koerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade
Iedere dinsdag 13.30 uur

Iedere woensdagmiddag bij St Anna:
van 14.30 tot 16.30u Ontmoet Welten
Benzenrade
Iedere donderdag 19.30uur bridgen
in A Gene Bek.

Verbijsterend! Wat overkomt ons toch deze dagen?
Je kunt niet meer om het Corona monster heen. Het gaat zo snel allemaal.
Nieuws van vandaag is, morgen al weer achterhaald. Sommigen onder ons zijn
volledig van slag. Helaas wordt ook nog steeds gedacht dat het wel mee valt.

Iedere donderdag 15.00uur kienen
bij St. Anna
Iedere donderdag viskraam
Vrijdag
18.45 uur, Harmonieorkest: 20.00 uur

Bestuur Buurtgericht Werk Welten Benzenrade (BWWB)

4de zondag van de maand

bij ontmoet-WB
Storyville Jassband
in Auberge de Rousch
Bakdag ‘t Bakkes
(bij mooi weer)
Paasstukjes maken
bij ontmoet-WB
75 jaar Weltania, toernooi
dames en heren veteranen

afdeling Verkeer van de gemeente recent een enquête uitgevoerd in een

Voor de invoering (uitbreiding) van een blauwe zone gelden twee criteria:
1. meer dan 50 % van de geënquêteerden moet reageren

jeugd Welten
huldiging jubilarissen
75 jaar Weltania, reünie
(oud)leden en alle andere
belangstellenden.

welterkoerier@gmail.com

Gebied

aantal
adressen

aantal
stemmen

voor

tegen

geen
mening

1
2

124
116

56 (45%)
66 (56%)

11 (20%)
36 (54%)

40 (71%)
27 (41%)

5 (9%)
3 (5%)

Gebied 1 = Prof. van Itersonstraat en Dr. Ir. Ross van Lennepstraat
Gebied 2 = Frankenlaan (ten Oosten van de J.F. Kennedylaan) en Ir. Lelystraat
Met deze uitslag wordt niet voldaan aan bovengenoemde 2 criteria.

Parkeerdruk wordt door bewoners kennelijk verschillend ervaren.

u in Word aan te leveren en in de bijlage toe te

E-mail: verkeer@heerlen.nl
BWWB
Namens de afdeling Verkeer van de gemeente Heerlen

Alarmnummer:
Gemeente Heerlen:

112
14045

Buurtsteun:

06-16800025

de wijk Welten Benzenrade verlaten. Hij zal de dienst niet helemaal verlaten,
Wijkagent Jan Reubsaet via
Centrale voor acute gevallen:

0900-8844

Nightcare:
Ziekenhuis:

5778844
088-4597777

Kindertelefoon:

0800-0432

mens.

SPIE, elektriciteit/
Water:

0800-0233040

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

Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Amsterdammer, maar vanwege de liefde terechtgekomen in Vaals.
Hij zal zich in een volgende WelterKoerier zelf nader aan u voorstellen.
Wij heten onze nieuwe wijkagent in elk geval van harte welkom in onze

Website:

Bestuur BWWB

Geannuleerd!

steeds meer mensen in Nederland besmet.
Er worden maatregelen genomen om verder besmet-

niet die heerlijke vlaaien gebakken kunnen worden
de volgende maatregelen.
wordt vooralsnog een maandje uitgesteld.
2020 gaat niet door!
Het klinkt droog en verbazingwekkend maar gezien de
voorkomen dat het corona virus ook in Zuid Limburg

u hierover natuurlijk informeren.
Frits Schlosser tel. 045-5213455 of
Leon Pieters (secretaris) Quaedvlieglaan 13, 6371 HA

niemand minder dan Olivier Labatski, misschien wel de

Stadsingenieurs en stadsbeheer.
middelgrote gemeente en het zouden er veel meer
kunnen en mogen zijn. Gemiddeld gezien in Nederland
doorgaan in verband met de huidige Corona crisis.
Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u ons
via e-mail (buurtsteunwelten@gmail.com) of telefonisch

ruim over de 90 jaar, in de Gouverneurstraat die hem
had meegemaakt in haar straat.

Welterkoerier.
Het liefst zou hij dit veranderd willen zien, maar het is

Vanwege het coronavirus, dat uitgegroeid is tot een
grote bedreiging voor onze gezondheid, hebben we
moeten besluiten het concert van de Storyville JassMet de band wordt er gekeken naar mogelijkheden het

het verleden behoort en dat wij u, gezond en wel, weer
Het bestuur

groenbeleid zou dan moeten veranderen, zodat een
goede en gezonde boom langer kan blijven staan en
groter mag worden dan tot nu toe. Als je kiest voor de
ruimte om zich heen krijgt voor wortelgroei, geen schade
aan leidingen etc kan veroorzaken, zou dat een mooi
het meeste groen nog jaren zeer terecht zijn.
Eigenlijk zal ons bewustzijn over bomen moeten verburgers moet wakker worden. We hebben bomen o, zo
nodig. Alleen al voor die – zeker en vast - hete zomers
die zich de komende jaren vaker zullen voordoen. Voor
de schaduw, voor al die insecten, die dreigen uit te
sterven. En tja, als de insecten uitsterven of sterk

nodigt uit!
echte aandacht
oprecht advies
resultaat gerichte behandelingen

15 jaar geleden opende ik de deuren
van mijn praktijk.
Een fantastische uitdaging!
Ik wil al mijn patiënten bedanken voor
het in mij gestelde vertrouwen, alle
positieve reacties en mooie
complimenten.
Zonder uw vertrouwen was dit niet
mogelijk geweest!

• 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

Bent u niet in de gelegenheid om naar onze winkel
te kunnen komen en heeft u lenzen en/of vloeistof
nodig of heeft u een andere vraag....
Bel of mail ons en wij zorgen voor een oplossing!

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

verminderen, zullen de vogels ook verdwijnen, Zij vinden
geen voedsel meer en trekken weg, uit de stad, uit uw
straat, uit uw tuin.

Hij zou ‘t geweldig vinden als we allemaal iets bijdragen,

dit geldt wereldwijd inmiddels. Er zullen zoveel mogelijk
gaf hem te interviewen.
en genoeg zuurstof in de lucht te brengen. Een wereld

een vijvertje, zaai een veldje bloemrijke kruidenmengels
in. Er zijn genoeg struiken die zoveel bloemen geven

Het was begin 2020...
veel stormen en veel regen

Nederland – en ook de landen om ons heen - , zullen
ander beleid moeten maken en zich niet door wegen-

vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarHet was Maart 2020...

boom er één teveel is.

de meeste auto's stonden langs de kant van de weg, de
mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de
Iedereen wist wat er aan de hand was

omgeving aankunnen. Ondanks verkeer, schadelijke insecten (ja, die zijn er ook), en gegraaf is het de bedoeling

Als iemand terugkomt na jaren van afwezigheid in

Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven bloeien
En de lucht werd roze en blauw
Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht
vroeg door de ramen
Het was Maart 2020...

Als gemeente heb je niet alleen hoofden van de groenvoorziening en beheerders nodig met een vooruitziende
blik, maar ook medewerkers die echt van groen en bomen
en wortels van bomen of de boom zelf beschadigd. Het
is erfgoed: groenerfgoed! Net zoals we oude gebouwen
en monumentale boerderijen niet verloren willen laten
niet voor de bomen waar we ons aan hechten, die we
zien groeien en bloeien.

Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen
te doen of om de hond uit te laten
restaurants en bars
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken
Mensen moesten vanuit huis gaan werken
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in
uitgesteld...Iedereen wist het

Groencolleges dragen kennis bij.

Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste
geuren. Het was Maart 2020

Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen
zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden
moeten ontslaan
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens
elkaar bewaren, dat was afschuwelijk

Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers,
iedereen wilde iets doen

Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei
weer kon
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het

in de zorg alles draaiende te houden
Het was het jaar waarin men het belang erkende van
gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van

zagen er allemaal hetzelfde uit...
En de weken duurden ineens veel langer...
maatregelen zouden volgen...
het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken
niemand had dit verwacht...Iedereen wist wat er gebeurde

En de lente wist het niet,

Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien

En het werd steeds warmer
En er waren veel meer vogels

kinderen kon doen

En dat het virus had verloren!
Met tranen in de ogen...

Sommigen leerden een nieuwe taal
Sommigen ontdekten kunst
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en
vonden de weg naar zichzelf terug

een herberg met slechts vier mensen
liefde van hun leven te vinden
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen
mensen werden helden, ze werden meer gewaardeerd
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen
dingen om er iets aan te doen
Mensen herstelden van hun stressvolle leven

En de wereld was mooier en liefdevoller geworden
En de mensen waren humaner geworden
En ze hadden weer waarden en normen

ook zij was genezen van wat de mensen háár veel eerder
hadden aangedaan
En toen kwam de zomer....
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood
Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen
Susan Blanco (De Taalrecycler)

konden bellen

In onze omgeving voelen en ervaren we allemaal de

welterkoerier@gmail.com
Onze website bereikt u
via
Hier is ook de hele
Om elkaar te steunen, een hart onder de riem te
steken of alleen maar te laten weten dat we aan elkaar
denken stelt Heerlen Mijn Stad in samenwerking met

schrijven voor familie of vrienden die men misschien
verloren in de omgeving
te sturen naar mensen die je niet kent en behoren tot

kunnen wel wat extra steun gebruiken.
Waarnemend burgemeester Emile Roemer omarmt de

GRATIS
BEZORGEN
te laten weten dat je aan hem of haar denkt” aldus
waarnemend burgemeester Roemer.
U kunt gratis voor de deur parkeren
en contactloos kopen en betalen.
Heeft u vragen bel of mail ons
gerust.

Weltertuijnstraat 66/B - 6419 CV Heerlen
045-5717174 - info@wijnproevervanwelten.nl
Het hele jaar door aanbiedingen!

