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Buurtgerichtwerken
Welten-Benzenrade (BWWB)
Wat doet buurtgericht werken voor u?

Donderdag 1 Januarî
•

Nieuwjaarsdag

Zondag 4 Januari
•

Uitvoering Gregoriaanse
Schola Heerlen-Zuid om 10
uur

Dinsdag 6Januari
•
•

Drie koningen
Vergadering TOG Bestuur

Zondag 11 Januari
•

ieugdrevue Vlavreters

Vrijdag 16Januari
Uiterste inleverdatum kopij
Zondag 18 Januari
•

Wat doen wij zoal:
•
•
•

•
•

KamerkoorToonkunst Rot
terd am

Woensdag 21 Januari
•

De stichting ( van buurtbewoners) heeft tot doel het faciliteren,
stimuleren en coördineren van het gemeenschapsleven, het
bevorderen van de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk
Welten-Benzenrade. Het is een onpartijdig orgaan van overleg,
advies en coördinatie. Daartoe worden contacten onderhouden
met de gemeente en andere overheden, diensten, instellingen en
(wijk) organisaties.

•

Verspreiding Welterkoerier
•

Uitgeven, beheren en verspreiden van het wijkblad “de
Welterkoerier”
Beheren en onderhouden van de website www.bwwb.nl.
Samen met de Welterkoerier bieden wij hiermee ook een plat
form aan voor alle inwoners van Welten-Benzenrade. t nieuws,
foto’s, informatie)
Het stimuleren en ondersteunen van (burger) initiatieven die
ten goede komen aan alle inwoners van Welten-Benzenrade.
Onderhouden van contacten met de wijkagent, scholen, (zorg)
instellingen en de gemeente over uiteenlopende onderwer
pen die van belang zijn voor het welzijn van de mensen en de
toegankelijkheid / leefbaarheid van de wijk.
U kunt ons volgen via de website www.bwwb.nl of via de notu
len van de bestuursvergadering in de Welterkoerier.
Kijk gerust eens op onze website en maak o.a. kennis met de
mensen achter BWWB.

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende
koerier is vrijdag 16 januari tot 12.00 uur.
Verspreiding woensdag 21 januari
bwwb.welten@hotmail.com.
De Welterkoerier heeft een nieuw adres voor het aanleveren
van kopij en advertenties.
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lNb PAGINA
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 tele
foonnummer. 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.

Belangrijke
Telefoonnummers:
Alarmnummer:
112
Gemeente Heerlen:14045
Gemeenschapshuis:
5714386
Martinuskerk:
5713225
Meldpunt drugs en
tippeloverlast:
14045
Nightcare:
5778844
Politie:
0900-8844
Wijkagent Ronald Veltrop via centrale
voor acute gevallen:
0900-8844
Voor andere zaken: e-mail
ronald.veltroppolitie.nl
Twitteraccount:
@ POLVeltrop
RD4:
5437186
Ziekenhuis:
5766666
Dierenambulance: 5708000
Milieupolitie:
14045
Algemeen maat
schappelijk werk: 5615260
Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Leo Haeren: leo.haeren@elanet.nl
Centraal meldpunt
huiselijk geweld:
5740815
Meldpunt antidiscriminatie:
5718501
Bureau voor rechtshulp:
5719551
Kindertelefoon:
0800-0432
Meldpunt openbare ruimte: 14045
Klachtennummer Mondriaan
Zorggroep:
5736454
ZIUT, elektriciteit/straat
verlichting/gas:
088-8572185
Kabel:
0800-0340
Water:
0800-0233040

COLOFON:
E-mailadres redactie Welterkoerier:

bwwb.weltenthotmpil.com
Secretariaat: Buurtgericht Werken Welten
Benzenrade,
de Hoof 10, 6419EK Heerlen

infoibwwb.nl
Website: www.bwwb.nl

ZZZ

Verslag bestuursvergadering
10 december 2014.
bwwb.weltenhotmail.com.
De Welterkoerier heeft een nieuw adres voor het aanleveren van
kopij en advertenties.

Van de wijkagent: bijzonderheden tussen 13
november en 10 december 2014
Om met het goede nieuws te beginnen: een (aan de Kloosterken
sweg) gestolen BMW X5 is een dag later aangetroffen in Sittard.
De twee inzittenden zijn aangehouden op verdenking van dief
stal. Verder is een Ford Ka gestolen van de parkeerplaats Nieuw
Eyckholt (langs de autoweg) en is daar ook een setje kenteken
platen ontvreemd. Net als van auto’s aan de Dr. Goossenstraat en
Kloosterkensweg. Verder waren er drie diefstallen uit auto’s met als
buit een autoradio en een TomTom. Een poging tot diefstal van een
bromscooter uit de fietsenstalling van Atrium is mislukt door het
deugdelijke hangslot.
Deze maand waren er twee aanrijdingen met blikschade zonder
brieijes van veroorzakers. Door een gekantelde cementwagen -in de
bocht van de John F. Kennedylaan en de Henri Dunantstraat- kwam
cement en olie op het wegdek terecht. Gelukkig was er geen per
soonlijk letsel.
Tot slot, als uitsmijter: er is 500 tot 600 liter diesel gestolen uit een
vrachtwagen op de parkeerplaats Langveld op de A76 (bij de grens).

Getuigen gezocht
De politie zoekt nog getuigen van een mishandeling op het parkeerdek van het Atrium-ziekenhuis op zondag 23 november tussen 13.45
en 14.00.

Buurtsteun: werkende weg verkennen wat
nodig en mogelijk is
Binnen BWWB is een werkgroep begonnen met het opzetten van
Buurtsteun. Achtergrond is de participatiesamenleving cq terug
tredende overheid waarbij burgers gestimuleerd worden zelf initia
tieven te ontwikkelen.
De vraag hierbij is: Hoe kunnen we in onze wijk een begin maken
met Buurtsteun? Besloten is -werkende weg- op zoek te gaan naar
vragen en behoeften van inwoners in Welten en Benzenrade en
-tegelijkertijd- naar aanbod/aanbieders. De komende tijd willen we
vooral verkennen hoe we een passend aanbod kunnen ontwikkelen
dat aansluit bij de behoefte.
Uitgangspunten hierbij zijn: laagdrempelig en toegankelijk. Daarom
hebben we gekozen voor ‘Kom eens op de soep’. Door het aan2

bieden van een kop soep willen we in contact komen
met belangstellenden en bespreken wat nodig is. Zo
krijgen we ook een beeld van mensen die een
bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling
van Buurtsteun.
Waar mogelijk sluiten we aan bij de plannen van de
gemeente die onlangs zijn gepresenteerd. Zoals het
buurtteam en de buurtactieregeling: een budget
voor het versterken van burgerinitiatieven “gericht
op mensen met een ondersteuningsvraag en het
aanspreken en vergroten van de eigen kracht van
wijkbewoners.”
Eenieder die meer wil weten (of zich wil aanmelden
als soepmaker) kan terecht bij: buurtsteunwelten
gmail.com. Of bellen naar 0627052142.

Wethouder in de buurt

werden via een omweg (evenementensubsidie) vaak
betaald door de gemeente.
We hopen dat hierdoor meer kleine evenementen
kunnen worden georganiseerd.

Gevaarlijke verkeerssituaties John
F. Kennedylaan
De gemeente is bezig met de aanpak van ‘risicov
olIe verkeersituafies’ rond en om de scholen John F.
Kennedylaan/Valkenburgerweg. Ingenieursbureau
DHV Haskoning zoekt naar oplossingen om de situatie
veiliger te maken. Daarvoor zijn onder meer vid
eobeelden gemaakt die laten zien hoe chaotisch, druk
en gevaarlijk het daar is tijdens piektijden.
BWWB heeft de verkeerskundige van de gemeente
geattendeerd op een aantal andere gevaarlijke situa
ties als gevolg van de ondertunneling en concentratie
van scholen.

14Januari komt buurtwethouder Martin de Beer op
bezoek in de wijk. Het programma is op dit moment
nog niet zeker. Mogelijk gaat hij eten in de Kommert.
Wij willen graag aandacht voor die zaken die wij van

WEBSITE BWWB

\.Ç.

Het bezoekersaantal van onze website is bijna
verdubbeld sinds de restyling.
Kijk ook eens op: www.bwwb.nl

belang vinden zoals gemeenschapshuis, basisschool,
Buurtsteun en de Kommert. De wethouder is uitgeno
digd voor de vergadering van BWWB diezelfde dag.

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

Parkeeroverleg 17 november
De gemeente Heerlen is bezig met het uitvoeren
van het parkeerbeleid voor de hele stad. Doel is het
verminderen (niet voorkomen, want dat kan niet)
van parkeeroverlast. Om de gemeente te adviseren,
is binnen BWWB een werkgroep opgezet. Duidelijk
is dat voor het invoeren van een blauwe zône een
enquête onder bewoners wettelijk verplicht is. Naar
verwachting zal een definitief besluit en invoering nog
wel even duren.

Goed nieuws voor organisatoren
van kleine evenementen: Legesko
sten afgeschat
De gemeente Heerlen heeft besloten de legeskosten
voor het organiseren van evenementen met ingang
van 2015 af te schaffen. De reden is simpel: de inkom
sten wegen niet op tegen de baten. En de kosten

afscheidskamer:
Kruisstraat 16
6411 BT Heerlen

045 542 99 88

info@postuitvaartzorg.nl
www.postuitvaartzorg .nl

Onderzoek naar bereikbaarheid!
toegankelijkheid voorzieningen
Twee studentes Fysiotherapie zoeken nog kandidaten
voor een enquête naar de bereikbaarheid en toe
gankelijkheid van winkels en ander voorzieningen in
Welten. Meer weten: Anton ten Westenend
045 5717474.
Dus als u ook in de toekomst naar ons winkelcentrum
en het Welterpark wilt: meedoen.

WIE.! L •TE.!N NO
De fysiotherapeut van Welten..,.

fysiotherapie
•
•
•
•
•
•

Ook VOOf endermologie,
behandeling voor
Cellulite
Huidverslapping
(lymfe-) oedeem
Litteken- en brandwonden
Sportbiessure
Pré en post operatieve
chirurgische ingrepen
We]tertuijnstraat 68
6419 CV Heerlen
Tel: 045 571 2343

is’

De enige Register Makelaar en Taxateur
gevestigd in Welten.

L E
•
•

N

Verkoop en Taxaties
Aankoop begeleiding

L.eon Knops
De Thun 32, 6419 Xi 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.
infoleonmakelaar.nI

Het AdministratIekantoor van Welten,

_

,

/ www.Ieonmakelaar.nI

‘Terras
‘î] VC S

Weltertuijnstraat 49A
64190$ Heerlen
DAVE HTNI)R5.rCS

feL: 045-571 7794
fax:045-571 1203
E-maiI: patelski.cabollero@pianetnl

dfninisfratiëk1ntoor
ateLçki & aballero
boekhouding• loonadministratie• belostingzaken
bedrijfsadvies en -begeleiding
voor het midden- en kleinbedrijf en particulieren

Om u op een vrijblijvende wijze kennis te loten maken met ons
bedrijf hebben wij de volgende actie geïntroduceerd 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 B1W.

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;
•Groenafvol tot 100 kg wordt afgevoerd naar een erkende
afvolverwerker;
•2 Kilo organische meststof, Culterra, wordt geleverd en gestrooid:
• Eventuele vragen over de tuin worden meteen beantwoord.
Er wordt nooit meer getactureerd don de €165,- tenzij, in onderling
oveeg, von bovenstaande lijst wordt afgeweken,
Na oplevering von de werkzaamheden dient de factuur contant
voldaan te worden,

Jos Habetsstraat 21, 6419 CB Heerlen M: 06 756688 35
T: (045) 785 14 35 E: into@groenservice-hendriks.nI
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‘DI GT
De Super van W&ten.

•
•
•
•

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

Winnubst-Welten

Atelier ‘t Schaartje
Dr. Goossensstraat 46

6419 CE Heerlen
Mobiel +31 (0) 6-51 391 067
Email: tschaaitje@bima.nl
www. Ateliertschaartje.nl
Bel of mail gerust voor inlichtingen, een afspraak,
of op verzoek ook service aan huis.

De Doom 3, 6419 CW Heeren

Te’: 045

571 04 05

wwwp)usporkstadnI

De Bakker van W&ten...
De Bewegingstherapeut van Welten

Elke zondag geopend van

9OO uur

-

13M0 uur.

Nieuwe Lessen

-Beweging en Balans
-Tai chi Qi gong
—

Verse broodjes, brood,
vlaaï, banket en koffie!!

Fit en gezond door
fysieke en mentale balans

Informatie / Aanmelding
Tel. 06-40584506/06-57348789/045-8885534
e-mail: infovidavital.nI

Site: www.vidavital.nI

1

7

*

:

www.emontskeuken5.nI

1

tc
infoemontskeukens.n

•3 76

Landgraaf

5

bwwb.welten@’hotmail.com.
Let op: nieuw adres voor aanleveren kopij en
advertenties Welterkoerier.

Op 18januari levert dit gerenommeerde amateurkoor
zijn bijdrage aan de mis in onze parochiekerk.

Inwoner van Wetten in het
zonnetje!
Wethouder op de mat bij Budosport
Heerlen.
_p

Vanwege de diverse top prestaties van de afgelopen
jaren, bij Budosport Heerlen, werden er trainers in
het zonnetje gezet door bestuur, leden en zelfs de
Gemeente Heerlen.
De Gemeente Heerlen was vertegenwoordigd door
Martin de Beer, (Wethouder Economie, Werkgelegen
heid, Sport en Dienstverlening).
Van links naar rechts Peter Vluggen gepromoveerd tot
6e dan Jiu-Jitsu, Saskia Hol Ze dan Shotokan Karate,

I _.;

Onder leiding van Maria van Nieukerken zingt
Kamerkoor Toonkunst de vijfstemmige en dub
belkorige Missa Salve Regina van Toms de Victoria
de belangrijkste Spaanse componist uit de zestiende
eeuw en Der Geist hilft unserer Schwachheit auf van
]ohann Sebasfian Bach.

Nacht zonder Sterren

Patrick van der Heijden voorzitter, Martin de Beer en
Roger Meertens (uit Welten) voor het behalen van de
4e dan eind 2013 en voor de intensieve begeleiding
van Saskia Hol op weg naar haar 2e dan.
Ook interesse in judo, karate of jiu-jitsu bij de groot
ste omni vereniging van Heerlen? Bezoek dan onze
website voor meer informatie. www.budosportheer
len.nl

Kamerkoor Toonkunst heeft op 17 en 18januari een
studieweekend in Heerlen en combineert het nuttige
met het aangename: het optreden in onze kerk is
een try-out voor het eigen
concert Nacht zonder
Sterren, op 24januari in
Rotterdam. Onze prachtige
St Martinuskerk leent
zich uitstekend voor de
ruimtelijke beleving van
het bovengenoemd pro
gramma. Na afloop van de
mis zingt het kamerkoor
ook het lichtere, hedendaags deel het programma van
Nacht zonder Sterren met oa:
La Muerte del Angel (A. Piazolla)
Hijo de la Luna (J.M. Cano, bewerking G. Trujillo).
Magnificat (Arvo Pârt)
U bent van harte welkom bij deze try-out; de toegang
is gratis.

Kamerkoor Toon kunst Rotterdam
KAMERKOOR
TOONKUNST ROTTERDAM IN DE
SINT MARTINUS
Begin januari zijn de meeste koren nog aan het
bijkomen van hun kerstconcerten, maar een Rotter
dams koor als Kamerkoor Toonkunst zingt gewoon
door. Rust komt (misschien) later wel!

Kamerkoor Toonkunst bestaat uit zo’n 25 gevorderde
zangers van het oratoriumkoor Toonkunst Rotterdam,
opgericht in 1829, en streeft voortdurend naar verbe
tering van zijn positie in de top van de Nederlandse
amateur-kamerkoren. Kamerkoor Toonkunst heeft
een breed repertoire, van middeleeuwse composities
tot werken waarvan de inkt nog nat is. Onder leiding
van Maria van Nieukerken brengt het verrassende
programma’s, soms in samenwerking met artiesten
uit andere disciplines, zoals theater en dans. Dit levert
6

aantrekkelijke combinaties op van vocale topkwaliteit
en boeiend schouwspel.
Kamerkoor Toonkunst is te boeken voor besloten
bijeenkomsten en andere gelegenheden waar iets
bijzonders moet gebeuren.
Wilt u meer weten over Toonkunst Rotterdam en/of
Kamerkoor Toonkunst? Ga naar www.toonkunst.nl!

Op zondag 11 januari 2015 is wederom de
Jeugdrevue van “C.V. De Vlavrèters”. Dit jaar
komen veel kleine, maar ook grote mensen
naar Welte-Bensroa om te laten zien wat
zij allemaal kunnen. Dit jaar is namelijk het
thema:

“Het geheim van de trol”.
Weet jij een leuk dansje, ken je een leuke buut, kun
je goed live zingen of playbacken of een andere stunt,
geef je dan op en laat aan heel Welte-Bensroa zien
wat je kunt.
Door een beetje te oefenen krijg je zeker een luid ap
plaus en de bekende “Sjnuutsmoel”.
Geef je snel op bij Monique Luijten per telefoon
06-41199451 of per mail jmluijten@ziggo.nl
Inschrijven kan uiterlijk tot en met vrijdag 9januari
2015.
Uiteraard zal tijdens de jeugdrevue de nieuwe Jeugdprins en het Bloemenmeisje worden uitgeroepen.
De entree bedraagt €1,50 en artiesten mogen gratis
binnen.
Wij zien jullie zondag 11januari 2015 op de
jeugdrevue in het gemeenschapshuis van Welten.
Het programma begint om 14.11 uur. De zaal is open
vanaf 13.30 uur. Alaaf!
Wij zouden het leuk vinden als naast de kinderen
de ouders ook aangepast aan het thema verkleed
komen.

WOUTER 1 PRINS CARNAVAL
VAN CV DE VLAVRÈTERS
WELTE-BENSROA
Beste mensen van Welten en Benzenrade: graag stel
len wij de nieuwe Prins van CV De Vlavrèters voor
2015 aan u voor:

WOUTER 1 BORN
Wouter werd op 12 augustus 1987 geboren in het
ziekenhuis in Brunssum. Hij was op dat moment het
tweede kind en completeerde het gezin Bom. Sa
men met vader Jo, moeder Els en zus Sanne wonen
ze al sinds jaar en dag in
Welten. De eerste leven
sjaren woonde onze Prins
in De Thun, daarna in de
Jos Habetsstraat en sinds
zeven jaar woont hij met
zijn ouders in de Ir. Dïn
gerlaan
Aangezien onze Hoog
lustigheid altijd woonach
tig is geweest in Welten,
heeft hij daar ook zijn
onderwijs gevolgd. Na
Basisschool St. Marti
nus heeft hij het Voortgezet onderwijs gevolgd aan
het Sintermeertencollege, alwaar hij de Mavo heeft
afgerond.
Hierna is Wouter zich gaan specialiseren binnen de
zorg. Zo heeft hij de opleiding Verzorgende IG aan het
Arcus Collega in Heerlen gevolgd en afgerond, waarna
hij is gaan werken bij Vitalis Parc Imstenrade (de oude
Vroedvrouwenschool op de Heerlerbaan).
Na drie-en-een-half jaar vond onze nieuwe Prins het
tijd om weer de schoolbanken in te duiken en heeft
hij de opleiding Verpleegkundige (ook aan het Arcus
College in Heerlen) gevolgd en succesvol afgerond in
2011. Of dat nog niet genoeg was is hij aansluitend
gestart aan de Zuyd Hogeschool in Welten, met de
opleiding Fysiotherapie. Momenteel zit hij in het
derde studiejaar van deze opleiding, welke hij hoopt
te voltooien in de zomer van 2016, n zijn Prinsschap.
Wouter werkt tegenwoordig, naast zijn studie, als
oproepkracht Verpleegkundige bij Vitalis Parc Imsten
rade, een soort thuiszorg. Na het behalen van het fel
begeerde diploma Fysiotherapie, is zijn uiteindelijke
doel om als fysiotherapeut aan de slag te gaan binnen
een praktijk in de regio.
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Gedurende het laatste studiejaar hoopt onze Prins
drie maanden stage te gaan lopen in Zweden voor zijn
opleiding fysiotherapie. Dit tussen carnavalsseizoen
2015-2016 door.

carnavalsseizoen zijn adjudant Michel van Heumen.
Plankenkoorts hebben de twee dus zeker niet, waar
door zij samen met ons onbetwist en op volle toeren
door de carnaval gaan dit jaar.

Onze Hooglustigheid vrijgezel dames! en dus nog
thuiswonend, is behalve de studie en het werk erg
druk met diverse hobby’s. Zo is hij al tweeëntwintig
jaar voetballend lid bij Weltania. Na de gehele jeugd
te hebben doorlopen, staat hij de laatste negen
seizoenen zijn mannetje op het eerste elftal. Wouter,
rechtervleugelverdediger van beroep op het veld, is
een ware nachtmerrie voor menig technisch begaafde
linksbuiten van de tegenstanders die hij wekelijks
tegenkomt. Ook is hij drie jaar actief
geweest als jeugdleider bij Weltania en steekt hij
graag zijn handen uit de mouwen tijdens de organisa
tie van diverse (jeugd)activiteiten.

Een carnavaisdier in hart en nieren, die zijn droom én
een primeur dit jaar laat uitkomen door ons als Prins
van CV De Vlavrèters voor te gaan tijdens de Vaste
loavend!

Dat hij soepel in de heupen is, getuigd van het feit
dat hij al ruim tien jaar als stijldanser actief is bij
Swing-Inn in Heerlen. Voor deze dansschool heeft
hij zelfs geregeld op posters langs de weg in Heerlen
en omstreken gestaan, met zijn destijds nog wilde
haardos. Vanwege een enkelblessure opgelopen met
voetbal, is hij nu al een jaar niet meer actief, maar na
zijn drukke tijd als Hooglustigheid wilt hij graag weer
met zijn danspartner Dorien hun danspassen tentoon
gaan spreiden.

Op zaterdag 20 december 2014 vonden de Neder

—

—

Recent, sinds de zomer van 2014, zit Wouter ook
(vooralsnog alleen tijdens mooi-weer dagen) op de
wielrenfiets met een groep enthousiaste
teamgenoten van Weltania. Dit om zo tijdens de
zomerstop de conditie op peil te houden en vooral
ook voor de gezelligheid. Dit laatste doen de heren
dan ook geregeld aan de bar van de huiskamer van
Welten, Café Teerling.
Onze Prins is verder een fervent carnavaisvierder in
Welte-Bensroa. Sinds jaar en dag loopt hij al mee
tijdens de optochten in onze gemeenschap en Heer
len centrum. Vroeger in de groep ‘Ummer get angesj’
met zijn zus en ouders, tegenwoordig met teamgen
oten van Weltania als groep ‘Naksj geboare’.
Nog leuk te vermelden is dat Wouter in 1997 Jeugdprins van CV De Vlavrèters is geweest en daarmee
n Stef 1 Huijen nu de tweede Hooglustigheid is die
zowel ‘kleine’ als ‘grote’ Prins op zijn cv heeft staan
binnen Welte-Bensroa!
De laatste jaren stond Wouter ook steevast op het
programma met een act tijdens de alom bekende
Weltesje Oavend, samen met schoonbroer en dit
—

-

—

—

Zijn motto luidt dan ook:
“Vasteloavend beleëve. dutch saame te geëve”

Weltense broertjes gooien hoge
ogen op Nederlandse kampioen
schappen springen

landse kampioenschappen groepsspringen plaats in
Sporthal Rolduc in Kerkrade. De top van alle Neder
landse springers streed ook voor de individuele titels.
De Weltense broertjes Sander (13) en Daan (10)
Lanters van GV Olympia Landgraaf wisten beide een
medaille te veroveren.
Sander behaalde zilver op
Tumbling, heren junior, A-Ijn.
Daan behaalde brons op
Mînitrampoline, heren jeugd, A-ljn.

Van de redactie.
De acfiviteitenkalender 2015 staat
reeds op onze website.
Eventuele wijzigingen doorgeven
aan de redactie v66r 11 januari
bwwb.welten@hotmaiI.com
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