
Uiterlijke inleverdatum kopij 
volgende koerier is woensdag 
18 januari 2023 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 - 11.00 uur
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:
15-jan:  Herrensietzung C.V. de Vlavrèters in  
 Auberge de Rousch
21-jan:  18:11 uur JubilieumPrinsenReseptie 
 Vlavreters, de Rousch
22-jan:  14 uur Jazz Club Zuid-Limburg: concert 
 NEVER MIND, de Rousch
  4-feb:   18:11 uur Receptie JeugdPrins Lucas & 
 Blommemaedje Liv bij Teerling/Bert
11-feb:  14 uur  Carnavalsmiddag Senioren 
 Welte-Bensroa, Patternaat
18-feb:  14 uur  SjpringMiddig voor de kleine 
 carnavalsvierders, Patternaat

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

Eenentwintigste jaargang nr.1 wo. 11 januari 2023. Uiterlijke inleverdatum kopij 18 januari. Verspreiding wo 25 januari 2023. Oplage 2000 expl.

Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Welterkoerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade

VASTELAOVEND KARRESEL 
Vasteloavend Karresel, carnavalsmiddag voor alle 
senioren in Welte-Bensrao en omstreken

Om Wiel Knipa te citeren: 
met carnaval doet iedereen mee: 
Want oad of jonk, krank of gezonk, 
alles deed mit.

Zaterdag 11 februari om 14 uur 
pakken we uit met een geweldige 
carnavals-middag, speciaal voor 
de senioren in Welte-Bensrao.

We hebben een geweldige keur aan artiesten: Frits Pelt, 
Teerling Duo, Dansgroep ‘Jay’s Dance Vision’, Vee & Dee, 
In de buut: Ien Vervoort, de Herringbiessere, 
de Reenboagkloeb Haander en Paul & Leo.

Mooier kunnen we het echt niet maken, zo een week voor 
carnaval.
DJ Tim zorgt voor de muziek en de presentatie is in handen 

van Huub Eussen en d’r 
Fonzarelli.

De entree is helemaal 
gratis en wij zorgen ook 
nog voor een gratis kop 
koffie en een heerlijk 
stukske vasteloaves-vlaai.

Dus u bent van harte 
uitgenodigd!  .
 . .  en vertel het vooral 
voort want hoe meer 
zielen hoe meer plezier!



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

Gelukkig Nieuwjaar 2023

Stap vol vertrouwen,
In het nieuwe jaar.

Maak elke dag,
een tikkeltje bijzonder.

Wij wensen jullie al het beste,
het mooiste wat er is.

En telkens weer opnieuw,
Een ander wonder . . . . 

Namens bestuur en vrijwilligers 
van ‘Buurtgericht Werken 
Welten Benzenrade’ en alle bezorg-
ers van de WelterKoerier wensen 
wij alle lezers en 
inwoners van Welten en 
Benzenrade een bovenal heel ge-
zond en weer prachtig mooi nieuw 
jaar toe.
 



Leef lüj va Welte-Bensroa.
Endlich is ut zoeë wied!
Ich bin oetverkoaze en moag uche Jeugprins 
Lucas d’r Ieësjte zieë.
Wie ich gevroagd woeëd um Jeugprins te weëde 
hoofde ich ging sekonde noa te dinke.
Vurrig joar ging de Vasteloavend zoë wie bekank 
neet durrig, evvel dat hoale vier dit joar dubbel 
en dweësj i! Vuur de lüj die mich nog neet kinne, 
wil ich mich geer effe vuursjtelle.
Ich bin Lucas Rohenkohl, 11 joar aod en woeën 
al mieng ganse leëve i Welte, same mit d’r pap 
Bob en de mam Loana en mieng sjwesterke 
Anna i de Itersonsjtroat .
Ich voetbal bei Weltania ónger 12 en bin inne 
groëte fan va Roda JC.
Umdat de heng bei Roda JC helaas nit mië zo 
deks umhoeëg gunt, bin ich blie dat ich as 
Jeugprins va Welte-Bensroa dat de nieëgste tied 
waal deks moag doeë.
Och gamen op mieng Xbox ving ich sjun.
Ich zit i groep 8 van de Martinusschjoeël i Welte 
en ut nieëgste joar goan ich noa Sintermeerten, 
lekker kótbei heem!
Ich verheug mich hieël vöal op d’r óptoch en um 
gezellig same mit ut Blòmmemeëdje Liv, ozze 
Jeugroad va 11 en alle angere Vlavrèters va
Welte-Bensroa ing geweldige Vasteloavend te 
kinne viere, want dat höbbe vier al twieë joar 
mótte misse.
Dus roope vier noe saame, op de Vlavréters 
Alaaf, op Jeugprins Lucas 1 Alaaf, op ut Blòmme-
meëdje Liv Alaaf en op de sjunste Vasteloavend, 
AlAAAAAF!
Jeugprins Lucas (Rohenkohl) d’r Ieësjte

Beste Vlavrèters en Vlavrèterinnekes,
Hei stjoa ich da, ut nuie Blòmmemeëdje va 
Welte-Bensroa.
Inne dreum deë endlich oet kump.
Jieëker joar mit de Vasteloavend sjtoan ich op 
de bühn en hoopte dat ich oeëts doa zow sjtoa 
as Blòmmemeëdje.
Ich höb ut lang geheim motte hoate, evvel noe 
moag jieëkerinne ut weëete.
Mieng hobby’s zunt knutsele, danse en plezeer 
make mit mieng vrundinne.
En dat kump natuurlik good oet um d’r ing 
super sjoeëne Vasteloavend va te make.
Ich ving ut zoë geweldig, sjpannend en té gek 
dat ich ut jubileumjoar (6x11) va de Vlavrèters 
mit jieëkerinne moag viere.
Ich verheug mich um boave op d’r óptochwage 
durch de sjtad Heële te trekke en zieëker d’r 
óptoch in os ege gemeensjap va Welte-Bensroa.
Evvel ut aller sjoeënste ving ich nog altied ut 
fiëske va d’r Kegelkloeb noa d’r óptoch bei ut 
Patternaat op Vasteloavesmoandig.
Ich hoop uch allenui doa te moage zieë.
3x kreftig Alaaf!
Blòmmemeëdje Liv (Dohmen)

JeugdPrins en Blommemaedje 2023 van CV de Vlavrèters: 
Even voorstellen!



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



Huisman
Een huisman of huesman was de Middeleeuwse 
naam voor een vrije boer die zijn eigen boerderij 
bezat. Hij pachtte de grond van de leenheer. 
In de 20 e eeuw krijgt de naam huisman een 
geheel andere betekenis. 
Volgens de rolverdeling in het gezin zorgde de 
man normaliter voor het gezinsinkomen en de 
vrouw voor het huishouden en de opvoeding 
van de kinderen. De roerige 60-er jaren (“the 
sixties”) zorgden voor een kentering, vooral 
door vrouwenorganisaties en het feminisme. 
Het werd steeds normaler gevonden, dat ook 
de vrouw een plek kreeg op de arbeidsmarkt 
en dat de man meer taken in het huishouden 
ging verrichten. Een man die fulltime thuis was, 
terwijl de vrouw voor het inkomen zorgde, werd 
voortaan huisman genoemd. 
De eerste garde huismannen hebben nogal 
wat hoon over zich heen gekregen. Het zouden 
watjes zijn, geen echte mannen, luiwammesen. 
Inmiddels is de huisman meer geaccepteerd 
gelukkig.
In de huidige maatschappij komt het steeds 
vaker voor, dat beide partners werken (vaker in 
deeltijd) en samen de kinderen opvoeden en dat 
lijkt mij ook prima zo (sorry, mannen!).
De termen huisman en huisvrouw hoor je 
tegenwoordig steeds minder. Je bent eerder 
deeltijdouder of zoiets.

Zelf heb ik altijd best veel gewerkt en deed 
aanvankelijk weinig in het huishouden. Ja, beetje 
aardappelen schillen, vuilnisbakken aan de deur 
zetten, wel eens stofzuigen (toch nooit goed 
genoeg volgens mijn vrouw) en heel af en toe 
strijken, jawel. Mijn vrouw streek de hemden 
daarna nog een keer.
Ik heb overigens nooit begrepen waarom mijn 
vrouw zakdoeken streek en beddengoed. 
Zakdoeken zitten in je zak en ziet niemand en 
zodra je in bed ligt, is het gladgestreken goed 
ook direct verfrommeld. Wat is de zin van het 
strijken dan? Ik zie het niet. Enfin.

Nu ik gepensioneerd ben, ben ik eigenlijk 
fulltime huisman geworden. Ik kook (best
makkelijk via Hello Fresh), strijk soms, stofzuig 
het hele huis (mijn vrouw dweilt), zet nog steeds 
de vuilnisbakken aan de deur, heb iemand inge-
huurd om de ramen te wassen en ben heel lief 
voor mijn vrouw (ook een taak!).
De was doen is nog niet zo mijn ding, maar 

er moet ook wat overblijven voor mijn jonge 
vrouw, die deeltijds werkt. Af en toe verdwijnt er 
een sok in de was en die komt ook nooit meer 
tevoorschijn. Dan kan de andere sok ook 
weggegooid worden. Dat raadsel heb ik nog 
niet kunnen oplossen.

Overigens is het koken bij mij thuis wel een 
dingetje. Ik vind dat ik heerlijke maaltijden 
gereed maak en mijn vrouw bevestigt dat ook 
wel. Na het eten krijg ik er echter ongenadig van 
langs, omdat de keuken er - volgens mijn duifje 
- er verschrikkelijk uit ziet; alsof er een bom is 
ontploft. Mijn vrouw kan sterk overdrijven. Het 
valt echt reuze mee.

Daar waar gekookt wordt, vallen nu eenmaal 
vetspetters en mijn schoonmaakwerk is
kennelijk onvoldoende. So what? Krijgen we 
elke dag inspectie van de Voedsel- en
Warenautoriteit of van Rob Geus? Nee, dus 
hoezo moet de keuken elke dag spic en span 
zijn? Ik heb geen idee.

Hoe het ook zij, als gepensioneerde doe ik nu 
best veel in het huishouden en heb nog meer 
waardering gekregen voor al die moeders die 
vroeger het hele huishouden moesten runnen.
Het was een zware, fulltime job. Retrospectief 
zeg ik: chapeau, dames!

Anton Winnikes

 Taal van de mam
 door Ger Pickaerts

 Nuijoar

 In ’t aafgelope joar
 woar ’t nuits amper
 nog nuits, benoa
 aldaag dezelfde
 ellende óp ’t journaal.
 Hoapelik get goods,
 geluk en gezónkheed
 in ’t nuie joar.



Jazz Club Zuid-Limburg: 22 januari concert van de NEVER MIND

Anders dan de naam doet vermoeden, staat de 
Never Mind Jazz Band wel degelijk voor een 
serieuze aanpak van de jazz uit de jaren twintig, 
met daarbij het accent op de gloriejaren 1925-1929. 
Het repertoire strekt zich uit van de kleinere bands 
van Armstrong, King Oliver, Jelly Roll Morton, 
Jabbo Smith, Bix Beiderbecke, tot aan de vroege 
big bands zoals Fletcher Henderson, McKinney’s 
Cotton Pickers, Clarence Williams, Paul Whiteman, 
Duke Ellington. 
De originelen zijn zodanig “terug-gearrangeerd” 
naar de 6-mans bezetting, dat de band af en
toe als tweemaal zo groot klinkt. 

De NMJB is een graag geziene gast in jazzclubs en
is regelmatig te vinden op festivals in Nederland, België en Duitsland.
Hoogtepunten waren een optreden op het North Sea Jazzfestival (1988) en uitnodigingen voor 
jazzfestivals en optredens in Hongarije, Denemarken, Frankrijk en op het prachtige Isola del Garda in 
Italië. Bij het 25-jarig jubileum in 2002 waren de onnavolgbare Bratislava Hot Serenaders uit Slowakije 
en crooner/performer Henry De Winter uit Berlijn de gasten van de band. 
De NMJB had de Serenaders eerder in Hongarije ontmoet. Met het optreden op het jubileumfeest 
hadden ze hun Nederlandse première. Inmiddels is in 2012 ook het 35-jarig jubileum gevierd, waarbij de 
CD “Charleston Is The Best Dance After All” werd gepresenteerd. In april 2017 werd het 40-jarig jubileum 
gevierd met een jubileumconcert in de Eindhovense Jazzclub OSJE.
Line up:
H. Velema, cornet, P. Biemans, trombone, A. van Erp, klarinet, N. van Iersel, banjo, J. Nieuwendijk, tuba, 
C. Vingerhoets, Drums.
Het concert vindt plaats 22 januari in Auberge de Rousch van 14.00 tot 17.00 uur.
De entree bedraagt voor: niet leden € 15 en voor  KBO-leden € 11,50
Verdere informatie op onze site: www.jazzclubzuidlimburg.nl

Koeriertje
Gezocht: Wij, inwoners van Welten zoeken een 
hulp in de huishouding voor 2-3 uur per week.
Geïnteresseerd?
Graag telefonisch contact: 06-43997417

Te huur aangeboden: ruime garagebox in 
Welten met verlichting, stopcontact, camera 
beveiliging en automatische poort. 
Voor info 0615668835

Recreatieve volleybalclub zoekt mannelijke 
leden.

Speelavond: maandag 19.30-21.00 uur
Gymzaal Martinusschool de Doom
Info: Ton Mesters 06-33752050



FYSIO-therapie
MANUELE therapie

KINDER-fysiotherapie
GERIATRIE fysiotherapie

FYSIO FITNESS
SPORT-fysiotherapie

BEDRIJFS-fysiotherapie
Senso-motorische training

Oncologie revalidatie therapie
Orthopedische Geneeskunde/Cyriax

Beweegprogramma's chronische aand.
Ergonomisch werkplek advies
SCHOUDER-Netwerk therapie

HAND & POLS-therapie
Bindweefsel massage

Medische REVALIDATIE
PARKINSON therapie

Schroth therapie
LOOP-therapie
Medical taping

Dry Needling

Praktijk voor  Fysio- &  Manuele therapie
Kinder- & Geriatrie-, Sport-Fysiotherapie
Hand & Pols Therapie    

WELTEN
Willem Schweitzerlaan 14
6419 BB  Heerlen

DE ERK
Johannes XXIII Singel 4
6419 GH  Heerlen

geen wachtlijst,   behandeling ook in AVOND  of  AAN HUIS,   behandelduur 30 minuten !

Bedankt voor uw vertrouwen het afgelopen jaar! 

Ons team wenst u voor 2023

VVeeeell  mmooooiiee  lliicchhttppuunnttjjeess  

Luc & Susanne – Femke – Simone – Lisa – Laura                                          
Emma – Nadine - Anique – Manon – Frederike                                           

Déyan – Yaël – Tim – Willem

Logister

www.logister-fysiotherapie.nl    &    www.fysiotherapie-welten.nl
t. 045-5741069    


