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Stichting Buurtgericht werken Welten Benzenrade

Welterkoerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade
Uiterlijke inleverdatum kopij volgende
koerier is woensdag 15 september 2021
tot 12.00u. Kopij en advertenties stuurt
u naar welterkoerier@gmail.com

NATIONALE BURENDAG
2021

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.

Overal in het land houden organisaties Open Huis op zaterdag 25
september a.s.
Ook Zorgcentrum St. Anna in Welten doet hier dit jaar aan mee!

ACTIVITEITEN
Iedere dinsdag 13.30 uur in Gemeenschapshuis
Seniorensociëteit St. Martinus: een kopje koffie
met een babbeltje, Bridgen/kaarten
iedere woensdag van 11:00 tot 19:00 uur en
iedere zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur
Foodtruck AlaBonneur bij Parkeerplaats de Doom
Iedere donderdag 19.30uur bridgen in A Gene Bek
Iedere donderdag viskraam bij Parkeerplaats de
Doom

KALENDER
12 sep. Wandeltocht Ubachsberg
23 sep. Beginnerscursus Bridge,
GH Caumerbron
25 sep. Nationale Burendag St Anna
26 sep. Jazzclub Zuid Limburg, Auberge
de Rousch
02 okt. Boekpresentatie
Heemkundevereniging
06 okt. 50-plus Fietstocht

Tussen 14.00 uur en 16.00 uur zijn alle buurtbewoners van harte
welkom.
Voor iedereen is er gratis koffie en thee -met cake- en de middag
wordt muzikaal omlijst door de Waltina Kapel, onderdeel van Muziekvereniging T.O.G.
Dit mag je niet missen!

Info pagina
Belangrijke
telefoonnummers
Alarmnummer:
112
Gemeente Heerlen:
14045
Beheerder Gemeenschapshuis:
0652683388
Sociaal Buurtteam:
045 7111551
Martinuskerk:
5713225
Politie:
0900-8844
Wijkagent Peter Prud'homme de Lodder 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:
Water:

088 945 0850
0800-0233040

Geschiedenis van en
verhalen rondom de
Benzenraderhof
Ondanks alle coronabeperkingen, is het de Heemkundevereniging
Welten-Benzenrade toch gelukt om een nieuw boek uit te brengen;
handelende over de geschiedenis van de BENZENRADERHOF.
Het boek getiteld: “Geschiedenis van en verhalen rondom de Benzenraderhof” is voor NIET-leden, bij voor-inschrijving te bestellen
voor 5 Euro per exemplaar. Voor leden van de Heemkundevereniging
is dit boek gratis, als Jaarboek 2021.
Door overmaking van 5 Euro per exemplaar op bankrekening NL10
RABO 0109 3997 73 ten name van Heemkundevereniging Welten-Benzenrade, onder vermelding van “Benzenraderhof”, uw
e-mailadres en straat en huisnummer.
Uw betaling dient voor 22 september binnen te zijn.
Het is voor ons een plezier om te vermelden dat we in samenwerking met de familie Huynen op 2 oktober aanstaande dit boek kunnen presenteren, uiteraard op de Benzenraderhof.
Hoe we een en ander moeten organiseren, mede gezien de Corona-beperkingen, laten we zo spoedig mogelijk horen.

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
Facebook: Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

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

Seniorensociëteit
St.Martinus Welten
Benzenrade
Hoera, Hoera, we mogen weer…….!
We kunnen weer en we willen ook weer beginnen met onze Soos.
Vanaf dinsdag 7 september zijn de deuren van het gemeenschapshuis Welten weer voor ons open.
We starten iedere dinsdagmiddag om 13.30 uur onze gezellige bijeenkomsten met een kopje koffie of thee en tijd voor een praatje.
Voor de liefhebbers van spelletjes kunnen we ook weer gaan bridgen
en jokeren.
We houden ons dan wel nog aan de geldende coronamaatregelen.
We hebben elkaar al lang genoeg moeten missen en verheugen ons
dan ook op een weerzien met u allen.

Jazz Club Zuid
Limburg
Presenteert eerste concert na de corona periode.
Op 26 september 2021 treedt op, de Cotton City
Jazz Band. De Cotton City Jazz Band is een gerenommeerde band uit Gent in België.
Zij zijn gestart in 1960. Veel mensen kregen de
smaak voor de New Orleans Jazz te pakken bij
concerten van de CCJB. De muzikanten hebben
een perfecte samenwerking, dankzij hun vele
jaren samenspelen voelen en vullen zij elkaar aan.
Daar ligt de kracht van deze groep. Je
krijgt een orkest en geen individuele muzikanten.
Daardoor overstijgen ze zichzelf op de
meest onverwachte momenten en dat maakt nu
juist een optreden van de Cotton zo
boeiend. De band bestaat uit:
- Bruno van Acoleyen, trompet
- Vincent van Elferen, trombone
- Herman Sobrie, bas
- Annemiek Beex, piano
- Jean Pierre Roelants, drum
- Eddy Sabbe, klarinet/saxofoon
Meer informatie kunt u vinden op
www.jazzclubzuidlimburg.nl
Aanvang: 14.00
Entree: omdat dit weer het eerste concert is, voor
de speciale prijs van € 10
Jeugd(t/m) 22 jaar onder begeleiding, gratis.
Adres: Auberge de Rousch, Kloosterkensweg 17,
6419 PJ Heerlen

Mondriaan is “groene
voorloper” van het
initiatief Groene GGZ

Wij zijn er enorm trots op te kunnen melden dat
Mondriaan een van de “groene voorlopers” van
het initiatief Groene GGZ is. Nature For Health en
IVN hebben onlangs bekend gemaakt welke twaalf
instellingen in zes provincies de titel dragen.
Sinds 1984 is Mondriaan al actief met het behandelen van patiënten door inzetten van natuur. Samen
met de natuur werken we aan het herstel van onze
cliënten. En onze cliënten werken samen met de
natuur aan het behoud ervan. De natuur heeft een
positief effect op ieders geestelijke gezondheid. De
natuur geeft plezier, ontspanning en inspiratie.
Meer inzet van natuur als icoonlocatie
Mondriaan wil de natuur als bron voor mentale
gezondheid meer onder de aandacht brengen. Met
de kennis en ervaring die we hebben en de nieuwe
kennis en ervaringen die we gaan opdoen als groene
voorloper willen we anderen binnen en buiten de
GGZ inspireren. Onze visie is gebaseerd op de definitie van Positieve gezondheid. Het accent ligt hierbij
niet op ziekte maar op individuele mensen, op hun
veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.
Vooral in onze projecten waarbij we de natuur inzetten zien wij veel mogelijkheden om het geleerde
te vertalen naar de betekenisvolle omgeving van
de patiënt. Met de inzet van de natuur creëren we
daarnaast voor de medewerkers een werkomgeving
waarin ze tot rust en ontspanning kunnen komen
en meer werkplezier ervaren.
We zullen
de komende tijd regelmatig een update geven over
onze ervaringen als icoon locatie.
Over de groene GGZ
De twaalf geselecteerde instellingen samen hebben
aan oppervlakte aan terreinen ter grootte van een
gemiddeld Nationaal Park in Nederland. Ook vertegenwoordigen de instellingen bijna 20.000 medewerkers en verlenen zij zorg aan ongeveer 150.000
cliënten. De komende tijd wordt verkend wat op de
korte termijn kan èn daarnaast zoeken de organisaties naar middelen voor de grotere impact op lange
termijn.

Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

Spaar de
Zonnebloem gezond!
Wij doen mee met de sponsorpuntenactie van de
Plus. Vanaf 5 september tot en met 13 november
ontvang je bij je boodschappen sponsorpunten.
Deze kun je digitaal schenken aan de Zonnebloem.
Kun of wil je de sponsorpunten niet via internet
schenken? Wil je de sponsorpunten niet verloren
laten gaan? Geef ze aan één van onze vrijwilligers,
dan zorgen zij voor de registratie van de punten.
Inleveren kan bij:
Hannie: Dr. Ir. Bungestraat 33
André: Gelein 48
Carina: Benzenrade 50
Geef de Zonnebloem afdeling Welten-Benzenrade
dat steuntje in de rug.

Wandeltocht
Ubachsberg
Fanfare St. Cecilia organiseert op zondag 12 september haar wegens coronamaatregelen uitgestelde jaarlijkse wandeltocht rond de molen Vrouwenheide en op het plateau van Ubachsberg.
De wandeling is uitgezet in verschillende afstanden
van 5, 10, 15 of 20 km. Elke versie voert over stille
veldwegen, bospaden, verharde en onverharde
wegen en langs de hoogst gelegen molen van
Nederland. Tijdens de tocht passeert de wandelaar ongekende vergezichten, mooie wijngaarden,
beschermde natuurgebieden, boerenhoeves en
andere monumentale gebouwen.
De wandeltocht start in MFC De Auw Sjoeël, Oude
Schoolstraat 33 te Ubachsberg. De starttijden zijn
van 7.00 uur - 14.00 uur.
Inschrijving afstanden 5 en 10 km tot 14.00 uur en
van 15 en 20 km tot 12.00 uur.

BUSPLUS HEERLEN

Half juni zijn wij gestart met de Busplus Heerlen
De eerste weken zitten erop; hectisch, maar vooral
veel voldoening!
Er waren veel mooie reacties; van ‘wat zijn jullie
goed bezig’ en ‘veel succes’ tot ‘eindelijk kom ik
weer eens ergens’.
“Wat een geweldig initiatief voor de doelgroep 55
plus (jonger mag ook als de mobiliteit niet meer zo
best is), zegt Wethouder Adriane Keulen. Geweldig dat twee betrokken bewoners ervoor hebben
gezorgd dat deze Busplus er is gekomen”.
Een greep uit de bezochte locaties: Botanische
tuin, rondreis door zuid limburg, Markt Heerlen,
Kaufland, Makado Beek, Tuddern en Gangelt.
Maar wij gaan ook naar De Twee Gezusters Heerlen, Gulpen Pannekoekenmolen , De Zwarte
Madonna in Vaals, evenals Genk etc.
Het is allemaal op www.busplusheerlen.nl te zien
voor iedereen met een internetaansluiting.
Voor diegenen die geen internetaansluiting hebben? Bij aanmelding als lid, ontvangt u de uitjes op
een maandelijks overzicht per post.
Busplus Heerlen rijdt kostendekkend de uitjes en
boodschappen ritten.
Dat er kosten zijn zal duidelijk zijn, het busje rijdt
niet op water, verzekering, belasting moeten toch
betaald worden.
Kosten: Lid worden van Busplus Heerlen kost 4 €
per maand. Verder betaalt u een eigen bijdrage
per activiteit.
Hoe werkt het: Maak maandelijks 4 € over op de
rekening NL 98 RABO 0363886710 ten name van
stichting Busplus Heerlen.
Met vermelding van uw gegevens: adres, mail,
telefoon. Zonder adres is het moeilijk om U op te
halen.
NB
Wij van Busplus Heerlen zijn dringend opzoek naar
vrijwilligers M/V
Chauffeurs/begeleider en ook voor de administratie en planning.
Busplus Heerlen
Rob Rörik en Giesela Mols
045-2002439

Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

De terrassen zijn
weer open..
Men kan op vele manieren ontspannen en voor
iedereen is dat weer anders. Het gaat erom dat je
wordt afgeleid van het dagelijks gedoe.
Schaatsen, skiën, bergbeklimmen of snorkelen
lijken me bezigheden die je hele aandacht opeisen.
Ik doe ze alle vier niet, maar ze nemen je dermate in beslag dat ze voor maximale ontspanning
zorgen. Maar wat voor de een geldt, kan voor ’n
ander iets heel anders zijn.
Lekker onderuit gezakt op een caféterras mensen
bestuderen kan zeker ook ontspanning zijn.
Daar zie je het leven van alle dag en daar hoor je
wat je nergens ziet.
Dat jong stel dat folders bestudeert over huisraad;
je ziet het paartje dromen….Is het ook niet heerlijk naar een trotse oma te luisteren? Haar eerste
kleinkind wordt een kanjer later. Fysiologisch
logisch, maar dat bedoelt ze niet. Wat haar Sjefke
van drie al allemaal weet en kan, niet te geloven.
Het wordt een grote, dat geniale kereltje en ingenieur is wel het minste en waarschijnlijk nog wel
meer. Ze vertelt dat met zo’n overtuiging dat je het
bijna gaat geloven. Is dat ontspanning of niet, van
kortbij te mogen meemaken het ontstaan van een
genie?
En wat dacht je van die coole freak in z’n cabrio?
In de korte tijd dat ik hier zit, is hij al vier keer vlak
langs het terras komen rijden. En dat ’onopvallend
toevallig’ van uit een ooghoek speurend naar verwonderde blikken. Kennelijk wil hij indruk maken
op dat groepje giechelende
meiden, schuin-rechts van mij….Zo’n terras is een
goede infobron. Wat je nog niet weet uit de krant,
hoor je hier up to date!
Plaatselijke politiek komt uitgebreid aan de orde
en ik hoor van een tafeltje achter mij dat zij dat altijd al geweten heeft: dat die wethouder als kind al
smeet met geld. Kun je nagaan wat er nu gebeurt.
Als het aan haar gelegen had, was die never nooit
op die stoel terechtgekomen.
’Er zijn er veel en veel betere, maar zoals gewoonlijk krijgen die geen kans’, zei haar hese stem. Ja je
stem moet je goed gebruiken, hoorde ik een donkere mannenstem zeggen. ’Je ziet wat de gevolgen
zijn, ook op het stadhuis’.
Leerzaam is ook ene Joep, die alles van voetbal
scheen te weten. Wedstrijden, uitslagen, jaartallen en nog veel meer komt als een waterval uit z’n
mond stromen om duidelijk te maken dat alles aan
Johan Cruyff lag en aan niemand anders. Als die
zich maar met het Nederlands Elftal had bemoeid,
dan was alles veel beter gegaan.. Aan de ober
meende ik iets van instemming te zien, ofschoon
hij zich wijselijk neutraal gedroeg.
Ik kan het niet nalaten om mensen te bestuderen
en ik zie een vrouw en man ’n eindje verderop

plaatsnemen. Ik kan niets van ze horen, maar durf
te zweren dat zij met hem hier is en niet omgekeerd. Hij knikt en zij bestelt. Anders gezegd: de
man wikt en de vrouw beschikt…..
Of hij aan mijn tafeltje kon plaatsnemen? vroeg
een man, en of hij z’n laptop kon gebruiken?
’Geen probleem meneer, plaats genoeg op tafel,
ga Uw gang’. Effe later later gebeurt het al, kennelijk heeft hij haast en kijkt geconcentreerd op het
scherm, typt iets in en dan ’neeehè, weer niks’,
klapt z’n computer dicht en staart teleurgesteld
voor zich uit. Ineens draait hij zich naar mij toe en
roept tamelijk hard: ’het is allemaal nep meneer’,
stapt op en loopt snel en driftig weg….
Als de cabrio-freak wéér eens langs komt, stap ik
op. Van het hier beleefde ga ik thuis een verhaaltje
schrijven…
Ger Prickaerts

Bomenonderhoud
Huys de Dohm
Sinds 2017 worden alle bomen bij Huys de Dohm
iedere drie jaar vakkundig geïnspecteerd en onderhouden. Dit onderhoud heeft sinds de start twee
keer plaatsgevonden. Bij de eerste inspectie werd
al snel duidelijk dat de bomen in de voorste weide grenzend aan de Tichelbeek en de Doom ziek
zijn. In het hele land lijden de Essen aan de fatale
schimmel Chalara Fraxinea. Bij de afgelopen onderhoudsbeurt is gebleken dat de ziekte de bomen
in razend tempo doet verslechteren. Dit zien wij
dan ook terug in de grote hoeveelheid takken die
met elke storm in de weide of op straat liggen.
Bij verder onderzoek is gebleken dat de bomen
aan de oppervlakte wortelen doordat een ondoordringbare laag op zo’n 50 cm diepte de wortels tegenhoudt. Dit is dan ook terug te zien rondom de
stammen. Het gewicht van de bomen en de wortels zijn dan ook vrijwel het enige wat de bomen
vasthoudt en niet de grond bovenop de wortels.
Deze twee problemen vormen dan ook een gevaarlijke situatie en zetten ons tegelijkertijd voor
een moeilijke en pijnlijke keuze.
Als eigenaren van de bomen willen wij absoluut
niemand in een gevaarlijke situatie brengen. De
Tichelbeek is een drukke route en veel wandelaars
passeren de weide. Via dit artikel willen wij u dan
ook informeren over het rooien van de bomen.
Dit zal in het najaar van 2021 en het voorjaar
van 2022 gebeuren. We zijn ons bewust van het
visuele en emotionele aspect. De bomen creëren
immers een kenmerkend beeld en sfeer, daarom
zijn we dan ook voornemens om na het rooien
nieuwe, andere bomen aan te planten. De overlast
zullen wij daarbij proberen te beperken tot een
minimum, maar we hopen ook op uw begrip voor
de situatie. - Bewoners Huys de Dohm

EEN ‘BEROEMDE
WELTENAAR’
Deze keer wilde ik, lieve mensen, u meenemen
naar een beroemde tuin. Liever gezegd, tuinen.
Welten heeft immers rond de dorpskern enkele
prachtige tuinen liggen, beroemd in binnen- en
buitenland. De allerbekendste is de tuin van Ineke
Greve bij Huys De Dohm, die waarschijnlijk iedereen die in Welten of Benzenrade woont wel
eens bezocht heeft. Helaas is deze tuin niet meer
toegankelijk, al een flink aantal jaren niet meer. En
nog spijtiger, Ineke Greve is er ook niet meer, zij is
in 2020 overleden. Desondanks: haar tuin was een
beroemdheid!
Zo ook de tuin bij het voormalige ABP gebouw aan
de Valkenburgerweg richting Heerlen die aangelegd is in de jaren dertig door ir. Dinger. Deze tuin
heet de ir. Dingertuin en was beroemd vanwege
zijn bijzondere waterpartijen en weelderige rozen
begroeiing. Helaas is deze tuin nog slechts een
schijntje van wat zij geweest is. De heer Dinger
had in Indonesië gewoond en gewerkt en had door
die tropische omgeving een interesse gekregen in
exotische bomen en planten. Het was een uitstapje van wereldniveau als de tuin werd opengesteld
en de mensen uit Heerlen en omgeving in die
tuin konden rondwandelen. Helaas: ook die tijd is
voorbij, de tuin is bijna een gewone kantoortuin
geworden en een exotische boom of plant wekt
geen bewondering meer op.
Maar, lieve mensen, er is nòg een tuin in de nabijheid van Welten en Benzenrade die nog steeds
bestaat en die wel te bezoeken is! Notabene de
oudste van alhier: de rococotuin bij kasteel Terworm op het landgoed Terworm. Wie komt er niet
geregeld? Wie fietst er niet geregeld aan voorbij?
Wie wandelt er niet graag naar toe? Onder de
rustgevende allee, langs de velden met prachtige
veldbloemen, langs de ‘dikke eik’ en de ruïne van
Eykholt en dan linksaf naar kasteel Terworm. Je
kunt de tuin inwandelen, rond de fontein gaan
zitten, het originele Franse rococopatroon bewonderen en een drankje pakken op het terras van
Kasteel Terworm. Ik belandde in de tuin op een
druilerige augustusdag. De tuin stond voor de helft
onder water, binnen in de Oranjerie stond met
behulp van bouwdrogers de ruimte te drogen: ook
hier was de Geleenbeek ruim buiten haar oevers
getreden. Rond de fontein stonden grote plassen.
Het was nat en kil. De glorie van zo’n Franse rococotuin was ver te zoeken.
Voorbij kasteel Terworm richting Voerendaal
passeerde ik een weiland waar wat mooi roodvee
stond en ik zag wat jonge aanplant van fruitbomen. Aan de rand stond een informatiepaneel. Tot
mijn verbazing las ik dat die jonge fruitbomen een

ppelras was en zowaar: De Jansen van Welten!!
Een beroemde Weltenaar aangeplant in de beemden van kasteel Terworm als een symbool van
natuurbehoud. Ik werd er vrolijk van, op die druilerige dag in augustus. Ik verwachtte een oude en
bijzondere boom in de tuin van kasteel Terworm
en ontdekte een nòg veel specialere boom: ònze
Jansen van Welten!
Als iemand wellicht nog meer boomgaarden kent
waar deze ‘beroemde Weltenaar’ is aangeplant,
dan hoort de Pomologische vereniging van de
Loorenhof dat heel graag.
Kitty van Hove-Reijnaerts (kvanhove@planet.nl)

Verenigingsnieuws
van bridgeclub
Coriovallum
Zoekt u een leuke hobby en wilt u ook het geheugen trainen dan kan dat bij ons. Wij starten op
donderdag 23 september met een beginnerscursus in Gemeenschapshuis De Caumerbron, nabij
winkelcentrum Giezen-Bautsch op Heerlerbaan.
De cursus wordt gegeven door een door de BridgeBond opgeleide cursusleider.
Hebt u interesse meld u zich aan bij Bertie Kerckhoffs, voorzitter van Coriovallum.
Mail naar bertiekerckhoffs@ziggo.nl of bel
0619839810
Speelt u al bridge en zoekt u een club, wij spelen
op dinsdagavond en woensdagmiddag in de Caumerbron.

En toen was er….
water…heel veel
water!
Er gebeurde al niet veel vrolijks het afgelopen

anderhalf jaar, maar de wateroverlast in de maand
juli was toch wel een zeer unieke gebeurtenis. De
Weltervijver stroomde over, de A79 stond blank en
vele, vele straten, tuinen, kelders en woonruimtes
liepen vol water.
Voor één dag was Welten zelfs landelijk nieuws.
Op TV bij het NOS journaal zagen we beelden van
de A79 en vertelde Willem Bosch (autobedrijf
Bosch) hoe zijn bedrijfsinventaris volledig was
verwoest. Een dag later viel dit alles overigens nog
in het niet bij ‘het drama van Valkenburg eo’. Neemt
niet weg dat in veel woningen de schade groot
was. En nog zijn velen bezig met de afhandeling en
vooral met de rompslomp en de ellende die dit met
zich mee brengt. Heel veel sterkte alle getroﬀenen!

50PLUS FIETSTOCHT
WOENSDAG 6 OKTOBER 2021
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INSCHRIJVEN
VOORAF INSCHRIJVEN IS VERPLICHT OM DE CORONA MAATREGELINGEN TE
KUNNEN HANDHAVEN TIJDENS DEZE MOOIE TOCHT.
ZEKER ZIJN VAN EEN PLEKJE TIJDENS DE FIETSTOCHT?
SCHRIJF U DAN NU IN VÓÓR: 29 SEPTEMBER 2021 VIA:
HTTPS://THEMOVEFACTORY.NL/50-PLUS-FIETSTOCHT

STARTLOCATIE
AN D'R PUT,
PASTOOR SCHEEPERSSTRAAT 3, 6374 HR LANDGRAAF

__ __ __
+/- 40 KILOMETER

STARTTIJD
WE WERKEN DEZE EDITIE MET TIJDSLOTEN!
DEZE ZIJN TERUG TE VINDEN BIJ DE INSCHRIJVING.

WILT U MEER WETEN?
STUUR DAN EEN MAIL NAAR:
FIETSTOCHT@THEMOVEFACTORY.NL

