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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
14 feb. Samen eten
16 feb. Receptie Jeugdprins en
Bloemenmeisje
23 feb. Vasteloavend Karresel
24 feb. A Gene Bek geet los!
24 feb. Dialectmis
24 feb. Sunset Swing Jazzband
27 feb. Brandweer bij Buurtsteun
27 feb. Samen eten
1 mrt. Vlavriedig
2 mrt. Sjpringmiddig
4 mrt. Mondigkegel va Welte
5 mrt. Poetetreffe
14 apr. 100 jaar TOG Concert (de Rousch)

Verkeershinder door
wegwerkzaamheden
De Gemeente wil u via dit persbericht graag informeren over wegwerkzaamheden die uitgevoerd gaan worden in de Tichelbeekstraat en de
Kloosterkensweg.

De werkzaamheden starten 11 maart 2019.

In de Tichelbeekstraat wordt de bovenlaag van het asfalt vernieuwd, de
Kloosterkensweg wordt geheel opgebroken en vernieuwd. Beide wegen
zullen worden afgezet voor doorgaand verkeer. De Tichelbeekstraat wordt
geheel afgezet voor al het verkeer. In de Kloosterkensweg zullen aanliggende
inritten zoveel mogelijk bereikbaar worden gehouden. Doorgaand verkeer
is niet mogelijk. De verwachting is dat 25 maart de laatste werkzaamheden
in de Tichelbeekstraat worden uitgevoerd waarna deze weer opengesteld
wordt. De werkzaamheden in de Kloosterkensweg zullen omstreeks begin
mei afgerond zijn.
De nieuwe Kloosterkensweg krijgt aan beide zijden ﬁetsstroken. Hierdoor
wordt de nieuwe weg iets breder en is de kap van enkele bomen noodzakelijk.
Dit zal in januari/februari uitgevoerd worden.
Ook de toegang/uitgang van Benzenrade naar de JFK laan en Kloosterkensweg
zal voorzien worden van een nieuwe asfaltlaag. Tijdens die werkzaamheden
is verkeer niet mogelijk. Aangezien niet beide zijden gelijktijdig worden
uitgevoerd zal Benzenrade wel bereikbaar blijven.
Tijdens alle werkzaamheden zullen de nodige verkeersomleidingen en
afzettingen geplaatst worden. In bijlage vindt u de omleidingen.
De planning is natuurlijk geen vast gegeven. Voor de werkzaamheden zijn
we afhankelijk van het juiste weer. Er kunnen zich ook onvoorziene omstandigheden voordoen. Uiteraard is de planning er niet voor niets en we
zullen ons best doen deze te realiseren. We zullen u tijdens de werkzaamheden
informeren indien we gaan afwijken van de planning.
Groet uit Heerlen,

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende
koerier is woensdag 20 feb. tot 12.00u.
Kopij en advertenties stuurt u naar
welterkoerier@gmail.com

Maarten van de Kerkhof
projectleider | Beheer en Onderhoud, Gemeente Heerlen
Bezoek ook onze Facebook Pagina: Buurtgericht Werken Welten Benzenrade.

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

Cursus Gelukskunde
Alcander start op 14 maart weer een nieuwe cursus van 6 wekelijkse
bijeenkomsten (de laatste op 18 april). Deze keer op donderdagavond
van 19.30 – 21.30 uur op het adres Ir. Lelystraat 166 in Welten
Om misverstanden te voorkomen: ’t gaat bij deze cursus beslist niet om de
heersende “gelukshype”, die suggereert dat het pas goed met je gaat als je
maar uitstraalt dat je succesvol en gelukkig bent. Integendeel: uit de Positieve
Psychologie leren we juist hoe we veel aandacht moeten besteden aan het
omgaan met tegenslag, verlies en verdriet en dat we ons vooral niet moeten
afsluiten voor de emoties die daar bij horen.
Naast positief denken en aandacht voor dankbaarheid zijn de
belangrijkste thema’s:
		 - leren ontspannen
		 - beter omgaan met stress
		 - je veerkracht vergroten
Het resultaat daarvan zou zomaar kunnen zijn, dat je er meer ontspannen
en tevreden met je leven door wordt.
Door Alcander wordt deze cursus gratis aangeboden aan alle inwoners van
de Gemeente Heerlen. Er is plaats voor maximaal 10 cursisten. De begeleiding
is in handen van Lucy Spoelstra, psychosociaal therapeut. Wie belangstelling
heeft kan zich hiervoor tot uiterlijk 1 maart opgeven, onder vermelding van
naam, geboortedatum, adres, tel.nr. en e-mailadres bij lucysp@hetnet.nl of
tel. 4051696. Meer info op www.gelukskunde.eu

Sunset Swing
Jazzband:
De band bestaat uit vijf muzikanten met een
gemeenschappelijke liefde: de swingstijl uit de jaren dertig en veertig.
De stijl is afkomstig van de leden van The Sunset Music Company. Vandaar
dat ze met hun naam naar die band verwijzen, waarin musici speelden zoals;
Jim Goodwin, Dan Barret, John Smith en Jeff Hamilton. Later werd deze muziek
in Nederland uitgedragen door o.a Tom Baker en Joop Hendriks.
De stijl Sunset Swing band wordt gekenmerkt door een altijd stuwende
ritmesectie en de wat losse manier van spelen door de blazers. Er is altijd
sprake van een jamsfeer. In die sfeer completeert een wisselende, in hun
stijl passende, rietblazer de groep. Zondag 24 februari 2019 zal deze band
voor een swingende middag zorgen in Auberge de Rousch Kloosterkensweg
17 te Heerlen namens Jazzclub Zuid-Limburg.
Meer informatie over het concert is te vinden op: www.sunsetswing.nl
Of: www.jazzclubzuidlimburg.nl
Aanvang: 14.00 u | Entree: Reguliere bezoekers € 15.Donateurs/vrienden € 10.- | Jeugd (t/m22 jaar) € 7.50

Programma
inloopmiddag
Welten-Benzenrade
20 februari

Gezellige inloop vanaf 14.30 u tot 16.30U bij St.Anna.

27 februari

Voorlichting over brandpreventie (Brandweer Heerlen)

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 woensdag 27 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.

huiskamerconcert wordt gegeven in de prachtige
Muziekschuur, met uitzicht op het landschap van de
Voerstreek. De buitengewoon talentvolle jonge Sergey
Pagoyshev (Rusland) speelt er 3 suites voor cello solo
van J.S Bach. Het neusje van de zalm voor liefhebbers
van klassieke muziek! Na aﬂoop is er ook nog een
gezellige nazit in de kelder met heerlijke appelwijn.
Vrije gift van ongeveer 10 à 15 euro. Geen kosten voor
vervoer: die worden aan de chauffeurs vergoed door
Buurtsteun.
2) De overzichtstentoonstelling Lei Molin, tot 22 april
te zien in Museum Land van Limburg te Valkenburg.
In onderling overleg ergens in maart te bezoeken.
Wie zich wil aansluiten bij één van deze uitjes kan zich
daarvoor nog tot resp. 20 febr. en 11mrt. Aanmelden
via tel. 4051696 of lucysp@hetnet.nl
I.v.m. carnaval is de volgende uitjes-infomiddag niet
op 4 maart , maar op 11 maart a.s. in het Gemeenschapshuis, waar jong en oud met belangstelling voor
samen genieten van cultuur van harte welkom zijn.

Prinsenwagen van
Prins Theo Wilders,
1973.

Wat staat er die dag op de menukaart?

Frites met zuurvlees met salade.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld u
vóór 20 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!

SAMEN UIT Welten
Op de uitjes-infomiddag van 4 februari konden we weer
verschillende nieuwe bezoekers van harte welkom heten
aan de SAMEN UIT – tafel in het Gemeenschapshuis.
We kijken al uit naar de dag waarop de ruimte te klein zal
zijn om aan alle belangstellenden plaats te kunnen bieden!
Uit de ongeveer 20 uitgaansmogelijkheden voor de
komende weken, die de revue passeerden, werden er
twee uitgekozen door een paar bezoekers en als u, die
dit leest, dit misschien ook aanspreekt, dan kunt u nog
mee als u wilt.
1) Zondag 24 febr. vertrekken we rond 14.00 uur
richting ’s-Gravenvoeren, waar om 15.00 uur een

Ingezonden door Frans Kuipers

Bedankt
Op 26 januari vierden mevrouw en mijnheer Haesen-Slangen hun 65 jarig huwelijksfeest.
Zij willen iedereen van harte bedanken voor hun aanwezigheid, felicitaties, kaarten, bloemen en cadeaus.
Hun 65 jarig huwelijksfeest werd hierdoor onvergetelijk.

Welten nodigt uit!
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

Advertenties en kopij voor
de Welterkoerier stuurt u naar
welterkoerier@gmail.com
Tarieven staan op onze website.
Mededelingen of vragen voor het bestuur
van BWWB stuurt u naar info@bwwb.nl
Onze website bereikt u via www.bwwb.nl
Hier is ook de hele activiteitenkalender geplaatst.
Het mailadres voor buurtsteun is:
buurtsteunwelten@gmail.com

www.welkominwelten.nl

Welten en de wereld
De invalide op de hoek
Op de hoek van de Korhaanstraat
en de Madeliefstraat,
stond een ouderwetse invalidenwagen,
dag in dag uit.
Daarin zat een oude man,
de hele dag.
de invalide van de hoek.
Die man hoorde op de een of andere manier
wel bij dat huis op de hoek
maar die zetten hem buiten,
zodra de zon was opgekomen.
Hoezo integraal onderdeel
van onze maatschappij?
Een meisje drie deuren verder in de straat
dan wij,
een mongooltje,
droeg de kleren van haar moeder af,
zestien jaar,
een meisje
dat er uitzag als zestig,
en zich daardoor waarschijnlijk altijd
een beetje down voelde.
Wij liepen met een grote boog
om dat oude jonge meisje heen.
Maar die invalide in dat karretje
vonden we interessant.
Met open mond stonden we hem te bekijken,
we hadden geen idee,
hoe hij uit dat huis
in die kar kwam.
Vanaf waar ergens zijn navel zat,
lag er een dekkleed over hem heen.
Had hij wel benen?
Wat voor benen dan?
Wat zou er nou met hem zijn?
Kan hij helemaal niet meer lopen?
Wat zou er dan met hem gebeurd zijn?
Dat meisje, dat mongooltje, zag je nooit
lang ergens stilstaan.
Die liep altijd snel iedereen voorbij
rommelig een groet roepend.
Bij hem stond ze helemaal nooit.
Wat moest ze daar?
Die vent was toch zeker invalide?
Maar wij vonden het spannend.
Als we hem lang aan stonden te gapen
werd hij kwaad en begon hij te vloeken.
Want zou die nu denken?
Dag aan dag in die kar
door weer en wind in die kar.
Waar zou hij aan denken?
Had hij wel iets om aan te denken?

Kon hij wel ergens aan denken,
die invalide in die kar?
Soms, als je te lang hem stond
aan te gapen,
pakte hij een stok,
die naast hem stond
in die kar
en ging daarmee zwaaien.
Wij vonden dat prachtig,
want als je ver genoeg van hem af bleef staan
kon hij toch nooit bij je komen...

Dialectmis
24 februari a.s.
Om het hoogtepunt van het carnavalsfeest goed te
laten slagen, zullen De Vlavrèters zich eerst weer geestig
en mentaal moeten voorbereiden. Dit doen zij tijdens
de dialectmis in de St. Martinuskerk op zondag 24
februari om 10:00 uur. Deze mooie zondagsmis met
carnavaleske elementen wordt ieder jaar druk bezocht,
dus kom op tijd. Prins Michiel I, de Raad van Elf, de
Ereraad, het Gilde van Oud-Prinsen, Jeugdprins Jérôme I,
Bloemenmeisje Sam en de Jeugdraad zullen allen
aanwezig zijn en een bijdrage leveren. Zij gedenken
ook de oud-leden die niet meer onder ons zijn.
De offer-woeësj voor goed weer zal niet ontbreken,
net zomin als de welbekende ‘oetsjmieter’, die vaak
goed is voor enige hilariteit. Deze dialectmis wordt
voorgegaan door Kapelaan Blom, ook bekend van Ummer
Mis, en wordt opgeluisterd met diverse dialectliederen
uitgevoerd door Welten Vocaal en De Deulkes van óp
de Heëlebaan. Ja, ja, het wordt mooi!
De Vlavrèters hopen u weer in groten getale te mogen
begroeten tijdens deze bijzondere dialectmis.

D’r Vasteloavend
Mondigkegel va Welte!
Onger oos motto:
“d’r Kegelkloep Oad Welte - zet mit vasteloavend ‘t durrep op sjtelte”!
Vier werpe d’r kegel al wér vuur de 3e kier in d’r Vasteloavens Hóndersjtaal. ‘T vingt aa zoeë ronk de klok va
twieë oer, op karnevalsmondig vuur ’t Patternaat. D’r
Harrie Muller - d’r nuie chef vaan ‘t Patternaat vrieft
zich noe al d’r angstzjweet van d’r kop. Mit ee pilske
en get liemenaat vuur te rupsje, sjteet dé mit ee gans
team vuur uch kloar.
Da dé nuije prins van de Vlavreters - d’r Michiel Piefer.
Ja ja luuij bekiekt um uch mér hé ins good. Hingt noeë
al kôt aa tege ’t jonkheeds team van d’r Kegelkloep Oad
Welte. Mé offe drin kunt hingt aaf, wiete zich mit de
Vasteloavend gedrieëg.
D’r K.K. de Woeësjbuulle hant ‘t fundament gelag vuur
d’r karneval op d’r mondig i Welte. Vier es Kegelkloep
wille wier bouwe! Komt allenuij noa d’r Woeësjbulle
plei, vuur ’t Patternaat i Welte.D’r karnevals mondig is
de letste joare oetgegruijd tot ee richtich durps fès. En
dat môt zoeë blieve, doa ligkt de zieël van d’r vasteloavend.

Het laatste deel van het seizoen is altijd het mooiste...
Met de receptie van Jeugdprins Jérôme I en Bloemenmeisje Sam op zaterdag 16 februari 2019 in Café Teerling
nog voor de boeg (zie vorige Welterkoerier), maakt de
jeugd zich op voor de eindspurt van dit seizoen met de
volgende activiteiten op het programma.

Vlavriedig, vrijdag 1 maart 2019

De jeugd heeft de toekomst! Daarom zal na de twee
scholenbezoeken (aan St. Martinus en Catharinaschool)
een heuse mini-optocht worden georganiseerd. Deze zal
rond 12.00 uur vertrekken bij de Catharinaschool, rond
12.15 uur sluiten de kinderen van de St. Martinusschool
aan (bij het Gemeenschapshuis) en lopen samen een
klein rondje om de kerk waar de kinderen van de
Catharinaschool weer de optocht verlaten. De kinderen
van St. Martinus lopen door naar hun eigen school. Het
zou fantastisch zijn als langs de route veel ouders, opa’s
en oma’s ooms en tantes of andere mensen staan te kijken.
Deze happening is echter nog onder enig voorbehoud.

Sjpringmiddig, zaterdag 2 maart 2019

Voor de jeugd van Bensroa en Welte begint de Carnaval
echt met een waanzinnig gezellige Sjpringmiddig op
zaterdagmiddag om 14:11 uur in het Gemeenschapshuis.
Met lange polonaises, spontane optredens, meezingers
en regelmatig ‘werm sjoenkele’ zal oud maar vooral jong zich
kunnen opwarmen voor de dagen die nu gaan komen.
Fonzarelli zal zijn repertoire presenteren en wellicht
komt er nog een andere verrassing……. De entree is tot
1,50 Euro. Een middag die je niet mag missen!!!

Poetetreﬀe, dinsdag 5 maart 2019

Vier hant och dit joar wér ee bezónger en groeët program
in ee gestjieëveld. De presentatie is i heng van ee paar
hornokse, gebore onger d’r letste sjwaam van d’r Lange
Jaan: d’r Sjra Vel & d’r Sjir Taki. Lót d’r karneval leëve
zoeë wie te gemint is, oane beheij en oane ongersjeed,
d’r karneval is va jiekerinne! Um d’r karneval neet te
lotte oetsjterve en de kinger vuur te gao in de vasteloavend sjpass, richte vier os op al die jong sjteller mit
of oane kinger. D’r opa, de oma, d’r honk en d’r knien in
’t zoer, koame da vazelf waal mit. D’r pap sjteet a gen tiek,
de mam kwaakt de leedjes mit en de kinger sjpringe en
zinge onbezurgt ronk. Zoeë woar ’t vreuger, zoeë is ’t
noe! en zoeë zal ’t ummer blieve. Of neet da?

Alvorens dat, wat de jeugd betreft, deze weer
onvergetelijke carnaval zijn einde nadert, gaan we er
om 14:44 uur nog eens goed tegenaan. DE JEUGD van
Bensroa en Welte, van 0 tot 100+ jaar, doen de Sjpringzaterdagmiddag nog eens spetterend over. Iedereen
die de smaak te pakken heeft, krijgt de gelegenheid
om nog eens fantastisch Carnaval te vieren. De laatste
reserves worden aangesproken om nog menige polonaise
te lopen, te hossen en sjoenkele. Aan het einde van de
middag zullen de Jérôme I en Bloemenmeisje Sam tijdelijk
abdiceren en waarschijnlijk een traantje wegpinken.
Maar niet getreurd op 11 november 2019, bij het begin
van een nieuw Carnavalsseizoen, zullen zij weer worden
voorzien van veren en het bloemetje.

Mondig 4 maart vanaaf 14 uur - vuur ’t Patternaat i Welte
Oetnuedigend op d’r Mondigkegel va Welte!

Deze middag is ook in het Gemeenschapshuis en de
toegang is gratis.

D’r kegelkloep Oad welte
Hasze al inne kegel? Da weët ’t tied datse inne kries!

