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Stichting Buurtgericht werken Welten Benzenrade

Welterkoerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade
Uiterlijke inleverdatum kopij volgende
koerier is woensdag 13 okt. 2021 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.

ACTIVITEITEN
Iedere dinsdag 13.30 uur in Gemeenschapshuis
Seniorensociëteit St. Martinus: een kopje koffie
met een babbeltje, Bridgen/kaarten
Iedere donderdag van 13.00 tot 15.00 uur
Gemeenschapshuis Welten sociaal ontmoeten en
aanwezigheid van Sociaal Buurtteam
Iedere donderdag 19.30 uur bridgen
in A Gene Bek
Iedere donderdag viskraam bij Parkeerplaats
de Doom

KALENDER
06 okt. 50-plus Fietstocht, start Landgraaf
16 okt. Concert Harmonie TOG in Venray
17 okt. Motorclub, ‘Rit van de vallende Bladeren’
Vertrek 9.30/10.00 u bij De Plus in Welten
17 okt. Jazzclub Zuid Limburg, 14.00 u
Storyville Jassband in Auberge de Rousch
10 nov. Aod op Nuj, Burg. Van Grunsvenplein

Info pagina
Belangrijke
telefoonnummers

Terugkijken op een
geslaagde Burendag

Alarmnummer:
112
Gemeente Heerlen:
14045
Beheerder Gemeenschapshuis:
0652683388
Sociaal Buurtteam:
045 7111551
Martinuskerk:
5713225
Pastoor-Deken Bouman:
0610983891
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

Op zaterdag 25 september luisterde de Waltine Kapel gezellig de
Burendag in St. Anna muzikaal op. Eindelijk mochten de muzikanten
weer eens optreden, na alle coronabeperkingen en hun enthousiasme sloeg -als vanouds- over naar het publiek! Zeker voor herhaling
vatbaar, zo was na afloop de mening van bewoners en leden van de
kapel.....dus wordt vast en zeker vervolgd!

SPIE, elektriciteit/
straatverlichting/gas:
Water:

Jazzclub Zuid-Limburg
presenteert:

088 945 0850
0800-0233040

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

The Storyville Jassband
Vanaf 1959 is de band actief op jazzpodia in binnen- en buitenland.
Hun speelstijl kunnen wij het beste omschrijven als: traditionele
jazz en New Orleans Revival overgoten met een Europees sausje.
Met een aanstekelijk enthousiasme brengt de band muziek die echt
swingt. In de loop der jaren heeft de band 11 CD’s uitgebracht, waaronder een achttal voor het bekende Timeless label.
De band is samengesteld uit:
• Michel Muller, trompet en zang;
• Eugene de Bruijn, klarinet, sax en zang;
• Hein v Rooijen, bas;
• Peter Dobbe, trombone, gitaar en zang;
• Tom Stuip, banjo;
• Stef Geurts, slagwerk;
Zondag 17 oktober zal Storyville Jassband in Auberge de Rousch
voor een swingende middag zorgen. (adres: Kloosterkensweg 17
6419 PJ Heerlen)
Aanvang: 14.00u
Entree: reguliere bezoekers: € 15.Vrienden
€ 10.Jeugd(t/m 22jaar) onder begeleiding gratis
KBO
€ 11.25
Meer informatie over deze band is te vinden op storyvillejassband.
info of www.jazzclubzuidlimburg.nl

Van de wijkagent
De afgelopen maanden is het opmerkelijk rustig
geweest in Welten en Benzenrade voor wat betreft
inbraken, diefstallen (zowel in woningen als uit
auto’s) en meldingen van overlast.
Wel komen bij de politie regelmatig aangiften
binnen ter zake oplichting/fraude. De criminaliteit
lijkt zich te hebben verplaatst van de ‘straat’ naar
‘digitaal’.
Twee van de meest voorkomende vormen van oplichting via de telefoon betreffen whatsappfraude
en spoofing.
Whatsappfraude
Bij deze vorm van oplichting worden smoesjes
gebruikt door mensen die zich in een berichtje
via WhatsApp voordoen als iemand anders. Een
telefoon is zogenaamd op de grond of in het water
gevallen, maar er moet even snel iets betaald
worden, bijvoorbeeld. Of er wordt op slinkse wijze
gevraagd om inloggegevens of andere gevoelige
informatie.
Preventietips:
• Bel de persoon op het nummer dat bij u bekend is.
• Stel persoonlijke vragen die alleen de bekende
of het familielid kan weten.
• Ga na of het rekeningnummer dat wordt
genoemd inderdaad van de bekende of het
familielid is.
• Belt de 'bekende' met een nieuw nummer?
Google het telefoonnummer. Misschien is het
• Nummer gemeld en al eerder gebruikt voor
fraude.
• Zet uw telefoonnummer op websites als
Marktplaats niet op openbaar.
• Scherm uw social media profielen zo veel mogelijk af.
Spoofing
De oplichters lijken te bellen met een telefoonnummer van de bank van de slachtoffers. Dit is
echter niet het geval, het zou zelfs kunnen dat
de daders zich niet eens in Nederland bevinden.
Deze truc, ook wel spoofing met telefoonnummers
genoemd, wordt vaker gebruikt bij oplichting via
de telefoon.
Wat te doen?
Als u, of uw (groot)ouder een telefoontje krijgt van
uw bank met de vraag om een geldbedrag over te

boeken, hang dan direct op. Ook al lijkt het heel
betrouwbaar en spreekt de beller gedetailleerd over
zaken waarvan u denkt dat alleen uw bank ze kan
weten, uw bank belt nooit met de vraag om geld
over te maken. Als dit toch gebeurt, hang dan op.
Heeft u al geld overgemaakt? Bel direct uw bank om
uw rekening te blokkeren.

Meld uw beveiligingscamera aan bij ‘
Camera in Beeld’
Ondernemers en burgers die beveiligingscamera’s
bij hun bedrijf of woning hebben kunnen die laten
registreren bij ‘Camera in Beeld’. Op die manier kunnen ze politie helpen bij het oplossen van incidenten
en misdaden.
De particuliere camera’s maken (binnen de daarvoor
geldende regels) niet alleen opnames van hun eigen
terrein, maar soms ook van een stukje openbare
ruimte. Voor de politie kunnen deze camerabeelden
een waardevolle bijdrage zijn bij het oplossen van
strafbare feiten zoals inbraken, overvallen en berovingen. Dan is het wel belangrijk dat de politie snel
kan beschikken over eventuele opnames.
Online database
Burgers en ondernemer helpen daarbij als ze hun
camera’s aanmelden bij ‘Camera in Beeld’. Dat is
een online database van de politie, waar alle (particuliere en overheids-)camera’s op een kaart staan
aangegeven. Zo heeft de politie overzicht welke
camera’s op welke plek hangen en waar zij opnames
van maken.
Contact met de eigenaar
Is ergens iets gebeurd? Dan kan de politie via dat
systeem heel snel zien of er camera’s in de buurt
zijn. Als dat zo is, neemt de politie contact op met
de eigenaar van de betreffende camera en vraagt of
de beelden gebuikt mogen worden voor het oplossen van de zaak. De politie kan dus niet zonder
toestemming van de eigenaar de beelden bekijken.
Wilt u een bijdrage leveren aan het opsporingswerk
van de politie? Meld uw camera dan aan bij https://
www.politie.nl/onderwerpen/camera-in-beeld.
html. Daar staan ook antwoorden op veel gestelde
vragen.

Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

BEJAARD
Inmiddels behoor ik tot de oudere generatie van
Welten. Ben ik nu bejaard?
Het woord “bejaard” is niet meer van deze tijd en
is ook in onbruik geraakt.
We spreken tegenwoordig over “senioren” en “ouderen”, hetgeen veel positiever klinkt.
Als je vroeger iemand een bejaarde noemde,
bedoelde je eigenlijk een persoon van 65 jaar of
ouder, die ook meestal kampte met lichamelijke
ongemakken.
Door de gezondheidszorg, maar ook door betere
voeding, minder roken e.d. worden mensen tegenwoordig veel ouder en iemand van 65 voelt het als
een belediging als je hem “bejaarde” zou noemen.
Een looprek, rollator of wandelstok zie je tegenwoordig vaak pas bij mensen van boven de 80 en
dan nog zijn er 80-plussers die kerngezond zijn.
Mijn vader is 97 jaar oud geworden, maar tot zijn
90ste was hij nog volop actief en zelfs werkzaam.
Als je hem vroeg of hij geen mooie wandelstok op
zijn verjaardag wilde ontvangen, werd hij boos.
“Huh, ik toch niet”, antwoordde hij dan ontstemd.
Ja, er is veel veranderd.
Ik weet nog, dat ik als twintiger mensen van 35
en ouder al behoorlijk oud vond. Je sprak toen
bijvoorbeeld in de tennissport over veteranentoernooien voor deelnemers van 35 en ouder.
Ik hobbelde door het leven tot de dag dat ik 50
werd. 50??? Dat vond ik zelf opeens best veel.
Ik voelde me nog steeds een dertiger, energiek,
fit. Uit ballorigheid vierde ik mijn 50ste met mijn
beste vrienden op een niet voor publiek openbaar
stukje grasveld bij Imstenrade met taart gooien. Bij
de bakker had ik 50 oude taarten (geen dames!)
besteld, die ver over de houdbaarheidsdatum waren en die werden ingezet voor een heus taartengevecht.
Dat de taarten ver over de datum waren, rook je
nog dagen daarna en omdat ik even niet oplette
kreeg ik van oud-handballer Pim een taart vol in
mijn linkeroor, waarvan de slagroom nog een week
later aan mijn wattenstaafje plakte.
Toen ik 60 werd, had ik de strijd om jonger te
willen zijn opgegeven, maar dat wilde ik wel groots
vieren met mijn vrienden (groepen A, B én C) in
Hoeve de Aar, destijds behalve bowlingcentrum,
ook een perfecte gelegenheid voor allerlei party’s.
Met “Unchain my heart” van Joe Cocker en het
opbeurende liedje “Happy” van Pharrell Williams
was de toon voor de avond, maar ook voor de

komende jaren, gezet.
Gewoon lekker doorgaan, niet teveel nadenken
over je leeftijd, maar afgaan op je gevoel; carpe
diem.
Nou ja, gewoon doorgaan is wellicht wat te simpel
gezegd, want na je 60ste komen de lichamelijke
ongemakken vanzelf wel.
De gemiddelde snelheid bij het fietsen daalt
gestaag, de e-biker passeert je vrolijk fluitend in
het Heuvelland, je rug en nek protesteren vaker
met pijnscheutjes en je huid begint steeds meer
te rimpelen. Je valt sneller en het herstel daarna
duurt langer.
“Je wordt ouder, papa, geef het maar toe. Je wilt
er alles aan doen, maar weet niet hoe”, zong Peter
Koelewijn treffend in 1977. De oude rocker is inmiddels zelf al 80 jaar.
Tja, that’s life. Je moet proberen er zo lang mogelijk iets prettigs van te maken, waarbij vrienden
belangrijk zijn. Zij houden je gevoel jong met alle
mooie, meestal aangedikte, verhalen van vroeger,
toen alles beter was (?).
Noem mij geen bejaarde, noem mij geen senior-plus, geef mij geen wandelstok als ik 70 word,
noem mij gewoon bij mijn naam……..
Anton Winnikes

Harmonie T.O.G. concerteert in Venray
We mogen weer! Na vele maanden onzekerheid
mogen we weer redelijk normaal repeteren.
Ook kunnen we na twee jaar weer een concert
geven. De harmonie van Venray heeft ons uitgenodigd om samen een concert te geven in de
schouwburg van Venray. Op het programma staan
werken van Gioachino Rossini, Gustav Holst, Eric
Whitacre en Thomas Doss.
Locatie: Schouwburg Venray, Schouwburgplein 1,
5801 BV Venray
Datum: Zaterdag 16 oktober
Tijd: 20:00 uur
De toegang is gratis.
Vooraf aanmelden is niet nodig, maar om binnen
te komen is wel de Covid QR-code nodig. Ook zal
er een registratie plaatsvinden van de mensen die
het concert hebben bezocht. De organisatie is dat
verplicht.

Heemkundevereniging
Welten-Benzenrade
Ook het bestuur van de Heemkundevereniging
wil de draad weer oppaken, om onder "normale"
omstandigheden te functioneren.
Dit betekent vanzelfsprekend met een adequaat
bestuur.
Een bestuur dat volgens de statuten van de vereniging uit minstens 5 leden moet bestaan. Dit is tot
voor kort gelukt, maar in de Corona-tijd is gebleken dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is
geweest om betrokken te blijven bij de vereniging.
Derhalve nu een oproep aan de inwoners van
Welten.
Indien u zich betrokken voelt tot de geschiedenis
van Welten in de brede zin des woords, meld u
dan aan bij een van volgende e-mail adressen:
heemkundesecretariaat@ziggo.nl
heemkundeweltenbenzenrade@gmail.com

Koeriertje
In de laatste Welter Koerier stond een advertentie
dat er een bril was gevonden ter hoogte van de
drempel van de Prof. van Itersonstraat.
Deze bril ben ik, Jean Vandeberg, op zondag 5 september daar ergens verloren.
Na het zien van de advertentie heb ik mij meteen
vrijdagmorgen, 24 september, gemeld op het
adres van de vinder.
Daar werd mij verteld dat de vinder de bril in een
plastic zakje had afgegeven bij de DA-drogist.
Ik heb mijn hele bril (Nike-sportbril op sterkte)
beschreven en gelukkig was het mijn verloren bril
die gevonden was.
Meteen van hieruit naar de DA-drogist gegaan,
maar helaas werd mij verteld dat deze bril reeds
door een mevrouw is opgehaald.
Nu zou ik graag die mevrouw willen vragen om
contact met mij op te nemen om e.e.a. op te lossen. Tel.nr. 06-40264801
Bedankt alvast voor de te nemen moeite.
Hopelijk komt alles nog op zijn pootjes terecht.
Jean Vandeberg

PERSBERICHT

Aod
òp Nuj gaat door!
Vrije entree en alles erop en eraan
Het was lang wachten en ook duimen. Aod òp Nuj gaat door op 10 november. Het is na anderhalf jaar
corona een van de eerste grote buitenevents in Zuid-Limburg. Het Burgemeester Van Grunsvenplein in
Heerlen kleurt weer rood-geel-groen! Hiermee luiden we voor de 15e keer de start van carnaval in Heerlen,
Parkstad en omstreken in met een geweldig feest. Net als de vorige edities is ook deze Aod òp Nuj weer
gratis toegankelijk voor iedereen. Net als andere jaren wordt het evenement gedragen door de steun van
onze sponsoren.
Nog maar zeven weken
De artiesten zijn al geboekt en zij staan te popelen om weer te mogen optreden voor een groot en enthousiast publiek. Het is nog maar zeven weken tot 10 november. Maar al onze vrijwilligers hebben er veel zin in
en stropen de mouwen op om er samen een onvergetelijke start van de vasteloavend van te maken. Uiteraard zijn voor het buitenevenement de actuele veiligheidsregels leidend. Houd dan ook onze Facebookpagina facebook.com/aodopnuj en website aodopnuj.nl in de gaten voor meer informatie hierover.
Aod òp Nuj On Tour
Naast het pleinfeest kijken we ook naar de mogelijkheid om een kleine variant ‘Aod òp Nuj On Tour’ te
organiseren op 10 november. Afgelopen coronajaar hebben we gezien dat dit een waardevol initiatief is om
carnaval op locatie met schoolkinderen en bewoners van oudereninstellingen te vieren. Zo brengen we de
vasteloavend naar groepen die niet naar het evenement op het plein kunnen komen.
Ben jij erbij?
Luidt dan op 10 november samen met veel vastelaovesvierders uit Heerlen en de regio, Limburgse top-artiesten en de Blauw Sjuut het nieuwe carnavalsseizoen in. Tot dan!

