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Activiteiten 2014
Donderdag 30 oktober
• Zij-Aktief,
lezing: Tussen kunst en kitsch.
Zaterdag 1 november
• De Loorenhof,
jaarlijkse “Natuurwerkdag”.
Dinsdag 4 november
• Welterkoerier,
uiterste inleverdatum kopij.
Zaterdag 8 november
•WE Koor 25-jaar,
opluistering H. Mis 19.00 uur.
•Gemeenschapshuis Welten,
Beatzz Party voor de jeugd.
Zondag 9 november
•T.O.G. Welten & Pancratiuskoor,
gezamenlijk matineeconcert.
Maandag 10 november
•CV De Vlavrèters,
Sint Maarten’s viering.
Woensdag 12 november
• Welterkoerier,
verspreiding.
Zaterdag 15 november
•CV De Vlavrèters,
opening carnavalszeizoen.
Zondag 16 november
•T.O.G. Welten,
viering van het St. Caecihafeest
÷ huldiging jubilarissen.
Donderdag 20 november
•Zj-Aktief Welten,
rondleiding Arcus Campus.

WEBSITE BWWB ACTIEF !!!

—

wwwbwwb.nl

Afgelopen maand oktober 2014 is de vernieuwde
website van Buurtgericht Werken Welten
Benzenrade (BWWB) live gegaan.
Bezoek de site via het internetadres www.bwwb.nl
voor meer informatie over Welten Benzenrade en BWWB.
Zo is de Welterkoerier er ook online te- vinden en -lezen.

Gezamenlijk concert Pancratiuskerk
Op zondag 9 november as. bundelen het
Pancratiuskoor en Muziekvereniging T. 0. G. Welten
hun muzikale krachten voor een bijzonder
matineeconcert vanaf 16.00 uur in de
Pancratiuskerk.
Ook sopraan Kelly God -verbonden aan de duitse
opera- verleent haar solistische medewerking en
het gehele concert staat in het teken van het 95jarig jubileum van Tot Onderling Genoegen
Welten.
Er staat een gevarieerde muziekkeuze
geprogrammeerd en de entree bestaat uit een
vrije gave.
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WF Koot 25-jaar
Zaterdag 8 november muzikale opluistering
H. Mis om 19.00 uur.
Voor verdere informatie zie pag. 6

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende
Koerier is dinsdag 4 november vi5r 12u.
Verspreiding woensdag 12 november
1

INF PAINA
Aanleveren kopij voor
Mondriaan

de

Welterkoerier.
Kopij en foto’s t.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 logos apart in JPEG, advertenties
altijd aanleveren in zwart-wit PDF
formaat. Voor het plaatsen van kopij
voor activiteiten die niet op Welten
betrekking
worden
hebben
plaatsingskosten berekend.
Belangrijke
Telefoonnummers:
Alarmnummer:
112
Gem. Heetlen:
14045
GHW:
571 43 86
Martinuskerk:
571 32 25
Meldpunt drugs- en
tippeloverlast:
14 045
Night-care:
577 88 44
Politie:
0900 88 44
Wijkagent Ronald Veltrop via centrale
voor acute gevallen: 0900 88 44,
voor andere zaken E-mail:
ronald.veltrop@limburg-zuid.politie.nl
Iwitteraccount:
@POLVeltrop
Rd4:
543 71 86
Ziekenhuis:
576 66 66
Dierenambulance: 570 80 00
Milieupolitie:
14045
Algemeen maatschappelijk werk:
561 52 60
Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Leo Haeren: leo.haeren@planet.nl
Centraal meldpunt huiselijk
geweld:
5740815
Meldpunt antidiscriminatie:
571 85 01
Bureau voor rechtshulp:
571 95 51
Kindertelefoon:
0800 04 32
Meldpunt Openbare ruimte: 740 45
Klachtennummer Mondriaan
Zorggroep:
045 573 64 54
ZIUI, electriciteitlstraatver
lichting/gas:
088 857 21 85
Kabel: 0800-0340, Water: 0800-023 3040

voor geestelijke gezondheid

16e culturele manifestatie Mondriaan
Theatershow Snippers opent Allemaal Anders

November staat bij Mondriaan weer in het teken van cultuur en creativiteit.
Dan wordt namelijk voor de 16e keer Allemaal Anders gehouden, een
culturele manifestatie voor publiek van binnen en buiten de organisatie.
Doel: de geestelijke gezondheidszorg een toegankelijker karakter geven.
Allemaal Anders vindt plaats op en rond de locatie John F. Kennedylaan
in Heerlen en duurt van 4 tot 28 november. De manifestatie biedt een
keur aan activiteiten, waaronder concerten, theater, een kunstmarkt,
theatersport en een modeshow. In het restaurant en de filmzaal is de
hele maand beeldende kunst te bewonderen.
De opening wordt een feestje met de cabaretvoorstelling SnipperS (zie
foto), muziek van het jazzduo De Iorunski Brothers, Ben Verdellen en Tessa
Kokkelkoren en een indrukwekkende soundhealing demo. Bij die
gelegenheid wordt ook de jaarlijkse Cultuur Aanmoedigingsprjs van
Mondriaan uitgereikt aan een kunsttalent dat vooral door moet gaan.

-

-

Datum opening: dinsdag 4 november
Locatie:
filmzaal Mondriaan,
John E. Kennedylaan 301, Heerlen
18.45 tot ca 21.45 uur.
ljd:
Entree:
gratis, met een culinaire traktatie van:
Auberge de Rousch
Mondriaan werkt ook dit jaar nauw samen met de Werkplaats K uit
Kerkrade, Schunck*, Bonnefanten, Kunstuitleen De Stijl, Productiehuis
Haefland en Stichting Jong voor Oud.
Voor meer informatie over het programma, zie www.mondriaan.eu of
bel met Bureau Evenementen Mondriaan: 045 573 63 05
Allemaal Anders wordt mede mogelijk gemaakt door F51 en Huis voor
de Kunsten Limburg
-

Aankondiging Themabijeenkomst Radix 6/11 Heerlen

-

-

-

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

E-mail
drukkerijcuypers@home.nl
Secretariaat: Buurtgericht Werken
Welten Benzenrade,

De Hoof 10, 6419EK Heerlen,

rinus.wanders@home.nl
www.bwwb.nI
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Forensische psychiatrie

Niet zitten in de gevangenis, maar werken aan jezelf en
je toekomst

Hoe gaje om met mensen die in aanraking zijn gekomen metjustitie en die
last hebben van psychiatrische en/of verslavingsproblemen? Zonder
behandeling is de kans groot dat zij opnieuw een strafbaar feit plegen. Radix
is gespecialiseerd in het behandelen van deze mensen, Op donderdag 6
november vertellen twee psychiaters van Radix over de ins and outs van de
forensische psychiatrie. Ook bestaat er uitgebreid de mogelijkheid tot
discussie. De avond is van 19.30-21 .30 uur en is in het Corneliushuis, Groeet
Genhei 14, Heerlen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die
geïnteresseerd is in dit onderwerp. U bent van harte welkom, toegang is
gratis. Reserveren is i.v.m. met de locatie noodzakelijk via www.mondriaan.eu
Kijk onder activiteiten, ook voor meer info.

Unik (Ii en Ik)
Training- en coaching-bureau

NIEUW IN WELTEN!
Training “Effectief Corn rnunïceren met je Kind”
met behulp van coaching en NLP
Herken je dit?
Je kent je eigen kind heel goed maar toch moet je elke keer weer vragen: ruim je kamer op, doe de deur dicht, maak je huiswerk,
enzovoorts. Wat zou het fijn zijn als dit na 1 keer vragen ook meteen gebeurt! Of je stelt de vraag hoe was het op school?’ om
vervolgens zonder volledig aandacht aan het antwoord te besteden verder te gaan met je bezigheden van dat moment. Of je kind
komt zichtbaar boos thuis uit school maar wil daar niets over vertellen... Dan is het nu tijd om je aan te melden voor de training

“Effectief Communiceren met je Kind’
Samen gaan we op zoek naar de beste manier van communiceren met jouw kind. Vanuit de overtuiging dat ieder mens de
vaardigheden in zichzelf heeft om problemen op te kunnen lossen wordt er gekeken naar de mogelijkheden in plaats van de
onmogelijkheden. Het is een interactieve, praktisch gerichte training in kleine groepen.

Wat ga je leren?
Je leert de voorkeuren van je kind te herkennen, goed te observeren, gerichte vragen te stellen, anders te luisteren, je kind te
ondersteunen bij leerproblemen, je kind te helpen zijn emoties, gedachten en eventuele angsten te beheersen en nog veel meer.
Het concept van deze training is dusdanig opgesteld dat de theorie makkelijk en direct in de praktijk toepasbaar is.
Doelgroep: ouders van kinderen tussen de 6 en 12 jaar.
De trainingen worden gegeven door lilly van Veen-Jagers, gecertificeerd en ervaren trainer, coach, intervisiecoach, NCP practitïoner
en master.

Bij aanmelding in de maand november geldt een korting van 50 euro.
Voor meer informatie zie website www.unik-tc.nl of bel gerust even met nummer 06-518 15 036

Opening 59e carnavaisseizoen

ons seizoenprogramma raadpleeg onze website
www.cvdevlavreters.nl

C.V. De Vlavrèters

Sint Maarten viering

Het is weet bijna zovet: de start van het alweer 59e
carnavalsseizoen van de carnavalsvereniging van Welte
en Bensroa. Aan het eind van de week van 11 november
vieren CV. de Vlavrèters de opening van het
carnavalsseizoen 2014 2015. Dat doende Vlavrëters al
jaren op de Je zaterdag na de 11e van de 11e en dat is
dit jaar op zaterdagavond 15 november aanstaande
vanaf 21.11 uur. Het openingsprogramma gaat plaats
vinden in onze huiskamer Café Teerling aan de
Welterkerkstraat bij gastgevers Susan Hendriks en Jelle de
Bres! Voor hun resterende regeringsperiode tot vrijdag 2
januari 2015 c.q. zondag 11 januari 2015 zullen om circa
21.11 uur onze zittende Prins LEO II (Slenders) onze
Jeugdprins MAX 1 (Conemans) en bloemen-meisje Zoë
(Wachelder) opnieuw geïnstalleerd worden. Onze
Hooglustigheid zal ook zijn Raad van Elf opnieuw installeren,
alsmede de Ere-raad en aanwezige Oud-Prinsen. Tevens
wordt op 15 november een nieuw lid geïnstalleerd. Dat
zal zijn Koert Pesch. Naast de formaliteiten zal iedereen
kunnen genieten van optredens van DJ Tim en in ieder
geval Duo Doebbel en de Drinkbülle. Laat u verrassen
en komt het zien! Hierbij bent u dan ook van harte
uitgenodigd om mee te doen aan het beregezellige
openingsfeestje en om aan de ontluikende carnavalssteer
te ruiken of te proeven. Voor verdere informatie omtrent

Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten,
de meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sinter Maarten
aan. Op maandag 10november2014 organiseert CV.
De Vlavrèters wederom een Sint Maarten’s viering in Welten.
Deze avond begint om 18.30 uur met een viering in de
Sint Martinuskerk te Welten. Het Markiko schoolkoor zal hier
de muziek verzorgen. Hierna zal Sint Maarten te paard,
onder muzikale begeleiding van de harmonie T.O.G. en
sfeerbegeleiding van scouting Welten, langs de Weltervijver
trekken richting de kruising Tichelbeekstraat De Doom.
De kinderen trekken mee in een lampionnenoptocht Er
worden meerdere prijzen uitgedeeld aan kinderen met
de mooiste lampion of suikerbiet. Na het ontsteken van
het grote Sint Maarten vuur, zal door onze Jeugdprins Max
1, bloemenmeisje Zoë en de grote prins Leo II een
verrassing worden uitgedeeld aan alle deelnemende
kinderen nabij het vuur. Als het vuur niet warm genoeg is
kan iedereen zich tegen een kleine vergoeding warmen
aan een lekkere kop chocomelk. Na afloop kan ook
worden genoten van een heerlijke kop erwtensoep in het
Gemeenscha pshuis Welten (G HW). Hopelijk tot maandag
70 november 2074!
Omdat deze dag samen valt met de Nationale
Herdenking Slachtoffers van MH7 7, worden de slachtoffers
tijdens de viering herdacht.

-

,

-
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Punten uit het bestuurs-overleg Ud. 8 oktober 2074
van stichting Buurtgericht Werken
Welten Benzenrade.

Zaken die aan de orde zijn gekomen:
Verslag wijkagent:
1.
Gebeurtenissen in de wijk in de periode 1 1 september
tot en met 8 oktober 2014
Zes maal een melding van verlaten plaats ongeval,
dus aanrijdingschade waarbij de tegenpartij is
verdwenen zonder zijn identiteit kenbaar te maken.
Aan de hand van een onderzoek kon in een zaak de
veroorzaker achterhaald worden. Naast het feit dat
deze verzekeringstechnisch de zaak moet afhandelen
kreeg hij van Justitie een boete van 350 euro
opgelegd. Een melding van vernieling aan
personenauto. Eenmaal inbraak in een personenauto
hierbij werden diverse goederen gestolen.
Diefstal van personenauto werd eenmaal gemeld.
Eenmaal een inbraak. Wederom kentekenplaten
gestolen, ditmaal in vier gevallen. Tweemaal diefstal
van een fiets. Een gestolen scooter werd
teruggevonden en terugbezorgd bij de eigenaar. Uit
een personenauto werd het complete dashboard
gestolen. Eenmaal melding van diefstal van een
smartphone. Bij een verkeerscontrole werd een man
aangehouden omdat hij gezocht werd door de politie
in Rotterdam.
2.
Inbreng van bewoners na aanleiding van
incident waarbij een scooter door de Altaar Dries reed.
Altaar Dries is een voetgangersgebied. Dit zal door
middel van borden nog verder worden verduidelijkt.
Men mag dus niet fietsen of brommen op Altaar Dries.
Ook buurtbewoners: fiets aan de hand. Betrokken
bestuurder van de scooter is inmiddels door de
wijkagent aangesproken. In de welterkoerier nr 16 staat
een artikel mbt “Waarschuwing muntenhouders
winkelwagens”. Dit is een zogenaamde hoax. Het
artikel is helaaas zonder medeweten van BWWB
geplaatst. We zullen trachten nog kritischer te worden.
Scouting Welten heeft een melding gemaakt dat een
meisje aanbelde voor een Heije voor een Karweitje.
Ze zei dat ze de dag ervoor niet mee had kunnen
gaan en nu van de scouting leiding dit die avond
moest inhalen. Ze liet haar broekzak met geld zien,
maar verder geen scouting uniform, collecte ID of iets
dergelijks. Heitje voor een Karweitje vindt normaal in
het voorjaar plaats, dus dit meisje is gewoon met een
smoes geld aan het ‘ophalen’. Heitje voor een
Karweitje is een actie die overigens alleen door
kinderen die lid zijn van Scouting Nederland gedaan
wordt. De situatie van de kruising De Lirp-De Doom is
besproken. Het is een specifiek aandachtspunt. In De
Lirp wordt vaak te kort op de kruising geparkeerd. In
De Doom is een parkeerplaats op de kruising. Dat is
erg ongelukkig, met name op spitstijden. Afgesproken
wordt om aan Ronald binnen een week door te geven
welke kruisingen in de hele wijk in aanmerking zouden
4

komen voor gele strepen zodat de situaties daar
duidelijk en veiliger zijn.
3.
Diner met onze vrijwilligers gepland op 26
november om 18,30 uur.
4.
Onze vernieuwde website is weer benaderbaar
onder www.bwwb.nl
5.
De plaquette met daarop de namen van Karel
van Berckel, Jozef Luja, Leo Vinken, Harrie Simons en
Hub Weerts (de oorlogsslachtoffers van Welten
benzebnrade) zal zaterdag 18 oktober 2014 officieel
worden onthuld en ingezegend.
Gratittiproject, een nieuwsberichtje is op de
6.
website gemaakt: www.heerlen.nl!Pub/Home/Home
Nieuwsberichten/Home-Nieuwsberichten-BenO/Nieuw
jasje-voor-via duct-Kloosterkensweg. html
Op zaterdag 4 oktober was de officiële opening van
het ‘nieuwe’ viaduct. Het project is een samenwerking
tussen Lee, Alcander, de buurtvereniging Benzenrade,
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade (BWWB) en de
afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente
Heerlen.
7.
Bladkorven 2014, ook dit jaar heeft de
gemeente weer bladkorven geplaatst. Vanaf week 42
zal de aannemer starten met het ledigen ervan. Alle
korven worden op de huidige locaties goed gebruikt.
8.
De nummering van de nummers in de Prof. v.
Itersonstraat, is op de borden verduidelijkt.
9.
Het nieuwe concept parkeren voor Welten en
andere regio’s is waarschijnlijk begin november klaar.
Vervolgens gaat het naar de buurtorganisaties en ook
komen voor betrokkenen inspraak momenten.
70. Ons pareltje in de wijk Vissers chocolade heeft
met 20 gesponsorde ijsjes een grote indruk gemaakt
op de bijeenkomst verstekte buurten. Vele mensen
ontmoeten elkaar onder het genot van een ijsje bij
Vissers hetgeen de sociale cohesie in onze buurt
verhoogd, daarom wordt van een pareltje gesproken.
11. Op 1 november wordt weer een natuurwerkdag
in De Loorenhof gehouden.
12.
De situatie bij het oversteken van de Tichelbeek,
de Doom en de Kloosterkensweg is door een
verkeerskundige bekeken. De betreffende oversteekvoorziening heeft een middengeleider waarop
gewacht kan worden en hij ligt bovendien op een
drempel zodat de snelheid ter plaatse van de
oversteek wordt verlaagd. De toevoeging van een
zebrapad zou afbreuk doen aan de huidige veiligheid,
omdat een zebrapad schijnveiligheid oproept.
Voetgangers (kinderen) “denken” vaak voorrang te
hebben en steken dan zonder te kijken over. Dit maakt
de situatie juist onveiliger. De beste oplossing voor
overstekende voetganger is een verkeersbrigade.
Deze dient echter door vrijwilligers (school en/of ouders)
te worden georganiseerd. De gemeente faciliteert
dan wel de kosten en zorgt voor de aanvullende
verkeersmaatregelen die horen bij een verkeers
brigade. Ervaring leert dat het vaak moeilijk is om
voldoende volwassenen/scholen bereid te vinden tot
medewerking.
Volgende vergadering is op 12 november 2014
Secretariaat: dhr. S.L. Wanders, de Hoof 10, 6419 EK
Heerlen, mail: rinus.wanders@home.nl

Welten nodigt uit!!
Een actieve ondernemer van
Welten Benzenrade!!

De Opticiën van Welten.

-

Van der Bijl

Op deze plek,
lx per maand
uw advertentie

(Jptiek

Kinderbrillen
altijd vaste lage prijs

Ook nog eens met

Montuur en glazen€150,-

een leuke kortïng!!

Montuur en glazen extra dun €175,Montuur extra dun en asferisch glazen € 200,Keuze uit 500 modellen.

Heeft u interesse?

Ongeacht rayban,Vingino,Nike,Red design enz.
sterkte ÷ 6.00 tlm-6.00 cyl -2.00

Laat het de
Adverteren in de Welterkoerier...

Rogier & Joyce van der Bijl
Weltertuynstr 68A, 6419 CV Heerlen,
tel. 045 571 40 42

en gezien worden!

www.vanderbijloptiek.ni

Het Café van Welten...

De Chocola terie van We/ten...

redaktÏe weten

-

info@vanderbijloptiek.nl

•bonbons repen ‘truffels
“relatiegeschenken
“feestdagen-chocolade
“thema-chocolade “kinderfeestjes
“workshops “suikervrije chocolade
“ambachtelijk bereid ijs

t...;(q

Yfom genieten van onze speciaalbieren,
uitstekende wijnen, heerlijke koffie of
een lekker glaasje frIs!
Daarbij kunnen wiju
zeer smakelijke hapjes serveren.

VISSER CHOCOLAbE
J

Feestje of borrel in ons authentieke Cafe9
Neem gerust contact
met ons op.”
Café leerling, bij Jelle & Susan
T: 045-571 67 20 en

info@cafeteerling.ni

Weltertuynstraat 74, 6419 CV Heerlen
T: 045-579 05 50 F: 045 574 02 40
www.visserchocolcde.com
-

—
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De Welterkoerier verschijnt
in de

EVEN weken.

Inleveren kopij in de

-

Post uitvaartzorg

ONEVEN weken op
dinsdag vôôr 12u.

Voor zorg en nazorg
“afscheid nemen in huiselijke sfeer”

-:

Persoonlijke benadering en vakktmdige verzorging
van uitvaarten conform de wens van alle betrokkenen

Leeft u brandveilig?
Als bij u thuis ee’n brand uitbreekt, dan staat de
brandweer binnen enkele minuten bij u op de stoep.
Dit was altijd al zo en dit blijft ook zo. Goed geregeld
zou u zo zeggen. Uit de praktijk blijkt echter dat
het bij u al lang kan branden, voordat u het zelf
merkt en kunt alarmeren. Gedurende die tijd kan
heel veel narigheid ontstaan, zowel voor uzelf als
uw omgeving.

Om die narigheid te voorkomen, moeten we als
burgers zelf aan de bak. We moeten zelf nadenken
over hoe brand voorkomen kan worden of hoe, als
het toch misgaat, ervoor wordt gezorgd dat we het
zelf kunnen navertellen. Deze visie is ook omarmd door
de Brandweer Nederland en wordt de Strategische Reis
genoemd.
De noodzaak van deze Strategische Reis is ook erkend
door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het wijzen van
de burger op de eigen rol vindt bij ons plaats door
middel van “Brandveilig Leven” en zal de komende
jaren een prominente plaats op de agenda van onze
regio innemen.
Er zal dus het een en ander gaan veranderen. De
burgers krijgen een andere rol, maar ook de
brandweer krijgt een andere rol, De brandweer gaat
naast het blussen van branden, de burgers helpen
rechtstreeks of via samenwerking met andere
organisaties bij het voorkomen van brand en, voor
als het toch misgaat, vertellen welke maatregelen
nodig zijn om de gevolgen zo klein mogelijk te houden.
-

-

Dit is de reden waarom de brandweer jullie een
aanbod doet om een bijeenkomst te organiseren in
de wijk Welten-Benzenrade. In deze bijeenkomst zal
het gaan om brandpreventie.
Geïnteresseerd?
Neem contact op met uw secretaris van
buurtgericht werken, de heer Rinus Wanders
(nnus.wanders@home.nl)
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afscheidskamer:
Kruisstraat 16
6411 BT Heerlen

0455429988

info@postuitvaartzorg.nl
www.postu itvaartzorg .nl

WF-Koor 25 jaar.
In oktober was het 25 jaar geleden dat
•
de leden van toen nog “Het Weltens
Familie Koor” voor de eerste repetitie bij
elkaar kwamen,
Onze parochie was op zoek naar een koor om de, toen
regelmatig gehouden, gezinsmissen muzikaal op te
luisteren. Met de hulp van Pastoor Prins en de Basisschool
St. Martinus kon men een vliegende start maken en
menige gezinsmis opluisteren. Inmiddels zijn we 25 jaar
verder en is de naam en samenstelling van het koor
gewijzigd. Maar nog steeds worden regelmatig H. Missen
in onze parochiekerk opgeluisterd. Maar ook buiten de
kerk staat het koor zijn mannetje. Om het jubileum extra
cachet te geven, zal het koor onder leiding van dirigent
Pierre Lebon op zaterdag 8 november as. de H. Mis
van 19.00 uur muzikaal opluisteren. Een week later, op
zaterdag 15 november, zal intern dit jubileum worden
gevierd. Samen met de eveneensjubilerende Harmonie
TOG zal het WF Koor op zaterdag 20 december as. een
concert verzorgen in onze St. Martinuskerk.
Mededelingen hierover volgen tzt. Het koor hoopt dat
velen zowel op 8 november als op 20 december het
feest mee willen vieren.
Voor geïnteresseerden, zij repeteren iedere vrijdag
vanaf 79.45 uur in de kleine aula van de basisschool
St. Martinus aan De Doom. U bent van harte uitgenodigd
om een repetitie bij te wonen en mee te zingen.
Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Disco Welten wordt:

Beatzz Party!
i] k taa

Kom ook op 8 november 2014
Van 20.00 tot 22.00 uur
In het gemeenschapshuis in Weïten
Groep 8 t/m 15 jaar
iAIcander

Georganiseerd door BWWB, Wijkraad Aarbek, Alcander met hulp van de Dio in Welten
Mail: beatzzwelten@gmail.com facebook en Instagram: beatzz welten
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HERRENSIETZUNG
CV DE VLAVRËTERS
Na ons prachtige jubileumfeest
van afgelopen jaar, gaan we weer
gewoon verder waar we gebleven
waren.
Een nieuwe editie van de
Herrensietzung zal plaatsvinden
—
op zondag 18januari 2015.
Locatie is wederom in een feestpaviljoen bij
Sportpark lerworm.
Ook de entreeprijs is ongewijzigd, namelijk C 25,levens willen wij een ieder de mogelijkheid geven
om gebruik te maken van ons luxe-ontbijt van
catering John Janssen. Op het moment dat u de
kaarten heeft besteld, zullen wij u hier verder over
informeren, Dit geldt tevens voor het betalen van
de kaarten.

)

I.O.G. Welten,
viering van het St. Caecîliafeest
Op zondag 16 november a.s. viert muziekvereniging
T,O.G. haar jaarlijks St. Caeciliafeest.
Het harmonieorkest speelt zoals gebruikelijk tijdens de
H.Mis, die om 10.00 uur begint in de St. Martinuskerk.
Na afloop van de mis worden in het
Gemeenschapshuis de jubilarissen gehuldigd t.w.:
40 jaar lid van de muziekvereniging:
Jos Luijten
Jo Vrösch
50 jaar lid van de muziekvereniging:
Huub Eussen
Andrë Hesdahi

Kaarten kunnen weer via de bekende weg (email
naar: herrensietzung@cvdevlavreters.nl) besteld
worden.
Het afhalen van de kaarten geschiedt op
donderdag 11 december 2014 bij Cafë Teerling,
tussen 20.00 uur en 22.00 uur.
Verdere informatie zal op de site worden geplaatst
en/of via de mail aan de gasten worden kenbaar
gemaakt.
Of neem contact op met Ralf Beuken 06-50866249

60 jaar muzikant:
Wiel Lipsch
Na afloop van de brunch volgt -rond 11.30 uur de
interne huldiging, waarbij ook andere mensen uit de
gemeenschap in de gelegenheid worden gesteld om
te feliciteren!

[

Klachten over verspreiding Welterkoerier?
Laat het weten!
tinus.wanders@home.nl
7

De donkere dagen zijn weer
aangebroken!!
Controleer de fietsverlichting
van uw schoolgaande
kinderen.
Niet denken maar doen!!
••Bridgeclub Ruiten Boer••
Diegenen die het bridge-spel beheersen, kunnen dit
ook bij onze Weltense bridgeclub “Ruiten Boer” doen.
We Spelen iedere donderdagavond om half acht in
het Gemeenschapshuis tegenover de kerk in Welten.
Loop eens binnen of vraag informatie bij:
Mevr. Margreet van Wijk (voorzitter) tel. 571 61 63
Dhr. Florent Nijst (secretaris) tel. 571 98 70
De Zomercom petitie is alweer voorbij en in de Oranjegroep werd het echtpaar Henk en Elly Rhebergen
kampioen en in de Blauwe-groep waren dat mevr.
Christien Gubbels en dhr. Florent Nijst.
Bij deze dan natuurlijk onze felicitaties.

Expositie in Ierpkerkje

-

Urmond

Op vrijdag 31 oktober en 1 en 2 november 2014
exposeer ik samen met nog 5 andere kunstenaars uit
Nederland en België in het Terpkerkje in Urmond. Vier
mensen exposeren met Keramiek en twee, waaronder
ik, met schilderijen.

Wilt U liever niet ‘s avonds bridgen, dan kan dit ook op
de dinsdagmiddag om 13.30 uur bij de
seniorensociëteit St.Martinus in het gemeenschapshuis.
Voor inlichtingen loop eens binnen of bel
Mevr. Ank de Bie tel. 571 65 67 of
Dhr. Florent Nijst tel. 571 98 70.

Opening: vrijdag 31 oktober 2014 19:00 uur

VR2T

Openingstijden: Vrij 31 oktober 2014 van 19:00 tot
21:00 uur
Zat 1 november 2014 van 12:00 tot
17:00 uur
Zon 1 november 2014 van 12:00 tot
17:00 uur
Ik nodig U van harte uit om eens een kijkje te komen
nemen.
Jean Vandeberg
-

De Welterkoerier verschijnt in de
EVEN weken.
Inleveren kopij in de
ONEVEN weken op
dinsdag vôôr 12u.
8

Wij helpen u er graag
aan denken!
St.

BWWB

