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Uiterlijke inleverdatum kopij volgende 
koerier is woensdag 21 sept. 2022 tot 
12.00u. Kopij en advertenties stuurt u 
naar welterkoerier@gmail.com

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.

ACTIVITEITEN

Iedere dinsdag in Gemeenschapshuis
Seniorensociëteit St. Martinus, 13.30 uur 

Iedere woensdag in Gemeenschapshuis
van 14.30 tot 16.30 u                             
- ‘ontmoet Welten-Benzenrade’                                                                          
- Breicafé    
                                                                                                                                                     
Iedere donderdag 
-  viskraam bij de Plus
- bridgen in A Gene Bek, 19.30 uur

Iedere vrijdag  bij de Plus
Foodtruck Wat maak je menu?                                                                     

Iedere zaterdag bij de Plus 
Foodtruck AlaBonneur

KALENDER

KALENDER

Zat 17 sep:  Excursie Schone Beken Caumerbeek
 
Zon 18 sep: Kennismakingsmis Kapelaan Taison in 
St Martinus-kerk met aansluitend nadere kennis-
making bij 't Bakkes

Zon 18 sep: Weltesje Dreum, 50 jaar Waltine-ka-
pel, ’t Bakkes va Welte 

Zat 24 sep: Burendag oa in St Anna en  in De 
Kommert 60

Zon 25 sep:  Openluchtconcertje Coriovallum Pipe 
Band bij café Teerling

Disclaimer:
de redactie is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de artikelen in deze uitgave.

Het 50-jarig jubileum van de Waltine Kapel wordt op zondag 18 sep-
tember a.s. op ludieke wijze vanaf 11.00 uur bij ’t Bakkes in Welten 
gevierd, aan de natuurrijke uiterwaarden van de Weltervijver.
In 1972 werd de blaaskapel -onderdeel van Muziekvereniging T.O.G.- 
opgericht en luisterden de muzikanten talloze tentfeesten in Heerlen 
en verre omstreken op, waarbij hun aanstekelijke enthousiasme 
iedere keer zorgde voor een uitgelaten en gezellige sfeer op en voor 
het podium.

Er zal op 18 september niet alleen een reünie plaatsvinden, waarbij 
oud-leden worden opgeroepen om vooral ook hun instrument mee 
te brengen, maar ook iedere andere muzikant/liefhebber wordt in 
de gelegenheid gesteld om gezamenlijk de Böhmische Traum uit te 
voeren o.l.v. oud-dirigent Frans Huynen. Of je een blaas/slag/snaar-
instrument speelt dan wel accordeon en/of doedelzak, iedereen 
wordt van harte uitgenodigd om mee te musiceren en kan zijn/haar 
muziekpartij opvragen via: huub.eussen@gmail.com.

SAMEN maken we er een onvergetelijk feest van en gedurende de 
hele dag treden er blaaskapellen op, startend met de jubilerende 
kapel en met als slotact een muzikaal Limburgs toetje van formaat! 



Info pagina

Colofon
E-mailadres redactie Welterkoerier: 
welterkoerier@gmail.com

Contactpersoon BWWB Welterkoerier 
Fons Daemen: fons.Daemen@GMail.com

Secretariaat: 
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl

Website: www.bwwb.nl
Facebook: Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Belangrijke 
telefoonnummers
Alarmnummer: 112
Gemeente Heerlen: 14045
Beheerder Gemeenschapshuis:  0652683388
Sociaal Buurtteam: 045 7111551
Martinuskerk: 5713225
Politie: 0900-8844
Wijkagent Peter Prud'homme de Lodder via
Centrale voor acute gevallen: 0900-8844
Twitter:                                        @POLWeltenBenz
RD4: 5437186
Nightcare: 5778844
Ziekenhuis: 088-4597777
Dierenambulance: 0900-7009000
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 Overlast en 
Openbare Ruimte: 14045
Klachtennummer Mondriaan Zorggroep: 
Binnen kantoortijden 088 506 7700
buiten kantoortijden  088 506 6262

SPIE, elektriciteit/
straatverlichting/gas: 088 945 0850
Water: 0800-0233040 

Uw onderneming promoten? 
Plaats hier uw advertentie!

1/4 pagina: € 40 
1/2 pagina: € 75

 1/1 pagina: € 125

Alle prijzen gelden per editie. 
Bij structureel adverteren 

ontvangt u een korting.

Stuur uw (zwart/wit) advertentie naar 
welterkoerier@gmail.com

Witte rook uit Roermond: 
kapelaan Taison is onze 
NIEUWE KAPELAAN VOOR 
WELTEN EN BENZENRADE

Veel langer dan verwacht heeft Heerlen en vooral Welten en de 
Heerlerbaan moeten wachten op de benoeming van een nieuwe 
kapelaan. Maar inmiddels is bekend dat de bisschop per half sep-
tember kapelaan Taison heeft benoemd voor de parochies van het 
cluster Heerlen Centrum/Zuid, ter ondersteuning van deken Bou-
man. Als u dit leest is hij al verhuisd naar de pastorie van Welten. We 
hopen, dat hij er zich thuis zal voelen en veel voor de gemeenschap 
zal kunnen betekenen!

Kapelaan Taison, 33 jaar oud, is geboren in India maar al geruime tijd 
in Nederland. Na zijn studie aan het Groot Seminarie Rolduc is hij 3 
jaar als kapelaan werkzaam geweest in Maastricht-West. Daar zal hij 
op zondag 11 september afscheid nemen.

We verwelkomen hem officieel op zondag 18 september om 10 uur 
in de H. Mis in de St Martinus-kerk in Welten.  Anders dan bij een 
pastoor is er bij een kapelaan geen hele installatie-mis met allerlei 
toeters en bellen; doorgaans start een kapelaan gewoon. Maar we 
willen er toch even een momentje van maken!

Omdat om 11 uur het jubileum van de Waltine kapel bij ‘t Bakkes 
plaatsvindt, is er een mooie combinatie gevonden: wie de nieuwe 
kapelaan Taison wil leren kennen of feliciteren, is van harte uitgeno-
digd om na de Mis mee te gaan naar 't Bakkes. Waarom zou je een 
eigen feestje gaan vieren als we staan voor "samen" en "gemeen-
schap"? Dank aan 't Bakkes voor het spontaan omarmen van dit 
mooie idee! Ofschoon zijn benoeming dus geldt voor alle parochies 
binnen het cluster, zal het accent van zijn werkzaamheden, net zoals 
eerder bij kapelaan Blom, vooral liggen op de St Martinus-parochie 
Welten en op de St Josephparochie Heerlerbaan.. Vandaar dat hij 
ook zijn intrek zal nemen in de pastorie te Welten. Hier is hij vanaf 15 
september ook telefonisch bereikbaar.



Kinderkoor 
St. Martinus
Wordt jij ook zo blij van zingen? Kom dan ook eens 
meedoen met kinderkoor St. Martinus. Natuurlijk 
mag je altijd een vriendje of vriendinnetje meene-
men. 

Waar: iedere maandag repeteren we op Basis-
school Martinus (1e repetitie is op 12 september)
Tijd: 15.00 – 15.45 uur
Voor wie: groep 4 of hoger 

Een aantal keren per jaar zingen we tijdens de H. 
mis in de kerk. Ook laten we van ons horen tijdens 
activiteiten op school.

Aanmelden kan bij dirigente Nadine Maes:
nadine@maesklonen.nl of 06-10433562.

Samen zingen is leuk!

Muzikale groetjes, 
Deken Bouman en Nadine Maes 

VERVROEGD) MET PENSIOEN ?

Bij het aanvragen van je pensioen dien je diverse 
keuzes te maken. De meeste keuzes zijn onom-
keerbaar, zodra het pensioen eenmaal is ingegaan. 

Dus denk goed na over de te kiezen opties!
Laat je  goed voorlichten. Hiervoor kun je even-
tueel ook bij mij terecht. Ik geef uitleg over de te 
maken keuzes in Jip- en Janneke-taal, zodat je na 
afloop precies weet waar je aan toe bent. 
 
Voor meer informatie of een afspraak gelieve te 
bellen met:

Wil Kuiten
Dr. Ir. Ross v. Lennepstr. 1
6419 BK  Heerlen
M. 06-38939400 

Op 24 september doet De Kommert 60 Heer-
len-Welten ook mee aan Burendag.
Iedereen is welkom van 11.00 u tot 17.00 u!!!

Er is koffie en/of thee, iets lekkers en tevens ver-
koopstand waarvan de opbrengst is voor 

SinterKerst, een actie die dit jaar voor de zesde keer 
wordt gehouden.

Kinderen ( ruim 245 vorig jaar) uit minima en 
bijstands gezinnen mogen zich dan inschrijven en 
krijgen cadeautjes en daar is geld voor nodig.   

Ook is er een Edelstenen stand met uitleg en ook 
Kinesiologisch testen ervan.

Tot dan!!

TAI CHI EN QI GONG CURSUS

Er zijn nog plaatsen vrij in de cursus Tai Chi en Qi 
Gong in Welten. 

Maandagavond van 19:00 tot 20:00 uur.
Informatie: 06-25161659

Openluchtconcert(je) 
Coriovallum Pipe 
Band bij café Teerling
Op zondagmiddag 25 september vanaf 15.00 uur 
speelt de Coriovallum Pipe Band bij café Teerling, 
mits het weer niet al te “Schots” wordt.

KOERIERTJE

BBrruunncchh ggeerreellaatteeeerrdd aaaann
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GGeemmeeeennsscchhaappsshhuuiiss WWeelltteenn
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AAaannvvaanngg 1122..3300 tt//mm 1155..3300 uuuurr

IInnsscchhrriijjffffoorrmmuulliieerr iinn ddee
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Welten nodigt uit!

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

bespreken

info@consten-vastgoed.nl

Geleenstraat 63, 
6411 HR Heerlen

045-3030820

www.welkominwelten.nl

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



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

www.printstudioindruk.nl
Jos Habetsstraat 38

6419 CD, Heerlen



Kasteeltje 
Strijthagen
U weet waarschijnlijk direct waarover ik het wil 
hebben, al ben ik mijzelf niet zeker van de juiste 
benaming.

Ik kom in de annalen de volgende namen tegen: 
Kasteel Strijthagen, Villa Strijthagen, Strijthager-
hof, Huis Strijthagen.

Hoe het ook officieel mag heten, de villa aan de 
Welterkerkstraat met uitzicht op de Weltervijver is 
m.i. de mooiste parel van Welten, waarschijnlijk uit 
de 14e of 15e eeuw.
Uiteraard is dit pand meerdere malen grondig ver-
bouwd, onder meer in 1709 en rond 1860.

Als u al wat langer in Welten woont, weet u dat 
tot 1969 de familie Hennen eigenaar van dit 
monumentale pand was, daarna de familie Akker-
man-van Soest, die het pand aan de buitenkant 
hebben gerestaureerd en aan de binnenkant 
gemoderniseerd, en de laatste jaren de familie 
Geurten.

Het pand staat nu te koop voor bijna 2 miljoen 
euro’s; dat is geen kattenpis, maar het is het elke 
euro waard. Het is een juweeltje.

In augustus stond in De Limburger een mooi artikel 
naar aanleiding van het te koop staan van de villa. 
“Dit huis heb je te leen, dit is een oude dame die 
je met respect moet behandelen”, aldus de huidige 
eigenaar Paul Geurten, algemeen directeur van 
Medilaco BV.

Hopelijk voldoet de aanstaande koper van de villa 
aan de wens van Paul en Iris Geurten, dat deze 
in handen komt van een liefhebber, het liefst nog 
iemand met een band met Welten-Benzenrade.

Behoed ons voor een of andere verdwaalde Chi-
nees met te veel fout geld, een Russische oligarch 
of een Bulgaarse maffiaboss, die niks met Wel-
ten-Benzenrade hebben, maar het kasteeltje puur 
willen kopen als weer een nieuw speeltje c.q. als 
belegging.

Familie Van der Valk zou ook wel eens interesse 
kunnen hebben. De villa zou dan een exclusief res-
taurant of casino kunnen worden. Doe maar niet.

Het Bisdom Roermond had naast het Grootsemi-
narie in Rolduc (sinds 1974) hier een Kleinsemi-
narie kunnen vestigen, maar daar is het nu te laat 
voor. Kerken lopen leeg, steeds minder priesters 
kunnen worden opgeleid en Welten heeft nu zelfs 
een nieuwe kapelaan uit India moeten halen. De 

haan op de kerktoren kukelt wanhopig naar zijn 
kippen. Enfin.

Zolang de regering er maar geen asielzoekerscen-
trum van gaat maken. Ik gun echte vluchtelingen 
absoluut de allerbeste opvang, maar dat hoeft niet 
direct in een kasteeltje te zijn, toch?

Mijn vrouw roept al enkele jaren, dat ze de Staats-
loterij gaan winnen. We praten dan gauw over een 
miljoentje of 30 á 40. Als dat zou lukken, zou ik 
Villa Strijthagen wel willen kopen.

Ik zou het zoveel mogelijk willen openstellen voor 
de mensen uit Welten-Benzenrade. Ik zou er een 
herenlounge en een damessalon in vestigen, een 
wijnclub in de historische kelder, een biljartkamer, 
een bruidssuite en een 19e hole voor de toekom-
stige golfclub “De Loorenhof”. Dat laatste zal mij 
niet in dank worden afgenomen. Is ook maar een 
grapje! 

Nee, beste mensen, wees gerust, de familie Geur-
ten zal het juweeltje van Welten niet verkwanse-
len. De verkoper bepaalt nog altijd wie de koper 
wordt en ik heb er alle vertrouwen in, dat Paul 
Geurten ons behoedt voor een of andere losgesla-
gen baviaan, die niets met Welten op heeft.

Vivat, crescat, floreat Kasteeltje Strijthagen!

Anton Winnikes

Taal van de mam
door Ger Prickaerts
 
Bakke         
Bakloch van frisje vlaa,
zjweëft durch Welte.        
Zeute ruëk lokt de lüj         
noa ’t bakkes,          
reunie van sjmaak       
en gezelligheed.
  



Oproep voor 
vrijwilligers 
Natuurvriendenhuis 
Eikhold

De historische villa Eikhold in Heerlen biedt ge-
legenheid aan gasten om in informele sfeer be-
taalbaar te overnachten. Het huis is zo duurzaam 
mogelijk ingericht en wordt geheel beheerd door 
vrijwilligers. Op de website eikhold.eu is nadere 
info te vinden.

Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers om ons 
team aan te vullen en die langere tijd beschikbaar 
zijn. Door bij te dragen aan de goede gang van 
zaken in huis door gasten in te boeken, eenvoudige 
huishoudelijke werkzaamheden en taken in de tuin 
te verzorgen. Wij zorgen er dan voor dat je goed 
ingewerkt wordt. 

Zonnebloem 
Welten-Benzenrade
Ook dit jaar doen wij mee aan de Rabo Clubsup-
port! Met Rabo Clubsupport steunt de Rabobank 
verenigingen uit de regio.  Zo maken we kans op 
een mooi bedrag waar wij leuke activiteiten voor 
onze gasten van kunnen organiseren.

Jouw stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op 
jouw stem?  Stemmen kan vanaf 5 tot en met 27 
september.

Kijk voor informatie op 
Rabobank.nl/clubsupport en stem!



Schone beken 
excursie, natuur 
zonder zwerfafval.

Het IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaam-
heid Heerlen organiseert op zaterdag 17 september 
een schone beken excursie langs een deel van de 
Caumerbeek. Vertrek is om 10:00 uur ter hoogte van 
de Oliemolen, Oliemolenstraat 32 Heerlen.

Heerlijk toch een opgeruimd huis? Dat gaan we van-
daag bereiken bij onze Caumerbeek en aangrenzende 
natuurgebieden in Heerlen. We gaan actief al het 
zwerfafval nabij deze stadsbeek gezamenlijk oprui-
men. Onderweg zullen we ook stilstaan bij de mooie 
omgeving en daar het een en ander over vertellen.

Zorg voor geschikte kleding, handschoenen en schoei-
sel (i.v.m. brandnetels e.d.). Voor afvalknijpers en 
afvalzakken wordt gezorgd. Deze activiteit start om 
10:00 uur met een korte uitleg en verdelen van het 
materiaal.

Iedereen kan meedoen en er zijn geen kosten aan 
verbonden, een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd 
welkom. 

Graag aanmelden via: ivnheerlen@gmail.com. 
Dan kunnen wij daar rekening mee houden met de 
voorbereiding. 


