
Uiterlijke inleverdatum kopij 
volgende koerier is woensdag 
1 februari 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 plaatsings-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

Vrijdags
18:45 - 19:45 uur  Repetitie jeugdorkest TOG 
20:00 - 22:15 uur Repetitie harmonieorkest TOG

Kalender:
 3-feb: 20:33uur  Vasteloavend bei Weltania (Kantine)
 4-feb:   18:11uur Receptie JeugdPrins Lucas & 
  Blommemaedje Liv bij Teerling/Bert
5-feb:   13:11uur Het gala der buute-kampioenen  
  Gemeenschapshuis
7- & 14-feb  10:00 uur Wandeltraining/Wandelen 
  A Gene Bek
10-feb:   20:00 uur Retro Avond bij Café Teerling/Bert
11-feb:  14:00 uur Carnavalsmiddag Senioren 
  Welte-Bensroa, Patternaat
18-feb:  14:00 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.2 wo. 25 januari 2023. Uiterlijke inleverdatum kopij 1 februari. Verspreiding wo 8 februari 2023. Oplage 2000 expl.

Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Welterkoerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade

BUUTTE MIDDAG IN WELTE - BENSROA

Zondag 5 februari is alwéér onze 4e buutte matinee : Het gala der 
kampioenen in het Gemeenschapshuis. De opbrengst van deze middag 
gaan weer naar giro 555 t.b.v. De slachtoffers van de oorlog in Ukraine, en 
op verzoek van diverse gasten zijn wij weer over gegaan naar maar liefst 6 
buutteredners en wel: 
Conny Bruijnaers, Charlie Wijen, Helga Cornelissen, Ger Frenken, Rob 
van Elst en Henrie van Geneijgen 
De entree is wederom €16,50 per persoon voor een hele middag 
amusement. Ook wordt de hele middag weer muzikaal ondersteund door 
onze eigen Waltina kapel uit Welten. De zaal open vanaf 12:30 uur en start 
programma om 13:11 uur Kaartjes verkrijgbaar ‘’De Wijnproever van Welten’’ 
tegen een contante betaling of een e-mail sturen naar : 
buuttematinee@gmail.com 
Wij hebben er weer zin in.  Zien we jullie zondag de 5e Februari ? 

Alaaf Alaaf Alaaf

In 2020 hebben we iets nieuws geïntroduceerd in Cafe Teerling…of was het 
iets ouds? Een retro-avond met alleen maar carnavalsmuziek uit lang 
vervlogen tijden. Cafe Teerling werd hiervoor 
omgedoopt naar Bertjes Ouwe Leem-tent. 
Deze avond werd een succes en dus is 
besloten om hier dit jaar weer een vervolg 
aan te geven. Op vrijdag 10 februari komen 
de nostalgische klanken van Nico Ploum, Wiel 
Knipa, Ummer der Neaver, 
Klumpkes Blumkes, Lenie Reubsaet en nog 
heel veel meer uit het Kölsche en limburgse 
carnavalsverleden ruimschoots aan de orde.
Momenteel zijn we nog bezig met artiesten te 
regelen en daar hebben we al toezeggingen 
op gekregen. Via Social Media zullen deze 
ruimschoots bekend gemaakt worden
Ben je de Boenk-Boenk deunen even zat, 
kom dan gezellig naar de Welterkerkstraat. 
Vanaf 20.00 uur is de deur geopend en de 
toegangsprijs is net zo nostalgisch als de 
muziek…Gratis dus

OUWE LEEM BIJ CAFE TEERLING

DJ Ralf
&

Diverse LIVE 
optredens

10 Februari
Café Teerling

Aanvang 20.00
Entree: GRATIS



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 Benzenrade
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

Leef vasteloavesvrung, 
Op vriedig 6 jannewaar 2023 hant vier 
i ‘t Patrenaat va Welte Rob I Vervoort 
oetgerope as nuie Prins va CV de 
Vlavrèters Welte - Bensroa. 
Onze Hooglustigheid werd op 11 maart 
1988 geboren in Kerkrade. Met de 
geboorte van Rob, en eerder zijn 
zussen Lianne en Geertje en tussen die 
dames in broer Juul – was het gezin van 
vader Jeu en moeder Ine Vervoort 
compleet. Rob I is met zijn ouders, 
broer en zussen altijd woonachtig 
geweest in Welten. Zijn gehele jeugd 
speelde zich af op de Pijnsweg. 
De eerste stappen in het onderwijs 
werden uiteraard gezet op Basisschool 
St. Martinus, gevolgd door het 
Sintermeerten- en Bernardinus-college. 
Met het HAVO-diploma op zak vervolgde onze Prins in 2005 zijn 
studententijd met de opleiding Technische Natuurkunde in Eindhoven. 
In 2009 werd Eindhoven ingeruild voor Maastricht waar Rob jarenlang 
met vrienden een huis deelde. De HBO-opleiding People & Business 
Management werd ook voltooid en de eerste baan als sales engineer bij 
Praxair was een feit. Tegenwoordig is onze Hooglustigheid in het dagelijks 
leven actief als Sales Manager bij Volta Solar (Limburg) en heeft hij in 2022 
de MBA-studie Business & Economics afgerond aan de Universiteit 
Maastricht.Tussen alle studies en drukke banen door is zijn vrouw Janine 
een prominente plaats gaan innemen in het leven van onze Prins. Nadat ze 
elkaar als eerdere klasgenoten op de Havo ruim 10 jaar niet meer hadden 
gezien, werd het serieus tussen hen in 2011 tijdens een reünie. Het jonge 
stel ging samenwonen aan de Pater Romboutslaan in Welten en in 2017 
werd in het huwelijksbootje gestapt onder leiding van Kapelaan Blom in 
onze eigen Martinuskerk. 
Vanaf dat moment ging het snel en werd de gedroomde gezinsuitbreiding 
een feit met de geboorte van dochter Fenna in 2018 en zoon Oskar in 2020. 
In 2019 werd er tussen de komst van de kinderen verhuisd naar hun 
huidige woning aan de Mullender, hoe kan het ook anders dan in Welten. 
Dat onze Prins een drukbezet persoon is blijkt wel uit de vele hobby’s en 
nevenfuncties. Van kinds af aan was het drummen dat de klok sloeg. 
Achtereenvolgens speelde hij in het Jeugdorkest van TOG en werd een 
eigen band opgericht in zijn tienerjaren. Carnaval werd er met de paplepel 
van thuis uit ingegoten en geen jaar overgeslagen. 
Stappen met zijn vrienden-/carnavalsgroep van CV Gee Idee, motorrijden, 
reizen en ski-weekendjes vullen steevast de jaarlijkse agenda waar ook nog 
zijn rol bij d’r Kegelkloep zeer zeker niet mag worden vergeten. Na twee 
jaar geen/zeer beperkte carnaval staat Rob I nu echt te popelen om te gaan 
knallen tijdens de Vasteloavend. Aan hem nu de eer om als Jubileumprins 
van 2022 Welten-Benzenrade voor te gaan in 2023. De energie spat ervan 
af en dat gaan we allemaal beleven nu het gelukkig weer kan. Rob I doet 
dit vol enthousiasme onder het motto: 

‘Dit joar hant vier endlich wer inne kegel!’

Rob I  d’r nuie Prins 
va CV de Vlavrèters Welte – Bensroa



Niet meer uit het programma weg te denken is de receptie van de Jeugdprins en het Bloemenmeisje. 
Ondersteund door de Jeugdraad van 11 staan Jeugdprins Lucas I en het Bloemenmeisje Liv op HUN 
eigen avond vol in de spotlights te shinen.
De receptie start om 18.11 uur in Café Teerling, bij Bert en Bert met het ontvangst van de 
gastverenigingen. Aansluitend, vanaf 19.00 uur, is het de beurt aan familie, vrienden, kennissen en 
eenieder die ons Vlavrèter-koppeltje wil komen feliciteren.
Hierna zal nog gezellig gekeuveld worden totdat de zin, de chips en/of de drank op is.

Koeriertje

Receptie Jeugdprins en Bloemenmeisje, zaterdag 4 februari 2023

GEZOCHT: 

Wie zou mij kunnen helpen om beide stukken 
van deze antieke bekerhouder op een 
professionele manier aan elkaar te solderen? 
Tegen een redelijke vergoeding.
 John Benders, Gelein 88, 06-10654135.



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

Weet u niet welke rechten u heeftWeet u niet welke rechten u heeft

of hoe u een juridisch probleemof hoe u een juridisch probleem

moet aanpakken?moet aanpakken?

Wilt u niet direct naar een advocaat of notaris stappen Wilt u niet direct naar een advocaat of notaris stappen 

vanwege de hoge kosten?vanwege de hoge kosten?

Bel of mail mij dan even. Bel of mail mij dan even. 

Ik kom bij u thuis op bezoek en geef uIk kom bij u thuis op bezoek en geef u

een GRATIS juridisch advies.een GRATIS juridisch advies.

rroobbrechtrecht

Robrecht juridisch adviesRobrecht juridisch advies

Weltertuijnstraat 16Weltertuijnstraat 16

6419CT Heerlen6419CT Heerlen

Tel Tel +31(0)6 51 08 63 39+31(0)6 51 08 63 39

Mail Mail rob@robrechtadvies.nlrob@robrechtadvies.nl

Web Web www.robrechtadvies.nlwww.robrechtadvies.nl

juridisch adviesjuridisch advies



Geluk
“Weer niks gewonnen”, roept mijn vrouw, als 
ze haar bij de DA gekochte Staatsloten met de 
laatste trekking vergelijkt. Mijn niet-verbazing is 
routine geworden. 
Mijn vrouw gaat altijd voor de hoofdprijs, maar 
is ook best tevreden met één miljoentje. Ze 
beseft echter niet dat haar winstkans ook maar 
één op een miljoentje of meer is.
“Ik heb ook nooit geluk”, voegt ze toe aan haar 
wanhoopskreet. Even voel ik mij als liefheb-
bende echtgenoot gekrenkt, maar relativeer het 
drama snel met de opmerking: “Maar je hebt mij 
toch, èn de hondjes, èn we wonen in Welten, het 
mooiste dorp van Nederland?”.
Mijn vrouw keert terug op aarde en antwoordt 
gelukkig: “Ja, dat is waar. Ik bedoelde ook, dat 
ik alleen bij kansspelen nooit geluk heb”. Ik ben 
gerustgesteld en ook de opgeschrikte hondjes 
gaan weer rustig op hun matje liggen.
Ja, wat is geluk? Een miljoentje erbij geeft je wel 
wat extra mogelijkheden, maar we weten 
allemaal verdomd goed: geld maakt niet 
gelukkig. Dat weet Ronaldo ook, maar misschien 
wil die gewoon de Emir een pleziertje doen; die 
200 miljoen per jaar is bijzaak. Messi lijkt te 
volgen met een deal voor 300 miljoen per jaar.
Ik kan die Sjeik ook gaan opzoeken en zeggen, 
dat ik goed kan voetballen.
Misschien contracteert hij mij wel als 47e 
reserve voor slechts 1 miljoen; een koopje.
Kan mijn vrouw ook direct ophouden kansloze 
Staatsloten te kopen.
Nee, geluk zit niet in het hebben van veel geld, 
een groot huis, een dikke auto.
Geluk is niet te koop. Geluk is geen continue 
ervaring.
Geluk zit in kleine dingen, momenten, 
ervaringen.
De lach van een kind, de omhelzing van een 
vriend, het bereiken van een doel, verwarmende 
zonnestralen, het meditatief kijken naar een 
haardvuur, de knuffel met je hond, die gave aan 
een zwerver. Dit alles geeft ons een gevoel van 
gelukzaligheid.
Persoonlijk voeg ik daaraan toe: het voelen van 
de hand van mijn vrouw in de mijne. Zoiets 
kleins, zoiets zalig voelend.
Je kunt ook geluk hebben bij een ongeluk. Het 
kan zomaar gebeuren, dat je uitglijdt in bad, 
maar niet met je hoofd op de badrand belandt. 
Of je valt van een trap en hebt alleen maar 
blauwe plekken. Of je opent het portier van je 
auto en raakt net niet dat langs fietsende kind.
Geluk zit vooral ook in het hebben van een 
goede gezondheid en het bijvoorbeeld 
vroegtijdig ontdekken van iets vreemds in ons 
lichaam, voordat het kwaad kan aanrichten. 

Mijn vrouw en ik weten er inmiddels alles van. Je 
kunt zeggen dat wij geluk hebben gehad.
De boodschap is duidelijk: CARPE DIEM (Pluk de 
Dag), zoals de Romeinse dichter Horatius ooit 
schreef. Geniet nu zoveel mogelijk van het leven, 
wacht niet tot morgen. Ik weet het, het klinkt 
misschien te makkelijk, voor iemand die net zijn 
baan is verloren of doodziek is of voor iemand 
die in een depressie is beland. Maar, zoals een 
goede vriend mij ooit in een slechte periode 
bemoedigde met de woorden: achter de wolken 
schijnt de zon, zo geloof ik, dat iedereen geluk 
kan ervaren, al is het maar in iets heel kleins.
Als ik straks weer met mijn hondjes rond de 
Weltervijver mag lopen, een Canadese gans zie 
landen op het water, een eekhoorn omhoog 
zie springen in een boom, een kort praatje mag 
maken met een mij toelachende passant, het 
ontluiken van de eerste lentebloemen ontdek, 
de warme zon voel op mijn huid én de hand 
van mijn lief in de mijne, dan denk ik: wat is het 
leven toch mooi (zolang tenminste de Wet van 
Murphy niet geldt!).
Ik voel mij gelukkig in Welten.

Anton Winnikes

 Taal van de mam
 door Ger Pickaerts

 Umgedrieënd

 In Poetin zit óch
 get Ingelsj,
 drieën d’r naam
 um en poetin
 weëd: input.



Langs Oude Wegen: De Welterlaan

Zo langzamerhand heb ik u overal mee genomen langs alle oude weggetjes en laantjes en straten in 
Welten en Benzenrade. Ik plaats hier meteen een oproep om een tip te geven voor nog te ontdekken 
oude weggetjes en vergeten straatjes. Maar … ik weet er nog wel een, er is nog een weg, een laantje dat 
ook in Welten ligt. Nou ja, een laantje is het niet meer, een laan inmiddels, nog sterker, inmiddels een 
autoroute, met stoplichten en afslagen naar snelwegen.
Ik heb het natuurlijk over de Welterlaan en de naam zegt het al, het is een laan geweest en een statige 
nog wel. Met grote, vrijstaande huizen met grote tuinen erom heen. Een laan wordt vaak zo genoemd 
omdat er bomen aan weerszijden langs geplant zijn. Waarvan er misschien nu nog maar enkelen over 
zijn. En dan te bedenken dat in het begin van de 20ste eeuw deze ‘laan’ een landweg was, een 
zijweggetje van de Benzenraderweg, sterk naar beneden lopend, eindigend in moerassige grond. Deze 
weg liep dood en liep toen niet verder door tot aan de Pijnsweg zoals jaren later wel het geval was. 
Dat gebeurde pas in de jaren rond 1930. Ten de modelboerderij De Rousch gebouwd werd, kon dit 
moerassige weggetje niet achter blijven en werd een statige laan. Asfalt lag er toen nog niet, de weg 
werd geplaveid met kasseien. Aan weerzijden werden statige villa’s gebouwd. Daar kwamen de 
notabelen wonen, die op de Staatsmijnen werkten of in het De Wever ziekenhuis. Een van die artsen was 
dhr. Van Berckel, die al ruim voor de oorlog (WO 2) als chef de Clinique ging werken in het ziekenhuis te 
Heerlen.
We zijn het inmiddels allemaal vergeten, alleen een plaquette in het nieuwe Zuyderland ziekenhuis 
herinnert nog aan zijn aanwezigheid en dat niet alleen… Als je goed kijkt, zie je op deze plaquette zijn 
sterfdatum: 1944 te Vught. Dan weet je al genoeg: hij vervulde een heldenrol in de oorlog. Ondanks 
dreigementen en gevaar voor zijn eigen leven en dat van zijn gezin zorgde hij voor materialen voor het 
verzet op de zolder van zijn woonhuis aan de Welterlaan. Hij zorgde ervoor dat gewonde verzetsmensen 
daar verpleegd werden en hielp ze te ontkomen aan de SS. Zijn vrouw en dochter Charlotte hielpen ook 
mee. Toch werd hij opgepakt, op een ochtend, en vanuit zijn huis aan de Welterlaan meegenomen en 
korte tijd later gefusilleerd in kamp Vught. Zijn dochter Charlotte werd later ook opgepakt, naar 
Ravensbrück gebracht, zij overleefde deze verschrikking.
Nu is er op de Welterlaan in zijn huis op nr 42 een kantoor gevestigd, waar onlangs een nieuw dak op 
geplaatst is. Kunnen we ons een voorstelling maken van de tijd, dat onder dátzelfde dakgeraamte 
gewonden hebben gelegen, het verzet materialen kwam ophalen, waar gefluisterd werd, waar in het 
geheim overlegd werd…?
En kunnen we ons de SS’ers voorstellen die de dhr. van Berckel in alle vroegte meenamen, kunnen we 
ons overvalwagens voorstellen op die statige Welterlaan? Nu razen de auto’s van alle kanten langs het 
huis, de tijd is voorbijgegaan.
Dochter Charlotte heeft de onthulling van de plaquette nog bij kunnen wonen in het ziekenhuis, de 
onthulling in 2014 van de naam van haar vader op de plaquette aan de kerk van Welten echter niet 
meer. Zowel vader als dochter zijn onderscheiden in Israël met de Yad Vashem eretitel.
Als u weer eens op de Welterlaan komt, zie dan in gedachten de oude statige laan voor u, de
moedige arts met zijn gezin en de Wehrmacht. Dan ziet die drukke autoroute er opeens tóch anders uit.

Kitty van Hove-Reijnaerts (kvanhove@planet.nl)



In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen, waardoor ze niet 
volledig mee kunnen doen in de maatschappij. In Heerlen-Noord gaat het om 20% van de inwoners. 
Laaggeletterdheid brengt ontzettend veel problemen met zich mee. 
Laaggeletterden kunnen belastingbrieven niet lezen met financiële gevolgen. Recepten en bijsluiters zijn 
niet te begrijpen met gevolgen voor hun gezondheid. KRO-NCRV’s ‘Pointer’ maakte een item over 
de problemen en aanpak van laaggeletterdheid in Heerlen. 
Bekijk de aflevering hier: https://pointer.kro-ncrv.nl/de-aanpak-van-laaggeletterdheid

KRO-NCRV’s Pointer over laaggeletterdheid in Heerlen

 

 

   

        
      

  
  
  

VVAASSTTEELLOOAAVVEENNDD  
bbeeii  WWeellttaanniiaa 

Vriedig 03 Fibberwaar 2023 
 

Aavank: 20.33 oer 
Woeë: clubhoes va Weltania 

Dresscode: Verkleit! 

Ludieke óptreëdes va ege boam  
durrig Karaoke! 

 

   Entree: vuur nieks    Jieëkerinne is welkom 
 
 

          


