dǁŝŶƟŐƐƚĞũĂĂƌŐĂŶŐŶƌ͘ϲǁŽ͘ϮϯŵĂĂƌƚϮϬϮϮ͘hŝƚĞƌůŝũŬĞŝŶůĞǀĞƌĚĂƚƵŵŬŽƉŝũϯϬŵĂĂƌƚ͘sĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐǁŽϲĂƉƌŝůϮϬϮϮ͘KƉůĂŐĞϮϬϬϬĞǆƉů͘

^ƟĐŚƟŶŐƵƵƌƚŐĞƌŝĐŚƚǁĞƌŬĞŶtĞůƚĞŶĞŶǌĞŶƌĂĚĞ

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

ĂŶůĞǀĞƌĞŶŬŽƉŝũǀŽŽƌ
ĚĞtĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌ͘

^ƉĞĞůƚƵŝŶtĞůƚĞŶŐĂĂƚŶŝĞƚ
ŽƉĞŶŝŶϮϬϮϮ͍͍͊͊
Speeltuin Welten gaat niet open dit seizoen…
Alleen als we nieuwe vrijwilligers vinden om:

DğĚĞŝĞģƐũƚĞŬůŝŶŐĐƌŽĐƵƐ͕ĚŝĞ
ǌŝĐŚŽĞƚĚĞĞģĚƉĞģƐũƚ͕ďƌŝŶŐŬ
ĞĞŶĂƚƵƵƌŐĞǁĞůĚſƉŐĂŶŬ͘

• ĞƐƉĞĞůƚƵŝŶŝŶŽƌĚĞƚĞŵĂŬĞŶǀŽŽƌŽƉĞŶŝŶŐĞŶƐůƵŝƟŶŐ͖
• Boodschappen te doen en de ijsjes en andere versnaperingen aan
ƚĞǀƵůůĞŶ͖
• Ervoor te zorgen dat scholen hun schoolreisjes in de speeltuin
ŬƵŶŶĞŶŚŽƵĚĞŶ͖
• Alles in orde te maken voor gereserveerde kinderfeestjes in de
ƐƉĞĞůƚƵŝŶ͖
• &ĂĐĞďŽŽŬĞŶĚĞǁĞďƐŝƚĞďŝũƚĞŚŽƵĚĞŶ͖
• dĞƌĞŐĞůĞŶĚĂƚŬĂƉŽƩĞƚŽĞƐƚĞůůĞŶŽĨĞůĞŬƚƌĂŐĞŵĂĂŬƚǁŽƌĚĞŶ͖
• Te zorgen dat prijslijsten en berichten in de speeltuin up to date
ĞŶŐĞƉƌŝŶƚǌŝũŶ͖
• EŝĞƵǁĞƚŽĞǌŝĐŚƚŚŽƵĚĞƌƐƚĞǁĞƌǀĞŶĞŶŝŶƚĞǁĞƌŬĞŶ͖
• dĞǌŽƌŐĞŶĚĂƚĚĞƉůĂŶŶŝŶŐǀŽŽƌŚĞƚƚŽĞǌŝĐŚƚŝŶŽƌĚĞ͖
• Vervanging te regelen als dat nodig is of soms zelf de speeltuin op
ƚĞŵĂŬĞŶ͖
• De RD4 te bellen voor het ledigen van de container en te zorgen
ĚĂƚĚĞĐŽŶƚĂŝŶĞƌŬůĂĂƌƐƚĂĂƚďƵŝƚĞŶĚĞƉŽŽƌƚ͖
• Contact met de gemeente Heerlen te hebben over het wel en wee
ǀĂŶĚĞƐƉĞĞůƚƵŝŶ͖
• ^ƉŽŶƐŽƌĂĐƟĞƐƚĞŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶĞŶƐƵďƐŝĚŝĞĂĂŶƚĞǀƌĂŐĞŶǀŽŽƌŶŝĞƵǁĞƚŽĞƐƚĞůůĞŶ͖
• Betalingen van verzekeringen regelen en de jaarrekening op te
ƐƚĞůůĞŶ͖
• Etc.
Het openhouden van de speeltuin gaat niet vanzelf. Wij hebben dit
de afgelopen jaren met liefde gedaan, naast onze banen en andere
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘tĞǀŝŶĚĞŶŐĞĞŶǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐ͕ŵĂĂƌǁĞǁŝůůĞŶŶƵĞĐŚƚ
overdragen en gaan stoppen! Vele handen maken licht werk, dus al
ŬƵŶũĞĂůůĞĞŶĞĞŶĚĞĞůƚĂĂŬŽƉũĞŶĞŵĞŶ͕ĚĂƚŝƐĂůĮũŶ͘ĂĂƌďŝũŬƵŶŶĞŶ
we best nog even samen optrekken, maar als het niet lukt om nieuwe vrijwilligers te vinden, gaat de speeltuin niet of maar deels open,
bijvoorbeeld zonder verkoop van ijsjes.

ŝƐĐůĂŝŵĞƌ͗
ĚĞƌĞĚĂĐƟĞŝƐŶŝĞƚǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬǀŽŽƌĚĞ
ŝŶŚŽƵĚǀĂŶĚĞĂƌƟŬĞůĞŶŝŶĚĞǌĞƵŝƚŐĂǀĞ͘

Meld je via Facebook of via info@speeltuinwelten.nl als je een bijdrage kunt leveren.
^ĂŵĞŶŬƵŶŶĞŶǁĞƚŽĐŚǌŽƌŐĞŶĚĂƚĚĞƐƉĞĞůƚƵŝŶŽƉĞŶďůŝũŌ͍͊

<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.

ACTIVITEITEN
/ĞĚĞƌĞĚŝŶƐĚĂŐ13.30 uur in Gemeenschapshuis
^ĞŶŝŽƌĞŶƐŽĐŝģƚĞŝƚ^ƚ͘DĂƌƟŶƵƐ
/ĞĚĞƌĞǁŽĞŶƐĚĂŐvan 14.30 tot 16.30 u
‘ontmoet Welten-Benzenrade’ in Gemeenschapshuis
/ĞĚĞƌĞĚŽŶĚĞƌĚĂŐǀan 13.00 tot 15.00 u
Gemeenschapshuis: Computer Spreekuur en
ĚŝǀĞƌƐĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŽůǀƵƵƌƚƐĐŚĂŬĞůͬ^ŽĐŝĂĂů
ƵƵƌƩĞĂŵ
/ĞĚĞƌĞĚŽŶĚĞƌĚĂŐ19.30 uur bridgen in A Gene
Bek
/ĞĚĞƌĞĚŽŶĚĞƌĚĂŐviskraam bij de Plus
/ĞĚĞƌĞǀƌŝũĚĂŐbij de Plus
Foodtruck Wat maak je menu? 
/ĞĚĞƌĞǌĂƚĞƌĚĂŐbij de Plus
Foodtruck AlaBonneur

dĂĂůǀĂŶĚĞŵĂŵ
door: Ger Prickaerts
EƵŝ
/ŶŐǌũǁĂƌďĞůŵĂŬŶŽŐ
ŐĞĞǀƵƵƌũŽĂƌ͕
/ŶŶĞƉƌƵƵƐĂŶſƐƐũƚƌĂŶĚ
ŶŽŐŐŝŶŶĞǌŽĞģŵĞƌ

/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
DĞůĚƉƵŶƚKǀĞƌůĂƐƚĞŶ
KƉĞŶďĂƌĞZƵŝŵƚĞ͗
ϭϰϬϰϱ
Klachtennummer Mondriaan Zorggroep:
ŝŶŶĞŶŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ
ϬϴϴϱϬϲϳϳϬϬ
ďƵŝƚĞŶŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ
ϬϴϴϱϬϲϲϮϲϮ
^W/͕ĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚͬ
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

ĞŶŝĞƵǁĞŽƉďŽƵǁǁĞƌŬĞƌ

,ĞƚŬĂŶŐŽĞĚǌŝũŶĚĂƚƵĚĞůĂĂƚƐƚĞƟũĚĞĞŶŶŝĞƵǁŐĞǌŝĐŚƚŝŶĚĞǁŝũŬŚĞĞŌ
gezien.
DŝũŶŶĂĂŵŝƐĞƌƚsƌĞƵůƐĞŶŝŬďĞŶƐŝŶĚƐŬŽƌƚĚĞKƉďŽƵǁǁĞƌŬĞƌǀĂŶ
ĂƵŵĞƌǀĞůĚͲŽƵǀĞtĞŝĞŶ͕ĚĞƌŬğŶtĞůƚĞŶͬĞŶǌĞŶƌĂĚĞ͘/ŬŶĞĞŵŚŝĞƌmee de taak over van mijn voorganger Jordy Jennen.
/ŬďĞŶƐŝŶĚƐĨĞďƌƵĂƌŝǁĞƌŬǌĂĂŵǀŽŽƌ,ĞĞƌůĞŶ^ƚĂŶĚͲǇ͕͊ĚĞĐŽƂƉĞƌĂƟĞ
ǀĂŶǌŽƌŐͲĞŶǁĞůǌŝũŶƐŝŶƐƚĂŶƟĞƐŝŶ,ĞĞƌůĞŶ;ůĐĂŶĚĞƌ͕DĞĂŶĚĞƌĞ͘Ě͘Ϳ
ĞKƉďŽƵǁǁĞƌŬĞƌĨƵŶĐƟŽŶĞĞƌƚĂůƐĞĞŶƐƉŝůŝŶĚĞǁŝũŬ͕ǁĂĂƌďŝũŚŝũǀĞƌďŝŶĚŝŶŐǌŽĞŬƚŵĞƚĞŶƚƵƐƐĞŶďƵƵƌƚďĞǁŽŶĞƌƐ;ũŽŶŐğŶŽƵĚͿ͕ǁŝũŬŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶ͕ůŽŬĂůĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶĞŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘KƉĚĞǌĞŵĂŶŝĞƌƉƌŽďĞĞƌƚŚŝũ
ĞĞŶƉŽƐŝƟĞǀĞďŝũĚƌĂŐĞƚĞůĞǀĞƌĞŶĂĂŶĚĞůĞĞĩĂĂƌŚĞŝĚǀĂŶŽŶǌĞǁŝũŬĞŶ
het welzijn van haar inwoners.
Momenteel probeer ik een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de
ǁŝũŬ͕ĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐĞŶĚĞƉĂƌƚŶĞƌƐǁĞƌŬǌĂĂŵŝŶtĞůƚĞŶ͘,ĞĞŌƵĞĞŶŝĚĞĞ
ŽŵƵǁǁŝũŬŶŽŐůĞƵŬĞƌĞŶͬŽĨůĞĞĩĂĂƌĚĞƌƚĞŵĂŬĞŶ͍tŝůƚƵŐƌĂĂŐĂĂŶƐůƵŝƚĞŶďŝũďĞƐƚĂĂŶĚĞŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶͬĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŽĨŚĞĞŌƵǁĞůůŝĐŚƚŝŶƚĞƌĞƐse in vrijwilligerswerk? Dan kan het opbouwwerk helpen en adviseren.
EĞĞŵĐŽŶƚĂĐƚŽƉŵĞƚŵŝũǀŝĂĞͲŵĂŝů;ď͘ǀƌĞƵůƐΛŚĞĞƌůĞŶƐƚĂŶĚďǇ͘ŶůͿŽĨ
ƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚ;ϬϲͲϮϴϱϭϴϳϬϳͿ͘

hǁŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐƉƌŽŵŽƚĞŶ͍
WůĂĂƚƐŚŝĞƌƵǁĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞ͊

Rijksweg 228
6271AH Gulpen
043 2057917
welkom@optimumkozijnen.nl
www.optimumkozijnen.nl

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



ĞƵƌĞŶʹŬŽǌŝũŶĞŶʹƌŽůůƵŝŬĞŶ
ůĞǀĞƌŝŶŐĞŶŵŽŶƚĂŐĞ
Wij komen graag bij u langs om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken

>ĂŶŐƐŽƵĚĞǁĞŐĞŶ͙
ĞĂĞůƐǁĞŐ
De vorige keer liepen we over de Langebroek, en
staken de Daelsweg over naar de Akerweg. Nu lopen we deze Daelsweg op, helemaal tot boven aan
ĚĞŚŽŽŐƚĞ͕ǁĂĂƌũĞĞĞŶƉƌĂĐŚƟŐƵŝƚǌŝĐŚƚŚĞďƚŽǀĞƌ
,ĞĞƌůĞŶĞŶĚĞƐŶĞůǁĞŐϳϲ͕ŵĂĂƌǀŽŽƌĂůŽǀĞƌĚĞ
verschillende weilanden en dalen en bergen. Als je
bovenaan de weg staat, met aan je rechterhand de
Daelshoeve en de Putberg, zie je aan je linkerhand
de Wingerdberg en de Welterberg. Sterk glooiend,
met een groen grastapijt, vaak met grazende schapen. Een idyllisch gezicht.
Maar denk je nu eens in dit landschap 2000 jaar
ƚĞƌƵŐŝŶĚĞƟũĚ͙ĂůƐZŽŵĞŝŶƐďƵƌŐĞƌŽĨZŽŵĞŝŶƐ
soldaat. Dan sta je op een weggetje, onverhard,
uitgesleten door vee en karresporen. In de winter zal het een behoorlijk modderig weggetje zijn
ŐĞǁĞĞƐƚĞŶŝŶĚĞǌŽŵĞƌĞĞŶƐƚŽĸŐĞ͕ƐƚĞŶŝŐĞǁĞŐ͕
vol liggend met mergelbrokken en verwaaide löss.
Deze Daelsweg is al eeuwen en eeuwen oud en
waarschijnlijk nog voor de komst van de Romeinen
reeds een verbindingsweg voor de bewoners op
het plateau van Ubachsberg naar beneden, naar
het water van de Geleenbeek. En wie weet naar
bewoners en boeren van de gehuchten BenzenƌĂĚĞĞŶtĞůƚĞŶ͘KƉĚĞŐƌŽĞŶͲŐůŽŽŝĞŶĚĞŚĞůůŝŶŐĞŶ
hebben wellicht toen óók al schapen gegraasd en
zodra de Romeinen kwamen, zagen ze hoe fel de
zon kon schijnen tegen die hellingen: wijnbouw!
Vandaar Wingerdberg…?
Die wakkere Romeinen zagen ook de mergelblokŬĞŶŝŶĚĞǁĂŶĚǌŝƩĞŶĞŶŐĞďƌƵŝŬƚĞŶǌĞǀŽŽƌŚƵŶ
villa’s en andere gebouwen. In de Putberg en de
Welterberg zijn nu nog de ovens te zien van de
kalkwinning uit de vorige eeuw. Deze heuvels zijn
al door de Romeinen geëxploiteerd. De Daelsweg
ŚĞĞŌĂůĂůůĞƌůĞŝƐŽŽƌƚĞŶǀĞƌŬĞĞƌŐĞǌŝĞŶ͕ǀĂŶĚĞ
eenvoudige prehistorisch bewoner tot het snelle
verkeer vandaag. Als je je ogen een beetje dichtŬŶŝũƉƚ͕ǌŝĞũĞĂůƐŚĞƚǁĂƌĞĚĞƟũĚĞŶǀŽŽƌďŝũƚƌĞŬŬĞŶ͕ŵŝĚĚĞŶŝŶŝŶĚŝƚƉƌĂĐŚƟŐĞůĂŶĚƐĐŚĂƉ͕ĚĂƚŶŽŐ
steeds aantrekkelijk oogt.
ZŽŶĚŚĞƚũĂĂƌϭϴϬϬŚĞĞƩĞĚĞǌĞǁĞŐ'ĞƵůŬĞƌǁĞŐ͕
genoemd naar de Geulkerberg, waar de kalkovens
van Kurvers zijn geweest, die nu een nieuwe bestemming krijgen. Deze versleten en in elkaar gestorte gebouwen vallen onder industrieel erfgoed
en zullen opgeknapt worden. De banner met de
ƚĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶĚĞƚŽĞŬŽŵƐƟŐĞŐĞďŽƵǁĞŶŚĂŶŐƚ

al klaar aan de hekken, die ervoor zijn geplaatst.
Erachter zie je verruigd bos en hellingen, zo zal het
er in de afgelopen eeuwen overal hebben uitgezien.
Vooral als de schapen er niet zijn geweest, om de
begroeiing op de hellingen enigszins kort te houden.
Nu is de Daelsweg gemoderniseerd en de wandelaar kan weer op het tempo van een Romein deze
weg bewandelen. Van een paadje dat naar beneden
voert naar de beek, is deze weg geworden, zoals hij
nu is. Toen ik er was, dacht ik bij elke stap aan die
Romein en liep als het ware in zijn voetstappen naar
beneden, ondertussen om mij heen kijkend, zoals
ŚŝũĚĂƚŐĞĚĂĂŶŵŽĞƚŚĞďďĞŶ;ƐŶĞůǁĞŐǁĞŐĚĞŶŬĞŶĚ͕
ŶĂƚƵƵƌůŝũŬͿ͘ĞǌĞǁĞŐŝƐŶƵǀƌŝũĚƌƵŬĞŶŝƐǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬĂůƟũĚĂůǀĞĞůŐĞďƌƵŝŬƚ͘ŽƵĚŝĞZŽŵĞŝŶŐŽĞĚŬĞƵrend rondstappen? Ik denk ’t wel, zij hielden wel
van verharde wegen en veel verkeer!
<ŝƩǇǀĂŶ,ŽǀĞͲZĞŝũŶĂĞƌƚƐ;ŬǀĂŶŚŽǀĞΛƉůĂŶĞƚ͘ŶůͿ

ĩĞĞůĚŝŶŐ͗tĞďƐŝƚĞtĂƚĞƌƐĐŚĂƉ>ŝŵďƵƌŐ

<KZ/Zd:
,ƵůƉŝŶĚĞŚƵŝƐŚŽƵĚŝŶŐ
KƉǌŽĞŬŶĂĂƌĞĞŶďĞƚƌŽƵǁďĂƌĞƉŽĞƚƐŚƵůƉ
ǀŽŽƌĐĂ͘ϯƵƵƌŝŶĚĞǁĞĞŬ͖ŽŵŐĞǀŝŶŐtĞůƚĞŶ
Telefoon 0642096834
ƌŝĚŐĞĐůƵďǌŽĞŬƚŶŝĞƵǁĞůĞĚĞŶ
Bridgeclub Ruitenboer zoekt nieuwe leden om
weer in drie groepen te kunnen spelen.
Gespeeld wordt in A Gene Bek, donderdag 19.30u
ĂŶŵĞůĚĞŶďŝũ&ůŽƌĞŶƚEŝũƐƚϬϰϱͲϱϳϭϵϴϳϬŽĨ
ůƐ<ůĞŝŶĞŶϬϰϱͲϱϰϭϰϳϯϴ

tĞůƚĞŶnodigt uit!

Wil jij ook jouw
woning verkopen?
Bel of mail ons dan
om vrijblijvend de
mogelijkheden te
bespreken
info@consten-vastgoed.nl
Geleenstraat 63,
6411 HR Heerlen
045-3030820
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Huidverbetering
Permanente make-up
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ǁǁǁ͘ǁĞůŬŽŵŝŶǁĞůƚĞŶ͘Ŷů

sĞŐĂŶŝƐŵĞ
tŝĞĚĞĮůŵ͞tŚĂƚƚŚĞ,ĞĂůƚŚ͟ŽƉEĞƞůŝǆŚĞĞŌ
gezien, zal zich helemaal lam geschrokken zijn en
geen dierlijke producten meer willen eten.
De vlees- en zuivelindustrie zou bewust de belangrijkste oorzaken van Westerse ziekten zoals kanker,
hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas onder
het tapijt vegen.
De levenswijze waarin gestreefd wordt naar het
volledig vermijden van het gebruik van dierlijke
producten heet veganisme. Het gaat daarbij niet
alleen om het niet meer eten van dierlijke producten, maar ook het afzien van leer, bont, zijde en
wol, parfum gebaseerd op dierproeven, circussen
bezoeken e.d. Boeddhisten zijn bijvoorbeeld echte
veganisten.
De Engelsman Donald Watson was in 1944 de
ĞĞƌƐƚĞƉĞƌƐŽŽŶĚŝĞŚĞƚǁŽŽƌĚ͞ǀĞŐĂŶ͟ŐĞďƌƵŝŬƚĞ
en de eerste vereniging van veganisten ter wereld
ŽƉƌŝĐŚƩĞ͘
ĞŶŐĞůƐĞĚĞĮŶŝƟĞǀĂŶǀĞŐĂŶŝƐŵĞůƵŝĚƚ͗
͙͘͞ĂǁĂǇŽĨůŝǀŝŶŐƚŚĂƚƐĞĞŬƐƚŽĞǆĐůƵĚĞ͕ĂƐĨĂƌĂƐ
ƉŽƐƐŝďůĞĞŶƉƌĂĐƟĐĂďůĞ͕ĂůůĨŽƌŵƐŽĨĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶŽĨ
and cruelty to animals for food, clothing and any
ŽƚŚĞƌƉƵƌƉŽƐĞ͘͟
,ĞƚǌŽƵŚĞƚŵŽƩŽŬƵŶŶĞŶǌŝũŶǀĂŶĚĞWĂƌƟũǀŽŽƌ
de Dieren hier in Nederland.
In de supermarkten, zo ook in onze Plus in Welten,
ŐƌŽĞŝƚŚĞƚĂĂŶďŽĚǀĂŶǀĞŐĂŶŝƐƟƐĐŚĞǀŽĞĚŝŶŐƐŵŝĚdelen, omdat wij ons meer en meer bewust worden van het feit, dat het eten van heel veel vlees
niet gezond is en ook steeds groter wereldvoedƐĞůƉƌŽďůĞĞŵǀŽƌŵƚ͘ĞŶǀĞŐĂŶŝƐƟƐĐŚǀŽĞĚŝŶŐƐƉĂtroon zorgt voor een terugdringen van de veeteelt,
een van de grotere uitstoters van broeikasgassen,
en is dus belangrijk in het streven naar klimaatverbetering.
tĞƉƌŽďĞƌĞŶ;ďŝũŶĂͿĂůůĞŵĂĂůǌŽŐĞǌŽŶĚŵŽŐĞůŝũŬ
te leven en in dat kader probeer ik mij te houden
ĂĂŶĚĞĂĚǀŝĞǌĞŶǀĂŶĚĞ'ĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐƌĂĂĚ;ũĞŶŝĞƚ
elke dag klem drinken, niet roken, zeker geen
drugs, niet te veel vlees eten, een paar keer per
ǁĞĞŬǁĂƚǀĞƩĞǀŝƐ͕ŶŝĞƚƚĞǀĞĞůƐƚƌĞƐƐĞŶĞŶĚƌŝĞ
ŬĞĞƌƉĞƌǁĞĞŬϯϬŵŝŶƵƚĞŶĚĞďĞĞŶƚũĞƐďĞǁĞŐĞŶͿ͘
Ik weet ook wel dat - naast de wapen-, olie- en
ĨĂƌŵĂĐĞƵƟƐĐŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞʹĚĞǀŽĞĚŝŶŐƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞ
vooral uit is op zoveel mogelijk winsten maken en
niet zozeer op zoveel mogelijk gezondheid creëren
voor ons mensen, maar om nu volledig af te zien
ǀĂŶŚĞƚĞƚĞŶǀĂŶĚŝĞƌůŝũŬĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ;ŐĞĞŶǀůĞĞƐ͕
ŐĞĞŶǀŝƐĞ͘Ě͘ͿŐĂĂƚŵŝũǀŽŽƌůŽƉŝŐǁĂƚǀĞƌ͕ŽŵĚĂƚĞƌ
nog te weinig wetenschappelijk onderzoek voorhanden is.

Je kunt het ook nog meer overdrijven door fruitaƌŝƐƚƚĞǁŽƌĚĞŶ;ŝŬǁŝƐƚŶŝĞƚĚĂƚĚĂƚǁŽŽƌĚďĞƐƚŽŶĚͿ͘
Je ziet dan niet alleen af van dierlijke producten,
ŵĂĂƌŽŽŬǀĂŶƉůĂŶƚĂĂƌĚŝŐǀŽĞĚƐĞů͘ůŝũŌŶŝĞƚǀĞĞů
over om te eten dan, zou ik zeggen. Gaan we terug
naar de apen, die bananen en noten eten?
/ŶǀůĞĞƐĞŶǀŝƐǌŝƩĞŶĚĞŶŽĚŝŐĞŵŝŶĞƌĂůĞŶĞŶǀŝƚĂminen die wij als mens toch echt nodig hebben.
Ja, veel vlees is bewerkt met hormonen en veel
ǀŝƐƐĞŶŚĂƉƉĞŶƉůĂƐƟĐŝŶĚĞǌĞĞ͘ůůĞŵĂĂůĞƌŐŽŶŐĞǌŽŶĚ͕ǌĞŬĞƌĂůƐũĞďĞƐĞŌĚĂƚǁŝũĚŝĞĚŝĞƌĞŶŝŶŽŶǌĞ
voedselketen vervolgens opeten.
ŶĮŶ͕ŚĞƚďĞƐƚĞĞŶĂůŽƵĚĞŵŽƩŽůƵŝĚƚ͗ĞĞƚĂůůĞƐ
met mate. Dus een beetje vlees en een beetje vis
ůŝũŬƚŵŝũ;ǀŽŽƌůŽƉŝŐͿƉƌŝŵĂĞŶůĞŝĚƚŶŝĞƚĚŝƌĞĐƚƚŽƚ
allerlei vreselijke ziekten.
Het percentage veganisten in Nederland, en dus
waarschijnlijk ook in Welten, bedraagt nu circa
1,5%.
/ŬĚĞŶŬĚĂƚŽŶƐǀĞƌƚĞƌŝŶŐƐƐƚĞůƐĞůŽŽŬǁĞůǁĂƚƟũĚ
ŶŽĚŝŐŚĞĞŌŽŵĚĞŽŵƐůĂŐƚĞŵĂŬĞŶ͘ŝĞƟũĚŐƵŶŝŬ
ŵŝũǌĞůĨĞŶĚĂĂƌŽŵǌƵůƚƵŵŝũĚĞŬŽŵĞŶĚĞƟũĚŶŽŐ
wel eens een gebraden haantje zien verorberen of
ĞĞŶƐĂƉƉŝŐEŽŽƌƐǌĂůŵƉũĞ͘DŝũŶǀĞŐĂŶŝƐƟƐĐŚŬůĞŝŶŬŝŶĚƌŽĞƉƚƌĞŐĞůŵĂƟŐ͗͞KƉĂ͕ĞĞƚũĞǁĞĞƌĚŽŽŝĞ
ŬŝƉ͍͟EŽƵ͕ǌĞŐ͘
KǀĞƌĞĞŶƉĂĂƌũĂĂƌďĞŚŽŽƌŝŬǁĞůůŝĐŚƚƚŽƚĚĞĚĂŶ
inmiddels 25% veganisten in Nederland, wie weet.
ŽƌŽŶĂŚĞĞŌŽŶƐĂĂŶŚĞƚĚĞŶŬĞŶŐĞǌĞƚĞŶĚĂƚ
geldt ook voor onze voeding.
/ŬǌŽƵǌĞŐŐĞŶ͗ďĞŬŝũŬĚĞĮůŵ͞tŚĂƚƚŚĞ,ĞĂůƚŚ͕͟
lees alles over veganisme en oordeel zelf.
Welcome to the club?
ŶƚŽŶtŝŶŶŝŬĞƐ

EĂƚƵƵƌǀƌŝĞŶĚĞŶŚƵŝƐ
ŝŬŚŽůĚŝŶĂĐƟĞǀŽŽƌ
ŐŝƌŽϱϱϱ
KƉǌŽŶĚĂŐϮϳŵĂĂƌƚƚƵƐƐĞŶϭϭ͘ϬϬĞŶϭϱ͘ϯϬƵƵƌŝƐ
er een verkoop van goede ingebrachte goederen:
oa. Tekeningen, schilderijen, beeldjes, boeken, LP's
, sieraden… en nog veel meer!
De opbrengst wordt gestort op het gironummer
ǀĂŶĚĞŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬĞŚƵůƉŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͘
Adres: Natuurvriendenhuis Eikhold,
sĂůŬĞŶďƵƌŐĞƌǁĞŐϳϮƚĞ,ĞĞƌůĞŶ
/ŶůŝĐŚƟŶŐĞŶ͗ƚĞů͘ϬϰϱͲϮϬϱϲϲϲϲ

sĞƌŚĂůĞŶƵŝƚĚĞƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞĂůƐŝŶƐƉŝƌĂƟĞďƌŽŶ
In het kader van de Week van de Psychiatrie werkt
kunstenaar David Bade, verbonden aan Schunck,
bij Mondriaan aan het project ‘David Bade tekent
,ĞĞƌůĞŶŽŶĚĞƌĚĞƚĂĨĞů͊͛͘KƉǁĞƌŬĚĂŐĞŶǀĂŶϭϰ
tot en met 25 maart van 9.00 tot 16.00 uur is ons
‘Mondriaan pop-up atelier’ in het restaurant op de
John F. Kennedylaan 301 toegankelijk voor bezoeŬĞƌƐ͘KŽŬǀŽŽƌƵ͊
<ŽŵƚƵŬŝũŬĞŶ͍
Verhalen van onder andere onze cliënten, medeǁĞƌŬĞƌƐĞŶǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐǌŝũŶĚĞŝŶƐƉŝƌĂƟĞǀŽŽƌŚĞƚ
kunstwerk dat hier gemaakt wordt. De psychiatrie
is onderdeel van Heerlen en wij zijn er trots op
deze bijdrage te kunnen leveren. Maar we hebben
ook één van uw buurtbewoners uit Welten-Benzenrade gevraagd deel te nemen, omdat we
ŽŶƚǌĞƩĞŶĚďůŝũǌŝũŶŵĞƚĚĞũĂƌĞŶůĂŶŐĞĮũŶĞĂĨƐƚĞŵming met uw buurt.
<ǁĞƚƐďĂĂƌŚĞĚĞŶĚĞůĞŶŝƐďĞůĂŶŐƌŝũŬ
Mondriaan steunt de Week van de Psychiatrie
van harte. Wij dragen er graag aan bij dat er over
mentale uitdagingen gepraat wordt. Kwetsbaarheden delen is sterk en hulp is er in allerlei vormen
en maten!
Binnen onze instelling dragen we voorlopig nog
mondkapjes. We vragen u dat ook te doen als u op
bezoek komt.

/sE͗ĞǀŽŐĞůƚƌĞŬŝŶ
ŚĞƚǀŽŽƌũĂĂƌ
,Ğƚ/sE͕/ŶƐƟƚƵƵƚǀŽŽƌŶĂƚƵƵƌĞĚƵĐĂƟĞĞŶĚƵƵƌzaamheid organiseert op donderdag 24 maart een
lezing over de vogeltrek in het voorjaar.
De aanvang is om 20:00 uur in het IVN home aan
ĚĞ'ĂůůƵƐƐƚƌĂĂƚϭ,ĞĞƌůĞŶͬĂƌǀĞůĚ͘

,ĞƚŝƐǀŽŽƌũĂĂƌ͊ĞƟũĚǀĂŶŚĞƚũĂĂƌĚĂƚĚĞǀŽŐĞůtrek langzaam op gang komt.
Zomervogels komen vanaf maart per soort terug
vanuit hun wintergebied.
KŶǌĞŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌƌĂĂƌƐǀĞƌƚƌĞŬŬĞŶǁĞĞƌ͕ǌŽĂůƐ
ganzen en de steltlopers. Voordat deze vertrekken
gaan ze van winter- naar zomerkleed, een compleƚĞŵĞƚĂŵŽƌĨŽƐĞƐŽŵƐŝŶŶŽŐŐĞĞŶϭϰĚĂŐĞŶƟũĚ͘
Dit en andere aspecten van de vogeltrek komen
ĂĂŶďŽĚƟũĚĞŶƐĚĞǌĞůĞǌŝŶŐ͘
ĞůĞǌŝŶŐŝƐǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶǀƌŝũĞŶŐƌĂƟƐƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬ͕ĞĞŶǀƌŝũǁŝůůŝŐĞďŝũĚƌĂŐĞŝƐŶĂƚƵƵƌůŝũŬĂůƟũĚǁĞůkom. Het aantal deelnemers is beperkt, daarom is
aanmelden verplicht via: ivnheerlen@gmail.com.

ĞǁĞŐĞŶŝƐŐĞǌŽŶĚ
ĞŶŐĞǌĞůůŝŐ͊
Dat bewegen goed is voor lichaam en geest weet u
ǀĂƐƚǁĞů͘KŵŐĞǌŽŶĚŽƵĚĞƌƚĞǁŽƌĚĞŶŝƐďĞǁĞŐĞŶ
ĞƐƐĞŶƟĞĞů͘DĂĂƌŚĞƚŝƐŽŽŬǀŽŽƌĂůŐĞǌĞůůŝŐ͘
Helaas hebben de afgelopen twee jaar beweegŐƌŽĞƉĞŶƌĞŐĞůŵĂƟŐƐƟůŐĞůĞŐĞŶ͘
Gelukkig kan en mag er weer samen gesport worden. En misschien wilt u het ritme ook weer oppakken. Dit kan door wat vaker te gaan wandelen,
bijvoorbeeld met een kennis of buur. Maar u kunt
ŽŽŬĞĞŶƉƌŽĞŇĞƐǀŽůŐĞŶďŝũĞĞŶďĞǁĞĞŐĂĂŶďŝĞĚĞƌ
bij u in de buurt.
sŽŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌŚĞƚďĞǁĞĞŐĂĂŶďŽĚŝŶ,ĞĞƌlen of bij u in de buurt kunt u kijken
ŽƉǁǁǁ͘ƐƉŽƌƟŶŚĞĞƌůĞŶ͘Ŷů;ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐƐĂĂŶďŽĚͿĞŶ
ǁǁǁ͘ŚĞĞůŚĞĞƌůĞŶďĞǁĞĞŐƚ͘ŶůͬƐĞŶŝŽƌĂĐƟĞĨ;DĞĞƌ
ĞǁĞŐĞŶsŽŽƌKƵĚĞƌĞŶͿ
Voor vragen over het sport- en beweeg aanbod
kunt u contact opnemen met sportconsulent
Vivian Boesten via vivian@heelheerlenbeweegt.nl
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ĂŶƐƚĂĂŶĚĞǌŽŶĚĂŐ͕ϮϳDĂĂƌƚŽŵϭϯ͗ϯϯƵƵƌŐĂĂƚ
ŽŶƐϯĞďƵƵƩĞͲŵĂƟŶĞĞďĞŐŝŶŶĞŶ͘
ƌŬŽŵĞŶϱďƵƵƩĞͲƌĞĞĚŶĞƌƐĞŶĚŝĞŐĂĂŶĚĞǌĂĂůŽƉ
ĚĞŬŽƉǌĞƩĞŶ͘
tŝĞ͍͘͘͘Ğ>ŝŵďƵƌŐƐĞďƵƵƩĞŬĂŵƉŝŽĞŶ;>s<ͿǀĂŶ
ϮϬϮϬŝƐĞƌƐŽǁŝĞƐŽďŝũĞŶǁĞŚĞďďĞŶǌĞůĨƐĞĞŶĮŶĂlist van 2022 gestrikt.
Verder hebben we een verrassing voor iedereen
die deze middag komt.
ĞtĂůƟŶĞŬĂƉĞůǀĞƌǌŽƌŐƚĚĞŚĞůĞŵŝĚĚĂŐĚĞůŝǀĞ
ŵƵǌŝĞŬĞŶŶĂĂŇŽŽƉŬƵŶŶĞŶǁĞŶŽŐŐĞǌĞůůŝŐŝŶ
het café gedeelte van het gemeenschapshuis een
ĚƌĂŶŬũĞŶƵƫŐĞŶ͘KŽŬŬŽŵĞŶĞƌĚŝǀĞƌƐĞŚĂƉũĞƐ
ůĂŶŐƐŽŵĚĞŚŽŶŐĞƌƚĞƐƟůůĞŶ͘
Kaartjes kunnen gekocht worden bij De wijnproever van Welten of bij Harry in het gemeenschapshuis.
KŽŬŝƐĞƌĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚŽŵǀŝĂĞͲŵĂŝůĞĞŶŬĂĂƌƚũĞƚĞďĞŵĂĐŚƟŐĞŶ͘^ƚƵƵƌũĞŵĂŝůƚũĞŶĂĂƌďƵƵƩĞŵĂƟŶĞĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
Wij hebben er zin in !!!
Jij toch ook?
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dZh'/Ed/:
Nu hopelijk alle corona-perikelen tot een miniŵƵŵǌŝũŶŐĞƌĞĚƵĐĞĞƌĚ͕ǁŽƌĚƚŚĞƚǁĞĞƌƟũĚǀŽŽƌ
ĞĞŶĨĞĞƐƚũĞ͘ĞŶĂǀŽŶĚũĞƚĞƌƵŐŝŶĚĞƟũĚ͕ƚŽĞŶǁĞ
nog nooit van corona gehoord hadden.
KƉǌĂƚĞƌĚĂŐϵĂƉƌŝůǁŽƌĚƚĞƌĞĞŶĂĐŬͲdŽͲdŚĞͲŝŐŚƟĞƐͲWĂƌƚǇŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚďŝũĞƌƚŝŶĂĨĞdĞĞƌůŝŶŐ͘
Alleen de muziek is al reden genoeg om te komen,
maar we gaan het ouderwets aanpakken.
Er zal een platenspeler aanwezig zijn, zodat ook de
typische vinylgeluiden te horen zullen zijn. Dus heb
je nog lp’s, singletjes, maxi-singles etc, neem ze gerust mee. Niks mooier dan het geluid van de naald
op het singletje of het overslaan van een nummer.
Natuurlijk zal de laptop ook zijn werk doen, met
ook geregeld de bijbehorende videoclip op de tv.
Zien we jou ook op zaterdag 9 april bij Cafe Teerling, vanaf 20.00 uur. Entree is vrij

