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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
19 juni. Kienen bij Buurtsteun
26 juni. Lummel bij Buurtsteun
28 juni. Samen Uit
30 juni. Processie
16-19 juli. Parkstad aan zee
15 sept. Bevrijding in Limburg
29 sept. Welten Vocaal 30 jaar

Processie 30 juni 2019
Een tijdje geleden zijn we samengekomen met de betrokkenen voor de
processie: contactpersonen vanuit de verenigingen en vrijwilligers van de
parochie St. Martinus. Het was een zinvolle avond waarin we gezamenlijk
onderstreept hebben hoe belangrijk het is om met elkaar te verbinden; de
processie biedt een mooie gelegenheid voor samenkomst tussen verenigingen
en mensen. Om 10.00 uur is de H. Mis en omstreeks 11.00 uur start de processie. De route gaat als volgt: Kerk, Weltertuinstraat, De Doom, De Lirp, De
Mullender, J. F. Kennedylaan, Frankenlaan, P. Petersstraat, Weltertuinstraat/
De Doom. We sluiten af bij 't Bakkes waar we kunnen genieten van verse
vlaai; het is die middag tevens bakmiddag! Ook de 21 communicanten van
basisschool St. Martinus zullen met de processie meetrekken. Van harte
welkom om mee te lopen. En aan iedereen de oproep die in een van de
straten woont waar de processie trekt om iets voor het raam of in de
tuin te versieren.
Namens de betrokken verenigingen en vrijwilligers van de parochie,
Kapelaan Rick Blom.

In september a.s.
wordt de bevrijding
in limburg gevierd.
In Welten willen we dit op zondagmiddag 15
september a.s. vieren. Als Heemkundevereniging
Welten-Benzenrade zijn we druk doende om dit op
een mooie wijze te kunnen vieren, onder andere
met muziek en een tentoonstelling.
Heeft U nog enig aandenken uit de 2e. wereldoorlog
zoals bv. Foto’s of ﬁlmbeelden, of andere attributen zoals
gereedschap of kleding?
Wilt U dit ons dan in bruikleen geven, zodat we hiermede een mooie
tentoonselling in kunnen richten in het Gemeenschapshuis?

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende
koerier is woensdag 26 juni tot 12.00u.
Kopij en advertenties stuurt u naar
welterkoerier@gmail.com

Neem svp contact op met:

heemkundeweltenbenzenrade@gmail.com
Telefoon: 045 5711030

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

50 Jaar Zonnebloem
Welten-Benzenrade
Het is 50 jaar geleden dat in Welten-Benzenrade een afdeling van
Zonnebloem is opgericht.
Donderdag 23 mei hebben wij dit jubileum op een feestelijke wijze gevierd.
Samen met al onze deelnemers en vrijwilligers hebben wij genoten van
een gezellige middag. Bij ontvangst kreeg iedereen een mooie zonnebloemcorsage opgespeld. Onder het genot van een kopje koffie met een
stukje vlaai kwamen de gesprekken snel op gang. Het werd een gezellige
middag met muziek, foto’s en veel gesprekken. Een aantal vrijwilligers
waagde zich zelfs op de dansvloer.
Eén van de oprichters van onze afdeling is nog steeds actief als vrijwilliger.
Zij werd tijdens deze middag speciaal in het zonnetje gezet.
Aan het begin van de avond werd een heerlijk diner geserveerd voor alle
aanwezigen. Na afloop van het diner zorgden onze vrijwilligers ervoor dat
de deelnemers weer allemaal veilig en voldaan thuiskwamen.
Wij willen de volgende sponsoren heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage:
Stichting Buurgericht Werk Welten-Benzenrade
Beheersstichting De Doom
Ed Heuvelmans
Lionsclub Heerlen
Vebego International
Waterval Electro
Wegenbouw Kurvers
Zonder hun bijdrage zou onze jubileumviering niet mogelijk zijn geweest.

SAMEN UIT Welten
In de zomer van 2018, vorig jaar dus, gingen we voor
het eerst samen uit: kennismaken op het terras van de
Bernardushoeve en later een bezoek aan de Botanische
Tuin in Terwinselen. Daarna zijn er nog een stuk of 10
uitjes geweest naar allerlei concerten, voorstellingen
en musea met steeds ongeveer 4 deelnemers, die altijd
weer enthousiast naar huis gingen. Al met al waren er
zo’n 10 à 15 mensen, die elkaar min of meer regelmatig
ontmoetten op de info-middagen op de 1e maandagmiddag van de maand in het Gemeenschapshuis.
Het waren allemaal best leuke ervaringen, maar we
kunnen nu na een jaar niet constateren dat dit project
een schot in de roos is geweest. Daarvoor bleef de
belangstelling toch te gering.
Wat nu? Stoppen? Dat lijkt weer wat erg rigoureus,
maar we kunnen wel proberen door te gaan in een
wat eenvoudiger vorm. Dat wil zeggen dat we voortaan
alleen in actie komen als we kunnen beantwoorden
aan een duidelijke behoefte van iemand uit Welten,
die daar zelf (of via een bekende of familielid) aandacht
voor vraagt. Die mogelijkheid blijft bestaan langs de
bekende weg: per telefoon of e-mail (zie onderaan
dit bericht). De naam van dit nieuwe project:

Samen-Uit-Service

Het kan bijvoorbeeld gaan om een wens om naar een
plaats of gebeurtenis te gaan, die moeilijk bereikbaar is
met openbaar vervoer. Als wij gebeld worden proberen
wij dan te zorgen voor iemand, die u op zo’n uitje begeleidt
en u thuis haalt en brengt per auto.
Een voorbeeld: toen wij onlangs terugreden van ons
uitje naar een prachtig benefietconcert in Simpelveld,
kwamen we langs Ubachsberg en één van onze gasten
zei: “kijk, daar wandelden wij vaak toen mijn man nog
leefde. Ik zou er graag nog eens rondkijken, maar ja:
met de bus kan ik er niet komen en ach, alleen durf ik
dat ook niet meer zo goed.” Toen hebben we dus meteen
aangeboden om een afspraak voor die wandeling te maken.
En we hopen in de toekomst nog heel wat van dit soort
afspraken te kunnen maken met inwoners van Welten
via de Samen-Uit-Service.
Dan resten voor de komende weken nog deze activiteiten:

vr. 28 juni – tegen 12 uur lunchen bij Brasserie De twee
Gezusters in de Luciushof aan de Putgraaf, bij goed
weer op het prachtige terras. Daarna nemen we een
kijkje bij de pluktuin Fien Fleur in Eijserheide.
Aanmelden tot 20 juni.

ma. 1 juli - de laatste info-middag in het Gemeenschapshuis van 15.00 – 16.00 uur.

Aanmelden voor een uitje als altijd:
tel. 4051696 of e-mail: lucysp@hetnet.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

Welten nodigt uit!
JUNI & JULI
AANBIEDING
VOOR ALLE URBANIHOF WIJNEN
GELDT 6 HALEN = 5 BETALEN!

echte aandacht
oprecht advies
resultaat gerichte
behandelingen

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.

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 —

Atelier ’t Schaartje
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.

dé ontmoetingsplek van Weltense ondernemers
NL73 INGB 0005 9880 68

K.v.K.611251

Melden
helpt!

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

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!

We streven ernaar uw meldingen zo spoedig
mogelijk af te handelen.

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.

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

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.

