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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 het GHW.
Vrijdag repetitie TOG, Jeugdorkest:
18.45 uur, Harmonieorkest: 20.00 uur

Zeer boeiende
Inbraak-Preventie Avond
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade (BWWB) organiseerde zo’n twee
weken geleden, in samenwerking met de Gemeente, een zeer boeiende
inbraak-preventie avond.
Meer dan 70 buurtbewoners luisterden in het Gemeenschapshuis zeer
aandachtig en vol interesse naar tips en trucs van ex-inbreker Evert Jansen.
Velen waren verrast en verbaasd toen ze in het die avond vertoonde filmpje
hun garage, tuin en/of fietssleutel voorbij zagen komen. “Hè, helemaal
niets van gemerkt!”. In het artikel hieronder lezen jullie hoe Evert dit flikte.
De conclusie van de avond: Mensen, wees je meer bewust van je eigen gedrag!
BWWB kreeg na afloop veel positieve reacties. Dat geeft ons de motivatie en
inspiratie om vaker dit soort avonden te organiseren; Vóór de wijk, Mèt de wijk!

De anti-inbraaktips van
ex-inbreker Evert Jansen:
‘Zorg voor meer sociale controle in de wijk’

4 mei.

Dodenherdenking

Als ex-inbreker weet Evert Jansen als geen ander hoe hij zich razendsnel
de toegang tot andermans woning verschaft. De aangewezen persoon
dus om ons uit te leggen hoe een inbreker denkt. Maar nog belangrijker:
hoe we een inbraak kunnen voorkomen. De belangrijkste tip van Evert?
“Kijk weer eens wat vaker uit het raam, dan op het scherm van je tablet
of computer. Maak contact met vreemde mensen in de wijk. Zorg ervoor
dat een potentiële inbreker zich gezien voelt. De kans is dan namelijk
groot dat hij in plaats van het dievenpad, het hazenpad kiest.”

5 mei.

Lentewandeltocht Ubachsberg

Inbraakpreventie

3de zondag van de maand
is de molen open
27 apr. Koningsdag
28 apr. The Phoenix Jazzband
in Auberge de Rousch
28 apr. Opening bakseizoen

18 mei. Voorspeelavond TOG in GHW
14 t/m 16 jun. Jubileumweekend TOG

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende
koerier is woensdag 1 mei tot 12.00u.
Kopij en advertenties stuurt u naar
welterkoerier@gmail.com

Evert Jansen was jarenlang verslaafd aan heroïne en cocaïne. “Ik was als kleine
jongen in mezelf gekeerd en kon me moeilijk uiten. Ik ging al vrij jong drinken
en blowen en had daar geld voor nodig. Dat begon met winkeldiefstal,
maar na een tijdje werd ik overal herkend. De stap naar woninginbraken
was snel gemaakt.” Na achttien jaar zware verslaving besloot hij dat het
genoeg was. “Ik ging in therapie, kickte af en leerde eindelijk met mijn
gevoel om te gaan.” Dat gevoel vertelde hem dat hij voortaan mensen
wil voorlichten. In eerste instantie over de gevaren van alcohol en drugs,
maar nu dus over inbraakpreventie. Zo reist hij sinds enkele jaren het land
door en was hij onlangs een paar dagen in 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
Klachtennummer Mondriaan Zorggroep:
Binnen kantoortijden
088 506 7700
buiten kantoortijden
088 506 6262

Maak het inbrekers lastig
In samenwerking met de gemeente, politie, buitengewoon opsporingsbeambten,
Alcander en de buurtorganisaties gaf Evert in Heerlen inbraakpreventieavonden voor buurtbewoners. In het najaar volgen er nog meer buurten.
Voorafgaand aan zo’n avond maakt hij een rondje door de wijk en maakt
hij foto’s van wat hij zoal aantreft. Evert: “Mensen sluiten hun deuren
niet af, laten ramen openstaan en sluiten fietsen niet af. Ik ben tientallen
schuurtjes en garages ingelopen waar de spullen voor het grijpen liggen.
Waardevolle spullen zoals laptops liggen vaak als in een etalage te pronken
op de eettafel.” Ook is het opvallend hoeveel mensen met mooi weer hun
achterdeur onbewaakt laten openstaan. Evert: “Met in het slot de huissleutels
en soms zelfs de autosleutel. Mensen schrikken behoorlijk als ik ze aan de
voordeur de sleutels van hun eigen huis overhandig.”
Maar mensen laten ook allerlei spullen rondom hun huis slingeren, waarmee
ze inbrekers van dienst zijn. “In jouw kliko, kruiwagen of aanhangwagen
kunnen dieven snel hun gestolen spullen vervoeren. Ladders worden
gebruikt om via openstaande slaapkamerraampjes naar binnen te kruipen.
Met schroevendraaiers uit je openstaande schuurtje, worden sloten
opengedraaid. Heb je buiten een stopcontact waar stroom opstaat? Door
kortsluiting te maken, zet een dief je alarmsysteem uit.” Verder houden
inbrekers erg van donkere brandgangen. “Zorg voor verlichting die op een
sensor werkt. En zet een slot op je tuinpoort, want ook dat is een extra
drempel om binnen te komen.”

Maak lawaai
Is een inbreker eenmaal binnen, dan begint hij meestal met doorzoeken
van de zolder. Evert: “Lig je net even op bed en hoor je iemand in huis?
Houd je dan vooral niet stil, maar maak lawaai. De inbreker zal er dan als
een haas vandoor gaan.” Het is een fabeltje dat dieven alleen ’s avonds
inbreken. Evert schudt stellig zijn hoofd: “Gelegenheidsinbrekers slaan de
hele dag toe. Hoeveel mensen brengen ’s morgens even snel de kinderen
naar school en nemen het dan niet zo nauw met het sluiten van deuren
en ramen? Het ideale moment voor een dief om zijn slag te slaan. “Een
dief heeft echt maar een paar minuten nodig. En ook al is niet je hele huis
leeggehaald, wellicht zijn er voor jou heel waardevolle spullen verdwenen
die je niet meer kunt vervangen. Laat het zover niet komen.”

Zorg voor goed hang- en sluitwerk

Colofon

Evert hamert erop om ramen en deuren altijd goed af te sluiten. Dat maakt
het voor dieven al een stap moelijker om binnen te komen. Maar dan ben
je er nog niet. “Inbrekers gebruiken telkens nieuwe technieken. Zo worden
steeds meer inbraken gepleegd waarbij de cilinder uit het slot wordt verwijderd
met behulp van een schroef. Bij een andere methode wordt een iets uitstekend
cilinderslot met een tang stukgedraaid en zo uit de deur getrokken. Maar inbrekers gebruiken ook een koevoet of schroevendraaier. Het is daarom aan
te raden om je bij een erkend bedrijf eens vrijblijvend te laten informeren
over hoe veilig het hang-en sluitwerk van je huis nog is.”

E-mailadres redactie Welterkoerier:
welterkoerier@gmail.com

Verdachte situatie? Bel 112

ZIUT, elektriciteit/
straatverlichting/gas:
Kabel:
Water:

0888-572185
0800-0340
0800-0233040

Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Marion Geurts: m.h.geurts@home.nl
Secretariaat:
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl
Website: www.bwwb.nl

Met het nemen van deze voorzorgsmaatregelen ben je al een heel eind.
Maar voor Evert nog niet helemaal. Sociale controle in de buurt is voor
hem net zo belangrijk. “Spreek vreemden aan. Neem de regie in eigen
handen, het is jouw buurt. Zie je een verdachte situatie? Neem dan niet
het heft in eigen handen, maar bel altijd 112.”

Wilt u meer weten over veiligheid in uw buurt?
Kijk dan eens op www.heerlen.nl/veiligebuurt.

Jacqueline Bosch -de drijvende kracht achter Buurtsteun, onderdeel van Buurtgericht Werken Welten/
Benzenrade- heeft aangegeven dat zij stopt met haar
verbindende werkzaamheden voor de gemeenschap in het
algemeen en activiteiten voor senioren in het bijzonder.
Zij was jarenlang de fakkeldrager bij de organisatie van
uitstapjes en workshops en initiator van de wekelijkse
kom-op-de-soep in St. Anna, vanuit haar voormalige
bestuursfunctie binnen BWWB.
Voor haar bijzonder creatieve en nimmer aflatende
inzet als vrijwilliger -in onze gezamenlijke aanpak van
eenzaamheid en verborgen armoede binnen onze
mooie wijk- bedanken wij Jacqueline van harte en
wensen haar alle goeds toe voor de toekomst.
Namens het bestuur van BWWB,
Huub Eussen.

Beste inwoners van
Welten en Benzenrade,
Ik ben vrijwilliger bij Buurtsteun op woensdagmiddag
(inloopmiddag) in Huize St. Anna. Mijn naam is José Nitsche.
Nog niet alle bewoners van Welten die wij graag als
bezoeker zouden willen ontvangen kunnen wij bereiken. Mocht u eens wat meer willen weten over onze
activiteiten, maar bij voorkeur tijdens een persoonlijk
gesprek, dan wil ik u graag komen bezoeken.
Zo’n klein bezoekje doet soms wonderen.
Bel mij gerust op nummer 045-5712176
Een hartelijke groet van José

Een geslaagde avond!
Op maandag 1 april jongstleden vond in het Gemeenschapshuis de algemene ledenvergadering oftewel
de jaarvergadering plaats van Heemkundevereniging
Welten-Benzenrade, een organisatie die dit jaar 20 jaar
bestaat. Verschillende agendapunten passeerden de
revue. De vereniging heeft meer dan honderd leden,
is financieel gezond en springlevend, zo bleek. Van
bestuurslid mevrouw Ria Blank-Bosch, iemand die al
15 jaar betrokken is bij de heemkundevereniging, werd
met een dankwoord en bloemetje afscheid genomen.
Mevrouw Seelen volgt haar op.
Na afloop van de jaarvergadering werd het door ons
voormalige schoolhoofd Egidius Weerts met de hand
geschreven en door leden van de heemkundevereniging
digitaal bewerkte boek ‘Facetten van historisch
Benzenrade’ gepresenteerd.

Daarna hield de heer Weerts voor ongeveer 80 belangstellenden een zeer boeiende lezing over de bijzondere
geschiedenis van het voor velen onbekende Middeleeuwse
Heerlen. Op de plek waar nu het Pancratiusplein ligt,
lag in de Middeleeuwen Landsfort Herle. Dankzij een
passage uit een boek over het leven van de Houthemse
kluizenaar Sint Gerlach weten wij dat Heerlen al in 1225
een ‘castrum’ ofwel ‘landsfort’ was. De volledig ommuurde
vesting met omliggende gracht, bestond uit een kerk
(Pancratiuskerk), enkele huizen en een woontoren (de
latere gevangen- of Schelmentoren) en drie toegangspoorten. Het Landsfort was van strategisch belang voor
de Hertog van Brabant. Verschillende belagers hebben,
al dan niet met succes, getracht het Landsfort in handen
te krijgen. In benarde (oorlogs)tijden diende de vesting
ook als wijkplaats voor omwonenden. Kamertjes bovenin
de kerk fungeerden als schuilplek. Elke inwoner bezat
het ‘refugierecht’. Gaandeweg verloor het Landsfort
echter zijn functie. Grachten en waterlopen werden
gedempt en muren gesloopt. De oude vesting raakte
steeds meer in verval. Ook de ‘vernieuwingsdrift’ van
de gemeente Heerlen in de vorige eeuw heeft aan dit
verval een steentje bijgedragen, iets waarover de heer
Weerts zichtbaar teleurgesteld is. Enkele resten van
het oude landsfort zijn gelukkig nog bewaard gebleven:
kerk, gevangentoren en een klein deel van de walmuur.
Gelukkig schenkt de gemeente Heerlen thans meer
aandacht aan Middeleeuws Heerlen. Zo staat er sinds
vorig jaar een bronzen schaalmodel van het Landsfort
Herle op het Pancratiusplein. Ook bestaat er een brede
werkgroep ‘Schelmentoren’. Hiervan maakt de heer
Weerts deel uit. De groep heeft tot taak om in goed
overleg met de gemeente Heerlen (eigenaar van de
Schelmentoren) en met Carnavalsvereniging De WInkbülle (huurder en gebruiker van de Schelmentoren)
de Schelmentoren ook een museale functie te geven,
onder andere door het grondig restaureren van de
bovenste verdieping met de cachotten, het organiseren
van kleine exposities en het geven van rondleidingen.
Na afloop van zijn verhaal ontving Egidius Weerts een
spontaan en welgemeend applaus voor zijn vertelkunst.
Geïnteresseerden konden de door hem tentoongestelde
foto’s, (bouw)tekeningen en voorwerpen, waarvan
sommige uit de oude slotgracht opgegraven,
bezichtigen. Met dank aan Rijckheyt, centrum
voor regionale geschiedenis!
Zeker, Heemkundevereniging Welten-Benzenrade mag
met genoegen terugkijken op een geslaagde avond!

Foto Weerts | Heemkundevereniging

Bedankt!

Welten nodigt uit!
uit Puglia deze heerlijke wijnen
v
voor iedereen en elke gelegenheid

echte aandacht
oprecht advies
resultaat gerichte
behandelingen

geen € 7,95
maar € 6,95
Oedeemtherapie
Beweegprogramma's
Medical taping
Parkinson therapie
Oefentherapie
Bindweefselmassage
Fysiotherapie (aan huis)

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

per fles

Weltertuijnstraat 66/B - 6419 CV Heerlen
045 571 71 74 - info@wijnproevervanwelten.nl
Het hele jaar door scherpe prijzen!

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

Opening bakseizoen
in 't Bakkes va Welte
op 28 april

Zondag 21 juli

Het lijkt al lang geleden dat we lekker in het zonnetje
of onder het verkoelende bladerdak van onze hoogstamfruitbomen genoten hebben van een lekker stuk
vlaai met een kop kof-fie of thee. Op dit ogenblik
wordt er door de vrijwilligers hard gewerkt om alles
in gereed-heid te brengen voor het nieuwe bakseizoen
dat op zondag 28 april van start gaat.

Zondag 22 september

"Wanneer wordt er weer gebakken in 't Bakkes?” is een
vraag die onze vrijwilligers dagelijks te horen krijgen.
Dit betekent dat 't Bakkes in heel korte tijd zijn plekje
in de Weltense gemeenschap (en ver daar buiten)
verworven heeft. 't Bakkes va Welte in de Loorenhof is
uitgegroeid tot de plek waar je een keer per maand op
zondagmiddag, genietend van een stuk vlaai, oude bekenden treft, nieuwe vriendschappen sluit, geniet van
een prachtige lokatie in een schitterende omgeving,
weg-droomt naar ver vervlogen tijden of juist overpeinst
wat voor moois het leven je nog kan brengen, of gezellig
meedeint op de nostalgische muziek van onze muziekanten.
Je zou bijna zeggen:
"Wat wil een mens nog meer?”

Pak je agenda en noteer meteen
alle bakdagen voor 2019.

met muziek van Paul van Loo en een optreden van de
Coriovallum Pipe Band

Zondag 25 augustus
Proeme vla
Appelvla

Zondag 6 oktober
Rozenkrans Processie met muziek van Miserabel
De poort gaat om 13 uur open en we sluiten om 17 uur.
Behalve op de dagen dat de processie naar 't Bakkes
komt dan zijn we al om 12 uur open. We bakken iedere
bakdag verse vlaai van Limburgse Kollenberger speltbloem die we betrekken van de Weltermolen.
De oven stoken we met snoeihout uit de hoogstamboomgaard de Loorenhof en van de wilgen rond de
Weltervijver.
Naargelang het seizoen gebruiken we het fruit uit onze
boomgaard. Op een bakdag bakken we gemiddeld 80
tot 100 vlaaien en die gaan allemaal op.

Op 28 april bakken we voor 't eerst ook
speltbrood naar eigen receptuur en verkopen
we de laatste potjes zeem (stroop) uit onze
eigen boomgaard.
Wij hopen dat we ook dit jaar weer geluk hebben met het
weer en dat we je mogen begroeten in 't Bakkes va Welte.

Zondag 28 april
opening bakseizoen

Zondag 19 mei
Nationale Molendag met excursie Molen-WeilandBakkes met muziek van de Waltina Kapel

Zondag 30 juni
Sacramentsprocessie

Vertel het vooral ook aan al je vrienden en Like ons op
Facebook. Heb je een vraag of suggestie of vind je het
leuk om in ’t Bakkes mee te helpen? Stuur dan even
een mail naar jo@klavora.nl en je krijgt per kerende
post een reactie.
't Bakkes va Welte in de Loorenhof
de Doom 5 | 6419 CW Welten
www.deloorenhof.nl | facebook.com/loorenhof

Welten en de Wereld
17: De filmwereld
van Dang Nhat Minh
door Dick Gebuys
Van het een kwam dus het ander. Ik hield een Anne
Frank weekeinde in de Cinemathèque. Eerst een film
over haar leven voor en in het Achterhuis, die ik via de
Anne Frank Stichting gekregen had en de BBC-serie naar
het Dagboek, toen de film ‘Don’t Burn’ die Dang Nhat
Minh gemaakt heeft naar het dagboek van legerarts
Dang Thuy Tram die in een veldhospitaal van het
Zuid-Vietnamees bevrijdingsleger in Centraal-Vietnam
door een Amerikaanse soldaat vermoord werd. Maar
wier dagboeken gevonden en gered werden door soldaat
Fred Whitehurst. Die ze meenam naar The States en
via wie ze later weer terug kwamen bij de moeder van
Dang Thuy Tram. De achternaam ‘Dang’ suggereert al
een verwantschap met Minh. Dang Nhat Minh maakte
er een prachtige speelfilm over waarin het Dagboek en
ook de avonturen van dat Dagboek dus centraal staan.
Don’t burn, it has fire already inside, zoals zijn Vietnamese
wapenbroeder Fred Whitehurst toevoegde toen hij hem
de dagboeken teruggaf die Whitehurst in het verlaten
veldhospitaal gevonden had.
Bij die laatste voorstelling waren naast Minh ook de
drie jongere zussen van Dang Thuy Tram en haar moeder
mijn gasten. We hadden een prachtig gesprek met het
publiek. Ik hield nog driemaal een retrospectieve van
Minh’s films in Hanoi, eenmaal deed ik dat in Ho Chi
Minh City.
Meer dan vijf jaar werk ik nu aan een boek over zijn
films. Het nadert zijn voltooiing. Dan hoop ik het in
Hanoi en Ho Chi Minh City te presenteren. Misschien
is de familie van Dang Thuy Tram er dan ook bij.
En Le Thuy Linh.
Linh speelde een prachtige rol in ‘Nostalgia for the
Countryside’. Het jonge meisje Minh, de zuster van
de hoofdrol Nham. Het meisje dat met haar nichtje
onfortuinlijk omkomt door een ongeluk met een dronken
vrachtwagenrijder. Linh kwam naar een van de retrospectieve festivals kijken. Eerst naar haar eigen film, toen
naar andere. Sindsdien heb ik regelmatig met haar contact.
En gaat ze ook met mij en Minh mee een hapje eten.
Dat is voor mij heel vreemd hoor. Dan loop ik met Linh
en soms ook Minh door Hanoi. Maar is dat nu Linh of de
rol die zij speelt – ook een Minh? (Minh kan in Vietnam
de voornaam van een man of van een vrouw zijn). En is
die ander nu de filmmaker Minh of de mens Minh?
Weet je wat het mooie eigenlijk bij beiden is? Die twee
entiteiten vallen nagenoeg samen: dat jonge meisje

Minh en die vrouw die Linh geworden is, de filmmaker
Minh en de mens zoals die naar die wereld kijkt, ook
die van vandaag.
Dat merk ik, als we zo’n heerlijke schotel bestellen
in een klein restaurantje aan de straat. Zo’n schotel
Vietnamees street food. Food van de countryside. De
ideeën van gewone mensen. De denkwereld van het
platteland.
Dan kijken we elkaar aan, en dan genieten we gewoon.
Van het samen zitten. Van het voedsel. Van het leven.
Dan dippen we op typische Vietnamese wijze ieder
hapje voedsel met de stokjes in de sauzen, zoals we
ook eigenlijk een beetje van dat leven dippen.
Dan voelen we de ziel van het bestaan.

Lentewandeltocht
Ubachsberg
Zondag 5 mei 2019
De inmiddels wijd en zijd bekende wandeltocht rond de
molen Vrouwenheide op het plateau van Ubachsberg
wordt dit jaar gehouden op Zondag 5 mei
De routes voeren over stille veldwegen, bospaden,
verharde en onverharde wegen rondom Ubachsberg,
het hoogst gelegen kerkdorp van Nederland!
Afwisselende tochten waarbij u ongekende vergezichten,
wijngaarden, vakwerkboerderijen, beschermde natuurgebieden, kastelen en andere monumentale gebouwen
zult passeren.
Kortom wie wil ervaren wat een rijkdom Zuid-Limburg
te bieden heeft, die neemt deel aan de

Lentewandeltocht te Ubachsberg.
Starttijden: van 7.00 uur - 14.00 uur
Inschrijving afstanden 5 en 10 km tot 14.00 en 15 en 20
km tot 12.00 uur.
Startplaats: MFC De Auw Sjoeël,
Oude Schoolstraat 33, 6367HC Ubachsberg
Info: 045-5753338

Kortom Welten meets Welten voor jong en oud.
Muziek verbindt ons allen, kom samen met ons dit
eeuwfeest vieren!
Datum:
Locatie:
Tijd:
Entree:

Jubileumweekend 14 + 15 + 16 juni:
Het gonst door het dorp…. Het gaat weer gebeuren!
Heb je het al gehoord? Op de hoek van de Doom en
de Tichelbeekstraat komt ie te staan…. Wat dan? De
feesttent ter ere van het 100-jarig jubileum van TOG!
Drie dagen feest in het dorp, dat wil je niet missen.
Hieronder de programmering, kaarten zijn vanaf nu
te koop via de site van TOG-Welten.nl of facebook.

Kneipe Grenz-los
Vrijdagavond 14 juni vanaf 19:00 staat de avond volledig
in het teken van onze oosterburen. Een cult feest met
Reinländische Musik und Spasz Palette. Kortom “Alte
Deutsche Welle” met veel meezingers, dansen en vooral
een Grenz-lose Stimmung! En wie anders dan Wir sind
SPITZE! zet de tent deze avond op de kop.
Datum:
Locatie:
Tijd:
Entree:

zondag 16 juni
feesttent de Doom
10 uur tot 18 uur
vrij

Meer info is te vinden op onze site:
www.TOG-welten.nl

4 Mei 2019
Dodenherdenking
Ook dit jaar zullen we op 4 mei stilstaan bij hen die
in de oorlogen het leven hebben verloren voor ons.
De herdenking zal vanaf ca.19.45 uur plaatsvinden
(na de avondmis van 19.00 uur) op het kerkplein
voor de Hoofdingang van de kerk.
Na de bloemlegging bij de gedachtenisplaats, zullen we
2 minuten stilte in acht nemen om 20.00 uur, waarna
het WILHELMUS wordt gezongen.

vrijdag 14 juni
feesttent de Doom
18 uur – 24 uur
€ 10,- (combi ticket 14+15 juni € 20,-)

Disco Tropicana LIVE!
Met Big, Black and Beautiful
Waan je in een jaren ’80 disco compleet met palmbomen en discoballen met de lekkerste sunny disco,
groove house, funky pop en pop & dance classics. Trek
je dansschoenen aan en ga uit je dak op nummers van
Earth Wind & Fire tot Bruno Mars, van Sylvester tot
Calvin Harris: if it has groove, it will make you move!
Dit bekende concept reist het hele land door, maar
TOG Welten heeft de primeur. Voor de eerste keer is
Disco Tropicana in combinatie met een live optreden
van het bekende trio Big, Black & Beautiful.
Datum:
Locatie:
Tijd:
Entree:

zaterdag 15 juni
feesttent de Doom
19 uur – 24 uur
€ 15,- (combi ticket 14+15 juni € 20,-)

"Blasmusik im Frühshop”
De zondag staat volledig in het teken van de blaasmuziek.
Iedere Weltenaar zal op tijd gewekt worden middels
marsmuziek gespeeld door diverse rondtrekkende muziekgezelschappen. Aansluitend zal volgens de traditie
een mis zijn in de tent. De mis staat uiteraard in het
teken van ons 100-jarig jubileum. Na de mis speelt het
JOW waarna we gaan Frühshoppen met diverse kapellen.
Herriemenie Miserabel blaast tegen 17 uur het muzikale
verhaal uit.

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

Circa 13:30 uur

Koningsdag, Rector
Poelsplein (of GHW)
‘A Trip to Beautiful’ eindelijk terug op het podium
“The trip continues”. Meer dan 25 jaar na het laatste
optreden staat de gitaarband A Trip to Beautiful weer
op het podium. Alsof ze nooit zijn weggeweest, verkent
het Heerlense vijftal opnieuw de grenzen van zijn eigen
muzikale universum. Vaste waarden zijn de tijdloze
popmelodieën, inventieve gitaarpartijen en meerstemmige
zang. A Trip to Beautiful verandert elk optreden in een
afwisselende reis, met de mooiste panorama’s en een
genoeglijke muzikale bestemming.
‘A Trip to Beautiful’ bestaat uit zanger/gitarist Frank
Geurts, Wilbert Geurts (toetsen), Maurice Oudejans
(gitaar), Kris Németh (drums en zang) en Antal Németh
(bas en zang).

Buiten of binnen, niemand zal zich met Koningsdag vervelen. Voor de kinderen is er, hoe kan het ook anders,
een springkussen maar ook cupcakes versieren (en lekker
opeten), of jezelf laten schminken, er zijn weer een
aantal leuke spellen en je kunt ook dit jaar weer met
koningin Maxima op de foto. Ook de editie 2019 begint
met een optocht van versierde fietsen en de harmonie
van TOG. Wanneer jij je fiets hebt versierd kun je zelfs
een leuke prijs winnen. Wie tenslotte van wat ‘oude’
spulletjes af wilt kan terecht op onze markt. Neem een
deken mee, leg er je spullen op en verkopen maar!
Haast vanzelfsprekend is er veel muziek tijdens Koningsdag.
Met DJ MenM’s hebben we maar liefst twee diskjockeys
in huis, Merijn en Martijn zullen er ook dit jaar weer
voor zorgen dat we op Koningsdag geen moment ‘muziekloos’ zijn. Maar er is ook live muziek. Na een pauze
van 25 jaar staat gitaarband A trip to beautiful bij ons
voor het eerst weer op het podium. Vaste ingrediënten
in de muziek van Attb zijn tijdloze melodieën, inventieve
gitaarpartijen en meerstemmige zang. Op een heel
ander genre worden we getrakteerd door niemand
minder dan André Hazes sr (Martin Stoffer) waarmee
het live gedeelte van deze Koningsdag wordt afgesloten.
Honger en dorst hoef je niet te krijgen want naast die
versierde cupcakes zijn er altijd nog broodjes hamburger, worst of frikandel, zo van de barbecue. Al je dorst
kun je tenslotte lessen aan onze buitenbar met voor
(bijna) ieder wat wils.
• Al heel wat jaren staat de optocht van versierde fietsen
op het programma. Samen met de harmonie van TOG
van school naar het Gemeenschapshuis. Voor de eigenaars van de mooist versierde fietsen zijn er natuurlijk
leuke prijzen te winnen. Wie dit jaar de deskundige
jury vormen zie je op de dag zelf. Zorg ervoor dat je
om 12:00 uur met jouw versierde fiets op/bij het
schoolplein bent.

Zaterdag 27 april 2019

Koningsdag
Welten-Benzenrade
Aanvang 11:30 uur | Einde uiterlijk 21:00 uur
Na 65 edities van Koninginnedag vieren we sinds 2014
Koningsdag en dat doen we op 27 april. Ook dit jaar
doen we dat in Welten – Benzenrade weer met een
groot(s) feest op het Rector Poelsplein. Natuurlijk hopen
we op een stralende zon, een strakblauwe hemel en
zomerse temperaturen, dan is het immers nog meer
feest. Dan klinkt de (live) muziek nóg beter, is die
hamburger net iets malser en dat pilsje bovendien des
te koeler, tenslotte verkoop je net nog gemakkelijker
je spullen op de vrijmarkt. Wanneer de weergoden
toch roet in het eten gooien, dan verplaatsen we ons
Koningsdagfeest naar het Gemeenschapshuis en ook
daar hebben we de afgelopen jaren al een leuk en goed
bezocht Koningsdagfeest gevierd.

• Heb jij nog speelgoed, boeken, films of wat dan ook?
Dan kun je daar misschien nog een aardige cent mee
verdienen. Kinderen die graag spullen willen verkopen
kunnen op Koningsdag terecht op hun eigen ‘markt.’ Je
hoeft hiervoor geen grote marktkraam te huren. Neem
gewoon een eigen deken mee om je spulletjes op uit te
stallen en verkopen maar.
De organisatie van Koningsdag is bij Gemeenschapshuis
Welten, Muziekvereniging T.O.G. en C.V. de Vlavrèters
in goede handen. Immers, alle drie weten ze, ieder
op hun eigen manier, wat feest vieren is. Koningsdag
wordt bovendien ondersteund door Buurtgericht
Werk Welten Benzenrade.

Koningsdag Welten - 27 april 2019
Rector Poelsplein
(Bij slecht weer Gemeenschapshuis)

11:30 uur – (uiterlijk) 21:00 uur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optocht versierde fietsen en TOG (12:00 uur)
Diskjockeys: DJ MenM
Live muziek: A Trip To Beautiful (ca13:30 UUR)
Live muziek: André Hazes sr. (ca 16:00 uur)
Vrijmarkt
Cupcakes
Schminken
Spellen
Springkussen
Bar en BBQ
Op de foto met Koningin Maxima

11:30 uur - 21:00 uur
(Bij slecht weer Gemeenschapshuis)

Rector Poelsplein

Koningsdag Welten - 27 april 2019

