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Een geheime trimbaan
Als antwoord op de Vraag van de week in de vorige 
Welterkoerier, ontving de redactie onderstaande 
reactie

Dag redactie

Rondom de weltervijver ligt een geheim trimparcours. De gemeente 
heeft samen met een sportinstructeur tussen De Rousch en rondom 
de Weltervijver een aantal boomstammen,  keerwanden, houten 
blokken en vierkante betonblokken geplaatst om zodoende een 
uitdagend parcours te bieden voor iedereen die er gebruik van wilt 
maken. 
Dit was een soort buurtparticipatie project waarbij de gemeente 
graag samenwerkt met partijen die voor positieve gezondheid 
zorgen.   Het ligt er al bijna 4 jaar... 

Groeten, een anonieme ambtenaar die de Welterkoerier onder ogen 
kwam

  

  

Achttiende jaargang nr.15 wo 21 okt. 2020. Uiterlijke inleverdatum kopij 28 okt. Verspreiding wo 4 nov. Oplage 2000 expl.

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende 
koerier is woensdag 28 okt. 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.

Vrucht Amberboom, artikel
Ode aan de bomen
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Uitbreiding Bestuur BWWB

EVEN VOORSTELLEN

Twee jaar geleden kwam ik in Welten wonen. Ik kwam terug! in 
Welten wonen. Onze ouders kwamen in 1951 op de Pijnsweg nr 94 
te wonen, op ‘n paar kleine kamertjes. Daar werd ik geboren, ik werd 
Kitty genoemd en ’n jaar later werd nog ’n dochter geboren, dat was 
Marleen. Onze ouders, Jean Reijnaerts, afkomstig uit Heerlerheide 
en Lenie Jussen, komende van Kunrade, hebben er enkele jaren met 
hun kleine dochters gewoond. Toen de derde baby op komst was, 
kregen zij een ander huis, in een andere wijk van Heerlen. Maar het 
huis aan de Pijnsweg werd niet vergeten, zij vonden het geweldig wo-
nen in Welten en zodra het Pijnsweg-huis te koop stond, heeft onze 
vader het gekocht in 1962. Nu verhuisden we terug naar Welten, het 
gezin met inmiddels vier dochters. Wij hebben allen een zeer 
gelukkige jeugd in Welten gehad en toen onze vader naar een 
andere functie zocht ivm het sluiten van de mijnen, heeft iedereen 
hem gesmeekt om niet weg te gaan uit Welten. Uiteindelijk nam hij 
de beslissing en we verhuisden naar Voorburg, een voorstad van Den 
Haag, waar hij een heel goede baan kreeg, dat was in 1967. 
De eerste jaren waren we allemaal diep ongelukkig. Het klinkt wat 
overdreven, maar toen was wèl bij ieder van ons het verlangen om 
terug te keren naar Welten, in ieder geval naar Zuid-Limburg sterk 
gegroeid. En dat riepen we elkaar van tijd tot tijd toe: ‘Ich gaon te-
ruuk nao Welte!”

Na meer dan 40 jaar is mij, Kitty, dat uiteindelijk gelukt. Mijn zus 
Marleen woonde er al een flink aantal jaren. Samen met haar man 
Boy is zij vanuit Curaçao teruggekeerd naar onze roots. Nu, na een 
jaar of twee, ben ik in contact gekomen met de Stichting Buurt-
gericht werken Welten-Benzenrade en heb besloten deel van het 
bestuur uit te maken. Samen met de andere bestuursleden ( zie de 
website) wil ik ervoor zorgen dat dit geweldige dorp een fijne en 
veilige woonomgeving blijft. Waar de meesten elkaar kennen, 
groeten, ’n praatje maken en elkaar helpen als het eens nodig mocht 
zijn. De Stichting BWWB heeft oa als doel om een doorgeefluik van 
de gemeente Heerlen te zijn. Ook dat is de moeite waard. Zo komen 
besluiten en mededelingen via met name de Welterkoerier bij de 
bewoners terecht. Deze Welterkoerier is een onderdeel van BWWB. 
Het staat de inwoners van Welten en Benzenrade ook vrij om 
informatie en artikelen in te sturen naar deze Welterkoerier. Zoals 
u ook uw ideeën, reacties en opmerkingen naar het bestuur kunt 
sturen via het e-mailadres: info@bwwb.nl

Rest mij nog mijn naam te geven……     

Kitty van Hove-Reijnaerts       

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 

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



Weltania nieuws
Heren 35+ 
Met ingang van dit seizoen heeft Weltania een 
Heren 35+ team ingeschreven voor de competitie. 
Dit is een nieuwe categorie heren voetbal in een 
officiële KNVB competitie. Zoals de naam al doet 
vermoeden, bestaat een team uit voetballers die 
tenminste 35 jaar oud zijn. Een team bestaat uit 
7 spelers die op een half veld spelen. Dat gebeurt 
één keer per 3 of 4 weken op vrijdagavond in een 
poule van 5 teams. Het team speelt op zo’n avond 
wedstrijden van 15 minuten tegen 4 tegenstan-
ders. Bij toerbeurt is één van de 5 verenigingen 
dan de gastheer.
Op vrijdag 30 oktober zouden die wedstrijden bij 
Weltania zijn maar helaas steken de coronamaat-
regelen daar een stokje voor. 

Superzondag
Het komt niet vaak voor, maar op zondag 11 okto-
ber was het weer eens zo ver: alle seniorenteams 
van Weltania wonnen hun wedstrijd!
Het Dames team was met 3 – 1 te sterk voor UOW 
’02,  Weltania 3 won met 5 – 4 van Bekkerveld 4,  
Weltania 2 met 3 – 4 bij Langeberg 2 en Weltania 
1 klopte Hellas 1 in Klimmen met maar liefst 1 – 6. 
Een mooie opsteker want de start van de com-
petitie verliep bij alle teams met erg wisselende 
resultaten. 
Jammer dat er geen toeschouwers van de vele 
doelpunten mochten genieten.

Beloften team
De selectieteams van Weltania hebben een aantal 
spelers die de leeftijd van 30 jaar al zijn gepas-
seerd. En in voetbaltermen ben je dan oud. De 
verwachting is dat deze spelers in de komende 
jaren zullen stoppen met voetbal of op een lager 
elftal gaan spelen. Om ons daar op voor te berei-
den, heeft Weltania een beloften team samenge-
steld. Getalenteerde jongens tussen 16 en 22 jaar 
die in de komende jaren het stokje van de ervaren 
garde kunnen over nemen. Naast de wedstrijden 
elk weekend in hun eigen team, spelen zij één keer 
per maand samen een oefenwedstrijd tegen een 
aantrekkelijke tegenstander. Zo kunnen ze wennen 
aan elkaar en aan het hogere niveau dat wordt 
verwacht.

Tweedehands 
speelgoedbeurs
Wegens succes wordt de tweedehands 
speelgoedbeurs herhaald!

Let wel op…Alles onder Corona maatregelen!! Een 
beperkt aantal wordt slechts binnengelaten. 

We hopen dat iedereen zich hier ook aan houdt ...!

Van de verkoop opbrengst is 60% is voor de bren-
ger en 40% wordt verdeeld onder twee doelen. Dit 
jaar zijn dat:
 1. Dierenvoedselbank Hart voor Huisdieren
 2. Een SinterKerstaktie waar meer dan 
(inmiddels) 150 kindjes uit bijstandsgezinnen in 
een middag cadeautjes aangeboden krijgen en 
enkele gezinnen (hopelijk veel) ...een overleving 
pakket aan levensmiddelen. Vorige twee jaren een 
zeer groot succes!

Het inbrengen van het speelgoed voor de beurs is 
op:
zaterdag 24 oktober van 10.00 tot 12.00 uur en 
vrijdag 30 oktober van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Verkoop: Zaterdag 31 oktober en Zondag 1 
november van 11.00 u tot 14.00 uur. 

Adres: Ing. Wintgensstraat 17 B Heerlen -Kerkra-
de in de loods t.o. Kep Blaauw naast de RD4. 
(zijstraat in bij Leen Bakker) 

Graag eerst even bellen of mailen voor een code 
letter, zodat we weten wat van wie is...

Voor info kunt u bellen 045-5718531 of mail naar 
jakorowa@kpnmail.nl

Hopelijk tot dan!
Rosalien Kobben-Waulthers



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl



Het is vijf voor twaalf. Regeringen moeten nu met 
daden komen, niet langer oeverloos blijven 
leuteren. Daden ter bestrijding van de ziekte, ter 
bescherming van de mensen, maar ook met 
respect voor de natuur, de dierenwereld, het 
klimaat en voor elkaar.

De meeste ziekten zijn door de mens zelf 
veroorzaakt, omdat wij achteloos en minachtend 
met de natuur omgaan. De natuur lijkt nu wraak 
te nemen. 
Het kan en mag zo niet langer, mens!

IJskappen en gletsjers smelten sneller dan 
verwacht. Zorgwekkende onderzoeksresulta-
ten wijzen uit, dat de laatste verdwijning van de 
Oost-Antarctische ijskap tot een zeespiegelstijging 
leidde van meer dan drie meter. De huidige hoge 
dosis CO2 in de lucht zal de temperatuur en zee-
spiegel nog veel meer doen stijgen dan destijds, als 
er niets verandert.

Daarom is er geen tijd meer te verliezen, moet er 
NU gehandeld worden. Het tij moet keren!

We zitten met z’n allen op een hele grote boot, die 
maar moeizaam keert.
Op 14 april 1912 luidde Frederick Fleet, de matroos 
in het kraaiennest, driemaal de alarmbel toen 
direct voor de Titanic uit de mist een ijsberg op-
dook. Het schip draaide te laat, kwam in aanvaring 
met de ijsberg en zonk een paar uur later in de 
Atlantische Oceaan.

De mensheid heeft zich te lang onaantastbaar 
gevoeld, zoals de Titanic als “unsinkable” werd 
gekwalificeerd.
Eerdere waarschuwingssignalen werden door de 
brug van het schip genegeerd en de huidige 
situatie van de aarde is vergelijkbaar. 
Ook wij hebben eerdere alarmbellen genegeerd.

Om een ramp te voorkomen, zullen we NU met z’n 
allen het roer moeten omgooien.
We zitten nu nog gevangen in het kraaiennest, 
maar met de hulp en kracht van een ieder, ook van 
u, kunnen wij het schip tijdig keren, ons bevrijden 
uit het gevang en ons verzoenen met de natuur!

Ik geloof er in, U ook?

Ik ga nu weer met mijn hondjes rond de 
Weltervijver wandelen en genieten van de 
herfstkleuren.

Anton Winnikes

GEVANGEN
De lock-down van een klein half jaar geleden was 
achter de rug, kroegen gingen weer open en we 
konden weer lekker uit gaan eten.
Sportclubs konden weer opbloeien, het zonnetje 
lachte ons fel toe.
We konden weer LEVEN!

En toen…….toen verdween de zon plotseling achter 
de wolken, de zomer ging radicaal snel over in de 
herfst en Rutte kondigde een nieuwe lock-down 
aan. Help!
Bert moest zijn/ons café weer sluiten, geen 
bezoekjes meer, zorgpersoneel wéér onder druk, 
gezelligheid taboe.

Wat een ellende, en dat allemaal veroorzaakt door 
een minuscuul beestje (COVID-19), dat de hele 
wereld in een wurggreep heeft genomen.
En als we sommige natuurwetenschappers mogen 
geloven, is dit virus nog maar een voorbode voor 
nog veel meer misère.

We beseffen nu pas echt hoe kwetsbaar wij, als 
mensheid, zijn. De tegenstander is onzichtbaar en 
wij beschikken over onvoldoende 
verdedigingsmiddelen.

De Franse apotheker en predikant Nostradamus 
voorspelde in 1555, dat 2020 en volgende jaren 
zware tijden zouden worden voor de mensheid. Hij 
voorspelde onder meer voor nu een ernstige ziekte 
onder de wereldbevolking, die maar moeilijk te 
bestrijden zou zijn en dat nog ergere dingen 
zouden volgen. Leuke jongen, zeg!

Nu heeft Nostradamus het wel vaker bij het 
verkeerde eind gehad en zijn diens voorspellingen 
behoorlijk vaag, maar nu hebben we inderdaad 
toch wel echt een groot probleem en geloof ik 
best, dat het niet bij dit ene virusje blijft.

2020 zal niet het einde van de mensheid inluiden, 
daarvoor is de mens te inventief en creatief. Maar 
ik geloof ook, dat we voor een soort wederge-
boorte staan op spiritueel niveau. We gaan anders 
denken en voelen, aldus de Franse voorspeller.

We kunnen vaststellen dat we nu geconfronteerd 
worden met iets wat we nog nooit hebben meege-
maakt. De hele wereld is gevangen door het virus; 
de hele wereld zit op slot. De tijd staat even stil!

We gaan nadenken over waar we allemaal mee 
bezig zijn, wat we doen, wat we willen, wat we ge-
daan hebben. We worden minder onverschillig en 
denken meer na over de echte waarden en 
normen. Wat is nu echt belangrijk voor mij? 
En wie?



Fit en blij de herfst door
We voelen ons allemaal wel eens moe, lusteloos en somber. Deze gevoelens worden vooral versterkt nu 
de dagen korter worden, maar wellicht ook door de coronacrisis. Het is belangrijk dat u in deze donkere 
periode goed voor uzelf blijft zorgen. Met onderstaande tips vermijdt u een herfstdip en komt u vitaal en 
energiek de herfst door: 

 • Zorg voor regelmaat in opstaan en naar bed gaan. 
 • Zorg voor voldoende daglicht thuis en op uw werk, voor zover van toepassing. 
             Daglicht geeft uw energieniveau een boost. 
 • Beweeg voldoende.  Maak dagelijks een wandeling of ga een stukje fietsen.
 • Plan leuke dingen, zodat u iets heeft om naar uit te kijken. 
             Bestel eten thuis of verwen uzelf met een cadeau.
 • Eet gezond en drink voldoende water. Vermijd zo veel mogelijk suiker en alcohol. 

Voelt u zich al meer dan twee weken lang elke dag somber, futloos en energieloos en heeft u geen zin 
om iets te ondernemen? Misschien heeft u last van een depressie. 

Hoe herkent u een depressie?
Een depressie is niet altijd even makkelijk te herkennen. Iemand met een depressie is voor lange tijd 
somber, neerslachtig en lusteloos. Hij/zij kan niet meer genieten van dingen waar hij/zij vroeger veel 
plezier aan beleefden. 
Een depressie kan vaak samen gaan met klachten, zoals slaapproblemen, schuldgevoelens of gevoelens 
van waardeloosheid, concentratieproblemen, een verminderde eetlust of terugkerende gedachten aan 
de dood. 

Wat kunt u doen bij depressieve klachten?
Een depressie kan lang duren, maar bij veel mensen verdwijnt de depressie binnen een half jaar. Hoe 
eerder u professionele hulp zoekt, hoe beter. Herkent u zich in een depressie, neem dan contact op met 
uw huisarts. Hij/zij kan u doorsturen naar een psycholoog. 
Een behandeling van een depressie is maatwerk. Afhankelijk van de ernst van de klachten zijn er behan-
delingen op locatie, online of een combinatie van beide mogelijk. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de coronamaatregelen. Een behandeling bestaat voornamelijk uit individuele gesprekken, eventueel 
aangevuld met psycho-educatie, huiswerkopdrachten, medicatie (antidepressiva) en groepstherapie. 

Meer informatie: www.micare-ggz.nl.
Tel: 045 – 785 14 80



Het is echt een schitterende boom, in de herfst 
verkleuren zijn bladeren naar diep donkerrood, 
scharlaken rood, oranje, citroengeel, roze(!) en 
purper.  Hij doet er lang over om zijn bladeren te 
verliezen, wekenlang kun je ervan genieten.  De 
vruchtjes liggen vanaf oktober op de stoep en op 
straat en zien er wat eigenaardig uit. Kogelvormige  
bolletjes met uitsteeksels, onregelmatig verdeeld 
over het bolletje.  Toen ik zo’n vruchtje onlangs wat 
beter bekeek, herkende ik het : het leek wel een 
coronavirus tekening! Die afbeelding kennen we 
inmiddels allemaal wel.  Nou, beste lezers van de 
Welterkoerier: ik dacht: goh, ik doe de ontdekking 
van de eeuw! Ziehier het geneesmiddel tegen het 
beruchte coronavirus!

Er zitten inderdaad wat zuren en toxische stoffen 
in,  oa shikiminezuur, een stof die al gebruikt werd 
en nog steeds wordt  voor een medicijn tegen 
griep, het bekende Tamiflu. De Indianen gebruikten 
de hars als geneesmiddel. De amberboom komt 
uit het oosten en zuiden van de Verenigde Staten, 
vandaar dat de Indianen deze boom kenden.

We zijn de komende weken weer vaker thuis…, 
dan is een wandeling in de buurt altijd mogelijk. Ik 
stel voor om dan zeker deze Amberboom te gaan 
bewonderen.
 
Toch ‘n feestje ….

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

Ode aan de Bomen
We hebben nog een feestje tegoed…

Voor velen is de lente en de zomer de mooiste 
tijd van het jaar, maar de herfst trakteert ons op 
een kleurenlichtshow waar de andere seizoenen 
niet van terug hebben. Vooral als de zon op al die 
herfstbladeren schijnt, is het een echt feest van 
kleuren. Dat feestje krijgen we elk jaar cadeau!
 
Tussen haakjes, het woord ‘feestje’ roept de laat-
ste tijd andere reacties op … ik kan het eigenlijk 
niet meer horen.  Al die ‘feestjes’ hebben dit jaar 
een zeer negatieve uitwerking,  maar gelukkig doet 
de natuur aan andere soorten feesten. We kennen 
allemaal de prachtige rode beuken die verkleu-
ren, de Amerikaanse eiken die knalrood worden, 
de berkenblaadjes die goudgeel wapperen in de 
herfstwind en als de wind hen los maakt, dwarrelt 
al dat goud als gouden sneeuw door de lucht.  Er 
is één boom, langs de John F. Kennedylaan, die 
werkelijk de monden doet opengaan van bewon-
dering, de mensen uit hun auto’s doet stappen, 
de fietsers hun mobiel tevoorschijn doet halen 
om snel, al fietsend, een foto te maken. Dat is de 
Amberboom.
 
Eigenlijk hoef ik ‘m niet eens te beschrijven, wan-
del of fiets eens de John F. Kennedylaan op of af 
en iedereen begrijpt waar die Amberboom staat, 
slechts een paar meter voor de afslag Tichelbeek-
straat.  Het is een grote boom in een voortuin, vlak 
langs de stoep, hij is zeker 20 meter hoog en zijn 
bladeren vertonen alle kleuren die je maar 
bedenken kunt.  Dit is een herfstboom ten top!  




