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Uiterlijke inleverdatum kopij volgende 
koerier is woensdag 02 nov. 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
11:00 - 11:45uur MBVO Gymnastiek
14:30 - 16:30uur Welten Ontmoet
14:30 - 16:30uur Brei café
14:30 - 16:30uur Biljartles (vol)                                                                                                                                         
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
29-okt: 19:00u IVN Nacht van de Nacht
30-okt: Motorrit ‘de Vallende Bladeren’ Welten
30-okt: 12:30-15:30 Oktoberfest-brunch - 
Gemeenschapshuis 
1 t/m 6 nov: 12e Dutch Mountain Film Festival in 
het Royal Theater
5-nov: Winter-fair Sevagram St. Anna 
6-nov: 13:00u NajaarsProeverij – Wijnproever 
van Welten - Gemeenschapshuis
8-nov: 14:00u Dag van Mantelzorg - Royal 
bioscoop 
10-nov: 18:30u St Maarten-viering met aanslui-
tend lampionnen-optocht en St Maartens-vuur
10-nov: Aod op Nuj:Opening Carnavalsseizoen
12-nov: 20:11u Opening carnavalsseizoen CV de 
Vlavreters bij Teerling
13-nov: 10:00u Basisschool Martinus: Open dag 
15-nov: 14:00u Kantina-Catharina op de 
Catharinaschool
19-nov: 20:00u Buutepreuve – Gemeen-
schapshuis

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

Orde van Verdienste 
CV de Vlavrèters voor 
Frans Kuipers

Niet alleen voor de Vasteloavend maar ook 
maatschappelijk in de breedste zin van het woord.

Het comité van aanbeveling heeft voor het komende, 67e sei-
zoen, aan het bestuur van CV de Vlavrèters, voor deze orde voor-
gedragen, hetgeen het bestuur heeft aanvaard: De heer Frans 
Kuipers onder andere voor zijn tomeloze inzet voor de Heemkun-
devereniging, de Zonnebloem en  veel andere maatschappelijke 
instanties.
Op zaterdag 12 november 2022, tijdens de opening van het 
nieuwe carnavalsseizoen, zal onze Orde van Verdienste aan Frans 
Kuipers worden uitgereikt. Dat gebeurt in Café Teerling, bij Bert. 
Wij nodigen hierbij familie, vrienden en ieder ander die Frans een 
warm hart toedraagt, van harte uit om bij deze heugelijke gebeur-
tenis aanwezig te zijn. Voor het officiële programma, zie elders in 
de Welterkoerier.

Open Dag Martinus-school
Op zondag 13 november opent basisschool Martinus van 10 tot  
12.30u haar deuren voor iedereen die de geheel vernieuwde 
school van binnen wilt bekijken. Een leerling of leerkracht leidt u 
graag rond door het gebouw en onder het genot van een kop-
je koffie/thee kunt u informatie krijgen over de school en haar 
werkwijze.

Bijna ieder jaar c.q. carnavalsseizoen, reikt 
CV de Vlavrèters een Orde van Verdienste uit 
aan een persoon die zich jarenlang, en op bij-
zondere wijze, heeft ingezet en verdienstelijk 
heeft gemaakt voor de Weltense en Benzen-
rader gemeenschap.



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

Uitnodiging Catharinaschool 

Dit schooljaar volgen er twee groepen leerlingen de lessen horeca. De 
leerlingen oefenen in de keuken hoe ze een gerecht moeten berei-
den. Daarnaast leren ze ook wat werken in de bediening inhoudt. We 
oefenen tijdens de les o.a. hoe ze gasten moeten ontvangen en hoe 
ze de gasten kunnen voorzien van koffie of thee.  
Omgaan met gasten moet natuurlijk ook in de praktijk geoefend 
worden. De leerlingen leren hen te verwelkomen en hoe ze moeten 
serveren. Jong en oud, iedereen is welkom!  
 

De leerlingen willen u graag uitnodigen op dinsdag 15 november 
2022 van 14.00 tot 15.00 uur. De leerlingen ontvangen u in het speci-
aal daarvoor ingerichte lokaal:  Kantina-Catharina. 

Wat kunt u bij ons bestellen? 

Koffie/thee voor € 1,75 en/of gebak voor € 1,25
U kunt zich aanmelden via de mail: wendy.jadoul@innovo.nl. 
Vermeld hierbij s.v.p. uw naam en met hoeveel personen u wilt 
komen. Via de mail stuur ik u een bevestiging. 

Advent met het 
Kinderkoor Welten:  

Op zaterdag 26 november mogen we het eerste kaarsje aansteken. 
Het is nu bijna Kerstmis. Dit willen we graag met jullie vieren. Doe je 
ook mee?

We komen 4 keer bij elkaar om de liedjes te oefenen die we tijdens 
deze gezinsmis zullen gaan zingen (start op maandag 31 oktober na 
de herfstvakantie).
Voorafgaand aan deze mis komen we op zaterdag 26 november om 
16.00 uur in de pastorie bij elkaar waar we eerst nog een advents-
krans knutselen en samen iets eten.

Wanneer: Gezinsmis 1e advent op zaterdag 26 november om 
19:00 uur.



HALLOWEENTOCHT 
WELTANIA

Op 29 oktober organiseert VV Weltania de jaar-
lijkse Halloweentocht, een spannende wandeling 
in het donker, in de bossen van Terworm met veel 
verrassingen. WIE DURFT?

De tocht is ca 3 km lang, duurt ongeveer een uur 
en start in de kantine van VV Weltania op Ter-
worm. Je loopt in groepen van max. 8 personen en 
het vertrek is per groep tussen 18.30 en 20.30 uur.

Het inschrijfgeld is € 3 p.p. en daarvoor krijg je bij 
terugkomst een versnapering aangeboden.
Durf je het aan? Bel of app dan naar Monique 
Luijten op nummer 06 4119 9451.

Sint Maarten viering
''Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben 
staarten, de meisjes hebben rokjes aan, daar 
komt Sinter Maarten aan''. 

Na twee jaar in de mottenballen te hebben gele-
gen gaan we de draad weer oppakken. Op don-
derdag 10 november 2022 organiseert de Jeugd-
commissie van C.V. De Vlavrèters daarom een 
fantastisch Sint Maarten’s feest in Welten.

Het festijn begint die avond om 18.30 uur met een 
viering in de Sint Martinuskerk in Welten waar het 
verhaal van de Romeinse soldaat Sint Maartens 
wordt verteld en uitgebeeld

Vervolgens zal Sint Maarten te paard, onder een 
sfeervolle begeleiding door Scouting Welten, 
muzikale begeleiding door Harmonie T.O.G. en 
natuurlijk vergezeld door heel veel enthousiaste 
kinderen met hun lampionnen, langs de Welter-
vijver  richting de kruising Tichelbeekstraat - De 
Doom trekken.

Voor de kinderen met de origineelste lampion of de 
mooiste suikerbiet, zijn er verschillende leuke 
prijzen. 

Na het ontsteken van het grote Sint Maarten vuur, 
zullen Jeugdprins Yordin I, Bloemenmeisje 
Charlotte en grote prins Roger I, nabij dat vuur, een 
lekkere verrassing uitdelen aan alle deelnemende 
kinderen. En wanneer je vindt dat het bij het vuur 
nog niet warm genoeg is, dan kun je je, tegen een 
kleine vergoeding, warmen aan een kop lekkere 
chocolademelk.

De avond kan tenslotte worden afgesloten met een 
kop heerlijke erwtensoep in Café Teerling, gespon-
sord door Bert zelf. 

Hopelijk tot donderdag 10 november 2022!

Taal van de mam door Ger Prickaerts
 

Blie                      
Ós Annie is plötslig
in sjtilte getrouwd,    
binnekót weëd ich      
dus oma, hiephoi!



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl



Apfeltasche
Ik neem aan, dat u ook wel eens een friture of 
snackbar bezoekt.

Geregeld zie ik Weltenaren met een zak vol gefri-
tuurde etenswaar richting thuisfront spoeden en 
het liefst blijven zij dan onopgemerkt. Vandaag 
even zondigen; even lekker een vettige hap naar 
binnen werken. Niet doorvertellen.

Vroeger was alles veel simpeler. Bij de friture be-
stelde je een frietje met en een kroket of frikandel. 
Veel meer keuze was er niet.

Tegenwoordig kun je, behalve een nog begrijpelij-
ke smulrol, knakworst of curryworst, ook allerlei 
andere dingen bestellen met nogal curieuze na-
men, zoals een Frikandel Oriental, een Bonita, een 
Crizly, een Tiroler of een Hete Donder. Ik heb geen 
idee wat je dan op je bordje of in je zakje krijgt.

Laatst was ik met mijn vrouw, na een heerlijke 
vakantie in de Alpen, op de terugweg in Duitsland. 
Na het ontbijt hadden we rond het middaguur 
onze eigen voorraad al verorberd en rond een uur 
of vier in de middag begonnen onze magen weer 
te knorren.

“Daar in de verte zie ik een McDonald’s”, riep mijn 
vrouw enthousiast. Tot mijn afgrijzen stelde ik vast, 
dat mijn vrouw dat weer eens goed gezien had. 
Ik ben geen McDonald’s-fan. Volgens mij kun je 
daar alleen maar vette happen krijgen, maar mijn 
vrouw betwist dat.

“Je kunt er tegenwoordig zelfs veganproducten 
krijgen”, aldus mijn echtgenote. Alsof ik door die 
opmerking opeens helemaal om zou gaan. Nee 
hoor, ik ben en blijf anti-McD, maar ditmaal ging ik 
door de knieën en gaf mijn vrouw haar zin.

Het handige van de McD-keten is, dat je in je auto 
kunt blijven zitten. Via de McDrive-route bestel 
je eerst via een microfoon wat, betaal je bij de 
volgende halte en bij het laatste loket neem je de 
etenswaar in ontvangst.

Mijn vrouw bestelde een – bijna gezonde - milks-
hake. Ik beperkte het tot een kleine chickenburger 
en een koffie. De juffrouw aan de andere kant van 
de krakende microfoon riep iets onverstaanbaars, 
iets over een “Tasche”. Ik had geen idee wat de 
dame bedoelde, maar mijn vrouw – een McD-ken-
ner – begreep het onmiddellijk en zei, dat ik dat 
voor mij volstrekt onduidelijke product gewoon 
kon bestellen.

Ik had werkelijk geen idee wat wij met een “Ta-
sche” aan moesten. Misschien was het een soort 
extra verpakking voor hetgeen wij besteld hadden. 

Enfin, afwachten maar.

Mijn vrouw verliet de auto voor een toiletbezoek.

Ik reed, na betaling, door naar het laatste loket en 
kreeg daar het bestelde uitgeleverd. Een extra tas 
zag ik niet, wel de milkshake, mijn koffie en de klei-
ne chickenburger. Hé, ik ontdekte nog iets in een 
kleine verpakking. Zou dat die “Tasche” zijn?

In de verpakking zat een soort appelgebakje, dat – 
ik geef het toe – lekker rook.
Ik nam een proefhap. Niet slecht, dacht ik. Eigen-
lijk best lekker zelfs. Ik nam nog een hap en nog 
één en toen was het appelgebakje verdwenen.

Mijn vrouw keerde terug van het toilet en vroeg: 
“Waar is die Apfeltasche?”. Behalve een enorme 
vlek op mijn broek, was van het appeltasje niets 
meer terug te vinden. “Je hebt die toch niet……?”. 
Ik onderbrak mijn vrouw met een brede glimlach 
en biechtte op, dat ik de hap al volledig verorberd 
had. Ze had zich er kennelijk enorm op verheugd. 
Ik wist dat niet.

Ik vroeg haar of ik er nog eentje zou gaan halen, 
maar nee, dat hoefde nu niet meer. Mijn vrouw 
was boos en teleurgesteld en het daaropvolgende 
uur bleef het akelig stil in de auto.

De stilte werd uiteindelijk doorbroken door 
een daverend gelach van ons beiden over mijn 
non-kennis van de “Apfeltasche” en in opperbeste 
stemming arriveerden wij vroeg in de avond in 
Welten. De vlek in mijn broek bleef een stille getui-
ge à charge. - Anton Winnikes



Project Bomen-
kraamkamer van 
school 
‘De Buitenhof’

‘We weten allemaal dat bomen lucht zuiveren en 
water filteren. En we weten ook dat ze van belang 
zijn om de aarde te koelen’, vertelt Pascal, vakleer-
kracht Groen bij De Buitenhof. ‘Zeker in de wereld 
waar we nu in leven, zijn bomen dus van belang 
en hebben we meer bomen nodig.’ ‘Maar’, vult 
leerkracht Merel aan, ‘wat niet iedereen weet, is 
dat er eigenlijk bomen in overvloed zijn. Als je in 
het bos op de grond kijkt, zie je veel kleine bomen. 
Die krijgen alleen te weinig licht en ruimte om écht 
te kunnen groeien.’ En dáár komt de Bomenkraam-
kamer om de hoek kijken!

Herplanten van bomen
Bij het project Bomenkraamkamer is het idee dat 
de te kleine boompjes uit het bos worden gehaald 
om op een andere plek, waar ze wél voldoende 
licht en ruimte hebben, weer te worden gepland. 
Zo kunnen ze op hun nieuwe plek uitgroeien tot 
volwaardige bomen! ‘Je kunt niet zomaar iedere 
boom uit de grond trekken om die in de Bomen-
kraamkamer te plaatsen’, lacht Pascal. ‘Dat is voor-
af echt al wel bepaald. Nu gaat het er om, dat het
uitplanten van de bomen zorgvuldig gebeurt. Zo 
moet je natuurlijk zoveel mogelijk wortels aan de 
boom laten, ook de kleine, maar liefst ook zoveel 
mogelijk grond. Daar zitten namelijk weer belang-
rijke voedingsstoffen in.’ Dit nieuwe stukje extra 
natuur zorgt ook weer voor een mooie, groene 
leefomgeving voor de buurtbewoners. Een win-
win situatie voor de hele wijk dus!

Wat vooraf ging…
Natuurlijk kun je niet zomaar ergens bomen weg-
halen om ze op een andere plek opnieuw te
planten. Daar komt heel wat bij kijken. De Buiten-
hof heeft het afgelopen half jaar dan ook intensief 
overleg gehad met partijen zoals de gemeente 

Heerlen en Frisse Wind. Met verschillende part-
ners werd gekeken waar dit project uitgevoerd zou 
kunnen worden. Zo kwam  ook het idee om deze 
Bomenkraamkamer op de plek te maken waar 
voorheen panden van Mondriaan Zorg stonden. 
Samen met Mondriaan, in het ‘dagelijkse leven’ 
ook partner van De Buitenhof, én de overige be-
trokkenen werd het plan uitgewerkt.
Dit natuurproject is bij uitstek een project waar-
bij de hele afdeling vso van de school betrokken 
wordt. Van het maken van posters, die verspreid 
gaan worden in de hele school, tot het daadwerke-
lijk planten van de bomen, iedere groep krijgt zijn 
eigen taak. In de weken voorafgaand aan de her-
planting komt het Wereld Natuur Fonds gastlessen 
geven over het belang van bos en bomen.
Zo komt het project letterlijk en figuurlijk op aller-
lei manieren tot leven in en rondom de school.
De vakleerkracht Groen vertelt dat veel bedrijven 
graag en belangeloos een bijdrage leveren aan 
dit project. ‘Van de een mogen we de minigravers 
lenen, de ander verzorgt compost en de houtsnip-
pers voor de afwerking. Dat is echt top!’ Ook na de 
herplanting gaat die medewerking door. ‘Vrijwilli-
gers van Mondriaan zullen namelijk de verzorging 
van de bomen op zich nemen’ vertelt Anjuli.
Na de herfstvakantie vindt de officiële opening 
plaats, maar nu al kunnen we spreken van een bij-
zonder, groen en gezamenlijk project in onze wijk!

12e Dutch Mountain 
Film Festival in 
Heerlen en Aken
De 12e editie van het Dutch Mountain Film Festival 
vindt plaats van 1 t/m 6 november 2022. Zes da-
gen lang staat het verhaal van de bergen centraal 
in films, exposities, literatuur, meetups en work-
shops. Hoogtepunten zijn onder andere de start 
op dinsdag 1 november in Aken (D) en de Award 
Night op vrijdag 4 november in het Royal Theater 
in Heerlen. Elke dag biedt het DMFF spectaculaire, 
indringende en verrassende films plus ontmoetin-
gen, presentaties en sportieve uitdagingen. 
www.dmff.eu




