
Welten-Benzenrade 
heeft ook dit jaar 
weer 9 kanjers die 
Hemelvaartdag,
donderdag 18 mei, 
hun Eerste Heilige 
Communie zullen 
doen.

Van boven naar 
beneden, van links 
naar rechts zijn dit: 

Luca Goossens, 
Sophie Lamberts, 
Kayleigh Geurts, 
Jur Reumkens, 
Raf Rosenboom, 
Nikki Joosten, 
Sophie Hulsman, 
Pim van Heumen. 

Op de foto ontbreekt 
Elena Admiak.

Zondag 26 maart om 
10 uur zullen zij zich, 
tijdens de 
Presentatiemis in de 
St Martinus-kerk aan u 
voorstellen. 
U bent die dag dan ook 
heel hartelijk welkom 
om dan kennis te 
komen maken met 
onze aanstaande 9 
communicanten. 

Uiterlijke inleverdatum kopij 
volgende koerier is woensdag 
22 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:

16-mrt  14 uur  Concert ‘Teek 9’, Savelberg-

  museum, Gasthuisstraat 2

26-mrt  10 uur  Presentatiemis Communicanten,  

  St Martinus-kerk Welten

2-april 16 uur: Voorjaarsconcert TOG met 

  trombonist Jorge Felipe Nieto, 

  De Rousch

6-april  19:30  Wereldkampioenschap 

  EierTietschen, Teerling

12-apr  10 uur  Doortrappen Heerlen Beweegt: 

  A Gene Bek

18-mei  1e Heilige Communie 9 Communicantjes,  

 St Martinus-kerk Welten

Disclaimer:

De redactie is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de artikelen in deze uitgave.
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PRESENTATIEMIS COMMUNICANTEN OP ZONDAG 26 MAART OM 10.00U



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!

1/8 pagina: €   20,00
1/4 pagina: €   40,00
1/3 pagina: €   60,00
1/2 pagina: €   80,00
1/1 pagina: € 120,00

Alle prijzen gelden per editie.
Bij structureel adverteren 

ontvangt u korting.

Stuur uw (zwart/wit) advertentie naar:
welterkoerier@gmail.com
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Mits alle vergunningen tijdig op orde 

zijn, zal per 1 april Café Teerling andere 

uitbaters krijgen. Op die dag overhan-

digt Bert Heckers (en een beetje Bert 

Snijders) de sleutel van ons mooie 

dorpscafé aan de 

nieuwe kasteleinse Bianca Savelbergh 

en kastelein Harold van den Bosch. 

Bianca heeft jarenlang in Welten ge-

woond en heeft met de carnaval al proef-gedraaid. Zodra Bianca 

en Harold een beetje gesetteld zijn in hun nieuwe omgeving zal 

een uitgebreidere kennismaking in de WelterKoerier volgen.

Witte donderdag 6 april wordt er weer getietscht in onze ‘Hoe-

skamer va Welte’, café Teerling.

Wat in 1981 ooit als grap begon 

is nog steeds een jaarlijks 

terugkerend happening in Welten en verre omstreken. Jullie zijn 

allen van harte uitgenodigd om een eitje mee te komen tiet-

schen. De aanvang is om 20:30 uur! Ben op tijd!

Goed nieuws: Nieuwe Uitbaters Cafe Teerling

Witte Donderdag 6 april: Wereldkampioen-
schap EierTietschen bij Teerling



Zondag 2 april om 16:00 uur zal Harmonie TOG Welten een uniek 

voorjaarsconcert geven in Auberge De Rousch dat dit jaar in het teken van 

enkele solisten zal staan. Zo zal de Spaanse trombonist Jorge Felipe Nieto 

als solist optreden in het ABC Concerto, een tromboneconcert van Steven 

Verhelst. Uit eigen gelederen zullen Elianne Quodbach en Joeri Janssen 

optreden als solisten in het Concert voor 2 klarinetten van Franz Anton 

Hoffmeister, tijdgenoot van Wolfgang Amadeus Mozart. 
Daarnaast zal o.a. een selectie uit The Phantom of the Opera gespeeld 

worden en de trombonesectie zal als ensemble optreden. Alles staat 

onder leiding van dirigent Txemi Etxebarria.

Harmonie “Kunst door Oefening” uit Maastricht

Gastvereniging is Harmonie “Kunst door Oefening” uit Maastricht. Deze harmonie, in 1901 opgericht 

ter gelegenheid van het huwelijk tussen koningin Wilhelmina en Hendrik, staat onder leiding van 

Bas Clabbers.

Jorge Felipe Nieto, solotrombonist

Jorge Felipe Nieto werd geboren in Zamora, Spanje. Hij studeerde aan 

het conservatorium van Asturië en het conservatorium van Maastricht 

bij Bart Claessens, solotrombonist van het Concertgebouworkest 

Amsterdam. Momenteel is hij 1e trombonist bij het Vratsa Symphony 

Orchestra in Bulgarije. Zijn persoonlijke hoogtepunt was de 

medewerking aan het Concertgebouworkest o.l.v. Daniel Harding

in 2019.

Heerlijk 3-gangenmenu na het concert

Auberge “De Rousch” biedt na het concert de mogelijkheid te genieten 

van een speciaal 3-gangenmenu. Voor meer informatie over dit diner 

kunt u terecht op:

https://derousch.nl/nl/evenementen/voorjaarsconcert-tog

Entrée: Vrije gave

Voorjaarsconcert TOG met 
trombonist Jorge Felipe Nieto

Koeriertje

Gevonden: 
Vrijdag 24 februari gevonden aan De 

Mullender: beige sjaal. 
Tel 045 - 5710424.



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



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



Taison

Het was even wachten na het vertrek van Rick Blom als 

kapelaan uit Welten, maar dan heb je ook wat: Taison 

Titus werd onze nieuwe kapelaan in Welten.

Nee, niet Titus Taison, zoals je wellicht zou vermoeden, 

maar Taison Titus.

Je spreekt zijn naam hetzelfde uit als die van de voorma-

lig Amerikaanse bokser Mike Tyson, maar een verdere 

vergelijking gaat niet op.

Onze nieuwe kapelaan is een zeer beminnelijke man, 

die al snel de harten van de Weltenaren steelt. Hij is 

open, zeer toegankelijk en hij heeft een goed gevoel 

voor humor.

Taison Titus is 33 jaar geleden geboren in India. Hij 

groeide op in een redelijk welgesteld katholiek gezin, 

maar voelde al snel de drang om de armen in zijn land 

te gaan helpen.

Hij studeerde filosofie, sociologie en theologie en via 

zijn oom, die priester was, neigde ook hij steeds meer 

naar het verspreiden van de boodschap van Jezus. De 

roeping werd dan ook steeds luider.

9 jaar geleden kwam Taison naar Nederland en woonde 

en studeerde hij 6 jaar lang in en aan het Grootsemi-

narie Rolduc in Kerkrade.

Het verval van de katholieke kerk was hier al jaren 

aan de gang en het aantal priesters van eigen bodem 

analoog gedaald.

Gelukkig kwam er hulp uit het Oosten, met name uit In-

dia. Daar is het geloof nog sterk en hier hoopt men met 

de “Wijzen uit het Oosten” de katholieke kerk te redden. 

Daarmee is de neergang van de kerk nog niet gestopt, 

maar is er wel een kans op herstel. Dat zal tijd vergen.

De priesterwijding van onze nieuwe herder volgde in 

2020 in zijn geboorteland, waarna bisschop Wierts hem 

in Wolder, Maastricht-West, plaatste in de parochie van 

Petrus en Paulus, vlak bij de Apostelhoeve, het oudste 

wijnbedrijf van Nederland. Daar leerde hij een goed glas 

wijn drinken en steeds beter Nederlands spreken.

Taison ontving ik laatst met mijn vrouw in ons huis. Hij 

komt graag bij mensen over de vloer. Stiekem inter-

viewde ik hem voor deze column in de Welterkoerier. 

Open en eerlijk vertelde hij over zijn leven tot nu toe 

en anderzijds was hij ook erg geïnteresseerd in ons 

bestaan.

Na afloop nodigde hij ons uit bij hem te komen eten. 

Hij kookt graag volgens vaderlands recept, behoorlijk 

pittig dus. Om niet straks met verbrande keel, vuurspu-

wend en happend naar adem de pastorie te verlaten, 

smeekten wij hem nu alvast de sambal en rode peper 

en ander pittig spul weg te laten uit de pan. Hij zou ons 

sparen.

Verder is “d’r nuie” een fervent sporter. Hij heeft ge-

basketbald (zou je niet verwachten bij zijn lengte) en 

doet nu aan fitness (bij de sportclub van Loebna) en 

(zaal)voetbal. Optisch gezien is hij een mix tussen Gerd 

Müller en Diego Maradona.

Zijn missie is om weer leven in de kerk te brengen en 

hij wil vooral ook de kinderen zoveel mogelijk hierbij 

betrekken. Ook meer zang en muziek in de kerk kan 

voor weer een toename van kerkgangers zorgen, al is 

het gezang van Taison nog niet geschikt voor Holland 

got Talent, maar hij werkt eraan; hij krijgt zangles.

Ik heb hem aangeboden te helpen met het zingen in de 

kerk. Nee, ik ga zeker niet voor het zingen de kerk uit! Ik 

zet het lied met volle borst in en de herder en overige 

schapen volgen dan.

Zijn enthousiasme is aanstekelijk. Hij is weliswaar klein 

van stuk, maar overal zichtbaar in Welten. Ook met car-

naval was hij een waardig opvolger van Rick Blom.

Ik hoop dat zijn missie zal slagen; hij verdient het mijns 

inziens.

Misschien word ik wel zijn nieuwe misdienaar; wie weet. 

Met een variatie op de Dikke en de Dunne zullen wij dan 

wel d’r Klinge en d’r Lange worden genoemd.

Anton Winnikes

Taal van de mam
door Ger Pickaerts

Auto

Sjteet sjoeën te blinke in de zón
óch nog in zieng favorite kluur
Pries joamer genog boave de tón
As erme kloeët, kót bei kas
kan heë neet stuute bei ’t terras.



Concert ‘Teek 9’

De Katholieke Bond van Ouderen Heerlen-Stad organiseert donderdag 16 maart 2023 14.00 uur 

een concert van ‘Teek 9’ in het Savelbergmuseum, Gasthuisstraat 2 6411 KE Heerlen.

Voor leden is deze bijeenkomst gratis (ledenpasje s.v.p. meenemen). 

Niet-leden zijn natuurlijk ook van harte welkom en betalen een kleine bijdrage van € 3,--

De optredens duren ongeveer anderhalf uur met een kleine pauze. 

Voor Iedere bezoeker is dan gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.
 

“Teek 9” (nine) is een Zanggroep van mannen met begeleiding van een gitarist.

Deze groep is in 2001 voortgekomen uit een bestaand Mannenkoor (“die Gebrooker Sanghers”). Ná de repetitie 

kwamen deze mannen nog “wel eens” samen aan de Teek en wilden eigenlijk  eens “iets anders” zingen dan het 

bekende Mannenkoor-repertoire.

Het  (3-stemmig) repertoire:

• Diverse Potpourri’s van zowel Nederlandse als Duitse liederen.

• Volksliederen uit diverse landen (zoals “Down by the riverside”, “Lustig ist das Zigeunerleben, “Muss i denn”,  

 “My Bonnie lies over the ocean” enz.)

• Limburgse volksliedjes van Frits Rademacher, Jo Erens, Harry Bordon en natuurlijk Sjef Diederen.

• Liederen van Beppie Kraft (“In d’n Hiemel”, “De nach is noch zoe laank”).

Elke woensdagmiddag ontmoeten een aantal Weltenaren elkaar in 
het Gemeenschapshuis Welten (GHW) om samen een gesprekje te 
voeren, te kaarten, biljarten en of te breien etc. waarbij iedereen van 
harte welkom is.
Tot nu toe werd voor de consumpties een aangepaste prijs gehanteerd. 
Dit was mogelijk, omdat BWWB (Buurtgericht Werken Welten-Benzenrade) een extra bijdrage 
beschikbaar stelde.
Vanaf 1 april a.s. stopt deze extra bijdrage.
Vanaf 1 april moet dus ook op de woensdagmiddag bij “Ontmoet-Welten-Benzenrade” 
de normale consumptieprijs worden betaald in het Gemeenschapshuis.
Er worden dus géén consumptiemunten meer verkocht, maar wordt rechtstreeks betaald.
Er wordt dus geen aangepaste prijs meer gehanteerd.
We wensen allen verder veel ontspanning en gezelligheid.

Bestuur BWWB

Ontmoet Welten-Benzenrade 



Blijf vrolijk, fit en
gezond doortrappen

GRATIS!vol=vol

 Fietsen is gezond en leuk! Wil je lang en
veilig blijven doortrappen, kom dan naar de
doortrappen bijeenkomst in Heerlen-Noord

op 4 april of Heerlen-Zuid op 12 april!
 

Aanmelden en meer informatie
www.heelheerlenbeweegt.nl/doortrappen

 
 

rdebie@alcander.nl | 06-28511763


