koerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade

welterkoerier@gmail.com

De Gemeente Heerlen kondigt werkzaamheden aan in de Welterlaan.
is in de betonnen rioolbuizen scheurvorming geconstateerd. In de
afgelopen periode is een uitvoerig onderzoek uitgevoerd naar de
-

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

aanbrengen van een relining. Dat wil zeggen dat het riool niet verwij-

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

oppervlakte zeer gering zijn en zal dit voor de minste overlast zorgen
voor de omgeving.
De werkzaamheden vinden plaats
het gedeelte

a.s. op

werkzaamheden plaats verspreid over de diverse rijstroken. VanDat betekent voor de Welterkoe-

Heerlen-Centrum. Met behulp van verkeersmaatregelen wordt het

middels bebording.
graag voor de feestdagen erin
met ons op!

en voetgangers
bereikbaar.

Heb jij vragen of ideeën voor jouw straat of buurt?
BuurtPraat is er om met jou hierover in gesprek te gaan!
Tijdens BuurtPraat horen wij graag wat er speelt in jouw straat of
meer mee te doen? Of heb jij een idee over wat er voor jongeren
in de straat of buurt gedaan kan worden? Of krijg je signalen dat de
Samen met jou kijken we hoe we jouw idee vorm kunnen geven. Ook

Meldpunt Overlast en

Welke vragen hebben buurtbewoners? Welke ideeën of zelfs welke
problemen? Op basis van deze signalen verbinden wij buurtbewoons aangejaagd en waar mogelijk gerealiseerd.

toetsen. Dit kunnen ideeën zijn omtrent een Buurtpunt of signalen
werken vraaggericht en onze ondersteuning is zo licht als kan en zo
zwaar als nodig. Zet je in voor jezelf en elkaar!
m.h.geurts@home.nl
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Door een geweldige inspanning van de wijkraden Douve Weien-Caubuurtgericht Werken Welten-Benzenrade en buurtbeheer Molen-

gemeente Heerlen en Heerlen Stand-by in Heerlen-Zuid.

ten! Wanneer BuurtPraat plaatsvindt wordt er een week van tevoren een aankondiging in de brievenbus gedaan via bijvoorbeeld de

Bij structureel adverteren

-

Samen een betekenisvolle en leuke buurt maken!
steentje bij om van jouw straat of buurt een bruisend geheel te ma-

gewerkt aan de verbouwing van de oude Verpleeg-

Tot snel!

Wij hopen dan ook medio december hotel de
Rousch in gebruik te kunnen nemen en de eerste
gasten te verwelkomen.

Contactgegevens
Jordy Jennen

welke diverse doelgroepen van de maatschappij in
suites mét privé vergaderfaciliteiten en kleine suites die uitermate geschikt zijn voor de zorgvallei.
Bent u geïnteresseerd in de voortgang of de moge-

eigen omgeving (zoals onderstaand).
bedrag voor een heel jaar genieten!
contact op te nemen met de secretaris via het

Wilt u het hotel van binnen zien? Neem dan

Het team van de Rousch hoopt u snel weer te mo-

nodigt uit!

nodigt uit!

sneeuw?
Groeien doe ik niet meer.
Mijn takken breken tegenwoordig in een storm
wat sneller af dan vroeger.

en maanden later zag ik voor het eerst licht en
kwam ik boven de aarde.

vroeger.

Ik groeide op en werd alsmaar groter en dikker en
met heel veel takken strekte ik mijn armen uit.

dat ik val.

Om mij heen en in de buurt groeiden ook andere

door een zware rukwind?
mensen met zagen en bijlen.

nu toe elk jaar meegemaakt.
Soms ook zware stormen. Dat waren ook moeilijke
lielid of vriend sneuvelde.

Ik zie wel. Ik kan en wil niet zelf beslissen over mijn
eigen leven.

Tot nu toe heb ik alles doorstaan.

Toch wil ik nog wat blijven staan. Het leven is nog
veel te mooi en mij zo dierbaar.
-

lopen.
-

mooie kleurenpracht in de herfst en het groen in
pertje spelen.

-

erg.
deuntjes op mijn armen. Maar niet alle vogels vind
ik leuk.
De specht maakt mijn zijn snavel gaten in mijn
worden.

ik ben jouw levensboom!

Ook parasieten liggen op de loer.
Vorige maand is een buurboom plotseling omgevallen. Hij was feitelijk opgegeten door parasieten;
een verschrikkelijke dood.

gen. Heel knap!

-

oké.

-

Sommige lotgenoten zijn niet zo oud geworden. Zij
zijn ziek geworden of gewoon plotseling omgevallen.
Ik ben er nog en mag best tevreden zijn over mijn
leven tot nu toe.
Hoe lang heb ik nog?

Heerlen in samenwerking met de Gemeente Heernen in het opstarten van nieuwe projecten voor
stad en buurt.

-

Hoe helpt Frisse Wind?
Frisse Wind helpt je om jouw idee tot leven te

Hezemans trapte af en Zindzi en Puck van Tableau
volgden.

wegwijs te maken en in contact te brengen met

-

gelijk te maken.
Voor wie?

van het Royal Theater tegen een inktblauwe sterrenhemel. Deze kunstkaart symboliseert de licht-

-

te delen. Het maakt niet uit of je ervaring hebt of
niet. Of iets groots of kleins wilt organiseren. Onze
scout-coaches kijken graag samen met jou of het
idee in aanmerking komt voor begeleiding en een

burg Winkel (Bongerd) en bij Tableau (Oranje
Nassaustraat) in Heerlen-Centrum.

-

Enkele voorbeelden van ideeën die reeds bij de

een audiotour door een natuurgebied.
Heb je een idee of wil je meer weten?
www.frissewindheerlen.nl
en deel jouw idee met Frisse Wind
want een scout-coach van Frisse Wind neemt contact met je op voor een kennismaking.
Je kunt ons van maandag tot en met vrijdag overNatuurlijk kun je jouw idee ook eerst delen met de

Volg Frisse Wind via Social Media en blijf op de
Heerlen gaan opbloeien!

in de kern van Welten. We wandelen graag in de
voor een hond te zorgen.
We zoeken daarom een ‘oppas hondje’ om samen
te ontdekken hoe het is om een hond als huisgeeen paar keer per week uitlaten. Misschien kan
uw hondje eens een nachtje of weekendje bij ons

ren dat Heerlenaren überhaupt Heerlense kaarten
misten.
Hierop gaven de stadspromoters van Heerlen Mijn
Stad de opdracht aan drie lokale makers om een

idee dan kunt u contact met ons opnemen via
volgend

