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Wijkblad voor Welten Benzenrade

Op bescheiden wijze en in een klein gezelschap, werden op 4 mei 

 

speelden een herdenkingslied tot vlak voor 8 uur vanuit de grote 
-

-
-

er volgend jaar weer in grotere getale bij zijn en kunnen we er een 

mogen we daarom volgend jaar vele inwoners en vooral meer jon-

naar welterkoerier@gmail.com

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



m.h.geurts@home.nl

Meldpunt Overlast en 



  

-

seizoen nog gekenmerkt door een gebrek aan 

“schade” van het afgelopen seizoen in te halen 

-

echt gaan knallen en dat doen we met de procla-

-

alleen maakt echter nog geen prins, pas wanneer 

nek hangt en hij de scepter stevig in eigen handen 

-

-

bolische macht, vergelijk het maar met de ambts-

-

gen worden met het nodige kunst,- en vliegwerk 

toonbaar gehouden en zijn daarom dringend aan 

worden, geen wagens en snoep voor de optochten, 

echter ook geen entreegelden, geen sponsorbijdra-

gen, geen opbrengst van de loterij en geen bijdrage 

en dat nog wel zo vlak voor ons jubileumseizoen dat 

           

-

zoen te kunnen vieren, waarin onze prinsen kunnen 

-

dan uw bijdragen op rekeningnummer  

Met een dankbare groet, 



nodigt uit!



nodigt uit!



wikkels etc, maar nu ook mondkapjes en zelfs 

maar tòch is het vaak een rommeltje, met name 

 
-

-
afval verstaan, want dit trekt inderdaad muizen en 

Als je er echt iets aan wilt doen, kun je ook zelf 

want ook langs de mooie stranden van Nederland 
is de lokale bevolking al aan de slag gegaan met 

Alles begint natuurlijk bij de discipline om afval in 

-
wijd probleem

Wilt u ook graag iets betekenen voor anderen? 
Zoekt u voor een paar uur per week een zinvolle 

-
-

Wij zijn nog op zoek naar 

zoekt vrijwilligers die ondersteuning willen bieden 

 • We zoeken een vrijwilliger met groene 
vingers voor de aanleg van een tuintje bij onze villa 

-

een wandeling of een leuk uitje

-

-

-
rade

-



Aanvankelijk deed ik mijn werkzaamheden vanuit 
-

en ik een kantoorruimte gehuurd in de voormalige 
Campus van College Rolduc aan de Spekhofstraat 

-
-

ze goed in en waarin wat minder? Wat zijn hun 
kernkwaliteiten en wat hun valkuilen? 

om bijvoorbeeld de juiste studie- of beroepskeuze 

werven van nieuw personeel; geef ik workshops en 
cursussen in dit vakgebied en maak ik op verzoek 

zodat men elkaar beter leert kennen en rekening 

boeiende wetenschap, die mensen leert op een 
andere manier naar mede-mensen te kijken en 

en 

-

warme woorden en ja, ook levensverhalen die 

 

“van gezicht”? Mensen die je al jaren vriendelijk 

ondernemer is het juist belangrijk om zichtbaar te 
-

soon achter “het gezicht” zien, vertel wat je doet 

 

We hebben al een kleine bijdrage geleverd door 

ophangen, maar ook de uitbreiding van de kerst-
-

-
breekt aan geld of er is toch twijfel omdat je iets 

zelf ondernemer zijn, waardoor zaken snel be-
-

organiseren om weer de “vibe” terug te krijgen en 



-
langstelling, in de eerste eeuw na Christus gevech-
ten van gladiatoren plaats en in het even verderop 

zeges had behaald, werd “miljonair” genoemd en 

aantal miljonairs in Nederland bedraagt een kleine 

-

Of er in Welten miljonairs wonen, is mij niet be-

geen Wassenaar, maar algemeen bekend is, dat in 
-

tekent, waag ik te betwijfelen, maar die discussie 

-
schtanowitz mag geloven, hoor ik binnenkort ook 

-
-

-

-

voor een dierentuin die ik laat verlopen, onbe-

cholesterolwaarde omhoog jagen, een blik stroop-
wafels, die al melig zijn voordat ik het blik heb geo-

-
lijk eens de gelukkige winnaar, wanneer heb ik die 
winnende postcode?

ik niet rekenen?

anderhalve meter afstand meer van jou willen 

een grote verlakkerij is al die kansspelen,  maar 

-

gladiator of wagenmenner en ik zal de arena  laten 

“Ave Caesar, morituri te salutant”, roep ik naar 

weer een lot koop, maar uiteindelijk zie ik wel 
graag het duimpje omhoog en dan mag Welten er 


