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Jeugdteams voetballen weer: KNVB Regiocup

Door de versoepeling van de Coronamaatregelen, mag de jeugd tot 
18 jaar weer wedstrijden spelen. Op 5 juni is de start gemaakt onder 
de noemer van KNVB Regiocup. De teams spelen elke zaterdag in 
juni wedstrijden tegen verenigingen die kort in de buurt liggen. Op 
onze website, www.weltania.nl vind je het weekprogramma.
Helaas zijn de maatregelen niet zodanig verruimd dat bij deze 
wedstrijden ook toeschouwers aanwezig mogen zijn. Wel mag de 

uw brievenbus.Deze wordt door een aantal vrijwilligers trouw bij u 

bezorgd. Helaas gaat er ook weleens met de bezorging iets mis en 

ontvangt niet iedereen de Welterkoerier.

-

gen, dan kunt u dit aan mij doorgeven; (Dhr. A. Jacobs. E-mail: 

Leest u de Welterkoerier liever digitaal? Dat kan op internet via de 

volgende link:  

We wensen u veel leesplezier!

naar welterkoerier@gmail.com

laten toekomen. Dit onder vermelding van uw 

u in Word aan te leveren en in de bijlage toe te 

niet op Welten -Benzenrade betrekking hebben 

worden plaatsings-kosten berekend.



Op zondag 13 juni organiseert Weltania een sportdag met voetbal 
gerelateerde spellen voor onze jeugdleden. Die mogen daarbij ook 

m.h.geurts@home.nl
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-

als gevolg dat we bepaalde woorden niet meer 

mogen zeggen, bepaalde evenementen moeten 

-

ten verwijderen.

Nederland.

herschrijven.

paar woorden die tegenwoordig absoluut uit den 

boze zijn. Zullen ze nog wel vermeld blijven in de 

nieuwe Van Dale?

Sinterklaas moet het verder zonder zijn vrolijke, 

vieren, is maar zeer de vraag; maar dan ook geen 

-

verdacht en hun standbeelden niet meer veilig.

-

nen van verschillend ras”. So what? Ben je dan een 

noemt zich tegenwoordig liever “dubbelbloed”.

-

-

vensjaar Heerlenaar ben, ben ik dus eigenlijk geen 

echte Limburger, maar gelukkig voel ik mij in hart 

en nieren wel zo.

van Duitsland.

Duidelijk is nu ook waarom Engelstaligen het woord 

voorouders van vaderszijde stammen uit België en 

gevluchte Hugenoten zijn geweest.

bloed.

dubbelbloed, maar eerder een kwartetbloed (nieuw 

Nu begrijp ik ook waarom ik van de Rheinländische 

taal houd, de vrijgevochtenheid van de Nederlander 

voel, graag een Brugse Zot drink en als dessert na 

een heerlijk diner wat stokbrood met daarbij een 

Maar bovenal ben ik Limburger in hart en ziel en 

-

casters?

Welk bloed ook door uw aderen stroomt: u en ik 

vormen de hechte en warme gemeenschap van Wel-

ten-Benzenrade, waarin het leven goed is en ver-

leden en heden elkaar geen pijn doen. Wederzijds 

respect is de boodschap en laat dat vergrootglas 

maar bij degenen die dat echt nodig hebben.

Anton Winnikes



nodigt uit!



nodigt uit!




