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Welterkoerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade

De speeltuin gaat weer open 
met een nieuw toestel!
Vanaf vandaag 3 juni is de speeltuin weer open. Het nieuwe toestel kan 
eindelijk in gebruik worden genomen door de kinderen. Ga naar de 
Facebookpagina van Speeltuin Welten om te kijken hoe en wanneer ieder-
een veilig kan spelen. 

Jubileumfeest Weltania naar 2021
VV Weltania is opgericht in 1945 en bestaat thans dus 75 jaar. Dat hadden we 
graag met de gemeenschap Welten/Benzenrade willen vieren. In alle edities 
van de Welterkoerier hebben we dit jaar steeds een onderdeel van de ver-
eniging in het voetlicht geplaatst en dat wilden we blijven doen tot aan onze 
jubileumviering.

Helaas. We hebben het moeilijke besluit moeten nemen om de festiviteiten te 
verplaatsen naar 2021. Corona trekt ook voor ons een flinke streep door de 
rekening.

Achttiende jaargang nr.8 wo 3 juni 2020. Uiterlijke inleverdatum kopij 10 juni. Verspreiding wo 17 juni. Oplage 2000 expl.

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende 
koerier is woensdag 10 juni. 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.



Info pagina
We hadden een mooi jubileumjaar voor ogen, met verspreid over het jaar een 
aantal leuke evenementen, eindigende met een –naar verwachting- spette-
rend weekend in september. Daarin wilden we de jubilarissen in het zonnetje 
zetten en met veel (oud)leden terugblikken tijdens de reünie. Daar zullen we 
nu een jaar op moeten wachten.
Enerzijds is deze beslissing gebaseerd op de beperkingen die zijn opgelegd 
door de Corona uitbraak. Anderzijds hebben we de gezonde afweging ge-
maakt om geen enkel risico te lopen op een mogelijke besmetting als we met 
z’n allen in de kantine of de feesttent staan, ook al zouden we dat beperkten 
tot de maximaal toegestane 100 personen.

We zullen nu eerst even alle ontwikkelingen rondom deze pandemie afwach-
ten en later dit jaar een datum vaststellen waarop we in 2021 de jubilarissen 
kunnen huldigen en de reünie wél kan plaatsvinden. 

Zelfstandige jeugdafdeling Weltania kan nog leden gebruiken

Zoals eerder gemeld, is na drie jaar een einde gekomen aan de 
samenwerking tussen de jeugdafdelingen van RKSV Bekkerveld en VV 
Weltania. Dit betekent dat VV Weltania in het seizoen 2020-2021 weer een 
volledig eigen jeugdafdeling heeft. Ondanks de moeilijke tijd om contacten 
te leggen, zijn we er in geslaagd om teams te formeren van de kleinste tot 
en met de oudste jeugd. We zullen dus met een gezonde jeugdafdeling op 
eigen benen staan.
Dat neemt niet weg dat we nog aanvulling van jeugdspelers kunnen 
gebruiken. De ervaring leert dat je maar beter iets ruimer in het jasje kunt 
zitten en sommige teams hebben een erg krappe bezetting. Dat is onder 
meer het geval bij JO 13 (jongens onder 13, voorheen het D jeugdelftal).

Wil je eens ervaren hoe het is om samen met vrienden te voetballen? 
Meld je dan aan via onze website (www.weltania.nl) of bel met Monique 
Luijten (06 411 99 451).

Je kunt ook eerst vrijblijvend komen trainen, want alle jeugdteams trainen 
nog tot aan de zomervakantie. Op onze website staan de trainingstijden en 
de voorwaarden die nu gelden vanwege Corona. Kom gerust eens kijken.

Colofon
E-mailadres redactie Welterkoerier: 
welterkoerier@gmail.com

Contactpersoon BWWB Welterkoerier 
Marion Geurts: m.h.geurts@home.nl

Secretariaat: 
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl

Website: www.bwwb.nl

Belangrijke 
telefoonnummers
Alarmnummer: 112
Gemeente Heerlen: 14045
Beheerder Gemeenschapshuis:  0652683388
Buurtsteun:  06-16800025
(dringende hulpvragen en uitsluitend tijdens kantooruren)
Sociaal Buurtteam: 045 7111551
Martinuskerk: 5713225
Politie: 0900-8844
Wijkagent Jan Reubsaet via 
Centrale voor acute gevallen: 0900-8844
Twitter: @POLWeltenBenz
RD4: 5437186
Nightcare: 5778844
Ziekenhuis: 088-4597777
Dierenambulance: 0900-7009000
Alg. maatschappelijk werk: 045-5604004
Centr. meldpunt huiselijk geweld: 5740815
Huiselijk geweld: Veilig Thuis (gratis):  0800-2000
Meldpunt anti discriminatie: 5718501
Bureau voor rechtshulp: 5719551
Kindertelefoon: 0800-0432
Meldpunt Overlast en 
Openbare Ruimte: 14045
Klachtennummer Mondriaan Zorggroep: 
Binnen kantoortijden 088 506 7700
buiten kantoortijden  088 506 6262

SPIE, elektriciteit/
straatverlichting/gas: 088 945 0850
Water: 0800-0233040 

Advertenties en kopij voor 

de Welterkoerier stuurt u naar:

welterkoerier@gmail.com

Onze website bereikt u 
via www.bwwb.nl

Hier is ook de hele 
activiteitenkalender geplaatst.



Bomen met ogen
Toen ik nu bijna twee zomers geleden terug in Welten 
kwam wonen – in die snikhete zomer van 2018 - was 
het alleen ’s avonds mogelijk om een ommetje te 
maken. Overdag was het tropisch.  Een van de eerste 
wandelingetjes die ik maakte was in het park waar een 
pad naar de brug over de snelweg A76 loopt. Dit park 
is aangelegd rond de huizen aan de Mergelsweg en de 
Kommert.  Als je het park helemaal doorkruist in 
oostelijke richting kom je in Benzenrade uit, aan de 
Daalseweg. De route die ik hier beschrijf zal de 
meesten van u niet onbekend zijn. De meeste lezers 
van dit blad hebben vast heel veel gewandeld de afge-
lopen weken!  Die zomeravond toen ik het park in liep, 
werd het al wat donker, zeker tussen de bomen. Op 
een kruising van wandelpaden kwam ik een boom te-
gen, een bóóm… zo groot, zo hoog, wel 30 meter! Met 
een wit gevlekte schors. Op de schors en op de om-
hooggaande takken zaten ogen inclusief wenkbrauwen, 
die mij in het halfdonker aankeken….  Het bleek een 
grauwe abeel te zijn. Ik vroeg mij af hoe deze boom 
hier terecht was gekomen. Want na wat uitzoekwerk  
blijkt deze boom tussen de 60 en 80 jaar oud te zijn.

Dat betekent dat deze grauwe abeel geplant is ergens 
in de jaren’50, toen alles bezijden de Weltertuynstraat 
en achter Huys De Doom nog boerenland was. Ik ben 
niet de enige die hier van getuige kan, want het was 
niet alleen mijn speel- en ontdekland, maar ook van 
mijn zussen en al onze vrienden.  Deze grauwe abeel 
moet door een boer geplant zijn, wellicht als afbake-
ning van een veld of een weiland. Als je vanaf de Doom 
het veld in ging, via de Langebroek, kwam je geen huis 
of boerderij meer tegen. Alles was akkerland, weiland 
en boomgaard.  Zou  iemand weten wie deze boom 
geplant heeft? Met een zeer vooruitziende blik:  deze 
abeel  past perfect in het park, de paden buigen zich 
om zijn stam, het lijkt wel een driesprong uit een oud 
verhaal of sprookje.  

Denk de huizen weg, de snelweg A76, al de andere bo-
men en aangelegde paden en je ziet ‘m staan, trots aan 
de rand van een veld, een veld vol gouden tarwe of bie-
ten. Fluisterend in de wind met z’n duizenden groen/
witte viltige bladeren. Nu lopen er dagelijks tientallen 
mensen om ‘m heen, vaak met ‘n hond.  De boer die ‘m 
plantte zal er niet meer zijn, maar hij wist wat hij deed: 
een grauwe abeel planten voor de toekomstige bewo-
ners van Welten.  En wij genieten er dagelijks van.  

Kitty van Hove-Reijnaerts     
kvanhove@planet.nl

Speeltuin Welten 
zoekt een nieuwe 
schatbewaarder! 
Kun en wil jij per maand iets van je tijd besteden aan 
het wel en wee van Speeltuin Welten? Heb je kennis 
van financiële zaken en kun je ook af en toe praktisch 
aan de slag? We zoeken een nieuwe penningmees-
ter voor in het bestuur. Samen met een leuke groep 
vrijwilligers zorgen we ervoor dat de kinderen uit 
Welten-Benzenrade en omstreken uitdagend en veilig 
kunnen spelen in een fijne speeltuin! 
De werkzaamheden bestaan uit:
        • Deelnemen aan bestuursvergaderingen 
               (5X per jaar een avond)
        • Actief meedoen met de voorbereiding en 
              afsluiting van het seizoen 
              (zwaartepunt in maart/april en oktober)
        • Maandelijkse betalingen aan leveranciers, 
               vrijwilligersvergoedingen uitkeren, etc. 
              (1/2 uur per maand tijdens het seizoen)
        • Opstellen van het jaaroverzicht aan het einde 
               van het seizoen (eenmaal per jaar 4 uur)  

Wil je meer weten of heb je interesse? Stuur een mail-
tje naar info@speeltuinwelten.nl en we nemen graag 
contact met je op! 

Ps. We zijn ook in algemene zin op zoek naar verster-
king van het bestuur en de groep vrijwilligers, dus wil 
je je inzetten voor de speeltuin in Welten, maak het 
kenbaar!



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

postagentuur stomerij pasfoto's nagelstudio pakketafhaalpunt

VITAMINES

DA WELTEN, Weltertuijnstraat 70,6419 CV Heerlen

VOEDINGSSUPPLEMENTEN

HUIDVERZORGING

MAKE - UP

CADEAU'S

telefoon 045-5712600

email contact@dawelten.nl

SANITA KLOMPEN

Bent u niet in de gelegenheid om 
naar de winkel te komen? Bel 
ons en wij bezorgen graag bij u 
aan huis!



Voor al deze wijnen van 
Vignoble Ferret geldt:

5 + 1 GRATIS

vanaf € 6,95 per fles

aanbieding loopt tot 
eind juni 2020

Weltertuijnstraat 66/B - 6419 CV Heerlen
045-5717174 - info@wijnproevervanwelten.nl

Het hele jaar door aanbiedingen!

Welten nodigt uit!

Chapeau Uitvaartzorg 
Voor een betaalbare en stijlvolle uitvaart 

 
 
 

Chapeau Uitvaartzorg staat voor u klaar  
indien u ons nodig heeft. 

 
 

Géén extra kosten bij het regelen van de uitvaart 
in de avonduren en in het weekend. 

 
 

Kiest u voor Chapeau Uitvaartzorg  
dan kiest u voor een betaalbare  

en stijlvolle uitvaart. 
 
 
 
 
 
 
 

 Uw uitvaartverzorger 
  Roger Krautscheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag en nacht bereikbaar 
Tel. 045-5119360 
 

Kantoor: Pijnsweg 86, 6419 CM Heerlen 
info@chapeau-uitvaartzorg.nl 
www.chapeau-uitvaartzorg.nl 

045 30 30 820
Geleenstraat 63, Heerlen



Ik ben met mijn vrouw kortgeleden weer teruggekeerd 
naar Welten. Ons huis wordt verbouwd, hetgeen niet 
altijd vlekkeloos verloopt, maar dat schijnt normaal 
te zijn. Bijna elke dag hebben we wel werklui over 
de vloer, hetgeen zo langzamerhand een geniepige 
inbreuk op de privacy aan het worden is. Het vergt wel 
wat van je.
Ik zie in Welten ook een huis waaraan al 40 jaar 
verbouwd wordt. Hoe is dat mogelijk? Hoe doen die 
mensen dat en wat doet dat met de omgeving? Moet 
ik respect hebben met de bewoners of medelijden? 
Ik begrijp in elk geval niks van deze eeuwige bouwval. 
Kwam er maar binnenkort een leuk restaurantje in, dan 
had ik er vrede mee. Enfin.

Inmiddels hebben mijn vrouw en ik twee kleinkinderen, 
een meisje en een jongetje, en dat doet zeker wat met 
me. Het voert me geregeld terug naar mijn eigen 
kindheid en mijn jonge ouderschap, maar tegelijkertijd 
realiseer je je steeds meer hoe snel de tijd gaat. Je 
beseft opeens dat je al ver in de tweede helft zit, 
alhoewel mijn vrouw mij een stuk jonger laat voelen.
Als kind heb je de hele wereld nog te ontdekken, je 
bent speels, hebt veel vriendjes en alles is nog zo fris en 
onschuldig, alles wordt voor je geregeld; een nagenoeg 
zorgeloos leventje.
Als jongvolwassene sta je opeens voor zware keuzes in 
je leven, qua werk, qua partner. 
Verantwoordelijkheden nemen toe, zeker als je 
kinderen krijgt. Je moet dan alles zelf gaan regelen en 
voor anderen zorgen; zo zorgeloos is dat niet meer, 
maar wel spannend.
Als pensionado vallen verantwoordelijkheden meer en 
meer weg, lijkt je weer wat zorgelozer te kunnen leven 
en kun je genieten van vrije tijd en kleinkinderen. Maar 
de schijn kan bedriegen, zeker als je lichaam meer en 
meer mankementen gaat vertonen. Je gezondheid 
baart je dan zorgen. Daarnaast gaan partners, familie 
en vrienden je ontvallen. Veel ouderen dragen een niet 
altijd zichtbaar zwaar verdriet met zich mee. We 
zouden meer naar hun moeten luisteren, omdat we 
van hen wijze levenslessen kunnen krijgen.

Zie hier, inspiratie genoeg.
Ik ga eens nadenken over mijn volgende column.

Anton Winnikes

Inspiratie
Mensen vragen mij wel eens waar ik de inspiratie 
vandaan haal voor het schrijven van mijn columns.

Welnu, die inspiratie zit in alles wat ik zie en ervaar, in 
iedereen die ik ontmoet, maar ook in mijzelf.
In principe kan iedereen schrijven, maar menigeen 
zegt: “Dat kan ik niet”. Onzin, je kunt vaak veel meer 
dan je denkt, ook schrijven. 
Enfin, iedereen zijn ding.

Als ik met mijn honden langs de Weltervijver wandel, 
kom ik geregeld een vriendelijke, wat krom en 
waggelend lopende oude man tegen met een piepklein 
hondje. Ik denk dan, wat zou die man voor een leven 
tot nu toe hebben gehad? Was hij gelukkig, welke nare 
en mooie ervaringen heeft hij meegemaakt? Is dat 
kleine hondje zijn grootste vriend? 
Het moet een man zijn met een schat aan ervaringen, 
waar ik nog veel van zou kunnen leren, maar zou hij wel 
bereid zijn die ervaringen met mij te delen?
We groeten elkaar, delen kort dezelfde mening over 
het weer en passeren elkaar met een “fijne dag nog”; 
een vluchtige ontmoeting.
De volgende keer dat ik hem tegenkom, probeer ik 
een gesprek aan te gaan. Misschien vindt hij dat niet 
prettig, maar het kan ook zijn dat hij zich eindelijk weer 
eens echt gezien en gewaardeerd acht. Ik waag het 
erop.

Mijn hond Jacco jaagt achter een eekhoorn aan. Het 
lijkt een oneerlijke strijd, want Jacco kan met zijn grote 
poten veel meer snelheid ontwikkelen dan de 
eekhoorn. Heeft de eekhoorn Jacco uitgedaagd met 
zijn wiegende pluimstaart en ondeugend koppie? 
Of heeft Jacco gewoon zin om de eekhoorn de boom in 
te jagen?
Ik zie de afstand tussen beide tijdens de jacht steeds 
kleiner worden en houd mijn adem in. Ook anderen 
hebben dit schouwspel opgemerkt en staan als aan de 
grond genageld vast. Hoe loopt dit af?
Net voordat Jacco de staart van de eekhoorn lijkt te 
gaan pakken, springt deze in een grote boom en schiet 
met zijn kleine pootjes omhoog. Gered! Gelukkig maar. 
Jacco maakt nog wat schijnbewegingen rond de boom, 
maar druipt vervolgens af. 

TTAANNDDTTEECCHHNNIIEEKK  VVAANN  IINNEEVVEELLDD  
  

Prothese specialist Dhr. van Ineveld, al meer dan 40 jaar een begrip. 
Vakmanschap eist ervaring. Uw gebitsprothese is mijn zorg. 

Kunstgebit opmeten,  ook aan huis. 
Neem vrijblijvend contact op: telefoonnummer: 0613271842 

 



ONTDEK

 
kinderopvang  peuteropvang  bso  vakantieopvang

hoe buitengewoon
kinderopvang kan zijn

Best4Kids
best4kids-dehoeve.nl 
best4kids-binnenstad.nl

op een steenworp afstand




