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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
16-19 juli. Parkstad aan zee
25 aug. Inzegening glas-in-lood-ramen
Kapel Benzenrade
5 sept. Zangworkshop pure voices
15 sept. Bevrijding in Limburg
17 sept. TOG & KHH 75 jaar bevrijding
29 sept. Welten Vocaal 30 jaar

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende
koerier is woensdag 21 aug. tot 12.00u.
Kopij en advertenties stuurt u naar
welterkoerier@gmail.com

De Zomervakantie komt eraan!
Het bestuur en de redactie van de Welterkoerier wenst iedereen een ﬁjne
zonnige vakantie! Woensdag 28 augustus verschijnt de volgende koerier. Tot dan!

TOG & Koninklijke Harmonie
Heerlen: 75 jaar Bevrijding
van Heerlen
17 september 2019 is het precies 75 jaar geleden dat Heerlen werd bevrijd
van de nazi’s. Het Comité 4 en 5 mei Heerlen viert deze heuglijke gebeurtenis
met een Bevrijdingsconcert in Theater Heerlen door het Samenwerkend
Symfonisch Blaasorkest; een samenwerking van de Koninklijke Harmonie
Heerlen & Harmonie TOG Welten. Aan dit bijzondere concert zullen deelnemen:
Fenna Ograjensek (sopraan), Jules Baeten (klarinet), het Mädchenchor am
Aachener Dom en de dirigenten Jac Sniekers en Txemi Etxebarria
Op het programma van dit feestelijke concert staan o.a. de volgende werken:
Giuseppe Verdi: La Forza del Destino (ouverture)
Oscar Navarro: 2e Klarinet Concert (solist: Jules Baeten)
John Williams: Hymn to the Fallen (uit: Saving Private Ryan)
Johan de Meij: Symfonie Nr. 4 ‘Sinfonie der Lieder’
(Mädchenchor am Aachener Dom en sopraan Fenna Ograjensek)
Datum: 17 september 2019 om 20:00 uur
Lokatie: Theater Heerlen van Parkstad Limburg Theaters
Tickets: http://tiny.cc/bevrijdingsconcert

Bestel voor de zomervakantie nog uw kaarten!

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

Welten krijgt haar eigen mural
Onze wijk heeft een rijk en geworteld verenigingsleven. Muziekvereniging
TOG Welten is slechts één voorbeeld, en de vereniging beseft dat haar
honderdjarige jubileum in 2019 mede mogelijk is vanwege de steun en
toedoen van de buurt. Uit dank heeft TOG het initiatief genomen om die
mooie gemeenschap te laten verbeelden in een kunstwerk, met de realisatie
van een mural op een prominente en centrale plek in de wijk.
Het wordt een kunstwerk van en voor de wijk, als eerbetoon aan de vele
verenigingen en vrijwilligers die bijdragen aan het in stand houden van het
eigen karakter van Welten-Benzenrade. Geen kunstwerk over TOG, maar
een mural van en over ons allemaal! De keuze voor een mural als kunstvorm
slaat een bruggetje naar de stedelijke omgeving waar het dorpse WeltenBenzenrade onderdeel van uitmaakt en waar murals inmiddels als onmisbare
kunst in de openbare ruimte toegankelijk zijn voor iedereen.
Collin van der Sluijs zal de mural van Welten realiseren. Collin werkt internationaal als streetart kunstenaar en heeft zijn atelier in Maastricht. In
Heerlen is hij bekend van zijn mural van de kanarie aan de Honigmannstraat.
Als locatie is gekozen voor het stadsverwarming gebouw aan de rotonde
JF Kennedylaan - Frankenlaan. Alle benodigde goedkeuringen van de gebouweigenaar en de gemeente zijn reeds verkregen. De mural zal, afhankelijk van
het slagen van de ﬁnanciering, in september of oktober worden gemaakt.
Uiteraard past bij de onthulling van het kunstwerk een passend evenement
voor de hele wijk.
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade ondersteunt het initiatief van
harte. Zij roept dan ook, samen met TOG, alle inwoners en bedrijven van
Welten op om het project te ondersteunen. U kunt ons helpen door bij
te dragen aan de bekostiging van het kunstwerk. IBA Parkstad heeft een
subsidie beschikbaar gesteld, met als voorwaarde dat ook vanuit de wijk
wordt bijgedragen. Hiervoor hebben wij een crowdfunding campagne
gestart. Uw donatie is nodig voor het laten slagen van dit project!
Bezoek de website www.voordekunst.nl/projecten/9175 voor meer
informatie over het project en om bij te dragen aan de crowdfunding.
We hebben verschillende leuke tegenprestaties voor uw donatie!
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Guido Linckens, tel. 06-46108579.

Inloopmiddag
Welten-Benzenrade
Bijna grote vakantie! Maar wij gaan door!!

Dat betekent dat wij u gewoon elke woensdagmiddag
om 14.30u welkom heten op de locatie St. Anna voor
een gezellige middag. Gratis soep uiteraard.
Zo nu en dan zullen er wat minder vrijwilligers aanwezig
zijn, maar u zult zich toch goed kunnen vermaken. Met
de speciale activiteiten (die zeer goed bezocht worden)
starten wij weer in september.
U bent nog bedankt voor het aandragen van leuke
ideeën, sommige waren heel origineel. In het verleden
hebben we al veel speciale activiteiten gehad, graag willen
we nu weten welke voor herhaling vatbaar zijn. Wat vond
u leuk of interessant? U kunt uw reactie sturen naar
buurtsteunwelten@gmail.com

Wij wensen iedereen een ﬁjne vakantie.
Tot ziens op woensdagmiddag.

Het zesde ooievaarsnest staat!
Zaterdag 29 juni werd rond elf uur het laatste van
zes ooievaarsnesten geplaatst bij de vijver naast de
Benzenraderhof. Hiermee werd ook een succesvol
IBA project afgesloten.
Het idee om dit project te starten is ontstaan doordat er één jaar geleden een overvliegende ooievaar
gesignaleerd werd. Het bestuur van de buurtvereniging
omarmde het project en een subsidie bij IBA werd
vrijwel direct toegekend.
Een groep vrijwilligers startte vanaf december met de
constructie en tweemaal per week werd er hard gewerkt
op de boerderij. Lassen, verven, nesten vlechten en palen
schillen, iedere week weer waren velen in de weer. Het
plaatsen van de nesten was iedere keer een happening
met veel vrijwilligers. Intussen heeft een ooievaar een
nest gekeurd en worden deze fraaie vogels steeds
vaker gesignaleerd.
De werkgroep heeft veel steun gekregen van de gemeente,
natuurmonumenten, ijzerleverancier Wilko-gazu en
houthandel Daemen uit Ubachsberg. Hierdoor zijn
de kosten laag gebleven.
De nesten staan verspreid tussen de kapel en de
boerderij en zijn op zich al een verfraaiing van het
dorpsgezicht. Als er volgend jaar nu ook nog ooievaars
komen broeden zou dat fantastisch zijn, maar alleen al
het bouwen en plaatsen van de nesten is als cohesie
project in Benzenrade geslaagd.

Lummel
Tijdens de hitte op 26 juni kwam de papegaai Lummel
ons bezoeken. Veel uitleg van de eigenaar!
Zowel de bezoekers van de inloopmiddag als bewoners
van St. ANNA hebben genoten.

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

Uitnodiging voor inzegening
glas-in-lood-ramen Kapel
Benzenrade
Zondag 25 augustus 2019 om 10.00 uur.

Graag nodigen wij u uit om de feestelijke inzegening van de
glas-in-lood-ramen van de Kapel bij te wonen.
De inzegening vindt plaats door Kapelaan Blom tijdens de H. Mis
om 10.00 uur die wordt opgeluisterd door het koor New Generation,
aansluitend brengt de harmonie TOG een serenade.
Als dank voor alle donaties en het vele werk wat is verricht,
sluiten we af onder het genot van een kopje koﬃe en een stuk vlaai.

Buurtvereniging Benzenrade

Jeugdorkest en bood de eeuweling -middels een vrolijke
muzikale clip- de felicitaties van het gehele JOW aan,
waarna ook de Waltine Kapel aan bod kwam en o.a.
de Teppichklopfer polka -compleet met 1e solist Jeu
Vervoort in ’n geïmproviseerde act- over de bühne bracht!
Die Tiroler Teufel en de Crombacher stonden nog garant
voor de nodige sjtimmung en Herriemenie Miserabel
blies op passende wijze het muzikale verhaal uit, waarbij we iedereen van harte willen bedanken voor zijn/
haar inzet t.b.v. een oer-gezellig feestweekend
“Tot Onderling Genoegen”.

Oer-gezellig feestweekend 100 jaar tot
onderling genoegen!
Muziekvereniging T.O.G. vierde -samen met de gemeenschap Welten-Benzenrade- een spetterend feest
in het weekend van 14 t/m 16 juni j.l. in de tent van
Partyland op de hoek De Doom-Tichelbeek.
Op vrijdag 14 juni trapte de Waltine kapel muzikaal af
met een korte rondgang door het dorp richting feesttent.
Daar werd -voor een 80-tal genodigden- postuum een
hommage aan T.O.G.-er Math Feijen aangeboden -door
de broers Steph en Wim Feijen- in de vorm van een door
componist Roel van Wijk (uit Welten) geschreven polka
met de toepasselijke titel: Kneipe Grenz-Los! Het duo
René Slapak en Ron Eussen nam daarna het stokje over
met onvervalste steirische muziek, waarna Bart Storcken
en Roel van Wijk wellicht de kleinste Big Band ever vormden. Even later volgde het hoogtepunt van de eerste
avond met niemand minder dan Wir Sind Spitze!
Zaterdag waanden we ons -met Disco Tropicana- in
de jaren ’80 compleet met palmbomen en discoballen
met de lekkerste sunny disco, groovehouse, funky pop
en pop & dance classics. Dit bekende concept reist het
hele land door, maar T.O.G. had de primeur in combinatie
met een live optreden van het bekende trio Big, Black
& Beautiful. Op de dansvloer werd er geswingt en uit
het dak gegaan op nummers van Earth Wind & Fire
tot Bruno Mars en van Sylvester tot Calvin Harris.
De zondag stond volledig in het teken van de blaasmuziek
en het hele dorp werd al vroeg gewekt door marsmuziek
van de jubilerende muziekvereniging, die -na decennia
lange afwezigheid- voor het eerst weer uittrok met 2
schellenbomen en naast het huidige vaandel -als kers
op de 100-jarige verjaardagstaart- het oude vaandel
anno 1919! Traditioneel werd vervolgens een -erg druk
bezochte- H. Mis opgedragen, waarin kapelaan Rick
Blom -met zijn hilarische vorderingen op de blokﬂuitaantoonde dat hij nog niet over het gewenste niveau
beschikt.. Direct na aﬂoop van de de mis speelde het

Zangworkshop
Pure Voices
Kom meezingen met zanggroep Pure Voices!

Op donderdag 5 september 2019 organiseren wij een
Zangworkshop waarbij verschillende werkvormen worden
Aangeboden en je samen kan meezingen met onze
zanggroep

Laat je verrassen en doe mee!!!
Inloop 19.15 uur | Aanvang 19.30 uur

Deelname is gratis

Aanmelden kan tot 30 augustus
via onze website: www.PureVoices.nl
Of mailen naar: PureVoices@live.nl

Te huur per
1 september 2019
Mooie bovenwoning

aan de Dr.Ir.Bungestraat 32 in Welten.
Ruime woonkamer, aparte keuken, 3 slaapkamers,
badkamer met separaat toilet, kelder.
Info: 045-5443451 of 06-28948415

