
Stichting Buurtgericht werken Welten Benzenrade

Welterkoerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade

Bijzondere tijden in Welten 
Benzenrade
Anders dan u van ons gewend bent dit keer een “dunne” Welterkoe-
rier. Langzaam komt het  ‘gewone leven’ weer op gang. 

Maar…..
Nog steeds mogen wij niet in grote groepen samenzijn. Dat betekent 
dat geplande activiteiten of evenementen in onze buurten voorlopig 
nog geen doorgang kunnen hebben. Daar dus ook geen 
aankondigingen van. Dus nog even géén vlaai proeven bij ’t Bakkes 
of een kopje soep halen bij St Anna op de woensdagmiddag.

Maar we kunnen wel weer een pilsje drinken bij ‘Bert en Anja’ of een 
hapje eten bij ’t Koffiehuuske, De Geleenhof of De Rousch. En ook in 
het Gemeenschapshuis kunnen weer (zij het beperkt) enige 
activiteiten plaatsvinden. Onze plaatselijke winkeliers zijn al volop in 
business en blijven u van harte welkom heten.

En natuurlijk blijven we fietsen, wandelen (met of zonder hond) of 
hardlopen en genieten van onze prachtige natuurgebieden rondom 
onze wijk. Laten we ook vooral genieten van wat we wèl kunnen. 
En hoop houden op een terugkeer naar ons SAMEN LEVEN, 
zoals het was.

Achttiende jaargang nr.9 wo 17 juni 2020. Uiterlijke inleverdatum kopij 24 juni. Verspreiding wo 1 juli. Oplage 2000 expl.

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende 
koerier is woensdag 24 juni. tot 12.00u. 
Kopij en advertenties stuurt u naar
welterkoerier@gmail.com

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.



In memoriam May Luijten
Vorige week bereikte ons het verdrietige nieuws dat May Luijten op bijna 
90-jarige leeftijd overleden is. Bijna 90 jaar, bijna 72 jaar lid waarvan 
40 jaar secretaris waarvoor hij overigens benoemd is tot Lid van 
verdienste van zijn Muziekvereniging TOG. 

Begonnen als klarinettist maar eenmaal op leeftijd gekomen gestopt als 
spelend lid miste hij geen repetitie op de vrijdagavond. Wanneer het 
Jeugdorkest begon met de repetitie liep May halverwege het GHW 
binnen en nam plaats op zijn plekje aan de bar. Tijdens het kopje koffie 
was er altijd tijd voor een praatje, oprecht geïnteresseerd. 

In 2018 hebben we hem nog in het zonnetje mogen zetten voor zijn 
70-jarig jubileum bij onze vereniging. Vooral niet te veel aandacht, daar 
zou hij zich alleen maar ongemakkelijk bij voelen. Vorig jaar vierden we 
het 100-jarig jubileum van zijn TOG, hij heeft er met volle teugen van 
mogen genieten. Mede dankzij zijn ijzeren geheugen is het jubileumboek 
ter ere van dit 100-jarig jubileum tot stand gekomen.

Gelukkig hebben wij als vereniging en ereleden dinsdag 9 juni op gepaste 
wijze afscheid van hem mogen nemen. Wanneer we onze repetities weer 
mogen hervatten zal zijn plaatsje aan de bar helaas leeg zijn.

Info pagina

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

Belangrijke 
telefoonnummers
Alarmnummer: 112
Gemeente Heerlen: 14045
Beheerder Gemeenschapshuis:  0652683388
Buurtsteun:  06-16800025
(dringende hulpvragen en uitsluitend tijdens kantooruren)
Sociaal Buurtteam: 045 7111551
Martinuskerk: 5713225
Politie: 0900-8844
Wijkagent Jan Reubsaet via 
Centrale voor acute gevallen: 0900-8844
Twitter: @POLWeltenBenz
RD4: 5437186
Nightcare: 5778844
Ziekenhuis: 088-4597777
Dierenambulance: 0900-7009000
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 Overlast en 
Openbare Ruimte: 14045
Klachtennummer Mondriaan Zorggroep: 
Binnen kantoortijden 088 506 7700
buiten kantoortijden  088 506 6262

SPIE, elektriciteit/
straatverlichting/gas: 088 945 0850
Water: 0800-0233040 

uw onderneming promoten? 
Plaats hier uw advertentie!

1/4 pagina: € 40 
1/2 pagina: € 75

  1/1 pagina: € 125
Alle prijzen gelden per editie. 

Bij structureel adverteren 
ontvangt u een korting.

Stuur uw (zwart/wit) advertentie naar 
welterkoerier@gmail.com



Welten nodigt uit!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 

045 30 30 820
Geleenstraat 63, Heerlen

www.welkominwelten.nl



Voorlopig geen  Alzheimercafé
De wereld staat stil , maar tegelijkertijd ook op zijn kop       
Als gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn,
Besef je hoe bijzonder gewone dingen zijn.
We mogen elkaar niet meer vasthouden.
Er is een afstand nodig van anderhalve meter.  
En dat juist nu we elkaar zo nodig hebben……

Wij willen het contact met u vasthouden.
Wij hopen dat het goed met u gaat,
en als Corona u direct of via anderen getroffen heeft, 
dan wensen wij u sterkte toe.

Het bestuur van Alzheimer Afdeling Parkstad Limburg is op dit moment druk doende om 
goede alternatieven te vinden voor het Alzheimer Café en de Wereld Alzheimer Dag 2020. 

Tot die tijd willen wij u erop attenderen dat u  met ons telefonisch contact kunt opnemen 
als u even wilt praten, of een vraag wilt stellen of  uw hart even wilt luchten.
Dit kan met de volgende vrijwilligers – bestuursleden:
Thera Pasmans-Claessen (bestuurslid belangenbehartiging)  tel. 045-5416497; 
Lyan Senden (bestuurslid voorlichting) tel. 045-5256777, 
Leon Pieters (secretaris) tel 0613365008.

“ Houd de moed erin  en let op elkaar”



Dementiemonitor 
Mantelzorg 2020 
Voor de 7e keer is de Dementiemonitor Mantelzorg van 
start. Dit is het tweejaarlijkse onderzoek van 
Alzheimer Nederland onder mantelzorgers van een 
naaste met dementie. Hoe gaat het met hen, welke 
zorg en ondersteuning gebruiken zij en voldoet die aan 
hun behoeften? Alzheimer Nederland voert het 
onderzoek uit in samenwerking met het Nederlands 
Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg 
(Nivel). De resultaten worden opnieuw gebruikt om 
landelijk en regionaal aandacht te vragen voor de 
problematiek en behoeften van mensen met dementie 
thuis en in een zorginstelling, en hun mantelzorgers. 
De vorige keer (2018) vulden bijna 4.500 mantelzorgers 
de vragenlijst in, door jullie hulp!

Ook deze keer hebben we jullie weer hard nodig 
zodat zoveel mogelijk mantelzorgers de vragenlijst 
invullen. Bij voldoende respons kan er niet alleen een 
landelijke rapportage worden opgesteld, maar ook 
per regio zichtbaar maken hoe mantelzorgers ervoor 
staan. 

De dementie monitor is bedoeld voor naasten van 
mensen met dementie die thuis of in het verpleeghuis 
wonen. Daarom sturen wij deze tekst ook door naar 
de bestuurders van de instellingen en cliëntenraden 
met het verzoek dit te delen via de bestaande kanalen 
met de instellingen en te vragen naasten/ mantelzor-
gers te stimuleren en te ondersteunen bij het invullen 
van de monitor. Als meer mensen de monitor invullen, 
dan  neemt de betrouwbaarheid van de conclusies toe 
waardoor ook de inzet van het beleid zorgvuldiger kan 
plaatsvinden.
Dan kunnen wij dit ook naar de bestuurders en naar de 
cliënten organisaties/ cliëntenraden zenden. 

De Dementiemonitor loopt (al) van maart tot 30 
september 2020.

U doet weer mee ? 
Ga dan naar: www.dementiemonitor.nl

  Ga naar  > dementiemonitor.nl 
en vul de online vragenlijst in!

Laat ons weten hoe het met u gaat!
Heeft uw naaste dementie? 
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• 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.  

 

Atelier ’t Schaartje  
 
Dr. Goossensstraat 46  
6419 CE  Heerlen  
Mobiel +31 (0) 6 - 51 391 067  
Email: tschaartje@bima.nl  
www. Ateliertschaartje.nl  
Bel of mail gerust voor inlichtingen, een afspraak, 
of op verzoek ook service aan huis.  

Welten nodigt uit!

045 30 30 820
Geleenstraat 63, Heerlen


