
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:

26-dec: 2e kerstdag IVN:  Traditionele en gezellige 
  Kerstwandeling, Gallusstraat

30-dec:  10 uur Pannenkoekentoernooi voor 
  de jeugd – Weltania
1-jan: 15:30 uur   Nieuwjaarsreceptie Weltania
6-jan:   Proclamatie JubileumPrins 
  Vlavreters in Patternaat
8-jan:   JeugdRevue: Proclamatie 
  Jeugdprins en Bloemenmeisje 
  in Patternaat
8-jan: 13 uur  ‘Spek en Ei’ toernooi Weltania
10-jan:  IVN lezing over de landbouw 
  vroeger, nu en in de toekomst 
  Gallustraat
15-jan:   Herrensietzung 
  C.V. de Vlavrèters in Auberge 
  de Rousch
21-jan: 18:11uur  JubilieumPrinsenReseptie 
  Vlavreters, 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

JEUGDREVUE 8 JANUARI 2023
PROCLAMATIE JEUGDPRINS EN BLOEMENMEISJE

Op zondag 8 januari 2023 is er weer 
Jeugdrevue van C.V. de Vlavrèters. 
En dit jaar zijn het niet alleen de 
kinderen, maar ook grote mensen 
die in Welte-Bensroa aan het 
publiek laten zien wat zij allemaal 
kunnen.
Het thema van de Jeugdrevue is dit 
jaar: “Vasteloaves Academie”.
Weet jij een leuk dansje, ken je een 
leuke buut, kun je goed zingen of 
playbacken of kun je misschien 
nog wel iets heel anders, geef je 
dan snel op en laat dat aan heel 
Welte-Bensroa zien. Door een 
beetje te oefenen krijg je vast veel 
applaus maar natuurlijk krijg je ook de welbekende “Sjnuutsmoel”.
Je kunt je opgeven bij Monique Luijten, haar telefoonnummer is 
06-41199451 en haar e-mailadres is: jmluijten@ziggo.nl. 
Je kunt je inschrijven tot en met vrijdag 6 januari 2023.
Natuurlijk zullen tijdens de Jeugdrevue ook onze nieuwe Jeugdprins en ons 
nieuwe Bloemenmeisje worden uitgeroepen. Ben jij ook zo benieuwd?
Wij zien jullie graag op zondag 8 januari 2023 in het gemeenschapshuis van 
Welten voor de Jeugdrevue. 
Het programma begint om 14.11 uur maar de zaal is al open vanaf 13.30 
uur. De entree bedraagt € 2,00 per persoon en onze artiesten mogen 
uiteraard gratis naar binnen. Wij vinden het overigens heel leuk wanneer 
niet alleen de kinderen maar ook de ouders verkleed komen, Alaaf!
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Belangrijke
telefoonnummers
Alarmnummer:     
Gemeente Heerlen:     
Beheerder Gemeenschapshuis:     
Sociaal Buurtteam:       
Martinuskerk:
Politie:
Wijkagent Peter Prud’homme de Lodder via
Centrale voor acute gevallen:
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RD4:
Nightcare:
Ziekenhuis:
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Alg. maatschappelijk werk:
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Bureau voor rechtshulp:
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E-mailadres redactie Welterkoerier:
welterkoerier@gmail.com

Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Fons Daemen: Fons.Daemen@GMail.com
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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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Deze keer wil ik u meenemen naar de Aarweg, die zijn naam te danken 
heeft aan hoeve De Aar. Waarschijnlijk denkt u nu: “maar deze weg bestaat 
toch niet, of niet meer?” Dit klopt inderdaad, de hele Aarweg bestaat niet 
meer. Maar het eerste stuk bestaat nog wèl. Loop in gedachten de 
Benzenraderweg af, een oude route naar Benzenrade, vanuit het centrum 
van Heerlen, tegenwoordig vanuit de Kruisstraat. 
Een klein stuk verder heeft deze Benzenraderweg ook een zijweg, aan de 
rechterkant. Dat is en was de Aarweg. Op de hoek is een slager en bakker 
in één pand, op de andere hoek is een breiwinkel gevestigd. Daar liep de 
oude Aarweg, het veld in, over heuvelachtig terrein, richting hoeve De Aar.
Er was nog geen autosnelweg, geen Keulse baan, zoals de N281 in de 
volksmond genoemd wordt. Er was slechts een veldweg, breed genoeg 
voor boerenkarren. Deze weg voerde naar de hoeve, die er nu niet meer is. 
Dat was de oude hoeve De Aar, die vervangen is door een moderne 
boerderij in de jaren rond 1923.
De aanleg van de autoweg is al begonnen in de jaren ’30, maar door de 2 
de wereldoorlog zijn de bouwactiviteiten stil komen te liggen. Pas ruim na 
1965 werd deze weg, de N281, doorgetrokken richting Bocholtz. Toen werd 
het oude Aarweggetje definitief doorbroken. 
Maar toch kun je tegenwoordig nog steeds een stukje van deze weg 
gebruiken. Eerst neem je dus de zijweg van de Benzenraderweg, die nog 
steeds Aarweg heet ( leve de behoudzin) en als je de fiets- en voetgangers-
brug over bent gestoken, ligt meteen rechts een oud stukje tracé van deze 
veldweg. De oorspronkelijke Aarweg liep in een grote bocht naar de 
boerderij. Dat is te zien op bijgevoegde kaart
Waarschijnlijk was de weg sterk heuvelachtig, en als je dan bovenop de 
rand stond, en rond keek, zag je de vijver liggen, glinsterend tussen de 
bomen en het torentje van de Weltermolen. Dat moet er idyllisch uit 
hebben gezien.
Er bestaat nog een foto van een 
Amerikaanse tank op de Aarweg, vlakbij 
de eerste huizen op de hoek van de 
Aarweg en de Benzenraderweg. Als je 
goed kijkt, zie je in de verte de hoge 
heuvelrand met bomen. Dat zijn de 
bomen rond de hoeve De Aar, 
de autoweg lag er nog niet. 
Dus mijn conclusie is dat de Amerikanen 
in hun tank gebruik hebben gemaakt 
van de oude veldweg de Aarweg. Aan 
de ondergrond is duidelijk te zien, dat 
het een landweg was.
Foto is afkomstig uit het boek: 
‘Eveneens voor de goede orde’ 
Heerlen in oorlogstijd 1940-1944, 
bldz.65. Geschreven door
 Jos Hoogeveen.
Kitty van Hove -Reijnaerts 
(kvanhove@planet.nl)

Met vriendelijke groeten,
 
Namens de redactie van de Welterkoerier,
Fons Daemen

Langs Oude Wegen: De Aarweg



ZATERDAG 24 DECEMBER
KERSTAVOND

17.30 uur 
Gezinsviering 
kerstspel door

communicanten 
muziek: Koperensemble,

T.O.G
 
 

20.00 uur 
1e Nachtmis

 
muziek: Tessa Kokkelkoren

 
 

22.00 uur
2e Nachtmis

 
muziek: Gem. Kerkelijk

Zangkoor St.Jospeh
Heerlerbaan- Welten

 
 
 
 

ZONDAG 25 DECEMBER
EERSTE KERSTDAG

 
10.00 uur

H. Mis 
muziek: Fam. koor Chrisko

 
 
 

MAANDAG 26 DECEMBER
TWEEDE KERSTDAG

 
10.00 uur

H. Mis
muziek: Mozart Ensemble

 
 

MARTINUSKERK, WELTEN 

KERSTVIERINGEN 
 

2022

KOM JE KERSTSTAL
BEZOEKEN? 

 
Eerste en tweede kerstdag kunt u de

kerststal bezoeken in de Martinus Kerk.
De kinderen kunnen tijdens het bezoek
knutselen/ kleuren met de kapelaan.  

25 EN 26 DECEMBER 
14.00 UUR T/M 16.00 UUR 



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl



Het veldvoetbal ligt vier weken stil, maar de 
activiteiten bij Weltania gaan in deze 
vakantieperiode gewoon door. 
De jeugdteams spelen tot eind januari de zaalvoetbalcompetitie en op Sportpark Terworm staan de volgende zaken 
gepland:

• Vrijdag 30 december vanaf 10.00 uur: pannenkoekentoernooi   voor de jeugd
• Zondag 1 januari vanaf 15.30 uur: nieuwjaarsreceptie 
 Wij nodigen iedereen uit om op 1 januari vanaf 15.30 uur met   ons het glas te komen heffen 
op een voorspoedig 2023. 
 Kom gezellig naar Terworm om vrienden en bekenden een    gelukkig nieuwjaar te wensen.
• Zondag 8 januari vanaf 13.00 uur: spek en ei toernooi voor de   senioren.

PRINS OETROPE 2023

C.V. de Vlavrèters
6  J A N N E W A A R  A A V A N K  2 0 : 1 1  

GEMEENSJAPSHOES WELTE

JUBILEUMPRINS OETROPE

6 x 11 
Joar

SPIK & 
SPAN
TONCA



  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Presenteert: 
Ózze kandidaat-Jubileum Prinse  

vuur 2023 
Tim I Feijen 

 
Tim is 43 jaar, getrouwd met Femke en vader van Lotte en Finn. In het dagelijks 
leven is hij Directeur/Eigenaar van Zuyver in Dienstverlening. 
Zijn hobby’s zijn carnaval vieren met Kegelkloep Welte, saxofoon spelen bij 
Herriemenie Miserabel en lekker met het gezin gaan wandelen.  
                                                                                                            ALAAF PRINS TIM I ??? 

Simon I Eurlings 
 
Simon is 34 jaar en getrouwd met Daina. Beroepsmatig is hij Eigenaar van de 
Moestuinman. In zijn vrije tijd trapt hij nog altijd een balletje op het 1e elftal van 
Weltania en verder houdt hij van reizen, stappen en uiteraard samen met vrienden 
carnaval vieren.  
                                                                                                      ALAAF PRINS SIMON I ??? 

Bram I Leenen 
 
Bram is 36 jaar en woont samen met zijn partner Anne en zoon Lode. Hij is 
werkzaam als Makelaar bij het gelijknamige familiebedrijf Leenen Vastgoed. 
Zijn hobby voetballen doet hij inmiddels op het derde elftal van Sporting Heerlen 
en verder speelt hij graag Padel en wordt steevast carnaval gevierd met zijn 
vrienden van CV Gee Idee.                                                         ALAAF PRINS BRAM I ??? 

Joery I Kuiten 
 
Joery is 24 jaar en samenwonend met zijn vriendin Zoë. In het dagelijks leven is hij 
werkzaam als Stoffeerder bij De Grave Woning- en Projectinrichting. 
Hij houdt van carnaval en was in 2010 Jeugdprins bij C.V. de Vlavrèters. Ook gaat 
hij graag op stap en vindt hij het leuk om een potje voetbal te kijken.  
                                                                                                        ALAAF PRINS JOERY I ??? 

Nigel I Beckers 
 

Nigel is 30 jaar en woont samen met zijn vriendin Britt. Hij is werkzaam als 
Manager in het familiebedrijf Auberge de Rousch. 
In zijn sporadische vrije tijd gaat hij graag skiën. Verder is hij altijd in voor het 
maken van een reis en viert hij graag samen met zijn vrienden carnaval.  
                                                                                                        ALAAF PRINS NIGEL I ??? 
 

Quinten I Van Dooren 
 

Quinten is 33 jaar en vrijgezel. Hij werkt als Commercieel Medewerker bij 
familiebedrijf Van Dooren BV. Een van zijn grote hobby’s is het vieren van carnaval 
met zijn vrienden van CV Ca Va. Verder houdt hij van koken, gaat hij graag op stap 
en is hij actief bij de Ronde Tafel 96.  
                                                                                                  ALAAF PRINS QUINTEN I ??? 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Op zes jannewaar 2023 um 20:33 oer i ’t Gemeensjapshoes! 
 
Wie gebroekeligk op d’r ieësjte vriedig va ’t nuie joar proklamere vier ózze nuie Prins. Al werrem d’r 66e Prins va C.V. de Vlavrèters 
i óz versjóve Jubileumjoar. Mit sjpetterende óptreëdes va SPIK & SPAN en coverband TONCA.  
Went de boeët dich noa al die fesdaag op d’r bulles begint te valle, da is ’t Gemeensjapshoes va Welte de plaatsj woar ste hin mós 
um geliek te kieke weë d’r nuie Hoeëglustigheed weëd va Welte-Bensroa!  
Gemuutlig, óngedwonge mit plezeerige miensje óngeree ee pilske drinke op ’t nuie joar en d’r nuie Prins. 
 
Beleef oetgenuëdig, C.V. de Vlavrèters Welte-Bensroa 
 
  

Stef II Eijssen 
 
Stef is 27 jaar en binnenkort samenwonend met zijn vriendin Robin. Hij is 
werkzaam als Recruiter bij Tempo-Team en daarnaast bezig met het brouwen van 
eigen bier als gecertificeerd “Bierista”. Zijn hobby’s zijn keepen in het 2e elftal van 
RKSV Minor en volop Carnaval vieren; als lid van de Raad van 11 van C.V. de 
Vlavrèters en met zijn vrienden van CV de Vothoare.          ALAAF PRINS STEF II ??? 
 

Rob I Vervoort 
 
Rob is 34 jaar, getrouwd met Janine en vader van Fenna en Oskar. Hij werkt als 
Salesmanager bij Volta Solar. In zijn vrije tijd gaat hij graag motorrijden en skiën. 
Verder heeft hij een grote passie voor muziek. Carnaval wordt jaarlijks gevierd 
met Kegelkloep Welte en zijn vriendengroep van CV Gee Idee.  
                                                                                                         ALAAF PRINS ROB I ??? 

Thomas I Kuijer 
 

Thomas is 39 jaar, getrouwd met Jurate en vader van Valentijn, Floriaan en 
Emmelie. Hij is werkzaam als Business Consultant bij Obvion Hypotheken. Grote 
hobby is voetballen, momenteel op het 1e elftal bij VV Partij. Verder viert hij altijd 
graag carnaval met zijn vrienden van de Jong Blutsjen.  
                                                                                                 ALAAF PRINS THOMAS I ??? 

Lars II Wachelder 
 

Lars is 44 jaar en woont samen met zijn partner Els en haar kinderen. Hij is 
beroepsmuzikant bij het Johan Strauss Orkest van André Rieu. 
Toeren door het Limburgse Heuvelland op zijn racefiets, carnaval vieren en met 
name meelopen in de carnavalsoptochten van Heerlen en Welten behoren tot 
zijn belangrijkste vrijetijdsbesteding.                                      ALAAF PRINS LARS II ??? 

Rim I Huijnen 
 

Rim is 21 jaar, vrijgezel en nog woonachtig bij zijn ouders. Als student volgt hij de 
HBO Sportkunde-opleiding aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. 
In zijn vrijetijd voetbalt Rim bij het 3e elftal van Weltania, gaat hij graag op stap 
met zijn vrienden en wordt volop carnaval gevierd met CV de Japies.  
                                                                                                          ALAAF PRINS RIM I ??? 



Jubileumprinsenresepsie & 
fieëstoavond 6 moal 11 plus 1

Vuuraakondiging
Zamsdig d'r 21e jannewaar 2023

Aavank fieëstoavend 18:11 oer

C.V. de Vlavrèters

Locatie: Auberge de Rousch
Kloosterkensweg 17
6419 PJ HeëleInformatie resepsie kiek op d'r website:

www.cvdevlavreters.nl

GRATIS ENTREE !!!!

10 FEET UP BAND

Meerd
ere

 

DJ's

Vuuraakondiging reseptie
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Sluit het jaar Heerlijk af met AMESISluit het jaar Heerlijk af met AMESI

Amesi heeft nog mooie Italiaanse producten
perfect voor uw oudejaarsavond 

Heerlijke Prosecco en Spumante en
de lekkerste Olijfolie en Tapenades.

Of begin 2023 lekker simpel met originele
Italiaanse pasta en pastasaus.

Kijk op onze website
en denk aan de
Welten korting!

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



Kerstmis
“I’m dreaming of a white Christmas” van Irving Berlin, 
in 1942 voor het eerst gezongen door Bill Crosby, 
beeldt een tijd uit die wij ons nauwelijks nog kunnen 
voorstellen. Een dik pak sneeuw, lampjes die 
schitteren in witte kerstbomen, verkeer in de laagste 
versnelling vanwege gladheid. Verleden tijd. 
De opwarming van de aarde heeft een “white 
Christmas” in ons land tot een illusie gemaakt. 
Hopelijk heb ik het mis. Weet u nog?
De straten in Welten hagelwit bedekt, mensen 
ingepakt in dikke winterjassen en met ijsmutsen op, 
schaatsen op de Weltervijver. Volgens mij hebben we 
nog goed kunnen schaatsen in 2012. 
Daarna niet of nauwelijks. In 2021 was er voor de 
schaatsliefhebbers heel even genoeg ijs op de 
Weltervijver. Toen ik eindelijk mijn verstofte 
schaatsen op zolder had gevonden, was het alweer 
te laat. De dooi was ingezet en het ijs was te dun 
geworden. Mijn ijzers zijn weer opgeborgen en zullen 
waarschijnlijk nooit meer mijn voeten voelen.
Toen ik klein was vertelde mijn vader graag over het 
schaatsen in de winter. Hij had ook aan wedstrijden 
meegedaan op de roeivijver in Sittard en had daar 
de tweede prijs gewonnen. Ik was diep onder de 
indruk en trots op mijn pa. Later hoorde ik, dat er 
maar drie deelnemers waren geweest. Het voetstuk 
waarop ik mijn vader had geplaatst, werd opeens 
een stuk kleiner. Enfin. Ja, kerstmis. De viering van 
de geboorte van Jezus Christus ontstond in de vierde 
eeuw na Chr. In Rome. De kerstboom hebben we te 
danken aan Luther, die de kerstboom in de zestiende 
eeuw tot symbool van de geboorte van Jezus 
verklaarde. De kerstballen staan voor de vruchten 
waarvan Adam en Eva stiekem aten. 
Aan dat liefdeskoppel hebben we alle ellende te 
danken. De piek staat voor de ster die de Wijzen 
uit het Oosten de weg naar Bethlehem wezen; dat 
waren in elk geval geen politici.
Kerstmis is een christelijk religieus feest. Joden, 
moslims, hindoes, boeddhisten, Jehova’s Getuigen 
vieren geen kerstfeest. Waarom behalve christenen 
ook alle niet-christenen lekker vrij hebben op 1 e en 2 
e Kerstdag, is mij een raadsel. Datzelfde geldt 
eigenlijk voor het Paasfeest, de herdenking van 
Christus’  Verrijzenis uit de dood, Hemelvaartsdag en
Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest over 
de apostelen en gelovigen.
Iedereen lekker vrij op deze feestdagen? 
Hoezo?
Alle niet-gelovigen zouden eigenlijk gewoon moeten 
doorwerken. Lijkt me niet onredelijk.
Of, alle christenen moeten ook vrij hebben bij het 
islamitisch Suiker- en Offerfeest, bij de Holi en Divali, 
het hindoeïstisch lente- en lichtjesfeest én bij de 
Magha Puja, de Theravada en Wesak, de 
belangrijkste boeddhistische feestdagen (heb ik ook 
moeten opzoeken, hoor).
Het is het een of het ander. Ieder zijn eigen feestje, 
toch?
We kunnen ook alle religieuze feestdagen afschaffen, 
maar dan moeten we wel nog harder werken. Ook 
geen optie, gezien het aantal burn-outs.

 Taal van de mam
 door Ger Pickaerts

 Krismes

Fieës vuur ’t kink mit
mieljoeëne lempkes
ónmiensjelik dat
mieljoeëne kinger
hónger hant,
hoapelik geet bei ós zelf
ins ee lempke brenne.

Kerstmis is door de jaren heen meer een feest voor 
iedereen geworden, omdat het ook gaat
om vrede, liefde, bezinning, rust. Die boodschap 
geldt voor allen, gelovigen en niet-
gelovigen.
Na een jaar hard werken (nou ja) is het tijd voor het 
gezin, voor vrede, voor een warm en
gezellig samenzijn bij een feestelijk versierde kerst-
boom.
Ik ga in elk geval met mijn vrouw met Kerstmis naar 
de nachtmis van Taison (onze eigen ster
uit het Oosten) in de kerk van Welten en daarna lek-
ker worstenbroodjes en wafels
smikkelen. En u?
Zolang Poetin nog niet voor onze deur staat, mogen 
we gelukkig in vrijheid doen wat we
willen.

Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest toe!

Anton Winnikes



Het IVN Natuureducatie Heerlen organiseert op 2 e 
kerstdag, 26 december, weer de traditionele en 
gezellige kerstwandeling met na afloop een lekkere 
kom erwtensoep. Start is om 13:00 uur vanaf het IVN 
home, Gallusstraat 1 Heerlen/Aarveld.
De wandeling vanaf ons IVN home gaat door de toch 
wel mooie natuur, eigenlijk midden in de stedelijke 
omgeving. En bij terugkomst trakteren wij op een kom 
erwtensoep en blijven we nog even napraten over het 
afgelopen jaar. Ook niet wandelaars zijn welkom vanaf 15:00 uur, geef dit wel even aan bij het 
aanmelden.
De wandeling is voor iedereen vrij toegankelijk en gratis, een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd 
welkom. Het aantal deelnemers is beperkt, daarom is aanmelden verplicht via: ivnheerlen@gmail.com

Kerstwandeling met erwtensoep

Hospice de Mantelhof Welten
wenst de inwoners van 

Fijne Feestdagen
en een gezond en kleurrijk 2023.

Dank aan alle goede gevers voor hun steun
aan het huis in het afgelopen jaar.

Pijnsweg 38, 6419 CM HEERLEN
www.demantelhof.nl

Het veldvoetbal ligt vier weken stil, maar de 
activiteiten bij Weltania gaan in deze 
vakantieperiode gewoon door. 
De jeugdteams spelen tot eind januari de zaalvoetbalcompetitie en op 
Sportpark Terworm staan de volgende zaken gepland:

• Vrijdag 30 december vanaf 10.00 uur: pannenkoekentoernooi  
 voor de jeugd
• Zondag 1 januari vanaf 15.30 uur: nieuwjaarsreceptie 
 Wij nodigen iedereen uit om op 1 januari vanaf 15.30 uur met  
 ons het glas te komen heffen op een voorspoedig 2023. 
 Kom gezellig naar Terworm om vrienden en bekenden een   
 gelukkig nieuwjaar te wensen.
• Zondag 8 januari vanaf 13.00 uur: spek en ei toernooi voor de  
 senioren.

Weltania in de kerstperiode

let
it

snow


