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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
1 mrt.
1 mrt.
2 mrt.
2 mrt.
4 mrt.
4 mrt.
5 mrt.
5 mrt.
9 mrt.
12 mrt.
12 mrt.
14 mrt.
16 mrt.
28 mrt.
30 mrt.
14 apr.

Vlavriedig
Ouverturo di Carnévale
Sjpringmiddig
Welten’s Got Talent
Mondigkegel va Welte
Optocht Bensroa-Welte
Poetetreffe
Seizoenssluiting Café Teerling
Internationale Vrouwendag
in ‘t Bakkes
Alzheimercafé-avond
Kantina-Catharina
Samen eten
Loorenhof NL-DOET
Voorlichtingsavond
inbraakpreventie
80’s Party Welten
100 jaar TOG Concert (de Rousch)

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

C.V. de Vlavrèters, maandag 4 maart 2019 vanaf 14:11 uur

Optocht
Bensroa-Welte

Ook dit seizoen start onze optocht, de 63e alweer, zoals gebruikelijk om
14:11 uur, vanaf de kapel in Benzenrade. Vanuit Benzenrade trekt de optocht
vervolgens via de Kloosterkensweg, de Doom en de Weltertuijnstraat om te
eindigen bij de kruising met de Pijnsweg.
C.V. de Vlavrèters heeft ook voor deze optocht natuurlijk weer voor kwaliteitssnoep gezorgd. Sta je langs de kant om van onze optocht te genieten met
familie, kinderen, kleinkinderen, vrienden, kennissen of gewoon alleen,
schroom dan zeker niet om al dat lekkere snoep dat, door Prins Michiel I,
Jeugdprins Jérôme I en Bloemenmeisje Sam, wordt uitgestrooid, op te rapen
en er al tijdens de optocht, of later thuis, van te genieten.
We hopen uiteraard dat ook tijdens onze 63e optocht het publiek weer
rijendik langs de route staat om te kijken naar en te genieten van al die
kleurrijke groepen, de mooie wagens, de swingende muziek en de creatieve
einzelgängers, dat maakt een optocht immers nog gezelliger.
Inschrijven voor de optocht kan via onze website onder “ALGEMEEN “>>
“INSCHRIJVEN OPTOCHT “. Inschrijven voor de optocht kan ook per email via
ons e-mailadres: “optocht@cvdevlavreters.nl, via datzelfde e-mailadres kun
je ook al je vragen over of in verband met de optocht stellen. Afhalen van
de deelnemersnummers is in het gemeenschapshuis.
Ook dit jaar zijn er weer voorzieningen om het wildplassen voor, tijdens en
na de optocht (het feest is dan immers nog lang niet afgelopen) tegen te
gaan, maak alsjeblieft gebruik van die faciliteiten. Het kerkhof bij de Sint
Martinuskerk is tijdens en na de optocht afgesloten, het kerkhof is immers
geen kinderspeelplaats of dumpplaats voor afval. Wij verwachten vanzelfsprekend dat iedere feestvierder hieraan meewerkt.
C.V. de Vlavrèters wenst iedereen een mooie optocht, het liefst onder een
strakblauwe lucht, en daarna een supergezellig vastelaovendfeest.

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

Beste lezers,
In de vorige Welterkoerier stond op de voorpagina een artikel over wegwerkzaamheden in de Tichelbeekstraat en de Kloosterkensweg. Daarin gaven
wij aan dat de omleidingen te vinden waren in de bijlage. Echter, de bijlage
ontbrak. Deze zin hadden wij uit het artikel moeten halen. Excuses. De redactie
kreeg van de gemeente een bijlage. 6 plattegrondjes. Heel onduidelijk. Afdrukken hiervan zou alleen maar meer onduidelijkheid geven. Vandaar….
Wij adviseren u, tijdens de werkzaamheden, de bewegwijzering goed in
de gaten te houden.
De redactie.

Seizoenssluiting:
Dinsdag 5 maart 2019
21:11 uur Café Teerling
Nog even en het zit er weer op! Het 63e carnavalsseizoen van C.V. de
Vlavrèters begon 115 dagen geleden op een zondagmiddag in november
bij Anja en Bert in Café Teerling. Vanavond vieren we nog één keer samen
feest maar uiteindelijk leggen Prins Michiel I, adjudant Luc, de Raad van 11
en de Oud Prinsen hun attributen af en zullen we het lange vastelaovendseizoen 2018-2019 definitief sluiten
In het Gemeenschapshuis is ’s middags, tijdens het Poëtetreffe, het
jeugdcarnaval al afgesloten. Jeugdprins Jérôme I en Bloemenmeisje Sam
hebben toen, waarschijnlijk niet zonder tegenzin, hun versierselen moeten
inleveren en worden de komende maanden weer gewoon aangesproken
met Jérôme en Sam.
De één zal ‘s avonds misschien nog een keer helemaal los willen gaan,
terwijl de ander gewoon naar zijn bed verlangt om bij te komen van maar
liefst negen weken carnaval. Een ding staat vast, vanavond vieren we nog
één keer samen Vastelaovend!
Aan het einde van de avond gaan de sjtieëk en de sjuutjes toch echt af.
Ook onze Hooglustigheid Prins Michiel I zal vanavond, met net zoveel
tegenzin als Jeugdprins Jérôme I en Bloemenmeisje Sam eerder die dag,
scepter, prinsenketting en steek moeten afstaan, zodat ook hij aan het
einde van die avond weer gewoon Michiel Piefer heet. Over 249 dagen
is het Oad op Nuj.

80’s Party Welten
Na het succes van afgelopen jaar, komt er weer een nieuwe editie van de
80’s-Party in Welten. Deze keer staat dit evenement gepland op zaterdag 30
maart en The Place to Be is natuurlijk weer het Gemeenschapshuis in Welten.
Kaarten, a €15,- kunnen wel alvast besteld worden via ralf@rb-events.nl
of telefonisch via 06-50866249.
De (live) muziek wordt weer verzorgd door de 80’s Highlites Band.

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 maart 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?

Zuurkoolstamppot met rookworst.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld u
vóór 6 maart 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
Goed nieuws van het SAMEN UIT – front: voor het
cello-concert op 24 februari in de Muziekschuur in
’s-Gravenvoeren hebben zich maar liefst 10 personen
aangemeld, dus er wordt met drie auto’s naar de
Voerstreek gereden. Het organiseren van het vervoer
heeft overigens wel duidelijk gemaakt, dat het erg fijn
zou zijn als we nog wat meer namen kunnen noteren
op onze lijst van mensen, die af en toe wel eens als
chauffeur willen meegaan. Voor de benzine worden
de kilometers door ons vergoed, dus daarover hoeven
ook de gasten zich onderweg geen zorgen te maken.
We gaan er alleen van uit, dat iedereen, ook de
chauffeur, wel de eigen entree betaalt.
Wie benieuwd is naar de reacties van de deelnemers
aan deze eerste best grote excursie, is welkom op de
Uitjes-info bijeenkomst in het Gemeenschapshuis op
maandag, 11 maart van 15.00 – 16.00 uur. Ook daar
valt goed nieuws over te melden: aangezien we wat
moeite hadden met de schemerige verlichting in de
ruimte bij de ingang en ook omdat daar alle stoelen
rond de tafel al helemaal bezet werden, kunnen we
voortaan gebruik maken van de ruimte aan de straatkant.
Daar kunnen we dan weer meer mensen welkom heten
om mee te praten over de diverse mogelijkheden om
er op uit te gaan.
Loopt u daar gerust eens binnen om een kopje koffie
of thee met ons te drinken (zónder aanmelding vooraf).
Om u aan te melden als chauffeur, of om te laten weten
dat u graag ergens naar toe wilt, kunt u terecht bij
lucysp@hetnet.nl of tel. 045-4051696.

Loorenhof doet mee
aan NL-doet op 16 mrt
Op zaterdag 16 maart is er weer de landelijke NL-doet
actie van het Oranje Fonds. Op deze dag wordt u uitgenodigd om een keer mee werken in onze boomgaard.
We gaan een aantal bomen planten, boomkasten aanbrengen en afrasteringen herstellen. Bij geschikt weer
willen we ook het weiland bemesten met speciale kalk.
We starten de werkzaamheden om 10 uur en werken
door tot ca. 14 uur. Stevige schoenen en handschoenen
worden aanbevolen. De entree is via de poort tussen
Plus-supermarkt en het kinderdagverblijf aan de Doom
in Welten. Inschrijving is mogelijk op www.nldoet.nl en
hier onze klus in Heerlen op te zoeken.
Door rechtsreeks te zoeken naar 'Nldoet Loorenhof'
komt u snel op de pagina voor opgave van deelname.
We zijn nog op zoek naar nieuwe leden. Door lid te worden
van de Loorenhof doet u mee aan het onderhoud van
de unieke dorpsboomgaard in Welten en deelt u mee
in de opbrengst van het fruit. Het lidmaatschap bedraagt
slechts €10,- per jaar. Het reguliere onderhoudswerk
wordt meestal uitgevoerd op de eerste zaterdag van
de maand van 09:30 tot ca. 13:00 uur. Er is genoeg
werk te doen waarbij u niet op een ladder hoeft te
staan. Een uitstekende mogelijkheid om kennis over
fruitteelt en snoeitechnieken op te doen.
Door op 16 maart naar de boomgaard te komen, en
misschien een handje mee te helpen, kunt u een indruk
krijgen van het werk in onze boomgaard en aangeven
of u interesse heeft in een lidmaatschap van de Loortenhof.
Meer informatie is op te vragen bij: info@deloorenhof.nl

Internationale
Vrouwendag in
‘t Bakkes va Welte
Vrouwengroep Focus van Vluchtelingwerk Nederland
organiseert op zaterdag 9 maart i.s.m. ‘t Bakkes va Welte
in het kader van de Internationale vrouwendag een leuke
interessante activiteit om vluchtelingen vrouwen de
regio, de gebruiken en de vrouwen uit de regio beter
te leren kennen. Op deze dag zal alles samen gedaan
worden, bezoek aan de Weltermolen, de hoogstamboomgaard de Loorenhof en natuurlijk ‘t Bakkes waar
brood en vla gebakken en gegeten wordt. Het thema
van deze dag is “verbinden”. De dag begint om 11.00
uur bij ‘t Bakkes en we sluiten rond 16.00 uur.
Alles wat er gebakken wordt, wordt ook opgegeten.
Deelname aan deze dag bedraagt € 4.00 p.p. inclusief
koffie thee, brood en vlaai. Heb je interesse om aan
deze dag deel te nemen of heb je nog vragen stuur
dan even een mail naar jeannette@klavora.nl of bel
045-5742263 (alleen vrouwen mogen zich aanmelden).

Welten nodigt uit!

echte aandacht
oprecht advies
resultaat gerichte
behandelingen

Oedeemtherapie
Beweegprogramma's
Medical taping
Parkinson therapie
Oefentherapie
Bindweefselmassage
Fysiotherapie (aan huis)

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

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

moeten zijn tijdens de bezetting gaat ook tijd zitten in,
poetsen, bestellingen regelen, administratie verzorgen,
plannen van activiteiten en personeel en het organiseren
van alles.

Dat is niet niks zeg. Dan neem ik aan dat je
al wat horeca-ervaring achter de rug hebt?

Jazeker! Als sneuzel heb ik destijds mijn eerste horecastappen gezet in restaurant ‘In Gen Thun’ in Welten.
Daar kreeg ik de smaak te pakken. Ik ben toen de opleiding
Toerisme en Recreatie gaan doen in Breda. In die stad
heb ik gewerkt als partymanager en hotelmanager bij
een congrescentrum. Tussendoor heb ik ook altijd de
handjes laten wapperen. Stil zitten is niet mijn ding.

Harry Muller stelt
zich voor!
Sinds enkele maanden werkt Harry Muller, als vervangend
beheerder, in het Gemeenschapshuis Welten/Benzenrade.
Hoogste tijd voor een korte introductie. We spraken
Harry verleden week aan de bar van het GHW

Kun jij kort omschrijven wie Harry is?

Nou, Ik ben 35 jaar jong, vrijgezel en sinds een half jaar
woonachtig in het Aarveld. Ik heb mijn eerste stapjes
gezet in de Jos Habetsstraat en daarna heb ik tot mijn
34e in de Weltertuinstraat gewoond. Ik ben in mijn
jonge jaren lid geweest bij de drumband van TOG,
scouting en HSV de Rietvoorn bij de Weltervijver.
Je mag gerust stellen dat ik ‘unne weltense jong’ ben.
En nu sinds juli vorig jaar full swing aan de slag in het
Gemeenschapshuis.

Nu we het daar over hebben…wat zijn je eerste
ervaringen in je huidige job?

In het algemeen positief! Ik moest natuurlijk eerst even
mijn weg vinden hier. Maar dat is snel gegaan. Het wordt
steeds leuker omdat je steeds meer feeling krijgt met
de zittende- en nieuwe groepen.
Zo zijn de Zonnebloem, de Bridge club, het zangkoor
allemaal teruggekomen naar het GHW. Samenwerking
met scholen in de buurt loopt steeds beter. Recent had
Arcus hier een optreden, samen met St. Martinus en
de Catherinaschool. Had ik de tent vol zitten met jonge,
frisse mensen. Hopelijk gaat ook Buurtsteun binnenkort
weer zitting nemen in het Gemeenschapshuis. Hier zijn
we over in gesprek.
Nu staat carnaval voor de deur. Mijn eerste carnaval als
verantwoordelijk beheerder. Daar komt best veel bij kijken.
Ik dacht één aanspreekpunt te hebben bij de Vlavreters.
Maar dat is niet zo hoor. De Raad van 11, de jeugdcommissie, Herrensitzung, Oud prinsen, Kegelemondig.
Allemaal hebben ze hun eigen contactpersonen. Druk,
maar leuk om te doen!

Pittige baan lijkt me. Gaat best veel tijd
inzitten toch?

Dat kan je wel zeggen ja. Ik werk gemiddeld rond de 60
uur per week. Er is veel te doen. Naast het aanwezig

Heb je überhaupt nog tijd voor hobby’s?

Niet veel haha. Als het me lukt ga ik graag naar Roda
kijken en soms met vrienden een biertje drinken. Vissen
of squashen doe ik graag op zijn tijd. Dat is een fijne
uitlaatklep. Maar mijn werk is ook mijn hobby hoor.

Wat is jouw ambitie met het gemeenschapshuis?
Mijn belangrijkste taak is het om de exploitatie rond
te krijgen. Dat moet ook lukken gelet op mijn ervaring,
kennis van zaken en enthousiasme.
Ik vind dat heel Welten en Benzenrade erachter moet
komen dat iedere inwoner welkom is in het Gemeenschapshuis. Als mensen hier iets willen ondernemen
nodig ik ze uit om hierover met mij van gedachten te
wisselen. Ik kijk vooral naar mogelijkheden en ben
praktisch. Creatief, flexibel en vooral ‘samen’. Mijn
ervaring is dat we daar altijd op een goede manier
uitkomen.

Trouwens, binnenkort komt er een biljarttafel bij.
Hiervoor hebben al 3 biljartclubs zich ingeschreven.
Mooi he? Maken we een gezellige ruimte van. Kunnen
de biljarters ook na afloop nog even gezellig natafelen.

BWWB wenst Harry veel succes in het Weltense!

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

Welten’s Got Talent

belevingen met andere mensen en met name met
lotgenoten kan daarbij helpen.

Zaterdag 2 maart 2019 20:11 uur
Gemeenschapshuis Welten

Eerdere Alzheimercafé-avonden waarbij ervaringen en
belevingen werden gedeeld, zijn door bezoekers als
zeer positief gewaardeerd.

En zo zijn we alweer een jaar verder en gaan we met
Michiel I, de 63ste Hooglustigheid van C.V. de Vlavrèters,
op naar de tweede editie van “Weltens got Talent”
die dit jaar op zaterdag 2 maart plaatsvindt. Welten’s
Got Talent is een carnavaleske en kolderieke avond
waarbij iedereen die ook maar over een beetje talent
denkt te beschikken, eindelijk ongegeneerd in de huid
van zijn of haar idool mag kruipen. De hoofdrol is dus
voor jouw weggelegd op deze avond. Trek daarom je
steunkousen uit, of juist aan, voor een gewaagd dansje,
stof je oude goocheldoos eens goed af en laat zelfs
Hans Klok versteld staan met de grote verdwijntruc
van je schoonmoeder, of laat vooraf je amandelen nog
even bijslijpen zodat je je playback of live kunsten kunt
tonen of laten horen. Alles mag, zolang je maar voor
een gezellige avond zorgt en het geschikt is voor (bijna)
alle leeftijdscategorieën. Wanneer je je nog niet hebt
aangemeld, dat kan nog steeds via wgt.cvdevlavreters.
nl. Denk maar zo, niet misgeschoten is altijd raak.
Ook het wat professionelere talent krijgt kansen deze
avond, zo zullen De Dörpsgekke de avond openen. Tijdens
het Euregionale Gardetreffen stonden de Vlavrèters
al met hem op het podium op de markt in Kirchroa en
tijdens Welten’s Got Talent staat hij op het podium van
GHW voor een spetterend optreden, Danny Pouwels.
Natuurlijk is er tussen al dat aanstormend talent nog
voldoende tijd voor een sjoenkelwals of polonaise,
het is immers carnaval. Diskjockey Ralf Beuken zal ons
daarom tussen al het talent door blijven verwennen
met heel veel richtige vastelaovendmoeziek

Wij gebruiken een korte DVD-presentatie als start van
het interactief gesprek onder begeleiding van deskundigen.
In het gesprek gaat het om het horen van anderen hoe
zij met bepaalde situaties om gaan. Een kant en klare
oplossing is niet voorhanden, maar een goed gesprek
tussen de mensen die betrokken zijn kan wel helpen.
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.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Thijs Peeters, tel. 045-5416248 of het secretariaat tel.
0613365008.

1967: Prins Jacques
Leenen uit de Thun
Met Wim Dohmen - Piet Knubben
Harry Kurvers - José Kurvers

Redenen te over dus om erbij te zijn op zaterdag 2
maart 2019 in het Gemeenschapshuis van Welten
(Weltertuijnstraat 44-48) voor een bloedserieuze maar
bovenal knotsgekke vastelaovendzamsdig. Het feest begint
om 20.11 uur, de entree is vrij, zorg dat je er bij bent.

Dinsdag 12 maart:

Het delen van ervaringen en belevingen
staat deze Alzheimercafé-avond centraal.
Bijna iedereen komt vroeg of laat met mensen
met dementie in contact. Het kan dan gaan om:
bekenden, buren, vrienden, familie, partner of om je
zelf. Bij dementie vermindert de eigen regie over het
leven. Steeds is het een uitdaging om de mensen met
dementie zolang mogelijk zelf de regie over het eigen
leven te laten houden. Het delen van ervaringen en

Foto: Heemkundevereniging Welten/Benzenrade.

Uitnodiging om op de
Catharinaschool een
kopje koﬃe of thee te
komen drinken!

kroam te drieëne en da vanaaf 17.00oer: RonnyRon,
Dörpsgekke, Miserabel, de Kloomp, OttO uiteraard
de Woeësjbülle en wat wiër nog aa kump weije, v’r
zient wal. Jajaaa, v’r hant o.a. 2 LVK finaliste va dit joar
d’r bie….ginne kattepis da wa… En d’r entree….jowaal
d’r entree is hielemoal gratis en veur nieks! Dus Volle
Gaas de Karnaval i roetsje…… Karnavalsvriedig 1-maart
vanaaf 16.00oer tot….. bie café Teerling / Bert en Anja.

K.K. de Woeësjbülle

Ongernummers i sjpass en plezeer!

Beste medebewoners van Welten,

Dit schooljaar volgen er twee groepen leerlingen de
lessen horeca. De leerlingen oefenen in de keuken hoe
ze een gerecht moeten bereiden. Daarnaast leren ze
ook wat werken in de bediening inhoudt. We oefenen
tijdens de les o.a. hoe ze gasten moeten ontvangen en
hoe ze de gasten kunnen voorzien van koffie of thee.
Omgaan met gasten moet natuurlijk ook in de praktijk
geoefend worden. De leerlingen leren hen te verwelkomen
en hoe ze moeten serveren. Jong en oud, iedereen is
welkom! De leerlingen willen u graag uitnodigen op
dinsdag 12 maart 2019 van 14.00 tot 15.00 uur.
De leerlingen ontvangen u in het speciaal daarvoor
ingerichte lokaal: Kantina-Catharina.

Wat kunt u bij ons bestellen?

Koffie/thee voor € 1,- | Gebak voor € 0,75

U kunt zich aanmelden via de mail:

kantina.catharina@innovo.nl
Vermeld hierbij s.v.p. uw naam en met hoeveel personen
u wilt komen. Via de mail stuur ik u een bevestiging.
Met vriendelijke groet, ook namens de leerlingen van
de Catharinaschool,
Wendy Jadoul- Kulter

“Ouverturo
di Carnévale”

Voorlichtingsavond
inbraakpreventie
Welten – Benzenrade
Evert Jansen is ex-inbreker en neemt u op donderdagavond 28 maart 2019 mee in de wereld van inbrekers.
“Pas als het mensen is overkomen, nemen zij maatregelen. Maar dan is het al te laat”, aldus Evert. Voor
sommigen is Evert een bekend gezicht, omdat hij voor
de AVRO meewerkte aan het tv-programma “De inbreker”.
Komt u ook naar deze interessante en leerzame avond?
Maak tijdens deze avond tevens kennis met bestuursleden van Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
(BWWB), de wijkagent en de buurt BOA. Meld u snel aan,
vol = vol. Aanmelden kan t/m vrijdag 15 maart 2019.

Hoal d’r karnavalspungel vaan d’r zulder aaf, riet die
ouw kas mer oape en zeuk ins watste nog has ligge va
vurrig joar want: DE VASTELOAVEND KUMP D’R AA...
Sjpringe, zeenge, sjpass make, t grutste zoermoos deet
nog mit. “Il Principe Sjeng d’r Iesjte” oftewaal Sjeng-1
zal vuurop goa in deë bonte sjlinger en da vrij sjnel
richting tieëk sjravele (dinke vier..)

Aanmelden via: info@bwwb.nl

De Woeësjbülle hant ’t kriebele in de prie en ’t wead
ing oapening um de “leccarsi le dita” bie aaf te lekke,
zag d’r Sjeng teage il presidente Sjankarlo vaan de
Cluppa di Carnévale “Salsiccia”.

DENK AAN:
Bij aanmelding s.v.p. uw voornaam, achternaam en
adres opgeven. En met hoeveel personen u komt.
Deze gegevens worden naderhand weer vernietigd.

Ee program um idd de vingere bie aaf te lekke:

Buurtgericht Werken Welten Benzenrade (BWWB)
Gemeente Heerlen

Vanaaf 16.00oer begint DJ Ralf mit get Vasteloavends-

Datum:
Locatie:
Tijd:

28 maart 2019
Gemeenschapshuis Welten-Benzenrade,
Weltertuijnstraat 44-48
19.00 uur – 21.00 uur

