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hele maand september 1j
‘Speeltuin Wetten,
afwijkende openingstijden.

r

Donderdag 18 september
• Zij-Actief,
Lezing “Natuurgeneeskunde.
Zondag 21 september
• Mondriaan,
postzegelbeurs,
Dinsdag 23 september
Welterkoerler,
uiterste inleverdatum kopij.
‘Donderdag 25 september
‘Mondriaan,
themabijeenkomst van
angststoornissen bij kinderen
en jeugdigen,
Zondag 28 september
‘Buurtvereniging ‘De Doom’,
irendag”.
] T oktc
Welterkoerler,
verspreiding
Zondag 5 c
ozenkrans

wegwerkzaamheden Jmstenraderweg/
Euregioweg te Heerlen
Geachte inwoners van Welten-Benzenrade,
Hiermee informeren wij u over de wegwerkzaamheden aan de
Imstenraderweg later dit jaar.
De
gemeente
Heerlen
heeft
asfalteringswerkzaamheden gepland aan
de Imstenraderweg en Euregioweg. Deze
werkzaamheden bestaan uit: Het
vervangen van asfalt, het plaatselijk
vervangen van de gehele weg en
bijkomende werkzaamheden.
Deze werkzaamheden zijn gepland in de
maanden september, oktober en de
eerste helft van november 2014,
Als gevolg van deze werkzaamheden zullen de Imstenraderweg en
turegioweg worden afgesloten voor het verkeer, Om deze overlast zo
veel als mogelijk te beperken gaan we dit in fases doen,
‘

,

—,

>q

Voor iedere fase zal straks een aparte omleiding gelden, deze kunt u al
inzien op de website van BIM: www.btmparkstadlimburg.nl/beheer
onderhoud/wegwerkzaamheden.
In principe blijven alle bedrijven en locaties bereikbaar, er is echter wel
sprake van een langere reistijd,
Zodra de aanbesteding is afgerond zal de aannemer in overleg met de
gemeente Heerlen een planning opstellen, als deze is goedgekeurd zullen
wij u hierover informeren (welke fase wanneer is afgesloten),
Met vriendelijke groet,
R. Korporaal
Projectleider, bureau Stadsinfra

Gfl1fltë Heeren

-

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende

r De ‘.

âerîer...
Boordëvol informatie

Koerier is dinsdag 23 mei véér 72u.
Verspreïding woensdag 1 oktober

•
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Aanleveren kopij voor
de Welterkoerier.
Kopij en foto’s I.b,v. activiteiten in
Welten kunt u uitsluitend per mail aan
het redactieadres (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
worden
betrekking
hebben
plaatsingskosten berekend.

Belangrijke
Telefoonnummers:
112
Alarmnummer:
140 45
Gem. Heerlen:
571 43 86
GHW:
571 32 25
Martinuskerk:
Meldpunt drugs- en
14 045
tippeloverlast:
577 88 44
Night-care:
0900 88 44
Politie:
Wijkagent Ronald Veltrop via centrale
voor acute gevallen: 0900 88 44,
voor andere zaken E-mail:
ronald.veltrop@limburg-zuid.politie.nl
Twifferaccount:
@POLVeltrop
543 71 86
Rd4:
576 66 66
ziekenhuis:
Dierenambulance: 570 80 00
140 45
Milieupolitie:
Algemeen maatschappelijk werk:
561 52 60
Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Leo Haeren: leo.haeren@planet.nl
Centraal meldpunt huiselijk
5740815
geweld:
Meldpunt antidiscriminatie:
571 8501
Bureau voor rechtshulp:
571 9551
Kindertelefoon:
0800 04 32
Meldpunt openbare ruimte: 140 45
Klachtennummer Mondriaan
zorggroep:
045 573 64 54
zIul, electriciteit/straatver
lichting/gas:
088 857 21 85
Kabel: 0800-0340, Water: 0800-023 3040

PAk 1 N
Parkeren in de
Weltertuijnstroaf is
GRATIS
Mondriaan
voor geestelijke gezondheid

Postzegelbeurs

-

Mondriaan

Zondag 21 september 2014 organiseren ‘t Fakteurke, De Eerste
Kerkraadse Philatelistenvereniging, Postzegelvereniging Heerlen eo, en
het Bureau Evenementen van Mondriaan een postzegelbeurs in de
filmzaal aan de John F. Kennedylaan 301 te Heerlen. De beurs begint
om 11 .00 uur en duurt tot ca 1 5.30 uur. De entree in de filmzaal is vrij.

-

-

Postzegelhappening: Ruilbeurs + boeiende lezing...
De bezoeker van de beurs wordt tijdens het postzegelprogramma
getrakteerd op een boeiende combinatie van activiteiten. Naast het
ruilbeursprogramma is er een inkomloterij en wordt een postzegellezing
verzorgd. De lezing vindt plaats in presentatieruimte in de directe
omgeving van de filmzaal.
Het Bureau Evenementen van Mondriaan organiseert culturele en
vrijetijdsactiviteiten voor deelnemers van Mondriaan. Waar mogelijk en
wenselijk staan de activiteiten ook open voor het externe publiek.. De
postzegelbeurs is een uitnodigende activiteit voor externe
geïnteresseerden rondom het thema postzegels verzamelen, ruilen en
vrijetijdsbesteding in Mondriaan en een mogelijkheid om gelijkgerichte
belangstellenden te ontmoeten. De digitale nieuwsbrief van het Bureau
via:
kan
worden
aangevraagd
Evenementen
evenementen@mondriaan.eu/www. mondriaan.eu/nieuws
mailto: evenementen@mondriaan.eu

-

-

-

Colofon:
Redactieadres Welterkoerier:
Drukkerij Cuypers, St. Pieterstraat 48,
6463 CV Kerkrade T. 045 546 31 84

Info en aanmelden voor de beurs:
459 27 97 of harryraes@planet.nl
De Eerste Kerkraadse Philatelistenvereniging, 045 541 50 88
Postzegelvereniging Heerlen eo. 045 575 1 7 26
Bureau Evenementen Mondriaan 045 573 63 05

‘t Fakteurke, of 043

-

-

-

-

“Blauwe Zone”
in het winkelgebied Van Welten!!

-

E-mail
drukkerijcuypers@home.nl
Secretariaat: Buurtgericht Werken
Welten Benzenrode,
De Hoof 10, 64] 9EK Heerlen,

rinus.wanders@home.nl
www.bwwb.nl

De blauwe zone is ingevoerd om in het winkelgebied
van Welten ruimte te reserveren voor winkelend
publiek welke met een stukje zekerheid hun
auto bij de middenstand kunnen parkeren.
Vergeet dus niet de parkeerkaart op het
dashbordkasije van uw auto te leggen!

De natuurlijke schoonheidssalon van Welten

Schoonheîdssalon Vita Nova zoekt
3 dames [omgeving Heerlen] die mij willen helpen met het testen van
een unieke Body wrap.
Ben jij niet tevreden met jouw huid en ben jij ook iemand die zich niet
kan voorstellen dat een Body wrap je kan helpen met een strakker
lichaam, dan is dit jouw kans.
Meld je telefonisch of per email aan zodat ik jou GRATIS kan gaan
inpakken.
Ik wil heel graag wat ervaringen opdoen met een veelbelovend
product dus ik hoop dat jij me hierbij kan helpen.
Tot gauw!!
Susan Rohloff
Schoonheidssalon Vita Nova
Mergelsweg 29, 6419 EA Heerlen
te!. 06 124 40475

info@schoonheïdssalonvitanova. ni

Auto op slot, buit eruit
Helaas constateren politieagenten en BOA’s
(Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) van de
gemeente nog steeds erg vaak dat eigenaren
kostbare spullen zichtbaar in de auto laten liggen.
Die spullen, zoals laptops, GSM’s, radio frontjes en
navigatiesystemen, zijn bij het inbrekersgilde erg
geliefd.
Laat daarom dit soort goederen niet in de auto achter
en ben extra alert op verdachte personen. Ziet u iets
verdachts? Neem dan meteen (en niet de volgende
dag) contact op met de politie, via 1 12 bij spoed of
heterdaad en anders via 0900-8844.
Tips
Als u de volgende tips in acht neemt, heeft u grote
kans dat een potentiële inbreker of dief uw auto
ongeschonden laat:
‘Neem altijd de sleutel uit het contact als u uitstapt,
ook al is het maar voor even. Sluit de auto altijd af.
‘Haal de radio, het radiofrontje of het navigatiesys
teem uit de auto. Neem het mee en verstop het niet
in de auto. Laat nooit kostbaarheden achter in de
auto.
‘Zet de auto, indien mogelijk, op een bewaakte
parkeerplaats. Parkeer uw auto op een goed verlichte
plaats. Zo hebben anderen zicht op uw auto.
‘Heeft u een stationcar, dek een lege laadruimte dan
niet af, de inbreker kan dan zien dat er niets in ligt.
•Registreer en merk waardevolle beziffingen in uw
auto. Registreer merk, serie en lypenummer van uw
autoradio, navigatiesysteem, cd-speler, mobiele
telefoon en andere waardevolle beziffingen voor uw
verzekeraar.

%&‘1r1
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Verkoop fruit
in
de
maanden
september en oktober
elke vrijdag, zaterdag en
zondag bij de boomgaard
en bij de Weltermolen aan
de Welterkerstraat nr 1 in
Welten (bij droog weer) of
op afspraak 06542 71 366

Zegt het voort

Welke maatregelen kan ik nemen tegen diefstal uit
mijn auto?
‘Laat niets achter, zelfs geen plastic zakje. Maar zeker
geen waardevolle spullen als jassen of laptops of een
navigatiesysteem.
‘Haal de radio (of het ‘frontje’) uit de auto. Neem hem
mee en verstop hem niet in de auto.
‘Laat zien dat u niets waardevols verbergt. Haal uw
dashbordkastje leeg en zet het open.
‘Parkeer op een goed verlichte plaats.
‘Zet de auto waar mogelijk op een bewaakte
parkeerplaats. Daar wordt veel minder ingebroken.
‘Hebt u een stationcar? Dek de lege laadruimte dan
niet af.
Registreer en merk waardevolle beziffingen in uw
auto. Hiermee vergroot u de kans dat u uw beziffingen
later terugkrijgt. Registreer merk-, serie- en lypenummer
van uw autoradio, casseffespeler, cd-speler, speakers,
autotelefoon en andere waardevolle eigendommen.
Dan kunt u bij aangifte hier een goede omschrijving
van geven. Noteer de gegevens op een
registratiekaart.
‘Gebruik voor het merken van uw beziffingen uw
postcode en huisnummer. Maak bij verandering de
oude code niet onleesbaar
Uw wijkagent Ronald Veltrop

cZ:

Vrijwilligers voor de
bezorging van de
Welterkoerïer
zijn altijd welkom!
E-mail: rinuswanders@home.nl
3

De Bewegîngstherapeut van Welten...

Nieuwe Lessen
-Beweging en Balans
-bi chï Qï gong
—

Fit en gezond door
fysieke en mentale balans
lnformatïe / Aanmeldina

Het Administratiekantoor van Welten...
Weltertuijnstraaf 49A
6419 OS Heerlen
fel.: 045-571 7794
fax:045-571 1203
E-mail: patelskï.caballero@planet.nl

Tel. 06-40584506/06-57348789/045-8885534
E-mail: info@vidavitaI.nI

Ste: www.vîdavital.nl
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Een ondernemer van
Welten Benzenrade. .1?

ateiski &

Ook nog eens met
een leuke korting!!
Heeft u interesse?

De Fysiotherapeut van Welten.

Fysiotherapie Weltertuijn
•
•
•
•
•
•

Ook voor endermologie,
behandeling voor
Cellulite
Huidverslapping
(lymfe-) oedeem
Litteken- en brandwonden
Sportbiessure
Pré en post operatieve
chirurgische ingrepen
Weltertuijnstraat 6$
6419 CV Heerlen
Tel: 045 571 2343

Laat het de
redaktie weten
Adverteren in de Welterkoerier.
omdat het loont!

t

boekhouding loonadministratie • belastingzaken
bedrijfsadvies en -begeleiding
voor het midden- en kleinbedrijf en particulieren

-

Op deze plek,
lx per maand
uw advertentie
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De Bakker van Welten...

Het Atelier van Welten/Benzenrade

Elke zondag geopend van

9.00 uur
Her- en verstelwerk aan kleding.
Bedrijtskleding reparatie en onderhoud.
Maatkieding voor dames, heren en kinderen.
Ontwerpen en maken van:
• Bruids- en communiekleding.
• Gelegenheidskleding.
• Lessen voor beginners en gevorderden.
• Het vermaken en maken van gordijnen.
• Alle andere werkzaamheden kunnen in overleg.

•
•
•
•

-

13.00 uur.

Verse broodjes, brood,
vloaî, bonket en koffie!!

Atelier ‘t $chaartje
Dr. Goossensstraat 46, 6419 CE Heerlen
Mobiel +31 (0) 6 51 391 067
Email: tschaartje@bima.nl
wwwateliertschoortje. ni
Bel of mail gerust voor inlichtingen, een
afspraak, of op verzoek ook service aan huis.

fliï r
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De Super van W&ten...
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www. bakkerijvoncken.nI

De enige Register Makelaar en Taxateur
gevestigd in Welten...

L E
,

.. hr

Wînnubst-Welten

De Doom 3, 6419 CW Heeren
Tel: 045 571 04 05
www.plusparkstad.nl

tE)

N

•

Verkoop en Taxaties

•

Aankoop begeleiding

Leon Knops
De Thun 32, 6419 XJ Heerlen
045-5717035/06 38712496

Wilt u uw woning in Welten/Benzenrade
verkopen, neem dan contact met mij op
voor een gratis advies en een vrijblijvende
waardebepaling.

-

info(leonmakelaar.nl / www.Ieonmakelaar.nl

5

Waarschuwing muntenhouders
winkelwagentje!!
Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Dames en Heren let op deze dingen,
niet aannemen

C2

4 en 5 mei

Heerlen herdenkt 70 jaar
bevrijding met Amerikaanse
veteranen

Politiewaarschuwing
Deze waarschuwing is bij ons door een leidinggevende
op de mail gezet.
Hier een waarschuwing voor jullie en voor vele anderen
wellicht.
Er worden op dit moment veel sleutelhangers, stickers
en hangertjes voor in de auto uitgedeeld bij
tankstations. Zogenaamd gratis.
Neem deze niet aan, er zit een chip in verwerkt.
Criminelen volgen je vanaf het tankstation naar huis
en kunnen zo op deze manier te weten komen
wanneer je niet thuis bent.
Ze kunnen jou dus in je eigen auto volgen via de chip
wanneer je weer naar huis komt.
En zo kan de crimineel weer op tijd uit jouw huis
vertrekken.
Volgens de politie zit er een chip in verwerkt en is dit
het werk van buitenlanders.
Een nieuwe vorm van criminaliteit.
Deze spulletjes dus niet aannemen!!
Laat het zoveel mogelijk mensen weten.

HSV de Rietvoorn
Welten

Wie wil in de zomermaanden
onze kantïnebezetting
versterken?
Wie wil in de zomermaanden onze kantinebezeffing
versterken? Er staat een taire onkostenvergoeding
tegenover en serieuze kandidaten kunnen zich
aanmelden of nadere informatie inwinnen bij onze
penningmeester Peter Jacobs onder telefoonnummer
06-18841999 of bij Leon Gubbels 06-51 050989
Het Bestuur van HSV De Rietvoorn te Welten

De bevrijding van Nederland startte op 12 september
1944 met de opmars van de Amerikanen in Limburg.
Heerlen was naast Maastricht en Kerkrade één van de
eerste steden die bevrijd werd en officieel staat dit
heuglijke feit voor Heerlen op 1 7 september
geregistreerd. Op 1 7 september 2014 zal Heerlen stil
staan bij het feit dat ze op genoemde dag 70 jaar
geleden bevrijd werd van de Nazi-bezeffing.
Het Comité 4 en 5 mei Heerlen zal op genoemde
datum tussen 12.00-23.00 uur een dag organiseren
die geheel in het teken staat van deze bijzondere
gebeurtenis.
Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente
Heerlen. We verwelkomen de helden van destijds, te
weten negen Amerikaanse veteranen van het 11 9th
Regiment van de 30ste Infanterie Divisie. Uniek is dat
deze bevrijders juist ook Heerlen bezoeken. In een
atgeladen programma, waarbij Zuid-Limburg het
decor vormt voor deze veteranen, is Heerlen voor hen
the place to be. Of zoals Frank Towers, destijds
leidinggevende, het zelf verwoordt: “Noti O2nd divisie
maar de 30the Infantry Division was the actual
liberators of Heerlen on 17 september 1944. While
others were having fun in Heerlen and convincing the
girls and people that they were the heroes who had
liberated Heerlen, the actual liberators moved
eastward”.
Ook staat Heerlen die dag stil bij al haar inwoners die
slachtoffer werden van geweld, onderdrukking en
verraad tijdens WOlI. Er zal een tocht met onze
bevrijders voeren langs historische plekken in Heerlen,
allemaal met hun eigen kleiner of groter verhaal. Bij
het Herdenkingsmonument aan de Akerstraat zal
gestopt worden om een krans te leggen. In de late
namiddag zal dan het bevrijdingsvuur uit Normandië
worden binnen gebracht in aanwezigheid van onze
bevrijders en latere vredesmissieveteranen.
(Door redalctie !ngekoct]
Voor meer informatie en bijzonderheden van de
dag, “voortdurend in laatste versie”, bezoek onze

website www.4en5meiheerlen.nI
Klachten over verspreiding Welterkoerier?
Laat het weten!
rinus.wanders@home.nl
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Advertentietarïeven
Weterkoerïer:
1/8
1/4
1/3
1/2
1/1

pagina A4
pagina A4
pagina A4
pagina A4
paginaA4

€ 22,50
€ 37,50
€ 57,50
€ 70,€112,50

Als de opdrachtgever geen kant en klare
advertentie kan aanleveren worden er
opmaakkosten berekend (i,o. overleg.)
Kosten artikelen van instanties, verenigingen
e.a. buiten Welten-Benzenrade:
1/4
1/3
1/2
1/1

pagina A4
paginaA4
pagina A4
paginaA4

€
€
€
€

25,32,50
40,80,-

Kosten Koeriertjes (Marktplaats): Zijn gratis
voor particulieren uit Welten -Benzen rade,
5,anderen betalen €
tNaam en adres opdrachtgever Vermelden.]

Post uitvaartzorg
Voor zorg en nazorg
“afscheid nemen in huiselijke sfeer”
Persoonlijke benadering en vakkundige verzorging
van uitvaarten conform de wens van alle betrokkenen

afscheidskamer:
Kruisstraatl6

045 542 99 88

info@postuitvaartzorg.nl
www. postuitvaartzorg.nl

De scholen zïjn weer
begonnen !!!

Kopij bestemd voor de
Welterkoerier kan alléén
(digitaal) aangeleverd worden via:

drukkerijcuypers@home.nl

“BESTE SPEELTUINBEZOEKERS”
IN SEPTEMBER ZULLEN DE OPENINGSTIJDEN VAN DE
SPEELTUIN AFWIJKEN T.O,V. DE REGULIERE
OPENINGSTIJDEN, DIT HEEFT TE MAKEN MET EEN
SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN SPEELTUIN WELTEN
EN SPEELTUIN ‘T OLIFANTJE. VOOR NADERE
BERICHTGEVING VERZOEKEN WIJ U
ONZE WEBSITE TE RAADPLEGEN,
www.speeltuinwelten .nI

Wil helpen u er graag

aan

denken!

St BWWB
7

Mondriaan
eeeIij

gezondheid

Wanneer angst bij kinderen en
jeugdigen ongezond wordt
Angststoornissen behoren tot de meest voorkomende
vormen psychische problemen bij kinderen en
adolescenten, maar worden vaak niet goed
onderkend of behandeld.
Om hier meer over te weten te komen organiseren
Mondriaan en Stichting Omgaan met Angst in
september 2014 een avond over het voorkomen en
de behandeling van angststoornissen bij kinderen en
jeugdigen.
Door een angststoornis in een vroeg stadium op te
sporen, kan het effect ervan op de schoolprestaties
en het sociaal functioneren beperkt blijven en de kans
worden verkleind dat de stoornis tot op volwassen
leeftijd blijft bestaan.
Tijdens de themabijeenkomsten geven de sprekers
algemene uitleg over het fenomeen angst. Er wordt
hierbij ingegaan op het verschil tussen het optreden
van normale angsten bij kinderen en de ontwikkeling
van een angststoornis.
Vervolgens wordt er ko uitgelegd wat angststoornissen
zijn en geven de sprekers informatie over de
behandeling van angst en angststoornissen door
Kinder- en ]eugdpsychiatrie van Mondriaan.
Uiteraard is er ruimte voor vragen en discussie.
Waar en wanneer:
•25 september om 19.30-21.30 uur
Locatie:
Cornellushuis, Adres: Groeet Genhel 14 te Heerlen

De toegang is gratis, iedereen is welkom.
Voor meer info kunt u contact opnemen met Mark
Ahsmann T: 043 368 54 1 3,
E: rn.ahsmann@mondriaan.eu
Aanmelden is gewenst via www.mondriaan.eu
(activiteiten).
—

De Welterkoerier verschijnt ïn de
EVEN weken.
Inleveren kopij in de
ONEVEN weken op
dinsdag vââr 1 2u.

Verzoek aan de bewoners van
Welten-Benzenrade hun ogen in
de wijk open te houden voor
vreemde figuren of situaties
bv: Mensen die belangstelling voor auto’s of woningen
tonen, graag daarvan het signalement door te sturen
naar mijn mailadres (zie pag. 2). Of mensen die
verdachte voertuigen zien, daarbij valt te denken aan
dealactiviteiten of het inbrekersgilde en dan graag
merkjlype/kleur van de auto en indien mogelijk en nog
het belangrijkste het kenteken, geldt ook voor
buitenlandse kentekens, en aantal inziffenden.
Dan ook graag datum en tijdstip vermelden.
Op deze manier probeer ik de wijkbewoners te
activeren om “het oog” van de wijk te zijn en ik nog
beter weet wat er in de wijk speelt.
Is het echter écht verdacht en moet meteen de politie
ter plaatse komen dan het landelijke politienummer
099-8844 0fl 1 2 bellen.
Uw Wijkagent Roland Veltrop

Zo’n idee
Er moet toch ‘n plek zijn, ‘n land of ‘n rijk,
waar iedereen happy is, ledreen gelijk.
Er moet toch zon plek zijn, of dacht je van nee,
ik weet het niet zeker, maar ik heb zon idee.
Er moet toch zo’n plek zijn, heel ver hier vandaan,
daar kookt nooit iets over, daar brandt nooit wat aan,
geen vel op de melk en geen vlieg inje thee,
ik weet het niet zeker, maat ik heb zon idee.
Er moet toch ‘n plek zijn, misschien wel heel hoog,
daar krijg je in t bad nooit meer zeep inje oog.
D’r is altijd plezier en papier op de plee,
ik weet het niet zeker, maar ik heb zon idee.
Er moet toch n plek zijn, vèr weg zeggen ze,
daar glijdt nooit je broek van je kleerhangertje.
Het kan er niet tochten en d’r is geen TV
ik weet het niet zeker, maar ik heb zon idee.
Er moet toch ‘n plek zijn, zo kinderljk speels,
daar loopt nooit de rits van je gulp uit de rails.
En niemand is hongerig en niemand blasé,
ik weet het niet zeker, maar ik heb zon idee.
Er moet toch een plek zijn van ‘n ander allooi,
ver weg van de haat en het kleine geklooi.
Geen roddels, geen pijn en geen ach en geen wee,
ik weet het niet zeker, maar ik heb zon idee.
En als je daarboven opnieuw bent onl,vaakt,
en je denkt, wat heb ik me te sappel gemaakt,
dan begrijp je de sores die je had hier benée,
ik weet het niet zeker, maar ik heb zon idee.
Daar is alles anders, de poen en de sex,
je gaat er ook heen zonder traveller-cheques.
Maar als er één gaat, roep je nooit “mag ik mee”,
want ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n idee.
Toon Hermans

