
Uiterlijke inleverdatum kopij 
volgende koerier is woensdag 
30 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 – 11:00uur  Gym Fysio Weltertuijn

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

Donderdags
11:00 – 12:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn

Kalender:

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

7-dec: 14 uur  Bloemschikken met Ed 
  Heuvelmans – Gemeenschapshuis

10-dec: 16 uur Kerstpreuve Bensroa in Dickens-stijl 

11-dec: 14 uur  Kerstconcert TOG Welten in 
  Auberge de Rousch

13-dec:   Alzheimercafé Parkstad 
  Limburg, ZorgCentrum Tobias

13-dec:   Ophalen gereserveerde kaarten  
  Herrensietzung C.V. de Vlavrèters

17 & 18-dec:  ‘Kerst-in-Kasteel Hoensbroek’

15-jan:   Herrensietzung C.V. de Vlavrèters 
  in Auberge de Rousch

Disclaimer:

De redactie is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de artikelen in deze uitgave.
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Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Welterkoerier

Wijkblad voor Welten Benzenrade

OPROEP VOOR VERENIGINGEN EN INITIATIEFNEMERS 

VOOR VERVERBINDENDE INITIATIEVEN 2023

Het nieuwe jaar klopt weer aan onze deur en dat betekent voor Buurtgericht 

Werken Welten-Benzenrade, dat wij de begroting voor 2023 moeten gaan 

samenstellen.

Hiervoor hebben wij uiteraard de input nodig van organisaties, 

verenigingen en burgers m.b.t. verbindende initiatieven waaraan wij als 

BWWB een financiële bijdrage mogen toekennen.
Wij zouden daarom graag zo spoedig mogelijk over uw activiteiten binnen 

de gemeenschap Welten-Benzenrade vernemen, zodat uw aanvraag kan 

worden meegenomen in de budgettering voor 2023.

U kunt uw voorstel/plan rechtstreeks indienen bij: 

penningmeester1.bwwb@gmail.com

Dankjewel en u krijgt zo snel mogelijk respons!

Namens Buurtgericht Werken Welten-Benzenrade, 

Huub Eussen, penningmeester BWWB,  Tel. 06-20972610    

Op zaterdag 10 december kunt U een aparte Kerstsfeer gaan ervaren.

In navolging van de Kersttocht van Harmonie TOG is er een geheel nieuw

evenement opgezet: tussen 16.00 uur en 17.30 uur kunt u vertrekken voor 

eenuitgezette wandeling vanuit Welten richting Benzenrade. 

Aldaar aangekomen waant U zich in 

de 19e eeuw met Kersttaferelen, 

life muziek (TOG), zang, kampvuurtjes, 

heerlijke lekkernijen, ja zelfs de 

Kerstman zal er zijn, enz. enz.

Laat u verrassen en noteer 

zaterdag 10 december 

aanstaande alvast in uw

agenda, verdere info volgt in 

de volgende Welterkoerier.

Dit wilt U niet missen!

Voor info kunt u bellen of 

appen met Monique Luijten 

06-41199451  

KERSTPREUVE BENSROA in Dickensstijl



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
Fons Daemen: Fons.Daemen@GMail.com

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
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We gaan hier niet meer opsommen waarmee ze het hebben verdiend, 
maar het staat buiten kijf dat Frans Kuipers, Lonneke Leenen en Fons 
Daemen, in het weekend van 12 en 13 november 2023, niet zomaar 
in het zonnetje zijn gezet. Tijdens de seizoensopening van C.V. de 
Vlavrèters, op zaterdag 12 november, was het eerst de beurt aan Frans 
Kuipers, hij ontving die avond, in een goed gevuld CaféTeerling, de 
Orde van Verdienste van C.V. de Vlavrèters. Daags daarna was het, in 
Auberge de Rousch, de beurt aan Lonneke Leenen en Fons Daemen, zij 
ontvingen beiden de Groëtorde va d’r Lachende Eëzel i Zilver van H.v.v. 
de Winkbülle.
Namens C.V. de Vlavrèters, 
van harte proficiat Frans, Lonneke en Fons.

Op zondag 11 december zal het harmonieorkest 

van Muziekvereniging TOG een kerstconcert geven 

in Auberge de Rousch. 

Het belooft een mooi concert te worden en extra 

bijzonder is het dat dit concert wordt opgedragen 

aan de jubilarissen van onze vereniging, die 

vanwege de Corona beperkingen in de afgelopen 

jaren niet konden worden gehuldigd. 

Muziekvereniging TOG heeft in 2020, 2021 en 2022 in totaal maar liefst 13 

jubilarissen gehad. Bovendien zijn deze jubilarissen allemaal ereleden.

Zij zullen tijdens het concert worden gehuldigd en namens de vereniging 

het jubileuminsigne van de muziekbond ontvangen.

Het concert vindt plaats in Auberge de Rousch. De aanvang is 14:30 uur 

(inloop vanaf 14:00 uur) en de entree is vrij.

Speciaal voor de bezoekers van het kerstconcert biedt Auberge de Rousch 

de gelegenheid om na het concert, vanaf 18:00 uur, een speciaal 

driegangen diner te reserveren. U kunt dit menu voor € 29,50 per persoon 

rechtstreeks bij de Rousch reserveren. 

Kijk op onze website: www.tog-welten.nl voor meer informatie en de 

menukeuze.

Het weekend van de onderscheidingen

Kerstconcert TOG Welten



Na een onderbreking van drie jaar, 

natuurlijk veroorzaakt door het 

SARS-CoV-2- en aanverwante vi-

russen, wordt er in 2023, het jaar 

waarin we ons 

jubileum (6 x 11 + 1) vieren, eindelijk weer een 

Herrensietzung georganiseerd.

Op zondagmorgen 15 januari 2023 staan daarom 

de deuren van onze hoofdsponsor, Auberge de 

Rousch, al vroeg open mannen, om er samen met 

jullie een onvergetelijke dag van te maken. 

We nodigen jullie dan ook weer van harte uit om 

hierbij van de partij te zijn.

Kaarten kosten dit jaar € 27,50 en kunnen 

eenvoudig worden besteld door een mailtje te 

sturen naar herrensietzung@cvdevlavreters.nl 

Natuurlijk bestaat ook dit jaar weer de 

mogelijkheid om, voorafgaand aan de sietzung, 

van een luxe ontbijt te genieten. Wanneer je dat 

wilt, dan kun je dat bij je bestelling al meteen 

doorgeven. Gereserveerde kaarten kunnen 

worden opgehaald op don-

derdag 13 december 2022, 

tussen 19.30 uur en 22.00 

uur bij 

Café Teerling aan de 

Welterkerkstraat in Welten.

Het programma is rond 

15.00 uur afgelopen. Vanaf 

dat moment zijn vrouwen en kinderen natuurlijk 

ook van harte welkom.

Wanneer je nog vragen hebt dan kun je een appje 

sturen naar Ralf Beuken (06-50866249) of naar het 

hierboven al genoemde e-mailadres.

Koeriertje

Herrensietzung C.V. de Vlavrèters

Te huur per 1 december - Prachtige huurwoning 
in de oude kern van geliefd “Welten”, direct bij de 
winkelkern aan de rand van stadspark 
Weltervijver. Drie slaapkamers, mooie keuken en 
badkamer, kelder en zolder! Het heeft daarnaast 
ook een omsloten achtertuin en een terras aan de 
voorkant. Het pand uit 1910 heeft een bijzonder 
prettig en leefbaar karakter, is modern opgeknapt 
en oude elementen zoals glas in loodramen en 
authentieke voordeur zijn behouden. Huurprijs 
1350,- p.m./ excl. - bij interesse kunt u contact 
leggen met B. Waltjé 06 17723825.

Boerenbond Welten-Heerlen 

Het vertrouwd adres voor al uw huis, tuin en dier 
benodigdheden 

 
Onze kracht zit in de kwaliteit 

en deskundigheid! 
 

Nu weer leverbaar: 
Kerstbomen groot en klein, 

Strooizout, vogelvoer, noppenfolie, en kalkmestkorrel. 
 

Tevens het adres voor al uw verzekeringen. 
 

Openingstijden: 

Ma t/m Vrijdag - 9.00 tot 17.00 uur  -  Zaterdag - 9.00 tot 12.00 uur 

 

 

Boerenbond Welten 
P. Petersstraat 3   l  6419 CA Heerlen 

  Tel: 045-571 47 61  l  cav.welten@plex.nl 

www.boerenbondwelten.nl 
 
 



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl



Sinterklaas

Op 5 december a.s. is het groot feest voor 
alle (kleine) kinderen, want dan komt 
Sinterklaas weer op bezoek, omringd door 
zijn (gekleurde) Pieten.
Het verhaal van Sinterklaas of Sint-Nicolaas 
is gebaseerd op de bisschop Nicolaas van 
Myra, een Griekse heilige die in de 3e of 4e 
eeuw na Christus in Lycië in Klein-Azië 
leefde.Wat heeft die bisschop eigenlijk ge-
presteerd, dat hij hier zo wordt 
opgehemeld? Ik heb geen flauw idee. U wel?
Ik weet alleen, dat hij beschermheilige was 
van zeevaarders en daarom uiteindelijk ook 
in West-Europa bekend is geworden.
Waarom wij in Nederland op 5 december 
het Sinterklaasfeest vieren, is mij ook een 
raadsel.De Goedheiligman is op 6 decem-
ber 342 overleden en de Belgen gedenken 
dan ook deze dag en niet de 5e december; 
dat lijkt veel logischer. De geboortedatum 
van de Sint is niet bekend, maar wij vieren 
de overlijdensdatum van de Goede man als 
verjaardag. Begrijpt u het nog?
Enfin. Als kleine jongen had ik al snel door, 
dat wij bedonderd werden. Kom nou zeg, de 
Sint zou al honderden jaren oud zijn en toch 
fit genoeg om elk jaar uit Spanje naar ons 
toe te komen reizen, teneinde hier de mooie 
kindervriend uit te hangen. 
Erg ongeloofwaardig.
Bij mij thuis verscheen een vrij kleine en 
dikke man, die als Sinterklaas werd 
verwelkomd, met in zijn kielzog een 
schichtige zwarte Piet met een veel te hoge 
stem. Ik had het bedrog snel door en riep 
luid, dat deze bisschop verdacht veel op 
onze buurman leek en de hem vergezellen-
de zwarte Piet op zijn dochter. 
Deze bewering werd door de overige 
aanwezigen met klem ontkend. 
Ik probeerde de pepernoten gooiende Piet 
te ontmaskeren, maar het buurmeisje 
vluchtte naar haar huis. Ik kwam net te laat. 
De deur was al gesloten.
Een buurjongetje was heel bang voor Sint en 
Piet en dook altijd weg onder de eettafel, als 
het duo in aantocht was. Ik vond dat maar 
zwaar overdreven. Kom maar op, dacht ik, ik 
ben er klaar voor.
Mijn moeder vertelde me, dat ze met mij 
een keer op de arm (ik was twee, denk ik) 
in de kerk naar voren liep om de hostie in 
ontvangst te nemen van de daar aanwezige 
bisschop. Ik vond dat maar een rare meneer 

en riep luidkeels tegen de Monseigneur: “Ga 
weg, gekke Sinterklaas!”. 
Mijn moeder voerde mij vervolgens met het 
schaamrood op de kaken af naar huis.
Nee, ik ben nooit bang geweest voor 
Sinterklaas en/of zijn Pieten. 
Het waren allemaal nepfiguren, gehesen in 
feestkleding, gehuurd van de Karnevalswierts 
of zo.
Ja, oké, de cadeautjes waren fijn en de 
sfeer was meestal erg gezellig, maar voor 
de rest dacht ik: “Dag Sinterklaasje, daaag, 
daaag……”.
Later begreep ik pas, wat voor een prachtig 
feest het 5 december toch eigenlijk is. De
kleintjes geloven echt in Sint en Piet en de 
ouderen genieten van het hele spel.

Ik mag toch hopen, dat die Kick-Out-club 
niet ook de goede Sint zwart gaat maken.
Ik ben er inmiddels wel achter, dat er wel 
degelijk een echte Sinterklaas bestaat en 
ik zal het u nog sterker vertellen: de echte 
Sinterklaas woont in Welten!
Uit internationaal wetenschappelijk en 
genealogisch onderzoek, in samenhang met 
diverse DNA-testen van de resten van 
Nicolaas van Myra en die van onze man uit 
Welten, is onweerlegbaar komen vast te 
staan, dat de Sint uit Welten een ware 
afstammeling is van de Goedheiligman uit 
de 3 e of 4 e eeuw na Chr. Hij is dus de enige 
die met recht de rode mantel,de lange witte 
baard en de gouden staf mag dragen. Hij 
is de enige echte Sinterklaas. Nota bene al 
jaren een goede vriend van mij. Dat had ik 
niet achter hem gezocht.
Laten we met z’n allen weer genieten van 
het prachtige Sinterklaasfeest.
Lang leven Sint en Piet!

Anton Winnikes

 Taal van de mam
 door Ger Pickaerts

 Plekke

 Gekke blieve
 mar effe plekke
 an kuns,
 dat effe doert.
 wal ’effe’ langer
 in d’r poletiek.



Bridgeclub De Mijnstreek in Heerlen 
organiseert weer een bridgecursus 
voor beginners.

Het bridgespel is hersengymnastiek voor jong 

en oud. Bridge speel je met een partner, dus 

neem gerust een vriend of vriendin mee. Kom 

je alleen dan zorgen wij voor een partner. Wat 

je in een les leert wordt meteen tijdens de les in 

praktijk gebracht: leren én doen is ons motto.

Start: dinsdag 10 januari 2023 van 20.00 uur 

Duur: 12 lessen van 2,5 uur op de dinsdagavond.

Kosten: € 95,- exclusief lesmateriaal, 

inclusief lidmaatschap van 1 jaar van de 

Nederlandse Bridgebond én van 

BC de Mijnstreek. 

Locatie: Gemeenschapshuis ’t Leiehoes,

Limburgiastraat 36 Heerlen.

De cursus wordt gegeven door ervaren 

bridgedocenten. Na 12 weken kun je 

zelfstandig bridgen.

Aanmelden en info per e-mail naar:  

bcdemijnstreek@ziggo.nl . 

Zie ook onze website: https://11004.bridge.nl

Dinsdag 13 december 2022 bent u van harte 

welkom in het Alzheimercafé Parkstad Limburg 

te Heerlen.

Het onderwerp van deze Alzheimercafé-avond 

is:Mantelzorg bij dementie.

In Parkstad wonen 5500 mensen met dementie. 

Hiervan wonen er iets meer dan 3000 mensen 

thuis en 1500 mensen krijgen thuis onderste-

uning van de casemanager dementie. Er zijn in 

Parkstad meer dan 8000 mantelzorgers actief.

Uit de dementie monitor van 2022 blijkt o.a. dat 

mantelzorgers:

 - Gemiddeld 39 uur per week aan 

   mantelzorg besteden

 - 53% Van de mantelzorgers voelt zich

    zwaarbelast

 - Meer dan 60% heeft problemen met het

   combineren van dagelijkse activiteiten

   met zorg taken.

Op 13 december willen wij samen in gesprek 

gaan met Bianca Bollen van het Steunpunt 

Mantelzorg Parkstad over ervaringen en in 

gaan op vragen met betrekking tot mantelzorg, 

zoals:

• Wetgeving

• Ontwikkelingen

• Hoe kunnen mantelzorgers het beste 

 ondersteund worden?

• Wat zijn extra fijne, vrolijke en positieve 
 zaken door dat er mantelzorg 

 ondersteuning geboden wordt?

De presentatie wordt gehouden in de grote 

recreatiezaal van het Zorgcentrum Tobias, Piet 

Malherbestraat 2 te Heerlen. 

Tevoren aanmelden hoeft niet en entree, koffie, 
thee met iets extra’s is gratis. De zaal is open 

vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur starten we 

met het programma.

Omstreeks 21.30 uur sluiten we de avond af.

Voor nadere informatie kunt u contact 

opnemen met Lyan Senden tel. 045-5256777. 

Of ons Secretariaat: dhr. L. Pieters, 

Quaedvlieglaan 13, 6371 HA Landgraaf, 

tel. +31(0)613365008Alzheimercafé Parkstad 
Limburg te Heerlen.



Langs Oude Wegen

Wandeling langs de oude Mergelsweg.
Vorige keren heb ik u al meegenomen met een Romein, die in deze contreien rondliep, en met een boer 
in de Middeleeuwen, die van de markt in Heerlen naar zijn boerderij in Benzenrade liep. 
Deze keer ga ik niet zover terug in de tijd: ik neem u mee terug naar de jaren rond 1960, toen Welten nog 
een echt boerendorp was en de grote ruilverkaveling nog niet gestart was. Hoe zag een mooie, rustige 
zondag er toen uit? Bijna iedereen ging op zondagmorgen naar de mis in de kerk, daarna werd er thuis 
of bij familie uitgebreid gegeten. Er werd gewacht totdat iedereen thuis was ( ook op diegenen, die na de 
hoogmis even ’t café indoken), waardoor de zondagse middagmaaltijd vaak pas tegen 1 uur werd 
gebruikt. Een warme maaltijd met soep vooraf en pudding toe. Koffie en bier daarna. Na het eten 
verdwenen de vrouwen in de keuken, onder luid gepraat en gelach werd de enorme afwas gedaan, 
de mannen zaten bij elkaar in de voorkamer, pratend over politiek of de gewassen op de velden en de 
kinderen hingen wat rond. In je zondagse kleren mocht je niet zomaar naar buiten om te spelen, want je 
kleding moest netjes en schoon blijven.
Na de afwas was het tijd voor een zondagse wandeling. Niet te ver, niet te lang, want om vier uur was het 
tijd voor koffie en vla. Een van de mooiste wandelrondjes vond ik de wandeling, die via de Pijnsweg naar 
het Welterhuuske liep (let wel:dat is niet het tegenwoordige Welterhuuske. Aan de rechterkant van de 
Valkenburgerweg staat tegenwoordig een huis met die naam hoog in de gevel te pronken, maar dat was 
niet het originele Welterhuuske). Deze oude pleisterplaats lag aan de linkerkant van de 
Valkenburgerweg. Nog geen 150 jaar geleden werden daar de paarden ververst en
er kon wat gedronken worden. Naderhand werden er landbouwmachines verkocht. 
Van de paarden naar de tractoren, een logisch vervolg in de jaren na de tweede wereldoorlog. Er was 
zelfs een korte tijd een speeltuin en er werden ijsjes verkocht. Dat was voor óns, de kinderen, het doel 
natuurlijk: hopend op een ijsje op die mooie zondagmiddagen.
Meteen rechts naast het Welterhuuske om de hoek liep de Mergelsweg in een grote bocht het veld in. 
Op oude kaarten staat die weg duidelijk getekend. Zo liep je met je familie, als ijsjes etend, de veldweg in, 
langs de bloeiende velden. Het was een weg die niet door heuvelachtig terrein liep, het was een 
verbindingsweg van de holle wegen die vanuit Kunrade kwamen naar de Valkenburgerweg.Waarschijnlijk 
was het een weg voor het vervoer van de Kunradersteen, de Mergelsweg heet niet voor niets zo!
Al wandelend kwam je uit – en dat is nog steeds zo – bij het opgerichte Mariakapelletje, waar wij als 
kinderen de veldbloemen neerlegden, die we onderweg geplukt hadden. Via de Weltertuynstraat liepen 
we dan weer terug naar huis. Waar de koffie en de vla ons goed smaakte. De rest van de zondag was 
rustig, onze ouders lazen de kranten, er werd nog ’n boterham gegeten en toen was de
zondag alweer voorbij.
Ach, wat een nostalgie, wat een mooie jeugdherinnering in het rustige Welten. 
De Duitsers zeggen het zo mooi: Ach, du holde Zeit!
Kitty van Hove-Reijnaerts (kvanhove@planet.nl)

Heel Heerlen viert kerst tijdens ‘Kerst-in-Kasteel Hoensbroek’

Op 17 en 18 December van 11.00 tot 20.00 uur organiseert het Nationaal Programma Heerlen-Noord 
(NPHLN) ‘Kerst-in-Kasteel Hoensbroek’. Tijdens dit gratis toegankelijke evenement vieren we onze trots 
op buurt, stad en streek in het allermooiste kasteel van Nederland.
Bezoekers sporten, zingen, luisteren, kijken, eten en drinken mee in een programma vol met muziek, 
sportactiviteiten en verhalen. Het hele kasteel is twee 
dagen volledig gratis voor iedereen te bezoeken. 
Genoeg te beleven dus!
Behalve een sprookjesachtig kasteel kunnen 
bezoekers onder andere genieten van boogschieten, 
knutselen en zwaardvechten, op de foto met de 
kerstman, muziek van Heerlense muziekverenigingen, 
verhalen onder de kerstboom, een echte 
Kerstvrouwen- en Kerstmannenrun en nog veel meer.
Het volledige programma is te vinden op 
www.heerlen-noord.nl. 
Via de site kun je je aanmelden om 
gratis ‘Kerst-in-Kasteel Hoensbroek’ te vieren.


