koerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade

Iedere dinsdag 13.30 uur
Bridgen/kaarten in gemeenschapshuis

Iedere woensdagmiddag
van 14.30 tot 16.30u Ontmoet Welten
Benzenrade | van 15.00 tot 16.00u
Iedere donderdag 19.30uur bridgen
in A Gene Bek.
Iedere donderdag 15.00uur kienen
Iedere donderdag viskraam
bij parkeerplaats de Doom
Iedere vrijdag

Een kort verslagje over het eerder aangekondigde concert in de Muziekschuur
van ’s-Gravenvoeren op 3 november. We zijn er met negen personen heen
geweest en ondanks wat perikelen door versperde wegen hebben we met
Gershwin, maar wisten het programma ook nog op een hilarisch ludieke
nagepraat in de kelder onder het genot van een lekker glaasje door de
gastheer zelf-gemaakte appelwijn.
Weet u misschien ook iets moois of interessants op cultureel gebied,
dat de moeite van een bezoekje waard is? Laat het ons weten
voor u en/of meer belangstellende Weltenaren!

Vrijdag
3de zondag van de maand
is de molen open
Adventstukjes maken
bij Buurtsteun

in Auberge de Rousch

De uitslag is te vinden op www.zonnebloem.nl/loterij. In Welten zijn
prijswinnende loten verkocht, dus controleer uw loten.
Wij willen alle inwoners van Welten en Benzenrade bedanken. Ten eerste

deelnemers kunnen organiseren.

met ruime woonkamer- keuken-inloop douche-toilet
kelder en eigen tuin, parkeren voor de deur.
aan de Ir.Lelystraat 21 in Welten.
welterkoerier@gmail.com

info: 043-4081944 of 06-29561476

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

niet op Welten -Benzenrade betrekking hebben
worden plaatsings-kosten berekend.

Bij binnenkomst werd iedereen feestelijk ontvangen met muziek van het
muzikale gezelschap voor onderhoudende muziek en een geweldige sfeer.
Er werd volop meegezongen en geschunkeld.
Alarmnummer:

112

Beheerder Gemeenschapshuis:
Buurtsteun:

0652683388
06-16800025

helpende handen. De werreme sjink met heerlijke saus, ei met spek, diverse
vleeswaren, kaas en broodjes gingen erin als koek.
Ook het glaasje vooraf werd zeer gewaardeerd.

Meldpunt drugs en

Centrale voor acute gevallen:

0900-8844

RD4:
Nightcare:

5437186
5778844

Dierenambulance:

0900-7009000

Alg. maatschappelijk werk:
045-5604004
Centr. meldpunt huiselijk geweld: 5740815

Bureau voor rechtshulp:
Kindertelefoon:
Meldpunt openbare ruimte:

5719551
0800-0432
14045

Iedereen ging weer tevreden en voldaan naar huis en keken al weer uit
naar de volgende brunch.

Als deze Koerier bij u in de bus ligt
zijn wij druk bezig met het maken
van Adventstukjes. Leuk dat veel
mensen zich opgegeven hebben.
In december zullen enkele jonge
leden van de TOG optreden voor
de bezoekers op woensdagmiddag.
middag welkom om andere mensen

Kabel:
Water:

0800-0340
0800-0233040

Wij zoeken nog mensen die willen
breien of het aan andere belangstellenden willen leren.

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

Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Website:

vinden via hun mobiel het spelletje
Wordfeud te spelen. Niet alleen
omdat het leerzaam is en een leuke
bezigheid maar ook om elkaar korte
berichtjes te sturen en zo contact
te kunnen hebben met een ander.
Wij zorgen dat u met elkaar in
verbinding komt!

ook meldt, dat hij/zij ook niet zo lekker in zijn/haar vel
Twee personen die elkaar ontmoeten en allebei gewoon
tegen elkaar zeggen, dat het niet zo goed gaat, bieden
elkaar niet alleen steun, maar bezorgen elkaar ook een

en blijdschap. Men helpt elkaar enigszins.
Ik ben geen psycholoog, maar volgens mij werkt dit wel zo.
Die antwoorden worden ook gegeven als het helemaal

Dus, als ik u de volgende keer zie, terwijl ik met mijn honden

ellende was.

in Welten, zal ik u precies zeggen hoe ik me voel.
We hebben dan een kort, oppervlakkig gesprekje (ik

Waarom geven mensen zo’n antwoord?
Waarom niet gewoon de waarheid vertellen?
Wellicht is het een vorm van ontkenning, kop in het
zand steken, leven in een eigen werkelijkheid of gewoon niet kwetsbaar willen opstellen. Niemand enig

die wellicht zelfs wordt voortgezet bij Anja en Bert en
verrijken elkaar met wederzijdse ervaringen (ik heb dan

Een week lang geen zon op Gran Canaria, een vies
zwembad, slecht eten in het hotel en ook nog eens
een beurs met € 300,- verloren, kan toch echt niet het

Ik wil het weten.

Anton Winnikes

Als ik iemand tegenkom die ik lang niet gezien heb en
deze mij vraagt hoe het met me gaat, geef ik in principe
gewoon een antwoord dat aansluit bij mijn geestelijke
prima of goed.
-

uit door te vragen en te komen tot een echte, persoonlijke,

lijks en gaat dan over tot de orde van de dag. Meestal
generlei waarde. U kent dat wel, zo’n soort gesprekje
als op een verjaardagsfeestje. Ik heb daar helemaal
ik verjaardagsfeestjes meestal. Ik pas dan liever, maar
mijn vrouw haalt mij toch elke keer weer over om
gezellig mee te gaan en mee te doen. Nou, goed dan,
voor deze keer.
Als je je niet top voelt en iemand vraagt je hoe het met
gesprek en dat doet meestal goed, zeker als de ander

Bewoners van de appartementen in Welten hebben
van de gemeente/Rd4/ een mini container gekregen.
Een afgesloten emmertje bestemd voor GFT -afval.
Iedere week wordt dit emmertje opgehaald.
Goed geregeld.
Maar wat blijkt? Er zijn mensen die de avond tevoren
ten. De zakken worden soms opengebeten, de rommel
ligt op straat. Dit is smerig en trekt bovendien ongedierte

nodigt uit!
echte aandacht
oprecht advies
resultaat gerichte behandelingen

Voor kerstcadeaus
Voor relatiegeschenken
Voor kerstpakketten
Voor wijn/spijs suggesties
Ik help u graag!

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

Loebna Tajran
Weltertuijnstraat 68
6419 CV Heerlen
Tel: 045 - 5712343
fysiotherapiewelten.nl

Weltertuijnstraat 66/B - 6419 CV Heerlen
045 571 71 74 - info@wijnproevervanwelten.nl
Het hele jaar door scherpe prijzen!

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

nodigt uit!
Van der Leek
& dochters

Elke werkdag
geopend om 8.30 uur
Óók op maandag!
DA WELTEN
Weltertuijnstraat 70
6419 CV Heerlen

• 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.

045-5712600
www.dawelten.nl
contact@dawelten.nl

PROFESSIONEEL - PERSOONLIJK - PLEZIERIG

Weltertuijnstraat 68/a | 6419 CV Heerlen
Tel: 045 - 571 40 42

NL73 INGB 0005 9880 68

K.v.K.611251

Ik geloof niet dat de rector op mijn oude middelbare school veel twijfels aan zichzelf had. Toen hij nog

Onze website bereikt u via

Uit het feit dat hij tot nog toe de enige in mijn leven is
geweest, die meende mij te mogen aanspreken met
Maar, hij bakte ze af ten toe wel bruin. Als is dat voor
onderstaand voorbeeld misschien wel een verkeerde
omschrijving.
hij af en toe de klas binnenstappen voor een mededeling
voor de leraar of voor ons, maar dan eerst een mop
vertellen. Waarop hij voordat wij konden reageren in
kleurde gezichtshuid werd dan van lichtroze plots paars.

Wij zwijgen.
Wij blijven zwijgen.
Nee.
Ik dacht dat hij er die middag in bleef, in die lach. Al
was de wens misschien vader van die gedachte. Ik
dacht namelijk dat ik door de stoel zakte. Ok, onder
elkaar hadden wij ook wel grappen met een licht racisrector. In een klas met een Indische leerling.
me tegenover haar.
King vermoord. De voorvechter van de gelijke burgerrechten voor blank en zwart. Maar zou de rector zich
ooit voor die man geïnteresseerd hebben?
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•

