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Activiteîten 2014
Zaterdag 15 november
‘CV De Vlavrèters,
opening carnavalszeizoen,
Zondag 16 november
•T.O.G, Welten,
viering van het St. Caeciliafeest
+ huldiging jubilarissen.
Dinsdag 18 november
• Welterkoerier,
uiterste inleverdatum kopij.
•Team Station Café Teerling,
mobiele modelbaan-treinen,
Donderdag 20 november
•Zij-Aktief Welten,
rondleiding Arcus Campus.
Zaterdag 22 november
•TOG,
Caecilia jeugdactiviteit/bowlen.
‘CV De Vlavrèters,
Büffepreuve.
Zondag 23 november
•TOG,
Caecilia viering.
Woensdag 26 november
• Welferkoerier,
verspreiding.
Zaterdag 29 november
• CV De Vlavrèters,
Büffepreuve.

De Welterkoerïei.
Boordevol informatie!

WEBSITE BWWB ACTIEF !!!

—

www.bwwbnI

Afgelopen maand oktober 2014 is de vernieuwde
website van Buurtgericht Werken Welten
Benzenrade (BWWB) live gegaan.
Bezoek de site via het internetadres www.bwwb.nI
voor meer informatie over Welfen Benzenrade en BWNB.
Zo is de Welterkoerier er ook online te- vinden en -lezen.
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December nadert met rasse schreden. Zo ook de Kerstmarkf van Scouting
Welten. Onze trouwe Kerstmarkiwerkgroep knufselt en handwerkt iedere
maandagmiddag de mooiste dingetjes bij elkaar. De jam en chutneys
zijn al weer klaar. Bij de speltakken vergadert men al druk wat er op de
kerstmarkt gedaan wordt door en met de kinderen. Het jeugdorkest van
de TOG geeft ook acte de préséance en zal rond 1 4.30u. optreden. De
planning is dus in volle gang. En dit alles om het onderhoudstonds voor
ons clubgebouw de “Groene Long” te spekken.
Dus noteer in uw agenda:
ZONDAG 07 DECEMBER VAN 11.00 TOT 16.00 UUR IN HET
GEMEENSCHAPSHUIS TE WELTEN!!!
Voor het maken van de sfeervolle kerstukjes en kransen zijn we nog op
zoek naar coniferen groen.
Heeft u in uw tuin nog wat over, wat we mogen gebruiken, komen we
graag wat bij u snoeien in de éérste week van december.
Voor info: René Goerke, tel 06 523 18 014.

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende
Koerier is dinsdag 18 november véér 12u.
Verspreiding woensdag 26 november

IN F PAI N
Aanleveren kopîj voor
de Welterkoerier.
Kopij en toto’s t.b,v. activiteiten in
Welten kunt u uitsluitend per mail aan
het tedactieadtes (zie colotonj 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
tormaat. Voor het plaatsen van kopil
voor activiteiten die niet op Wetten
betrekking
worden
hebben
plaatsingskosten berekend.

Belangrijke
Telefoonnummers:
Alarmnummer:
112
Gem. Heerlen:
140 45
GHW:
571 43 86
Marfinuskerk:
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. nI
Twifferaccount:
@POLVeltrop
Rd4:
543 71 86
Ziekenhuis:
576 66 66
Dierenambulance: 570 80 00
Milieupolitie:
1 40 45
Algemeen maatschappeliik werk:
561 5260
contactpersoon BWWB Welterkoerier
Leo Hoeren: leo.haeren@planet.nl
centraal meldpunt huiselijk
geweld:
5740815
Meldpunt antidiscriminatie:
571 8501
Bureau voor rechtshulp:
571 9551
Kindertefefoon:
0800 04 32
Meldpunt openbare ruimte: 140 45
Klachtennummer Mondriaan
Zorggroep:
045 573 64 54
ZIUT, electriciteit/straatver
lichting/gas:
088 857 21 85
Kabel: 0800-03 40, Water: 0800-023 3040
-

-

-

-

-

Colofon:
Redactieadres Welterkoerier:
Drukkerij cuypers, St. Pieterstroat 48,
6463 cv Kerkrade T. 045 546 31 84

Mondriaan
voor geestelijke gezondheid

Cultuurmanifestatie Allemaal Anders
Koor Musica Vindt in concert
Op zondag 16 november treedt Musica Vincit uit Landgraaf op tijdens
de cultuurmanitestatie Allemaal Anders, Het gemengde koor speelt
klassieke werken van onder andere Mozart en Vivaldi, Het niveau van
Musica Vincit is in eerder jaren gebleken, toen het zich waagde aan grote
werken als de Krönungs-Messe en het requiem van W.A Mozart. Het bestaat
momenteel uit een 4OtaI enthousiaste zangers en zangeressen uit Parkstad
en het Heuvelland. Musica Vincit wat betekent: muziek overwint staat
sinds januari 2011 onder leiding van dirigent en pianiste Augustine
Boshouwers uit Landgraat.
-

-

Het concert vindt plaats in het kader van cultuurmanitestatie Allemaal
Anders die als doel heeft de geestelijke gezondheidszorg een
toegankelijker karakter te geven.
Het is mede mogelijk gemaakt met subsidie van F51 en Huis voor de
Kunsten Limburg.
Wanneer: Zondag 16november, 15.00 16.30 uur
Waar:
Filmzaal Mondriaan, locatie John F. Kennedylaan 301
in Heerlen
Entree:
Vrije gave
-

Improvisatîetheater â la Noevoo-T
Theater uit het niets op cultuurmanifestatie
Allemaal Anders
Het Belgische improvisatietheater A la Noevoo-T maakt voorstellingen die
ontstaan uit het niets. Scènes worden ter plekke bedacht op basis van
creatieve suggesties uit het publiek en spelvormen die horen bij de kunst
van het improviseren. Het resultaat is vaak komisch, soms dramatisch of
verbazingwekkend, maar altijd verrassend.
De bezoeker van deze voorstelling weet dus niet waar hij naar gaat kijken.
Alleen dat het kwaliteit zal zijn; A la Noevoo-T kan bogen op een naam in de
wereld van het improvisatietheater en ruim tien jaar ervaring. Deze
theateravond staat in het teken van cultuurmanifestatie Allemaal Anders
die als doel heeft de geestelijke gezondheidszorg een toegankelijker karakter
te geven.
Wanneer: Woensdag 19 november, 1 9.30 uur
Waar:
Filmzaal Mondriaan, locatie John F. Kennedylaan 301 in Heerlen
Entree:
Vrije gave

“Blauwe Zone”
în het winkelgebied Van Welten!!

-

E-maiI
drukkerijcuypers@home.nl
Secretariaat: Buurtgericht Werken
Welfen Benzenrade,
De Hoof 10, 6419EK Heerlen,

rinus.wanders@home.nl
www.bwwb.nI
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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
dashbordkastje van uw auto te leggen!

Actïvïteïten
Zorgcentrurn St. Anna
Wetten

De Do

Post uitvaartzorg

Sevaram
ansewt In zorcenhum St Anna dlvere
leike actMtrten. Ook u kunt hieraan dednerrii.

Voor zorg en nazorg

Zondag 16 ri’oyember 2014
r3ezelIje Wint€trfalr
Ji€rse kraatipjes. live muziek en
laehj. Grat toeg Tijd: 14.30— 17,) uur

“afscheid nemen in huiselijke sfeer”

iedere maandag 19.00 uur en donderdag 1&DO uur kunt

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

Iedere woensdag van 15.00 i&(X) uur kunt u cteelnBmen
aan de Ycales. Deze wordi geçeec doo €.an gp1onerd
De keen zijn IecM5 2,- per es rpp.

afscheidskamer:
Kruis straat 16
6411 BT Heerlen

u bij St Anne kienen. Katen

€

0,75-

Bluk.

-

Heeft u wagen over de sootien zoqj die wij Ieiieren?
Ii kunt eltijd contaci opnemen met onze klnteneeryice
0l00 777 4 177, In St Ar#na kunt is ook op vrijdag van
1 4.0C-.üu uur binrenIopen voor ai trw vragen over zorg en
wetzijn. Onze zorgmedew&ker! 3taan u gra te woord.

0455429988

info@postuitvaartzorg.nl
www.postuitvaartzorg .nl

/oor meer ni’orna1e over de activleften kunt u contact
opn€iien met Sanctra We5ees of Svia Wace1dec:
Tel. (Ô1.S’iS1 07 20.
t%

Ti.

1: ;-h

Irekki ng
Zonnebloemloterîj
De Zonnebloemvereniging Welten-Benzenrade dankt
alle bewoners, die het Zonnebloemwerk hebben
gesteund door de aankoop van loten. Hopelijk zijn er
ook prijzen gevallen in Welten of Benzenrade, De
trekking heeft plaats gehad op 27 oktober j.l. De
winnende nummers kunt U vinden op:
Internet: www. ZonnebIoemnI
of op televisie teletekst pagina 552
of telefoonnummer bellen 0900 0633
-

Wanneer U iets gewonnen hebt, zouden wij dat graag
op een of andere manier vernemen

Namens het Bestuur Lien Dabekaussen en
Carina Birx

!/

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

Oproep aan de
Welfense verenigingen
Elk jaar proberen wij een overzicht van de
geplande activiteiten van onze verenigingen
e.a. uit te brengen in de Welterkoerier.
Om deze Jaaragenda voor 2015 weer
samen te kunnen stellen verzoeken wij u, uw
geplande activiteiten digitoal op te sturen,
zodat wij op Tijd de jaar-agenda voor 2015
kunnen samenstellen en publiceren via de
Welterkoerier.
Namens BWWB

-

Rinus Wanders secr. BWWB

rinus.wanders@home.nl
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De Bewegingstherapeut van Welten...

Nieuwe Lessen
-Beweging en Balans
-Iaîchï-Qigong
Fit en gezond door
fysieke en mentale balans

Het Administratiekantoor van Welten...
Welferluijnsfraaf 49A
641 9 CS Heerlen
fel,: 045-571 7794
fax:045-571 1203
E-mail: pafeIski.cobollero@planet.nl

lnformatïe / Aanmeldîng
Tel. 06-40584506/06-57348789/045-8885534

E-mail: info@vidavital.nl
Site: www.vidavital.nI

*

— I

_
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dministratieka n toor
‘ateIski & “abaikra

fliii

1

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

De Fysiotherapeut van Welten...

Fysiotherapie Weltertûijn

—
DAvI. HENDWxz
Om u op een vrijblijvende wijze kennis te laten maken met ons
bedrijf hebben wij de volgende actie geïntroduceetd binnen ons
diensten pakket:
Een onderhoudsactie waarmee wij uw tuin vakkundig op orde
brengen voor het desbetreffende seizoen voor een vast bedrag
van slechts € 1 65,- inclusief BTW.

Wat kunt u van deze actie verwachten:
• Er worden 4 manuren door een vakbekwaam hovenier in uw tuin
gespendeerd:
•Van te voren wordt met u rondgelopen in uw tuin en besproken
wat er gedaan moet worden:
•Groenafval tot 100 kg wordt afgevoerd naar een erkende
afvalverwerker:
•2 Kilo organische meststof, Culterra, wordt geleverd en gestrooid:
•Eventuele vragen over de tuin worden meteen beantwoord,
Er wordt nooit meer gefactureerd dan de € 165,- tenzij, in onderling
overleg, van bovenstaande lijst wordt afgeweken.
Na oplevering van de werkzaamheden dient de factuur contant
voldaan te worden.

Jos Habetsstraat 21, 6419 CB Heerlen M: 0615668835
T: (045) 785 1435 E: info@groenservice-hendriks.nI
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Ook voor endermologie,
behandeling voor
Cellulite
Huidverslapping
(lymfe-) oedeem
• Litteken- en brandwonden
• Sportbiessure
• Pré en post operatieve
chirurgische ingrepen
Weltertuijnstraat 68
6419 CV Heerlen
Tel: 045 571 2343

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.
Maatkleding voor dames, heten 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,
vlaaî, banket en koffie!!

Atelier ‘t Schaartje
Dr. Goossensstraat 46, 6419 CE Heerlen
Mobiel +37 (0) 6 51 391 067
Email: tschaattje@bima.nl
www.ateliertschaartje. fl1
Bel of mail gerust voor inlichtingen, een
afspraak, of op verzoek ook service aan huis.
-

De Super van Welten...

www.bakkerijvoncken.nI

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

L E

PLU5
Wî nn ubst-Welten

De Doom 3, 6419 CW Heerlen
Tel: 045 577 04 05

7,

N

•

Verkoop en Taxaties

•

Aankoop begeleiding

Leon Knops
De Thun 32, 6479 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.

-

www. plusparkstad. ni

infoleonmakelaar.nl / www.Iepnmakelaar.nI
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De Welterkoerier verschijnt
in de

EVEN weken.

Model-treinen rijden bij
Café leerling
Eindelijk is het dan zover!!
Modelbaantreinen rijden bij Teerling.
Heeft U nog ergens modeltreinen op zolder of in de
kast en U wilt deze nog een keer in de oude glorie
laten rijden

Inleveren kopij in de

ONEVEN weken op
dinsdag véér 1 2u.

Marktplaats
Welten-Benzenrade
Gevonden:
Babypop rond, 22 okt. j.l. op de
JE, Kennedylaan, Welten.
Kenmerk: Roze meisjespop.
Groot: 35 cm.
Merk: Zapp creation
Voor telefonische informatie : 06 463 36 889

De politie waarschuwt u voor
het volgende
Regelmatig worden mensen via de e-mail belaagd
met mails die de bedoeling hebben om u belangrijke
gegevens te onifutselen.
Een voorbeeld volgt hieronder.
Ga nooit in op dergelijke mails. Banken en andere
bonafide maatschappijen zullen u nooit op een
dergelijke manier benaderen.
Zend deze mails door naar uw bank (bijvoorbeeld:
valse-email@sns.nl, valse-email@icscards.nI,
valse-email@ing.nl etc. en delete daarna de mails.
Subject: Geblokkeerde Rekening
Beste Klant,
zoals je misschien al weet, ICS betrokken bij diverse
campagnes tegen bankfraude. Dit komt omdat
banktraude aanzienlijk de laatste tijd is toegenomen.
Niet alleen de bank lijdt, maar ook u kunt slachtoffer
worden van deze activiteiten, Dit is wat we willen
voorkomen,
Kortom_weg ermee.
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Vanaf Dinsdag 18 november as. vanaf 20:00 uur en
verder elke 3 dinsdag van de maand kunt u met uw
eigen modeltreinen rijden op onze mobile
modelbaan.
Deze is gemaakt door vijf enthousiaste modelspoor
liefhebbers in de volgende spoorbreedtes Mörklin Z /
N analoog/digitaal / Mörklin HO-Wisseistroom Digitaal
/ Analoog en HO gelijkstroom.
Tevens kan er onder het genot van een drankje of
hapje worden bijgepraaf met andere modelspoor
liefhebbers.
Laat dus uw oude spoorwegtijden herleven.
Een team van ervaren modelspoorders ontvangen u
graag en wij verheugen ons op uw komst!
Team Station Café Teerling
Welterkerkstraat 7 Heerlen/Welten

Toneelgroep Expressie
Toneelgroep Expressie uit Welten legt de laatste hand
aan de voorbereidingen van haar nieuwste produktie,
het blijspel “VRIENDENDIENST” van de auteur Marc
Camoleffi.
De voorstellingen vinden plaats in Theater Landgraaf
(21 en 22 november 201 4, steeds om 20.00 uur) en in
het Parkstad Limburg Theater in Heerlen (vrijdag 28
november om 20.30 uur).
Kaarten kunt u reserveren bij de genoemde theaters
of bij Patrick Janssen via tel.nr. 06 538 77 511 (bellen
svp tussen 18.00 uur tot 19.00 uur)
De entreeprijs in Landgraaf bedraagt 10 euro. In de
schouwburg is dat 12 euro.
Wij hopen weer veel mensen uit Welten en Heerlen te
kunnen amuseren.
Korte inhoud van “Vriendendienst”:
We weten het allemaal. Er zijn getrouwde mannen en
Lees verder pag. 7>

8.
Lifesteps Coaching
Gestart in Welten:

Praktijk voor kinder- en jongerencoaching!

Bernard heeft nu een groot probleem en vraagt zijn
grote vriend Robert hem een dienst te bewijzen om
uit de netelige situatie te geraken.
Robert kan geen kant op en komt zelf in een hachelijke
toestand terecht,
Door persoonsverwisselingen wordt het allemaal nog
ingewikkelder. De ene na de andere intrige wordt
bedacht om alles te redden en doet de
personages op de tenen lopen en Bernard weet niet
?l
dat Robert
Hoe dat allemaal afloopt? Ga het meemaken bij de
voorstelling, “VRIENDENDIENST”
.......

Kan uw kind een steuntje in de rug gebruiken?
*
*
*
*
*
*

Vindt uw kind het moeilijk voor zichzelf op te komen?
Is uw kind vaak boos of verdrietig?
Wordt uw kind gepest?
Heeft uw kind faalangst, weinig zelfvertrouwen?
Heeft uw kind een rekenprobleem?
Heeft u als ouder vragen over de opvoeding?

Kindercoaching kan uitkomst bieden!

Neem vrijblijvend contact op
of neem een kijkje op de website!

De spelers zijn: Guido Janssen, Aggie Knauf, Han
Rutten, Els Pijnenburg, Steftanie van Oers en Hans
Sc hreuder.
De regie is in handen van Cor Bastiaans.
U kunt een en ander ook nog terugvinden op onze
website speelgroepexpressie.com

Motortour Welten
Zondag 26 oktober j.I.

Jolanda Vet
Prof. Dumontstraat 25
6419BR Heerlen

06 24541995

infoIifesteps-coaching.nI
www.Iifesteps-coaching.nI

vrouwen die er een minnares of minnaar op na
houden. SECOND LOVE heet dat tegenwoordig.
Zo ook Bernard en Jacqueline. Maar ze weten dat niet
van elkaar. Wanneer Jacqueline het weekend naar
haar moeder wil gaan, ziet Bernard zijn kans om zijn
De weergoden waren ons goed gezind. Bij aankomst
in Welten rond 9.30 uur zag het weer nog triest uit. Een
keer op pad trok het hemeldek open en werd het een
prachtige zonovergoten dag.
Na het welkoms woord en wat informatie van Cor
vertrokken we met 34 motoren en 2 duo passagiers
(dames) verdeeld in 3 groepen.
De route was mooi en voerde ons door de Eifel. Van
rotspartijen tot kastelen, herfstkleuren en natuurlijk de
prachtige bochten. Alles kwam voorbij. Na een
kotfiestop in Heimbach vertrokken we richting
Luxemburg om een hapje te eten,

minnares Suzanne te laten komen voor een
superweekend 1
Zijn allerbeste vriend Robert komt ook en hij heeft bij
de traiteur de kokkin Suzeffe besteld om een heerlijk
diner te bereiden,
Alles lijkt perfect te zijn geregeld tot Jacqueline haar
afspraak met haar moeder annuleert

Gezien de mooie herfstdag werd dit een probleem,
De restaurants zaten vol. Meteen hongerige buik werd
de route vervolgd over de Belgische wegen richting
Monschau. Vanaf hier werd de route richting Heerlen
genomen. Bij aankomst in Welten werd als afsluiting
van de tour die in totaal 280 km lang was nog gezellig
samen een kopje koftie genuffigd in de huiskamer van
Welten. Een woord van dank aan Cor, Hub en de
begeleidende Railrunners!!
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AFVAUEN WAS NOG

NOOIT ZO GEMAKKELIJK!
MEEST COMPLETE SUPERFOOD MAALTI]DSHAKE
Weg met crashdëten die voor
een jijoeflct zorgen en e W

daam en gezondheid flink
onderuit halen! Vanaf nu kun
je doeltreffend en effectiefafvaI
len en oo& nog eens op ewic11
Nijven m dc overheedijke
Superfood Ontbijtih&ike van
LucovïtaaL Met deze maaltijd
vervingende shake won1 f
Lianken wel bed gemakkelijk
Om af te slanken drink je 2shakes per d. 4ri1 je op gewicht
b1ijven? 1)rlnk dan 1 hke per
dage

» VANAF NU GA JE
AFVALLEN MET
DEZE SUPERFOOD
MAALTIJDSHAKE
Start je dag gezond en maak in
recordtijd c toiupete ombijt
kkar, door ccrwoud[g te ttiixcn
met melk o voghurt. De toege

voedc Sup 1xxls hebben ieder
hun eigen unieke eigen.schappcr)
Zo kverer (hia en Hemep zi
&n de issenUd omi v(lzLiren
aan het lichaarn Bilcnpo[icn zijn
aïi rnnozu
ca]oriei,u e
ten. Vï(atuines1 flhitlcrdletb cli Ci—
wilten, Goji bCSSL’fl iiln 7ÂCT rijk
aan aiitioxidanten, tinoLuur

proteïncti.

te vallen en op gewicht te h]ijvcn.
De shake i rijk aan eiwc;en vi
[alnines en m ineraleti,

Daarii as1
is dc shake hij uitstek gesebikt
voor fwrstct van dc spieren na het
sporten en onderieuni de pier
ophtiu door toevoeging van ex
Ira eiwitten.
a

t

t

1

1

1

» DRINK JEZELF
SLANK!
Stop met het vogcn van ditcn
wat uiteindelijk leidt iot niet
noemenswaardige
reh aten
stop met uitbongeren en vergeet

alle verhalen van de vele ‘wonder
afbnk producWn welke 1wio
ven op korte termijn voor veel
gewichtvedies te zorgen. Start
vandaag met het drInken van Lu
ovïta1 Supecfrod Ontbijt sha
ke! Door c orilbiji te ‘erangen
draagt de maaltijthbake bij om af

p

CU

tTÂA
1
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•

t

Verkrijgbaar hij:

500graml9,95

nu 2 voor
i
1h hfl tijii & igIr

Luwiii1 5upric»i
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