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Voor het plaatsen van kopij voor activiteiten 
die niet op Welten-Benzenrade betrekking 
hebben worden 
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Ode aan de Bomen
Boomhazelaar
“Bóómhazelaar? Je bedoelt ’n hazelaar?”  “Nee, ik bedoel ècht een 
boomhazelaar”. “Maar dat is toch hetzelfde als zo’n gewone hazelaar, 
zo’n struik die je overal ziet als je wandelt door de velden en langs de 
landweggetjes ? ”. ”Nou, er is echt ’n groot verschil, een hazelaar is een 
struik, die alleen in warme zomers hazelnoten draagt. Als het lang ge-
noeg warm blijft, zo tot eind september, kun je hazelnoten plukken van 
die struiken. Als de muizen en de eekhoorns je niet vóór zijn geweest. 
Een boomhazelaar is echt een boom, die veel meer hazelnoten kan op-
brengen per jaar dan een hazelaar”.

“Ik heb nog nooit een boomhazelaar gezien, geloof ik. Die groeien dan 
waarschijnlijk niet hier in deze contreien”.  “Ha, dan vergis je je, er staat 
een heel groepje boomhazelaars in Welten; in de Professor van Iter-
sonstraat, in een mooi rondje bij het speelveldje.  Misschien weten de 
inwoners van Welten dit niet, maar de eekhoornpopulaties daar in de 
buurt wèl, die weten dat maar al te goed. Hele eekhoornfamilies wonen 
er al sinds jaar en dag in de bomen rond dit speelveldje. Ze zijn zeker van 
hun voedsel. De jonge eekhoorntjes zullen niet verhongeren door deze 
boomhazelaars”. 

“Komen onze hazelnoten die wij 
in de winkel kopen ook van die 
boomhazelaar?”  “Die noten komen 
uit Turkije, daar heb je enorme 
boomhazelaarkwekerijen. Het 
klimaat daar is warmer en droger, 
zodat de hazelnoten in enorme 
hoeveelheden geoogst kunnen 
worden.  Hele families leven een 
paar maanden in tenten in de 
boomgaarden tijdens de oogsttijd. 
Die families trekken van boomgaard 
naar boomgaard om de kwekers 
te helpen bij het oogsten van al die 
noten. De hazelnootboeren exporteren                Turkse Boomhazelaar
hun hazelnoten de hele wereld over. 
Een boomhazelaar wordt ook wel een Turkse hazelaar genoemd. Nou, 
het is wel duidelijk waarom die boom zo heet”. “Goh, dat wist ik niet.  
Turkse boomhazelaars in Welten!” “Kijk maar eens op het zakje hazelno-
ten dat je koopt voor je gebak of muesli, daar staat de herkomst  van de 
hazelnoten op. De noten uit Welten zijn voor de eekhoorns en waar-
schijnlijk niet rijp en droog genoeg om te eten”. 

Kitty van Hove -Reijnaerts , kvanhove@planet.nl



Alarmnummer: 
Gemeente Heerlen:
Beheerder Gemeenschapshuis:
Buurtsteun:
(dringende hulpvragen en uitsluitend tijdens kantooruren)

Sociaal Buurtteam:
Martinuskerk:
Politie:
Wijkagent Jan Reubsaet via
Centrale voor acute gevallen:
Twitter: @POLWeltenBenz
RD4: 
Nightcare:
Ziekenhuis: 
Dierenambulance:
Alg. maatschappelijk werk:
Centr. meldpunt huiselijk geweld:
Huiselijk geweld: Veilig Thuis (gratis):
Meldpunt anti discriminatie:
Bureau voor rechtshulp:
Kindertelefoon:
Meldpunt Overlast en 
openbare Ruimte:
Klachtennummer Mondriaan Zorggroep:
Binnen kantoortijden
Buiten kantoortijden

SPIE, elektriciteit/
straatverlichting/gas:
Water:

Info pagina

Belangrijke 
telefoonnummers

112
14045
0652683388
06-16800025

045 7111551
5713225
0900-8844

0900-8844

5437186
5778844
088-4597777
0900-7009000
045-5604004
5740815
0800-2000
5718501
5719551
0800-0432

14045

088 506 7700
088 506 6262

088 945 0850
0800-0233040

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

Even voorstellen!
Hallo inwoners van Welten en Benzenrade,               
Als nieuwe opbouwwerker binnen Stand-by Alcander in de gemeente Heerlen wil ik me 
graag aan jullie voorstellen! Mijn naam is Jordy Jennen, ben 33 jaar oud en woon samen met 
mijn vriendin Inge in Schinveld.
Ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners aansluiting kunnen vinden bij elkaar, bij 
organisaties binnen of buiten de buurt en bij (lokale) overheden. Deze wijze van in verbin-
ding staan met elkaar vind ik optimaal voor buurtbewoners. Zo kunnen jullie meedoen in de 
buurt en zijn in staat om invloed uit te oefenen op de directe leefomgeving. Ondersteunen 
zo licht als kan en zo zwaar als nodig vind ik een belangrijke balans om in mijn werk mee te 
nemen. Waar mijn hart van gaat branden is het versterken van het teamgevoel, het ‘wij’ 
en ‘samen’, met daarin respect en ruimte om jezelf te zijn zodat mensen hiervan kunnen 
genieten. Uiteraard zullen interesses, belangen, opvattingen en ideeën overlappen en soms 
botsen, maar dit maakt het werk voor mij spannend, dynamisch, interessant en leuk. Met 
plezier en met de ogen en oren open sta ik graag in het werk.

Mijn contactgegevens zijn:
E-mail: jjennen@alcander.nl
Telefoon: 06- 48422493

Via social media ben ik ook 
te volgen en sta ik graag met 
je in contact!

Facebook: jordyalcander
Instagram: jordy_alcander

Ik zie je graag terug in 
Welten en/of Benzerade.  
Jordy

JONGERENWERK
Zomerse Stoepkrijttekening

De eerste activiteit van Jordy Jennen in onze wijk, was het uitzetten van een stoepkrijtteke-
ningwedstrijd. Een hele mond vol, waarover jullie al hebben kunnen lezen in een eerdere 
Welterkoerier. Daar is natuurlijk een prijswinnaar uitgekomen. In dit geval zelfs 2, want broer 
en zus Koen (6) en Evi (4) uit Benzenrade hebben sámen de winnende tekening gemaakt: 
Spelende kinderen op het strand en in zee.
Hieronder lezen jullie een klein interviewtje met de prijswinnaars en showen zij de mooie 
winnende tekening.
(kleine kanttekening: Helaas is de foto deels overschaduwd door de fotograaf!)

“Wat vinden zij leuk om te doen als zij uit school zijn?
Koen (6) vindt het leuk om te sporten, rennen, fietsen en klimmen op het Piratenschip (zo 
wordt het klimrek bij hen in de tuin genoemd). Zo heeft hij meegedaan met de  Mondriaan-
Run afgelopen jaar en voetbalt hij bij VV Weltania. Ook vindt hij het leuk om te jeu de boulen 
in Benzenrade. De buurtvereniging organiseert jaarlijks een jeu de boulestoernooi op het 
jeu de boulesbaantje in de straat. Ten slotte vindt hij het leuk om langs de deuren te gaan na 
nieuwjaar. Kinderen in de straat worden dan overspoeld met kleinigheidjes en... Snoep!
 
Evi (4) vindt het vooral leuk om te knutselen en creatief bezig te zijn. En op de foto is te zien 
hoe groot de broer-zus liefde is!

Uw onderneming promoten? 
Plaats hier uw advertentie!

1/4 pagina: € 40 
1/2 pagina: € 75

 1/1 pagina: € 125

Alle prijzen gelden per editie. 
Bij structureel adverteren 

ontvangt u een korting.

Stuur uw (zwart/wit) advertentie naar 
welterkoerier@gmail.com



Wat vinden zij leuk om op school te doen?
Koen (groep 4 op BS Windekind) vindt rekenen erg leuk en buiten spelen! Evi gaat volgend jaar naar school.
 
Wat vinden zij leuk om te doen in de straat?
Koen en Evi vinden het fantastisch om wedstrijdjes te doen rond de bomen in de straat. Koen wint altijd! En als het even kan wordt er naar 
het Piratenschip (lees: klimrek) gegaan bij de speeltuin in Welten. Daarnaast letten de buren in de straat goed op elkaar, spelen ze graag 
met andere kinderen en is het in Benzenrade reuze gezellig!

Als zij wat zouden mogen wensen in de straat of de buurt, wat zou dan wens nummer 1 zijn?
Dit is een lastige vraag voor Koen en Evi, maar na de tandwieltjes in de hersenen te hebben laten draaien komt er eensluidend: “KLIMREK IN 
DE STRAAT!” uit.”

Koen en Evi leuk dat jullie meededen en gefeliciteerd met de prijs!

De BUURTPRAAT
Er staat ook een volgende activiteit voor de jeugd op het programma:

Op woensdag 16 september tussen 12:30u en 15:00u wordt er achter het gemeenschapshuis i.s.m. Harry Muller en mogelijk 
Welterkuil (kinderopvang) een BuurtPraat georganiseerd.  Het jongerenwerk zal dan activiteiten uitvoeren voor kinderen en jongeren uit de 
wijk. Tevens gaat Jordy Jennen,  als opbouwwerker,  graag met mensen in gesprek over allerhande vragen, ideeën of problemen die spelen 
in de wijk. Ook leden van de wijkraad (Buurtgericht Werken) zullen aanwezig zijn. Bent u en/of uw kind(eren) er ook bij?
De bedoeling is dat de Buurtpraat een terugkerende activiteit wordt.  Waarschijnlijk dat een volgende locatie voor BuurtPraat de speeltuin 
in Welten wordt.



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

 

 

 

 

 

 

 
• 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.  



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl



Samen tegen Eenzaamheid
Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Door de impact van het 
coronavirus hebben meer mensen te maken met 
eenzaamheids-gevoelens. Eenzaamheid die er voor corona overi-
gens ook was en ook na corona nog zal bestaan, dat moeten we 
zeker niet vergeten. De gemeente Heerlen maakt eenzaamheid 
bespreekbaar en opent vanaf vandaag het Meldpunt Eenzaam-
heid. Het meldpunt is er voor iedereen die eenzaam is. En voor 
iedereen die mensen wil helpen die eenzaam zijn.

Meldpunt Eenzaamheid Heerlen gaat eenzaamheid te lijf door in-
woners met de juiste personen in contact te brengen. Wethouder 
Adriane Keulen: ‘Eenzaamheid is een onderwerp dat veel Heerle-
naren treft en waar ik me als wethouder nauw bij betrokken voel. 
Eenzaamheid blijft vaak onopgemerkt omdat mensen het bijvoor-
beeld niet herkennen, of zich er voor schamen. Dat is jammer, 
want aandacht voor elkaar maakt het leven zoveel aangenamer. 
In de afzonderlijke buurten van Heerlen, dichtbij de mensen, gaan 
we aan de slag om eenzaamheid op te sporen en indien mogelijk 
tegen te gaan. Dit doen we met zogenaamde ‘buurtcoalities’. 
Het Meldpunt is er op gericht om, samen met iemand die zich 
eenzaam voelt, de juiste ondersteuning te bieden. Dit kan ook 
een luisterend oor zijn. Hiermee doorbreken we de trend van 
eenzaamheid. We geloven dat dit kan door eenzaamheid eerder 
te signaleren en het bespreekbaar te maken.’

Het Meldpunt Eenzaamheid is bereikbaar via:
Telefoon:  045 - 560 40 04 (ma t/m vrij van 8.30 -17.00 u)

Het Meldpunt Eenzaamheid is er voor iedereen die zich eenzaam 
voelt en voor iedereen die eenzaamheid herkent en signaleert.

Villa Eikhold: 2e hands markt
Sinds kort is er elke 2e zondag van de maand op Villa Eikhold

E-bike
Als er iemand de Corona-crisis goed doorgekomen is, is dat wel 
de fietsenhandelaar.

De mensen zijn massaal gaan fietsen en de verkoop van met 
name e-bikes heeft een enorme vlucht genomen. An sich zeer 
positief nieuws, zeker voor het milieu c.q. klimaat en natuurlijk 
voor de gezondheid van de mensen zelf, die nu meer naar buiten 
gaan en meer bewegen.

Mijn aardige buren hebben inmiddels ook een e-bike en zijn er 
erg blij mee. Ik zie ze regelmatig op pad gaan. Volgens mij zit er 
zelfs een navigatiesysteempje op. Ongelooflijk.

Ik heb zelf een gewone fiets en een racefiets. Voor mij persoonlijk 
zou de aanschaf van een e-bike voelen als een nederlaag.
Ik ben weliswaar stiekem al 66 jaar geworden, maar voel me een 
stuk jonger en wil graag, als ik op de racefiets zit, nog menen dat 
ik ontsnapt ben uit het peloton en de etappe ga winnen.

Ja, ik geef toe dat ik het op mijn leeftijd waanzin is om nog zo 
hard mogelijk te willen fietsen, maar dat competitieve zit nu 
eenmaal in mijn DNA.
Op mijn gsm zit een app genaamd Strava en die geeft aan hoe 
ver, hoe hoog en hoe hard je hebt gefietst. Je kunt je meten met 
anderen. Het is nogal verslavend en ik vergelijk me met jongere 
gasten. Ik kan nog aardig meekomen, maar de vraag is natuurlijk: 
waarom doe ik dat nog? Schei er toch mee uit en ga een beetje 
fluitend en relaxt fietsen.

Mijn vrouw fietst ook, gelukkig iets minder hard en als we samen 
fietsen, fiets ik dus veel relaxter en kom ik niet total loss thuis; 
een fijn gevoel. Dus voortaan rustiger aan?

Zolang mijn appje Strava mijn leidraad blijft, ga ik – vrees ik – volle 
poele.

Hoe ouder ik word, hoe meer de tijd toeneemt dat ik over een 
bepaalde route doe; dat is een meedogenloos gegeven en ik zoek 
nog naar de berusting in dat feit.

Als ik een berg beklim of liever gezegd een steile Limburgse 
heuvel, kan het tegenwoordig zomaar gebeuren dat een vrolijk 
rechtop fietsende bejaarde (ben ik zelf ook, geloof ik!) mij fluitend 
en vriendelijk toelachend passeert, hetgeen ik ervaar als een 
degradatie in het peloton, als een vernedering van mijn talent, als 
een keihard gegeven dat ik inmiddels niet meer de jongste ben.
Met afgrijzen (of afgunst?) kijk ik dan naar die dikke accu die 
achterop de fiets van die ouwe is gemonteerd, waardoor hij moei-
teloos de klim van 8% neemt. Ik daarentegen zweet me kapot en 
hijgend, proestend en hoestend zie ik de e-biker uit mijn blikveld 
verdwijnen.

Ik kom volledig uitgewoond en met holle ogen boven. De e-biker 
staat al geruime tijd boven en ziet mij aankomen, of liever gezegd 
aan zwalken.
“Gaat het een beetje?”, vraagt de e-biker en ik vraag me tege-
lijkertijd af of die vraag uit medelijden of uit minachting wordt 
gesteld.
“Ja, prima”, lieg ik en fiets snel verder.



De e-bike is enorm populair geworden bij vooral de oudere 
mensen, ofschoon ik tegenwoordig ook wel eens jeugdigen erop 
zie rondtoeren, maar dat vind ik dan weer een misplaatste vorm 
van luiheid. 

Een e-bike is een fantastische uitvinding, maar ik wil er 
nog niet aan. Als ik er een ga aanschaffen, neem ik 
definitief afstand van mijn “jeugd”; zo voelt dat dan.

Overigens vind ik, dat e-bikes veel te snel gaan. Is het wel 
verantwoord voor een ouder iemand, wiens reactiesnel-
heid fors is afgenomen en eventueel zelfs slechthorend is, 
dat zo’n fiets wel 25 km per uur kan halen? Ik meen van 
niet. Ik vind dat zelfs gevaarlijk voor die oudere en voor de 
omgeving.
Mijns inziens zou een maximumsnelheid van hooguit 18 
km per uur meer dan genoeg zijn.

U begrijpt, dat mijn snelheidsadvies ook ingegeven is door 
eigenbelang!

Anton Winnikes

Zomers’Carillon
Frank Steijns (André Rieu Orchestra) viert 25 jaar stadsbeiaardier 
Heerlen met tien jubileumconcerten in augustus vanuit de Pan-
cratiuskerktoren! De romaanse St. Pancratiuskerk in het centrum 
van Heerlen is een van de mooiste en modernste carillons van 
Nederland rijk. De bevolking van Heerlen schonk dit samen met 
de Staatsmijnen in op 2 augustus 1964 aan de stad. De eerste 
beiaardier Harry Lückers werd vijf jaar later opgevolgd door 
Mathieu Steijns, in die tijd eveneens leraar aan de Heerlense 
muziekschool. Hij gaf 25 jaar geleden het stokje over aan zijn zoon 
Frank Steijns. Frank begeleidde de renovatie in 2011/12, voegde 
twee klokken toe én DSM’s supersterke Dyneema-vezel stuurt 
sindsdien het 49 klokken tellende carillon aan. De band met het 
mijnverleden werd zo verstevigd; nu vijf jaar na het Jaar van de 
Mijnen (2015) herdenkt Frank óók de steenkolenmijnbouwerfe-
nis. Frank Steijns (violist en arrangeur bij het André Rieu Orches-
tra) bespeelt het carillon ook in Maastricht en Weert en neemt 
op André Rieu’s concertreizen vaak zijn mobiel carillon mee. Hij is 
daarmee de meest spelende beiaardier ter wereld.  Frank Steijns 
viert zijn zilveren stadsbeiaard jubileum in Heerlen met tien con-
certen en speciale gasten. Concerten vanuit de kerktoren mogen 
wél doorgaan omdat er voldoende ruimte is op de belendende 
pleinen in de Heerlense binnenstad. Burgemeester Emile Roemer, 
deken Hans Bouman evenals Parkstad Limburg Theater-directeur 
Bas Schoonderwoerd omarmen dit unieke initiatief dat podium-
kunstenaars - juist nu in deze bizarre tijd steunt. Het jubileum 
van de stadsbeiaardier trekt mensen uit heel Zuid-Limburg in 
augustus naar Heerlen. Het publiek kan veilig op de terrassen van 
de horecazaken plaatsnemen of staand luisteren vanaf de plei-
nen: de Bongerd, het Pancratiusplein en het Wilhelminaplein. De 
anderhalve meter afstandsnorm is makkelijk te waarborgen. 

Op 9 augustus begon Frank het eerste concert en bij uitkomen 
van deze Welterkoerier zijn er nog 2 te gaan. U kunt er dus nog bij 
zijn.

Woensdag 26 augustus 19:00 uur - VerrasSing! Madieke 
Marjon, Christina Petrou en Joline Soomers zingen van pop 
tot klassiek. 

Zaterdag 29 augustus 19:00 uur - Canto Ostinato meets 
Jazz - Jeroen van Veen & Mike Del Ferro. 

Kortom, Frank Steijns trakteert Zuid-Limburg op een bij-
zondere concertreeks - geheel corona-proof! 
Zie www.HeerlenMIJNstad.nl en volg de concerten via hun 
social media.

Te koop: 
Mooie, stevige , drie jaar oude, Gazelle (oma) fiets;
met terugtraprem en 1 handrem; geen versnellingen.  
Ideaal voor school en/of stad. De framehoogte is 49 centime-
ter en de velgmaat is 26 inch. Mooie bruine metallic kleur met 
crèmekleurige onderdelen. Prijs € 90,00. 

Heb je interesse bel of stuur een berichtje naar 06-50604264
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Kom tafeltennissen bij TTV Heerlen! 

 

Na lang stilzitten mogen we eindelijk weer de zaal in. Heeft u ook 
zin om weer in beweging te komen, kom dan gezellig een balletje 
mee slaan. Wij hebben verschillende groepen:  

Maandag 20.00-22.00 recreanten 

Dinsdag 18.00-20.00 jeugd 

Dinsdag 20.00-22.00 senioren competitiespelers 

Woensdag 9.30-11.30 recreanten 

Woensdag 14.00-15.30 recreanten (Gymzaal Welten) 

Donderdag 20.00-22.00 recreanten 

Vrijdag 18.00-20.00 jeugd 

 

Bij ons mag iedereen vrijblijvend een maand gratis meedoen. Wel 
moet je je vooraf even aanmelden. 

Wij zijn te vinden op: Kamperheideweg 4, 6414 AL Heerlen. 
 

Bij interesse en/of vragen kunt u contact opnemen: 

Email: info@ttvheerlen.nl 

of 

        Bellen/sms/whatsapp: 06 57 94 18 20 



Heerlen Mijn Stad breidt ‘Haal het Lokaal’ campagne uit met Spaar & Win Actie!

In de afgelopen maanden heeft centrumorganisatie Heerlen Mijn Stad samen met het Ondernemersfonds Heerlen de on- en offline 
campagne ‘Haal het lokaal’ opgezet. De centrale boodschap aan de Heerlenaren was én is eenvoudig en duidelijk: 
doe zoveel mogelijk je inkopen bij winkels en horeca in Heerlen. 
 

Natuurlijk roepen wij onze buurtbewoners op zoveel mogelijk hun boodschappen te halen of inkopen te doen bij onze plaatselijke 
ondernemers in Welten/Benzenrade! Om zo onze lokale ondernemers een hart onder de riem te steken! En uit geluiden van diezelf-
de ondernemers horen wij dat u dat in grote getale ook doet…. Geweldig!
Ook is uit recent onderzoek van L1 gebleken dat met name consumenten in Zuid-Limburg meer lokaal zijn gaan kopen. Het is be-
langrijk om hieraan vast te houden.  
 

Maar het spreekt vanzelf dat u niet voor alles terecht kunt in onze mooie dorpskern. Wellicht doet u het al, maar hopelijk weet u dan 
de weg naar Heerlen-Centrum te vinden.

Om de trouwe ‘supporters’ extra te stimuleren en ook te bedanken, wordt er nu gestart met een Spaar & Win Actie. De animo onder 
winkeliers en horeca is groot, maar liefst 80 zaken in Heerlen-Centrum - zowel Horeca als Retail - nemen deel aan de actie. De consu-
ment kan dus in de hele binnenstad zegels gaan sparen, reeds vanaf zaterdag 1 augustus. De deelnemende zaken zijn te herkennen 
aan de poster met daarop ‘Spaar & Win Actie’. 
Een volle spaarkaart geldt als lot voor de maandelijkse trekking. Maandelijks kan men €50,- shop- of horeca tegoed naar keuze win-
nen (van één van de deelnemende zaken). De spaarkaarten kunnen ingeleverd worden in één van de daarvoor bestemde boxen bij 
Welpie Toys in Corio Center, Kado van Bo in ‘LOON of bij de winkel van Visit Zuid-Limburg, Bongerd 19.
 

Alle informatie over de deelnemende zaken en spelregels staan op de website van Heerlen Mijn Stad: 
www.heerlenmijnstad.nl/winactie


