
Uiterlijke inleverdatum kopij 
volgende koerier is woensdag 
14 december 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:

10-dec:  16 uur Kerstpreuve Bensroa in Dickens-stijl 
10-dec:  12 uur -17 uur  Amesi Kerstpakket-verkoop 
 Italiaanse Specialiteiten in Patternaat
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
14-dec:  20 uur Een warme Kerst met Kadans & 
 andere koren in St Martinus-kerk
17-dec:  16 uur verkoop Kerststollen bij 
17 dec & 
18-dec:  ‘Kerst-in-Kasteel Hoensbroek’
 ’t Bakkes va Welte
20-dec:  14 uur Kantina Catharina in de 
 St Catharina-school
6-jan:  Proclamatie JubileumPrins Vlavreters 
 in Patternaat
8-jan:  Proclamatie Jeugdprins en Bloemenmeisje 
 in Patternaat
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.

Twintigste jaargang nr.20  wo. 7 december 2022. Uiterlijke inleverdatum kopij 14 december. Verspreiding wo 21 december 2022. Oplage 2000 expl.

Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Welterkoerier

Wijkblad voor Welten Benzenrade

NOODKLOK PATTERNAAT: 

OPROEP AAN ALLE INWONERS VAN WELTEN- BENZENRADE

Namens het bestuur van de Stichting ‘t Patternaat 

doe ik deze oproep aan alle inwoners van onze 

gemeenschap.

Sinds november 2021 is het Gemeenschapshuis 

door de Sint Martinus parochie als pand 

overgedragen aan onze Stichting.

Sindsdien zijn wij druk in de weer geweest met een 

bescheiden facelift aan de voorkant. De credits 

hiervoor komen ten volle aan onze enthousiaste 

beheerder Harrie Muller.

Op dit moment zijn wij bezig een BidBook te schrijven voor lokale 

overheden,fondsen en sponsoren. In dit BidBook komen alle aspecten aan 

bod rondom de functie en de technische staat van het gebouw. 

Het mag duidelijk zijn dat dit niet meer van deze tijd is en veel achterstallige 

onderhoud kent. Om dit pand naar een acceptabel niveau te transformeren 

is een bedrag nodig van ongeveer 1,8 Mln euro. Deze totale renovatie is ons 

plan op de lange termijn.

Hierover zullen wij nog bijeenkomsten plannen waarbij wij de gemeenschap 

willen meenemen in de plannen.

Op de korte termijn is een bedrag nodig van 20 duizend euro. 

Dit geld wordt aangewend voor aanpassingen die strikt noodzakelijk zijn en 

op langere termijn inpasbaar zijn. Denk hierbij aan bouwkundige afwerking, 

een vaatwasmachine, verbouwing van de toiletten etc. 

Deze lijst is vrij omvangrijk. In sommige dossiers zijn we al wat verder, 

maar er is meer nodig.

Vandaar ons verzoek aan iedere inwoner van Welten Benzenrade een 

bijdrage te vragen. Dit kan door het storten op rekening 

NL25RABO0308181506 tnv Stichting ‘t Patternaat.

Ook zijn er vrijwilligers nodig die af en toe een handje helpen, want op dit 

moment is de tijdsinvestering van onze beheerder enorm.

Wij willen U op voorhand danken. Samen kunnen wij het 

Gemeenschapshuis voor Welten-Benzenrade behouden.

Voorzitter Steph Feijen namens ‘Stichting ’t Patternaat’, 



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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Misschien heeft u hem al eens, statig, in 
zijn traditioneel kostuum, met steek, 
degen enmet hellebaard rond zien 
stappen tijdens een mis in de 
St Martinuskerk, in zijn ‘thuis’-kerk 
St. Pancratius, de H.Moeder Anna in 
het Bekkerveld of de St. Joseph op de 
Heerlerbaan. En hoe hij, statig, helemaal 
volgens protocol, afhankelijk van de fase 
tijdens de mis, met passie beweegt, zijn 
hellebaard optilt, draait en laat zakken.
Rainier is een Suisse (spreek uit: Swiess). 
Andere namen zijn Kerkbaljuw of 
ordebewaker in RK-kerken. 
Tegenwoordig hebben de Suisses 
allemaal meer een traditionele taak. 
Maar wel eentje met folklore en met de nodige symboliek.
De Suisse is een directe afgeleide van de Zwitserse Garde die al sinds 
het jaar 1505 de toenmalige Paus Julius II moesten beschermen. De 
Zwitserse Garde bestond toen uit zo’n 200 hellebaardiers. De bekende 
kostuums van de Zwitserse Garde zijn in de kleuren geel, blauw en 
rood. Rainier Vrouenraets woont in Welten en al jaren geleden vroeg hij 
zich af hoe mooi het zou zijn om het oude ambt van Suisse in Heerlen 
weer nieuw leven in te blazen. 
Toen Rainier van de Deken vernam dat het kostuum van de vorige 
Suisse nog gewoon in de Pancratiuskerk aanwezig was, werd hij erg 
benieuwd. Na het kostuum gepast te hebben besloot hij toch maar een 
heel nieuw kostuum, in Maastricht, bij een uniformmaker te laten mak-
en, exact naar voorbeeld van het oude kostuum. De oude hellebaard 
werd ook terug gevonden in de kerk op de Molenberg.
Sinds onze Bisschop Harrie Smeets in 2019  naar Heerlen kwam, voert 
Rainier dit oude ambt met veel liefde en passie uit, met respect naar de 
traditie, mits uiteraard zijn zakelijke werkzaamheden dit toelaten.
Rainier is werkzaam in de uitvaartzorg en is, met zijn bedrijf, gevestigd 
op de Zandweg tussen de Heerlerbaan en het Imstenraderbos.
Vanaf 1907 hadden zijn voorouders reeds jarenlang een 
koetsenverhuurbedrijf en later ook begrafenisonderneming in Heerlen 
waar zoals toen gebruikelijk met rouwkoetsen de overledenen naar 
hun laatste rustplaats binnen heel Zuid-Limburg werden gebracht. Ook 
hierin ligt bij Rainier de kiem voor zijn liefde voor oude tradities.
Vroeger was er aan bijna iedere Katholieke kerk in Zuid-Nederland wel 
een ‘Zwitser’ verbonden. Vaak een man met een vrij beroep zodat hij 
ook overdag bijvoorbeeld vaak bij huwelijken en begrafenissen 
aanwezig kon zijn. In het verleden bestond zijn taak in de kerk vooral 
ook uit de orde handhaven, mensen een plaats aanwijzen en soms een 
mijnwerker die net vermoeid uit de nachtsjiech kwam, weer wakker 
maken.
In de 19e eeuw bestond zijn taak vooral ook uit het weghouden, uit 
de kerk verjagen, van honden die meegelopen waren met hun van ver 
gekomen baasjes. Vandaar dat ook wel eens, gekscherend, de naam 
‘Hondenslager’ werd gebruikt en op de hellebaard van de Suisse van de 
Pancratiuskerk een hond was gegraveerd.
Die tijden zijn voorbij. Tegenwoordig heeft de Suisse ook een 
functionele functie zoals gastheerschap in de kerk, pelgrims en 
toeristen in de kerk de weg wijzen en nog een heel klein beetje de
orde bewaken. Daarnaast heeft de Suisse nog ceremoniële functies 
zoals het begeleiden van priesters, acolieten, communicanten en voor-

Onze eigen Weltense Suisse Rainier Vrouenraets



lopen in processies e.d. Het adagio van de Zwitserse Garde en daarmee ook onze Suisse is: 
‘Acriter et Fideliter. Semper’ oftewel ‘Altijd Dapper en Trouw’.
In 1965 is de ‘laatste’ Suisse van de Pancratiuskerk, de heer Bram van Kuijk’ overleden.
Uit eerbied naar hem draagt Rainier nog steeds zijn oude steek (zelfde maat! ) en het 
scharlaken rode koppel met het wapen van St Pancratius er op. Veel tradities verdwijnen 
door de tijd, eentje is er, Godzijdank, terug: een Eretaak! Naast Heerlen, kent ook 
Maastricht en Valkenburg nog steeds Suisses. Overigens, over tradities gesproken: de familie 
van Rainier wordt al sinds de 17e eeuw gedoopt en begraven vanuit de St Pancratiuskerk. 
Naast het Suissen heeft Rainier ook nog andere bijzondere hobbies en drumt hij bijv. nog in 
een 2-tal bands variërend van stevige rock tot ‘De Herberg’-woonkamer-sessies. Dus mocht 
u Rainier nog eens in vol ornaat in onze kerk zien lopen dan heeft u nu enige context en kent 
u ook een beetje de achtergrond van onze eigen gepassioneerde en bijzondere Suisse en 
het cachet dat hij brengt tijdens de vieringen.

Op 6 januari 2023 is het zover. 
Met een vertraging van een jaar roept C.V. 
de Vlavrèters haar jubileumprins ‘6 moal 
11 plus 1’ uit. Het gemeensjapshoes is 
weliswaar de vertrouwde locatie voor die 
proclamatie, maar daarmee houdt elke 
vergelijking met eerdere proclamaties op. 
Deze editie, waar wij, na meer dan 1.000 
dagen geen vasteloavend, zo naar hebben 
uitgekeken, heeft alles in zich om bij aan-
wezig te willen, nee zelfs moeten zijn. 
Het belooft een ‘magische’ avond te 
worden met, naast het uitroepen van 
onze jubileumprins, een aantal geweldige 
artiesten. 
De avond start met een verpletterend 
optreden van de ‘Kampioene van de nach’, 
SPIK & SPAN. 
De spanning zal vervolgens flink worden 
opgevoerd met als hoogtepunt het 
uitroepen van onze jubileumprins.
Daarna zal feestband TONCA het 
gemeensjapshoes op haar grondvesten 
laten schudden. Tenslotte zal onze de DJ 
het entertainment tot in de vroege uurtjes 
voortzetten.

En onze nieuwe Hooglustigheid? Die viert 
dit spetterende feest, na 2 jaar zwijgplicht, 
graag op de dansvloer te midden van alle 
Vasteloavendsgekke uit Welte-Bensroa en 
omstreken. In de volgende editie van de 
Welter Koerier volgt meer informatie over 
de proclamatie op 6 januari 2023 (aanvang 
20.11 uur), waarin we ook de – inmiddels 
vertrouwde – 11 kandidaten aan u 
voorstellen… 

Voor meer informatie adviseren we u om onze social media kanalen en onze gloednieuwe website 
(www.cvdevlavreters.nl) de komende tijd goed in de gaten houden!

JubileumPrins oetrope…‘Angesj dan angesj’ 
en vooral een magische avond voor iedereen! 



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

De lekkerste originele Italiaanse delicatessen vindt u bij Amesi.
Mooi om te geven én te ontvangen.

Amesi is een webwinkel gelegen aan de Weltertuijnstraat 42A.
Onze specialiteit zijn authentieke maar vooral heerlijke Italiaanse delicatessen.

We maken ook mooie (kerst) pakketten en relatiegeschenken.
Op onze website kunt u ons aanbod bekijken,

of maak een afspraak om een kijkje te nemen in onze opslag. 

Uw bestelling afhalen? Graag!
Gebruik de kortingscode AFHALEN en ontvang direct 7,5% korting.

11 December organiseren wij in het Gemeenschapshuis in Welten een Italiaanse kerstmarkt
van 12.00 uur tot 17.00 uur met mooi verpakte kerstmanden en pakketten.

Ook kunt u dan proeven van diverse heerlijkheden.

U bent van harte uitgenodigd!

    Weltertuijnstraat 42A                                      www.amesi.nl                                                           T 045- 2031143  



Een warme kerst met Kadans

“Heemkunde”, naar het woord heem, is 
onderzoek naar de eigen leefomgeving.
Heemkunde valt onder het immateriële 
culturele erfgoed en omvat alle wetenschap-
pen op lokaal of regionaal niveau, met als doel 
heemkennis te vergaren. Het onderzoek kan 
gericht zijn op de geschiedenis (bijvoorbeeld 
door middel van archeologie), geografie, 
demografie, genealogie, dialectologie, 
toponymie, aardrijkskunde, biologie en 
ecologie van een woonplaats of omgeving.

Zoals in het boek “IDILLISJ WELTE DURCH DE JOARE HIN”, hetgeen in het voorjaar is verschenen, is vermeld, heeft de 
Heemkundevereniging door de jaren heen verschillende werkgroepen gehad die zich met bovenstaande 
onderwerpen hebben beziggehouden, hetgeen resulteerde in kleine of grotere geschriften (boeken).
De vereniging bestaat uit een min of meer vaste kern van ca. 110 leden. Als we kijken naar onze zusterverenigingen 
in de regio hebben we in vergelijking hiermee een relatief grote vereniging.
Het bestuur heeft zich nu ten doel gesteld om, bij voldoende belangstelling, opnieuw enkele werkgroepen in te 
stellen. Daarom is zij aan het inventariseren en selecteren wat in ons “archief” nog onaangeroerd ligt en op een 
onderzoek wacht, zoals op het gebied van fotografie, bidprentjes, stamboomonderzoek en genealogie.
Daar dit voor de bestuursleden, 4 personen, een zeer intensief werk is, zijn we op zoek naar mensen die ons hierbij 
willen assisteren.
Ook willen we periodiek weer een verenigingsblad gaan uitbrengen, waarvoor eveneens ondersteuning nodig is.

“Zonder geschiedenis geen toekomst”
Dit gezegde is ook voor het werk van de Heemkundevereniging van groot belang.
Belangstellenden kunnen reageren op onderstaande e-mail adressen:
Heemkundesecretariaat-WB@outlook.com  en  Heemkundeweltenbenzenrade@gmail.com

HEEMKUNDEVERENIGING WELTEN – BENZENRADE

Elk jaar organiseert zangkoor Kadans uit Heerlen 

een kerstconcert samen met andere koren, dit jaar 

op woensdag 14 december, aanvang 20.00 uur in de 

Martinuskerk in Welten.

De deelnemende koren zijn BinSingen, een mannen-

koor uit Aken met een heel verfijnde samenzang, 
popkoor Divided, een jongerenkoor verbonden aan 

de muziekschool met een eigen fris geluid, Gemengd 

Koor Parkstad, waarbij het plezier in zingen te horen 

is in de uitvoering van de liederen en zangkoor 

Kadans, een gemengd koor uit Heerlen met een her-

kenbare eigen klank.

De avond wordt rond 22.00 uur afgesloten met het 

gezamenlijk zingen van stille nacht, in het Engels, 

Duits en Nederlands.

De entree is gratis, een vrije gave wordt op prijs 

gesteld. In de pauze is er koffie, thee en vla.
U bent van harte uitgenodigd voor dit gevarieerde 

kerstconcert in de Martinuskerk, die vanaf 19.30 uur 

geopend is voor publiek.

Te huur aangeboden: 
ruime garagebox met verlichting, 

stopcontact en automatische poort 

Voor info: 0615668835

Koeriertje



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



Haast

“Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, 
maak plaats, wij hebben ongelofelijke haast”, 
zong Herman van Veen al drieënveertig jaar 
geleden, in 1979. Wat een profetische blik 
had deze songwriter toen, als je naar de 
huidige tijd kijkt.
Het lijkt wel of de tijd steeds sneller gaat. 
“De tijd vliegt voorbij”, hoor ik steeds vaker  
zeggen.
Auto’s en treinen rijden sneller, vliegtuigen 
vliegen sneller, fietsen (e-bikes!) en stints 
gaan alsmaar sneller. Ook veiliger?
“We moeten rennen, springen, vliegen, 
duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan”.
We zijn in een haastmaatschappij beland, 
waarin menigeen strandt in een burn-out. 
Was een burn-out decennia geleden vooral 
iets voor veertigers en vijftigers, tegenwoordig 
komen ook studenten en dertigers steeds 
vaker de man met de hamer tegen. In wat 
voor een wereld leven we eigenlijk?
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw 
werd de fax geïntroduceerd, eind jaren 
negentig werd de gsm gangbaar en ook de 
e-mail had haar intrede gedaan. Alles ging 
sneller, alles moest sneller gaan. Mensen 
fokten elkaar op. “Ik heb nog steeds niks van 
je gehoord, na mijn mailtje van gisteren”, 
hoorde ik laatst. Zijn we gek geworden?
Vroeger stuurde je een brief en wachtte dan 
rustig twee weken op een antwoord.
Tegenwoordig moet alles acuut, vandaag 
nog, liefst direct, nu. Gestoord! Ik heb er 
geen ander woord voor. Het is toch logisch, 
dat steeds meer mensen dit tempo niet 
meer kunnen volgen en afhaken.
Sinterklaas was in de stad ook al na 
anderhalf uur weer weg, tot teleurstelling 
van veel ouders en huilende kinderen, die 
geen handje van de Goedheiligman hadden 
gekregen.
Overigens is de Sint nog niet het land uit 
of de kerstman komt alweer met zijn 
rendierenslee aan gesjeesd. 
De eerste kerstbomen zag ik nu al her en 
der half november. Volslagen idioot of toch 
niet?
De enige reden die ik voor het vervroegen 
van de gezellige kerstsfeer kan bedenken is, 
dat de mensen zich bewust zijn van de voort 
schietende tijd en daarom zo lang mogelijk 
willen genieten van het kerstfeest. Als het zo 

doorgaat staan over een paar jaar de 
kerstbomen al met Pasen in de woonkamers 
en huppelt de Paashaas samen met de Sint 
hand in hand door Heerlen en Welten.

De tegenhanger van al dat gehaast zoeken 
mensen in mindfulness, yoga, tai chi, 
meditatie, Chi Kung, Qi gong enz. Dat is de 
gezonde weg. Het slikken van pillen is 
meestal de ongezonde weg. Big Pharma 
heeft natuurlijk belang bij het zoveel 
mogelijk slikken van pillen en soms is dat 
tijdelijk ook wel noodzakelijk. Het jaren 
blijven slikken van pillen kan echter tot een 
verslaving leiden, waarvan men dan niet 
meer zo makkelijk afkomt. Ik weet er alles 
van.

Nee, het lichaam is behoorlijk zelf 
herstellend, mits wij het goed behandelen. 
Veel buiten zijn, veel bewegen, goede 
voeding tot je nemen, stress vermijden, niet 
te veel alcohol nuttigen, niet roken. Eigenlijk 
weten we wel hoe het kan, hoe het moet, 
maar soms zijn we de weg kwijt. Meld je 
dan bij een van de sportscholen in Welten 
of bij adem- en ontspanningstherapeute 
Manon Mommers op Weltertuijnstraat 22 
voor diverse relaxmethodes. Zij helpen je 
te onthaasten, want – u weet het – haastige 
spoed (is dat geen pleonasme?) is zelden 
goed!
U kunt ook eens luisteren naar “Weightless” 
van Marconi Union en Lyz Cooper (ook nooit 
van gehoord?).
Ik ga onthaasten. U ook?

Anton Winnikes

 Taal van de mam
 door Ger Pickaerts

 Sinterkloas

 D’r insigste bussjop
 mit ee ieëwig leëve.
 Ee groeët geluk dat
 ózze nuie kaploan
 neet Piet heesj.



We hebben vorig jaar geen kalender kunnen publiceren, maar zijn gelukkig dat we een samenwerking 

hebben kunnen aangaan met een Heemkundevereniging die ook reeds meerdere jaren een prachtige 

jaarkalender heeft gepubliceerd.

Dit heeft ertoe geleid, dat de Heemkundevereniging Welten-Benzenrade in samenwerking

met de Heemkundevereniging Heerlen-Stad, een kalender heeft samengesteld voor het jaar 2023.

Wederom met foto’s van oud naar nieuw en veelal in kleur, met beschrijving van afgebeelde objecten.

We hebben de prijs, ondanks alle prijsverhogingen, laag gehouden, te weten € 8,00 .

Te bestellen via een e-mail aan: Heemkundesecretariaat-WB@outlook.com, 

onder vermelding van uw adres en telefoonnummer.

Na een succesvolle eerste editie in 2019 organiseren José Bouwels en Aline Ploeg in december wederom 

‘liefs! uit de kerstweggeefwinkel’. De kerstwinkel met gratis cadeautjes vindt weer plaats in Betahuis 

(Wilhelminaplein 25) in het centrum van Heerlen.

Met de weggeefwinkel bieden we een alternatief voor de wegwerpeconomie en leveren we een 

bijdrage aan een beter milieu. Daarnaast creëren 

we een plek waar iedereen welkom is en waar mensen op een laagdrempelige manier goed kunnen doen 

voor elkaar. Een winkel waar het niet draait om geld, maar om medeleven en respect. 

We bieden iedereen een gratis kopje koffie of thee met een koekje aan.
Een vrijwillige bijdrage geven mag; het ingezamelde geld gaat naar House of Animals, een organisatie die 

wil bijdragen aan een duurzame en harmonieuze samenleving, waarin mens, dier, natuur en milieu een 

gezonde balans vormen.

Volgende week woensdag 7 december verzamelen we spulletjes die mensen ons komen brengen. 

Op zaterdag 10 december openen we de winkel om 14.00 uur feestelijk!

Liefs! is open op 9, 10, 11, 16, 17, 18 en 22 december van 12.00 tot 17.00 uur.

Kalender 2023 Heemkundevereniging Welten-Benzenrade

Gratis cadeautjes bij Liefs! uit de weggeefwinkel



Op vrijdagmiddag 25 november stonden (bijna) alle leer-
lingen van de Buitenhof-school Mondriaan met hun leer-
krachten bij de bomenkraamkamers. Op die middag werd 
door de wethouder Cultuur van de gemeente Heerlen dhr 
Jordy Clemens, de plaquette onthuld, die liet zien wat de 
bedoeling is van deze kraamkamers. Vanaf het fietspad op 
de John. F. Kennedylaan zie je deze kraamkamers al liggen.
Ronde vormen, met daarin jonge bomenaanplant. Ietsje verderop op het terrein liggen er nog een 
aantal. Deze jonge boompjes zijn door heel wat leerlingen uit het bos gehaald en overgeplant in de 
beschermende, met houten hekjes omringde, kraamkamers. Het zijn er meer dan je denkt! Er is heel 
hard gewerkt door deze kinderen, onder de bezielende leiding van hun leraar, Pascal Bos.
Het is echt een fraai gezicht en iedereen kan dit alles gaan bekijken. Over een flink aantal jaren zijn deze 
jonge boompjes al uitgegroeid tot mooie exemplaren en zo zullen ze kleine bosschages vormen, voor 
vogels, insecten en – heel belangrijk – voor schaduw.

Namens ‘Buurtgericht Werken Welten-Benzenrade’, Kitty van Hove 

De Bomenkraamkamers van Mondriaan

Uitnodiging om op de Catharinaschool 
een kopje koffie of thee te komen drinken! 

Dit schooljaar volgen er twee groepen leerlingen de lessen horeca. 
De leerlingen oefenen in de keuken hoe ze een gerecht moeten 
bereiden. Daarnaast leren ze ook wat werken in de bediening in-
houdt. 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 wil u graag uitnodigen op dinsdag 20 december 2022 van 14.00 tot 15.00 uur. De leerlingen 
ontvangen u in het speciaal daarvoor ingerichte lokaal: Kantina-Catharina. Wat kunt u bij ons bestellen?: 
Koffie/thee voor € 1,75 en 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 krijgt u een bevestiging. 



Afgelopen twee jaar zijn met de Kerst Kerststollen gebakken en verkocht en 
het was een groot succes. De reacties waren overweldigend. Jammer dat 
niet iedereen voor familie en vrienden een extra Kerststol mocht kopen. 
Ook dit jaar moeten we het aantal beperken tot één kerststol per persoon.
Mochten er dan toch nog te weinig zijn dan kun je ter plekke een kerststol 
bestellen en afhalen op woensdag 21 december om tussen 16.00 en 17.00 
uur. Op zaterdag 17 december van 16.00 tot 19.00 uur verkopen we weer 
onze inmiddels welbekende Kerststollen in ’t Bakkes en om te vermijden dat 
we weer te weinig Kerststollen hebben gaan de bakkers liefst 3 dagen aan 
de slag. Op woensdagavond wordt de oven van ’t Bakkes al opgestookt en 
de daaropvolgende dagen worden de Kerststollen gebakken. Als het dorp 
op deze dagen weer vol rook hangt dan weet je in ieder geval waar dit aan 
ligt. ’t Bakkes wordt in kerstsfeer gebracht met prachtige verlichting , 
kerstversiering en vuurkorven. Naast de Kerststollen (gemaakt van 
Kollenberger speltbloem en in de houtoven gebakken) verkopen we ook 
de overheerlijke stroop(zeem) gemaakt van appels en peren uit onze eigen 
boomgaard, kersenjam, kweeperengelei en honing. Als kerstdecoratie 
verkopen we maretak, prachtige rode sierappeltjes uit de fruitbomen in de 
Loorenhof en reuze dennenappels uit de tuin van Anny en Frans.
Om het helemaal feestelijk te maken krijgt iedere bezoeker een glas 
Glühwein of een beker warme chocolademelk met een snee van onze eigen Kerststol.
Het bestuur en de leden van de hoogstamfruitboomgaard de Loorenhof, de bakkers van ’t Bakkes va 
Welte en de molenaars van de Weltermolen wensen je hele fijne Kerstdagen, inne gowwe roetsj en een 
gezond en gelukkig 2023. Tot zondag 19 december bij de ’t Bakkes va Welte, de Doom 5, 6419 CW Welten

Zaterdag 17 december van 16.00 tot 19.00 uur 
verkoop Kerststollen bij ’t Bakkes va Welte

Kerstpreuve Benzenrade

Op zaterdag 10 december verandert Benzenrade in een 
sprookjesachtig ‘Dickens’ dorp. Beleef samen met haar 
inwoners deze magische transformatie en dompel je onder
in deze bijzondere sfeer uit de 19e eeuw. Wandel door de 
pittoreske straatjes, geniet van diverse lokale hapjes en 
drankjes, luister naar de prachtige kerstmuziek en ontmoet 
de bijzondere personages en koetsen uit de boeken van Charles 
Dickens. Voor de kinderen is er een draaimolen, een sledebaan 
en mag natuurlijk de kerstman niet ontbreken die de kapel tot 
zijn huis heeft gemaakt.
Kom de magische sfeer proeven tijdens dit 1ste “Kerstpreuve 
Benzenrade” spektakel. U kunt de wandeling starten vanaf 16.00, 
vanaf het gemeenschapshuis in Welten. Vanuit Welten loopt u 
naar hart van Benzenrade. Laat u betoveren en door de magie 
van Charles Dickens!




