koerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade

Iedere dinsdag 13.30 uur
Bridgen/kaarten in gemeenschapshuis

Velen van ons werden de afgelopen dagen opgeschrikt door de massale
bomenkap in De Doom. Een trieste aanblik, al die mooie bomen tegen

Iedere woensdagmiddag bij St Anna:
van 14.30 tot 16.30u Ontmoet Welten
Benzenrade | van 15.00 tot 16.00u

de juiste nuances. Daarom toch even het volgende.

Iedere donderdag 19.30uur bridgen
in A Gene Bek.

daarvan in De Doom uitgebreid besproken met de inwoners van De Doom.

Iedere donderdag 15.00uur kienen
bij St. Anna
Iedere donderdag viskraam
bij parkeerplaats de Doom
Iedere vrijdag
van Welten Vocaal in het GHW.

de worteldruk problemen. Mensen die minder ter been zijn, ondervonden
veel hinder. Ook onder de grond waren de forse wortels een risico voor (riool)
van de bomen. Hiervoor komt jonge aanplant terug. Met wortels en aanplant

Vrijdag
18.45 uur, Harmonieorkest: 20.00 uur
3de zondag van de maand
is de molen open
Sint Maarten viering
Alzheimercafé
Filmvertoning “FF d’r uit!”
Cultuurhuis Heerlen
Kienen bij Buurtsteun
Seizoensopening
C.V. de Vlavrèters

wijk nog beter te informeren. Ook niet direct betrokkenen. Bijvoorbeeld middels
erg is, maar dan valt het de wijkbewoners in ieder geval niet zo koud op
Bestuur BWWB

Adventstukjes maken
bij Buurtsteun

in Auberge de Rousch
Herrensietzung
CV De Vlavrèters

Familiekoor) haar 30 jarig jubileum gevierd in Welten met een H. Mis
en een concert in het Gemeenschapshuis.
dag en willen bij deze graag iedereen bedanken die daarbij aanwezig was…
zonder publiek geen feest namelijk.

welterkoerier@gmail.com

Verder ook onze sponsoren, BWWB Buurtgericht werk, Ed Heuvelmans,
Vissers Chocolaterie, DA fam. Vd Leek, POP Party on A plate, Bob van Geijn
en het Gemeenschapshuis, hartelijk bedankt! Zonder jullie bijdrage was
deze feestdag niet mogelijk geweest.

Het zal u niet ontgaan zijn dat het weer op zondag de 20e oktober, bar
laten toekomen. Dit onder vermelding van uw
u in Word aan te leveren en in de bijlage toe te

met de hoop dat het allemaal wel mee zou vallen. Nee dus. Bij het vertrek
was het best nog wel aardig. Gaande weg de rit werd het almaar slechter. De
10 kg zwaarder zijn geworden van al het water dat haar leren pak had
wegdek zorgde er voor dat we alle stuurmanskunsten nodig hadden om
het stalen ros overeind te houden. Ook dat hoort bij motorrijden. Nadat
we onze duikerspakken en zwemvliezen hadden uitgetrokken werden we

Alarmnummer:
Gemeente Heerlen:
Beheerder Gemeenschapshuis:

112
14045
0652683388

Diegenen, die de juiste keuze hadden gemaakt om thuis te blijven, geven
we de kans om het dunnetjes over te doen. Ons motorclubje de Reelraiders
Dus voelt u zich vooral uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Een van
onze voorrijders wijst u de weg en wel op 10 november a.s. Verzamelen
doen we bij Motorcamping In den Hof, in Musschenbroek 27, 6414 AB
Heerlen. Precies 10.00 uur wordt vertrokken. Kom op diehards laat je
zien die dag! Het verplicht overigens tot niets.

Meldpunt drugs en

RD4:
Nightcare:
Ziekenhuis:

droog gedweild worden.

5437186
5778844
5766666

Centr. meldpunt huiselijk geweld: 5740815

Bureau voor rechtshulp:

5719551

Meldpunt openbare ruimte:

14045

Klachtennummer Mondriaan Zorggroep:

Ook voor het jaar 2020 stelt de Heemkundevereniging weer een mooie
kalender samen, met voor elke maand een bijpassende foto uit de omgeving,
uit de historie , of uit beide. Zo’n mooie kalender kost slechts 5 euro. Een
klein bedrag voor een heel jaar genieten!

SPIE, elektriciteit/

bankrekening NL10 RABO 0109 3997 73 ten name van Heemkundevereniging
straat en huisnummer.

Marion Geurts: m.h.geurts@home.nl

Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Website:

In mijn vorige column heb ik de naam van een van de
Ik schreef over mevrouw “Korten”. Dat moet natuurlijk
mevrouw “Corten” zijn. Met schaamrood op de kaken
bied ik bij deze mijn oprechte excuses aan haar aan.

Dit schooljaar volgen er twee groepen leerlingen de
lessen horeca. De leerlingen oefenen in de keuken hoe
ze een gerecht moeten bereiden. Daarnaast leren ze ook
de les o.a. hoe ze gasten moeten ontvangen en hoe ze
worden. De leerlingen leren hen te verwelkomen en hoe

Wie al vaker geweest is weet dat het een heel gezellige
en spannende middag zal worden. Dankzij de sponsoring
van vele ondernemers uit Welten kunnen er leuke prijzen

De leerlingen wil u graag uitnodigen op
2019
De leerlingen
ontvangen u in het speciaal daarvoor ingerichte lokaal:

U kunt zich aanmelden via de mail:
Neem uw buren ook eens mee of uw goede kennis
Vermeld hierbij s.v.p. uw naam en met hoeveel personen
14.30u in St.Anna.
Onder de deskundige leiding van Ed Heuvelmans. Elk
jaar weer een succes. Misschien herinnert u zich de foto’s

Met vriendelijke groet, ook namens de leerlingen van
de Catharinaschool,

stukjes. De kosten voor deze middag bedragen 10 euro.
Voor alle benodigde spullen wordt gezorgd. U kunt zich
tot 13 november opgeven via onderstaand strookje.
bedanken voor zijn medewerking).

Dhr./Mevr
Adres

tants gedoopt. Mijn ouders waren protestants. Ik denk
meer betekende dan voor mijn moeder.
Mijn vader kwam uit een vrij streng gelovig gezin.
Vooral zijn moeder was een vrouw die meende te leven
met de hand op de Bijbel. Hoewel zij later wel haar
heel eigen weg erin ging, en zich aansloot bij een groep
vindelijke beweging van ds. Pauwe. Mensen die onder
elkaar hun heel eigen geloofsbeweging hebben en met
behulp van oude boeken komen tot een heel eigen uitleg
van de Bijbel. Voor mijn vader bestond er maar een

nodigt uit!
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

Onze website bereikt u via

Het mailadres voor buurtsteun is:

boek, dat was die Bijbel zelf. En dan had hij wel meer
een leidraad om naar te leven en die probeerde hij ons
ook voor te houden.
Mijn moeders vader was een overtuigd socialist. Iemands
wiens haar eigenlijk nog lag bij de vooroorlogse SDAP.

kreeg ik een beschrijving van een plek waar ik alleen
maar langs gelopen was. Zeker wekelijks. Van hem
hoorde ik hoe ze dan leefden, die katholieken in mijn
buurt. Eigenlijk was het niet veel anders dan wij…

zou aanbreken en dat dan het morgenrood haar schit
terend zonlicht over de hele wereld zou laten schijnen.
Dus mijn moeders protestants wereldje was niet zo ge
bonden aan dat Bijbelse woord van God. Maar gelovig

Maar zoals gezegd, wij gingen niet naar de kerk. Als de
radio aanstond kon dat op de NCRV zijn, maar evengoed
op de KRO of de VARA en de AVRO. En toen later de
televisie kwam was dit net eender. Wij lazen even in
mijn vroegste jeugd de inderdaad protestantste krant

de gloriejaren 1925 – 1929.
Het repertoire strekt zich uit van kleinere bands tot
aan de vroegere bigbands zoals Fletcher Henderson,

Op
Dus wij waren bepaald geen intolerante, orthodoxe
gelovigen. Om helemaal het woord zwartekousen maar
te verzwijgen. De zondag was wel bepaald een rustdag,
mijn vader zou op die dag niet met me naar het voet
ballen gaan, maar dat idee van zondagsviering bestond
bij veel Nederlanders in mijn jeugd.
En toch… hoe keken wij naar de katholieken? Er was een
katholieke basisschool. Op de hoek van de Carnissesingel.
Op de andere hoek lag mijn Zuiderparkschool. Soms
stonden wij met wat meelij voor het hek van die school
te kijken. Die leerlingen moesten in groepjes op het plein
gaan staan en dan ook in die groepjes netjes naar binnen
lopen. Het leken wel militairen!
Dan had je op de dorpsweg een katholieke kerk. En
daarachter een klein klooster. Maar van die kerk kende
ik alleen de klok die de uren sloeg. En van het klooster
zagen we paters in bruine pijen lopen.
Aan de andere kant had je naast die kerk, bij de Bui
zerdstraat, een speeltuin. Ik dacht dat de oude mannen
die in die speeltuin rondliepen ook paters waren. Vond
het wel vreemd dat die kinderen hielpen als ze de glijbaan
Verder wist ik niets van mijn katholieke buurtgenoten.
Zij hadden hun eigen voetbalvereniging – Spartaan ’20
– en leefden in hun geheel eigen wereld.
was ik toch al 10 jaar – en je had Bisschop Bekkers,
maar dat was tv, dat was niet bij ons in de buurt. En
daar nu mee bezig?
Pas vele jaren later raakte ik aan de praat met een man
uit Voerendaal, die met een vrouw uit de Buizerdstraat
getrouwd was. Een katholieke vrouw. Hij kende katholiek
Charlois, katholiek Carnisse beter dan ik. Van hem

2019 zal deze band ook bij

Of www.jazzclubzuidlimburg.nl
14.00 uur

van ouder worden is, dat je steeds meer gebreken
accepteert, dus ook maar een extra bril.
Inmiddels ben ik vaste klant van de brillenwinkel
Sommige kinderen worden geboren met een oogafwijking

Ik heb er een verslaving bij: brillen!

niet meer alles helder te lezen valt en krijgen dan een
bril aangemeten in verband met bijziendheid.

vormen, dat ik verliefd ben geworden op de bril in het
algemeen en Roger (althans zijn zaak!!) in het bijzonder.
Ik stap graag bij hem binnen en bewonder dan telkens
de nieuwste exemplaren.

gevonden.
je een bril omdat je bijziend bent!? Waarom niet een

Zonder enige noodzaak bestel ik weer een bril, enerzijds
puur uit enthousiasme over zoveel moois, anderzijds
– ik geef het toe – omdat mijn passionele brillendrang

Naja.

bezwaar.
Ik heb thuis een grote doos, waarin ik al mijn brillen bewaar.

zat, ontstonden er bij mij wat zichtproblemen.
Steevast had ik een plek achterin de klas, teneinde
zoveel mogelijk weg te kunnen duiken bij mondelinge
mij de bril!
voor mij ook wel een hindernis.
Mijn wiskundeleraar schreef de proefwerksommen op
het bord en ik had steeds meer moeite om de juiste ge
tallen te ontcijferen. Ik trok voortdurend mijn oogleden
in een Chinees spleetje, zodat de beelden wat scherper
haalde. Nadat ik met een 2 en een 1 voor een proefwerk
was thuisgekomen, stuurden mijn ouders mij naar de
Ik bleek een afwijking van min 1,5 te hebben en ook nog
cilindervorming. Dat laatste uitleggen, is te ingewikkeld.
In elk geval voelde het moeten gaan dragen van een
50 jaar geleden hadden ze nog geen coole brillen en
(weet u nog?). Ik schaamde me rot op school, maar
mijn punten werden wel beter.

Zorgen voor een naaste met psychische klachten en/
en schuldgevoel zorgen ervoor dat mantelzorgers vaak
geen hulp durven te vragen, waardoor zij op de lange
duur verstrikt raken in de zorg voor hun dierbare.
Mensen kunnen bijvoorbeeld hun baan verliezen of
zelf psychische klachten ontwikkelen. Om meer begrip
te creëren van de omgeving (werk, familie, vrienden)

Alles went en toen de lenzen hun intrede deden, kon je
zelfs kiezen tussen het dragen van lenzen en een hippe bril.
vertoning ‘FF d’r uit!’.
kunnen er leesproblemen ontstaan. Ook ik werd, naast
bijziend, “verziend”. Raar, maar waar. Papieren/kranten
moest ik steeds verder van me af houden, om het ge
drukte goed te kunnen lezen.

nes uit de gelijknamige theatervoorstelling ‘FF d’r Uit!’.
Deze eerder in Den Haag gespeelde voorstelling is
ggz en verslaving.

Op enig moment werd de gang naar de brillenman
een bril waarmee je én kunt lezen én alles veraf zien.
Ik werd helemaal dol van het voortdurend op en neer
en/of verslaving kunnen betekenen.
zien wisselen elkaar in hoog tempo af. Dat was afzien.
Dan maar een aparte bril voor het lezen. Het voordeel

iedereen die wil weten wat het zorgen voor een naaste
betekent of op zoek is naar familieondersteuning.

145 in Heerlen. Aanmelden is gewenst via
www.mondriaan.eu/agenda of bij Mark Ahsmann

Melden helpt!
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.
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

Dan is het goed te weten dat een keur aan Heëlesche

is er veel meer die avond. Al voor het eerste optreden zal
weten te brengen. Ik kan geen reden bedenken om er
niet bij te zijn, jij toch ook niet!
prins op de eerste vrijdag van het nieuwe jaar. In 2020
is dat op vrijdag 3 januari.
seerd te hebben, gaan we dit seizoen weer terug naar
Rousch op zondag 19 januari 2020.
Ook dit jaar hebben we de prijs van een entreekaartje

Ook kunnen jullie weer gebruik maken van het ontbijt,
dit jaar verzorgd door onze hoofdsponsor Auberge De

Verdere info volgt na de bestelling en bij vragen kunt u
bovenstaand emailadres.

Zodra het Heëlesche vastelaovendseizoen is geopend
dan weet je dat het niet lang meer kan duren tot C.V.
Bensroa. Dat gebeurt dit jaar op

maken. Niet alleen de prinsen en het bloemenmeisje
zijn vanaf 15 november weer in vol ornaat. Datzelfde
geldt ook voor de leden van de Raad van 11 en de Oud
Prinsen die op deze avond hun vertrouwde sjuutjes

Naast de diverse plichtplegingen gaan we die avond
natuurlijk ook samen vastelaovend vieren. Wanneer
je Aod op Nuj hebt gemist heb je misschien nog wat
moeite om zo vroeg in het seizoen al op gang te komen.

