
Uiterlijke inleverdatum kopij 
volgende koerier is woensdag 
8 maart 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-mrt:   19:30 uur  IVN: Lezing over de bever, 
  Gallusstraat 1 Aarveld
4-mrt:  13:00 uur  Wandeling Beversporen wandeling 
  langs de Worm
4-mrt tm 1 april: Kruiswegmeditatie St. Josephkerk 
  Heerlerbaan
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.4 wo. 1 maart 2023. Uiterlijke inleverdatum kopij 8 maart. Verspreiding wo 1 maart 2023. Oplage 2000 expl.

Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Welterkoerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade

TOT ZIENS

Beste inwoners van Welten en Benzenrade,
Tot mijn spijt draag ik deze maand de voorzittershamer over 
van Buurtgericht Werk Welten Benzenrade. 
De werkzaamheden zijn simpelweg niet meer te combineren 
met mijn reguliere- en politieke werk. Ik heb mijn rol binnen 
het Buurtwerk altijd met veel plezier gedaan in samenwer-
king met de andere bestuursleden. Hierbij is altijd de insteek 
geweest om de sociale cohesie in onze mooie wijken te 

stimuleren. Ik ben er van overtuigd dat mijn opvolger, Paul Baggen met 
dezelfde passie en inzet het buurtwerk zal voortzetten.
Uit het oog maar niet uit het hart…..Ik zal mij blijven inzetten voor het wel en 
wee van alle inwoners in onze buurten met daarin een speciaal plekje voor 
Welten en Benzenrade. Ik zeg tot ziens met een grote dank aan Huub, Wilfred, 
Kitty, Andre, Fons en Marion voor onze fijne samenwerking!

ONZE NIEUWE VOORZITTER PAUL BAGGEN STELT ZICH VOOR:

Even voorstellen; mijn naam is Paul Baggen en ik neem het stokje over van 
Theo de Groot als voorzitter van BWWB. Ik woon sinds einde 2014 met veel 
plezier in Welten. Na mijn werkzame periode in het 
internationale bedrijfsleven zoek ik het weer korter bij huis. Als 
gepensioneerde heb ik weer tijd en zin om mij in te zetten voor 
de buurt! Naast BWWB ben ik nog actief als secretaris bij Welta-
nia en taalcoach voor nieuwe Nederlanders.

OM HET PLAATJE COMPLEET TE MAKEN: 
DE OVERIGE BESTUURSLEDEN ZIJN:

    

Wilfred Riksen (secretaris)

    

    Huub Eussen (penningmeester) 

    
Kitty van Hove-Reijnaerts (lid) 

    
    

André Jacobs (lid)   

    Fons Daemen (lid en WelterKoerier)  

WISSELING VAN DE WACHT IN BESTUUR BUURTGERICHT WERK WELTEN-BENZENRADE

VOORZITTER THEO DE GROOT DOET DE VOORZITTERSHAMER OVER AAN PAUL BAGGEN



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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0800-0233040

Het IVN Natuureducatie Heerlen organi-
seert op vrijdagavond 3 maart een lezing 
over de bever.
Aanvang is om 19:30 uur in het IVN 
home, Gallusstraat 1 in het Aarveld.
Sinds geruime tijd is de bever bezig aan 
een opmars in Nederland en ook in 
onze provincie. Tijdens de lezing wordt 
ingegaan op de leefwijze van dit mooie 
dier en zijn plaats en invloed op de natuur in zijn omgeving.
Het gaat goed met de bever, soms moet hij worden afgeremd en soms 
heeft hij nog wat hulp nodig. De lezing 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. Kijk voor meer informatie op www.ivn.nl/heerlen.

Het IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Heerlen 
organiseert op zaterdag 4 maart een wandeling langs de Worm. 
Vertrek is om 13:00 uur vanaf de parkeerplaats in Haanrade, Vincent 
van Goghplein Kerkrade.
Vanmiddag gaan we op verkenning langs de Worm en omgeving. 
Tijdens de wandeling laten we je kennis maken met het gevarieerde 
landschap langs dit riviertje. Ook zullen we diverse beversporen 
tegenkomen, hieraan kunnen we zien dat de bever hier voorkomt. 
Het dier zelf zullen we niet zien, die is veel te schuw en wordt pas 
actief in de schemering. Doe wel goede schoenen aan, 
het kan blubberig zijn onderweg. 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. 
Kijk voor meer informatie op www.ivn.nl/heerlen.

De bever in Limburg, troeteldier of lastpak?

Beversporen wandeling langs de Worm.



We hebben net de gezellige drukte van de carnavalstijd achter ons. Nu begint een tijd voor rust en 
bezinning, die velen ook zo goed kunnen gebruiken. In de komende Veertigdagentijd voor Pasen 
organiseren we vanuit de parochie van Welten en de samenwerkende parochies verdiepingsbijeenkom-
sten die Christelijke spiritualiteit aanvullen met Indiase meditatietechnieken. Met deze unieke combinatie 
willen we, met beide benen op de grond, dichter bij onze Bron komen.
Leidraad voor de kruiswegmeditatie is het boek “Putten uit de Passie. Christus’ kruisweg en ons leven nu” 
van Jacques P.G. Janssen, lid van het parochieoverleg Welten-Benzenrade. 
In een aantal bijeenkomsten bekijken we enkele Bijbelse staties uit het lijdensverhaal van Jezus en 
overwegen deze. In de voorbereiding op de overweging bij iedere statie maken we gebruik van Indiase 
ademhalingstechnieken die ook gebruikt worden in de streek van herkomst van kapelaan Taison.
Je wordt uitgenodigd tot inkeer in jezelf, tot inspiratie uit het lijdensverhaal van Christus voor het leven 
van nu, en tot het delen van je overwegingen met anderen. Hoe gaan wij zelf om met zaken als verraad, 
lijden, angst, onrecht, opportunisme, zwakte, spijt, maar ook: standvastigheid, overgave, geloof, 
vertrouwen, mededogen, liefde, verzoening? 
De bedoeling is dat het laagdrempelig is en dat er een veilige, vertrouwde omgeving is.

Praktisch:
De bijeenkomsten vinden plaats in het zaaltje van de St. Josephkerk op de Heerlerbaan op:

• Zaterdagochtend 4 maart 10:00
• Maandagavond 13 maart 20:00
• Maandagavond 20 maart 20:00
• Zaterdagochtend 1 april 10:00
• En een volledige kruisweg in de kerk op Goede Vrijdag 7 april 15:00.

- De bijeenkomsten duren telkens circa anderhalf uur (eventueel uitloop van een half uur). De  
 kruisweg op Goede Vrijdag duurt ca. een half uur.
- Voor de ruimte en de koffie wordt per bijeenkomst een vrijwillige kleine bijdrage gevraagd.
- Optioneel kan men het boek bestellen bij Boekscout.nl.
- Meer informatie bij Jacques Janssen (Jacques.Janssen@gmail.com) of kapelaan Taison Titus 
 (kapelaan@rkheerlen.nl).

Kruiswegmeditatie met Indiase ademhalingstechnieken

Koeriertje

Te huur: 
Appartement met tuin in Welten 

Dr. Ing. Bungestraat. 2 slaapkamers.
Huur €. 895,— per maand. 

Tel 06 54 37 44 43



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl



Carnaval Al-aaf
Ja, helaas is de carnaval al-aaf, al meer dan een week 
voorbij.
Het was een fantastisch feest, waarbij iedereen na alle 
corona-ellende er weer eens vol tegenaan ging. Mijn 
Kirchröadsj meëdsje had mij overgehaald alle remmen 
even los te laten en me te laten onderdompelen in het 
feestgedruis.
Na de aankoop van de fraaie kledij in Roermond kon ik 
natuurlijk ook niet mee weigeren, en mensen…..ik heb 
er geen spijt van gehad. Sterker nog: ik heb met mijn 
vrouw zelfs meegelopen in de optocht van Welten-Ben-
zenrade! Wat een heerlijk feest is carnaval toch. Even 
voor de liefhebbers van etymologie: de oorsprong van 
het woord carnaval ligt in het Italiaanse “carne levare” 
(965), hetgeen “opheffen/wegnemen van vlees” betek-
ent; aanvang van de vastentijd. In Nederland komt de 
term carnaval het eerst voor in het tijdschrift 
Mercurius in 1673. Ja, zo oud is ons feest al. Het was 
eigenlijk een heidens volksfeest, maar de katholieken 
hebben het ingepikt, nadat het de kerk niet gelukt was 
dit feest te verbieden. Het Venetiaanse Carnaval is onze 
voorloper.
Carnaval is het feest van de zotheid, de spot en uit-
bundigheid, maar ook van gelijkheid van alle mensen. 
“Want oad of jonk, krank of gezonk, alles deed mit” is de 
alleszeggende tekst van Wiel Knipa.
Met Prins Rob (Vervoort) I kreeg Welte-Bensroa een 
echte Weltense jong als Prins met een gloednieuwe 
ketting en scepter. Sven Feijen werd zijn uitstekend bij 
hem passende adjudant.
En wat een prachtig jeugdprinsenpaar hadden we met 
Jeugdprins Lucas en Bloemenmeisje Liv. Ook voor hen 
was Carnaval 2023 een onvergetelijke ervaring.
Niet voor niets vloeiden dikke tranen bij de abdicatie 
(het inleveren van de versierselen en troonafstand) in 
café Teerling op dinsdagavond 21 februari jl.
Persoonlijk begon mijn carnaval 2023 met de 
carnavalsmis van Kapelaan Taison, de absoluut 
waardige opvolger van Kapelaan Rick Blom. 
Met zijn aanstekelijke humor en positieve uitstraling is 
hij een geweldige aanwinst voor Welten-Benzenrade, 
niet alleen voor de kerk, ook daarbuiten. Hij komt overal 
opdraven en mengt zich in elk gesprek. Bravo!
De mis werd opgeluisterd met de prachtige bijna 
opera-stem van de jubilerende 4x11
Prins Huub (Eussen) II.
Verder was ik aanwezig bij de optocht van de Catharina- 
en Martinusschool.
Onze oude rocker met zijn perfect gesoigneerde snor 
Cor Houben vervoerde de jeugdprins op zijn brullende 
oude motor door Welten. Puur genieten voor Lucas.
Sommige kleine kindjes moesten zichtbaar nog wat 
wennen aan de kleurrijke uitdossing van hun juffen en 
meesters en omstanders, maar alras verscheen ook bij 

hen een fleurige lach op hun geschminkte snoetjes.
Zaterdagmiddag waren mijn vrouw en ik aanwezig bij 
de Buute Abmarsj, georganiseerd door de Kegelkloep, 
bij de Sjpringmiddig met Fonzarelli en ’s avonds bij het 
Tieëkezinge in Teerling met dj Ralf/c.v. De Vlavrèters.
Zondag keken mijn vrouw en ik, total loss vanaf de luie 
bank, de lange optocht in Heerlen op tv. Vele Wel-
tenaren maakten ook daar hun opwachting.
En dan de maandag: de optocht van Welte-Bensroa. 
Onder het motto “sjiek tsezame” liepen mijn vrouw en 
ik in onze mooiste kledij mee in de optocht. Ik vond de 
optocht zo’n leuk evenement, dat ik mijn rugpijn volledig 
vergat en ook dat mijn drinkfles geheel gevuld was met 
sterke drank. Het feest daarna op straat, in het 
Patronaat en bij en in café Teerling was fenomenaal. 
De sterke drank bleef wel niet zonder gevolgen. 
Sjoenkelend en op het laatst zwalkend en waggelend 
vond ik uiteindelijk laat, ondersteund door mijn nog 
verrassend nuchtere vrouw, de weg naar huis terug.
De abdicatie in Teerling was indrukwekkend en 
emotioneel. Mooi om te zien.
Tenslotte de mis op Aswoensdag, waarin kapelaan 
Taison ons voorzag van het best zichtbare askruisje aller 
tijden, en het begraven van de haring bij de Weltervijver, 
waarbij oud-Prins Roger I zich ontpopte als ras 
trommelaar. Die avond mocht ik nader kennis maken 
met de pas afgetreden voorzitter van C.V. De Vlavrèters 
Leo Slenders en diens opvolger Stefan Rieck. Fijne 
mensen.
Met vier zure haringen en een paar biertjes sloot ik mijn 
carnaval af en startte mijn vastentijd.

Tot de 11 de van de 11 de .

Anton Winnikes

 Taal van de mam
 door Ger Pickaerts

 Vasteloavend

 ’t is uëver, ’t is gedoa
 mutsje en naze aaf
 noa ee letste alaaf,
 meziek nog daag lank
 in d’r kop as letste
 herinnering en umdat
 ’t zoeë sjoeën woar
 vruie v’r ós óp
 ’t volgend joar.



Langs Oude Wegen: de Weltertuynstraat

Voordat ik u meeneem langs een oude weg, namelijk de Weltertuynstraat, zal ik eerst een fout moeten herstellen. 
In mijn stukje over de Welterlaan noemde ik Hoeve De Aar hoeve De Rousch….  Wat ’n fout, een giga fout, een echte 
faux pas. En het De Weverziekenhuis heette in de oorlogstijd 40– 44 nog het St. Joseph ziekenhuis. Menigeen heeft 
mij op de vinger getikt…. en terecht. Deze serie heet Langs oude wegen en nu zult u denken; de Weltertuynstraat is 
toch een moderne, drukke straat, niet bepaald een oud achteraf gelegen en verdwenen weggetje. 
Nee, nu niet meer, maar nog geen honderd jaar geleden was het een onverharde straatweg, die van de 
Valkenburgerweg richting het gehuchtje Welten liep. 
De boeren reden er met hun karren, de koeien sjokten ’s avonds traag over deze straat terug naar de stal en er was 
in de verste verte geen auto te zien of te horen. In mijn kindertijd was dat voor een deel nog steeds zo. En dat was 
rond de jaren zestig. Als er een auto voorbijkwam, keek je verbaasd: hoe komt er nou een auto in Welten? En de 
koeien liepen inderdaad nog door de straten, de melkboer bracht de melk met paard en wagen en we konden de 
hele dag op straat spelen. Het was stil en rustig. 
Nu is de Weltertuynstraat de drukste straat van het dorp en rond de winkels en de school rijden de auto’s af en 
aan.
Kunnen we ons de situatie nog voorstellen; de Weltertuynstraat als een slingerende dorpsstraat langs de kerk, het 
kerkhof, een enkele winkel of een café, de boerderijen in het centrum langs de Weltertuynstraat? Geen verharde 
bestrating, dus in de winter modderig en in de zomer stoffig en droog. 
En als we nog wat verder terug gaan in de tijd, zo rond 1850, dan is er slecht een kapel, de kerk was toen nog niet 
gebouwd. Er stonden nauwelijks huizen, wel wat boerderijen. Welten was een boerengehucht, met veel groen en 
heuvels erom heen.
Ik zou wel even terug willen gaan in dat jaar 1850, door de straat lopend, de boomgaarden in en de heuvels 
rondom. Als ik dit probeer voor mij te zien, kijk ik een beetje door mijn wimpers, denk alle verkeer en moderne 
bebouwing weg en hóór de kippen zachtjes kakelen, gewoon op straat lopend, de koeien in de stallen en de boeren 
bezig in de schuren.
Dit lijkt vreedzaam en een ideale tijd, maar we weten allemaal dat er ook een schaduwkant zit aan dit 
eenvoudige leven. Zeer weinig comfort, geen water uit de kraan maar uit de put, hard werken, van ’s morgens 
vroeg tot in de late avond. Een glimp van dit type boerenleven kun je nog terugvinden in arme streken in Frankrijk, 
Spanje of Oost-Europa.
Onze Weltertuynstraat is geëvolueerd van een modderige boerenstraat naar een moderne drukke dorpsstraat.
En van alle gemakken voorzien.
Kitty van Hove-Reijnaerts ( kvanhove@planet.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

Bridgeclubje zoekt nieuwe leden voor de dinsdagmiddag 
van 13:30 – 16:30 uur.
Er wordt niet gebridged op hoog niveau maar er is wel 
sprake van enige competitie.
Aanmelden kan via fardewildt@gmail.com of 
Telefonisch: 0641118834 van Frans de Wildt en 
0650867627 van José Maas
Ook kan men hier terecht indien men meer informatie 
wenst.

Bridgeclubje zoekt nieuwe leden



Dankjewel Seniorensociëteit St. Martinus, Welten/Benzenrade

Langs deze weg wil Hospice de Mantelhof gelegen aan de Pijnsweg 38 
te Heerlen de (voormalige) leden van Seniorensociëteit St. Martinus, 
Welten/Benzenrade heel hartelijk danken voor de gulle giften die het 
hospice heeft mogen ontvangen bij het opheffen van de sociëteit.
Mede door deze steun kunnen wij ons doel: hulp bieden aan ernstig 
zieke mensen in hun laatste levensfase blijven waarmaken.
Marlies Hiel, Hoofd Hospice de Mantelhof

Wees waakzaam en alert op ‘verdachte’ omstandigheden

Zoals jullie misschien al gehoord of zelf ervaren hebben, is het dievengilde de laatste tijd zeer actief in onze mooie 
wijk. Met name auto’s, specifiek Toyota RAV 4, heeft hun voorkeur.
Wij, net zoals onze overburen en wijkgenoten van enkele straten verder, zijn hier het slachtoffer van geworden op 
2 januari in de vroege ochtend.
Deze diefstallen zijn goed georganiseerd en voorbereid, blijkt ook uit de vindplaatsen. Twee zijn er teruggevonden 
in een zeecontainer in de Amsterdamse haven, klaar om verscheept te worden en een in Tsjechië.
Wij hebben onze auto , weliswaar met schade, terug en WEER is er een poging gedaan tot diefstal!
Of ze zijn gestoord geworden of het is niet gelukt, omdat wij het Keyless systeem uitgeschakeld hadden.
Het schijnt niet alleen een probleem in Welten te zijn, maar in heel Limburg. En dat betreft dit typeToyota , 
tot dat ze weer een ander type in het vizier krijgen. Denk aan de Volkswagen Golf enkele jaren geleden.
Wij vragen dan ook, wees waakzaam en alert op 
onbekende figuren, die in de buurt rondstruinen 
en de omgeving verkennen. Noteer eventueel het 
kenteken van de auto waarin ze de buurt verken-
nen.
En ziet u iets wat op dat tijdstip niet aannemelijk is, 
bijvoorbeeld een auto op een kleine oplegger met 
buitenlands kenteken op een vreemd tijdstip, 
noteer ook dan gegevens en waarschuw de politie.
Zo zag een buurtgenote afgelopen zomer een 
aantal mannen geparkeerde auto’s fotograferen 
op de grote parkeerplaat splitsing Frankenlaan /
Dr. Goossenstraat.
Onze wijk ligt nu eenmaal gunstig met 2 
autosnelwegen aan de rand en dichtbij de grens 
om snel weg te komen.
Door waakzaam en alert te zijn en de politie te 
waarschuwen bij ‘verdachte’ omstandigheden, 
kunnen we mogelijk onze wijk veilig en mooi 
houden om er in te wonen.
Dat willen we allemaal, toch?
Bovenstaande is toegespitst op de recente au-
to-diefstallen, maar dit geldt natuurlijk voor alle 
‘verdachte’ omstandigheden. Denk aan dealen, 
woninginbraak of poging tot, vandalisme 
enzovoort, enzovoorts.
Anita Heijboer, een bezorgde wijkgenote, 
Dr. Goossensstraat


