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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
5 juni. Inloopmiddag bij Buurtsteun
11 juni. Bijeenkomst Alzheimer Café
12 juni. Buitenspeeldag 2019
Speeltuin Welten
14 t/m 16 jun. Jubileumweekend TOG
19 juni. Kienen bij Buurtsteun
26 juni. Lummel bij Buurtsteun
29 sept. Welten Vocaal 30 jaar

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende
koerier is woensdag 12 juni tot 12.00u.
Kopij en advertenties stuurt u naar
welterkoerier@gmail.com

Verenigingen komen samen
Afgelopen week bracht Buurtgericht Werken Welten Benzenrade het
merendeel van de besturen van onze actieve verenigingen bij elkaar.
Een divers gezelschap, waarvan de ledenaantallen variëren van 5 tot 300.
Verenigingen die zich richten op ouderen en/of jongeren, maar ook zij die
voor eenieder toegankelijk zijn. Vrijwilligers binnen deze clubs zorgen er
voor dat veel mensen gezamenlijk hun vrije uurtjes met veel plezier vullen.
Doel van deze bijeenkomst was om ervaringen uit de praktijk met elkaar
uit te wisselen. En vooral om te praten over hoe we elkaar kunnen helpen.
Hier werd na een kennismakingsrondje, uitgebreid over gesproken. Naast
speciﬁeke zaken bleek al snel dat er overkoepelende zaken een grote rol spelen.
Denk daarbij aan het werven van leden en vrijwilligers. Het afstemmen/
publiceren van een jaaragenda met verenigingsevenementen. De mogelijkheid om, indien nodig, een juridisch loket te kunnen raadplegen werd ook
breed gedeeld.
Al pratende kwam het ene na het andere creatieve idee op tafel om tot actie
over te gaan. Iedereen was het er snel over eens dat vooral het persoonlijke
contact het beste ‘werkt’. Zowel naar zittende inwoners als naar nieuwkomers
in Welten en Benzenrade. Maar ook naar de verenigingen onderling!
We hebben afgesproken dat Buurtgericht Werken een kort verslag van de
bijeenkomst zal sturen naar de deelnemers. Ook zal er een of meerdere
voorstellen worden uitgewerkt en worden besproken in een volgend overleg
komend najaar. Uiteraard kunnen daar ook de verenigingen aan deelnemen
die nu niet aanwezig konden zijn of onverhoopt geen uitnodiging hebben
ontvangen. De aanwezige deelnemers waren na afloop aan de bar van het
gemeenschapshuis content. Er werd aangegeven dat dit overleg zeker een
vervolg verdient. BWWB zal daar graag een faciliterende rol in spelen.

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

Inloopmiddag
Welten-Benzenrade
Wat hebben we genoten op 29 mei jl van de lezing van Michel Huisman
over het Maankwartier. Heel informatief, heel humoristisch en dat alles
voorzien van veel oude en nieuwe beelden van Heerlen. Indien u niet
aanwezig was kunnen we gerust stellen dat u wat gemist heeft!! Na afloop
konden nog vragen gesteld worden en daar werd gretig gebruik van gemaakt.
De vele aanwezigen bedanken wij voor hun komst.
Michel heel erg bedankt , het was een TOP-middag !!
Op woensdag 5 juni is er weer inloop met soep, koffie, gebak, koek en
veel gezelligheid. Kom een kaartje leggen of gewoon een praatje maken.
Misschien zit u wel ergens mee? Dan kunt u praten met iemand van het
Sociaal Buurtteam.
Op 12 juni stond het bezoek van papegaai Lummel gepland. Helaas moeten
we deze leuke middag verplaatsen naar 26 juni. We hopen dat ook dan veel
kinderen aanwezig zullen zijn. Je mag je ouders gerust meenemen... En/of
oma en opa! Natuurlijk kunt u de 12e gewoon inlopen voor een heerlijke
kop soep of ander lekkers.
Op 19 juni kunt u weer komen kienen voor prachtige prijzen (zoals u al
gewend was). De vorige keer was de opkomst heel hoog en de opbrengst
dus ook. We hopen u allen weer te mogen begroeten. Uiteraard krijgt
iedereen ook dan een gratis kop soep geserveerd door ons vrijwilligersteam.
Tot ziens!?
Team Buurtsteun

Klachtennummer Mondriaan Zorggroep:
Binnen kantoortijden
088 506 7700
buiten kantoortijden
088 506 6262

Jubileum Welten Vocaal

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

Vooraankondiging

0888-572185
0800-0340
0800-0233040

Colofon
E-mailadres redactie Welterkoerier:
welterkoerier@gmail.com
Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Marion Geurts: m.h.geurts@home.nl

In november 2019 bestaat Welten Vocaal (voorheen het Weltens Familiekoor)
30 jaar en dat willen we niet zo maar voorbij laten gaan.
We gaan dit samen met de Weltense gemeenschap vieren op zondag 29
september 2019. We starten met het opluisteren van de H. Mis in de St.
Martinuskerk om 10.00 uur. Om 14 uur bent u dan allemaal welkom in het
Gemeenschapshuis voor een feestelijk concert dat door ons wordt verzorgd
met medewerking van het Familiekoor Chevremont, waar onze dirigent
Marthij Heijnen ook het stokje zwaait. In het gedeelte na de pauze zal Paul
van Loo acte de présence geven en zullen we ook samen met hem zingen.

Secretariaat:
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl

Noteer dus alvast 29 september in uw agenda. Kom allemaal meegenieten
van dit echt Weltens gebeuren.

Website: www.bwwb.nl

Vriendelijk uitnodigend
Bestuur en leden van Welten Vocaal.

Welten en de wereld
18: Lei Teerling
Door: Dick Gebuys

Jubileumweekend 14 + 15 + 16 juni:

Volgende week is het zover, tijd voor een feestje. Eind
deze week wordt de feesttent al opgezet en dan is het
nog maar een aantal nachten slapen. Heeft u nog geen
kaarten dan zou ik via onderstaande adressen zorgen dat
u toch verzekerd bent van de toegang voor de vrijdag-,
en of zaterdagavond! 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. Koop uw kaarten van tevoren want zeer waarschijnlijk worden er geen kaarten via de dagkassa verkocht!

Felicitafel!

Kom ons zondagochtend feliciteren en wij trakteren op
een stuk vlaai! Na de mis in de tent geeft JOW aansluitend
een mini-concert van ongeveer een half uur. Hierna zal
de Waltinekapel het muzikale woord overnemen en is
er gelegenheid om TOG-leden persoonlijk te feliciteren.
Wanneer u een kopje koffie koopt krijgt u er van ons
een lekker stuk vlaai van bakkerij Voncken bij! Kom naar
de “felicitafel” om samen met ons leuke anekdotes te
delen en oude foto’s te bekijken. Aansluitend spelen na
elkaar de Tiroler Teufel rond 13:00, De Crombacher
Musikanten om 14:30 en als afsluiter Herriemenie
Miserabel tot ongeveer 18:00.

Vrijdagavond 14 juni “Kneipe Grenz-los” van 18
uur – 24 uur, entree € 10,-

Zaterdagavond 15 juni Disco Tropicana LIVE! Met
Big, Black and Beautiful van 19 uur tot 24 uur, entree € 15,Zondagochtend 16 juni mis om 10 uur en aansluitend
“Blasmusik im Frühshop”, entree vrij

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

Hij had zijn vaste plek aan de bar. Als je er voor staat
rechts op de hoek. Borreltje, sjekkie, af en toe een kuchje,
soms een lelijke langere hoestbui. Ik kende hem eigenlijk
niet echt, behalve dan dat ik wist dat het de vader van
de kastelein was, van Lon.
- En hij heeft vroeger zelf dit café gehad, vertelden
andere klanten er dan bij.
Ik kwam hier pas sinds maart 1980. Toen zat Lon er al
vier maanden in. En was Lei aan de andere kant van de
bar komen zitten. Lei Teerling, al zeiden er veel onder
wie ik ook ‘d’r Pap’. Maar wat ik nu ga vertellen gebeurde
voor die tijd…
Het zal een vrijdagavond zijn geweest.
- Ik weet het nog goed, begint hij tegen me te vertellen.
Ik weet het nog goed, 1938… New Orleans…
Ik kijk hem wat verbaasd aan.
- Toen zat ik met een maat van me in een jazzcafé
daar…
Ik kijk hem nog verbaasder aan.
- Een mooie tijd jongen, een heel mooie tijd.
- Natuurlijk, zeg ik en ik knik hem bemoedigend toe.
Die man is de weg kwijt, denk ik. Hoe kan iemand
uit Welten nu over de wereldzeeën getrokken zijn in
de jaren ’30? Iemand uit Rotterdam, uit Amsterdam,
desnoods uit IJmuiden, oké, maar toch niet “inne oet
Hèrle, oet Welte”?
Tot ik een week of wat later met Lon aan de praat raak.
Ik vertel hem over het verhaal van zijn vader.
- Ja, dat klopt, zegt Lon.
- Dat klopt?
- Ja, mijn vader die heeft vroeger gevaren, als 2e stuurman.
Die is op heel wat plekken in de wereld geweest.
Vanaf de volgende vrijdag dat we elkaar tegenkomen,
hebben d’r Pap en ik volop te praten, Hij neemt me mee,
terug naar die kroegen in New Orleans, die jazz- en
bluesmuziek, de sigarettenrook en whiskydamp, naar
de straten van vooroorlogs Archengel, naar de stokerskamers van de schepen van Van Nievelt Goudriaan… of
heb ik nu de verkeerde reder uit Rotterdam?
Wij blijven vrienden, al die jaren in Café Teerling. Altijd
als we elkaar zien even een glaasje, even een praatje,
even met elkaar ondeugend de wereld inkijken.
Ja, d’r Pap had echt gevaren, die had de wilde zeeën
getrotseerd. Die het ‘op de grote vaart’ gezeten. Die
‘wist wat er in de wereld te koop was’. En voor zulke
mensen namen wij in Rotterdam vroeger onze pet af.
Onze matrozenpet!
“Ik weet het nog goed Dick. Het is vlak voor de oorlog,
ik zit in Antwerpen met de boot. En wij kunnen niet
meer terug naar Nederland…”
Opnieuw kwam er weer een spannend verhaal, uit een
wereld die ik eigenlijk alleen maar ken van zulke verhalen.

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
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

www.welkominwelten.nl

Want vroeger in Rotterdam, kwam je altijd wel ergens
een varensgast tegen. Zelfs in kroegen die niet in het
havencircuit lagen, zoals mijn stamcafé Centraal op de
Dorpsweg. Vol zat het natuurlijk met zulke zeebonken
in een Café Van der Pluim in de Oranjeboomstraat, in
de schaduw van de Maasbruggen. Lui die je verhalen
vertelden, stoere verhalen. Al wist je dan nooit of die
wel klopten. Hoe ouder je werd, des te minder je ervan
ging geloven.

Geen zin om te koken?
Leuk dat je er bent!
In mijn vrije tijd besteed ik veel aandacht aan koken. Het is begonnen bij
Ida van den Hurk, restaurant De Lindenhorst in Valkenburg. Daar heb
ik zo’n 22 jaar geleden een aantal jaren een kookcursus gevolgd,
en wat heb ik daar veel geleerd en lekker gegeten.

Maar bij ‘dr Pap’ was dat niet zo. Sinds die ene keer
geloofde ik zijn verhalen altijd. En als ik nu soms naar
die hoek op de bar kijk, zie ik hem er nog zitten, met
een glunderend gezicht. Of zie ik minstens zijn jeneverglaasje nog staan, half leeg.

Omdat het koken zo leuk is, bied ik lekkere maaltijden aan in de
buurt. Het gaat dan om verse maaltijden met voldoende groenten
en iets minder calorieën.

Uit de oude doos Bakkes de Dohm

Hoe werkt het?
Je kan kiezen uit 3 gerechten welke op zondag tussen 15:00 uur
en 17:00 uur worden geleverd in Brunssum, Heerlen, Kerkrade,
Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal. Bestellen is mogelijk tot en
met woensdag 23.59 uur. De gerechten worden gekoeld geleverd.
Thuis even opwarmen en je geniet van een lekkere maaltijd.
Je zit nergens aan vast, geen abonnement.
Nieuwsgierig? Bestel nu en ontvang als dessert de Panna Cotta gratis.
Welkom bij Punto8 en ik hoop je snel te zien.

www.punto8.eu

