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Uiterlijke inleverdatum kopij volgende 
koerier is woensdag 5 okt. 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

2-oktober: Rozenkransprocessie om 11 uur
2-oktober: Laatste bakdag van 2022 in 
                    ’t Bakkes va Welte vanaf 12 uur
2-oktober: Limburgse Molendag in 
                    WelterMolen vanaf 12 uur
2-oktober: Gratis Excursies, WelterMolen-
                    Boomgaard-Bakkes vanaf 12 uur
5-oktober: Circus in de Zorg, Sevagram 
                    Molenpark 11, 13:30 & 15:30uur
8-oktober:  Nur Deutsche Welle in de 
                     Auw Sjoel in Ubachsberg
20-oktober: KBO Heerlen-Stad: Conference    
                      ‘KWIJT’ door Han Rutten 
23-oktober: Jubileumconcert Koninklijke Harmo-
                      nie Heerlen
30-oktober: Oktoberfest Gemeenschapshuis
1 t/m 6 november: 12e Dutch Mountain Film 
                                    Festival in het Royal Theater
10  november: St. Maarten viering en optocht
10  november: Aod op Nuj: Opening  Carnavals-
seizoen in Heerlen

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

Rozenkransprocessie en    
laatste bakdag van 2022 
in ’t Bakkes va Welte
2 Oktober trekt niet alleen de Rozenkrans-processie door Welten 
maar is het ook de laatste bakdag in 't Bakkes va Welte en is het de 
Limburgse Molendag. Redenen genoeg om er een feestelijke dag van 
te maken.

Rozenkransprocessie
Na de H. Mis van 10.00 uur in onze St. Martinuskerk zal op zondag 2 
oktober de Rozenkransprocessie weer door Welten trekken.
Traditioneel zal een “rondje rond de kerk” worden gelopen (Wel-
tertuijnstraat, Welterkerkstraat, Pijnsweg en opnieuw Weltertuijn-
straat) waarna de processie bij het kruis op de hoek van De
Doom en de Weltertuijnstraat zal worden ontbonden.
Onderweg is op de hoek van de Pijnsweg/Smidserweg een rustal-
taar. De bakkers en vrijwilligers van 't Bakkes zijn dan al lang bezig 
met de voorbereidingen want tegen 12 uur moeten de vlaaien en de 
koffie klaar staan voor de deelnemers aan de processie. Voor deze 
gelegenheid gaat de poort bij 't Bakkes dan ook al om 12 uur open.
Als de weergoden ons beter gezind zijn dan bij het verwelkomen van 
kapelaan Taison kan men dus na afloop van de processie bij ’t Bakkes 
weer genieten van een kop koffie of thee met een overheerlijk stuk 
versgebakken vla. Wij hopen dat velen aan de processie zullen deel-
nemen. U bent van harte uitgenodigd.

Gratis Excursies, Molen-Boomgaard-Bakkes
Zoals inmiddels gebruikelijk tijdens de Limburgse Molendag is op 
zondagmiddag om 12.00 uur, 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur een 
excursie die begint bij de Weltermolen, Welterkerkstraat 2 in Wel-
ten. De molenaars geven dan uitleg over de historie en de werking 
van de watermolen (hopen dat er voldoende water in de vijver staat 
zodat er gemalen kan worden). Vervolgens gaat de groep onder 
begeleiding van een lid van de hoogstambrigade naar boomgaard de 
Loorenhof waar uitleg gegeven wordt over de hoogstamcultuur in 
Limburg en over de Loorenhof in het bijzonder. Bij 't Bakkes aange-
komen zal een bakker uitleg geven over bakhuizen in 't algemeen, 
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welterkoerier@gmail.com

het ontstaan van 't Bakkes va Welte en het werken met de authentie-
ke houtgestookte leemoven.  Dan wordt het tijd voor een lekker stuk 
versgebakken vla met een kop koffie. 

Verkoop onbespoten fruit, walnoten, honing en jam bij 't Bakkes va 
Welte. Diverse soorten onbespoten appels uit de Loorenhof zijn te 
koop bij 't Bakkes. Ken je ze nog die lekkere oude rassen die in de 
winkel niet meer te koop zijn, zoals de Rode van Boskoop, de Klokke 
appel, het Eysdener Klumke, het Gronsvelder Klumke, Zoete Ermgard 
en natuurlijk de Janssen van Welten?

Optreden van Curly Kale
Curly Kale, een swingende negenkoppige Urban band uit Parkstad zal 
het muzikale programma op deze bakdag voor haar rekening nemen.
Bezetting: Zang(2x), trombone, trompet, sax, klarinet, drums, bas, 
banjo/zang. Met een breed repertoire toegankelijke maar zeker niet 
alledaagse swing, blues, ballads, pop en jazz nummers, bieden ze een 
muzikale reis vol verrassingen. Het enthousiasme voor muziek, samen 
met de gevarieerde en uitgebreide ervaring, verzekeren u van een 
bijzondere belevenis. (www.curlykale.nl) 

De vrijwilligers van 't Bakkes va Welte genieten ook van deze bakda-
gen en staan al klaar om je te mogen ontvangen.

Als het weer meewerkt belooft het wederom een ouderwets gezellige 
middag te worden.

De poort van ’t Bakkes aan de Doom 5 in Welten, gaat op 2 oktober 
om 12.00 uur open en sluit om 17.00 uur.

Tot zondag 2 oktober bij 't Bakkes va Welte in onze unieke hoogstam-
boomgaard de Loorenhof.

De toegang is gratis en alle consumpties bij ’t Bakkes va Welte kosten 
€ 2,00

Voor meer informatie kun je via mail contact opnemen met 
jo@klavora.nl of kijk op facebook.com/loorenhof
 



Kennismakingsmis 
Kapelaan Taison
Op zondag 18 September was er dan de mooie 
kennismakings-mis voor onze nieuwe kapelaan Tai-
son uit het verre India (en Maastricht ). Kapelaan 
Taison is de opvolger van kapelaan Rick Blom. De 
mis werd opgeluisterd door communikantenkoor-
tje met vrolijke liedjes o.l.v. Kelly God. Sopraan 
Kelly heeft ook nog zelf prachtig gezongen onder 
begeleiding van Lars Wachelder op hoorn.
De statige Suisse Rainier Vrouenraets gaf extra 
cachet aan deze viering.

Na afloop was er een drukbezochte welkomstre-
ceptie in het Paternaat onder het genot van koffie/
thee en vlaaien uit 't Bakkes va Welte. Voor de 
muzikale omlijsting tekende de jubilerende Walti-
ne Kapel, vanwege het slechte weer was uitgewe-
ken van de Loorenhof/'t Bakkes va Welte naar 't 
Paternaat.

WELTESJE DREUM 
GAAT (NOG) NIET IN 
VERVULLING

Onze Waltine Kapel vierde haar 50-jarig bestaan, 
maar door de slechte weersomstandigheden ging 
het buitengebeuren bij ’t Bakkes -op 18 september 
j.l.- helaas niet door.

Het plan was een mini Woodstock voor de blaasmu-
ziek, met als hoogtepunt het gezamenlijk uitvoeren 
van de Böhmischer Traum door een zestigtal mu-
zikanten. Maar helaas wordt deze Weltesje Dreum 
noodgedwongen doorgeschoven naar de lente/
zomer van 2023. Wat in het vat zit, verzuurt immers 
niet?!
Terwijl het buiten de koudste 18 e september 
ooit gemeten was, werd binnen in het Gemeen-
schapshuis onze nieuwe kapelaan warm onthaald 
door de Waltine Kapel. Dus toch nog een Weltesje 
Dreum, maar dan anders……….. en zo te zien voelt 
Titus Taison zich hier al helemaal thuis!

Weltania huldigt 
jubilarissen
Tijdens een gezellige bijeenkomst zijn op 16 sep-
tember de jubilarissen gehuldigd. In zijn toespraak 
stond Harry Coenen uitgebreid stil bij de Welta-
nia-levenslijn van iedereen. Hij noemde het kenmer-
kend voor de club dat er, net als vorige jaar, ook dit 
jaar weer 6 jubilarissen hun 60 jarig lidmaatschap 
vierden. Met een glas bubbels werd een druk be-
zochte avond met BBQ ingeluid.

Op de foto v.l.n.r. Bram Waltmans (25), Sjaak Bar-
tholomee (40),  Simon Eurlings (25), Rob Simons 
(60), John Reijnders (25), Wim Consten (60), Harrie 
Dabekaussen (60), Richard Schaapkens (25), Car-
mine Cipali (25), Frans Bosch (60), Bob Vrösch (25), 
Guus Simons (60) en Nick Bruls (25). Op de foto 
ontbreken Paul Coenen (60) en Lex Haemers (25).

Gevraagd: interieurverzorgster bij dhr Stevens voor 
1,5 uur per week, in Corridorflat Douvenrade, in 

overleg telnr: 06-10527460

KOERIERTJE



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl



Wijnproeverij
“De Wijnproever van Welten”, de slijterij van Bob 
van Geijn; u kent hem en zijn winkel wel. Ik ben 
er zelf geregeld te vinden en laat me dan graag 
adviseren over aan te kopen wijnen en andere 
dranken.

Bob is een echte kenner, die zelf wijnhuizen in Eu-
ropa bezoekt en telkens weer met voortreffelijke 
wijnen terugkomt in ons Welten.

Ook de door hem georganiseerde wijnproeverij-
en zijn een aanrader. Tijdens een van de laatste 
proeverijen bestelde ik zoveel wijnflessen, dat mijn 
vrouw mij begon te verdenken van alcoholisme. 
Het was echter puur een impulsaankoop op basis 
van ontspoord enthousiasme. Ik meende even 
wijnkenner geworden te zijn, maar dat bleek bij 
nader inzien toch beperkt tot wijnhouder.

Enfin. Afgelopen zomer verbleef ik enkele dagen in 
een mooi hotel aan de Moezel, waar de wijnran-
ken zowat mijn kamer ingroeiden.Het hotel bood 
een wijnproeverij aan van een van de wijnhuizen 
uit de buurt en mijn vrouw en ik meldden ons 
belangstellend als deelnemers aan.

De proeverij vond plaats in de kelder van het 
hotel en er verschenen zo’n 14 geïnteresseerden 
aan een grote lange tafel, gedekt met wijnglazen, 
water en hapjes. Al snel telde ik 6 Nederlanders, 4 
Denen, 2 Engelsen en 2 verdwaalde Belgen.

De wijnhandelaar bood het gezelschap 5 wijnen 
aan om te proeven, zijnde een rode en vier wit-
te wijnen. Om de smaak te neutraliseren tussen 
het drinken van de verschillende wijnen kon men 
brood, kaas en wat zoutjes eten.

De eerste wijn die ter persoonlijke beoordeling 
werd aangeboden was een Christoffel Dornfelder, 
een halfdroge rode wijn, intens, rond en romig, 
aldus de expert. Het viel mij direct op, dat hier van 
nippen geen sprake was. O nee, de glazen werden 
aardig gevuld. Als dat maar goed zou aflopen.

Goed gemutst werd de eerste wijn door de mond 
gewalst en vervolgens verder getransporteerd. On-
middellijk daarna vielen enkelen aan op de hapjes 
die op tafel stonden, alsof men de hele dag nog 
niets gegeten had. Ik behoorde ook tot die groep, 
tot enige ergernis van mijn vrouw.

Na 10 minuten verscheen de tweede wijn in het 
glas, een witte Blauschiefer Riesling. De wijn-
handelaar vertelde weer een heel verhaal over 
deze wijn, maar ik had niet de indruk dat er goed 
geluisterd werd. Ik beken dat ik zelf ook meer oog 
en oor had voor de andere deelnemers, dan voor 
de wijnboer.

Mijn vrouw meldde mij na het drinken van de 
witte wijn, dat ze wat onvast op haar benen werd 
en ik zag haar langzaam rood worden. Zij drinkt 
zelden alcohol en twee glazen zijn voor haar al too 
much. Ik stelde haar voor, dat ik verder wel haar 
glas zou leegdrinken, maar dat vond zij geen goed 
idee.

De Denen werden steeds luidruchtiger en onver-
staanbaarder, de Engelsen daarentegen waren 
opvallend timide, van het Nederlandse gezelschap 
deed een ouder homopaar zich voor als wijnken-
ner en een van oorsprong Indonesiër viel op door 
zijn arrogantie. Laatstgenoemde leek mij een chi-
rurg, die zelfs zijn eigen vrouw negeerde.

Er volgden een Pinot Blanc, een Brandenburger 
Juffer en een Müller-Thurgau Beerenauslese. 
Inmiddels waren de Denen onderling de polonaise 
gaan dansen, de Engelsen zwaar onder de indruk 
van het Duitse wijngeweld, de homo’s kleffer 
geworden en de irritante arts had zijn evenwicht 
verloren en lag lallend onder de tafel. Zijn vrouw 
geneerde zich en negeerde hem, alsof zij nu even 
niet zijn vrouw was.
Mijn vrouw, die weer nuchter was geworden, en ik 
aanschouwden dit blijspel. Ik dronk nog wat rest-
jes op en bestelde, puur uit medelijden voor de 
niet-gehoorde wijnhandelaar, enkele Dornfelders 
en Brandenburger Juffers.
Ik was eigenlijk niets wijzer geworden en besefte 
dat ik voor het verkrijgen van enige wijnkennis 
beter naar onze Weltense Bob kan luisteren.

Anton Winnikes

Taal van de mam door Ger Prickaerts
 
Dörp
Mie dörp ligk mich an ’t hat
hat vuur mich mieë dan ing sjtad
get klinger en get greuner
get sjtiller en geweuner
mie dörp ich kan neet zónger
juus dat geweune is biezónger.

Wat tungs dich wie gunstig
sjlaat oet ege gaad
en ónger d’r proemeboom
same óp de bank
mit de kat óp d’r sjoeët
en ee gleëske in de hank
mit de sjtad neet te verglieke
dörpse sfeer um in te biete….

Wat mins-te hei kins-te
mieë dichzelf zieë
want groeët is ós noabersjaf
vrundsjap óngeree
neet mevrouw neet meneer
’t is Haarie of Josee
van mie dörpke blief ich zinge
’t groeëte zit in ’t klinge...

Interesse in dit nieuw liedje?
mail naar: prickaertsgj@home.nl



CIRCUS IN DE ZORG 
KOMT WOENSDAG 5 
OKTOBER NAAR 
MOLENPARK! 

Het circus komt! En dit keer wel heel dichtbij. 
Want Circus in de Zorg zet haar tent op met veel 
liefde bij Molenpark. Dat opbouwen is al een be-
leving op zich. Als daarna de clowns, acrobaten en 
andere artiesten in kostuum arriveren is het feest 
al bijna compleet. En dan moet de voorstelling nog 
beginnen.

De show zelf is al net zo persoonlijk. En helemaal 
afgestemd op de belevingswereld van het publiek. 
Of dat nu ouderen, gehandicapten of mensen met 
een beperking zijn. Bij binnenkomst in de circus-
tent begeleiden de artiesten de bezoekers, in rol-
stoel of te voet, naar hun plek. Zit iedereen? Dan 
gaan de lichten uit, start de muziek en stapt circus-
directeur Frank in de spotlight. De show begint.
Acrobaten doen spannende acts in de lucht, clown 
Frenky maakt jong en oud aan het lachen en hond-
jes dartelen door de piste. Dat maakt de voorstel-
ling toegankelijk, liefdevol en onvergetelijk. Na 
precies een uur eindigt de show met een feestelij-
ke afsluiting. Circus zonder drempels.

Circus in de Zorg maakt plezier en vertier toegan-
kelijk. Iedere voorstelling vertelt een verhaal, prik-
kelt en roept herinneringen op. Het circus verbindt 
verschillende doelgroepen en koppelt authentieke 
circusdisciplines aan artistieke ontwikkeling. De ar-
tiesten vormen een bonte mix van gelouterde pro-
fessionals en afgestudeerde talenten van circus-
opleidingen. Samen creëren ze een plek vol magie 
en avontuur, die de dagelijkse beslommeringen 
even helemaal doet vergeten. Zo verhoogt Circus 
in de Zorg de kwaliteit van leven voor jaarlijks ruim 
51.000 ouderen, gehandicapten en mensen met 
een beperking in heel Nederland.
Iedereen is welkom!

Datum: Woensdag 5 Oktober
Kosten: €5 per persoon
Tijden shows: 11.00, 13.30 en 15.30

Kaartjes zijn te koop bij de hoofdingang van mo-
lenpark op Woensdag/Donderdag en Vrijdag van 
15.00 - 17.00. Alleen contant betalen en van te 
voren bellen als u de kaartjes komt ophalen.


Er zijn beperkte kaarten beschikbaar dus op = op!
 
Adres: Henri Dunantstraat 3, 6419PB Heerlen

NUR DEUTSCHE 
WELLE in Ubachsberg  
Fanfare St Cecilia organiseert eindelijk weer een 
geweldige feestavond in MFC De Auw Sjoeël. 
Zaterdag 8 oktober staat de beroemde Duitse 
muziek uit de jaren ‘80 op het programma en 
speelt de bekende band NUR DEUTSCHE WELLE 
onversneden Neue Deutsche Welle num¬mers van 
Nena, Peter Schilling, Spyder Murphy Gang, Luci-
lectric, maar ook Kraftwerk, BAP, DAF en Nina Ha-
gen. Nummers als 99 Luftballons, DA DA DA, Völlig 
Losgelöst, Major Tom, Skan¬dall Im Sperrbezirk, 
wie kent ze niet! De tijd van getoupeerde ‘peper & 
zout-kleurige’ kapsels, opzichtige make up, schou-
der¬vulling en skaileren jassen.
Zaterdag 8 oktober, 20:00 uur
MFC de Auw Sjoeël, 
Oude Schoolstraat 33 Ubachsberg.
De entree is € 15,- 
Voorverkoop via e-mail 
fanfare.ubachsberg@ziggo.nl
Meer info www.fanfareubachsberg.nl 
en Facebook en Insta



Breicafé!
Ja, we zijn weer gestart, na de zomer zijn we weer 
aan de slag gegaan in ons Breicafé. De groep is nog 
klein, maar we gaan ervan uit, dat de groei eraan 
komt. Zeker met de herfst en winter voor de deur.
Wat is er nou gezelliger dan sjaals en warme sokken 
breien voor je kinderen en je kleinkinderen? Of zo’n 
hip zwart mutsje voor je puberzoon! Vindt hij gewel-
dig.

Binnenkort zal deze Breigroep bijgeschreven worden 
in het wereldwijde netwerk van breicafé. Jaja, we-
reldwijd! 

Stel: je woont in Amsterdam en je verhuist naar het 
wonderschone Welten of Benzenrade en je was al 
jaren een enthousiaste bezoeker van één van de vele 
breicafé in de stad Amsterdam. Of maak er Stock-
holm van ( daar wordt echt nog massaal gebreid, 
ook en vooral door jongeren) , dan kun je door op de 
website van Breicafé te klikken, meteen vinden waar 
je je hobby door kan laten gaan.

In bijna elke grote stad en in vele dorpen zijn al 
Breicafé’s. De bedoeling is dat elk Breicafé vermeldt 
staat op de website. Binnenkort dus ook Welten, in 
het Gemeenschapshuis. Elke woensdagmiddag, van 
14:30 tot 16:30uur. Consumptie alleen deze woens-
dagmiddagen € 1,00!!.

Oktoberfest in het 
Gemeenschapshuis
Zondag  : 30 oktober 
Aanvang: 12.30 - 15.30 uur

Kosten zijn 7,50p.p. en dient contant en gepast 
voldaan te worden bij inschrijving. Inleveren in-
schrijfformulier in te leveren bij de DA drogist en 
Gemeenschapshuis Welten-Benzenrade. Uiterste 
inschrijfdatum is 24 oktober.


