
koerier

Wijkblad voor Welten Benzenrade

Rondom Molenpark Henri Dunantstraat 3

6419 PB HEERLEN

naar welterkoerier@gmail.com

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 

 13.30 uur in Gemeenschapshuis 

met een babbeltje, Bridgen/kaarten

 19.30 uur bridgen 

                                  in A Gene Bek

 viskraam bij Parkeerplaats 

                                  de Doom

Beginnerscursus Bridge, 
              GH Caumerbron

              Auberge de Rousch

              Heemkundevereniging 



kapelaan Rick Blom, binnen het pastorale team van Heerlen Cen

voor hem, meer een pastoorsafscheid dan een kapelaansafscheid! 

De Mis in de H. Moeder Annakerk werd geconcelebreerd door deken 
Bouman, prof. Stevens en prof. Rohling, terwijl diaken Keijmis diak

school en het kinderkoor Welten, waarbij Jo Louppen, Jaap Dekker, 

Suisse.

gekomen waren en de kapelaan verrasten met de Orde van Verdien

het gemeenschapshuis Welten, waar hij van vrijwilligers een nieuw 

uit het hart!

m.h.geurts@home.nl

Meldpunt Overlast en 

SPIE, elektriciteit/

Bij structureel adverteren 



Helaas is er nog geen bericht van het bisdom 

Roermond over de opvolging van kapelaan Blom, 

nieuws is er nog niet te melden. Maar we probe

ren met vereende krachten met de vrijwilligers 

Voor wie wat minder bekend is met mij en met de 

van het dekenaat Heerlen ben ik een soort coördi

nator van de pastoors in de gemeenten Heerlen, 

Brunssum en Voerendaal. Ik ben niet de "meer

dere" van de pastoors, dat is alleen de bisschop. 

Molenberg, Anna Bekkerveld, Heerlerbaan en..... 

Welten. In de taakverdeling met mijn kapelaan 

gelukkig met wat hulp van gepensioneerde pries

Maar hebt u dus vragen rond dopen, huwelijken, 

kunt u dus nu bij mij terecht. U kunt mij bereiken 

om me aan te spreken!

Bouman het Allerheiligste in de processie dragen. 

Welterkerkstraat, Pijnsweg en terug naar Welter

tuinstraat. Op de hoek van de Pijnsweg en de Wel

hoek van De Doom en de Weltertuinstraat waarna u 

bij ’t Bakkes kunt napraten onder het genot van een 

nenden vragen we de vlag uit te steken.

malige pastoor Trienekes. Het besluit is ingegeven 

Corona en het geringe aantal dames dat, al dan niet 

gevaccineerd, is overgebleven.

Welterkoerier nog een keer samen geweest met 

de dankbaarheid naar de dames tot uitdrukking is 



nodigt uit!

MEDISCH

SCHOONHEIDSSPECIALIST

PERMANENT MAKE-UP EXPERTS

Huidverbetering

Permanente make-up

Acne behandeling

Mannen behandeling

Elektrisch ontharen

Couperose behandeling

Pedicure

 WWW.ABSOLUTEBEAUTYANDIMAGE.NL | +31 6 23 88 55 45

RECTOR POELSPLEIN 2 WELTEN



nodigt uit!

Wil jij ook jouw woning verkopen? 
Bel of mail ons dan vrijblijvend om 
de mogelijkheden te bespreken.

info@consten-vastgoed.nl

Geleenstraat 63, 6411 HR Heerlen

045-3030820



afscheid in de Annakerk op het Bekkerveld.      De 

volgepakte auto de Welterkerkstraat uitrijden, 

te auto.
Dag Rick, dag meest aaibare kapelaan die Welten 

van Limburg is een groot verlies voor ons dorp.

Rick Blom was een echte verbinder. Hij stond open 
voor iedereen en leek de kerk bij ons weer in posi

doet pijn bij velen van ons, vooral ook bij carna
valsvereniging De Vlavreters, door wie hij nog 
gedecoreerd werd.

mannetje stond op de momenten dat dat nodig 
was.

Rick is ook een echte carnavalsvierder. Tijdens de 

uitdossingen. Na de afscheidsmis op 5 september 

uit.

Het is niet ondenkbeeldig dat de nieuwe priester 

Welkom nieuwe, nog onbekende, kapelaan in 
Welten!

Anton Winnikes

of thee te drinken.



Heerlen geïnformeerd over de voortgang van de 

kavelingsweg van Ubachsberg naar Wijlre en via 
de Daelsweg van Ubachsberg naar Welten. De weg 

gevolg van de klimaatverandering te verminderen. 

Binnenkort gaat de uitvoering van start. Het 

name de eerste fase van belang.

Waar gewerkt wordt, kan overlast ontstaan. Wij 

te beperken. Inwoners en ondernemers die aan 

het werk nogmaals geïnformeerd per brief over 
de gevolgen en bijvoorbeeld omleidingsroute die 
worden ingesteld. 
Voor vragen, opmerkingen en/of klachten gedu

tussen het Heuvelland en Parkstad krijgt de regio 

bestendig ingericht. Het Waterschap realiseert 

lingsweg. Het project is een samenwerking tus

Heerlen, de Provincie Limburg en het Waterschap 

buurtbewoners en belanghebbenden betrokken. 

ge. Omwonenden en/of belanghebbenden konden 
vragen stellen en reageren.

 

 

wen. Ismakogie leert je om het lichaam op een 
goede en natuurlijke manier te gebruiken, elk 
uur van de dag. Hierdoor worden spieren ster
ker, gewrichten soepeler en de doorbloeding en 
de ademhaling verbetert. Ismakogie voorkomt 

schouderklachten. Ismakogie is ook heel goed 
voor mensen met ademhalingsproblemen, rug
pijn, reuma of artrose. Ismakogie leert je de juiste 

Ismakogie laagdrempelig is, kan iedereen mee

een heerlijke manier van bewegen! 

 
Kijk op www.ismakogieparkstad.nl of bel Ismako

drempel is gemaakt, een bril gevonden.
 

Montuur is onbeschadigd.

Prof. Van Itersonstraat 150



PERSBERICHT 

woonwijken, interessante musea, fraaie kerken, oude kastelen, monumenten, dierentuinen, parken, groe

Bewoners van Parkstad kregen de gelegenheid om hun favoriete plek aan te dragen, waarna Mat Snijders 

Parkstad Limburg. 


