419CZ Heerlen
Tel: 0031 6 23885545
www.absolutebeautyandimage.nl
info@absolutebeautyandimage-shop.nl

Sinds 1 januari 2019 is de bestuurlijke fusie van het
Arcus College en ROC Leeuwenborgh een feit.
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020
gaan Arcus en Leeuwenborgh verder als één instelling.
De nieuwe naam van het fusiecollege wordt medio
maart bekend.

Overigens:

de stichting Look Good Feel Better geeft workshops
voor vrouwen met Kanker in het Zuyderland ziekenhuis
Sittard. Absolute is daarin ook betrokken als vrijwilliger. Kijk
daarom voor meer info op de website van de stichting.

Koeriertje plaatsen?
Dit kan kostenloos!
Neem contact op met de redactie voor
de voorwaarden.
E-mailadres redactie Welterkoerier:
welterkoerier@gmail.com

Schuift u gezellig aan?
Ontbijt met wethouder Adriane Keulen
Bovenstaand is de tekst op de kaart, die aan een aantal
verraste buurtbewoners uit onze wijk in december werd
gegeven bij supermarkt Plus. Ze werden van harte uitgenodigd om samen met de wethouder aan te schuiven
tijdens een ontbijt in het gemeenschapshuis. Wethouder
Adriane Keulen heet iedereen van harte welkom en
daarna komt, onder het genot van koffie, thee en vele
verse broodjes, het gesprek op gang door het stellen
van een aantal vragen. Ieder krijgt de gelegenheid zijn
reactie te geven. Het blijkt voor velen een hele leerzame,
zinvolle ontmoeting!
Eerst komen een aantal vragen vanuit perspectief van
de buurtbewoners aan de orde.
Waar bent u in de buurt trots op?
- De buurt ligt in een groenrijke omgeving en
is rustig en schoon;
- Er is weinig criminaliteit.
- Vanwege de diverse scholen in de buurt biedt
het openbaar vervoer veel mogelijkheden.
- ‘t Bakkes in de Loorenhof is een verrijking
voor de buurt.
- Het ziekenhuis in de buurt.
Wat is voor u de ideale buurt om in te wonen? Waar
moet deze aan voldoen?
- De buurt is gebaad bij een ontmoetingsplek! Een
toegankelijk gemeenschapshuis, voor jong en oud,
maar zeker ook voor minde valide mensen! Dat was
jaren niet het geval. Het gebouw is sterk verouderd en
zou een opknapbeurt mogen hebben. Harry Muller, de
nieuwe tijdelijke beheerder (vervangt de zieke Henk

van Boxtel) geeft aan hierin zijn uiterste best te doen
binnen de mogelijkheden die hij heeft. Hij vindt het
belangrijk dat de service goed is en zorgt ervoor dat
het gebouw schoon is. Hij begrijpt en deelt de wens dat
het gebouw opgeknapt moet worden, maar heeft hierin
vanuit zijn rol als beheerder, beperkte mogelijkheden.
Hij hoopt dat de Weltenaren weer bereid zijn om naar
het gemeenschapshuis te komen en zodoende aan de
behoefte te kunnen voldoen. Het gemeenschapshuis
staat open voor initiatieven maar is tevens gebonden
aan een aantal voorwaarden die voortvloeien uit
afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Zo kan
het gebouw niet gebruikt worden voor commerciële
doeleinden. Hij wil zich hierin wel coöperatief opstellen
en samen met de ‘klanten’ eventuele mogelijkheden
onderzoeken/ bespreken.
- De mogelijkheid om het marechausseegebouw om
te dopen tot gemeenschapshuis wordt aangetipt.
Dit onderwerp heeft de aandacht bij zowel BWWB
als de gemeente.
- Een bewoner vindt het belangrijk om de parken in
Welten kindvriendelijker te maken, door natuurlijke
speelmogelijkheden te creëren.
- Het onderhoud in de parken zou beter mogen,
er ligt regelmatig zwerfafval. Bij de Weltervijver
wordt er een toename van patiënten van Mondriaan
geconstateerd.
- Voor honden en paardenliefhebbers zou het wenselijk
zijn als er betere ruiterpaden / voorzieningen zijn.
Verschillende boeren hebben naast hun land laaghangend
prikkeldraad dat gevaarlijk is en onvoldoende zichtbaar
is voor deze doelgroep.
Bent u ooit betrokken bij initiatieven in de buurt
(activiteiten)? Of wilt u iets betekenen voor de buurt?
De meeste mensen zijn niet echt betrokken geweest bij
activiteiten in de buurt. Men geeft aan dat er niet veel
activiteiten zijn voor zowel volwassenen als jongeren.

Dit wordt overigens deels tegengesproken door zowel
Harry Muller (GHW) als Marion Geurts (BWWB). Voor
volwassenen zijn er de nodige activiteiten in GHW (oa
kaartclub, gymclub, schilderclub, tai-chi en anderen)
En ook Buurtsteun heeft een vrije inloopmiddag waar
iedere week een andere activiteit plaatsvindt.
Maar het kan en moet beter, zeker voor de jeugd!

Perspectief gemeente:

De gemeente betrekt u normaal gesproken via
de buurtorganisatie bij beleidsontwikkelingen.
Zo waren BWWB en omwonenden eerder betrokken
bij de bomenkap en het parkeerbeleid.
De meesten geven aan inderdaad graag betrokken te
willen worden bij verschillende beleidsthema’s.
Slechts weinigen zijn op de hoogte van de
gemeentelijke subsidiemogelijkheden voor bewoners,
zoals de buurtactieregeling en Buurtdeal. Sommige
deelnemers kennen deze subsidiemogelijkheden wel
van lezen in de Welterkoerier.
Wat vindt u van de manier waarop de gemeente zich
presenteert in de buurt? Bent u bekend met de buurtschouw, de stadsdeelcoördinator en de gebiedsregisseur?
Met geen van allen zijn de inwoners op de hoogte,
daarom een kleine toelichting:
De gebiedsregisseur, is de contactpersoon van de
Gemeente voor BWWB. Zij bemiddelt waar mogelijk
tussen buurt en gemeente. Zij is maandelijks aanwezig
bij de bestuursvergaderingen.
De stadsdeelcoördinator is medewerker van de afdeling
beheer en onderhoud en gaat over de openbare ruimte.
Hij is belast met de Buurtschouw en de buurtdeals.
Een aantal bewoners benoemen een aantal knelpunten
ten aanzien van de openbare ruimte.
Afgesproken wordt, dat zij worden uitgenodigd voor
de eerstvolgende buurtschouw, die zal plaatsvinden in
februari met buurtwethouder Martin de Beer.

Wat zou de gemeente beter kunnen doen om
de betrokkenheid van burgers te vergroten?

De gemeente zou zich meer service gericht mogen
opstellen. Zoals de grondsaneringsdocumenten die ter
inzage liggen in het stadhuis. Deze documenten zouden
digitaal eenvoudig bereikbaar moeten zijn maar ook ter
inzage moeten liggen op een centraal punt in de buurt.
De drempel om hiervoor naar het stadhuis te gaan is te
hoog voor veel mensen.

Perspectief buurtorganisaties:
De deelnemers geven aan de buurtorganisatie
(BWWB) vooral te kennen van de Welterkoerier.
Op de vraag of er voldoende activiteiten zijn, die aansluiten op verschillende doelgroepen, is het antwoord:
Buurtsteun is een goed en bekend initiatief, maar er
zouden meer activiteiten voor volwassenen en zeker
meer voor jongeren georganiseerd mogen worden.

Slaagt de buurtorganisatie er in om de buurtbewoners
voldoende te bereiken?
De Welterkoerier wordt om de week verspreid in de
buurt. Dat wordt gewaardeerd en over het algemeen
wordt deze goed gelezen. Een persoon geeft aan de
Welterkoerier niet te lezen.

Perspectief professionele organisaties
(sociaal buurtteam, wijkagent, BOA’s etc.):
Een aantal opmerkingen:
De Wijkagent heeft weinig tijd om fysiek aanwezig te
zijn in de wijk, maar is wel goed benaderbaar als er
problemen zijn.
De BOA’s zouden i.p.v. parkeerbonnen uit te schrijven,
zich meer moeten focussen op het park rondom de
Weltervijver en overige locaties waar overlast/ criminaliteit
plaatsvindt. Ieder weekend wordt er op zaterdagavond
vuurwerk afgestoken. Er wordt opgemerkt dat mensen
dit wel moeten melden. Niet melden, is geen registratie
en dus geen actie. Dan lijkt het alsof er geen overlast
wordt geconstateerd. De wethouder attendeert de
deelnemers op de ‘gemeente Heerlen app’, deze is
eenvoudig te gebruiken bij overlastmeldingen.
Ook in de Welterkoerier staat geregeld een artikel
over ‘Melden Helpt’

Afsluiting
Algemene afsluitende vraag van de wethouder: hoe
denkt men over eenzaamheid in de buurt? Komt eenzaamheid veel voor én hoe zouden we daar goed op in
kunnen spelen?
In Welten zal waarschijnlijk voornamelijk verborgen
eenzaamheid zijn, mensen schamen zich er mogelijk
voor. Mensen die eenzaam zijn zitten in een isolement
en zouden daarom vooral persoonlijk benaderd en
uitgenodigd moeten worden.
Er wordt een voorbeeld aangedragen: kinderen koppelen
aan ouderen. De kinderen (leerlingen van de Martinusschool) zouden bijvoorbeeld tekeningen kunnen maken
of samen met de ouderen creatieve activiteiten kunnen
ondernemen. Het zou belangrijk zijn dat dit niet eenmalig
plaatsvindt, maar dat er een vervolg aan contactmomenten ontstaat.
De wethouder noemt het ‘knuffelproject’ , waarbij de
wethouder samen met de kinderwethouder op bezoek
gaat in een verzorgingshuis om bij ouderen knuffels te
overhandigen.
Het Bestuur van BWWB is blij met het initiatief van
de wethouder voor de ontbijtbijeenkomst. Zij zijn ook
verheugd met de input die uit deze sessie naar boven is
gekomen. Daar waar mogelijk zal Buurtgericht Werken
ideeën ondersteunen middels verder onderzoek en
mogelijk direct contact met de gemeente. Tevens blijft
BGW open staan voor meningen en ideeën van onze
inwoners om onze wijken socialer en leefbaarder te maken.
Dus mensen, bel, mail of spreek ons persoonlijk aan.

Uw inbreng doet er toe!

