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Stichting Buurtgericht werken Welten Benzenrade

Welterkoerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade
Uiterlijke inleverdatum kopij volgende
koerier is woensdag 15 juni 2022 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 in Gemeenschapshuis
Seniorensociëteit St. Martinus, 13.30 uur
Iedere woensdag in Gemeenschapshuis
van 14.30 tot 16.30 u
‘ontmoet Welten-Benzenrade’
Breicafé
Iedere donderdag
viskraam bij de Plus
bridgen in A Gene Bek, 19.30 uur
Iedere vrijdag bij de Plus
Foodtruck Wat maak je menu?
Iedere zaterdag bij de Plus
Foodtruck AlaBonneur

KALENDER
Zat 11 juni: Nationale Voetbaldag, Weltania,
sportpark Terworm, 10 uur
Zon 12 juni: Communie LL Catharina School
St Martinuskerk, 11.30 uur
Don 16 juni: IVN, lezing Limburgs Landschap
IVN gebouw
Zat. 18 juni: IVN, excursie Mooi Limburg
10 u v.a. hoek Mergelsweg/
Kommert
Zon 26 juni: Bakdag ’t Bakkes va Welte,
1e Lustrum
Zon 26 juni: Jazzclub ZL, Auberge De Rousch
14 uur
Zon 10 juli: Open Imkerijdag, Villa Eikhold

Disclaimer:
de redactie is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de artikelen in deze uitgave.

Locatie AED/ Defibrillator
gezocht in Welten
We kennen ze allemaal wel, die felrode kastjes aan de muren bij supermarkten, bankgebouwen en waar ze ook maar gunstig en zichtbaar hangen. In
geval van een acute hartstilstand van levensbelang! Er zijn al heel wat levens
gered door het gebruik van deze AED’s. Er is in Nederland een netwerk van
deze defibrillators uitgerold waarbij in elke buurt of wijk een of meerdere
AED’s aanwezig zijn. Ze hangen op goed zichtbare plaatsen en zijn makkelijk
te bereiken. Ook is er een netwerk van mensen opgeleid die deze defibrillators kunnen bedienen (zie hartslagnu.nl). Daarvoor volgt men één keer per
jaar een herhalingscursus.
Ook in Welten hangen er enkelen en Benzenrade is sinds kort ook voorzien.
Door controle van deze organisatie ontdekte men dat er in Benzenrade niet
één AED hing. Daar is nu verandering in gebracht. Diezelfde controle ontdekte dat er op één plek in Welten geen AED in de buurt hangt. Namelijk ten
westen van de John F. Kennedylaan, preciezer: in de omgeving van de prof.
van Itersonstraat, Korenstraat en Klaverstraat.
De vraag is nu aan de bewoners van deze straten: wie is bereid een AED aan
zijn of haar gevel te laten aanbrengen? Deze AED moet opgehangen worden,
dus er moet in de muur geboord worden en van elektra worden voorzien. De
kosten zijn ongeveer 50 euro per jaar voor de elektriciteit.
De stichting Buurtgericht Werken is bereid deze kosten elk jaar op zich te
nemen.
Kijkt u eens naar uw gevel: ligt deze aan de straat? Is deze goed zichtbaar
en gemakkelijk te bereiken? Het is niet de bedoeling dat er iemand door uw
aangelegde tuin moet lopen om de defibrillator van de muur te halen.
Mocht er een inwoner van Welten bereid zijn dit voor de medemens te willen doen: dan kan de stichting Buurtgericht Werken (BWWB) ervoor zorgen
dat het in orde komt. U kunt zich rechtstreeks melden bij André Jacobs, lid
van het bestuur, tel. 045 – 57 11 202.
Bij voorbaat heel veel dank!
Namens Buurtgericht Werken Welten Benzenrade (BWWB).
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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

Bericht van uw
gemeenteraadslid

wat een enorme teleurstelling
Wat een enorme teleurstelling dat we als grootste partij uiteindelijk
niet meedoen in de coalitie in onze mooie stad. De onderhandelingen
rondom de wethoudersposten waren uiteindelijk een breekpunt. Wij
vonden het niet meer dan logisch dat de verkiezingsuitslag waarin we
als OPH de grootste werden, zichtbaar zou zijn in de verdeling van de
wethouders portefeuilles. Het was duidelijk dat de formerende partijen
aan de leidraad liepen van de SP en dat de SP geen macht wilde afstaan
aan de OPH ondanks haar forse verlies tijdens de verkiezingen. Centrumontwikkeling en Welzijn waren de portefeuilles waar we op ingezet
hadden en dit was blijkbaar een brug te ver. Ongeloof en verbijstering
waren mijn gevoelens. Juist ook omdat we hiermee het democratische
karakter van onze verkiezingen en de invloed van onze burger op een
zijspoor zetten. Als nieuwkomer heb ik veel zien gebeuren waar ikzelf
niet blij van word maar wat in de politiek blijkbaar normaal is. En dan
heb ik het over de thema’s vertrouwen, betrouwbaarheid en achterkamertjes politiek, waar ik inmiddels een boek over kan schrijven.
Nieuwe realiteit
Nu is er een nieuwe realiteit. De OPH zit in de oppositie. In Heerlen hebben we een enorm linkse coalitie waaraan het liberale blok zich heeft
geconformeerd (hoe vreemd is dit). Er ligt een nieuw coalitieakkoord
waarin relatief weinig aandacht is voor hoe we als Heerlen meer economie en dus gelden/welvaart kunnen krijgen en er heel veel aandacht is
om vooral geld uit te geven. Tevens komen de ouderen er bekaaid af in
het akkoord. Natuurlijk staan er ook goede zaken in het coalitieakkoord
die we als OPH steunen echter we zullen daar waar nodig flink oppositie
voeren in het belang van onze burgers en stad. Dat is mijn motivatie
voor de komende 4 jaar. Ook ga ik me inzetten om een aantal zaken
voor Welten te realiseren, al is dat als oppositiepartij natuurlijk minder
eenvoudig.
Ik sluit af om u opnieuw te vragen me aan te spreken, te bellen of te
mailen indien u zaken ziet die beter kunnen of aangepakt moeten worden in onze prachtige wijk Welten.
Groeten van uw raadslid, Rolf Rozestraten
Tel: 06-38076563 of mail naar r.rozestraten@heerlen.nl

Communie leerlingen
Catharianaschool
Op zondag 12 juni, om 11.30uur, vindt er na lange
tijd weer een communie plaats van de Catharinaschool uit Welten. De communie is natuurlijk in
de St. Martinuskerk en wij verheugen ons als er
genoeg belangstellenden uit onze buurt aanwezig
kunnen zijn.
De leerlingen die de communie gaan doen zijn:
Youri, Cyara, Dylano, Dairon, Dylano, Emmanuel

kerkbestuur 20% bij onderhoudswerkzaamheden,
maar voor de rest zal alles zelf moeten worden
betaald.
De stichting Help Kerk St. Martinus van Welten wil
het kerkbestuur ondersteunen in de zorg voor het
kerkgebouw en roept dus zowel kerkbetrokken
inwoners als niet-kerkbetrokkenen op om te helpen
dit markante gebouw in stand te houden.
Wilt u helpen?
Dan hopen we op uw gift op rekeningnr.
NL45 ABNA 0445 5638 18 tnv Stichting Help Kerk
St. Martinus van Welten. Deze stichting heft de
ANBI-status, waardoor uw gift (onder voorwaarden)
fiscaal aftrekbaar is.
De ANBI-gegevens vindt u op de website van de parochie http://www.parochie-welten.nl onder de kop
“Stichting Help Kerk St. Martinus”.

Wij wensen onze leerlingen veel succes en veel
plezier op deze zondag.
Team Catharinaschool

Stichting Help
Kerk St. Martinus
van Welten
Wij vragen uw hulp voor werkzaamheden aan het
kerkgebouw.
Onze kerk ligt er keurig onderhouden bij, dankzij
inspanningen van de hele Weltense gemeenschap
die trots is op dit markante gebouw. Zo werd zo’n
vier jaar geleden in korte tijd het benodigde geld
opgehaald om de wijzerplaten te vernieuwen,
waardoor Welten dag en nacht weer keurig bij de
tijd is! Maar onderhoud blijft nodig. Op 13 juni
starten we met werkzaamheden: buitenschilderwerk en reparaties glas en lood. Mede door de
benodigde hoogwerker bedragen de kosten zo’n €
14.000,-. Wij vragen dus uw hulp!
Maar kan de kerk dat dan niet zelf betalen?
De kerk in Welten is niet rijk: het bezit is vooral in
stenen, de kerk en de pastorie. Die kosten meer
geld dan ze opleveren. De parochianen betalen
hun kerkbijdrage en hun collectes, maar daarvan
moeten alle kosten van de parochie worden voldaan. Van het Bisdom Roermond ontvangt het

Dank voor uw steun!

Waarom Limburg zo
mooi is… het gevarieerde landschap
verklaard
Het IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Heerlen organiseert op donderdag 16 juni
een lezing over het Limburgse landschap. Aanvang:
20:00 uur in het IVN home, Gallusstraat 1 Heerlen/
Aarveld.
Op zaterdag 18 juni organiseert IVN een excursie
door het Limburgse landschap. Vertrek is om 10:00
uur vanaf het grasveldje op de hoek van de Mergelsweg/De Kommert in Welten.
In de loop van de geologische tijd hebben vele
landschapsvormen Limburg zo mooi gemaakt. Deze
gevarieerde natuur is door de mens dankbaar in
gebruik genomen. Deze cultuurhistorische aanpassingen maken het landschap compleet. En dit
natuur-en cultuurlandschap verdient het om van te
genieten en beschermd te worden.
Zowel de lezing als de excursie is voor iedereen vrij
toegankelijk en gratis, een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd welkom.Het aantal deelnemers is voor
beide activiteiten beperkt, daarom is aanmelden
verplicht via: ivnheerlen@gmail.com

Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

Weltania:
De Nationale
Voetbaldag

Met het orkest opgericht door Jan Tom Fernhout
in 2016, proberen ze hun repertoire van Bix
Beiderbecke, Muggsy Spanier en Eddie Condon zo
origineel mogelijk te arrangeren voor hun unieke
bezetting; Naast de contrabas en drums bestaat de
ritmesectie uit een combinatie van gitaar en banjo,
wat dit orkest zijn unieke geluid geeft met veel
gitaarsolo-opties in de stijl van de populaire New
Orleans-band "Tuba Skinny". In hun korte bestaan
hebben ze talloze succesvolle optredens gehad bij
jazzclubs en jazzfestivals in Nederland, Duitsland
en België. De band presenteerde hun eerste CD
op 5 oktober 2019: Down South Jazz speelt Bix,
Muggsy & Eddie en verwijst naar de drie jazz-iconen die de band beïnvloeden: Bix Beiderbecke,
Muggsy Spanier en Eddie Condon.

Een voetbalvereniging verbindt wekelijks honderden mensen van jong tot oud met én aan elkaar.
Mensen die elkaar anders niet hadden ontmoet.
Doordat voetbal overal in Nederland toegankelijk
is voor iedereen, leveren we met alle
verenigingen een onschatbare waarde aan de
maatschappij.
En dat willen we aan heel Nederland laten zien en
met elkaar vieren. Daarom organiseert de KNVB in
het weekend van 10 – 12 juni De Nationale Voetbaldag.
Wil je ontdekken of voetbal ook iets voor jou is?
De jeugdafdeling van Weltania nodigt je uit voor
een kennismaking met voetbal op zaterdag 11 juni,
van 10.00 tot 12.00 uur op Sportpark Terworm
Kom gezellig met je vriendje of vriendin.
Deelname kan vanaf 5 jaar en is gratis.

Persbericht Jazzclub
Zuid-Limburg
DOWN SOUTH
JAZZBAND
speelt op 26 juni 2022 van 14.00 tot 17.00 uur in
Auberge de Rousch; Kloosterkensweg 17 te Heerlen
De leden van de Down South Jazzband uit
Zuid-Limburg en Limburg in België hebben hun
sporen verdiend in "Old Time Jazz" van de "Roaring Twenties". Ze spelen in verschillende orkesten
in België, Duitsland en Nederland.

De band bestaat uit:
LOU BROUNS op trombone,
PATRICK HEUBEL op drums,
PATRICK GREVEN op banjo en zang,
RON WILLEMS op de gitaar,
Op de contrabas LUDO COENEN,
JAN TOM FERNHOUT op de cornet
En onze nieuwe rietblazer ANDRE DONNI.
ENTREE: Regulier € 15,Begeleiders, tot 22 jaar, gratis
Donateurs € 10,-

Taal van de mam
door Ger Prickaerts
Vleegveld
’t Mieësjte wat hat
gevloage zint panne
van de dake en illusies
de loch in.
Politieker zoge ze vlege

SORRY
“Sorry seems to be the hardest word”, zong Elton
John in 1976.
Inderdaad hebben veel mensen moeite om “sorry” te zeggen, als ze een fout hebben gemaakt. Je
hoort het in de politiek nagenoeg nooit (zou het
iets voor Poetin zijn?), maar ook in onze samenleving onder gewone mensen steeds minder.
En dat terwijl het simpele woordje “sorry” toch
vaak de eerste stap is naar de oplossing van een
geschil.
Mensen hebben kennelijk moeite om zich kwetsbaar op te stellen en beseffen niet dat dat juist een
uiting is van kracht en respect naar de ander.
Enige weken geleden schreef ik in de WelterKoerier de column “Bistro” en vermeldde enkele
eetgelegenheden in Welten. Daarbij vergat ik
restaurant Geleenhof te vermelden (en Brasserie
Darwin).
Maud en Evert van Rheenen, de exploitanten van
het restaurant, wezen mij fijntjes op mijn omissie.
Ik maakte een diepe buiging en bood mijn excuses
aan. Ik had niet begrepen dat de monumentale
hoeve nog binnen de Weltense grenzen valt.
Dom, stom, sorry.
Mijn vrouw en ik zijn onmiddellijk gaan dineren
in Hoeve De Geleenhof en hebben een dikke fooi
gegeven. De vrede is getekend!
Hoeve De Geleenhof is feitelijk een van de oudste locaties in Heerlen, in Welten. Op deze plek
hadden de Romeinen een legerplaats gevestigd.
Wellicht heeft Julius Caesar hier zelfs gelogeerd en
heeft hij hier gedroomd over zijn geliefde Cleopatra.
We zullen het nooit weten.
Wat we wel weten is, dat De Geleenhof eeuwenlang een agrarische nederzetting is geweest. In de
historische geschriften wordt De Geleenhof al in
1381 genoemd.
De huidige gedaante van de hoeve dateert uit de
18e eeuw.
Het was een halteplaats en wisselstation voor de
paarden van de postkoets tussen Maastricht en
Aken.

Of de Bokkenrijders hier tussen 1730 en 1770 ook
eens zijn komen rondneuzen is onbekend. Deze
mysterieuze dievenbende had het vooral voorzien
op kerken, pastorieën en boerenhoeve’s. Het is
niet onwaarschijnlijk, dat De Geleenhof ook in het
vizier is geweest van de roversbende. Voor deze
jongens liep het overigens niet goed af. Zij eindigden aan de galg of werden geradbraakt.
In 1917 kwam de hoeve in het bezit van de Oranje
Nassaumijnen. Aanvankelijk werd de hoeve verpacht als boerderij. Deze functie is verloren gegaan
en nu is De Geleenhof in gebruik als architectenbureau en restaurant.
Inmiddels is het gehele landgoed verkocht aan
twee jonge projectontwikkelaars, die voornemens
zijn om er 24 appartementen te bouwen. Gelukkig
blijft restaurant De Geleenhof voor de Weltenaren
behouden. Maud en Evert hebben een behoorlijke
drive en passie om ons nog jaren te verwennen
met hun heerlijke gerechten. Zij doen dat reeds
sinds 2015.
Hoe kon ik hen vergeten?
Ik bestel tijdens mijn diner in bras-restaurant De
Geleenhof een voortreffelijk glas Primitivo, proost
op de gastvrouw en gastheer en fluister nog eenmaal “Sorry”.
Anton Winnikes

KOERIERTJE
Wonen en genieten in
hartje Welten
Te Huur, per direct in de dorpskern van Welten
perfect onderhouden atelierwoning (142 m2) met
o.a.: lichte doorzon woonkamer, open keuken met
moderne keukeninstallatie, 3 slaapkamers, ruim
atelier met panoramisch uitzicht en separate berging. Meer informatie: Ruijters woningmakelaars
Heerlen; Tel. 045-573 1111

PERSBERICHT
MONDRIAAN
Naar de brugklas. Leuk? Spannend!
Zomertraining Plezier op School 2022, voor de
aanstaande brugklassers
Al ruim 10 jaar biedt de afdeling preventie van
Mondriaan Plezier op School aan. Deze tweedaagse zomertraining is er voor kinderen die naar de
brugklas gaan. Zij leren hoe ze contact kunnen
maken met leeftijdgenoten en ervoor kunnen zorgen dat ze erbij horen op een prettige en gezonde
manier.
Niet iedereen is het gegeven om gemakkelijk met
anderen om te gaan. Ook kinderen vinden het
contact met anderen soms behoorlijk spannend.
Als ouder wil je graag dat ze weten hoe ze hiermee
moeten omgaan, zich niet teveel laten beïnvloeden en de juiste keuzes maken. En vooral dat hun
schooltijd goed en prettig verloopt. We weten
allemaal hoe belangrijk dit is. In de zomertraining
Plezier op School komt precies dit aan bod.
Omdat de deelnemers twee dagen van hun laatste
zomervakantieweek opgeven, komen ze doorgaans
met frisse tegenzin naar de zomertraining. Maar
dat verandert snel. De aanstaande brugklassers
leren vaardigheden en ze oefenen die in rollenspellen. Omdat zij met hun eigen ingebrachte
situaties aan de slag gaan, levert het hen veel op.
Na twee dagen zijn de brugklassers positief: zij
staan steviger in hun schoenen, weten hoe ze positieve contacten met anderen kunnen krijgen en
houden, maar óók dat ze ‘nee’ mogen zeggen. De
deelnemers weten hoe ze respectvol kunnen zijn
en dat ze respect van anderen mogen verwachten.
Ieder jaar weer worden de trainers verrast door
hun reacties: ze geven allemaal aan dat ze echt iets
geleerd hebben en blij zijn dat ze zijn gekomen. De
kracht van Plezier op School is dat de week na de
zomertraining de scholen beginnen en de deelnemers het geleerde meteen kunnen toepassen.
De tweedaagse training wordt gegeven in de
laatste week van de zomervakantie. Dat is de week
van 29 augustus tot 2 september. Ieder kind dat
naar de brugklas gaat mag meedoen. Wij zijn er na
al die jaren van overtuigd dat dit een te gekke én
zinvolle training is.
Deelname is kosteloos.

U kunt uw kind aanmelden vóór 1 juli 2022 bij
preventie@mondriaan.eu.
Wij nemen contact met u op voor een kennismaking en een verdere toelichting.Voor de zomervakantie hoort u dan wanneer en waar uw kind gaat
deelnemen aan Plezier op School.

Vrijwilligerswerk op
Parc Imstenrade
Wilt u ook graag iets betekenen voor anderen?
Zoekt u voor een paar uur per week een zinvolle
invulling?
Heeft u affiniteit met ouderen, heeft u tijd, aandacht, geduld, kunt u goed luisteren en bent u een
prettige gesprekspartner? Dan is vrijwilligerswerk
in het prachtig gelegen Parc Imstenrade misschien
iets voor u.
Wij zijn nog op zoek naar:
-Kleinschalig groepswonen (dementiezorg) zoekt
vrijwilligers die ondersteuning willen bieden in het
groepsproces.
-Onze dagbesteding De Salon zoekt enthousiaste
vrijwilligers
voor woensdag middag.
-Vrijwilligers met (muzikaal) talent of een bijzondere hobby
om onze bewoners te vermaken.
-Ondersteuning tijdens ons koffie uurtje op zondagmorgen.
-Een aantal bewoners is opzoek naar een maatje
voor wat
extra aandacht, een wandeling of een leuk uitje.
Is het niet iets voor u zelf, dan kent u in uw netwerk vast wel iemand anders. Graag geef ik nadere informatie over de desbetreffende vacatures.
Indien u geïnteresseerd bent, kunnen we
ook een afspraak maken.
Dave Otten, coördinator vrijwilligers Parc Imstenrade, d.otten@vitalisgroep.nl, tel. 06-57330398,
www.parcimstenrade.nl

