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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
10 apr.
13 apr.
14 apr.
14 apr.
16 apr.
17 apr.
17 apr.
18 apr.
27 apr.
28 apr.

Paasstukjes maken bij Buurtsteun
Speeltuin Welten open!
100 jaar TOG Concert (de Rousch)
Bloesemwandeling
Paasviering
Kienen bij Buurtsteun
Samen eten
Tietschen in Welten
Koningsdag
The Phoenix Jazzband
in Auberge de Rousch
18 mei. Voorspeelavond TOG in GHW

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende
koerier is woensdag 17 apr. tot 12.00u.
Kopij en advertenties stuurt u naar
welterkoerier@gmail.com

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

Mechtild Bedankt!
Iedere twee weken verschijnt voor jullie de Welterkoerier. Voor velen,
zo hebben wij inmiddels begrepen, een niet meer weg te denken wijkblad.
Er is de laatste jaren met veel energie en aandacht geprobeerd er een informatief
en kwalitatief mooi wijkkrantje van te maken. Daarbij was Mechtild Haeren
één van de drijvende krachten.
Zo’n wijkblad valt of staat natuurlijk met input van jullie, de inwoners van
onze wijk, van de verenigingen en hun activiteiten, van de ondernemers
met hun advertenties. Mechtild coördineerde alles en onderhield de
contacten met inzenders van de kopij, de zetter en de drukker.
Helaas moeten wij Mechtild gaan missen! Zij heeft aangegeven om te stoppen
met dit redactiewerk en zich te willen richten op ‘andere vrijwilligersactiviteiten’
in de familiesfeer. Het is haar natuurlijk van harte gegund!
Mechtild, het bestuur van Buurtgericht Werken Welten Benzenrade, wil
je heel hartelijk bedanken voor je inzet en je enthousiasme de afgelopen
jaren. Je mag trots zijn op “jouw Welterkoerier”. Wij zijn het zeker!
Heel veel succes en plezier in je verdere activiteiten. BEDANKT!!
Mocht er nu iemand denken…‘hé, dat lijkt me wel wat dat redactiewerk’…
’ik wil daar mijn energie wel in steken’… dan ben je van harte uitgenodigd je
te melden bij Marion Geurts, via info@bwwb.nl

50 jaar Zonnebloem Welten
Aan de inwoners van Welten-Benzenrade.
Beste mensen,
In 2019 bestaat de afdeling Welten-Benzenrade van de Zonnebloem 50 jaar!
Via deze weg willen wij graag de activiteiten van de zonnebloem onder uw
aandacht brengen. De vrijwilligers van de Zonnebloem zorgen er voor dat
mensen met een lichamelijke beperking regelmatig bezoek krijgen en af en
toe ergens naar toe kunnen gaan. Onze afdeling organiseert jaarlijks een
aantal activiteiten voor onze deelnemers. De vrijwilligers zorgen voor
vervoer en begeleiden de deelnemers tijdens deze activiteiten.
Wij, als organisatie, zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers.
Indien bovenstaande activiteiten u aanspreken, en u meer wenst te
weten over de activiteiten van de Zonnebloem kunt u contact opnemen
met bestuurslid Lien Dabekaussen tel. 045-5 71 63 27.
Ook mensen die gast willen worden, kunnen contact opnemen via
bovenstaand telefoonnummer.

Secretariaat:
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl

Hopelijk kunnen wij u begroeten als vrijwilliger of als gast.

Website: www.bwwb.nl

Zonnebloem Welten-Benzenrade

Het bestuur

Inloopmiddag
Welten-Benzenrade
We hebben twee heel succesvolle woensdagmiddagen
achter de rug. Thijs Schepers heeft ons op 20 maart
bijgepraat over positieve gezondheid en Mentorschap.
We hebben er weer veel van opgestoken; tot een
volgende keer Thijs!
Op 27 maart heeft Trudy van den Broek, met een
Schoonheidssalon in Welten, ons een en ander verteld
over o.a. probleemvoeten. We hebben genoten van
haar presentatie en vakkennis.

Op 17 april gaan we kienen. De opbrengst is voor de

Zonnebloem. We verwachten weer een grote belangstelling. U komt toch ook om 14.30u in St.Anna? Er zijn
hele leuke prijzen te winnen. Dank daarvoor aan alle
gulle ondernemers van Welten en enkele particulieren.

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 17 april 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?

Frites, schnitzel, champignonsaus en salade.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Meld u tot uiterlijk 11 april 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!

Witte donderdag, 18 april,

Tietschen in Welten.
Beste tietsch liefhebbers in Welten, Benzenrade, Heerlen
en omstreken, witte donderdag 18 april 2019, is het
weer zover. De 39 editie van dit kampioenschap is niet
meer weg te denken uit onze Weltense cultuur.

De tietscharena in os Hoeskamer van Welten, café
Teerling, ligt er dit jaar wat anders bij. De nieuwe
uitbaters van Bert en Anja, hebben namelijk het biljart
verwijderd om zodoende meer ruime te creëren. Het
karakter van “bruin café” komt zodoende nog meer tot
z’n recht. Dat wil dus ook zeggen dat er wat meer plaats
is om er een echte arena van te maken. Het maakt het
allemaal spannender voor de deelnemers.
De nummers 1, 2 en 3 van 2018, respectievelijk Bart van
Grinsven, Marco Weijers en Olivier Labatski, zullen er
ook dit jaar weer alles aan doen de trofee te heroveren.
De heren zijn al jaren vaste prik en zijn uiteraard volop
in training dit succes te behouden of te verbeteren.
Het comité heeft eveneens een verandering ondergaan.
Good Old Piet Hermans zal als oud jurylid toekijken
of de nieuwe generatie het goed zal doen. Niemand
minder dan Guido Sauren, ja inderdaad inmiddels oud
prins Guido II van de Vlavreters zal zijn plaats invullen.
Zijn talent is bekend. Hij redde het de vorige editie net
niet om door te dringen tot de sterksten. Zijn “prinses”
Tessa had al veel eerder afgehaakt. Het valt trouwens
op dat het laatste jaar weinig dames deelnamen aan
dit roemruchte spektakel. En dat is jammer. Bij deze
dus een extra oproep aan de dames om alvast de eitjes
ter hand te nemen en veelvuldig te oefenen zodat het
ook effect heeft op de einduitslag. De laatste dame
die het kunststukje tietschkampioen in haar palmares
bijschreef was Yvonne Slenders in 2016. Voor onze kapelaan Rick Blom en velen met hem eindigt deze avond
traditioneel de vaste periode en mag er weer een biertje
gedronken worden. Proost!! De eerste tietsch wordt
zoals gewoonlijk gedaan door de nog regerend kampioen
Bart en de Paashaas, precies te 21.00 uur. Kaartverkoop
vanaf 20.00 uur. Zorg dat je op tijd bent zodat rond
23.59 uur de prijsuitreiking kan plaats vinden.
Wie o wie neemt dit jaar het eitje over en mag
zich een jaar lang tietschkampioen noemen?
Van harte uitnodigend, het Tietschcomité.

Te huur
GROTE GARAGEBOX/
OPSLAGRUIMTE
in De Thun
- Stalling voor auto, motor, aanhanger, fietsen etc.
- Opslag voor zakelijke goederen
- Opslag huisraad, opslag tijdens verbouwing of verhuis.
- In plaats van groter huis kopen kunt u zo goedkoper
ruimte bij huren
Voor info bel 0650235103 of mail maximom@hetnet.nl

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
16: Dang Nhat Minh
Dick Gebuys
Ik ging in 2012 voor het eerst met een groep leerlingen
naar Vietnam. Een jaar van tevoren, in augustus, was ik
in de Cinémathèque van Hanoi. Ik sprak er met Gerald
Herman, de beheerder van dat Filmhuis in het oude
centrum van de hoofdstad.
- Ik wil graag ‘When the tenth month comes’ draaien
voor mijn leerlingen, is dat een goede keuze?
Gerald vond dat een prima keuze.
- Weet je wat, zei hij, dan vragen we de maker van die
film, Dang Nhat Minh, ook. Ik ken hem goed, hij zal
graag komen. Als jullie dan honderd dollar voor hem
hebben, komt dat prima voor elkaar.
Zo afgesproken, zo gedaan. De film kwam in ons
programma, hij werd ook door mij met de leerlingen
voorbereid en het geldbedrag kwam op onze begroting.
Die avond was ik best een beetje zenuwachtig. Dang
Nhat Minh is de peetvader van de Vietnamese speelfilm.
Vergelijkbaar met bij ons Paul Verhoeven. ‘When the then
month comes,’ is een monument in die filmgeschiedenis.
Hoewel inhoudelijk onvergelijkbaar, kun je hem wel zetten
naast ‘Turks Fruit’ bij ons.
Maar al is het in zekere zin een oorlogsfilm (over de
invasie van Vietnam in Cambodja in 1978), het tempo
is voor in een hectische cultuur opgefokte Nederlandse
geesten erg traag.
Hoe zouden mijn leerlingen reageren?
En hoe zou de ontmoeting zijn met die grootmeester
van de VN-film?
Onze groep was aandachtig en rustig. Ze consumeerden
de film en het verhaal erin opmerkelijk goed.
Na afloop ging de deur van de zaal open en kwam
Mijnheer Minh heel stilletjes binnen. Samen met de
beheerder van de Cinemathèque, Hung.
Minh was een kleine, bescheiden man.
Rustig, heel aandachtig en open voor onze woorden,
beantwoordde hij de vragen en opmerkingen van onze
groep. Hung stond ons bij met vertalingen in het Vietnamees of het Engels waar dat nodig was.
Die avond liepen we als andere mensen naar buiten in de
Hai Ba Trung straat. Wij waren in zekere zin ‘Vietnamised’.
We dansten met andere Vietnamezen in een dolgelukkige
stemming aan het Hoan Kiem Lake. En kwamen met
een glimlach op de lippen in het hotel terug.
Ik zou Dang Nhat Minh nog vaak ontmoeten. Iedere
jaar dat ik in Hanoi terugkwam, belden we. Gingen we
iets eten, bijpraten.
Ooit had ik een copieus idee. We zouden gaan eten in
dat sjieke restaurant aan het Hoan Kiem Meer. Ik had
er tot dan toe alleen maar binnengekeken. Nu inviteerde
ik hem na drie dagen hard werken in de Cinemathèque.
We liepen er binnen en meteen weer buiten. Er zat

niemand, alleen stonden er wat knipmeskelners.
- Waarom nam je me mee hiernaartoe? vroeg Minh me.
Ik legde uit dat ik dacht dat het lekker was.
- Of het lekker is, wil ik niet weten met zo’n sfeer, zei Minh.
Wij namen een taxi en gingen naar het ook wat koloniaal
ogende restaurant in een andere wijk, tegenover de in
het weekeinde propvolle katholieke kerk.
Daar hadden we een jaar eerder ook gezeten, was toen
een idee van Minh geweest.
Als we daar zitten, eten we rustig een lekkere schotel,
beetje tussen Indo-Chinees (koloniaal, westers) en Vietnamees in. En drink ik een lekker Belgisch biertje. Minh
houdt het meestal bij een bescheiden Tiger-pilsje.
Minh is hoe dan ook matig. Ook met het eten. De
kracht van zijn films ligt in de innerlijke mens, in de
ziel die de mens uitstraalt en die hem brengt tot zijn
daden. Die innerlijke mens moet het niet hebben van
uiterlijk vertoon, van dure maaltijden, copieus gedrag
en status-symboliek.
Op die drie dagen werkten wij aan mijn vertaling van
zijn autobiografie uit het Frans in het Engels, dan dronk
ik twee grote kannen koude thee per dag. Hij een klein
glaasje water.
We gaan nog steeds samen eten. Het liefst doet Minh
dat in een gewoon restaurant. Soms zelfs in een stalletje
met street food. Onder gewone mensen, de mensen
van wie hij ook zichtbaar houdt in zijn films.
Minh woont al jaren in de metropool Hanoi. Maar
zowel in de verhalen uit zijn films als in zijn manier van
leven en denken is hij een man van de countryside gebleven. Kijk daarvoor maar naar die andere topfilm van
zijn hand, ‘Nostalgia for the countryside’.
Het meest houdt Minh van de streek rond Hué waar
bij opgroeide, in het midden van het land. Anderhalf
jaar geleden moest hij onverwacht daarheen terug.
Een oude oom van hem, over de 90, was overleden. Ik
geloof dat die uit een boom gevallen was, of door bijen
aangevallen. In elk geval was er iets op het land met
hem gebeurd. En de hulp was te laat gekomen, want hij
was alleen op pad gegaan. Geen dood door ouderdom
dus, wel door het lot, het noodlot.
Toen Minh terugkwam naar Hanoi, had hij een T-shirt
voor mij meegenomen. Van Hué natuurlijk, de oude
keizerlijke hoofdstad. Een kostbare herinnering aan deze
bijzondere man. Ik heb het vanochtend aangetrokken.
Zulke kleding geeft mij altijd een speciaal gevoel!

PAASVIERING
De Seniorensociëteit St. Martinus en de Zonnebloem
houden hun jaarlijkse paasviering op dinsdag 16
april a.s. De H. Mis begint om 14.00 uur in de kerk
van Welten met een gezamenlijke viering. Daarna is er
de gebruikelijke koffietafel in het gemeenschapshuis
tegenover de kerk. De leden van beide verenigingen
kunnen zich opgeven bij hun bestuursleden om deel
te nemen aan deze paasviering.

Woensdag 17 april, 19.30- 21.30 uur in Cultuurhuis,
Sittarderweg 145 te Heerlen

Themabijeenkomst bijwonen?

De toegang is gratis en iedereen is welkom. Aanmelden
is gewenst. Dit kan via www.mondriaan.eu/agenda, of
telefonisch bij Mark Ahsmann, T 088 506 9413.

wijkagent of politie in.

Waar en wanneer?

Weten wat jij kunt doen

De voorstelling wordt mogelijk gemaakt door Heerlen
Stand-by!

Weten
jij kunt
doen
voor
eenwat
veilige
buurt?
voor een veilige buurt?

“Harde realiteit, pakkend en toch met humor”
“Een knap concept. De afwisseling versterkt de
boodschap. Het komt echt binnen”
“Ontroerend en scherp, als het leven zelf”

om het melden van situaties die niet pluis zijn makkelijker en efficiënter te

Reacties op de voorstelling:

Veiligheid doen we samen

Brenda en Stefaan zijn geboren vertellers. Op een geanimeerde manier brengen ze hun verhaal, waarin een
lach en een traan worden afgewisseld met piano en
zang. Twee monologen. Van een patiënt en een hulpverlener. Een zij en een wij, tegenover elkaar. Of wordt
het een dialoog? Een zoeken naar wederzijds begrip,
waarin muziek alles verbindt.

Wat doe je als bewoner als je in je buurt iets ziet wat verdacht is? Waar kun je
terecht om het te melden? Dat zijn vragen die je je niet meer hoeft te stellen
als je de vernieuwde Heerlen-app installeert. Want deze app is nu uitgebreid
Wat
doe
je
als
bewoner
als
je
in
je
buurt
iets
ziet
wat
verdacht
is?
Waar
kun je
om het
melden
situaties
pluis zijn
enhoeft
efficiënter
te
terecht
om van
het te
melden?die
Datniet
zijn vragen
die makkelijker
je je niet meer
te stellen
maken.
als je de vernieuwde Heerlen-app installeert. Want deze app is nu uitgebreid

Samen met Stefaan, directeur van een psychiatrisch
ziekenhuis in België, maakte ze van haar verhaal een
muzikale theatervoorstelling ‘Kortsluiting in mijn
hoofd’. Zowel in Heerlen als Maastricht vertoont
Mondriaan deze cabareteske voorstelling die je doet
lachen, walgen, huilen en die je naar de keel grijpt.
Het verhaal van Brenda wordt door Stefaan in een
breder kader geplaatst. Stefaan kent de andere kant
van haar verhaal, de kant van de zorgverleners. Stefaan
kent ook het historisch perspectief – in Vlaanderen
maar ook in Nederland. Hij vertelt over de behandelingen
in de psychiatrie van vroeger. Wat is er veranderd de
afgelopen 200 jaar? Wat hebben we geleerd en wat
kunnen we leren van het verleden? En van de ervaringen
van hedendaagse patiënten?

wijkagent of politie in.

Brenda is pas bevallen van haar derde zoontje als ze
een postpartumpsychose krijgt. Ze heeft hallucinaties
waarbij de grens tussen realiteit en waan vervaagt.
Haar psychose haalt haar hele leven en dat van haar
omgeving overhoop. Ze wordt drie maal opgenomen in
verschillende instellingen. In de voorstelling vertelt ze
over deze ervaring, haar zoektocht naar hulp en haar
behandeling in de psychiatrie van nu. Brenda is auteur
van het gelijknamige boek en het onlangs verschenen
‘Uitgedokterd’. Ze schreef beide boeken n.a.v. haar
ervaringen in de psychiatrie.

maken.van de app kunnen snel via een paar eenvoudige invulschermpjes
Gebruikers
een melding maken van dingen en rechtstreeks versturen naar de meldkamer.
Gebruikers van de app kunnen snel via een paar eenvoudige invulschermpjes
Buurtbewoners die de app ook hebben geïnstalleerd krijgen berichtjes over
een melding maken van dingen en rechtstreeks versturen naar de meldkamer.
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Theatervoorstelling
“Kortsluiting in
mijn hoofd”

Veiligheid doen we samen

Veiligheid doen we samen

Mondriaan:

Meedoen met buurtpreventie?
1.

Download de Heerlen-app in je google- of app-store.

2.

Kies in het startscherm voor de optie buurtpreventie.

4.

5.

3.

Kies de buurt waarvoor je je wilt aanmelden (later
kun je eventueel nog meerdere buurten toevoegen).

6.

Vul je gegevens in. Let op: alleen de naam die je invult
is eventueel voor andere gebruikers zichtbaar. Nooit je
mailadres. Het mailadres wordt alleen gebruikt voor het
beheer van de app.

Je krijgt in je mail een toegangscode.
Vul deze eenmalig in om je aanmelding af te ronden.

Vanaf nu kun je meldingen maken, meldingen bekijken
of via ‘mijn buurten’ extra buurten toevoegen of verwijderen. Bekijk ook altijd even de tips, zodat je de app
zo optimaal mogelijk kunt gebruiken.

Bloesemwandeling
Welten 14 april
Laat u verrassen door dit mooie stukje Limburg
aan de rand van het stedelijk gebied tijdens
deze bloesemwandeling op zondag 14 april.

De route loopt vanaf de Weltermolen door de hoogstamfruit-boomgaard de Loorenhof met zijn vele fruitrassen,
langs het nieuwe uit leem opgetrokken vakwerk Bakkes
(bakhuis) vervolgens verder door het Geleenbeekdal
naar het kleine dorpje Benzenrade dat nog alle kenmerken heeft van het rustieke dorpje dat het vroeger
eens was en waar de omringende hoogstamboomgaardjes nog duidelijk aanwezig zijn. In Benzenrade
gaan we de berg op naar Imstenrade en genieten van
het prachtige uitzicht over Parkstad. We betreden het
Land van Kalk met de bloeiende laagstamfruit-boomgaarden op de Keversberg en dalen dan de Putberg
af naar de kalksteengroeve en de kalkovens. Onder
aan de Putberg verlaten we het Land van Kalk weer
en keren door het centrum van Welten terug naar
de Weltermolen.
Denk aan stevig schoeisel want de tocht gaat grotendeels door weilanden en over bospaden en veldwegen.
U bent van harte uitgenodigd. (aanmelden is niet noodzakelijk en deelname is gratis).

Startpunt:

bij de Weltermolen, Welterkerkstraat 2, Heerlen
Parkeren: Bij Weltermolen of Parkeerplaats bij
de Plusmarkt, de Doom 3, Heerlen
Afstand: 10 km
Aanvang: 14 april om 13.00 uur
Aanmelden en info: jo@klavora.nl
Gidsen: Jan Kleijne en Jo Klavora

Jazzclub Zuid-Limburg presenteert:

The Phoenix Jazzband
The Phoenix Jazzband speelt muziek van Louis Armstrong,
Sydney Bechet, Louis Nelson en vele andere toppers, in
een gevarieerd programma van New Orleans tot Swing.
Ook minder bekende en weinig gespeelde werken komen
aan bod, zoals spirituals, marches, ballads en blues. Deze
worden afgewisseld met nummers uit de swingperiode.
The Phoenix Jazzband brengt dit alles met een aanstekelijk
enthousiasme voor de liefhebber van authentieke jazz.
Op zondag 28 april 2019 zullen ze dit waarmaken van
14.00u tot 17.00u voor jong en oud in Auberge de
Rousch, Kloosterkensweg 17 6419 PJ Heerlen.
Entree: Regulier
€ 15.Vrienden
€ 10.Jeugd
€ 7,50 ( t/m 22 jaar)
Voor meer informatie : Jazzclub Zuid-Limburg
www.jazzclubzuidlimburg.nl |Tel: +31(0)45 5715890

TOG meets TOG:
Zondag 14 april zullen TOG Berlicum en TOG Welten
een gezamenlijk voorjaarsconcert houden. TOG Berlicum
speelt onder leiding van Jan Gerrit Adema de volgende
werken; Fandango van Frank Perkins, Three Revelations
form the Lotus Sutra van Alfred Reed en tot slot How to
train your Dragon van John Powell. Onder leiding van
Txemi Etxebarria zullen vanuit Welten drie solisten te
horen zijn. Joeri Janssen speelt op klarinet het Concertino
voor klarinet en orkest van Carl Maria von Weber. Against
all odds, bekend van Phil Collins zal door Tom Feijen op
alt-saxofoon vertolkt worden. Lars Wachelder speelt
op hoorn het stuk Hunter’s Moon van Gilbert Vinter.
Verder zult u van onze harmonie een aantal rhythmic
cooldowns van Derek Bourgeois, Lord Tullamore van Carl
Wittrock en de Zampa Ouverture horen. Als afsluiter
kunt u genieten van een gezamenlijke uitvoering van,
hoe toepasselijk, de TOG-mars!
Datum:
Locatie:
Tijd:
Entree:

zondag 14 april
Auberge de Rousch
14 uur
vrije gave

Voorspeelavond:

Op zaterdag 18 mei is het weer tijd voor de jaarlijkse
voorspeelavond. De jeugd van onze muziekvereniging
zal zich op deze avond presenteren. Diverse instrumenten
in verschillende samenspeelgroepen of solo, van beginner
tot al wat meer ervaring. Kom kijken en vooral luisteren
naar onze toekomst.
Datum:
Locatie:
Tijd:
Entree:

zaterdag 18 mei
Gemeenschapshuis Welten
18 uur 30
vrije gave

Jubileumweekend 14 + 15 + 16 juni:

Reserveer de data in uw agenda! Het complete
programma is te lezen in de volgende Welterkoerier.

100-koppig orkest:

De teller staat op 89, u kunt zich nog steeds
inschrijven via de site!
Meer info en het inschrijfformulier zijn te vinden
op onze site: www.TOG-welten.nl

