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Positief Corona nieuws van 
het Teerling Trio
“We misten het muziek maken met het Teerling Trio 
enorm in de afgelopen maanden ...” 

Peter kwam op het idee om binnen de organisatie Radar waar hij 
werkt zich zelf aan te  bieden als vrijwilliger die tuin concerten kon 
geven. Zijn aanbod werd bij Radar en door ons met open armen 
ontvangen , al snel waren er een twintigtal concerten gepland 
waarvan Peter de meeste met Huub samen heeft gedaan en enkele 
waaraan ik ook deelnam. 

We zijn van mening dat vooral bij mensen met een verstandelijke 
beperking de wereld op zijn kop staat, dat alle maatregelen moeilijk 
te bevatten zijn en dat muziek hun gemis aan familie, hobby’s  
buitenshuis en alle andere beperkingen een beetje verzacht. Ons 
geeft muziek een goed gevoel en dat geldt voor deze doelgroep ook. 
Het werden mooie avonden, vol vrolijkheid en soms ook met een 
traan.  De plekken waar we de concerten gaven waren zo ‘Corona 
proof’ mogelijk opgezet en dat bracht soms aparte situaties met zich 
mee. 

De meest bijzondere locatie en de grootste uitdaging was ons 
concert van ruim een uur bij Adelante. 
In het park tegenover de flat , waar zowel revaliderende patiënten 
verbleven en corona patiënten herstelden, stonden we op een 
heuvel. Met een flinke wind, wapperende muziek stukken zongen we 
een uitgebreid repertoire om zoveel mogelijk mensen te kunnen 
bereiken. 
In de flat keken mensen vanachter de ramen, er zaten mensen op 
het terras en in het park, en er stonden mensen op de weg. 
Het was een voorrecht hier te mogen zingen. 

Hopelijk hebben alle mensen die geluisterd hebben naar ons net 
zoveel plezier beleefd aan ons optreden als wij zelf. We kijken er met 
een goed gevoel op terug. 

Peter Caelen, Monique Cuijpers, Huub Eussen

Achttiende jaargang nr.10 wo 1 juli 2020. Uiterlijke inleverdatum kopij 19 aug. Verspreiding wo 26 aug. Oplage 2000 expl.

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende 
koerier is woensdag 19 aug. 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 gaan er even tussenuit! 
De zomervakantie staat voor de deur. Dat 
betekent dat de vrijwilligers van Buurtgericht 
Werken en dus ook de redactie en bezorgers 
van de Welterkoerier gaan genieten van 
enkele maanden vrije tijd.

Het voelt een beetje raar dit keer, omdat de koerier al eerder ruim een 
maand niet is uitgekomen. Maar daar waar we in Coronatijd gedwongen 
stillagen, daar is het nu tijd voor “echte” vakantie. Vakantie en 
ontspanning voor de vele vrijwilligers die zich op enigerlei wijze inzetten 
voor onze gemeenschap, voor hun club of vereniging.

De eerstvolgende koerier zal uitkomen op woensdag 26 augustus. 
De inlevertermijn voor kopij is dus woensdag 19 augustus!

Bezorger
Wij kunnen nog enkele nieuwe bezorgers gebruiken. Heeft u één uurtje 
per twee weken tijd? En vindt u het fijn om even door de wijk te 
wandelen? U bent van harte uitgenodigd zich te melden bij de redactie 
welterkoerier@gmail.com of het secretariaat info@bwwb.nl 

Het bestuur wenst iedereen een ontspannen en welverdiende vakantie! 
Geniet weer van uw vrijheid en vrije tijd in binnen- of buitenland. 
Maar blijf voorzichtig!

Ben jij geïnteresseerd in de sterrenhemel?
Wil jij op een avond de nachtelijke hemel bekijken door een telescoop en 
Jupiter, Saturnus of de grote kraters van de maan van dichtbij zien?
Zou jij willen leren hoe je zelf astrofoto’s kunt maken met je camera?

Het lijkt mij geweldig om andere mensen op een gezellige manier de 
nachtelijke hemel te laten ervaren.

Bij interesse kun je mij bereiken via: twanastrofotografie@gmail.com en 
zouden we een afspraak kunnen maken, ik kijk ernaar uit 
(meer info op: http://bit.ly/35EKNvs)!

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
Facebook: Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

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 Peter Prud'homme de Lodder 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.



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

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



Langs de 
Kloosterkensweg
Het is een heerlijke weg om te gaan en iedereen 
wandelt er graag, onder de bomen, in de schaduw.  
Tegenwoordig staan er veel nieuwe gebouwen van 
Mondriaan en ook is er een nieuw fietspad aangelegd. 
Daarvoor moest de weg wat verbreed worden, ten 
koste van enkele bomen. Die bomen waren kraakwil-
gen, ideaal voor het vochtige gebied waar ze stonden. 
Die kraakwilgen stonden er al een flinke tijd, 50 jaar 
geleden waren ze nog klein, het waren nog struiken. 
Kraakwilgen zijn snelgroeiers, dat maakt dat ze breek-
baar zijn. Dáárom heten ze niet alleen zo, het klopt 
dat ze in storm gemakkelijk afbreken, maar ze heten 
ook kraakwilgen, omdat de takken een krakend geluid 
maken als de wind erdoor heen gaat. In het voorjaar 
zorgen ze voor een ‘besneeuwd’ wegdek, de zoge-
naamde zomersneeuw. Dat is natuurlijk afkomstig van 
al die bloeiende katjes. Jammer genoeg staan er nu nog 
slechts enkele grote, oude kraakwilgen.  Hun 
stamomtrek is ongeveer 2 meter, dan zijn ze 
waarschijnlijk tussen de 70 en 80 jaar oud. Er is bij de 
eerste in de rij al een zware overhangende tak 
afgezaagd door de gemeente.  Als je de 
Kloosterkensweg opgaat, komende vanaf de Doom, 
is het de eerste grote boom rechts, iets van de weg 
af. Wat een geluk dat deze wilg niet vlak aan de weg 
stond,  hij had er anders niet meer gestaan. Ik herinner 
mij nog heel goed, hoe er een groepje bomen stond bij 
het begin van de Kloosterkensweg. Verderop was er 
open veld en weilanden,  er stonden niet veel bomen. 
Het gebied was drassig, in vroeger tijden heeft de 
Geleenbeek hier af en toe flink alles onder water gezet. 
Gebouwen waren er niet, alleen hoeve De Rousch.

De monniken die deze gronden hebben ontgonnen in 
de middeleeuwen hebben er voor gezorgd dat er land-
bouw op bedreven kon worden.  Maar zij stonden nog 
met hun voeten in de modder. Want de 
Kloosterkensweg lag er nog niet. Ook niet enkele 
eeuwen later. Pas in 1922 is deze weg aangelegd, een 
directe verbinding tussen Welten en Benzenrade. 
Voor die tijd moesten de bewoners van deze dorpen 
via een iets hoger gelegen voetpad  op en neer naar 
Welten vanuit Benzenrade en vice versa. De bewoners 
van Benzenrade gingen ter kerke in Welten en dat 
was zeker in de winter niet altijd een pretje. Het hoger 
gelegen pad was ook drassig, het hele gebied heet 
niets voor niets Langebroek, van ‘brook’, dat betekent 
moerassig.  

Aan het einde van de Kloosterkensweg ligt het 
Benzenraderbosje. Het is een wonder dat dit bosje er 
überhaupt nog is. Wat is er niet allemaal aan zijn wor-
tels aan vrachtverkeer en  werkverkeer voorbij geko-
men? De bouw van het ziekenhuis, de aanleg van extra 
wegen,  het aanleggen van het spaarbekken voor het 
water van de Geleenbeek, vele bouwwerkzaamheden 
op het terrein waar nu Mondriaan zit. Het 

Benzenraderbosje  is een stuk kleiner geworden dan 50 
jaar geleden, maar het is er nog steeds!  Het was
vroeger onderdeel van een groot hellingbos ( echt al 
meer dan 3 eeuwen geleden) waar het grote 
Imstenraderbos ook bij hoorde.  De bewoners van 
Benzenrade liepen via een voetpad van Heerlen door 
het bos naar hun afgelegen dorp. Trouwens, Heerlen 
was toen ook nog slechts een dorp. Maar het had wel 
een wekelijkse markt, dus lijkt het logisch dat boeren 
van tijd tot tijd naar de markt in Heerlen liepen via dat 
voetpad door het bos.
 
Er zullen meer wilgen langs de paden hebben gestaan 
dan tegenwoordig, iedereen weet dat je slechts een 
wilgentwijg in de grond hoeft te stoppen en binnen 
een paar jaar hebt je een flink wilgje.  Op die manier 
zaaien ze zichzelf uit. Wilgen houden de bodem vast 
zodat ie niet weg spoelt en ze maken de grond droger. 
Dat wisten die monniken ook. Zou de Kloosterkensweg 
zo heten vanwege die middeleeuwse monniken? Waar 
dan hun klooster heeft gestaan heb ik niet kunnen 
achterhalen. Misschien op de plaats van de 
tegenwoordige Hoeve De Rousch. Ideaal, hoog op de 
helling, droog en de wereld aan je (droge) voeten.  Er 
staat nog een wilgensoort bij de hoeve, een treurwilg, 
middenin in de vijver voor De Rousch. Op oude foto’s 
kun je ook al een treurwilg zien, de vijver was toen veel 
kleiner.  De huidige treurwilg is nog jong.

Als u nog een wandelt of fietst over de 
Kloosterkensweg, denk dan alle bebouwing weg, alle 
bomen –behalve de grote exemplaren  - en zie weilan-
den voor u en boeren op het land. Zo was het ongeveer 
50 jaar geleden. 

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

Kitty van Hove-Reijnaerts     
kvanhove@planet.nl



Als ik nu met mijn hondjes langs de Weltervijver loop, 
schrik ik van het lage waterpeil. De eendjes en Canade-
se ganzen kunnen bijna over de bodem lopen. En hoe 
staat het met de vissenstand?
Of ben ik te negatief? 
Nog niet zo heel lang geleden stond het water in de 
mooiste vijver van Heerlen immers bijna op zijn max.
Ik weet het niet.

Wat ik wel weet is, dat ik steeds kwetsbaarder ben 
geworden in de digitale wereld.
De criminaliteit via die wereld neemt alsmaar toe. Boe-
ven worden steeds slimmer en voor dat je het weet, 
zit meneer de schurk digitaal in jouw huis en ruimt je 
rekeningen leeg.

Op de digitale snelweg voel ik me als een onzekere 
autoped.

Controle? Ho, maar.
En wat, als onze geheimzinnige kwelgeest dit jaar nog 
eens zijn kop opsteekt?
Dan hebben we een nog groter probleem, dat we niet 
onder controle kunnen krijgen.

Oké, laten we positief blijven. Ik ben geen Nostra-
damus, die in 1555 voorspelde dat de mensheid aan 
een ernstige ziekte zou gaan lijden, welke moeilijk te 
vernietigen zou zijn en gevolgd zou worden door een 
nog groter probleem. Doe maar niet!

Het is wel hoog tijd voor anders denken en doen. 
Regeringen moeten niet langer blijven leuteren, maar 
samenspannen en met daden komen.

We krijgen ongewild een unieke kans om alles anders 
te zien, anders aan te pakken. Dat is de positieve zijde 
van deze ernstige crisis.

Bert en Anja zijn met hun Teerling gelukkig ook weer 
open.
Ik wens iedereen het beste toe in deze bizarre tijd en 
toost op een betere toekomst, in het bijzonder voor 
ons Welten.

Anton Winnikes

Climate control
De meesten van ons willen graag alles onder controle 
hebben in het leven; dat geeft rust en zekerheid, vin-
den we.

Een vaste baan, financiële zekerheid, een precies ge-
plande reis, alles netjes opgeruimd, de juiste tempera-
tuur in huis, climate control in de auto, de kinderen (of 
partner) in de pas lopend, controle over jezelf.

Maar totale controle is een illusie. Je spreekt dan eer-
der over een dwangstoornis.

Nee, de controle, voor zover we die hadden, zijn we nu 
wel behoorlijk kwijt door mystery guest Corona.
We kunnen vaststellen, dat we geconfronteerd zijn met 
iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. De hele 
wereld was/is in de greep van het Covid-virus.
Feitelijk hebben we te maken met een wereldoorlog.

We zijn kwetsbaar, omdat de tegenstander onzicht-
baar is en wij over onvoldoende verdedigingsmiddelen 
beschikken. De hele wereld ging op slot.

Het lijkt erop, dat we het ergste achter de rug hebben, 
maar zeker weten doen we dat niet, omdat we nog zo 
bitter weinig weten over het virus.

Lockdowns zijn versoepeld en zo langzamerhand begint 
de economie weer te draaien. Nog jaren zullen we de 
gevolgen van de corona-crisis ondervinden op velerlei 
gebied, zowel financieel, als maatschappelijk en sociaal.

Even zorgde het virus ook voor iets positiefs, te weten 
verbetering van het klimaat. In Parijs en London kon 
weer even normaal geademd worden, maar inmiddels 
schijnen de normen weer overschreden te zijn. 
De controle over het klimaat lijken we trouwens ook 
verloren te hebben. Zolang de wereld zich niet verenigt 
en met harde maatregelen komt, zal de aarde verder 
opwarmen en komen de zuiderlingen straks allemaal 
naar het noorden om de zomer nog enigszins door te 
kunnen komen.



Vanaf nu wordt de 
Welterkoerier door 
Printstudio INDRUK 
verzorgd!

WWW.PRINTSTUDIOINDRUK.NL
OUDE VEEMARKTSTRAAT 2
6411 JW HEERLEN

Welten nodigt uit!
 

 

 

 

 

 

 
• Her- en verstelwerk aan kleding.  

• Maatkleding voor dames,  heren en kinderen.  

• Ontwerpen en (ver-)maken van:  

•       Bruids- en communiekleding.  

•       Gelegenheidskleding.  

• Het vermaken en maken van gordijnen.  

• Herstellen van leren kledingstukken. 

• Alle andere werkzaamheden kunnen in overleg.  

 

Atelier ’t Schaartje  
 
Dr. Goossensstraat 46  
6419 CE  Heerlen  
Mobiel +31 (0) 6 - 51 391 067  
Email: tschaartje@bima.nl  
www. Ateliertschaartje.nl  
Bel of mail gerust voor inlichtingen, een afspraak, 
of op verzoek ook service aan huis.  

045 30 30 820
Geleenstraat 63, Heerlen

TANDTECHNIEK  

VAN INEVELD

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: 06 13 27 18 42


