
Uiterlijke inleverdatum kopij 
volgende koerier is woensdag 
16 november 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 plaat-
sings-kosten berekend.

ACTIVITEITEN
Dinsdags 10.00 - 13.00 uur
GYM Fysio Weltertuijn

Woensdags 
09:30 – 10:30uur Bewegen op Muziek
11:00 - 11:45uur MBVO Gymnastiek 
12:00 - 15:30uur Schildersclub Welten
14:30 - 16:30uur Welten Ontmoet
14:30 - 16:30uur Brei café
14:30 - 16:30uur Biljartles (vol)
16:00 - 18:00uur Muziekles

Kalender:
10-nov:  18:30u St Maarten-viering met 
 aansluitend lampionnen-optocht en 
 St. Maartens-vuur
10-nov:  19:00u Aod op Nuj:Opening 
 Carnavalsseizoen in Heerlen
12-nov:  20:11u Opening carnavalsseizoen 
 CV de Vlavreters bij Teerling
13-nov:  10:00u Basisschool Martinus: Open dag 
 (tot 12:30 uur)

Woensdagen November: 14:30-16u Spreekuur 
Sociaal Buurtteam  

15-nov:  14:00u Kantina-Catharina 
 op de Catharinaschool
19-nov:  20:00u Buutepreuve  - Gemeenschapshuis
7-dec:  14:00u Bloemschikken met 
 Ed Heuvelmans - Gemeenschapshuis

Disclaimer:

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

Twintigste jaargang nr.18 wo. 9 november 2022. Uiterlijke inleverdatum kopij 16 november. Verspreiding wo 23 november 2022. Oplage 2000 expl.

Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Welterkoerier

Wijkblad voor Welten Benzenrade

C.V. De Vlavrèters
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  Sezoensöapening 

66 joar plus 1
op d’r 12e november 2022

i Café Teerling

Aavang 20:11 oer

GRATIS entree

Met een optreden

van DANNY POUWELS!

Met o.a. huldigen  jubilarissen en het

uitreiken van de  Orde van Verdiensten

aan Frans Kuipers

Sezoensöapening 
Vlavreters 



Info pagina

Belangrijke
telefoonnummers

Alarmnummer:     
Gemeente Heerlen:     
Beheerder Gemeenschapshuis:     
Sociaal Buurtteam:       
Martinuskerk:
Politie:
Wijkagent Peter Prud’homme de Lodder via
Centrale voor acute gevallen:
Twitter: @POLWeltenBenz
RD4:
Nightcare:
Ziekenhuis:
Dierenambulance:
Alg. maatschappelijk werk:
Centr. meldpunt huislijk geweld:
Huislijk geweld: Veilig Thuis (gratis):
Meldpunt anti discriminatie:
Bureau voor rechtshulp:
Kindertelefoon:
Meldpunt overlast en
Openbare Ruimte:
Klachtennummer mondriaan Zorggroep:
Binnen kantoortijden:
Buiten kantoortijden:

Spie, electriciteit/
Straatverlichting/gas:
Water:

Colofon

E-mailadres redactie Welterkoerier:
welterkoerier@gmail.com

Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Marion Geurts: m.h.geurts@home.nl

Secretariaat:
Buurtgericht Werken Welten Bendenrade
info@bwwb.nl

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

Drukkerij Het Poortje Simpelveld:
www.drukkerijhetpoortje.nl

Uw onderneming promoten?

Plaats hier uw advertentie!

1/4 pagina: €   40,00
1/2 pagina: €   75,00
1/1 pagina: € 125,00

Alle prijzen gelden per editie.
Bij structureel adverteren 

ontvangt u korting.

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

112
14045
06-52683388
045-7111551
5713225
0900-8844

0900-8844

5437186
5778844
088-4597777
0900-7009000
045-5604004
5740815
0800-2000
5718501
5719551
0800-0432

14045

088-506 7700
088-506 6262

088-945 0850
0800-0233040

Spreekuur Sociaal Buurtteam Welten
 
Heeft u vragen waar u zelf niet uit komt op het gebied van 
opvoeden, werkloosheid, daginvulling, relatieproblemen, 
psychische problemen, schulden, eenzaamheid, zelfstandig 
(blijven) wonen of zorg. Dan kunt u terecht bij het Sociaal 
Buurtteam (SBT).
De gehele maand november is Audrey van het SBT 
aanwezig tijdens de inloop van ‘Welten-Benzenrade 
ontmoet’. U hoeft vooraf geen afspraak te maken en kunt 
iedere woensdag binnen lopen tussen 14:30 tot 16:00uur in 
Gemeenschapshuis Welten-Benzenrade. 
De ondersteuning is gratis.

Verslag motorrit de Vallende bladeren 2022 
(door Cor Houben).

Deze rit kan de boeken in als warmste motortocht. Maar 
liefst 31motoren/rijders waren present rond de klok van 
09.30 uur. Na onderling wat sterke verhalen verteld te 
hebben (geloof mij, het gebeurd) werd er vertrokken
klokslag 10.00 uur. Vooraf uiteraard wat richtlijnen voor de 
nieuwkomers dat moge duidelijk zijn. Er werden drie 
groepen gemaakt die allen hetzelfde doel hadden, de 
lunchpauze bij Abtei Maria Wald in de prachtige Eifel. De 
drie voorrijders van de Reelraiders (geen site) gaven de 
sporen en richting aan zoals dit al jaren gebruikelijk is. We 
waren niet de enigen die deze mooie Abtei wilde vereren 
met een bezoekje. Hoofdschotel was de vermaarde erwten 
soep en dat bij deze zomerse omstandigheden. Na deze 
versnapering werd de route weer opgepakt en via het 
Duitse wegennet, met het nodige bochtenwerk, naar
Welten. Gezamenlijk werd er traditioneel met een 
alcoholvrij biertje of koffie afgesloten bij Camping In den 
Hof. Onze Hoeskamer van Welten bleek overvol geboekt, 
jammer.



Vermeldenswaard is verder nog dat we een 
dame als bestuurster van een stoere BMW 
onder ons hadden. Linda we hopen jou er 
het volgend jaar weer bij te hebben en dat 
het moge bijdragen aan meer deelnemende 
dames. Wel zo vrouwvriendelijk toch! 
Verder hadden we een held onder ons, 
Marcel, die met een rijbewijs van 5 weken 
oud, zijn Ducati bestuurde alsof hij niet 
anders gewend was. Wel maakte hij 
duidelijk onderweg aan “duizend en een 
dingen” had gedacht om het allemaal goed 
te doen en niet achterop te geraken.

Garagebox te huur aan Pijnsweg, 
nabij centrum Welten.
Beveiligd terrein met nachtverlichting.
Automatische toegangspoorten.
Aanvaarding per direct.
Tel. 06-10296362

VRIJWILLIGERSVACATURE

GEZOCHT:

Buurtpuntbus Chauffeurs

Buurtpunt Peter Schunck - Maandag 09:30 - 13:30uur

Buurtpunt Molenberg - Dinsdag 10:30 - 14:30uur

Gemeenschapshuis Welten - Woensdag 14:00 - 17:00uur

Incidentele ritten tijdens Buurtpunt activiteiten - in overleg

U kunt zelf aangeven op welke momenten u inzetbaar bent.

Chauffeurs volgen een training bij aanvang

en ontvangen een kleine vergoeding per rit.

Interesse of meer weten? Neem contact op met:

Bert Vreuls, Opbouwwerker, Heerlen Stand-By

06-28518707 of b.vreuls@heerlenstandby.nl

Inschriven: Gemeenschapshuis Welten-Benzenrade, Weltertuinstraat 44 - 48, 06-52683388

Workshop: Bloemschikken

met Ed Heuvelsmans

kersteditie

datum: woensdag 7 december

tijdstip: 14:00uur

Locatie: Gemeenschapshuis

Welten-Benzenrade

Kosten: 12,50euro p.p.

Inschrijven vóór 25november

Koeriertje

 Tijdstip Activiteit

Maandag 10:30uur - 11:30uur

18:30 - 21:30uur

 

ZijAktief

Kungfu

Dinsdag 10:00 - 11:00uur

13:00 - 17:00uur

14:00 - 17:00uur

18:00 - 21:00uur

 

 Gym Fysio Weltertuijn

SOOS

Biljartclub

Dance Vision

Woensdag 09:30 - 10:30uur

11:00 - 11:45uur

12:00 - 15:30uur

14:30 - 16:00uur

14:30 - 16:30uur

14:30 - 16:30uur

14:30 - 16:30uur

16:00 - 18:00uur

19:15 - 21:45uur

20:00 - 22:00uur

 

Bewegen op muziek

MBVO Gymnastiek

Schilderclub Welten

Spreekuur SBT

Welten Ontmoet

Brei café

Biljartles

Muziekles

St Jozephskoor Welten

Biljartclub

Donderdag 10:00 - 12:00uur

11:00 - 12:00uur

15:00 - 18:00uur

18:30 - 21:30uur

19:30 - 21:30uur

20:00 - 22:00uur

 

 Zonnebloem

Gym Fysio Weltertuijn

Muziekles

Kungfu

Pure Voices koor

Biljart club

Vrijdag 13:00 - 17:00uur

18:00 - 20:00uur

18:30 - 21:00uur

20:00 - 22:30uur

Biljartclub

Jeugdorkest

Biljartclub

Harmonie

Gemeenschapshuis Welten-Benzenrade, Weltertuinstraat 44-48, 6419CV, Heerlen



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

045-3030820

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



Welten nodigt uit!

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

MELD JE VANDAAG AAN!

VOOR EEN

GRATIS 

PROEFLES



Kudde

Als ik door Welten en langs de Weltervijver 
loop, kan ik echt genieten van alle fluitende 
vogels, blubberende vissen, kwekkende 
ganzen en eenden, blèrende schapen, 
snuivende paarden en loeiende koeien.
Met name de schapen en koeien doen het 
dorpse karakter van Welten alle eer aan.
Ik kan het niet laten om, als ik de schapen 
en koeien passeer, hun geluiden te imiteren. 
De betreffende beesten kijken me dan aan 
met een bepaalde blik die ik niet helemaal 
kan duiden. Die blik kan betekenen: “Hé, 
leuk kennis te maken” of “Wat moet jij van 
me? Bemoei je met je eigen soort”.
Ik hou het op de eerste variant, want ik ga 
uit van het goede van schapen en koeien. 
Ze stralen een heerlijke rust uit.
Is hier eigenlijk sprake van een kudde? Als 
ik de vijf koeien in de Loorenhof zie, denk ik 
niet direct aan een kudde. Wel als ik midden 
in de prairie een kopje koffie zit te drinken 
(waarom? Is maar een voorbeeld!) en in 
de verte 300 op hol geslagen Amerikaanse 
buffels aan zie komen stormen. Dat is pas 
een kudde. Je kunt dan beter de koffie laten 
staan en wegwezen.
Ik heb overigens een enorme hekel aan 
kuddes en vooral kuddegedrag van mensen.
Laatst was ik met mijn vrouw op vakantie in 
Zwitserland. We wilden een en ander gaan 
bekijken, zoals het Jungfraujoch met de 
Aletschgletscher bij Interlaken en het
Landwasserviaduct in Filisur bij Davos.
Het maakt overigens niet uit bij welke 
bezienswaardigheid je waar dan ook bent, 
overal zie je kuddes van mensen met vaak 
voorop zo’n mens met een vlaggetje of 
omhooggestoken paraplu. “Volgt u mij 
maar”. De kudde volgt schuifelend en 
zwijgend. Ik niet.
Hetzelfde tafereel ontrolde zich bij het 
Jungfraujoch. De kudde bestond uit Aziaten, 
vooral Thailanders, Koreanen en Chinezen. 
Oeigoeren heb ik - by the way - niet kunnen 
ontdekken.
Enfin.
Als een stelletje lamgeslagen buffels oogt 
deze kudde, maar ze is wel nadrukkelijk 
aanwezig, alleen al vanwege haar omvang.
De kudde-deelnemers willen allemaal 
tientallen foto’s maken van zichzelf met het
Jungfraujoch op de achtergrond of de 

smeltende Aletschgletscher en met de 
Zwitserse vlag die aan een paal wappert in 
het zicht van het Joch. Als ik moet wachten, 
totdat de laatste ChingChang van de groep 
zijn GSM heeft leeggeschoten (kan niet!), 
haal ik de laatste lift naar beneden niet 
meer.Ik wurm mij langs de kudde om zelf 
in alle rust de nodige plaatjes te kunnen 
schieten,
hetgeen mijn vrouw wat minder kan 
appreciëren. Zij is wat volgzamer.
Terwijl ik de Zwitserse vlag vastgrijp en mijn 
vrouw verzoek dit snel voor het nageslacht 
vast te leggen, stormt de kudde woedend 
op mij af. Kennelijk gebiedt ze mij achter in 
de rij aan te sluiten, maar gelukkig versta 
ik geen Chinees en doe net alsof mijn neus 
bloedt. Ik heb mijn foto en groet de kudde 
vriendelijk met “Adieë, wa”.
Ik laat de Aziatische menigte, met haar 
buitennissig selfie-gedoe, verbijsterd achter 
en neem de lift naar beneden.
Terug in Welten denk ik terug aan dat 
tafereel. Ik heb inderdaad een enorme 
hekel aan kuddes, maar alleen aan kuddes 
van mensen. Bij dieren heb ik dat gevoel 
helemaal niet.
Ik loop langs de Loorenhof en zie de kudde 
van vijf koeien. Een heerlijk gezicht.
“Boehoe”, zeg ik tegen de koe die het dichtst 
bij de heg staat. Ze kijkt me aan, zwiepert 
met haar staart en loeit terug. Zie je wel, wij 
begrijpen elkaar tenminste.

Anton Winnikes

 Taal van de mam
 door Ger Pickaerts

 Neet wied

 Ós huëvelland
 hat kótbei wat
 Toscane en de
 Provence
 wiedvoet hant.



Vrijwilligerswerk op Parc Imstenrade

Wilt u ook graag iets betekenen voor 
anderen? Zoekt u voor een paar uur per 
week een zinvolle invulling? Heeft u 
affiniteit met ouderen, heeft u tijd, 
aandacht, geduld, kunt u goed luisteren 
en bent u een prettige gesprekspartner? 
Dan is vrijwilligerswerk in het prachtig 
gelegen Parc Imstenrade misschien iets 
voor u.

Wij zijn nog op zoek naar:

• Kleinschalig groepswonen 

 (dementiezorg) zoekt vrijwilligers die

 ondersteuning willen bieden in het 

 groepsproces. 

• Onze dagbesteding De Salon zoekt 

 enthousiaste vrijwilligers voor 

 meerdere dagen en op verschillende  

 dagdelen. 

• Vrijwilligers met (muzikaal) talent of 

 een bijzondere hobby om onze 

 bewoners te vermaken. 

• Voor ons bewonersvervoer zijn we 

 opzoek naar een chauffeur voor 
 woensdag. 

• Voor onze zorgvilla Hoog Hees zoek

 en we vrijwilligers voor een stukje 

 persoonlijke aandacht. 

• Een aantal bewoners is opzoek naar 

 een maatje voor wat extra aandacht

 Een wandeling of een leuk uitje 

Is het niet iets voor u zelf, dan kent u in uw 
netwerk wellicht iemand anders.
Graag geef ik u vrijblijvende nadere 
informatie over de desbetreffende 
vacatures. Indien u geïnteresseerd bent, 
kunnen we ook een afspraak maken.

Dave Otten, 
coördinator vrijwilligers Parc Imstenrade
d.otten@vitalisgroep.nl
06-57330398
www.parcimstenrade.nl

EERSTE
HEILIGECOMMUNIE

ST. MARTINUSKERK
WELTEN

OP DONDERDAG 18 MEI 2023

Beste ouders/verzorgers, 

Aan het begin van dit nieuwe schooljaar kunnen de
kinderen van groep 4 van basisschool Sint Martinus zich
aanmelden voor het ontvangen van de Eerste Heilige
Communie. De Eerste Heiligecommunieviering vindt dit
schooljaar plaats op: donderdag 18 mei 2022 om 11.30 uur
in de St. Martinus Kerk. 

 

AAN DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE GAAT EEN
VOORBEREIDING VOORAF. DIT ZAL GEBEUREN DOOR

KAPELAAN TAISON TIJDENS DE BUITENSCHOOLSE
CATECHESELESSEN OP SCHOOL.

 
 
 
 
 
 

OM UW KIND AAN TE MELDEN VOOR DE EERSTE HEILIGE
COMMUNIE KAN  VIA KAPELAAN TAISON

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen? Mail of app dan even met Kapelaan Taison
kapelaan@rkheerlen.nl, 

06-51627758.
 

bidden
spelen &
vieren

 

 



De Blutsje va Welte prizzenteren

BBlluuttssjjeezzoonnddiigg
GGlliitttteerr  &&  GGoolldd
Op zondag 20 november 2022

Zaal open voor ontbijters: 8.45uur

Zaal open: 10.00uur

Start programma 11.00uur

Auberge de Rousche in Welte

Aod òp Nuj gaat weer los!  

Na twee jaar mogen we weer.
10 november is het weer tijd voor Aod òp Nuj op het vernieuwde van Grunsvenplein in Heerlen. Al jaren 
is Aod òp Nuj het allereerste grote evenement van het nieuwe carnavalsseizoen. In 2020 en 2021 konden 
de feesten door het coronavirus helaas niet doorgaan. Wel zijn beide jaren door de Aod òp Nuj 
vrijwilligers in samenwerking met carnavalsartiesten meerdere alternatieven georganiseerd. Maar 
natuurlijk gaat er niets boven een gewone editie met een vol plein feestende mensen die genieten van 
een geweldig live-programma met maar liefst 20 carnavalsartiesten. Van Spik & Span tot Big Benny en 
van Beppie Kraft tot Bjorn & Mieke. Maar ook Heerlense coryfeeën zoals Frits Pelt, Paul & Leo en nog 
heel veel andere artiesten.
Om 18.11 uur gaat het plein open en het live-programma start om 19.00 uur. Natuurlijk tellen we voor 
24.00 uur met het hele plein en de Blauw Sjuut af naar het nieuwe carnavalsjaar. Eind van het 
programma is om 01.00 uur. De toegang is uiteraard weer gratis en iedereen is meer dan welkom!
 
In de coronajaren zijn we gestart met Aod òp Nuj On Tour. Dit zijn kleinere optredens voor groepen 
die niet naar het feest op het plein kunnen komen. Denk aan kids op scholen en ouderen in 
verzorgingstehuizen. Ook dit jaar trekken we met On Tour op 10 november overdag de Heerlense wijken 
in. De locaties die we bezoeken zijn scholen, verzorgingstehuis Bergweide en Toon Hermans Huis 
Parkstad. Marleen Rutten, Paul & Leo en Danny Pouwels verzorgen de live-optredens. 

Natuurvriendenhuis Villa Eikhold aan de 
Valkenburgerweg 72 te Heerlen
organiseert 2 markten.

Op zaterdag 19 november a.s. een 
boekenmarkt. 
Tussen 12.00 en 14.00 uur bent u van harte 
welkom om te grasduinen in een heel 
aantrekkelijke verzameling boeken. M.n. ook 
een bijzondere collectie geillustreerde 
kinderboeken.

En op zondag de 20e nov. is er weer de 
2e handsmarkt. 
Tussen 11.00 en 15.00 uur een fijn aanbod 
van goederen en met een muziekje op de 
achtergrond plus koffie/thee of een 
puntje vlaai voor 1 euro is het daar gezellig 
toeven.

Voor de 2e hands markt op de 
20e november zijn nog enkele 
plaatsen te reserveren a 10,- euro.
Bel hiervoor naar 088 099 0956. 

Het entree en parkeren is gratis.


