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Stichting Buurtgericht werken Welten Benzenrade

Welterkoerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade
Activiteiten
Iedere 1e maandagmiddag
van de maand om 15.00 u infomiddag
SAMEN UIT in het Gemeenschapshuis
Iedere dinsdag 13.30 uur
Bridgen/kaarten in gemeenschapshuis
Seniorensociëteit St. Martinus en ook
een kopje koffie met een babbeltje.
Iedere woensdagmiddag van 14.30
tot 16.30 uur Buurtsteun bij St. Anna.
Sociaal Buurtteam elke woensdag
spreekuur tijdens de activiteiten van
Buurtsteun van 15.00 tot 16.00uur.
Iedere donderdag 19.30uur bridgen
in A Gene Bek.
Iedere donderdag 15.00uur kienen
bij St. Anna
Iedere donderdag viskraam
bij parkeerplaats de Doom
Iedere vrijdag om 19.45 uur repetitie van
Welten Vocaal in de Martinusschool.
Vrijdag repetitie TOG, Jeugdorkest:
18.45 uur, Harmonieorkest: 20.00 uur
3de zondag van de maand
is de molen open
13 jan. Jeugdrevue van CV de Vlavrèters
20 jan. Manne op Zóndig
20 jan. Savoy Jazzmen in Auberge
de Rousch
26 jan. Receptie Michiel I prins van
C.V. de Vlavrèters
30 jan. Samen eten

Van het Bestuur
• Allereerst wensen wij alle inwoners van Welten en Benzenrade een
fantastisch mooi 2019. Hopelijk in een goede gezondheid en in goede
harmonie met elkaar!
• Ons bestuur is sinds 1 januari uitgebreid naar 5 personen; Wilfred Riksen
is (opnieuw) bereid zich in te zetten voor onze wijk en zal zich voornamelijk
bezighouden met de portefeuille ‘Leefbaarheid en Veiligheid’
• Wellicht ten overvloede maar nogmaals gezegd: De vergadering van het
Bestuur van BWWB is voor iedereen toegankelijk en vindt elke tweede
dinsdag van de maand plaats in het Gemeenschapshuis in Welten. Wilt
u iets aankaarten over de wijk, uw straat of een activiteit? Meld u bij het
secretariaat (voor gegevens zie colofon) en kom gerust een keer langs.
Wellicht kunnen wij u helpen met uw vraag of kunnen wij bemiddelen
(Gemeente). In de regel zijn bij de vergadering een vertegenwoordiger
van de Gemeente (de gebiedsregisseur) en de wijkagent aanwezig.
• Op 20 februari 2019 zal de buurt-Wethouder Martin de Beer Welten
bezoeken. Hij zal daarbij verschillende sociale activiteiten ondernemen.
Hij bezoekt enkele ondernemers en/of buurtplekken en gaat met inwoners
het gesprek aan. Later in het jaar zal de Wethouder dit bezoek herhalen
in Benzenrade. In een volgende Welterkoerier zullen wij u hierover
verder informeren.
• Verschillende (buurt) Verenigingen, Buurtsteun, enkele organisaties en/of
ondernemers hebben een verzoek om een financiële bijdrage voor hun
activiteiten bij ons ingediend. Wij hebben daarop de begroting vastgesteld
en deze ingediend bij de Gemeente. De Gemeente zal het jaarlijkse
subsidiebedrag voor onze wijk vaststellen, waarmee wij in staat
worden gesteld de aanvragen de faciliteren.
• Het wel en wee van het Gemeenschapshuis is een veelvuldig terugkerend
onderwerp in onze vergaderingen. Het is een publiek geheim dat onderhoud
en renovatie zeer gewenst zijn. Het Bestuur is daarover al enige tijd met
meerdere partijen (de kerk , de Gemeente en anderen) in gesprek, maar
heeft slechts een bemiddelende rol. Wij houden u op de hoogte van
mogelijke vorderingen.

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende
koerier is woensdag 23 jan. tot 12.00u.
Kopij en advertenties stuurt u naar
welterkoerier@gmail.com

Marion Geurts,
Secretaris BWWB

Info 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 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.

Belangrijke
telefoonnummers
Alarmnummer:
Gemeente Heerlen:
Beheerder Gemeenschapshuis:
Buurtsteun:

112
14045
0652683388
06-16800025

(dringende hulpvragen en uitsluitend tijdens kantooruren)

Martinuskerk:
5713225
Meldpunt drugs en
tippeloverlast:
14045
Politie:
0900-8844
Wijkagent Jan Reubsaet via
Centrale voor acute gevallen:
0900-8844
Twitter: @POLWeltenBenz
RD4:
5437186
Nightcare:
5778844
Ziekenhuis:
5766666
Dierenambulance:
0900-7009000
Milieupolitie:
14045
Alg. maatschappelijk werk:
045-5604004
Centr. meldpunt huiselijk geweld: 5740815
Huiselijk geweld: Veilig Thuis (gratis): 0800-2000
Meldpunt anti discriminatie:
5718501
Bureau voor rechtshulp:
5719551
Kindertelefoon:
0800-0432
Meldpunt openbare ruimte:
14045
Klachtennummer Mondriaan Zorggroep:
Binnen kantoortijden
088 506 7700
buiten kantoortijden
088 506 6262
ZIUT, elektriciteit/
straatverlichting/gas:
Kabel:
Water:

0888-572185
0800-0340
0800-0233040

Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Marion Geurts: m.h.geurts@home.nl

Colofon
E-mailadres redactie Welterkoerier:
welterkoerier@gmail.com
Secretariaat:
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl
Website: www.bwwb.nl

Pastoor Prins geeft een
intiem inkijkje in zijn
bijzonder levensverhaal
Op de een of andere manier ben ik Pastoor Prins nooit echt vergeten.
Misschien omdat ik hem zo verfrissend anders vond dan de ‘standaard’
pastoor? Misschien omdat ik als kind het pastoor-zijn een even nobel als
mysterieus fenomeen vond? Met zekerheid ook omdat ik onder de indruk was
van zijn sociale, toegankelijke, speelse, onschuldige, vrolijke, verbindende
aard. Zo voeren herinneringen me gelijk terug naar de foto in de krant waar
onze hele communieklas hem ‘worsten voor goed weer’ bracht. En de beelden
van Pastoor Prins als DJ- assistent tijdens onze schoolverlatersdagen.
Kortom zijn doen en laten had een onvergetelijk indruk gemaakt.
Toen ik halverwege 2018 zijn naam weer hoorde, wilde ik hem dan ook heel
graag nog eens zien. Na wat speurwerk had ik niet veel later de – zo bleek
achteraf - vrij zeldzame mogelijkheid hem te ontmoeten. Pastoor Prins,
tegenwoordig door het leven gaand als Broeder Johannes, ontmoette ik in
Abdij Koningshoeven, waar hij zich temidden van een familie van Broeders
nog intensiever wilde richten op het leven voor God. Na 31 jaar was ik blij
hem weer te zien. Ik was enorm benieuwd: hoe is met hem, is hij inderdaad
de fijne man die ik mij als kind herinnerde en hoe is dat nou, het leven als
pastoor, dat mysterie wilde ik graag ontrafelen;)
Met mijn interesse voor levensverhalen viel ik met mijn neus in de boter.
Niet alleen had ik de kans hem alles te vragen wat ik maar wilde, maar hij
bleek ook (op verzoek) een boek te hebben geschreven met zijn levensverhaal!
Ik weet zeker dat ik niet de enige ben die hem nog niet is vergeten. Als jij
net als ik benieuwd bent naar zijn leven en belevingswereld, kan ik je van
harte zeggen: bestel het boek. Gelovig of niet, het is een inspirerend verhaal.
Een dramatische start met daarna gelukkig een stijgende lijn, zelfs wat
verwarrende romantiek en natuurlijk de soms uitdagende weg langs de
verschillende parochies in Limburg. Wat het zo mooi maakt is dat het uiterst
open en eerlijk is geschreven, of zoals hij zelf zegt “recht uit mijn hart, al maakt
me dat ook kwetsbaar”. Bestellen kan via www.kloosterwinkelonline.nl/
broeder-johannes of ga naar mijn Facebookpagina voor het uitgebreide
verhaal inclusief bestellink. Ik weet dat hij er heel blij mee zal zijn als geen
enkel van deze met bezieling geschreven boeken ongelezen in het schap
blijft liggen. Een leuker cadeau voor zijn 80e verjaardag of recent afgelegde
Eeuwige Gelofte kan je hem niet geven.
Alvast veel leesplezier! Hartelijke groet, Kim Hartman

Programma
inloopmiddag
Welten-Benzenrade
De laatste maand van 2018 hebben we “hoog” bezoek
gehad. Emile Roemer, onze waarnemend burgemeester,
kwam een kop soep drinken en hij sprak ontspannen met
onze bezoekers en vrijwilligers. Hij was echt geïnteresseerd
en was heel blij met deze voorziening op woensdagmiddag
in onze wijk. Bijgaand ziet u een fotootje van onze tijdelijke
burgervader omringd door vrijwilligers.

Bij veel woningen stond een bank in de voortuin en
regelmatig zag je daar dan groepjes mensen ontstaan,
die over de heg een praatje met de bewoners maakten.
Zo bleef iedereen op de hoogte van wat er met de mensen
in de buurt aan de hand was. Tot mijn verbazing merk
ik, dat ik nog zo tien namen van buren van toen kan
noemen. Al woon ik nu al sinds ’83 in Welten, veel verder
dan mijn naaste buren kom ik op het ogenblik niet…
We zijn in een heel andere tijd aangekomen, een tijd
waarin oplossingen voor veel problemen gevonden
moeten worden, zoals klimaat, energie en vergrijzing.
Met dat laatste hebben we ook in Welten te maken. In
onze tegenwoordige samenleving wordt er van jong en
oud steeds meer “zelfredzaamheid” verwacht. In “het
Openbaar Domein” kunnen voor van alles en nog wat
oplossingen worden aangereikt, maar je moet er eerst
wel zélf om vragen…
Dat is een heikel punt. Alleenstaande ouderen komen
vaak steeds minder onder de mensen, terwijl af en toe
contact met anderen en leuke dingen beleven toch
heel belangrijk zijn om gezond oud te kunnen worden.

19 december

hebben we veel bezoekers gehad om te komen genieten
van de kerstmuziek van jeugdige T.O.G.-leden. Wat deden
ze het goed. We hebben genoten! Nogmaals dank.
Voorlopig programma:

23 januari

Kent u misschien iemand, die nog een klein duwtje
nodig heeft om een stap naar buiten te zetten? Neem
hem of haar dan eens mee naar de info-middag van
SAMEN UIT Welten op iedere eerste maandag van de
maand van 15.00 – 16.00 uur. U bent dan van harte
welkom in het Gemeenschapshuis en we drinken er
gezellig een kopje koffie of thee met elkaar.

Meer weten?

Bel 4051696 of mail lucysp@hetnet.nl

zal Ria ons iets komen vertellen over haar schilderkunst:
Hoe is ze begonnen? Wat zijn enkele technieken? Wat doet
ze met haar inmiddels uitgebreide collectie schilderijen?
Uiteraard zal ze haar schilderijen tentoonstellen.
Niet missen deze middag !

Samen eten

SAMEN UIT Welten

U bent weer van harte welkom op woensdag 30 januari om
voor € 6,50 per persoon (exclusief eventuele consumpties)
mee te eten. Vanaf 16.45 uur kunt u terecht in de
Gasterie. Denk alstublieft aan gepast geld, pinnen is
helaas niet mogelijk.

Terwijl ik aan dit berichtje begin is 2018 nog nauwelijks
voorbij en 2019 nog niet echt begonnen – tijd voor veel
terugblikken op het afgelopen jaar, maar ook op vroeger.
Zelf ben ik geboren en getogen in Tuindorp, net vóór de
oorlog gebouwd aan de noordrand van Utrecht. ’t Doet
eigenlijk wel wat denken aan Welten met al die tuinen
en parken. Ik herinner me nog goed de straat, waar
we woonden. Waar-net na de oorlog- bij goed weer zo
tegen een uur of zeven, na het eten, veel werd gewandeld,
eigenlijk meer geslenterd, ook zonder hond (er was
nog geen t.v.).

In samenwerking met zorgcentrum St. Anna van Sevagram
biedt Buurtsteun u de mogelijkheid om één keer per twee
weken gezellig samen te eten met buurtgenoten.

Wat staat er die dag op de menukaart?
Kippenpastei met salade.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld u
vóór 23 januari aan via telefoonnummer 06-38059651
(op werkdagen van 9-16 uur). Iedereen is van harte
welkom om aan te schuiven, alleenstaanden, partners
of gezinnen. Maak kennis met anderen uit onze buurt
of klets gezellig bij tijdens een heerlijke maaltijd!

Welten nodigt uit!
Chapeau Uitvaartzorg
Voor een betaalbare en stijlvolle uitvaart
Chapeau Uitvaartzorg staat voor u klaar
indien u ons nodig heeft.
Géén extra kosten bij het regelen van de uitvaart
in de avonduren en in het weekend.
Kiest u voor Chapeau Uitvaartzorg
dan kiest u voor een betaalbare
en stijlvolle uitvaart.

Uw uitvaartverzorger

Roger Krautscheid

Dag en nacht bereikbaar
Tel. 045-5119360
Kantoor: Pijnsweg 86, 6419 CM Heerlen
info@chapeau-uitvaartzorg.nl
www.chapeau-uitvaartzorg.nl

Advertenties en kopij voor
de Welterkoerier stuurt u naar
welterkoerier@gmail.com
Tarieven staan op onze website.
Mededelingen of vragen voor het bestuur
van BWWB stuurt u naar info@bwwb.nl
Onze website bereikt u via www.bwwb.nl
Hier is ook de hele activiteitenkalender geplaatst.
Het mailadres voor buurtsteun is:
buurtsteunwelten@gmail.com

www.welkominwelten.nl

strument net als een Alpenhoorn, die heeft dezelfde
klanken, een echt oergeluid, die raakt ook het diepste
van je. Maar er zijn wel verschillen tussen de natuurhoorns en de moderne hoorns waar ik over het
algemeen op speel. De natuurhoorns maken gebruik
van natuurtonen waarin het instrument gestemd is.
De moderne hoorns hebben cylinders waardoor alle
tonen over een bereik van 4,5 octaaf mogelijk zijn. De
hoorn klinkt groots maar soms ook breekbaar, verfijnd.
Mozart schreef 4 hoornconcerten maar geen trompetconcert of een tromboneconcert!”

Deel 1:

Lars Wachelder
(speelt hoorn in het
orkest van André Rieu)
in gesprek met
Dick Gebuys
Wat belangrijke namen, plekken, voorwerpen

Zoals ik al eerder vertelde, ken ik Lars van ‘The last
post’ die hij prachtig op de hoorn liet horen, op onze
Heerlense 4meiviering. Op de verjaardag van Sinterklaas
gingen we samen zitten om eens over zijn beroep te
praten, als hoornist bij het orkest van André Rieu.
En over andere zaken die zo passeren in een gezellig
gesprek. Ik gaf hem eerst een reeks woorden om direct
op te reageren.
Welten – “Dat is het tweede dorp achter Benzenrade,
nu woon ik er. Dat is voor mij nu wat praktischer dan in
Benzenrade,”
Benzenrade dus – “Dat ken ik van vroeger uit. Een
gehucht met veel chemie tussen de mensen, waarin
iedereen elkaar kende, ik heb er een fantastische jeugd
gehad, veel kattenkwaad uitgehaald ook. We hadden er
onze eigen carnavalsgroep en organiseerde grote tentfeesten, nu is het er anders, met veel nieuwe mensen,
maar ook een nieuwe manier van leven met minder
interesse in het gemeenschapsgebeuren.”
TOG – “Dat is mijn vereniging waar alles begonnen is,
ik was er altijd al nauw mee verbonden, vanwege mijn
vader die spelend lid was, mijn opa die bestuurslid was
en mijn oma die voorzitter was van het Damescomité.”
De hoorn – “Mijn band met dat instrument is heel grappig,
als kind had ik al gevoel voor de klank, die brengt het
diepste van je binnenste boven, je ziel. Daar kun je mee
corresponderen. Mijn vader speelde ook hoorn, maar
hij heeft mij niet overgehaald hoor. Ik hield van
filmmuziek met de hoorn, zoals van Starwars, Dances
with Wolves en Jurrassic Park en het leuke is dat ik nu
regelmatig filmmuziek mag inspelen. Ik had dus gewoon
altijd al een boost voor die hoorn.”
Ook voor de Midwinterhoorn? – “Dat is een natuurin-

André Rieu – “Mijn huidige werkgever, een familielid,
we zijn onder elkaar één grote familie. Hij is iemand
naar wie ik met ontzettend veel bewondering kijk, hij
weet op zijn manier klassieke muziek over te brengen
op miljoenen mensen.”
Strauss – “Er zijn meerdere Straussen. Mijn eerste ervaring
had ik met Richard Strauss, die zette een mijlpaal in de
hoornliteratuur, op een proefspel wordt er altijd muziek
van hem gevraagd. Johann Strauss is natuurlijk bekend
om zijn walsen, maar ik vind wel dat hij soms te kort
wordt gedaan. Luister maar eens naar zijn ouvertures,
echt prachtig net zo uniek als 100 paren die dansen
terwijl wij de blauwe Donau spelen.

Architect of musicus

Lars werd geboren in Benzenrade. Hij ging in Welten
naar de Martinusschool, daarna naar Sintermeerten,
hier deed hij op de Mavo Eindexamen, daarna ging hij
op de MTS Bouwkunde doen, en vervolgens studeerde
hij af aan de HTS.
“Pas in 2000 ging ik naar het Conservatorium, toen was ik al
23 en stuurde af aan de HTS. Ik speelde veel en fanatiek.
Ik had contact met beroepsmensen zoals Willy Bessems
uit Ubachsberg. Die zeiden dat ik eens moest gaan
voorspelen, ik kreeg het telefoonnummer van Will Sanders,
solohoornist bij de Bayerische Rundfunk. Ik belde hem
op. “Kom maar langs in Maastricht,” zei Will toen.
Nadat ik had voorgespeeld zei hij: “Tot volgende week.”
Ik heb een half jaar les van hem gehad en het volgend
schooljaar ben ik begonnen op het Conservatorium.”
“Daarna ging het allemaal supersnel. Ik speelde in het
nationaal en internationale jeugdorkesten en ik kreeg
in Düsseldorf een contract en heb daarna 3 seizoenen
bij de Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorfer symphoniker gespeeld.”
“Toen kwam ik in het remplaçanten-circuit. Bij alle
orkesten word je dan gebeld als daar iemand uitvalt.
De hoorn is een geliefd instrument. Er zijn er 4 per orkest
nodig, als we de prof. symfonieorkesten die er zijn
optellen, zijn er denk ik ca. 60 hoornisten in Nederland
met een baan en misschien wel honderden die werk
zoeken alleen al in Nederland. Maar dan tel ik hoog,
laag samen. Ik ben een hoge hoornist en ik speel ook
als solohoorn wat inhoudt dat je de 1e stem en de solo’s
voor je rekening neemt. Voor solohoornisten wordt
de spoeling nog dunner.”
In de volgende Welterkoerier kunt u het vervolg lezen.

Interview met de prins
Op 7 juni 1986 zag onze nieuwe Hooglustigheid Michiel
I het levenslicht. Hij werd geboren in de vroedvrouwenschool op de Heerlerbaan en was de tweede zoon van
Jo en Johanna Piefer.
Samen met zijn oudere broer Eric groeide de jongste
telg van de familie op in Welten, want daar hadden vader
Jo (afkomstig uit Kerkrade) en moeder Johanna (uit
Indonesië) zich inmiddels gesetteld aan de Mergelsweg.
Het is dan ook logisch dat na broer Eric, ook Michiel I
in Welten op Basisschool Sint Martinus onderwijs ging
volgen. Als kleine jongen ontwikkelde onze Prins direct
een passie voor muziek.

Zaterdag 26 januari 2019 | 19:11 uur
Gemeenschapshuis Welten

Receptie Michiel I
prins van C.V. de
Vlavrèters
Op zaterdag 26 januari 2019 biedt C.V. de Vlavrèters haar
nieuwe prins, Michiel I zijn receptie aan en dan, en dat
staat eigenlijk nu al vast, zal het hem aan aandacht
zeker niet ontbreken, aandacht waarmee hij sinds zijn
aantreden sowieso is overstelpt. Zo’n receptie is in de
regel één van de hoogtepunten van het seizoen en dat
seizoen is met ruim 9 weken tussen de proclamatie van
Michiel I op 4 januari en de seizoensluiting op dinsdag 5
maart, ook nog eens extra lang .

Zo werd hij al op jeugdige leeftijd lid van Harmonie
TOG, waar hij zich met alle liefde en plezier stortte
op slagwerk. Ook de Drumband en het Jeugdorkest
werden toegevoegd aan clubjes waar Michiel I zijn
slagwerk ten gehore bracht.
Behalve muziek was in de jonge jaren ook toneel een
passie. Bij Theaterschool Kiek in Kerkrade stond hij op
de planken in toneelproducties van zijn vader vanuit
Stichting Volkstoneel Kerkrade.
De eerste stappen van de studie-carrière van Prins
Michiel I zijn gezet op het Sintermeertencollege in
Welten waar hij de Mavo heeft doorlopen, gevolgd
door de opleiding MTRO toerisme, aan het Arcus College
in Heerlen centrum. Student Michiel I bleef ook daarna
woonachtig in Welten onder de vleugels van pa en ma
en startte met de opleiding Facility Management aan
de Zuyd Hogeschool in Welten.

Namens Prins Michiel I, zijn ongelooﬂijk trotse partner
Dorien en hun bijna 1 jarige dochter Nore, nodigt C.V.
de Vlavrèters familie, vrienden, bekenden, carnavalsverenigingen, collega’ s, alle inwoners van Welten en
Benzenrade (iedereen dus eigenlijk), uit om prins Michiel I
te feliciteren en samen met hem, zijn adjudant Luc
en zijn familie het glas te heﬀen op een schitterend
carnavalsseizoen.

Muziek kreeg een steeds grotere rol in het leven.
Grote hobby die werd ontwikkeld vanaf de middelbare
school is plaatjes draaien/mixen, dus werd een ‘carrière’
gestart als DJ. Eerst kleinschalig en momenteel een
wekelijkse bezigheid in de weekenden. Feesten zit
in zijn DNA, waardoor hij geregeld de kroeg sluit als
aanjager achter de draaitafel. Michiel I is een van de
vaste DJ’s bij nr. 7even in Heerlen en wekelijks bij Café
de Buren in Sittard. Daarnaast zorgt hij ook bij menige
bruiloft voor de sfeer op de dansvloer.

Plaats van act(i)e is, waar kan het ook anders, het
Gemeenschapshuis van Welten, onze fraai, maar anders
dan anders, versierde knotsgekke narrentempel.

In de tussentijd verhuisde Prins Michiel I op zijn 21e
richting de Bekkerweg waar hij jarenlang samen heeft
gewoond met beste vriend en adjudant Luc Herberichs.

Carnaval en muziek zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden, dus aan muziek zal het op deze avond
natuurlijk niet ontbreken. De Diskjockeys van The
Entertainmantcompany weten als geen ander hoe je
van een feestje een superfeest maakt, dat hebben ze
de afgelopen jaren ook in Welten al vaak bewezen.
Na het handen schudden gaan we dus helemaal los
en gaan we er met zijn allen een knalfeest van maken
in Welte-Bensroa.

De maatschappelijke carrière van onze Hooglustigheid
werd in 2003 officieel gestart bij Snowworld als stafmedewerker in de skischool. Na 3 jaar werd de focus echter
volledig op het zelfstandig ondernemerschap gericht,
want tijdens de HBO opleiding die vroegtijdig eindigde
werd begonnen aan een eigen onderneming. Tot op de
dag van vandaag kent onze ondernemende Prins een
succesvol bestaan in het centrum van Heerlen als trotse
eigenaar van Printstudio INDRUK, voorheen Inkt4all.

In het drukke bestaan kon de liefde niet achterblijven
en leerde hij in 2014 partner Dorien kennen. Dorien,
oorspronkelijk uit Merkelbeek, werkt als assistent bedrijfsvoering bij Mitralis en woonde al jaren in Welten.
De vonk tussen de twee sloeg al snel over waarna ze
gingen samenwonen in de Weltertuijnstraat.
In 2016 heeft het stel zich verloofd en in februari 2018
werd dochter Nore geboren. Het kersverse gezin heeft
in de zomer van 2018 intrek genomen in hun huis aan
de Jos Habetsstraat, waardoor de grote droom van
Michiel I eindelijk uit kan komen en zijn Prinsschap
in 2019 een feit is.
Behalve ondernemen en muziek zit carnaval uiteraard
in het bloed van onze Hooglustigheid. In 1996 is hij
Jeugdprins geweest van CV De Vlavrèters. Hierdoor
werd voor hem zelf ook direct de basis gelegd voor het
Prinsschap in de toekomst. Zeven jaar later, in 2003,
werd CV Gee Idee met vrienden uit Welten opgericht.
Het meelopen in de optochten in Welten-Benzenrade
en Heerlen wordt geen jaar overgeslagen en steevast
wordt door de carnavalsgroep in Café Teerling op
vrijdag afgetrapt voor de 5 dolle dagen.
Dit jaar gaat het allemaal anders uitzien voor onze
Prins. Samen met zijn twee dames en adjudant Luc
aan zijn zijde gaat hij ons komend seizoen als trotse
Hooglustigheid voor tijdens de vasteloavend in
Welten-Benzenrade onder het motto:

“Mit gouw moeziek en vöal kluure geet t
dizze vasteloavend gebure!”

Weltania zoekt
teamleden
die het bestuur of één van de activiteitencommissies willen versterken.
Naast voetbalteams, bestaat een vereniging zoals
Weltania ook uit andere ‘teams’: bestuur en commissies.
De leden daarvan zorgen er voor dat alle randzaken
worden geregeld waardoor de voetballers op zaterdag
of zondag hun hobby kunnen uitoefenen.
Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’, zijn
we op zoek naar versterking in die ondersteunende
teams. Hoeveel tijd je aan Weltania wilt besteden,
bepaal je volledig zelf. Wil je b.v. één maal per jaar een
activiteit voor de club organiseren, dan kan dat. Heb je
meer tijd beschikbaar, dan wil je misschien wel deel uit
maken van de commissie die de kantine beheert, die
de evenementen coördineert of die ervoor zorgt dat
de club financieel gezond blijft.
En ondersteun jij ook het gezegde ‘wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst, dan wil je wellicht zitting nemen in
de commissie jeugdvoetbal. Daarin zorgen we ervoor

dat in een samenwerkingsverband met onze buurvereniging Bekkerveld op zaterdag zo’n 45 jeugdteams
lekker kunnen voetballen.
Als bestuurslid draag je meer verantwoordelijkheid
en zorg je ervoor dat de zaken die jij in portefeuille
hebt, goed verlopen. Ook het bestuur functioneert als
een team en dat maakt de taken wel gemakkelijker en
aantrekkelijker.
We hebben dus volop gebieden waar we wel enige
ondersteuning kunnen gebruiken. Voel je daarvoor,
wil je de uitdaging aan gaan en wil je meer informatie?
Stuur dan een mailtje naar secretaris@weltania.nl We
nemen dan contact met je op om je vragen te beantwoorden en de mogelijkheden te bespreken.

Savoy Jazzmen
Jazzclub Zuid-Limburg presenteert:

In de herfst van 1962 wordt de Savoy Jazzmen band
opgericht door klarinettist Huub Princen. De band
speelt een mix van New Orleans, Skiffle, Blues, Latin,
Bebop en Dixieland. Later ontstaan er meer invloeden
van grootheden.
De band onderscheidt zich door ook een aantal gezongen
nummers in het repertoire op te nemen. Een basis voor
de nog altijd herkenbare Savoy Sound. Op professioneel
niveau brengt Savoy Jazzmen zijn aanstekelijke muziek
inmiddels 55 jaar voor het voetlicht. Dit alles onder het
motto “Happy Sound, Happy People.”
Met deze vrolijke band is het weer mogelijk te genieten
op 20-01-2019 in Auberge de Rousch Kloosterkensweg
17 te Heerlen van een swingende jazzmiddag, verzorgd
door Jazzclub Zuid-Limburg.
Meer informatie is te vinden op www.savoy-jazzmen.nl
of www.jazzclubzuidlimburg.nl

Aanvang: 14.00u
Entree:

Reguliere bezoekers €15,Donateur - vrienden van de Jazzclub €10,Jeugd(t/m22jaar) € 7,50

Leef luuj va
Welte - Bensroa…
Hei sjtoan ich dan, Blómmemaedje Sam...wat ving
ich DAT cool! Al joare lank maak ich mieng ouwesj
d’r kop gek dat ut mieng allergroëtste wunsj is um
Blómmemaedje van de Vlavrèters te waede. Zelfs aan
de vrouwluuj van de Jeugdkommissie, die aafgelope
september bei os op sjoël woare, han ich meteen gezag
dat ich mich dat al sinds mie 4e joar wunsj!!!
Wós ich veul...dat de Vlavrèters toen al lang aan mieng
ouwesj gevroagd houwe of ich ut nuuje Blómmemaedje
wool waede!?!
Dat bleef vuur mich nog hiël lang ing verrassing…tot
papa en mama mich ut GROËTE nuujts vertelde...wat
woar ich toen BLIEJ!! Ich kós mie geluk nit op!
Ich, es Blómmemaedje van de Vlavrèters…dat kos
egelik nit oetblieve. Carnaval viere zit mich in ut blood.
Miene opa, d’r André Hesdahl, woar d’r alleriësjte
Jeugdprins van de Vlavrèters in 1968!
Joare later, in 1987, woëd miene pap, d’r Marc Baadjou,
Jeugdprins Marc III van de Vlavrèters. En nog wèr later,
in 2015, Sjtadsprins Marc I va de Winkbülle. Mieng
mam, ut Nicole Hesdahl, woar in 1992 Jeugdprinses op
de basissjoël va Heëlebaan. Miene bonus-pap Bas woar
in 1994 Nar in Gullepe, en mieng bonus-mam Anke in
2002 Jeugdprinses op de basissjoël va Sjandele.

En noe moag ich hei sjtoan. WIE TE GEK IS DAT…WOW!
Ich kom oet ee gezellig en biezonger gezin.
Same mit mieng groëte zus Robyn woon ich bei Mama
en Bas en mie zusje Suus en breurke Daan aan de
Mullender 42, hei in Welte en bei Papa en Anke en
mie breurke Liam op Bensroa 50a…lekker kôt bei ee.
Natuurlik zit ich hei op de Sint Martinussjoël, in groep
6 bei juﬀrouw Manon. Ich goan geër noa sjoël, woë ich
mieng vriendinne ziën.
In miene vrije tied sjpiël ich handbal bei H.V. Esia, zit ich
bei Scouting Welten, han ich trompetles en bin ich och
nog misdienaar! Gelukkig han ich doa neave nog genôg
tied um boete te sjpiële in de hut, die ich same mit een
paar vriendinne han, mit mieng zuskes en breurkes te
sjpiële, same mit de lego of playmobil. Mar och ee sjpelke
poker doewe mit mieng ouwesj ving ich erg leuk!
Zoewe…noe wit dier weë hei vuur uch sjteet.
En ich…ich vruij mich op de Vasteloavend!
Die ich dit joar es Blómmemaedje moag goan viere.
Ich vruij mich op alle leuke activiteiten die op de planning sjtunt mit miene jeugdprins en os jeugdroad van
11, op carnavals-vriedig op sjoël, d’r sjpringmiddig, d’r
groëte optoch in Heële en da in os eege Welte-Bensroa…boavenop d’r wagen, dat liek mich ZOE TE GEK!
Loat de vasteloavend mar kome! ALAAF!!!

Blómmemaedje Sam

Leef lüj va
Welte-Bensroa,
Hei bin ich da, ugge nuie Jeugprins, Jérôme d’r ieësjte!
Al 7-joar woeën ich i Welte. Ich han inne groeëte broar,
d’r Jules en han twieë hoesdeere, honk Skylos en de
kat Milou.
Same mit mienge pap Daniel woeëne vier in de
Klaversjtroat en mit mieng mam Biba woeëne vier noe
in de Welterkirksjtroat. Evvel uever ee paar weëke verhoes ich mit de mam noa Bensroa. Zoeë kin ich mieng
aandach tussje ozze twieë dörpkes, Welte en Bensroa,
ierlig verdeële.

Bij sommigen heb ik mogen genieten van een heerlijke
maaltijd. Genoten heb ik vooral van de leuke gesprekken
met bevlogen bewoners. Vol enthousiasme en trots
wordt over de wijk gesproken. En dat is meer dan
terecht! Welten en Benzenrade zijn bijzonder mooie en
groene buurten met een dorps karakter. En toch zijn
de voordelen van de stad nabij. U begrijpt: ik verheug
me enorm op de buurtbezoeken van dit jaar. Maar
schroom vooral niet om ook eerder contact met mij op
te nemen. Bijvoorbeeld als er zaken zijn in uw buurt die
volgens u beter kunnen. Laat het mij gerust weten; met
de beste wensen.
Martin de Beer is buurtwethouder van Welten-Benzenrade

Reageren? m.de.beer@heerlen.nl

Ich zit op de St. Martinussjoeël i gruupke 6 bei juf
Angelique en juf Margo.
Ich ving ut lestig um sjtil te blieve zitte en bin d’r kloon
va de klas, same mit mieng vrung d’r Niek en d’r Bas.
Wat ich hieël aadig op gen sjoeël ving is de gimles,
umdat ich doa lekker mieng enerzjie kwiet ken rake.
Mieng hobbies zunt toafeltennis, scouting en natuurlik
voetballe. Op d’r playstation sjpieël ich och geer, mar
aafsjpreëke mit vrung ving ich nog ut allersjunste.
De sjunste vasteloavesleedjes ving ich: Sjpringe Nondeju,
Roetewisser en Leef alsof het je laatste dag is. Op dizze
leedjes loop ich geer zingend in de polonaise.
Mienge groeëtste dreum is ummer geweë um as Jeugprins op inne sjieke optoghwaan te moage sjtoa en da
vöal sjnuuts woet te werpe.
Dizze dreum is noe oetgekoame! Ut woar ing groeëte
verrassing um te hure dat ich ugge nuie Jeugprins moag
weëde en ich ving dat och ing groeëte ier!
Same mit ut Blómmemaedje Sam, de Jeugroad va 11
en alle miensje en kinger va Welte-Bensroa make vier
d’r ee geweldig en sjiek Vasteloavessezoen va.
Welte-Bensroa 3-moal Alaaf!!!

Jeugprins Jérôme d’r ieësjte

Met de beste wensen
Bij de start van het nieuwe jaar is het gebruikelijk om
mekaar het beste te wensen. Dat doe ik graag als uw
buurtwethouder van Welten-Benzenrade. In de afgelopen jaren was ik ook buurtwethouder. Samen met
gebiedsregisseur Karin van Meelis heb ik uw buurt
regelmatig bezocht. Zo zijn we onder meer op bezoek
geweest bij voetbalvereniging Weltania, tennisvereniging
Oranje-Nassau, De Loorenhof en ’t Bakkes va Welte, de
Weltermolen, Café Teerling, ‘t Koffiehuuske, Mondriaan,
Basisschool Sint Martinus, de kapel van Benzenrade,
boer Huynen en de volkstuinen. Maar natuurlijk ook bij
ondernemers en bewoners van Welten en Benzenrade.

Gevonden:
24 december rond 09.15 u heb ik 2 sleutels
aan een ring gevonden op Welterhuisje,
tussen Gelein en Valkenburgerweg.
De eigenaar kan zich melden via de Welterkoerier,
daar zijn mijn gegevens bekend.

65 jaar getrouwd!
Op 10 december 2018 was het echtpaar Haesen-Slangen
65 jaar getrouwd.
Zij ontvingen die dag een prachtig boeket uit handen van
wethouder Adriane Keulen.
Mijnheer en mevrouw Haesen-Slangen, wonen in de
P.Peterstr. 52.

Receptie

Er is gelegenheid tot feliciteren tijdens een receptie op
26 januari 2019 van 20.00 tot 21.00u bij Café Teerling,
Welterkerkstraat 7, 6419 CR Welten

Wist je dat...
... de wijkagent steeds minder “op straat” te zien zal zijn?
... dat deze taak meer en meer overgenomen wordt door
een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar, de BOA?
... wij in Mike Savelkoul en Bente Körver twee nieuwe
enthousiaste BOA’s hebben;
... zij zich met name zullen richten op het handhaven bij
School (verkeerd parkeren, hardrijden), de fietstunnel
en het parkeren (blauwe zone); maar natuurlijk ook
aandacht zullen hebben voor de honden (loslopen,
poep) en andere calamiteiten;
... het overigens nog steeds goed en veilig wonen is in
onze wijk
... er de afgelopen twee maanden “slechts” (het blijft
er één teveel) sprake was van 1 woninginbraak, 1

auto-inbraak, 3x diefstal van kentekenplaten en 1x
de sierdeksels van een auto zijn gehaald.
... dit voor betrokkenen natuurlijk zeer vervelende
gebeurtenissen zijn!
... even voor kerst onze Burgemeester Emile Roemer
onverwacht ‘binnen kwam vallen’ op de ‘inloopmiddag’
in Huize St. Anna (zie artikel)
... hij daar informeel en natuurlijk onder het genot van
een kop soep, met de aanwezigen gesproken heeft en
zeer geïnteresseerd was in het wel en wee in Welten.
... Hij zich sterk gaat maken voor ons Gemeenschapshuis!
... ook de nieuwe Wethouder Buurtgericht Werken Adriane
Keulen onlangs kennis is komen maken met onze wijk
en haar inwoners.
... dit gebeurde tijdens een uitgebreid ontbijt in het
Gemeenschapshuis, waarbij een tiental inwoners
mochten aanschuiven.
... een ieder zijn woordje mocht doen over het wel en
wee in onze buurt; over wat gaat goed en wat kan beter!
... dit zowel voor de inwoners als ook voor de wethouder
èn het bestuur van Buurtgericht Werken (BWWB) een
zeer interessante ervaring was. Een verslag van deze
ontbijtsessie zal nog volgen.
... we proberen om van ‘Wist-je-dat…’ een terugkerende
rubriek te maken in de Welterkoerier
... het leuk zou zijn als ook jullie daar een bijdrage aan
willen en kunnen geven. Heb je een leuk nieuwtje of
anekdote, dat je met iedereen wilt delen, schroom
dan niet om dit op te sturen naar de redactie: m.h.
geurts@home.nl of welterkoerier@gmail.com

De Welterkoerier maken we Samen!

