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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 mrt. Samen eten
16 mrt. Loorenhof NL-DOET
20 mrt. Positieve gezondheid
bij Buurtsteun
26 mrt. Kantina Catherina
27 mrt. Samen eten
27 mrt. Trudy v.d. Broek bij Buurtsteun
28 mrt. Voorlichtingsavond
inbraakpreventie
30 mrt. 80’s Party Welten
31 mrt. Willie Ashman Original Jazz
Band in Auberge de Rousch
1 apr. Samen uit Welten
10 apr. Paasstukjes maken bij Buurtsteun
14 apr. 100 jaar TOG Concert (de Rousch)
17 apr. Kienen bij Buurtsteun

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

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.
Datum:
Locatie:
Tijd:

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

Aanmelden via: info@bwwb.nl of bij het secretariaat: De Thun 17

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.

Buurtgericht Werken Welten Benzenrade (BWWB)
Gemeente Heerlen

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

Wethouderbezoek Welten
Op 20 februari 2019 is Wethouder Martin de Beer op buurtbezoek geweest
in Welten. De bedoeling van dit jaarlijks terugkerend bezoek is in gesprek te
gaan met de inwoners en te horen wat er zoal leeft in onze wijk.
De dag begon met een kop koffie bij onze ‘huiskamer’ Café Teerling, zodat
tevens kennis gemaakt kon worden met de nieuwe eigenaren Anja en Bert.
Vervolgens werden enkele ondernemers bezocht: de Fijnproever van Welten,
Bob van Geijn en Paul van Geijn van Van Geijn Assurantiën.
De lunch werd samen met enkele bestuursleden van Buurtgericht Werken
Welten Benzenrade genuttigd bij Bert en Anja. Zo kreeg ook de buurtorganisatie
tijd en gelegenheid om met de wethouder van gedachten te wisselen.
’s Middags werd samen met Eugene Hodes, stadsdeelcoördinator en
medewerker van de afdeling Beheer en Onderhoud Gemeente Heerlen,
het gesprek gevoerd met een bewoner van de Jos Habetsstraat. Besproken
werden aanhoudende klachten over de openbare ruimte.
De middag werd door de Wethouder afgesloten met een bezoek aan Kapper Mex.
Tijdens het wassen en knippen viel ook daar genoeg te bespreken. Al met
al een interessante dag, waar zinvolle gesprekken zijn gevoerd, wellicht de
nodige inzichten zijn verkregen en mogelijke afspraken zijn gemaakt. Laten
we hopen dat die afspraken een mooi vervolg gaan krijgen.
Later in het jaar zal de Wethouder eenzelfde bezoek brengen aan Benzenrade.

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

(G)oudvissen

E-mailadres redactie Welterkoerier:
welterkoerier@gmail.com

Een reeds lang bestaande club van niet al te jonge zwemmers kan weer
nieuwe leden gebruiken om op peil te blijven. Ons uitgangspunt is baantjes
zwemmen in een prettig onderling contact.

Secretariaat:
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl

Wij zwemmen in het zwembad van de Mondriaangroep in Welten, ingang
Kloosterkensweg en wel op maandagavond van 20.15u tot 21.15u

Website: www.bwwb.nl

De contributie bedraagt momenteel € 180 per jaar.
Aanmelden bij Cor Leenaers, telefoon 045-5711289

Programma
inloopmiddag
Welten-Benzenrade
Hoewel elke woensdagmiddag van 14.30u tot 16.30u
heel erg gezellig is, hebben we vorige maand speciaal
genoten en veel geleerd van de brandweerman die ons
vertelde hoe we preventief brand kunnen voorkomen.
Nogmaals onze dank daarvoor.

In maart hebben we twee speciale middagen:

Op 20 maart zal Thijs Schepers ons weer bezoeken: hij
zal kort over de verkiezingen praten. Het hoofdonderwerp
is POSITIEVE GEZONDHEID. Wilt u weten wat dit in houdt,
dan bent u van harte welkom. (Naar aanleiding van zijn
vorige bezoek met als thema MENTORSCHAP heeft u
misschien nog vragen. Thijs zal ze nog graag beantwoorden)
Op 27 maart zal Trudy v.d. Broek ons bezoeken. Tja, wie
kent haar niet! We zijn heel erg blij dat ze een middag
vrij maakt voor ons. Zij zal u voorlichting geven over
de ouder wordende voet, de risicovoet, steunkousen,
schoenadvies en de behandeling en verzorging van uw
voet. Deze middag is interessant voor jong en oud.
U bent welkom tussen 14.30u en 16.30u.
We kijken alvast even vooruit. Naar april.
Op 10 april gaan we paasstukjes maken onder zeer
deskundige leiding.
Op 17 april wordt er weer gekiend!
In de volgende koerier meer info.
U komt toch zeker ook eens op de soep,
gratis en altijd lekker.

Samen eten

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Meld u vóór 20 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
In deze tijd begint het alweer te gonzen….. Nee, helaas
nog niet van de bijen, die we niet kunnen missen, maar
van de vakantieplannen. Vakantie, er eens even helemaal
tussen uit zijn, is iets dat we tegenwoordig ook hard nodig
kunnen hebben. Je verwonderen over wat je tegen komt
en nieuwe ervaringen opdoen – het verbreedt je horizon
en thuisgekomen kun je soms bekende situaties ineens
weer met andere ogen bekijken.
Heb je er wel eens bij stil gestaan dat een middag of
avondje uit eigenlijk ook een soort mini-vakantie kan
zijn? Je kunt er helemaal van ontspannen, maar soms
ook zó geraakt worden, dat je het je hele leven niet
meer vergeet. Zelfs een teleurstellende ervaring kan
waardevol zijn: je leert er jezelf weer wat beter door
kennen. En vooral: net als tijdens een vakantie, kun je
ook nieuwe vrienden maken, die dezelfde dingen mooi
of interessant vinden als jij.
Daarom Welten: vlieg er eens uit! Het begint met
binnenlopen op maandag, 1 april (géén grap!) om 15.00
uur in het Gemeenschapshuis voor de “Uitjes-info”.
Ook wie graag van huis gehaald en gebracht wil worden
om er bij te kunnen zijn, kan daarvoor bellen of mailen:
045-4051696 of lucysp@hetnet.nl

Uitslag optocht
Welte-Bensroa 2019
Einselgänger

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.

1. Duurzaam carnaval, startnummer 17
2. Upke Dupke, startnummer 19
3. Francien Haze, startnummer 29

U bent weer van harte welkom op woensdag 27 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.

1. Immer get angej, startnummer 13
2. Panache, startnummer 22
3. Bibbernullekes, startnummer 30
4. Ummer mis, startnummer 6
5. Trio, startnummer 28

Wat staat er die dag op de menukaart?

Goulash met frites en salalde.

Kleine groepen

Grote groepen

1. De Graasvreeters, startnummer 27
2. Kwieën Loewiesz, startnummer 20
3. Ut lopend buffet, startnummer 5

Dank aan onze
sponsoren
Aan de inwoners van Welte-Bensroa, Sponsoren,
BWWB, KK De Woeësjbülle en andere lezers,
Het carnavalsseizoen 2018-2019 ligt achter ons. Afgelopen
seizoen heeft C.V. De Vlavrèters, samen met Prins Michiel I,
Jeugdprins Jérôme I en Bloemenmeisje Sam, vastelaovend
gevierd in Welte – Bensroa en wie weet was u daar, als
inwoner van Welte – Bernsroa, wel bij.
We kijken weer met veel plezier en genoegen terug op
een geweldig seizoen met een reeks aan hoogtepunten.
We zijn het seizoen 2018-2019 vanzelfsprekend begonnen
met het Büttepreuve, wat in november al een hilarische
avond in ons GHW opleverde .Wat te denken van de
proclamaties en recepties van Michiel I, Jérôme I en
Sam. Onder de noemer “Manne op Zondig” hadden we
dit seizoen weer een Herrensietzung in Welten en dat
kan dan nergens beter als in het Gemeenschapshuis.
Na enkele jaren Kőlsche Middig was er dit jaar op de
zaterdagmiddag met de Vastelaovendkarresel een
nieuwe activiteit met veel dans, zang en humor. En
carnavalszaterdagavond was gereserveerd voor de
tweede editie van Welten’s got talent, een kolderieke
talentenjacht met heel veel carnaval. Een avond die
ook nu weer hoge ogen gooide. Ook de jeugd kwam niet
te kort met hun eigen Sjpringmiddig en het Poetetreffe.
Op zondag 3 en maandag 4 maart waren de optochten
in respectievelijk Heële en Welte - Bensroa, en hoewel
de weersverachtingen vooraf dramatisch waren met
veel neerslag en een harde wind viel er tijdens en na de
beide optochten amper regen en was het ook buiten goed
vastelaovend vieren bij een aangename temperatuur.
De verkoop van de loten voor onze jaarlijkse Sjpasloaterei (uitslag in Welter Koerier en website) en de
subsidie die we ontvangen van Buurtgericht Werken
Welten Benzenrade (BWWB) zorgen, naast de contributie
die de leden van C.V. de Vlavreters betalen, voor een
belangrijke bijdrage aan onze inkomstenkant. En dat is
hard nodig want het organiseren van al die activiteiten
kost jaarlijks handen vol geld. Een heel andere bijdrage
komt van KK De Woeësjbülle (of is het de Kegelkloep)
die er met hun after-optocht-party elk jaar opnieuw
voor zorgen dat het na de optocht nog lang gezellig
blijft in Welten. Met hun Ouverturo di Carnévale zorgden
ze er ook dit seizoen opnieuw voor dat er op Vlavriedig
vastelaovend gevierd kan worden in Welte-Bensroa.
Een belangrijke en zeker niet te onderschatten rol bij
het maken van het vastelaovend programma van C.V.
de Vlavreters, spelen onze sponsoren. Zonder hun
financiële en materiële bijdragen is het gewoon niet
mogelijk om ieder jaar opnieuw een programma van
deze omvang en kwaliteit van de grond te krijgen. Ook
onze deelname aan de Heëlesje Vasteloavend Óptoch
was zonder sponsoren niet meer dan een wens gebleven.

Kijk maar eens op onze website (www.cvdevlavreters.nl)
want daar vind u al die sponsoren, met daarbij een
verwijzing naar hun eigen website, terug.
Via deze editie van huis aan huis blad de Welterkoerier
bedanken we iedereen van harte voor zijn of haar bijdrage
waarmee ook dit 63e vastelaovendseizoen een enorm
succes is geworden.
Inmiddels gaan we, met onverminderd enthousiasme,
alweer aan de slag om ook van het 64e seizoen een
ongeëvenaard succes te maken. Daarbij laten we u nu al
weten, in 2020 is de carnavalsoptocht in Welte Bensroa
op maandag 24 februari.
Op onze website kunt u niet alleen het overzicht van onze
sponsoren maar ook de foto’s van al onze activiteiten
van het afgelopen seizoen.

Hartelijke en dankbare groet, C.V. De Vlavrèters

Orde van Verdienste
voor Fons Daemen.
Zeker niet elk vastelaovendseizoen wordt in Welte Bensroa
iemand onderscheiden omdat hij of zij zich bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt voor Welte - en Bensroa
en voor de vastelaovend in het bijzonder. De gedecoreerde van dit jaar beperkt zich zelfs niet eens tot de
dorpsgrenzen van Welte Bensroa, ook in het Eikenderveld
of op Heerlerbaan, om maar twee voorbeelden te noemen,
is hij geen onbekende.
Fonzarelli, Sjieënplate, De Deulkes , SV Eikenderveld,
Carnavalsrevue van Paul en Leo, President van C.V. de
Vlavrèters en nog héél héél veel meer, we hebben het
dan natuurlijk over niemand minder dan Fons Daemen.
Tijdens de tweede editie van Welten’s got talent kreeg
een zichtbaar verraste Fons Daemen uit handen van

Prins Michiel I zijn welverdiende Orde van Verdienste
van C.V. de Vlavrèters. Gezien bovenstaande opsomming,
die overigens verre van compleet is, is het haast verwonderlijk dat Fons er zo lang op heeft moeten wachten.
Fons is het hele jaar al een druk baasje maar met carnaval
doet hij daar graag nog een schepje bovenop, Carnaval
is een traditioneel volksfeest, een feest van iedereen
en voor iedereen, en dat wil hij graag mee helpen in
stand te houden, zo laat Fons graag weten.
Nadat zoon Fabian jeugdprins was van Welte - Bensroa
is Fons lid geworden van C.V. de Vlavrèters, vorig jaar
had hij zijn eerste vastelaovondjubileum, 1 x 11 jaar.
Hoewel Fons bij zijn aantreden te kennen gaf dat hij het
bekende zwarte pak van C.V. de Vlavrèters nooit zou
dragen draagt hij het ‘zwart’ inmiddels met gepaste
trots, en met een geheel eigen invulling, als President
van de vereniging.
Voor de enkeling bij wie de naam Fons Daemen toch
geen belletje doet rinkelen, Fons heeft ook een alter
ego, Fonzarelli, die gedurende het carnavalsseizoen
optreedt voor gehandicapten, ouderen en jonge(re)
kinderen, bijvoorbeeld tijdens onze eigen Jeugdrevue,
de Sjpringmiddig en het Poetetreffe maar ook in de
Plataan, Sint Anna, Molenwei.
Naast carnaval is voetbalvereniging SV Eikenderveld ook
een passie van Fons, ook daar heeft hij zijn handen vol, niet
alleen als secretaris maar ook als leider, vlagger en opper
van de jubilerende SjieënPlaate, de carnavalsvereniging
van S.V. Eikenderveld.
En net wanneer je denkt, dat zal het zo langzamerhand
wel zijn. Fons regelt ook nog van alles voor de jaarlijkse
carnavalsrevue van Paul en Leo, Hinge Gen Hergod’s Vot.
Fons zingt niet alleen als Fonzarelli, de afgelopen jaren
maakte hij ook onderdeel uit van Duo Doebel die met
hun hit “Mieng Sjatje” enkele jaren geleden het Heëlesj
Vastelaovend Sjlagerkonkoer wonnen!! Sinds dit jaar
zingt Fons bij de Deulkes.
Redenen te over dus om Fons Daemen te decoreren
met de Orde van Verdienste van C.V. de Vlavrèters.

Uitslag sjpasloaterei
2019 CV de Vlavrèters
1e prijs €150,- lotnummer: 1850
2e prijs €100,- lotnummer: 2199
3e prijs € 50,- lotnummer: 1640
4e prijs € 25,- lotnummer: 984
De prijzen zijn af te halen bij de DA drogist in Welten.

Jazzclub Zuid-Limburg presenteert:

Willie Ashman
Original Jazz Band
Deze Band is meer dan 30 jaar een begrip in de Europese
traditionele jazzwereld. Vooral omdat deze band een
zeer afwisselend en boeiend programma brengt. Het
gaat van New Orleans, via Ballads, Gospels, Blues en
Dixie naar Swing. Vaak wordt er driestemmig gezongen
en sommige leden zingen eigen nummers.
De Band heeft in diverse landen met veel succes
opgetreden en natuurlijk op vele jazzfestivals en in
jazzclubs door heel Nederland. Kenmerkend zijn de
hemelsblauwe vesten, maar ze kunnen ook in smoking
optreden. De diversiteit waarmee de band de toon zet,
maakt hun originaliteit waar.
Zondag 31 maart 2019 zal de Willie Ashman Original
Jazz Band in Auberge de Rousch voor een swingende
middag zorgen.
Meer informatie over deze Band is te vinden op
www.willieashman.nl of www.jazzclubzuidlimburg.nl
Aanvang: 14.00u
Entree: reguliere bezoekers € 15.Donateurs/vrienden van de jazzclub € 10.Jeugd (t/m22jaar) € 7.50
Adres: Auberge de Rousch Kloosterkensweg 17 Heerlen.

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

Voor iedere gelegenheid…
Heerlerweg 202B | 6367 AJ Kunrade
Voerendaal | Tel. 045-5117389
Op de grens van Voerendaal en Heerlen,
ruime parkeergelegenheid voor de deur.

Lentekriebels bij
Saskia’s Bloemenliefde…
…vanaf zaterdag 23 maart
Zondag 24 maart geopend van 10.00u tot 16.00u

Workshop Pasen 2019:
Zaterdag 13 april

10.30u – 12.30u

Exclusieve
bloemenarrangementen
Cursussen / Workshops
Cadeau- artikelen
Mode- accessoires
en nog veel meer.

www.welkominwelten.nl

Drie bijeenkomsten in maart en april

Heerlen in gesprek
met inwoners

Heerlen zoekt meer samenwerking met haar inwoners.
Wethouder Adriane Keulen (o.a. buurtgericht werken /
burgerbetrokkenheid en publieke dienstverlening)
nodigt u daarom uit om ideeën en wensen voor een
beter contact met de gemeente te delen. Er zijn drie
bijeenkomsten in maart en april.

Meepraten over meer invloed

Wilt u meepraten over mogelijkheden om als inwoner
invloed uit te oefenen? Bij bijvoorbeeld het maken van
beleid of plannen? Of bij besluiten die de gemeente
neemt? Invloed bij onderwerpen die voor u en uw
buurt belangrijk zijn? Of hoe de gemeente u beter
van dienst kan zijn?

Kom naar een van de drie bijeenkomsten:
Dinsdag 26 maart 2019
• Locatie: Amicitia (Markt 9, 6431 LG Hoensbroek)
• Tijd: 19.30-21.30 uur

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

IVN Heerlen activiteiten
voorjaar 2019
Zaterdag 18 mei: Vogelsafari Heerlen centrum.
Tijdens deze safari gaan we uitzoeken welke vogels we
in de stad kunnen tegenkomen. Waarom zie je sommige
soorten alleen in de stad en hoe kunnen we de stad
aantrekkelijk maken voor vogels. Deze en nog andere
onderwerpen komen aan de orde tijdens deze safari.
Ook kijken we of er nog meer natuur is zo midden tussen
de huizen en winkels. Deze activiteit vindt plaats in het
kader van de Nationale Vogelweek.
Vertrek is om 14.00 uur.

Donderdag 28 maart 2019
• Locatie: Corneliushuis
(Groeët Genhei 14, 6413 GN Heerlen)
• Tijd: 19.30-21.30 uur

Vrijdag 7 juni: Waarom Limburg geen heuvelland-

Woensdag 3 april 2019
• Locatie: A Gene Bek (Tacitusstraat 130, 6417 TZ Heerlen)
• Tijd: 19.30-21.30 uur

Zaterdag 8 juni: Wandeling door de holle weg van

Meld u even aan als u wilt komen

Wilt u komen? Stuur dan een mail naar bgw@heerlen.nl.
Noem hierin:
- Uw naam
- Of u op 26 maart, 28 maart of 3 april wilt komen
Of bel met de gemeente via tel.: 14 045.

Uitnodiging om op de
Catharinaschool een
kopje koffie of thee
te komen drinken!
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 26 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

schap is? Noor Föllings houdt een verhaal over het
landschap en de geologie van onze streek.
Aanvang: 19.30 uur

Welten richting Ubachsberg onder leiding van Noor
Föllings. Ze vertelt iets over de geologische aspecten
van het landschap en over de (bloeiende) orchideëen
die we onderweg tegenkomen.
Vertrek om 10 uur vanaf de parkeerplaats einde Mergelsweg/Kommert in Welten (Heerlen)

Vrijdag 14 juni: Wie kijkt er met zijn oren? Lezing
over de vleermuis. Tijdens de lezing ervaar je alles over
het bijzondere leven van de in Limburg voorkomende
vleermuizen. Geen enge verhalen maar een kijkje naar
het leven van de vleermuis door de seizoenen. Na afloop
heb je geen angst meer, deze heeft plaats gemaakt
voor bewondering van deze fladderaars van de nacht.
Aanvang is om 19.30 uur.
Zaterdag 15 juni: Vleermuisexcursie. Deze avond

gaan we, na een korte inleiding, in de omgeving van het
IVN home met de batdetector op zoek naar vleermuizen.
Al naar gelang we vleermuizen tegen komen gaan we
richting de Weltervijver en eventueel verder naar
Benzenrade.
Vertrek is om 21.00 uur.
Alle activiteiten vinden plaats in/ vertrekken van het
IVN home Gallusstraat 1 in Heerlen (Aarveld) tenzij
anders vermeld. De activiteiten zijn gratis.

Contactpersonen:

Alexander Timmers, email timmers22@zonnet.nl,
tel 06 20649872, Noor Föllings: 06 29503547

Zie ook website:
www.ivnheerlen.nl

