
Uiterlijke inleverdatum kopij 
volgende koerier is woensdag 
22 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:

10-feb:   20 uur Retro Avond bij Café Teerling/Bert

11-feb:  14 uur Carnavalsmiddag Senioren 

 Welte-Bensroa, Patternaat

12-feb:  10 uur Dialect/Carnavals-mis, St Martinus-kerk

14-feb:  10 uur Wandeltraining/Wandelen A Gene Bek

17-feb:  12 uur Vlavriedig Kinder/Scholen-optocht 

 Weltertuijnstraat

18-feb:  14 uur SjpringMiddig voor de kleine 

 carnavalsvierders, Patternaat

20-feb:  14:11uur Optocht 

21-feb:  15:11uur PoeteTreffe, Patternaat
26-feb:  14 uur Concert Bamboula New Orleans Jazzband, 

 de Rousch

4 & 5-mrt:  Stralende Sterren Gala, Cultuurhuis

12-mrt:      Kindervoorstelling Clown Miecha, Patternaat

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

Eenentwintigste jaargang nr.3 wo. 8 februari 2023. Uiterlijke inleverdatum kopij 22 februari. Verspreiding wo 1 maart 2023. Oplage 2000 expl.

Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Welterkoerier

Wijkblad voor Welten Benzenrade

VLAVRIEDIG 17 FEBRUARI: KINDER/SCHOLEN-OPTOCHT DOOR 
WELTEN: TER INFORMATIE

Op Vlavriedig bezoeken de Vlavreters, traditiegetrouw, de Martinus 
en St Catharina-scholen.
De laatste jaren is er een traditie bijgekomen namelijk dat we een 
kleine optocht met muziek en de leerlingen lopen, van de St Catha-
rina-school, over de Weltertuijnstraat naar het Patternaat en dan een 
rondje om de kerk. 
Hier willen bij u even op attent maken! 
Uiteraard zouden de kinderen en de organisatie het op prijs stellen 
als er veel publiek langs de route staat. Het is altijd nog leuker als er 
enthousiast publiek langs de kant van de weg staat. 
Wij zien u dus graag  😊

Om toch maar zoveel mogelijk mensen de 
gelegenheid te bieden om deze geweldige 
caranavalsmiddag te bezoeken heeft de 
organisatie, in samenwerking met 
Buurtgericht Werken, voor de mensen die 
slecht ter been zijn, voor passend vervoer 
kunnen zorgen. 
Als u even laat weten dat u vervoer behoeft 
dan wordt u thuis opgehaald en uiteraard 
na afloop weer thuis gebracht.

Helaas kunnen wij geen rolstoelen meenemen
.
Contactpersoon: Fons Daemen, 0650677461 (bellen of WhatsAppen) 
of mailen naar Fons.Daemen@GMail.com of een een PBtje 
(PersoonlijkBericht) via FaceBook.

Entree is gratis evenals een kopje koffie met vlaai! Tot dan!

VASTELOAVEND KARRESEL: KOMENDE ZATERDAG 11 FEBRUARI: 
CARNAVALSMIDDAG VOOR OUDEREN EN SENIOREN: 

VERVOER KAN GEREGELD WORDEN!



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
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Om het hoogtepunt van het carnavalsfeest goed te laten slagen, zullen 
De Vlavrèters zich eerst weer geestig en mentaal moeten voorbereiden. 
Dit doen zij tijdens de dialectmis in de St. Martinuskerk op zondag 12 
februari om 10:00 uur. 
Deze mooie zondagsmis met carnavaleske elementen wordt vaak druk 
bezocht, dus kom op tijd.
Prins Rob I, de Raad van Elf, de Ereraad, het Gilde van Oud-Prinsen, alsook 
Jeugdprins Lucas I, Bloemenmeisje Liv en de Jeugdraad zullen allen een 
bijdrage leveren. Zij gedenken ook de oud-leden die niet meer onder ons 
zijn.
De mis zal muzikaal worden opgeluisterd door een alom bekende lokale 
artiest, Oud-Prins Huub III.
De offer-woeësj voor goed weer zal ook dit jaar niet ontbreken.
Kapelaan Taison zal voorgaan in deze dialectmis. 
Ondanks dat hij zich al goed heeft
ingeburgerd in onze parochie, blijft zo’n eerste dialectmis een heuse 
vuurdoop. Die woeësj heeft hij dus sowieso wel verdiend.
De Vlavrèters hopen u weer in groten getale te mogen begroeten tijdens 
deze speciale mis.

Dialectmis 12 februari a.s.

Koeriertje

GEZOCHT: 

Hulp in de huishouding voor gezin in Welten voor 5-6 uur 
per week. Voor info 06 10 20 10 04

TE HUUR:  

Ruime garagebox Pijnsweg met verlichting, stopcontact 
en automatische poort. Voor info 06 15 66 88 35

GEVONDEN: 

In de Kommert is een koker + leesbril gevonden.
In onze buurt reageert (nog) niemand.
Op te halen op de Kommert 5



Er gaat geen vastelaovend voorbij of de optocht 
van C.V. de Vlavrèters trekt door Welte – Bensroa. 
Dit jaar is dat niet zomaar een optocht, C.V. de 
Vlavrèters viert dit jaar immers haar jubileum (6 x 
11 jaar + 1).
Op carnavalsmaandag, 20 februari, trekt vanaf 
14:11 uur de jubileumoptocht vanaf de kapel in 
Benzenrade tot voorbij het Gemeenschapshuis in 
Welten. In Welten is bij aankomst van de optocht 
ongetwijfeld al een geweldig carnavalsfeest aan 
de gang, dat bovendien tot lang na het einde van 
de optocht door zal gaan.
Kom bij de start, langs de route of bij het Ge-
meenschapshuis kijken naar al die fraaie mask-
ers, de mooie wagens, de bonte groepen, de 
originele einzelgänger en de fraaie kleuren. Of, 
en dat is misschien nog wel leuker, trek zelf mee 
in onze 
jubileumoptocht.
Inschrijven voor de optocht kan tot maandag 20 februari 0.00 uur via het inschrijfformulier op de website 
van C.V. de Vlavrèters 
(www.cvdevlavreters.nl). Onder het kopje “seizoensoverzicht” vind je de link naar de optocht. Na 10.00 
uur kan worden ingeschreven in het Gemeenschapshuis, dat kan dan nog tot 
13:00 uur. 
Er kan worden ingeschreven als einzelgänger, kleine groep 
(2 - 10 personen), grote groep (11 of meer personen) of met een 
wagen. Of je nu mee loopt, gewoon komt kijken of enthousiast 
vastelaovend komt vieren, zorg dat je erbij bent!

Daags na de optocht gaan we er voor een laatste keer dit seizoen nog eens flink tegenaan. DE JEUGD 
van Bensroa en Welte, en ieder ander die erbij wil zijn (van 0 tot 100+), haalt dan nog eens alles uit de 
kast om van de laatste uurtjes “Vasteloavend 2023” te genieten. De laatste reserves zullen waarschijnlijk 
moeten worden aangesproken om nog menig 
polonaise te lopen, te hossen en te sjoenkele. Aan 
het einde van die middag zal de Jeugdraad van 11 
aftreden. De officiële abdicatie van Jeugdprins Lucas I 
en Bloemenmeisje Liv zal pas ’s avonds plaatsvinden, 
samen met Prins Rob I en zijn adjudant Sven. 
Misschien dat er dan wel een traantje zal worden 
weggepinkt. Maar niet getreurd, op 10 november is 
het Aod op Nuj en dan begint een nieuw 
Carnavalsseizoen en dan zullen Lucas I, Liv en Rob I 
weer snel worden voorzien van veren en bloemetje.
Vandaag zetten we de tent nog een keer op zijn kop!!
Het Poetetreffe is in het Gemeenschapshuis en de 
toegang is gratis.

Inschrijving voor de jubileumoptocht Welten-Benzenrade

Poetetreffe, dinsdag 21 februari 2023 vanaf 15:11 uur



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



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

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

045-3030820

Nieuw! Rolluiken en sunscreens  

werkend op zonne-energie

Wij komen graag bij u langs om vrijblijvend 

de mogelijkheden te bespreken

Rijksweg 228 

6271AH Gulpen  

043 2057917 

welkom@optimumkozijnen.nl 
www.optimumkozijnen.nl 
www.optimumrolluiken.nl

                

Ben jij 14 jaar of ouder? 

En lijkt het jou leuk  om ons team 

te komen versterken?

Werkdagen: 2 t/m 4 dagen per week

Werktijden: 17.00 tot max. 21.00

Uren en dagen in overleg

Loop dan even binnen of mail ons:

www.snackpointwelten@hotmail.com



Carnavalskleding

Het is weer zover: de dolste dagen van het jaar 

staan weer voor de deur. Carnaval in Welten 

met onze nieuwe Prins Rob I (naamgenoot van 

mijn alter ego).

Mijn vrouw snakt naar deze dagen. Ik ben iets 

terughoudender, maar kan haar natuurlijk niet 

afvallen. Samen uit, samen thuis.

Bij ons op zolder hangen de kleurrijke outfits 
van de laatste acht carnavals (of is het

carnavallen?). Sommige pakken en hoeden zijn 

vaker gedragen. Mijn vrouw vond het dit jaar 

hoog tijd voor nieuwe carnavalskleding.Zelf 

maken? Nee, te lastig. Mijn vrouw vond een 

bericht op facebook over een pop-up winkel in 

Roermond, waar gedurende enkele dagen nieuw 

gemaakte carnavalskleding met bijpassende 

attributen werden aangeboden.

Medio januari reden we vol verwachting naar 

Roermond. We waren ruim op tijd om bij de 

eersten te kunnen zijn, zodat we de mooiste 

kledij konden kiezen. Het liep even anders.

Bij aankomst in Roermond werden we 

geconfronteerd met twee tegenvallers: 

we waren bepaald niet de enigen, die het 

bericht op facebook hadden gezien en 

vroegtijdig naar Roermond waren gereisd èn 

het regende pijpenstelen. Bovendien was het 

freezing koud.

Dat wordt geen gezellig shoppen, dacht ik.

In de straat waar de pop-up winkel was 

gesitueerd, had zich bij onze aankomst al een 

rij van wachtenden gevormd van zo’n 80 meter, 

dubbeldik. Ik heb een enorme hekel aan 

kuddegedrag, maar tam sloten wij toch achter 

aan in de rij.

Wie A zegt, moet ook B zeggen, hield ik mij 

streng voor.

Het was nu wachten tot de winkel openging; 

dat zou om 11 uur gebeuren. Wij dachten dus 

spoedig naar binnen te kunnen rennen, maar 

het winkeltje bleek zo klein te zijn, dat er per 

kwartier maar 20 mensen werden toegelaten.

Gelukkig konden we schuilen onder een 

paraplu. De koude wind zorgde ervoor, dat deze 

langzaam maar zeker tot op het bot doordrong, 

hetgeen mijn stemming bepaald niet ten goede 

kwam.

Rillend stelde ik vast, dat de overige wachtenden 

grimassen kregen, die met carnaval weinig van 

doen hadden; het was één lange rij chagrijn. Na 

een uur konden we, totaal verkleumd, eindelijk 

de winkel betreden. Deze bleek inmiddels al half 

leeggeroofd te zijn. Mijn vrouw was echter nog 

positief gestemd bij het aanzien van

de restanten.

De winkel bleek vooral, beter gezegd bijna alleen 

maar, op vrouwen gericht te zijn.

Welgeteld hing er één pak voor heren en de rest 

was alleen voor de dames bestemd.

Het was dringen geblazen in dit carnavaleske 

kippenhok, maar mijn vrouw speelde het toch 

klaar drie setjes te passen en vroeg mij telkens 

om mijn mening. Bij elk setje riep ik: “prachtig”, 

maar ik kon haar op die wijze natuurlijk niet 

overtuigen welk setje nu het mooiste was. Het 

kon mij ook eigenlijk niks schelen; ik wilde zo 

snel mogelijk naar huis en mijn vrouw kiest 

uiteindelijk toch altijd wat zij zelf het mooiste 

vindt.

Richting kassa griste ik het enige herenpak mee, 

zodat ik niet met lege handen stond en nog naar 

een andere winkel hoefde te gaan. Het was voor 

vandaag meer dan mooi geweest. Puur afzien!

Het echte afzien moest echter nog komen: de 

afrekening! De carnavalsgekte sloeg nu al toe, 

maar dan in de beurs. Enfin.
Attentie Welten: mijn vrouw en ik paraderen 

met carnaval in Teerling, in het

Gemeenschapshuis en op straat in zeer fraaie 

kledij, al zeg ik het zelf.

Zien we elkaar dan?

Anton Winnikes

 Taal van de mam
 door Ger Pickaerts

 Advertentie

Noa geduldig gedrage
verloving, is toch nog
plötslig getrouwd, ós
innig geleefde dochter
Jeannet.
ze is in sjtilte getrouwd.

uëver 6 weëke deent
zich ’t ieësjte kindje aa.



Rondleiding door het Parkstad Theater

Op vrijdag 17 februari zal er een rondleiding door het Parkstad 
Theater in Heerlen gehouden worden. Tijdens de rondleiding kunt u 
proeven van het dynamische leven in Theater Heerlen en we nemen 
een kijkje achter de coulissen van het Theater.De rondleiding gaat 
langs het toneel, de foyers en de kleedkamers, en onderweg hoort 
u allerlei bijzondere verhalen over de voorstellingen, artiesten en de 
architectuur van het gebouw. De kosten voor deelname zijn € 6.50 
(inclusief koffie/thee en vla ) De duur van de rondleiding zal ongeveer 2.5 uur zijn. 
Samenkomst 14.00 uur voor het Theater (Schouwburgplein) Iedereen is welkom om hieraan deel te 
nemen. Rondleiding wordt gegeven door Hand Drijkoningen.
U kunt zich aanmelden door overmaken van €6,50 aan KBO Heerlen Stad
(Banknummer NL02RABO0149392532) met vermelding Schouwburg

Jazz Club Zuid-Limburg organiseert: Concert van The Bamboula New 
Orleans Jazzband op zondag 26 februari in Auberge de Rousch

De Bamboula N.O. Jazzband werd opgericht in 2014 en is dus een relatief jonge band.
Verwacht echter geen podium vol jongemannen. De leden van de band, vijf mannen en een vrouw, 
zijn gelouterde en gelauwerde muzikanten, die hun sporen ruimschoots hebben verdiend in bekende 
Nederlandse jazzbands. Hun liefde voor de pure New Orleans-jazz bracht hun samen.
Met dat “Bamboula” in hun naam willen ze hun verwantschap tonen met de slaven uit New Orleans, 
die rond 1900 de bamboula (een trommel gemaakt van een rumvat met over de open zijde een huid 
gespannen) gebruikten als instrument bij het maken van hun muziek, waaronder jazz.
Dat speciale geluid laten ze regelmatig in hun muziek 
doorklinken, maar denk niet dat ze alleen maar muz-
iek uit die tijd op het repertoire hebben staan. 
Op hun speellijst komt veel (bekend) werk voor uit de 
veel latere Revival-periode van na de 2e wereldoorlog. 
De sound van bands als Chris Barber, Papa Bue en 
Dutch Swing College klinkt in veel nummers door, en 
zo wordt hun optreden naast een heerlijke muzikale 
belevenis- een feest van herkenning. Maar cliché-werk 
wordt het nooit; daarvoor is de band van leider Frans 
van Wasbeek te origineel en eigenzinnig.
Het concert vindt plaats in Auberge de Rousch van 
14.00 tot 17.00 uur.
De entree bedraagt voor: niet leden € 15 Verdere 
informatie op onze site: 
www.jazzclubzuidlimburg.nl



DJ Ralf 
& o.a.

 Klumpkes Blumkes

10 Februari
Café Teerling

Aanvang 20.00
Entree: GRATIS

Ankie Heijen (dochter van Lenie 'dat is die SOEP')

Dick Dijkstra, Ger Prickaerts, een mogelijke 

verassing uit Kirchroa en als het lukt de twee 

gekken oet Welte- Bensroa


