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Wijkblad voor Welten Benzenrade

Iedere dinsdag 13.30 uur
Bridgen/kaarten in gemeenschapshuis

Iedere woensdagmiddag bij St Anna:
Benzenrade
Iedere donderdag 19.30uur bridgen
in A Gene Bek.
Iedere donderdag 15.00uur kienen
bij St. Anna
Iedere donderdag viskraam
bij parkeerplaats de Doom
Vrijdag
18.45 uur, Harmonieorkest: 20.00 uur
3de zondag van de maand
is de molen open

Het gala der kampioenen

Bloemenmeisje
markt in Villa Eikhold

Buurtgericht Werken van de gemeente Heerlen. Wethouder Buurtgericht
Werken en Burgerbetrokkenheid, Adriane Keulen, sprak de aanwezigen
toe en dankte de vele vrijwilligers voor al hun werk en inzet in de buurten
en wijken. Ze onderstreepten nogmaals het belang van de samenwerking

Vasteloavendskarresel
Carnavalsmis

2019. Er is veel gebeurd op het gebied van Buurtgericht Werken. Samen
zijn we er voor gegaan en hopelijk gaan we samen door. Nogmaals mijn
oprechte waardering, mede namens de buurtregisseurs (voor onze wijk
zijn dat Karin van Melis en Eugène Hodes) en teamleider Sociale Veiligheid
en Buurtregie Rob Smeets”.
Het bestuur van Buurtgericht Werken Welten Benzenrade maakt gelijk van de
gelegenheid gebruik om deze woorden van dank en waardering door te geven
aan alle andere vrijwilligers, die niet aanwezig waren, maar die ook betrokken
zijn bij het wel en wee van onze mooie wijk. U maakt echt het verschil!
De bijeenkomst werd muzikaal omlijst door niemand minder dan “ons eigen”
welterkoerier@gmail.com

laten toekomen. Dit onder vermelding van uw
u in Word aan te leveren en in de bijlage toe te

De oprichters wilden zich vervolgens op het voetballen concentreren en
vonden anderen bereid om het eerste bestuur moesten vormen. Dat werden

Alarmnummer:
Gemeente Heerlen:
Beheerder Gemeenschapshuis:

112
14045
0652683388

Het eerste kampioenschap van de club viel ook een jeugdteam ten deel:
te zien.

Klachtennummer Mondriaan Zorggroep:

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

Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

verzameld in een jubileumboek dat zal verschijnen bij de viering van het
kent die we in dit boek kunnen opnemen, dan houden we ons daarvoor

Website:

een berichtje. We nemen graag contact met u op.

Stel: u bent de molenaar en pachter van de Weltermolen.
dagelijks aan het werk in dienst van de eigenaar van
jaar ingeluid. Veel bezoekers (300% meer dan op een
normale woensdagmiddag!) genoten van de heerlijke
drankjes en lekkere hapjes.

staat is om op woensdagmiddag elkaar te ontmoeten
hopen we toch dat ook u het een keertje probeert om

Zowel het molenwerk als het land bewerken gebeurt
in samenspraak met deze eigenaar. Er wordt een kind
Zij zal het huis en molen en bijbehorend land erven. U,
als pachter gebruikt de weg naar het veld, iets voorbij

het pad beuken te planten. En, mirakel!, de vader van
de kleine Marie gaat akkoord. Voorbij de vijver loopt

Wij vangen u voor de drempel al op!!
Het voorlopige programma voor de komende weken
Eh … de lezer begrijpt, dat dit scenario gedeeltelijk uit
een middag over hulphonden
kienen
paasstukjes maken
onze zeer gewaardeerde brunch

Nu zijn we meer dan 200 jaar later en die beuken staan

De laatste maanden komen er meer mensen met vragen
tueus staan de grote beuken daar nog steeds! Door het
team niet meer aanwezig op de woensdagmiddag in
door en u wordt dan binnen een dag teruggebeld.
Wilt u ook weleens een middag als vrijwilliger meelopen

ongeveer berekenen. De dikste beuk is iets meer dan 2
meter in omtrek en dat zou kunnen betekenen dat deze
worden beuken niet ouder dan tussen de 200 en 250
jaar. Beuken van 300 jaar zijn zeldzaam in Nederland.

welkom. Loop gewoon eens binnen .
dat een van eigenaren van Strijthagen de bomen rond
Tot ziens op woensdagmiddag om 14.30u in het restaurant
van St. Anna (naast de parkeerplaats aan de Doom)
uw eigen wijk!

plaats, boven aan de weg, bij de kruising die links naar
de voetgangersbrug leidt. Ze staan nog steeds heerlijk
te wiegen in de wind en in de zon. Alhoewel een van
waar de zon in de zomer zal branden. Beuken kunnen
Een lap jute zou helpen om deze geweldige beuk te

beats, maar alleen carnavalsklanken uit een ver verleden:
Hawaii, Dat is die soep, Ut Hergotje, De beste Sjöt etc
etc…..noem ze maar op. Natuurlijk zullen er ook liveop
tredens plaatsvinden. Als eerbetoon aan wijlen Wiel
Gerrits, wordt de kroeg dan ook omgedoopt tot Bertjes

Aanvang 20.00 uur

hebben gedacht. Beuken plant je niet voor kortstondig
gebruik, beuken plant je voor de toekomst van je land
goed, de grond en de mensen die in het dorp wonen.

nodigt uit!
echte aandacht
oprecht advies
resultaat gerichte behandelingen

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

• 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.

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

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

NL73 INGB 0005 9880 68

K.v.K.611251

nodigt uit!
PROFESSIONEEL - PERSOONLIJK - PLEZIERIG

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

Carnaval en muziek zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden, dus aan muziek zal het op deze avond
maakt. Na het handen schudden gaan de voeten van
de vloer en kunnen we nog lang helemaal los gaan.
We gaan er met zijn allen een
van maken

de Chirurgenact van toneelvereniging de Speelman uit
Welte ‘t leeg te bringe.
drieent vuur jiekeringe!
Sjpass, plezeer en veul joeksereij sjteet beij die sjtaatse
och i Welte Bensroa i sjtand te haote. Nieks sjunder um
mit de vasteloavend heem te kome, doa woa dieng zieël

lemmenaat vuur te rupsje i gesjlage en sjteet mit zieng
Roger I, de 64e prins van de vereniging, zijn prinsenre
dus niet ontbreken, aandacht waarmee hij sinds zijn
totaal onverwacht voor het Weltense voetlicht sprong,
überhaupt is overstelpt.
Trabantje , ‘t makt allenuij ging kloeëte oet.
s carnavalsverenigingen en alle inwoners van Welten

Mit de gruss va

Uiteindelijk is de wet bedoeld om de kwaliteit van leven
mantelzorgers hierbij te ondersteunen. Drs. Angela
willige zorg thuis”) is de gastspreker op deze avond.
Zij zal ingaan op de nieuwe wet. Er is zeker voldoende

19.00 uur en om 19.30 uur starten we met het programma.

Niet meer uit het programma weg te denken is de
hulp in de huishouding voor mijn woning in Welten
avond vol in de spotlights te shinen.
De voorkeur gaat uit naar een vrouw van 40+.
en Bert met het ontvangst van de gastverenigingen.

dit aantal zal toenemen tot 8400 in 2040 (dit is een

gezien wordt als een overgangsjaar. Deze nieuwe wet

avond stellen en delen. U moet niet verwachten dat
er op alle vragen een pas klaar antwoord gegeven kan
worden, maar er samen over praten kan wel helpen bij
het zoeken naar mogelijke antwoorden en oplossingen.

