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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
3de zondag van de maand
is de molen open
12 mei. Samen Uit, Moederdag,
in het Cultuurhuis
14 mei. Alzheimer Café Parkstad Limburg
18 mei. Voorspeelavond TOG in GHW
18 mei. Vogelsafari Heerlen centrum
19 mei. Excursie langs de Weltermolen,
de Loorenhof en ’t Bakkes
26 mei. The Revivalists,
Auberge de Rousch
2 juni. Samen Uit, concert + rondleiding
Museum de Schat van Simpelveld
14 t/m 16 jun. Jubileumweekend TOG
Uiterlijke inleverdatum kopij volgende
koerier is woensdag 15 mei tot 12.00u.
Kopij en advertenties stuurt u naar
welterkoerier@gmail.com

Zondag 19 mei zijn
3 unieke locaties in Welten
gelijktijdig open
Voor het tweede opeenvolgende jaar zijn in mei de Weltermolen, hoogstamfruitboomgaard de Loorenhof en ’t Bakkes va Welte gelijktijdig geopend
en kunnen belangstellenden een excursie volgen door en langs deze unieke
locaties in Welten.
Verleden jaar is er voor de eerste keer een excursie georganiseerd door de
mulders van de Weltermolen, de hoogstambrigade van de Loorenhof en
de bakkers van ’t Bakkes va Welte en dit bleek een geweldig succes te zijn.
Verleden jaar hebben plm 300 mensen aan deze excursies deelgenomen
en iedereen was heel enthousiast. Dit is dan ook de voornaamste reden
voor de organisatoren om ook dit jaar de excursie weer op touw te zetten.
Deelname aan deze excursie is gratis.
De eerste excursie op zondag 19 mei begint om 12.00 uur bij de Weltermolen, Welterkerkstaat 2, waar je het nieuwe waterrad kunt bewonderen
en van een van de mulders uitleg krijgt over de historie en de werking van
deze oude watermolen.
Vervolgens loop je naar de hoogstamfruitboomgaard de Loorenhof waar
je door een lid van de hoogstambrigade uitleg krijgt over de hoogstam cultuur in Limburg en in de Loorenhof in het bijzonder en natuurlijk over de
Weltense appel, de Janssen van Welten.

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:

Als laatste kom je dan aan bij ’t Bakkes va Welte waar op dat ogenblik de
vlaaien vers uit de oven komen en uitleg gegeven zal worden over bakhuizen
in Limburg en over de totstandkoming van ‘t Bakkes va Welte.
Dan is het hoogste tijd geworden om even uit te blazen en te genieten van
een heerlijk stuk versgebakken vla met een kop koffie of thee en met passende
muziek van de Waltine kapel op de achtergrond.
De excursies beginnen steeds bij de Weltermolen om 12.00, 13.00, 14.00
en 15.00 uur. De excursie duurt plm. een uur en is voor iedereen toegankelijk.
De excursie loopt door het weiland en bij nat weer is passend schoeisel gewenst.
Namens de mulders van de Weltermolen, de hoogstambrigade van de Loorenhof
en de werkgroep ’t Bakkes va Welte ben je van harte uitgenodigd om een
van deze activiteiten te bezoeken of aan deze excursies deel te nemen.
Of kom gewoon lekker een stuk vla eten bij ’t Bakkes va Welte en geniet van
de prachtige omgeving en de ontspannen sfeer. Vanaf 13.00 uur ben je welkom
aan de Doom 5 in Welten (parkeerplaats Plus supermarkt) en zijn de eerste
vlaaien vers in de houtgestookte oven gebakken. De Waltine kapel zal ook
dit jaar weer bij ‘t Bakkes voor de juiste Stimmung zorgen.

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Vla, koffie, fris enz. kosten bij ’t Bakkes va Welte € 1,50.
Tijdens de bakdag in april is voor de eerste keer Weltesj Speltbroeëd
(Weltens Speltbrood) gebakken en verkocht. In no-time was alles weg.
Dit heerlijke, in de houtoven op de stenen vloer gebakken spelt brood
is op 19 mei ook weer te koop.
Stroop uit de Loorenhof is nu echt bijna op, kom vlug, op=op.
In de Weltermolen wordt het Kollenberger speltmeel gemalen en voor
€ 2,00 verkocht. De speltbloem kost € 2,50 per kilo.
Voor meer informatie mail naar jo@klavora.nl of kijk op www.deloorenhof.nl
of facebook.com/loorenhof
Tot op zondag 19 mei.
Het belooft weer een heel gezellige middag te worden.

0888-572185
0800-0340
0800-0233040

Colofon
E-mailadres redactie Welterkoerier:
welterkoerier@gmail.com
Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Marion Geurts: m.h.geurts@home.nl
Secretariaat:
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl
Website: www.bwwb.nl

Uit de oude doos | Auberge de Rousch ca 1965

Oost-Europese en Balkan-landen. Ongetwijfeld zal op
deze dag het bekende “My Jiddishe Momme” niet
ontbreken, waarvan de laatste 3 regels luiden:
Oh I know that I owe what I am today
To that dear little lady, so old and grey,
To my wonderful Yiddishe Momme!

Prachtig toch, om met die muziek een
Moederdag-middag te vieren?

Aanmelding voor
lidmaatschap
van Hoogstamfruitbomenvereniging
De Loorenhof in Welten
Contributie: € 10,00 per kalenderjaar
Doelstelling: Gezamenlijk werken aan het onderhoud
van de boomgaard op de 1e zaterdag van de maand
van 09.30-13.00 uur. Verder ook nog extra snoeien plukdagen.
Opbrengst: Ieder lid heeft recht op een deel van de
opbrengst van de boomgaard.

Aanvang 14.30 uur. Entree 8 euro indien uiterlijk
aangemeld op do. 8 mei bij tel. 045-4051696 of
e-mail lucysp@hetnet.nl
Dan kondigen we nu ook al een uitje aan voor de
volgende maand. We vragen dan uw speciale aandacht
voor een Benefiet Concert op zondag, 2 juni in het
onlangs geopende “Museum de Schat van Simpelveld”
ten bate van de bouw van een school in Nepal voor
kinderen uit de laagste kaste, voor wie anders geen
onderwijs mogelijk zou zijn.
Op het programma staan een klarinettrio, een dwarsfluittrio, Ensemble Excludent en het familiekoor Chrisko.
Het concert begint om 13.30 uur en na 15.30 uur volgt
een rondleiding door het prachtig herstelde voormalige
klooster van de Zusters van Clara Fey.
Prijs concert + rondleiding: 15 euro. Uiterlijk aanmelden
op do. 30 mei (zie eerder genoemd tel.nr. of e-mailadres).

Moestuinen:
Als lid van de Loorenhof kunt u een beschikbare
moestuin voor eigen gebruik huren. Op dit moment
is een moestuin beschikbaar van 65 m2.
Voor meer informatie: N.Vork 045-5711345
www.deloorenhof.nl | info@deloorenhof.nl

Samen Uit Welten
Wat hetzelfde blijft is, dat iedereen op de 1e maandag
van de maand van 15.00 – ongeveer 16.00 uur terecht
kan in het Gemeenschapshuis voor het uitwisselen van
ervaringen en ideetjes op het gebied van culturele en
andere uitstapjes.
Nieuw is, dat we u per Welterkoerier iedere maand voor
één of hooguit twee bijzondere, door ons uitgekozen
uitgaans-mogelijkheden speciaal willen uitnodigen.
Zo willen we voor de maand Mei uw speciale aandacht
vragen voor een bijzonder concert op 12 mei, Moederdag,
in het Cultuurhuis. Die middag treedt daar “Mejoeches
Klezmorim” op met Anna Janssen (viool), Foppe Jacobi
(accordeon) en Martha Mulder (zang). Ze brengen
traditionele Joodse volksmuziek uit voorbije eeuwen.
Opzwepende dansmuziek wordt afgewisseld met
melancholische liederen, zoals die werden gespeeld
door rondtrekkende muzikanten op bruiloften in veel

The Revivalists
Jazzclub Zuid-Limburg | Zondag 26 mei

Deze band, gevestigd in Amsterdam, heeft op de meeste
grote traditionele jazzfestivals en clubs in Europa gespeeld
en ook als danceband een grote naam weten op te bouwen.
Hun unieke stijl en groove, verankerd in vintage blues,
jazz en gospel uit het diepe zuiden van USA en de stad
New Orleans, zet aan tot bewegen.
De band bestaat uit twee blazers, die behoren tot Europa’s
beste solisten in de classic jazz en een ongekend strak
spelende 3-mans ritmesectie. Hun jeugdige passie en
energie geeft de jazz meer vuur voor een onvergetelijke
middag in de Auberge de Rousch. Meer informatie is
te vinden op www.jazzclubzuidlimburg.nl
Aanvang: 14.00u | Entree: reguliere bezoekers € 15.Donateurs-vrienden van de jazzclub: €10.Jeugd: (t/m 22 jaar) € 7.50

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

Het is prachtig om te zien dat diverse leden van de
Winkbülle en de Vlavrèters aanwezig waren om hun
beste handje voor te zetten. Een welgemeend dank je
wel aan alle deelnemers. Na het uitreiken van al dat
moois werd spontaan het Limburgs volkslied uit volle
borst gezongen door de aanwezigen. Ook dat wordt
een traditie bij de 40e editie in 2020.

Op naar de 40e keer 2020.
Met vriendelijke tietschgroet, Tietschcomité,
Paashaas (Fons), Ans, Ineke, Leo, Guido, Piet, Paul en Cor.

Zinderende finale
tietschen in Welten.
Op witte donderdag 2019 heeft voor de 39e keer het
Eiertietschkampioenschap Welten plaatsgevonden.
In de gezellig ingerichte Hoeskamer van Welten, café
Teerling, werd al volop gespeculeerd of een dame of
een heer met de eerste prijs zou gaan strijken. Aan de
oproep in de Welterkoerier om meer dames aan de
tietschtafel te krijgen werd behoorlijk gereageerd. Dat
maakt het altijd toch net iets gezelliger. Na het traditionele
tietschlied met elkaar gezongen te hebben, werd de
openingstietsch uiteraard gedaan door onze Paashaas
en de no. 2 van 2018, Marco Wijers.
De no. 1 van 2018, Bart van Grinsven, was verhinderd.
In een werkelijk zinderende finale moest onze welbekende
jaarlijks aanwezige oud tietschkampioen Olivier Labatski
zijn meerdere erkennen in de charmante Henriette
Slangen (Weltense woonachtig in Utrecht). Beiden
maakten er een geweldige show van. De aanwezigen
die reeds in een verloren positie verkeerden, keken
vol spanning toe. De Tietscharene was zo ingericht dat
iedereen van kort bij kon zien hoe de laatste 6 eieren
met “kopje en kontje” werden getietscht. Dit alles
onder het wakende oog van onze jury. Olivier, 19 jaar
geleden “tietschkampioen” weet hoe het smaakt om
als winnaar uit de bus te komen. Ieder jaar weet hij wel
tot kwart- halve- of finale door te dringen. We kunnen
dus echt spreken van een geoefend kunstenaar op tietschgebied. Jos van Gulick ging uiteindelijk met de 3e prijs
naar huis. Bert en Anja, inmiddels bekend als de nieuwe
uitbaters van café Teerling, hadden hun uiterste best gedaan iets moois neer te zetten. Rond de klok van 19.00
uur hadden zij een tafel ingericht waaraan de door Anja
vervaardigde Apostelsoep gretig door het comité werd
verorberd. Ook van het door bakkerij Voncken gesponsorde
krentenbrood van 1 meter lengte, werd smakelijk gegeten
door de deelnemers. De 3 prijzen waren dit jaar in de
vorm van enorme chocolade paashazen. Henriette
kreeg daarbij nog een prachtige ruiker, gesponsord
door Bloemsierkunst Ed Heuvelmans, overhandigd
door de enige echte paashaas Van Welten.

Alzheimer Café
Parkstad Limburg
Dinsdag 14 mei 2019: Juridische aspecten
in verband met dementie

Het aantal mensen met dementie groeit. In de regio
Parkstad wonen nu 5300 mensen met dementie en dit
aantal groeit naar 8400 in 2040. Bij dementie vermindert
de eigen regie over het leven. Steeds is het een uitdaging
om de mensen met dementie zolang en zoveel mogelijk
de eigen regie over het leven te laten houden dit geldt
ook voor wat betreft de juridische aspecten. Daarom is het
goed om tijdig over de juridische aspecten geïnformeerd te
zijn en waar mogelijk of noodzakelijk zaken vast te leggen.
Maar wat zijn de juridische aspecten waar aan gedacht
kan worden en hoe moet ik deze dan voor mij zelf of
voor mijn partner regelen? Deze en vele andere vragen
van juridische aard kunnen spelen en misschien zijn er
juridische aspecten waar nog niet over is nagedacht.
Deze avond, waarbij de juridische aspecten besproken
worden, kan mogelijk helpen om zaken goed te regelen.
De lezing en nabespreking wordt verzorgd door Marjolein
Haasbroek, voormalig juridisch medewerkster van
Alzheimer Nederland.
Deze bijeenkomst vindt, zoals alle maandelijkse avonden
van het Alzheimer Café, 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. Iedereen is welkom!
Er is steeds een uitgebreide informatiestand met boeken,
Dvd’s, brochures e.d. aanwezig in het Alzheimer Café.
Deze zijn gratis te lenen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Thijs Peeters, tel. 045-5416248,
het secretariaat tel. 06-13365008 of via e-mail:
parkstadlimburg@alzheimernederland.nl;
alzheimerparkstadlimburg@gmail.com

Programma IVN,
afdeling Heerlen
Alle Activiteiten vinden plaats/vertrekken bij het
IVN home, Gallusstraat 1 in Heerlen.
Tenzij anders vermeld.

Contactpersonen zijn

Noor Follings (e.follings@gmail.com, 06 29503547)
en Alexander Timmers 06-20649872,
timmers22@zonnet.nl zie ook www.ivnheerlen.nl

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
vind plaats in het kader van de Nationale Vogelweek.
Vertrek is om 14.00 uur.

Vrijdag 7 juni:

Waarom Limburg geen heuvellandschap is?
Noor Föllings houdt een verhaal over het landschap
en de geologie van onze streek.

Melden helpt!

Aanvang: 19.30 uur

Samen met bewoners, gemeente en vele andere partijen
werken we aan een prettige en leefbare wijk. Ook als
bewoner kunt u helpen uw wijk fijner en veiliger te maken.
Bijvoorbeeld door overlast in de openbare ruimte en
signalen van criminaliteit te melden. Want misstanden
die we niet kennen, kunnen we niet aanpakken. Wij
hebben uw meldingen nodig! Mocht u overlast ervaren
in uw buurt, dan kunt u dat melden bij verschillende
instanties. Door uw melding weten gemeente, woningstichting en politie wat er speelt en kunnen zij zorgen
voor een schone en veilige wijk.

Zaterdag 8 juni:

Wandeling door de holle weg van Welten richting
Ubachsberg onder leiding van Noor Föllings.
Al wandelend herken je de opmerkingen van de lezing
met betrekking tot geologie en landschapsvormen.
Met wat geluk bloeien de orchideeën onderweg.
Een bezoek waard.
Vertrek om 10 uur. Parkeer in Welten bij het grasveldje
met skate mogelijkheid in de bocht van de Mergelsweg
(De Kommert). Vlakbij (loop)brug over de snelweg.

Voor overlast in de openbare ruimte kunt u 24 uur per
dag terecht bij de gemeente: 14045 of 045-5605040.
Ook kunt u uw melding doen door een mail te sturen
naar gemeente@heerlen.nl of via de internetsite van
de gemeente: www.heerlen.nl
We streven ernaar uw meldingen zo spoedig mogelijk
af te handelen. Voor ernstige overlast kunt u terecht op
het algemene nummer van de politie: 0900-8844. Voor
spoedmeldingen is 112 het aangewezen nummer.
Wilt u uw melding anoniem kwijt, dan kan dat bij Meld
Misdaad Anoniem: 0800-7000. Heeft u een woning van
Woonpunt of Weller en u heeft een specifieke melding
of klacht over uw huurhuis, dan kunt u terecht bij:
Woonpunt: 088-0506070 | info@woonpunt.nl
Weller: 045-4048600 | info@wellernet.nl

