EĞŐĞŶƟĞŶĚĞũĂĂƌŐĂŶŐŶƌ͘ϭϮǁŽ͘ϮϯũƵŶŝϮϬϮϭ͘hŝƚĞƌůŝũŬĞŝŶůĞǀĞƌĚĂƚƵŵŬŽƉŝũϯϬũƵŶŝ͘sĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐǁŽϳũƵůŝ͘KƉůĂŐĞϮϬϬϬĞǆƉů͘

^ƟĐŚƟŶŐƵƵƌƚŐĞƌŝĐŚƚǁĞƌŬĞŶtĞůƚĞŶĞŶǌĞŶƌĂĚĞ

tĞůƚĞƌkoerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade
hŝƚĞƌůŝũŬĞŝŶůĞǀĞƌĚĂƚƵŵŬŽƉŝũǀŽůŐĞŶĚĞ
ŬŽĞƌŝĞƌŝƐǁŽĞŶƐĚĂŐϯϬũƵŶŝϮϬϮϭƚŽƚ
ϭϮ͘ϬϬƵ͘<ŽƉŝũĞŶĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞƐƐƚƵƵƌƚƵ
naar welterkoerier@gmail.com

ĂŶůĞǀĞƌĞŶŬŽƉŝũǀŽŽƌ
ĚĞtĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌ͘
<ŽƉŝũĞŶĨŽƚŽ͛Ɛƚ͘ď͘ǀ͘ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶtĞůƚĞŶŬƵŶƚƵ
ƵŝƚƐůƵŝƚĞŶĚƉĞƌŵĂŝůĂĂŶĚĞƌĞĚĂĐƟĞ;ǌŝĞĐŽůŽĨŽŶͿ
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
ǀŽĞŐĞŶ͘&ŽƚŽ͛ƐĞŶůŽŐŽ͛ƐĂƉĂƌƚŝŶ:W'͕ĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞƐ
ĂůƟũĚĂĂŶůĞǀĞƌĞŶŝŶǌǁĂƌƚͲǁŝƚW&ͲĨŽƌŵĂĂƚ͘
sŽŽƌŚĞƚƉůĂĂƚƐĞŶǀĂŶŬŽƉŝũǀŽŽƌĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĚŝĞ
niet op Welten -Benzenrade betrekking hebben
worden plaatsings-kosten berekend.

ĞǀĂŬĂŶƟĞƐƚĂĂƚǀŽŽƌĚĞ
ĚĞƵƌ͊KŽŬǀŽŽƌĚĞƌĞĚĂĐƟĞ͊

ĞǀŽůŐĞŶĚĞtĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌŝƐ
ǀŽŽƌůŽƉŝŐĚĞůĂĂƚƐƚĞ;ϳũƵůŝͿ͘
tŽĞŶƐĚĂŐϴƐĞƉƚĞŵďĞƌǌŝũŶ
ǁŝũĚĂŶǁĞĞƌďŝũƵƚĞƌƵŐ͘

Groen, groener, groenst…

DŽŶĚƌŝĂĂŶƐdƵŝŶΘ<ĂƐ͖
ĞĞŶŐƌŽĞŶƉĂƌĞůƚũĞ͊
Al sinds 1984 zet Mondriaan de natuur in bij het werken met cliënƚĞŶ͘tĞďŝĞĚĞŶĚŝǀĞƌƐĞĚĂŐͲĞŶĚĞĞůƟũĚďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶĚŝĞŐĞƌŝĐŚƚ
zijn op werken met planten. Deze keer stellen we graag onze bijzondere ‘afdeling’ Tuin & Kas aan u voor.
dƵŝŶΘ<ĂƐďĞƐƚĂĂƚ͕ǌŽĂůƐĚĞŶĂĂŵĂůĂĂŶŐĞĞŌ͕ƵŝƚĞĞŶƚƵŝŶŵĞƚĞĞŶ
kas. Hier worden plantjes gekweekt en groot getrokken; en dat
allemaal op volledig natuurlijke wijze. Ook composteren en mulchen
;ŐĞŵĂĂŝĚŐƌĂƐďůŝũŌůŝŐŐĞŶͿǁĞŝŶƚĞŶƐŝĞĨ͘ĞǌĞŵĂŶŝĞƌǀĂŶǁĞƌŬĞŶ͕
ŵĂĂŬƚŚĞƚĂƌďĞŝĚƐƉƌŽĐĞƐƐŽŵƐŝŶƚĞŶƐŝĞĨ͕ŵĂĂƌŚĞƚŐĞĞŌƚĞŐĞůŝũŬĞƌƟũĚŽŽŬĞǆƚƌĂǀŽůĚŽĞŶŝŶŐ͘ŝƚŬƵŶŶĞŶǁĞĂůůĞĞŶĚŽĞŶĚŽŽƌĚĞŚƵůƉ
van onze gedreven cliënten en vrijwilligers. De plantjes zijn bedoeld
voor de verkoop.
De natuur is heilzaam
Samen met de natuur werken we aan het herstel van onze cliënten. En onze cliënten werken samen met de natuur aan het behoud
ĞƌǀĂŶ͘ĞŶĂƚƵƵƌŚĞĞŌĞĞŶƉŽƐŝƟĞĨĞīĞĐƚŽƉŝĞĚĞƌƐŐĞĞƐƚĞůŝũŬĞ
ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ͘hĞƌǀĂĂƌƚŚĞƚǌĞůĨŽŶŐĞƚǁŝũĨĞůĚŽŽŬ͗ĚĞŶĂƚƵƵƌŐĞĞŌ
ƉůĞǌŝĞƌ͕ŽŶƚƐƉĂŶŶŝŶŐĞŶŝŶƐƉŝƌĂƟĞ͘tĞƌŬĞŶŵĞƚƉůĂŶƚũĞƐŐĞĞŌǀŽůdoening omdat fysiek werk beloond wordt.

/ŶĨŽƉĂŐŝŶĂ
ĞůĂŶŐƌŝũŬĞ
ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌƐ
Alarmnummer:
112
Gemeente Heerlen:
14045
Beheerder Gemeenschapshuis:
0652683388
^ŽĐŝĂĂůƵƵƌƩĞĂŵ͗
Ϭϰϱϳϭϭϭϱϱϭ
DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ͗
ϱϳϭϯϮϮϱ
WŽůŝƟĞ͗
ϬϵϬϬͲϴϴϰϰ
Wijkagent Peter Prud'homme de Lodder via
Centrale voor acute gevallen:
0900-8844
dǁŝƩĞƌ͗ΛWK>tĞůƚĞŶĞŶǌ
Zϰ͗
ϱϰϯϳϭϴϲ
EŝŐŚƚĐĂƌĞ͗
ϱϳϳϴϴϰϰ
ŝĞŬĞŶŚƵŝƐ͗
ϬϴϴͲϰϱϵϳϳϳϳ
ŝĞƌĞŶĂŵďƵůĂŶĐĞ͗
ϬϵϬϬͲϳϬϬϵϬϬϬ
Alg. maatschappelijk werk:
045-5604004
ĞŶƚƌ͘ŵĞůĚƉƵŶƚŚƵŝƐĞůŝũŬŐĞǁĞůĚ͗ ϱϳϰϬϴϭϱ
,ƵŝƐĞůŝũŬŐĞǁĞůĚ͗sĞŝůŝŐdŚƵŝƐ;ŐƌĂƟƐͿ͗ϬϴϬϬͲϮϬϬϬ
DĞůĚƉƵŶƚĂŶƟĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟĞ͗
ϱϳϭϴϱϬϭ
ƵƌĞĂƵǀŽŽƌƌĞĐŚƚƐŚƵůƉ͗
ϱϳϭϵϱϱϭ
Kindertelefoon:
0800-0432
Meldpunt Overlast en
Openbare Ruimte:
14045
Klachtennummer Mondriaan Zorggroep:
ŝŶŶĞŶŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ
ϬϴϴϱϬϲϳϳϬϬ
ďƵŝƚĞŶŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ
ϬϴϴϱϬϲϲϮϲϮ
SPIE, elektriciteit/
ƐƚƌĂĂƚǀĞƌůŝĐŚƟŶŐͬŐĂƐ͗
Water:

ϬϴϴϵϰϱϬϴϱϬ
0800-0233040

ŽůŽĨŽŶ
ͲŵĂŝůĂĚƌĞƐƌĞĚĂĐƟĞtĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌ͗
ǁĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶtttĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌ
Marion Geurts: m.h.geurts@home.nl
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚ͗
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
ŝŶĨŽΛďǁǁď͘Ŷů
Website: ǁǁǁ͘ďǁǁď͘Ŷů
Facebook:ƵƵƌƚŐĞƌŝĐŚƚtĞƌŬĞŶtĞůƚĞŶĞŶǌĞŶƌĂĚĞ

hǁŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐƉƌŽŵŽƚĞŶ͍
WůĂĂƚƐŚŝĞƌƵǁĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞ͊
ϭͬϰƉĂŐŝŶĂ͗ΦϰϬ
ϭͬϮƉĂŐŝŶĂ͗Φϳϱ
ϭͬϭƉĂŐŝŶĂ͗ΦϭϮϱ
ůůĞƉƌŝũǌĞŶŐĞůĚĞŶƉĞƌĞĚŝƟĞ͘
Bij structureel adverteren
ŽŶƚǀĂŶŐƚƵĞĞŶŬŽƌƟŶŐ͘
^ƚƵƵƌƵǁ;ǌǁĂƌƚͬǁŝƚͿĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞŶĂĂƌ
welterkoerier@gmail.com

In onze tuin zijn er verschillende gebiedjes:
• <ƌƵŝĚĞŶƚƵŝŶ͗ŚŝĞƌǁŽƌĚƚĚĞŶĞƵƐŐĞƉƌŝŬŬĞůĚĚŽŽƌĮũŶĞŐĞƵƌĞŶ͕
maar natuurlijk zijn de kruiden ook eetbaar.
• Groentetuin: de grotere eetbare gewassen, zoals tomaten krijgen
hier hun plek.
• Plantentuin: op diverse plekken in de tuin staan sierplanten, die
een lust voor het oog en de neus zijn.
In de kas staan de kleinere plantjes en de planten die het graag
warm hebben.
tŝŶŬĞůƚũĞ
Een deel van de behandeling van onze cliënten kan bestaan uit het
oefenen met sociale vaardigheden of structuur. De winkel speelt
daarbij een grote rol. Iedereen is welkom om in onze winkel nieuǁĞƉůĂŶƚũĞƐĂĂŶƚĞƐĐŚĂīĞŶ͘/ŶŵŝĚĚĞůƐŚĞĞŌƚƵŝŶĞŶŬĂƐĞĞŶĞŝŐĞŶ
ŝŶƐƚĂŐƌĂŵƉƌŽĮĞůǁĂĂƌŽƉŚĞƚĂĐƚƵĞůĞĂĂŶďŽĚǀĂŶƉůĂŶƚũĞƐƚĞǌŝĞŶŝƐ
;ΛŵŽŶĚƌŝĂĂŶͺƚƵŝŶĞŶŬĂƐͿ͘ĞŽƉďƌĞŶŐƐƚĞŶǀĂŶĚĞǀĞƌŬŽƉĞŶŐĂĂŶ
rechtstreeks naar de voorzieningen en behandeluitbreidingen voor
onze cliënten. Zo hebben we afgelopen lente met het geld dat we
ǀĞƌĚŝĞŶĚĞŶĚĞǀŝũǀĞƌŽƉŽŶǌĞůŽĐĂƟĞŶŝĞƵǁůĞǀĞŶŝŶŬƵŶŶĞŶďůĂǌĞŶ͘
KƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶΘůŽĐĂƟĞ
Kom eens een kijkje nemen bij Tuin & Kas in Heerlen! We laten graag
zien hoe we werken. Tuin & Kas bevindt zich op het MondriaanterƌĞŝŶĂĂŶĚĞ:ŽŚŶ&<ĞŶŶĞĚǇůĂĂŶŝŶ,ĞĞƌůĞŶ͘ŝĞƉůĂƩĞŐƌŽŶĚ͘
ĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶǌŝũŶǀĂŶ͗ 
Maandag
9:30 tot 15:30 uur
Dinsdag
9:30 tot 12:00 uur
Woensdag
9:30 tot 15:30 uur
Donderdag 9:30 tot 15:30 uur
Vrijdag
9:30 tot 12:00 uur



'ƌŽĞŶĞǀŝŶŐĞƌƐ
Ben of ken je iemand met groene vingers die graag een paar uur per
week mee wil helpen? Stuur dan een berichtje naar Remko Wijckmans, ƌ͘ǁŝũĐŬŵĂŶƐΛŵŽŶĚƌŝĂĂŶ͘ĞƵ . Samen kunnen jullie bespreken
wat de mogelijkheden zijn.
ŽƌŽŶĂŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ
We waarderen je bezoek enorm, echter zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, leven we deze uiteraard na. We vragen onze
bezoekers de maatregelen in het belang van onze cliënten en medewerkers te respecteren.

^ƚĂŶĚǀĂŶǌĂŬĞŶ
'ĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƐŚƵŝƐtĞůƚĞŶ
ŽĂůƐǀĞůĞŶŚĞďďĞŶŐĞŵĞƌŬƚŝƐĞƌǀŽůŽƉĂĐƟĞƌŽŶĚŽŵŽŶƐ'ĞŵĞĞŶschapshuis. tĂƚŝƐŵŽŵĞŶƚĞĞůĚĞƐƚĂŶĚǀĂŶǌĂŬĞŶ͍
,ĞƚďĞƐƚƵƵƌǀĂŶŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƐŚƵŝƐtĞůƚĞŶĞŶŚĞƚŝŶŝƟĂƟĞĨ͕ƐƟĐŚƟŶŐ
͛ƚWĂƩĞƌŶĂĂƚ͕ǌŝũŶŽƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚŝŶĂĨǁĂĐŚƟŶŐǀĂŶŚĞƚďĞƐůƵŝƚǀĂŶ
het bisdom inzake de overdracht van het gebouw.
Volgens de Deken van Heerlen is aan alle voorwaarden voldaan en
staan de lichten op groen.

EĂĚĞŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚǀĂŶŚĞƚƉĂŶĚĂĂŶĚĞ^ƟĐŚƟŶŐ
͚ƚWĂƩĞƌŶĂĂƚŬĂŶŚĞƚƉƌŽĐĞƐŵĞƚŚĞƚs^ĨŽŶĚƐ
in gang worden gezet voor de mogelijkheid tot
ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐĐ͘Ƌ͘ƐƵďƐŝĚŝĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞƌĞŶŽǀĂƟĞ͘
Voorwaarde hiervoor is het verkrijgen van het
eigendom.
Tijdens de Corona pandemie is alvast gestart met
ŚĞƚĂĂŶƉĂŬŬĞŶǀĂŶŚĞƚĐĂĨĠĚĞĞů͘ǆƉůŽŝƚĂŶƚ,ĂƌƌǇ
Müller verzet hier veel werk in! De voorste ruimte
wordt bij het café betrokken. Wij houden u op de
hoogte. Wordt vervolgd!
Bestuur BWWB

KĚĞĂĂŶĚĞZŽǌĞŶ
ĞŶĞĐŚƚZŽƐĂƌŝƵŵ͊
ĞƌĞŐĞŶǀĂŶĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶůĞŶƚĞŵĂĂŶĚĞŶŚĞĞŌ
ons doen zuchten en mopperen, het bleef lange
ƟũĚŬŽƵĚĞŶĚĞǀĞůĞƌĞŐĞŶďƵŝĞŶŚŝĞůĚĞŶŽŶƐƚŚƵŝƐ͘
Maar de bomen en de struiken, de velden en de
grassen en de planten in onze tuin genoten ervan:
eindelijk regen, véél regen. Als je goed keek, zag je
ze genieten van de ene regenbui na de andere. Nu
het eindelijk zomert, groeien en bloeien ze uitbunĚŝŐ͘ĂƚŚĞĞŌŝĞĚĞƌǁĞůŐĞŵĞƌŬƚ͗ŶŽŐŶŽŽŝƚƐĐŚŽŽƚ
ŚĞƚŽŶŬƌƵŝĚŝŶŬŽƌƚĞƟũĚǌŽŚŽŽŐŽƉ͊ůůĞƐĚŽĞƚ
het geweldig en het rozen in het Rosarium op het
Aarveld in het bijzonder.
Deze tuin hoorde in de jaren ’60 bij het voormalige
Tobiasbejaardencentrum en toen dit verhuisde
raakte deze tuin verwaarloosd. De gemeente wilde
alles opruimen in 2009 en daar staken de buurtbewoners toen een stokje voor. Een van de bekendƐƚĞďĞǁŽŶĞƌƐǀĂŶ͛ƚĂƌǀĞůĚ͕&ƌĂŶƐdŚƵŝƐ͕ŚĞĞŌ
het project naar zich toe getrokken en is met een
groep vrijwilligers aan de slag gegaan om ervoor
te zorgen dat deze rozentuin behouden bleef. Nu
komt er elke 14 dagen van maart tot oktober een
groep vrijwilligers op zaterdagochtend in de tuin
werken. Er is een vaste groep, maar er zijn ook
steeds anderen af en toe bij. Samen vegen, snoeiĞŶ͕ƌŽǌĞŶǀĞƌƉůĂŶƚĞŶ͕ƉĞƌŬĞŶůĞĞŐŚĂůĞŶ͕ďĞŵĞƐƟŶŐ
ƌŽŶĚƐƚƌŽŽŝĞŶĞŶŬŽĸĞĚƌŝŶŬĞŶŶĂƚƵƵƌůŝũŬ͊ĞůĨƐ
een kinderverjaardagsfeestje is er geweest. Het
ŝƐĞĞŶŽŶƚŵŽĞƟŶŐƐƉůĞŬǀŽŽƌĚĞďƵƵƌƚŐĞǁŽƌĚĞŶ͘
In 2019 is Frans Thuis helaas overleden, gelukkig
bestaat deze groep vrijwilligers nog steeds. In de
tuin is een prieel opgesteld van cortenstaal, dit is
een monument voor Frans Thuis. Zijn naam, met
enkele regels, is op een onopvallende plek aangebracht.

:ĞŬƵŶƚƟũĚĞŶƐũĞĚĂŐĞůŝũŬƐĞŽŵŵĞƚũĞʹĞĞŶĨĞnomeen wat wij echt zijn gaan waarderen - heel
gemakkelijk dit rosarium bezoeken vanuit Welten. Je
wandelt langs onze bekende geweldige Weltermolen, kuiert langs de vijver en loopt rechtdoor, beetje
klimmend, maar dat is gezond, naar de voetgangersďƌƵŐŽǀĞƌĚĞ͚<ĞƵůƐĞĂĂŶ͛͘KƉůĞƩĞŶǀŽŽƌĮĞƚƐĞƌƐŽƉ
de brug, deze is behoorlijk smal. Het verkeer raast
onder je voorbij…. en dan te bedenken dat nog geen
60 jaar geleden de bewoners van Aarveld en Welten
door de velden van en naar de Weltermolen liepen
op deze plaats. Op het einde van de brug kun je
zowel naar links als rechts en zodra je boven bentǁĠĠƌ͛ŶŬůŝŵŵĞƚũĞʹǌŝĞũĞĚĞƌŽǌĞŶƚƵŝŶĂůǀŽŽƌũĞ͘ƌ
ƐƚĂĂŶďĂŶŬũĞƐ͕ĚĞũĞƵŐĚŽŶƚŵŽĞƚĞůŬĂĂƌŶĂƐĐŚŽŽůƟũĚ
onder de rozenbogen (zouden zij voelen hoe romanƟƐĐŚĚĞǌĞƉůĞŬŝƐ͍ͿĞŶĚĞƚƵŝŶůŝĞĬĞďďĞƌƐďĞǁŽŶĚĞren de rozen. Jammer genoeg staan er geen bordjes
bij welke rozensoorten in deze tuin allemaal geplant
zijn.
ĞŐĞŵĞĞŶƚĞŚĞĞŌĂĨŐĞůŽƉĞŶǁĞŬĞŶĚĞƉĂĚĞŶ
vernieuwd, de bankjes geverfd en weer opnieuw
gemonteerd. Op het moment van verschijnen van
deze Welterkoerier is de tuin helemaal opgeknapt.
De rozen die in grote slingers over de toegangsbogen hangen zullen dan uitbundig bloeien. Midden
tussen de huizen en vlakbij een verkeersader ligt
ĞĞŶƉƌĂĐŚƟŐƌŽƐĂƌŝƵŵ͕ǁĂĂƌŝĞĚĞƌŬĂŶŬŽŵĞŶŐĞŶŝĞƚĞŶĞŶǌŝƩĞŶŽŶĚĞƌĚĞŐĞƵƌĞŶĚĞƌŽǌĞŶ͘,ĞƚŽŶƚǁĞƌƉ
ŝƐŝŶ&ƌĂŶƐĞďĂƌŽŬƐƟũů͕ŵĞƚƌĞĐŚƚĞƉĂĚĞŶĞŶǌŝũƉĂĚĞŶ͘
Zoals je kunt zien bij beroemde Franse kastelen en
Versailles.
In deze Welterkoerier geen ode aan de bomen,
maar een ode aan de rozen. Juni is immers de rozenmaand, kijk maar om u heen, alle rozen bloeien nu.
'ĂŽƉĞĞŶďĂŶŬũĞŝŶŚĞƚƌŽƐĂƌŝƵŵǌŝƩĞŶ͕ĚĞŶŬĂůůĞ
ŚƵŝǌĞŶĞŶŇĂƚŐĞďŽƵǁĞŶǁĞŐ͕ŚŽŽƌĚĞǀĞƌŬĞĞƌƐĚƌƵŬte even niet en waan u in de tuin van een Frans kasteel. En dat midden in Heerlen, slechts een voetstap
verwijderd van Welten!
<ŝƩǇǀĂŶ,ŽǀĞͲZĞŝũŶĂĞƌƚƐ;ŬǀĂŶŚŽǀĞΛƉůĂŶĞƚ͘ŶůͿ

tĞůƚĞŶnodigt uit!

ǁǁǁ͘ǁĞůŬŽŵŝŶǁĞůƚĞŶ͘Ŷů

tĞůƚĞŶnodigt uit!

ǁǁǁ͘ǁĞůŬŽŵŝŶǁĞůƚĞŶ͘Ŷů

,Z/EEZ/E'
,ĞƚǁŽŽƌĚ͞ŚĞƌŝŶŶĞƌŝŶŐ͟ŝƐĚĞůĂĂƚƐƚĞƟũĚŶŽŐĂů
vaak genoemd, met name door onze premier Mark
ZƵƩĞ͘
En dan schijn je ook nog een onderscheid te moeƚĞŶŵĂŬĞŶƚƵƐƐĞŶĞĞŶĂĐƟĞǀĞĞŶĞĞŶƉĂƐƐŝĞǀĞ
herinnering. Ik ken het verschil niet, u wel?
,ĞƌŝŶŶĞƌŝŶŐŚĞĞŌŵĞƚŚĞƚŐĞŚĞƵŐĞŶƚĞŵĂŬĞŶ͕ĚĂƚ
te onderscheiden is in een korte en lange termijn
geheugen.
Het lange termijn geheugen kun je onderverdelen
ŝŶŚĞƚďĞǁƵƐƚĞ͕ŚĞƚŽŶďĞǁƵƐƚĞĞŶŚĞƚĞŵŽƟŽŶĞůĞ
geheugen.
Ouderen kampen vaak en steeds meer met het
verlies van het kortetermijngeheugen. Als ik iets
niet meer weet wat mij kortgeleden is gezegd of
wat is gebeurd, zeg ik dat ik die info niet relevant
vond en dus gedeletet heb. Mijn vrouw ergert
zich daar groen en geel aan. Het is ook wel een
man-vrouw-dingetje, geloof ik.
tĂƚďĞƚƌĞŌŚĞƚůĂŶŐĞƚĞƌŵŝũŶŐĞŚĞƵŐĞŶǀŝŶĚŝŬ
ǀŽŽƌĂůŚĞƚŽŶďĞǁƵƐƚĞĞŶŚĞƚĞŵŽƟŽŶĞůĞŐĞŚĞƵŐĞŶ
interessant.
,ĞƚŽŶďĞǁƵƐƚĞŐĞŚĞƵŐĞŶƵŝƚǌŝĐŚŝŶƌĞĂĐƟĞƐŽƉŝĞƚƐ
horen, zien, ruiken, proeven of voelen.
ŽĂƐƐŽĐŝĞĞƌŝŬŚĞƚĚƌŝŶŬĞŶǀĂŶĞĞŶŬŽƉũĞŵƵŶƩŚĞĞ
ŵĞƚŵŝũŶǀĞƌďůŝũĨŝŶŚĞƚĞŶĞĚŝĐƟũŶĞŶŬůŽŽƐƚĞƌďƚĞŝ
EĞƵďƵƌŐďŝũ,ĞŝĚĞůďĞƌŐ;Ϳ͕ƚŽĞŶŝŬĚĂĂƌĂůƐƐƚƵĚĞŶƚ
ĞŶŝŐĞǁĞŬĞŶŝŶϭϵϳϲǀĞƌďůĞĞĨ͘ĞĂůĚĂĂƌĂĂŶǁĞǌŝŐĞ
ŵŽŶŶŝŬĞŶĚƌŽŶŬĞŶďŝũŚĞƚŽŶƚďŝũƚĂůƟũĚŵƵŶƩŚĞĞ͘
De geur van munt brengt mij terug tussen de kloosterlingen. De heerlijke thee was echter te weinig
ƌĞĚĞŶŽŵďŝũĚĞĞŶĞĚŝĐƟũŶĞŶŝŶƚĞƚƌĞĚĞŶ͘
En velen zullen met mij ook wel een link leggen
ŵĞƚĞĞŶŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐŽĨĞĞŶƐŝƚƵĂƟĞƵŝƚŚĞƚǀĞƌůĞden bij het horen van een bepaald lied.
ŽǀŽĞƌƚŚĞƚůŝĞĚ͞ŽůĚĂƐŝĐĞ͟ƵŝƚϭϵϳϳǀĂŶĚĞ
Amerikaanse band Foreigner mij terug naar een
kansloze liefde in Nijmegen. Mijn passievolle liefĚĞƐƵŝƟŶŐĞŶďůĞǀĞŶŽŶďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĚŽŽƌĚĞŽƵĚƐƚĞ
dochter uit een gezin in Breda met zes dochters. Ik
werd vervolgens uit wanhoop bijna verliefd op de
ŵŽĞĚĞƌǀĂŶĚĂƚǌĞƐƚĂů͕ŵĂĂƌǁĞƌĚŐĞůƵŬŬŝŐŽƉƟũĚ
wakker uit de roes.
,ĞƚǌŝĞŶǀĂŶĞĞŶŬŽƌĞŶǀĞůĚƌŽĞƉƚĚŝƌĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƟĞƐ
ŽƉŵĞƚŵŝũŶŬŝŶĚĞƌƟũĚŝŶ^ŝƩĂƌĚ͘ĐŚƚĞƌŽŶƐŚƵŝƐ
lag een groot korenveld, waarin ik met mijn broer
en met mijn vriendjes vaak verstoppertje speelde,
totdat een woedende boer met een riek een agresƐŝĞĨĞŝŶĚĞŵĂĂŬƚĞĂĂŶŽŶƐŐĞŶŽƚ͘ŝĞďŽĞƌŚĞĞƩĞ
Zinken en wij riepen dan van verre: “Dei Zink, dei
ƐƟŶŬƚǀĂŶŚŝĞƚŽƚĂĂŶŵŝŶŐĞƉŝŶŬ͘͟ĐŚƚĞƌĂĨŐĞǌŝĞŶ
was dat niet zo aardig jegens die hardwerkende

ďŽĞƌ͘ŶĮŶ͘
“Voulez vous coucher avec moi”, het ondeugende
ůŝĞĚũĞǀĂŶ>ĂďĞůůĞ͕ƵŝƚŐĞďƌĂĐŚƚŝŶϭϵϳϰ͕ĚŽĞƚŵŝũ
herinneren aan de keren dat ik die single als dj Remedy draaide in Teerling, in de jaren ’90 begin van
deze eeuw. Heerlijke evenementen in Weltens enig
overgebleven kroeg, die uitpuilde van een dansende menigte, vergelijkbaar met de carnavalsdrukte.
sĞƌĚĞƌŚĞďŝŬǀĞůĞƉĂƐƐŝĞǀĞĞŶĂĐƟĞǀĞ;͍͍ͿŚĞƌŝŶŶĞƌŝŶŐĞŶĂĂŶƐŝƚƵĂƟĞƐ͕ĂĂŶƉĞƌƐŽŶĞŶ͕ĂĂŶŐĞďŽƵwen bij het horen van een bepaald lied, het zien
en voelen van gras of bepaalde struik, het ruiken
ǀĂŶĞĞŶƐƉĞĐŝĮĞŬĞŐĞƵƌ͘
Het lange termijn geheugen houdt het verleden
levendig, soms pijnlijk, maar vaak vol vreugde.
Zo ook mijn herinneringen aan Welten toen ik nog
ĞĞŶƟĞŶĞƌǁĂƐĞŶ:ĂŶ:ĂŶƐƐĞŶĚĞƐƉƌŝŶƚŽƉŚĞƚ
WK wielrennen op de nieuwe autobaan over de
Welterlaan met een banddikte zag verliezen van
ĚĚǇDĞƌĐŬǆ͘/ŬǌŝĞĚĞƐĐŚŽŽƌƐƚĞĞŶŶŽŐǀĂůůĞŶǀĂŶ
de Eerste Heerlense Stoomwasserij, het slopen van
café Donners, de houten keet van Frieten Joep en
Gonnie, de bouw van het bakhuis en van St. Anna,
de schaatsers op de vijver, enz.
ĞŽĐŚƚĞŶĚƐĐŚŝƩĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞǌŽŶŽĨŚĞƚĂǀŽŶĚgloren, weerkaatst in de Weltervijver en gebroken
door de dansende bladeren van de bomen rond
het water, is als een schilderij van de natuur in al
haar pracht en praal.
/ŬŐĞŶŽŽƚĞƌǀĂŶĂůƐƟĞŶĞƌĞŶŐĞŶŝĞƚĞƌŶŽŐƐƚĞĞĚƐ
ǀĂŶĂůƐǌĞƐƟŐĞƌ͕ŵĞƚĂůŵŝũŶŬŽƌƚĞĞŶůĂŶŐĞƚĞƌŵŝũŶ
geheugen. - ŶƚŽŶtŝŶŶŝŬĞƐ

ĞǌŽƌŐĞƌƐǀŽŽƌ
tĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌ
ŐĞǀƌĂĂŐĚ͊͊͊

;ŵĂĂŶĚĂŐǀĂŶϭϰ͘ϬϬƵƵƌƚŽƚϭϲ͘ϬϬƵƵƌͿŐĞƌĞƉĞteerd in Huize de Berg in Heerlen.
De keuze van het stuk hangt vooralsnog af van het
aantal aanmeldingen. Het is verder de bedoeling
ŚĞƚƚŽŶĞĞůƐƚƵŬŶĂĂƌǀĞƌůŽŽƉǀĂŶƟũĚŽƉƚĞǀŽĞƌĞŶ
voor publiek.

Beste mensen,
Onze Welterkoerier wordt elke 14 dagen bij u
bezorgd.
Hiervoor zorgen onze vele trouwe vrijwilligers.
,ĞůĂĂƐŐĞďĞƵƌƚŚĞƚĚĞůĂĂƚƐƚĞƟũĚǁĞůĞĞŶƐĚĂƚĞƌ
ŝĞŵĂŶĚƵŝƚǀĂůƚ͘^ƉŝũƟŐŐĞŶŽĞŐŚĞĞŌǌĞůĨƐĠĠŶǀĂŶ
ŽŶǌĞǀĂƐƚĞǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ;tŝĞůsĂĞƐƐĞŶͿǌŝũŶŵĞĚĞwerking moeten beëindigen.
Graag bedanken we hem voor zijn jarenlange trouwe hulp en inzet voor onze wijk!
Om de inwoners van Welten- Benzenrade hun
wijkblad te kunnen blijven bezorgen zijn we dringend op zoek naar enkele nieuwe vrijwilligers;
Allereerst ter vervanging van de heer Vaessen in
ĞŶǌĞŶƌĂĚĞ͕ŵĂĂƌŽŽŬŽŵĚĂƚŚĞƚĮũŶǌŽƵǌŝũŶĂůƐ
we enkele reserve-bezorgers zouden kunnen verwelkomen.
Het bezorgen van de Welterkoerier is een vrijwillige inzet voor je eigen buurt of straat. Er staat ieder
ũĂĂƌǀĂŶƵŝƚŚĞƚďĞƐƚƵƵƌĞĞŶŵŽŽŝĞĂƩĞŶƟĞƚĞŐĞŶover. Het kost in het algemeen slechts een uurtje
ƟũĚƉĞƌƚǁĞĞǁĞŬĞŶ͘ĞtĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌŬŽŵƚĐĂϮϮǆ
per jaar uit, met uitzondering van de zomervakanƟĞĞŶŬĞƌƐƚǀĂŬĂŶƟĞƟũĚ͘
Wilt u een bijdrage leveren aan onze mooie wijk?
Meld u dan bij:
Śƌ͘ŶĚƌĠ:ĂĐŽďƐ;ůŝĚďĞƐƚƵƵƌttͿ͕
ͲŵĂŝů͗Ă͘ũΛŚŽŵĞ͘Ŷů
KĨŽƉŚĞƚĞŵĂŝůĂĚƌĞƐǀĂŶĚĞƌĞĚĂĐƟĞ͗
ǁĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

<K,ĞĞƌůĞŶ^ƚĂĚ
ƐƚĂƌƚ^ĞŶŝŽƌĞŶǀŽŽƌ
^ĞŶŝŽƌĞŶ
dŽŶĞĞůĐůƵďũĞ͗
EŝĞƵǁĞŵĞŶƐĞŶǁĞůŬŽŵ͊

ƌŚĞďďĞŶǌŝĐŚŝŶŵŝĚĚĞůƐƟĞŶƉĞƌƐŽŶĞŶĂĂŶŐĞmeld voor het nieuwe Senioren voor Senioren
toneelclubje van KBO Heerlen Stad. Maar, zo laat
het bestuur op de website weten, verse krachten
ǌŝũŶŶŽŐĂůƟũĚǁĞůŬŽŵ͘
Zowel mannen als vrouwen, die bovendien in staat
zijn om teksten te onthouden. Ook zijn vrouwen
en mannen ter ondersteuning nodig. Er wordt onder leiding van een regisseur één keer in de week

Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen bellen
met tel. 06-54343943 of een mail sturen naar
ũŽƉŝĞĨĞƌŬďŽŚĞĞƌůĞŶƐƚĂĚΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ.
Met vriendelijke groeten,
KBO Heerlen-Stad


ůĐĂŶĚĞƌďŝĞĚƚĂĂŶ͗
ďĞǁĞŐŝŶŐƐůĞƐƐĞŶ
ǀŽŽƌϱϬͲƉůƵƐƐĞƌƐ͗
/ƐŵĂŬŽŐŝĞ
tĂƚŝƐ/ƐŵĂŬŽŐŝĞ͍
/ƐŵĂŬŽŐŝĞŝƐůĞƵŬ͕ĮũŶĞŶůĞĞƌǌĂĂŵ͊/ƐŵĂŬŽŐŝĞŝƐ
geschikt voor iedereen: zowel mannen als vrouwen. Ismakogie leert je om het lichaam op een
goede en natuurlijke manier te gebruiken, elk
uur van de dag. Hierdoor worden spieren sterker, gewrichten soepeler en de doorbloeding en
de ademhaling verbetert. Ismakogie voorkomt
en verbetert voet-, bekkenbodem-, rug-, nek- en
schouderklachten. Ismakogie is ook heel goed
voor mensen met ademhalingsproblemen, rugpijn, reuma of artrose. Ismakogie leert je de juiste
ŚŽƵĚŝŶŐƟũĚĞŶƐŚĞƚǌŝƩĞŶ͕ƐƚĂĂŶĞŶůŽƉĞŶ͘KŵĚĂƚ
Ismakogie laagdrempelig is, kan iedereen meeĚŽĞŶ͕ǌŽŶĚĞƌŬĂŶƐŽƉŽǀĞƌďĞůĂƐƟŶŐ͘/ƐŵĂŬŽŐŝĞŝƐ
een heerlijke manier van bewegen! Wilt u meer
weten? Kijk op www.ismakogieparkstad.nl of bel
Ismakogie-docent Caroline Lemmens:
het telefoonnummer is: 045-8501981
Waar en wanneer?
• Gemeenschapshuis ’het Leiehoes’, Limburgiastraat 36, 6415 VT Heerlen op maandagochtend van 9.30 uur tot 10.30 uur.
• Wijkgebouw ‘Ons Trefcentrum’, Pius XII Plein
38, 6433 CZ in Hoensbroek op maandagochtend van 11.30 tot 12.30 uur en de tweede
groep van 13.30 tot 14.30 uur. Deze groep is in
ŽƉƌŝĐŚƟŶŐ͘
Nieuwsgierig geworden?
tŝůƚƵĂĂŶĚĞǌĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚŵĞĞĚŽĞŶ͕ŶĞĞŵĚĂŶ
ĐŽŶƚĂĐƚŽƉŵĞƚdƌƵƵƐƵƐƚĞƌƐǀĂŶ͚tĞůǌŝũŶƐƐƟĐŚƟŶŐůĐĂŶĚĞƌ͕͛ƚĞů͘ϬϰϱͲϳϭϭϭϱϲϬĞŶϬϰϱͲϱϲϬϮϱϮϱ͕
of mail naar tcuster@alcander.nl.
ĞŶŐƌĂƟƐƉƌŽĞŇĞƐŝƐŵŽŐĞůŝũŬ͘ƌǌŝũŶŶŽŐĞŶŬĞůĞ
plekken vrij, aarzel niet, want vol = vol!

ŝŶĚĞĂĂŶǀƌĞĞŵĚ
ƐĞŝǌŽĞŶ
ĞĐŽŵƉĞƟƟĞϮϬϮϬͬϮϬϮϭǌŝƚĞƌŽƉ͘ŝŐĞŶůŝũŬŵĂŐ
ũĞŶŝĞƚƐƉƌĞŬĞŶǀĂŶ͚ĐŽŵƉĞƟƟĞ͕͛ǁĂŶƚŚĞƚƐĞŝǌŽĞŶ
eindigde zo vroeg dat maar een paar wedstrijden
zijn gespeeld. Toch hebben we er met gevarieerde
ƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶĞŶĂůůĞƌůĞŝŵŽŐĞůŝũŬĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĞĞŶ
leuk jaar van gemaakt.

^ƵĐĐĞƐǀŽůůĞsŽĞƚďĂůͲͬ
^ƉĞůůĞŶĚĂŐďŝũ
tĞůƚĂŶŝĂ

tĞůƚĂŶŝĂŚĞĞŌŝŶŵŝĚĚĞůƐĂůůĞǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐĞŶ
ǀŽŽƌŚĞƚŶŝĞƵǁĞƐĞŝǌŽĞŶŐĞƚƌŽīĞŶ͘ůƐŚĞƚĞĞŶďĠͲ
tje mee zit, gaan we met vier heren seniorenteams
van start en maar liefst 12 jeugdteams, inclusief
een meisjesteam. Wil je nog lid worden van Weltania?

Zondag 13 juni was Sportpark Terworm gevuld met
bijna 100 jeugdleden en andere jongens en meisũĞƐƵŝƚtĞůƚĞŶŽŵĚĞĞůƚĞŶĞŵĞŶĂĂŶĚĞEĂƟŽŶĂůĞ
Voetbaldag van de KNVB. Weltania had in samenǁĞƌŬŝŶŐŵĞƚ'ŽͲĂĐƟǀĞǀĂŶ^ũĂƌĚĂǀĂŶĚĞƌĂ͕ĞĞŶ
mooi spellencircuit opgesteld en als slotstuk volgde
nog een heerlijk watergevecht. Foto's van deze
zeer geslaagde dag vind je op de website onder
Ζ&ŽƚŽΖƐ͕ͬϮϬϮϬͲϮϬϮϭͬEĂƟŽŶĂůĞsŽĞƚďĂůĚĂŐ͘

Vul dan het aanmeldformulier in op onze website.
tĞŬƵŶŶĞŶŝŶĂůůĞůĞĞŌŝũĚƐŬůĂƐƐĞŶĞŶŽŽŬďŝũĚĞ
senioren nog enkele aanvullingen gebruiken zodat
ĚĞƚĞĂŵƐŝĞƚƐƌƵŝŵĞƌŝŶŚĞƚũĂƐũĞǌŝƩĞŶ͘
/ŶĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞǌŝũŶǁĞŶŽŐƐƚĞĞĚƐŽƉǌŽĞŬŶĂĂƌ
ĞĞŶĂƐƐŝƐƚĞŶƚƐĐŚĞŝĚƐƌĞĐŚƚĞƌǀŽŽƌŚĞƚĞĞƌƐƚĞĞůŌĂů
ĞŶŶĂĂƌďĂƌďĞĚŝĞŶĚĞŶǀŽŽƌĚĞŬĂŶƟŶĞ͘sŽŽƌďĞŝĚĞ
ĨƵŶĐƟĞƐŐĞůĚƚĞĞŶĂĚĞƋƵĂƚĞǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐ͘,ĞďũĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͍^ƚƵƵƌĚĂŶĞĞŶŵĂŝůƚũĞŶĂĂƌƌĞĚĂĐƟĞΛ
weltania.nl en wij nemen snel contact met je op.

