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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.

Communicanten 2019

Vrijdag repetitie TOG, Jeugdorkest:
18.45 uur, Harmonieorkest: 20.00 uur

De namen van de communicanten zijn:

3de zondag van de maand
is de molen open
26 mei. The Revivalists,
Auberge de Rousch
29 mei. Michel Huisman bij Buursteun
2 juni. Samen Uit, concert + rondleiding
Museum de Schat van Simpelveld
11 juni. Bijeenkomst Alzheimer Café
14 t/m 16 jun. Jubileumweekend TOG

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende
koerier is woensdag 29 mei tot 12.00u.
Kopij en advertenties stuurt u naar
welterkoerier@gmail.com

telkens van links naar rechts; Bovenste rij: Fabrice Musiaux, Ties Peters,
Catlin Koster, Liam Goossens, Roos Gabriël, Sofia Stassen, Jessie Heijenrath,
Eefje Delaere. Tweede rij: Floris Schleijper, Lucas Rohenkohl, Julia Kolenburg,
Tijn Scheepers, Liv Dohmen, Wouter Ozek, Esmée Bulles. Onderste rij:
Evi Rutten, Serafin-Xavi Steinbusch, Jorien Schneiders, Rosie Heijenrath,
Sjef Swinkels en Sarah Kuckelkorn.

Te huur grote Garagebox /
Opslagruimte 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

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

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

Straatnamenproject Heerlen
Eind 2018 heeft de gemeente Heerlen besloten dat bewoners mogen
meedenken en ideeën kunnen aandragen voor nieuwe straatnamen
(paden, steegjes, pleintjes en plantsoenen). Als u een idee heeft voor een
nieuwe straatnaam, dien dan daartoe een voorstel in via een mail of brief
aan de secretaris van Buurtgericht Werken Welten Benzenrade (BWWB):
BWWB | t.a.v. de Secretaris | De Thun 17 | 6419 XL Heerlen | info@bwwb.nl
Natuurlijk moet wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden en is er
een gemeentelijke commissie die 4x per jaar bijeen komt en de gemeente
adviseert voor de definitieve besluitvorming.

Voorwaarden:
● Namen zijn uniek binnen de gemeente en mogen niet gelijk klinken.
● Namen moeten oriëntatie in Heerlen mogelijk maken door gebruik van
logische categorieën.
● Namen moeten duidelijk genoeg zijn voor de hulpverlening.
● Namen mogen geen ongewenste associaties oproepen of verbasterd
kunnen worden.
● Namen mogen niet worden afgeleid van namen van bestaande
commerciële instellingen.
● Personen van onbesproken gedrag met verdiensten voor de samenleving
mogen pas minimaal 5 jaar na overlijden vernoemd worden.
● Naamgeving geldt voor lange termijn. Modieuze naamgeving en
naamgeving op grond van actualiteiten is daarom niet toegestaan.
● Bestaande namen worden niet gewijzigd, tenzij er zwaarwegende
redenen blijken te zijn die bij de oorspronkelijke naam toekenning
niet bekend waren.
● Namen mogen maximaal 24 lettertekens hebben, inclusief de spaties.

IN MEMORIAM
Op 6 mei 2019 overleed op 93-jarige leeftijd ons gewaardeerd oud-lid

de heer Frans Prickaerts.
De heer Prickaerts was meer dan 75 jaar actief lid van ons gemengd koor.
Tevens was hij al die jaren actief gregoriaans zanger en was hij jarenlang lid van
het Heerlense “Bruidskoor”. Bij de bas/baritons in ons koor vervulde hij altijd
een leidende rol en was hij vaak in voor het zingen van een solo. Koorzang was
zijn grootste hobby en hij bezocht trouw de repetities en uitvoeringen.
Ook bij zijn andere activiteiten als vrijwilliger kwam zijn zangerstalent van
pas; zo luisterde hij vaker in zijn eentje de mis op in de Verpleegkliniek te
Heerlen. Bij gelegenheid van zijn 70 jarig lidmaatschap van het Kerkelijk
Zangkoor St Joseph werd hij in 2009 onderscheiden met het Ereteken voor
Bijzondere Verdiensten van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten

Ik heb het volgende idee voor de woensdagmiddag:

Inloopmiddag
Welten-Benzenrade
Afgelopen maand hebben we leuke activiteiten gehad
op de woensdagmiddag. Zo hebben we dankzij de hulp
van Ed Heuvelmans schitterende paasstukjes kunnen
maken. Geweldig om al die trotse mensen met hun
creatie naar huis te zien lopen. Op bijgaande foto
krijgt u een indruk.

Naam:
Tel:

In de maand mei hebben we een bijzondere gast
kunnen uitnodigen: MICHEL HUISMAN.
Hij zal ons op 29 mei (van 14.30u-16.30u) het een
en ander komen vertellen over het Maankwartier.
Als bedenker en architect van dit gigantisch project
verwachten wij dat hij deze middag veel mensen zal
aanspreken. Het lijkt ons raadzaam voordat u deze middag bezoekt eerst eens rond te lopen door het Maankwar er. Zo krijgt u echt een indruk van dit beeldbepalend bouwwerk voor Heerlen. Stel na aﬂoop van de
lezing gerust uw vragen aan Michel Huisman.

Foto maankwartier

Wij vinden het geweldig dat hij ons wil bezoeken en wij
verwachten een drukke middag, ook veel mensen van
buiten Welten. U hoeft zich niet op te geven voor deze
middag, maar kom a.u.b. op tijd.

Foto paasstukje

Op 17 april hadden we een zeer goed bezochte kienmiddag.
De riante opbrengst kwam ten goede aan de Zonnebloem.
Alle bezoekers bedankt!
Op de woensdagmiddagen zonder speciaal thema is
er nog ruimte voor extra bezoekers. Gewoon om lekker
te genieten van de gratis kop soep, wat te babbelen,
te kaarten of ...vult u zelf maar in. Tja, wat mist u op de
woensdagmiddag in St. Anna? Dat willen wij graag van
u horen. Via onderstaand strookje kunt u ons dit laten
weten. Graag inleveren bij de DA-drogist. Er wacht een
leuk prijsje voor uw leukste en haalbare idee.

Op 12 juni zal Lummel ons bezoeken. Een raadselachtige
aankondiging maar we leggen het even uit: Lummel
is de naam van een papegaai. Zijn eigenaar zal ons
alles vertellen over dit bijzondere dier. Dit wordt een
leuke middag met een geweldig gezelschapsdier. Ook
benieuwd wat Lummel zelf te vertellen heeft? Vanaf
14.30u bent u welkom.

Sociaal Buurtteam
Elke woensdagmiddag is er om 15.00u bij ons een lid
van het Sociaal Buurtteam aanwezig.
U kunt gewoon binnenlopen en afgezonderd terecht
met uw vragen op sociaal gebied. Dit kunnen heel diverse
vragen zijn, u bent altijd in deskundige handen. Schroom
niet om gebruik te maken van deze mogelijkheid!
Zien we u op de woensdagmiddag?

Welten nodigt uit!
Meld je aan voor een unieke
proeverij/masterclass over
Oostenrijkse wijnen!
Op donderdagavond 6 juni as. vertelt Ing.
Franz Paschinger in het Gemeenschapshuis
over zijn "Weingut Urbanihof", de invloed van
de Donau en laat hij je kennismaken (lees
proeven) van zijn heerlijke biologische
wijnen.
echte aandacht
oprecht advies
resultaat gerichte
behandelingen

Aanmelden en/of meer informatie bij Bob in de winkel.

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

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

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

SAMEN UIT
Welten???
Ja, je ziet het goed: er staan deze keer drie dikke vraagtekens bij SAMEN UIT Welten. Nu we anderhalf jaar bezig
zijn met het stimuleren van wijkgenoten om af en toe
eens met anderen op stap te gaan en zo nieuwe mensen
te leren kennen en samen ook nog leuke ervaringen te
delen, moeten we onder ogen zien dat de respons hierop
niet is geworden wat wij ervan verwacht hadden.
Voor juni en juli bieden we nog verschillende mogelijkheden en als daar voldoende belangstelling voor wordt
getoond, dan gaan we in september weer vol goede
moed verder. Zo niet, dan valt in augustus het doek voor
deze activiteit en gaan we ons beraden op de vraag welk
aanbod beter zou kunnen aansluiten op de behoefte van
Weltenaren. Wie hier een antwoord op weet wordt van
harte uitgenodigd om het ons te vertellen!
Dit zijn de data, waarop wij als steeds iedereen graag
welkom heten:

Een dagje uit
met ZijActief
ZijActief Welten is een vereniging voor vrouwen, die
stimuleert om deel te blijven nemen aan de samenleving
door interessante, leerzame en sociale activiteiten aan
te bieden.
Zo gaan we 20 juni weer een uitstapje maken waarvoor
nog enkele plaatsen vrij zijn. Dit jaar blijven we in onze
mooie provincie Limburg en gaan richting Roermond.
Het programma en de busreis zal aangeboden worden
voor € 68,75 en bestaat uit:
08.30 uur
10.00 uur
10.45 uur

Zo. 2 juni
Benefietconcert in Museum de Schat van Simpelveld +
rondleiding door het voormalig klooster van de zusters
van Clara Fey.
Kosten 15 euro. Vertrek uit Heerlen 12.45 uur.

12.30 uur

Ma. 3 juni

15.45 uur
17.30 uur
18.15 uur
20.15 uur
21.00 uur

Gemeenschapshuis – info en uitwisseling over uitjes.
Van 15.00 – 16.00 uur.

Vr. 28 juni
Afhankelijk van het weer eerst naar een mooi terras of
brasserie om samen een simpel lunchhapje te eten en
daarna naar de pluktuin Fien Fleur in Eyserheide, waar
je voor een klein bedrag een prachtig boeket voor het
weekend kunt plukken op een plek met panoramisch
uitzicht over het heuvelland. Start uit Heerlen om
12.00 uur

13.30 uur
14.30 uur

vertrek uit Welten,
aankomst "Hostellerie de Maasduinen"
in Velden, koffie met vla
start rondrit olv. gids met bezoek aan
Rosarium Lottem
einde rondrit; lunch in
"Hostellerie de Maasduinen"
vertrek uit Velden naar Roermond
aankomst Roermond;
rondvaart over de Maasplassen
einde rondvaart; vrije tijd in Roermond
vertrek vanuit Roermond
aankomst restaurant; diner
vertrek vanuit dinerlocatie
aankomst terug in Welten

Hebt u zin om ons te vergezellen?
Geef u dan vóór 1 juni op, er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Ons mail adres: zijactiefwelten17@gmail.com
Mariëtte Baadjou-Kurvers
Secretaris ZijActief Welten

Ma. 1 juli
Gemeenschapshuis – info en uitwisseling over uitjes.
Van 15.00 – 16.00 uur.

Za. 13 juli
Bezoek aan de Open Tuin Schopsheim van Maria Kapteijns,
info (www.schopshei.be) in ’s-Gravenvoeren. Een bijzondere tuin rond een fraaie boerderij met prachtige
borders en verschillende terrassen met schitterend uitzicht.
Entree 5 euro p.p., incl. koffie of thee + rondleiding bij
minstens 8 deelnemers. Kleine benzinevergoeding, ook
afhankelijk van aantal deelnemers. Vertrek uit Heerlen
om 14.00 uur.
Zoals gewoonlijk: aanmelden via tel. 4051696 of e-mail
lucysp@hetnet.nl

Heerlen zoekt de
samenwerking op
met jou!
De gemeente Heerlen wil haar inwoners meer betrekken bij het nemen van besluiten en het maken van
beleid. Bijvoorbeeld bij zaken die bij jou in de buurt
spelen. Want wie weet er precies wat er in jouw straat
gebeurt? Juist: dat ben jij!

Betrokken bij Heerlen
We leven in een samenleving waar je via allerlei bronnen en kanalen op de hoogte kunt blijven over wat er

speelt in Heerlen. Over de bouw of sloop van gebouwen, de aanleg van een parkje of het bedenken van
een nieuwe straatnaam. Over dit soort zaken denk je na,
heb je een mening die je misschien zelfs deelt via social
media. En met jou heel veel Heerlenaren. Heerlenaren
die hart hebben voor hun stad en meer betrokken willen
worden bij dat wat er om hen heen gebeurt.

naar de zin kunt maken. Maar wel dat we streven naar
een zorgvuldige afweging van belangen. En daar hebben
we elkaar hard voor nodig.”

Nu al op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor
de digitale nieuwsbrief van gemeente Heerlen. U kunt
daarbij aangeven over welke onderwerpen u op de
hoogte wilt blijven.

Burgers betrekken
De gemeente Heerlen onderhoudt contacten met
bewoners en buurtorganisaties via onder meer de
gebiedsregisseurs. Adriane Keulen, wethouder van onder
andere buurtgericht werken, burgerbetrokkenheid en
publieke dienstverlening: “Samenwerken blijft een uitdaging en kan altijd beter. De stad is nooit af en altijd
in beweging. Alleen samen kunnen we de stad mooier
maken. Daarom willen we weten waarbij en hoe Heerlenaren willen samenwerken. Om daarachter te komen,
trokken we onlangs de buurten in om met inwoners
te praten over burgerbetrokkenheid.”

Van informatie tot overnemen

Jubileumweekend 14 + 15 + 16 juni:

Burgerbetrokkenheid is breed. Het kan betekenen dat
je over een onderwerp meer informatie wenst, graag wil
meepraten of zelfs wil meebeslissen. Of – nog een stapje
verder - dat je taken van de gemeente helemaal wilt
overnemen. Een goed voorbeeld daarvan is het Rosarium
in Aarveld dat volledig is bedacht en uitgevoerd door
burgers.

Nog maar een maandje wachten….. dus bij deze nog
een keer het volledige programma van ons feestweekend.
Kaarten zijn digitaal te koop via de ticketshop op de
site van TOG-Welten.nl en facebook. Voor fysieke
kaarten kunt u terecht bij Plus Winnubst, DA drogisterij
Welten/Heerlen en de Wijnproever van Welten. Ik zou
niet te lang wachten want vol-is-vol in de feesttent...

Wat wil de Heerlenaar zoal?

Kneipe Grenz-los

De gemeente haalde veel waardevolle informatie op
tijdens ontbijtsessies met inwoners, gesprekken met
(buurt)organisaties en instellingen en drie openbare
bijeenkomsten verspreid over de stad. Zo bleek bijvoorbeeld dat de verschillende regelingen voor bewonersinitiatieven erg verwarrend. Ook willen mensen graag
betrokken worden bij de inrichting van de openbare
ruimte. Verder werd genoemd dat men bij grote projecten
sneller en beter wil worden geïnformeerd. En als het
gaat over onveiligheid in de wijken, dan zijn de inwoners
de aangewezen persoon om daarover te adviseren.
Belangrijk is ook om na bijvoorbeeld een inloopavond
sneller een terugkoppeling te geven over de conclusies
en het vervolg. Dat hebben we bij deze gesprekken
alvast gedaan. Alle aanwezige deelnemers hebben
een verslag ontvangen.

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! zetten de tent deze avond op de kop.

Hoe nu verder?
Met deze – en nog veel meer - informatie is de gemeente
aan de slag. Sommige onderwerpen zijn direct opgepakt.
Maar het kan ook zijn dat u er nog niet meteen iets van
merkt. Want, zoals één van de betrokken Heerlenaren
opmerkte tijdens een bijeenkomst: “Ik zie nu al hoe
moeilijk het is voor mensen om compromissen te sluiten en
zo tot een gedragen standpunt te komen. Hoe moeilijk
is het wel niet voor de gemeente om beleid te maken
dat voor iedereen aantrekkelijk is?” Wethouder Keulen:
“Dat wordt zeker een ﬂinke uitdaging, maar die gaan
we graag aan. We moeten altijd ten dienste staan van
onze inwoners. En dat betekent niet dat je het iedereen

Datum : vrijdag 14 juni
Locatie : feesttent de Doom
Tijd
: 18 uur – 24 uur
Entree : € 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 : zaterdag 15 juni
Locatie : feesttent de Doom
Tijd
: 19 uur – 24 uur
Entree : € 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. Om 10:00 zal een bijzondere en
feestelijke mis gevierd worden in de tent met uiteraard
muzikale opluistering van een ensemble van de harmonie.
Er is dus geen H. Mis in de St. Martinuskerk; deze wordt
verplaatst naar 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 achtereenvolgend
de Waltine Kapel, De Tiroler Teufel en de Crombacher
Muzikanten. Herriemenie Miserabel blaast tegen 17
uur het muzikale verhaal uit.
Kortom Welten meets Welten voor jong en oud.
Muziek verbindt ons allen, kom samen met ons dit
eeuwfeest vieren!
Datum : zondag 16 juni
Locatie : feesttent de Doom
Tijd
: 10 uur tot 18 uur
Entree : vrij

“Je moet eens met mijn oom gaan praten,” zei een
vriend aan de Gentse universiteit mij, toen ik hem
over mijn onderzoek naar de Vlaams-Afrikaanse roman
vertelde. “Mijn oom heeft in dezelfde streek gewerkt
als Jef Geeraerts, hij was zijn superieur in het
koloniaal bestuur.”
Ik neem dus contact op met de Oom Albert en op
zaterdag 31 september 1983 reis ik met mijn vriendin
naar St. Genesius-Rode onder de rook van Brussel,
waar de oom ons van de trein haalt. Het is betrekkelijk
stil op straat. Diezelfde dag wordt namelijk de vader van
Koning Boudewijn, oud-koning Leopold III begraven,
in Brussel.
Maar ondanks de rouwstemming in officiële kringen,
beleven wij een bijzonder plezierige dag, waar we op
echt Vlaamse wijze uitbundig met spijs en drank verwend
worden, onder een levendig gesprek over het wel en
wee van Oom Albert en Jef in de binnenlanden van
Kongo. Alberts vrouw doet vol vuur aan het gesprek
mee. Ondertussen trekt op de televisie de rouwstoet
voor de Koning-Vader door de straten van Brussel.
- Diene Jef, hè, zegt de tante van mijn vriend, “die was
binnen een paar weken volkomen vernegerd!”

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

Welten en de Wereld
17: De halve blanke
Uit mijn aangeboren nieuwsgierigheid naar de wereld,
las ik in mijn studietijd en ook nog wel aan het begin
van mijn loopbaan als leraar veel boeken en verhalen
die zich afspeelden in voormalig Belgisch-Kongo. Zo
kwam ik ook op Jan Van den Weghe. Van den Weghe
stond in de schaduw van de meest bekende schrijver
over deze voormalige Belgische kolonie, Jef Geeraerts.
Maar hij heeft toch een paar heel mooie Afrikaanse
romans en verhalen geschreven.
In zijn boek ‘Kinderen van Kongo’, staat het korte
verhaal ‘De halve blanke’. Het verhaal van de halfbloed
die noch door de blanke koloniale samenleving wordt
geaccepteerd, noch door de zwarte inlandse mensen.
De mulat hoort niet bij de groep die de kolonie domineerde, noch bij de groep die die kolonie oorspronkelijk
bewoonde. Het loopt ook slecht met hem af.
Vorige week heeft in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers Premier Michel zijn excuses gemaakt
aan deze metis-kinderen van de kolonies. Producten
van een opgelegde of een oprechte liefde tussen de
kolonialen en de inlanders. Mensen die ook in België
zelf anders behandeld werden, op een lager niveau
werden gezet, bij de inlandse moeder werden weggehaald en vervolgens in opvangtehuizen werden
gestopt. Behandeld als tweedeklas-burgers.

Als wij aan de tafel zijn gaan zitten voor de verrukkelijke
lunch, komen er een jonge man en vrouw binnen. Zij
groeten Albert en diens vrouw. Het zijn hun kinderen.
Christian en Lilianne. Christian is piloot bij Sabena.
Hij vertelt over de vlucht naar Afrika waarvan hij zojuist is
teruggekeerd. Christian is gekleurd. Wij gaan er dus gemakshalve van uit, dat hij de schoonzoon is en Lilianne
de dochter.
Twee weken later ontmoet ik in Gent voor de eerste
maal Jef Geeraerts. Wij praten in Hotel Terminus bij
het Station St. Pieter over zijn jaren in Kongo.
Ik vertel hem op een moment dat het zo uitkomt,
dat ik pas bij Albert ben geweest.
- Ah… zegt Jef. En hoe was ’t met hem?
Ik vertel over onze middag in St. Genesius-Rode.
- Zijn vrouw vertelde, dat jij binnen twee weken Kongo
volkomen vernegerd was…
- Ah, zegt ze dat? Tiens… dat was zo, maar hoe was het
dan met haar? Hoe komt zij dan aan dat kind van die boy?
Ik ben even stil.
- Is dat haar zoon?
- Maar ja, van haar en de boy, ziet ge…
als Albert eens op dienstreis was in de brousse…
Christian was dus een mulat, een metis-kind.
Een halve blanke…
Anders dan misschien gewoonlijk gebeurde,
de zoon van een blanke moeder en gekleurde vader.
Maar hij werd noch door zijn moeder, noch door zijn
stief-vader zo behandeld.

In een tijd dat dit toch nog helemaal niet zo gewoon was.
En hij had het toch eigenlijk ook wel gemaakt in de
samenleving,
In een tijd dat dit zeker nog niet zo gewoon was.
Ik kijk Jef aan.
- Tiens, ziet ge… wat moet diene vrouw van d’n Albert
over mij zeggen…

Bijeenkomst
Alzheimer Café
Parkstad Limburg
Dinsdag 11 juni: Dementie en euthanasie.
Als wij ouder worden houden ons vragen, over het hoe
en wat bij ziekte, ons allemaal in toenemende mate bezig.
Voor de mensen met dementie en hun mantelzorger/
partner is dat zeker een punt. Het is goed om tijdig,
als het nog kan, zaken te bespreken en te regelen. Dat
geldt zeker ook voor de vragen over het levenseinde.
Met wie kun je praten over wat er kan en wat mag?
Wat is de waarde van een goede wilsverklaring/beschikking? Luisteren naar verhalen en adviezen van
(ervarings-) deskundigen kan helpen om, op een deel
van de vragen, een antwoord te vinden. Het juiste
advies kan helpen bij het vinden van duidelijkheid en
het verminderen van onzekerheden van mensen met
dementie en kan ook de mantelzorger helpen.
Deze avond, waar zeker voldoende ruimte is om vragen te
stellen, kan mensen met dementie en hun mantelzorgers
helpen bij het vinden van antwoorden op vragen.
Marion Vromen (sociaal geriater GGZ- Zuyderland) is
de gastspreker op deze avond. Zij zal op deze avond
ingaan op het onderwerp dementie en euthanasie.
De presentatie wordt gehouden in de grote recreatiezaal
van zorgcentrum Tobias, Piet Malherbestraat 2 te Heerlen.
De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma is van
19.30 - ca. 21.30 uur. Entree, koffie en thee zijn gratis
en van tevoren aanmelden is niet nodig.
Er is steeds een uitgebreide informatiestand met boeken,
Dvd's, brochures e.d. aanwezig in het Alzheimer Café.

Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met:
Thijs Peeters tel. 045-5416248 of
Leon Pieters (secretaris) Quaedvlieglaan 13, 6371 HA
Landgraaf, tel. +31(0)613365008

Advertenties en kopij voor
de Welterkoerier stuurt u naar
welterkoerier@gmail.com
Mededelingen of vragen voor het bestuur
van BWWB stuurt u naar info@bwwb.nl
Onze website bereikt u via www.bwwb.nl
(aan onze nieuwe website
wordt momenteel gewerkt)
Het mailadres voor buurtsteun is:
buurtsteunwelten@gmail.com

DE GROOTSTE COLLECTIE

FORNUIZEN

Plan Keukens Gulpen
Rijksweg 21
www.plankeukens.nl

