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Stil…..
Intussen is het al weer een hele tijd geleden dat u iets van ons 
gehoord heeft. Zowel op schrift hier in de Welterkoerier als muziek 
makend tijdens een concert of straatoptreden. Ook voor ons zijn het 
rare tijden met eerst wel in zijn geheel repeteren, uiteraard met de
juiste onderlinge afstand, dan in twee groepen om vervolgens weer 
te moeten stoppen. Gelukkig hebben we tijdelijk een locatie gevon-
den waar we, wanneer het mag, met zijn allen op gepaste afstand 
kunnen repeteren, Ons geliefde Gemeenschapshuis hebben we dus
tijdelijk vaarwel gezegd als repetitieruimte. Feit is dat het constant 
aanpassen is maar dat is het voor iedereen, we proberen er het 
beste van te maken. Idee is in ieder geval zodra het weer mag met 
diverse ensembles uit de vereniging toch muziek te kunnen maken. 
We hopen dat u er snel getuige van kunt zijn.

Cadeautip feestdagen
Onlangs hebben we zo dan toch eindelijk ons jubileumboek gepre-
senteerd. Helaas niet zo groots als gepland maar langer wachten was 
zeker geen optie meer. Het jubileumboek is desondanks prachtig ge-
worden! Mooi formaat (18cm x 25cm) met harde kaft en volledig in
kleur. Volop lees- en bladerplezier met tal van verhalen, foto’s, feiten 
en een mooie kijk op de tijdsgeest. Een absolute must voor iedere 
Weltenaar en/of TOG-vriend. Dus zoekt u nog een cadeau, ons jubi-
leumboek is zeker een aanrader!

Kosten per boek zijn €25,- en voor (ere)leden €17,50.

Bestellen kan via een mail aan: 
penningmeester@tog-welten.nl

Achttiende jaargang nr.17 wo 18 nov. 2020. Uiterlijke inleverdatum kopij 25 nov.. Verspreiding wo 2 dec. Oplage 2000 expl.

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende 
koerier is woensdag 25 nov. 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.

Zie ginds komt de  
Stoomboot..



Info pagina
Robrecht juridisch advies WB
Mag ik mij even voorstellen aan u?
Ik ben Rob Luijten, geboren in Sittard, vanaf 1964 woonachtig in 
Heerlen, behalve in mijn studietijd (in Nijmegen en Heidelberg).

In 1981 ben ik gestart in de advocatuur en in 1984 heb ik mijn eigen 
advocatenpraktijk geopend aan de Ruys de Beerenbroucklaan 16 in 
Heerlen. Per 1 januari 2020 heb ik mij als advocaat laten uitschrij-
ven, omdat ik niet meer wil procederen, maar uitsluitend mensen 
juridisch wil adviseren. Mijn dochter Valerie zet de advocatenpraktijk 
aan de Ruys de Beerenbroucklaan voort.

Omdat ik verknocht ben aan Welten-Benzenrade, waar ik van 1982 
tot 2011 gewoond heb en nu weer sinds augustus 2019, heb ik be-
sloten mijn juridische kennis ter beschikking te stellen van de inwo-
ners van Welten-Benzenrade.

De meeste kennis heb ik op het gebied van het familie- en erfrecht. 
Denk daarbij aan echtscheiding (incl. einde samenleving of geregis-
treerd partnerschap), omgangsregeling, alimentatie, huwelijksver-
mogensrecht en alle problemen over nalatenschappen.
Daarnaast heb ik echter ook veel burengeschillen opgelost en men-
sen met huur- en arbeidskwesties geholpen.

In principe kunnen alle juridische vragen aan mij worden voorgelegd, 
particuliere, ondernemingsvragen of kwesties die in een vereniging 
aan de orde zijn. Mocht ik bepaalde vragen niet kunnen beantwoor-
den, kan ik verwijzen naar een specialistisch advocatenkantoor.

Voor uw juridische probleem hoeft u geen hoge advocatendrempels 
te nemen. Geen wachttijden, geen kleine lettertjes, geen onver-
wacht dure facturen. Bij Robrecht krijgt u direct persoonlijk contact, 
zonder ingewikkelde taal.

Kosten?
Het beantwoorden van een juridische vraag kan kort zijn, maar soms 
ook veel tijd eisen. Voor een gesprek inclusief advies dat niet langer 
dan een uur in beslag neemt, worden geen kosten in rekening ge-
bracht. Indien er meer werk verricht moet worden, zal na het eerste 
gratis uur een tarief van € 50,- per uur (excl. 21% btw) gelden.

Mocht verwijzing naar een gespecialiseerde advocaat wenselijk zijn, 
zal met deze advocaat apart een kostenafspraak gemaakt moeten 
worden.
Ik ben als volgt bereikbaar:
 • per mail: rob@robrechtadvies.nl
 • mobiel: 06-51086339
 • per post: Weltertuijnstraat 16, 6419 CT Heerlen

Huisbezoek is mogelijk. Als dat voor de beantwoording van een 
vraag zinvol of wenselijk is, kom ik ter plaatse kijken, maar ook in-
dien u niet zo mobiel bent, kom ik graag naar u toe.

Let wel: mijn reisgebied blijft beperkt tot Welten-Benzenrade.

U vindt mij ook op internet via www.robrechtadvies.nl

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



Steun Café Teerling!

Zowel de horeca-, als de evenementenbranche 
en misschien wel u, zuchten al sinds maart onder 
alle beperkingen die noodzakelijk blijken om het 
coronavirus, dat de hele wereld al het hele jaar in 
haar greep houdt, op de knieën te dwingen. De Ho-
reca heeft op 14 oktober om 22:00 uur, opnieuw 
de deuren moeten sluiten.

Met name de cafés verkeren in erg zwaar weer 
en dat geldt helaas ook voor het laatste café dat 
Welten nog rijk is, Café Teerling (‘bij Bert’). Zonder 
actie is hetnog maar de vraag of deze thuisplaats 
van menig vereniging überhaupt nog open kan. 

Natuurlijk laat uitbater en eigenaar Bert Heckers 
dit niet zomaar gebeuren. Om die reden is hij op 
donderdag 12 november gestart met de verkoop 
van Glühwein, warme chocolademelk (al dan niet 
met slagroom) de lekkerste koffie en natuurlijk 
erwtensoep vanaf zijn gezellig aangeklede terras 
aan de Welterkerkstraat. En wie weet wordt dit 
assortiment nog wel verder uitgebreid. Dus wan-
delaars, hondenuitlaters, steunbetuigers en lek-
kerbekken, vervolmaak je wandeling en haal iets 
lekkers voor onderweg bij “Bert to go.”

Toch zal er naar verwachting meer nodig zijn om 
het behoud van café Teerling te kunnen garan-
deren. Ralf Beuken van RB-events heeft daarom 
besloten een steunfonds in het leven te roepen. 
Een fonds waarin iedereen die Café Teerling en/
of Welte-Bensroa een warm hart toedraagt, een 
vrijwillige gave kan storten.

De bedoeling van het fonds is tweeledig, het 
grootste deel van de opbrengst gaat rechtstreeks 
naar Café Teerling als een soort doekje voor het 
bloeden nu de inkomsten zo drastisch teruglopen 
terwijl de meeste kosten toch gewoon doorlopen. 
Zeg maar in het kader van “Help Café Teerling de 
winter door”. Het resterende deel van de op-
brengst zal worden gebruikt om, zodra dat weer 
kan, een aantal evenementen te organiseren in, bij 
en voor Café Teerling; denk bijvoorbeeld aan een 
kwisavond, een seventies en/of eighties
avond, en wie weet, valt er toch nog iets carnava-
lesk te organiseren etc.

Samen met advocaat Rob Luijten van de firma Rob 
Luijten Advocaten wordt al het verkregen geld 
beheerd. Hierdoor kunnen wij borgen dat elke 
cent van jullie bijdragen wordt gebruikt voor dat 
ene doel: Café Teerling behouden voor ons mooie 
dorp!

Vindt u ook dat café Teerling behouden moet blij-
ven voor Welte-Bensroa en/of wilt u uitbater Bert 
een zetje in de rug geven, doe dan gewoon mee 
aan dit fraaie initiatief.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer 
NL88RABO0329675087 ten name van Beev
(Ralf Beuken) onder vermelding van Steun Café 
Teerling. Voor facturen (bij sponsoring) maar ook 
voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Ralf 
Beuken
via emailadres ralf@rb-events.nl. Bellen of appen 
kan natuurlijk ook 06-50866249.

Alvast bedankt voor uw steun en hopelijk tot snel 
in Teerling!

  Fijne Sinterklaas



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!

Het vertrouwd adres voor al uw huis, tuin en dier benodigdheden

Onze kracht zit in de kwaliteit
en deskundigheid!

Nu weer leverbaar:
Kerstbomen groot en klein,

Strooizout, vogelvoer, noppenfolie, en kalkmestkorrel.

TTevens het adres voor al uw verzekeringen.

Openingstijden:
Ma t/m Vrijdag - 9.00 tot 17.00 uur  -  Zaterdag - 9.00 tot 12.00 uur

Boerenbond Welten
P. Petersstraat 3   l  6419 CA Heerlen

  Tel: 045-571 47 61  l  cav.welten@plex.nl
www.boerenbondwelten.nl

www.welkominwelten.nl



anderen om je heen, in jouw omgeving, in de reac-
ties op jouw handelen, jouw gedrag, jouw hond.

Wie liefde uitstraalt, zal liefde ontvangen.
Wie goed doet voor anderen, zal ook zelf het goe-
de ontvangen.
Zo is het leven: actie en reactie zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden.
We zijn een deel van het geheel.

In principe is ieder mens gelijk de ander, niet meer 
en niet minder. Het gaat erom wat eenieder van 
zijn leven maakt; alleen dat telt.
Het virusje Covid-19 heeft nog maar eens aan-
getoond, dat alle mensen gelijk zijn en ook heel 
kwetsbaar.

Als ik morgen weer in de spiegel kijk, zie ik een 
man op leeftijd met een twintig jaar jongere ziel 
(en vrouw ). In die zin toont de spiegel mijn ware 
gezicht, maar tegelijkertijd slechts de vermomming 
van mijn ware IK.
Dat is ook mijn boodschap aan u: kijk zolang als 
je wilt in de spiegel, oordeel niet te hard bij die 
aanblik, wees zachtmoedig voor jezelf en koester 
je ziel.
Dat kale is best wel sexy en dat volslanke mag er 
ook zijn.

Anton Winnikes

PERSBERICHT 
Gemeente Heerlen

Ook in de tweede lichting enorm veel vraag naar 
Heerlense mondkapjes.

Toen bekend werd dat het gebruik van mondkapjes 
dringend geadviseerd werd door de overheid en in 
sommige publieke ruimtes zelfs verplicht, besloot 
centrumorganisatie Heerlen Mijn Stad om Heerlen-
se mondkapjes te laten maken en een zeker aantal 
gratis beschikbaar te stellen. De zogenaamde ‘koel-
kapjes’ met een verwijzing naar het mijnverleden, 
zijn bedoeld als klein gebaar naar de Heerlenaren 
om vol te houden en samen door te bikkelen, net 
als de koempels vroeger deden. 

Spiegel
Ik ga het vandaag niet hebben over de spiegel in 
het sprookje van Sneeuwwitje.

Nee, ik wil het meer hebben over enerzijds de 
kracht, anderzijds de misleiding van de spiegel.

Personal coaches gebruiken vaak de methode van 
“iemand een spiegel voorhouden” om de betrokke-
ne te confronteren met zijn of haar eigen gedrag.
In principe toont een spiegel de harde werkelijk-
heid en is hij een meedogenloze confrontatie.

Elke dag kijken we wel in een spiegel, al was het 
alleen maar om te zien of er niet nog wat tandpas-
ta aan onze kin hangt.
Sommigen staan urenlang voor de spiegel om elk 
rimpeltje, elke oneffenheid in de huid te verdoe-
zelen of om het eerste grijze haartje te zoeken en 
vervolgens uit te trekken.

Natuurlijk willen we er goed uitzien en gooi ik er 
ook wel eens een hoopgevend, maar – achteraf 
gezien kansloos - crèmepje tegenaan, maar een 
spiegel vertelt niet altijd de waarheid. We zien 
vaak wat we willen zien en anderen zien juist vaak 
wat ze niet willen zien. 
Mannen balen ervan, als de kruin meedogenloos 
langzaam maar zeker zichtbaar wordt  en vrouwen, 
ja vrouwen vinden altijd dat ze te dik zijn.

Recent zag ik een foto, waarop ik met een van mijn 
kleinkinderen stond afgebeeld. Ik weet nog het 
moment van het nemen van de foto. Ik voelde me 
een jonge God en nog behoorlijk lenig, terwijl ik 
de kleine in de kinderwagen langs de Weltervijver 
reed.
Toen ik de foto zag, schrok ik. Wie is die grijsaard, 
die wat krom achter die wagen loopt? Ai, ben ik 
dat? Ik voelde me gelijk een stuk ouder.

De foto zei me heel iets anders, dan de spiegel 
vanochtend. Had de spiegel gelogen of was de foto 
wat ongelukkig genomen?

Hoe zie ik mezelf? Hoe zien anderen mij?
Zijn die vragen eigenlijk wel relevant?
Is het niet veel belangrijker hoe onze “ziel”, ons 
innerlijk er uitziet?
Natuurlijk is hoe je in werkelijkheid bent (en voelt) 
veel belangrijker dan hoe je er uitziet.

Dat Johnny Depp zo’n nare man was, weten we 
inmiddels uit de krant. Ooit is hij uitgeroepen tot 
meest sexy man ter wereld, maar wat is dat waard, 
als je je vervolgens tegenover je partner, je omge-
ving misdraagt?

Een spiegel confronteert je met je uiterlijk, niet 
met je innerlijk. Je innerlijk weerspiegelt zich in de 



zorg) en Math Gulpers (voorzitter Alzheimer Afde-
ling Parkstad Limburg) gaan met elkaar in gesprek 
over gedragsmogelijkheden bij het omgaan met 
mensen met dementie. 

De onderwerpen die wij bespreken zijn:
 
- Hoe kunnen wij omgaan met emoties bij 
  dementie ?   
- Kan humor en vrolijkheid samengaan met 
  dementie ? 
- Hoe kan de gemeenschap/buurt mensen 
  met dementie en hun naasten steunen 
  (sociale benadering) ? 

Van maandag 16 november tot 20 november 
a.s. wordt dit programma uitgezonden door RTV 
Parkstad : 's morgens om 10.00 uur en 's middags 
om 18.00 uur. Het programma duurt ongeveer 20 
minuten en is te zien op Ziggo kanaal 43.

Mensen die geen Ziggo hebben kunnen de uitzen-
ding later (na 20 november) zien op onze eigen 
website http://alzheimer-nederland.nl/regios/
parkstad-limburg .
 
Wij zouden het erg op prijs stellen als u ons 
daarna, via het secretariaat    alzheimerparkstad-
limburg@gmail.com , wilt laten weten hoe dit 
programma bij u is overgekomen en welke onder-
werpen u graag nog besproken zou willen zien.

De Heerlense illustrator Amber Delahaye maakte 
het ontwerp. 

Samenwerking met werkgevers en ondernemers 
De gratis koelkapjes bleken enorm populair en 
zowel in de eerste als de tweede lichting waren ze 
binnen een mum van tijd op. Heerlen Mijn Stad 
doet nu een oproep aan bedrijven, werkgevers en 
ondernemers om de samenwerking op te zoeken. 
Er hebben zich al bedrijven gemeld die interesse 
hebben om de koelkapjes als attentie aan hun 
werknemers en klanten te geven. Heerlen Mijn 
Stad gaat graag met deze organisaties het gesprek 
aan. Om zo nog meer Heerlenaren te kunnen voor-
zien van de Heerlense mondkapjes.

Geïnteresseerde organisaties mogen zich melden 
via: info@heerlenmijnstad.nl

"Alzheimer Parkstad 
on tour" 
“Alzheimer Parkstad on tour”, voor de tweede 
aflevering zijn wij te gast in het Parkstad Limburg 
stadion van Roda JC in Kerkrade.
 
Anne Gulpers (verpleegkundige bij MeanderGroep 
en lid van de Academische Werkplaats Ouderen



natuurlijk de tussenstand: wij gingen ervanuit dat 
wij 200 a 250 kalenders zouden moeten kunnen 
verkopen maar inmiddels staat te teller al op meer 
dan 500 verkochte exemplaren. Fantastisch!.”

Michiel Piefer (Printstudio Indruk), de ontwerper 
en drukker van de kalender, kijkt met trots naar 
het resultaat: een strakke plaat in kerstsfeer met 
daarop karakteristieke gebouwen uit Heerlen, 
maar met natuurlijk ook een prominente plek voor 
het een tekening (gemaakt door Heerlen Illustra-
ted) van het Toon Hermans Huis, dat is gehuisvest 
aan het Wilhelminaplein te Heerlen

 
Opbrengst
Het succes is niet alleen mooi voor het slagen van 
de actie van JCI Land van Herle. Dat is het zeker 
voor  Armand Winthagen, directeur van het Toon 
Hermans Huis Parkstad. De volledige opbrengst 
van de actie komt ten goede aan zijn organisatie. 
“Dit soort initiatieven geven ons als organisatie 
wat extra warmte in ons hart. Onze activiteiten 
moeten dan wel iets minder zijn door Corona, 
maar ons gedachtengoed blijft onder de aandacht. 
En dat alles voor mensen die worstelen met die 
vreselijke ziekte” , zegt Armand.

De Toon Hermans Huis Adventskalender is te be-
stellen via info@toonhermanshuisparkstad.nl
Per stuk kosten ze €10,-, koop je er 2 dan is de prijs 
€ 15,-.

Ode aan de Bomen:
Lapjesboom, Koortsboom of 
Troostboom?
Nog geen 100 jaar geleden hadden bacteriën en 
virussen vrij spel, de artsen en de bevolking pro-
beerden zo goed en zo kwaad als het kon ziekten 
te bestrijden. Aangezien de meeste mensen zich 
geen arts konden veroorloven zochten zij hun toe-
vlucht tot de volksgeneeskunde .

Toon Hermans Huis 
adventskalender

Vlnr. Wethouder Adriane Keulen, Directeur Toon 
Hermans Huis Parkstad Armand Winthagen, JCI-lid 
Luc Herberichs

Initiatief voor speciale Toon Hermans Huis ad-
ventskalender zorgt voor warm gevoel in Corona 
tijd.
Op donderdag 12 november j.l. is, uiteraard met 
in achtneming van de richtlijnen Corona, de eerste 
Toon Hermans Huis Adventskalender overhandigd 
aan de Heerlense wethouder Adriane Keulen. De 
wethouder benadrukte bijzonder enthousiast te 
zijn over het initiatief. “Ik ben blij met de bijzonde-
re kalender zelf, maar vooral heel erg te spreken 
over het feit, dat in dit initiatief veel van de facet-
ten uit mijn werkpakket van ouderenbeleid, een-
zaamheid en buurtgericht werken samenkomen. 
Hoe mooi is het om een dierbare te verrassen met 
deze bijzondere kalender en daarmee ook nog 
een goed doel te steunen?! Ik ben er trots op dat 
dit soort acties op een spontane wijze ontstaan in 
onze stad en dat ze kunnen rekenen op een breed 
draagvlak in Heerlen en omgeving,” aldus de wet-
houder.

Initiatief
Het Initiatief voor de actie komt van JCI Land van 
Herle, een netwerk voor persoonlijke ontwikke-
ling en groei, bestemd voor ondernemende jonge 
mensen uit de regio Parkstad. Toon Hermans Huis 
Parkstad was meteen enthousiast en deed vol 
overtuiging mee aan de fundraising actie via het 
uitbrengen van een speciale adventskalender voor 
deze bijzondere ontmoetingsplek voor mensen die 
zelf of in omgeving te maken krijgen met kanker.

Idee en ontwerp
Het idee voor de actie is van JCI-lid, Luc Herbe-
richs: ” Het resultaat tot nu toe is ver boven ver-
wachting. Zowel naar uitvoering van de advents-
kalender als de respons. Het is echt ongelofelijk 
hoeveel mooie reacties wij als JCI Land van Herle 
hebben mogen ontvangen. En nog mooier is 



zijn geweest?  Het is een van de mooiste bomen 
van Heerlen, staande op een driesprong op een 
verhoging, zodat je deze boom al van een afstand 
ziet staan. Eigenlijk is het een plataan, geplant in 
1749, door een van de vroegere landheren van 
Terworm ter ere van de geboorte van een zoon.  
Op een mooie herfstdag ben ik naar deze won-
derschone boom gefietst om lapjes te zoeken…. 
Maar nee, het is geen Lapjesboom of Koortsboom.  
Ik heb niet kunnen achterhalen of deze boom in 
vroeger tijden wèl een lapjesboom is geweest. 

Waar deze boom wèl om bekend staat is, dat deze 
‘dikke eik’ een Troostboom genoemd wordt. Troost 
bij verlies van dierbaren, in deze coronatijd  verlie-
zen we allen meer dierbaren dan ons lief is, troost 
bij verlies van werk, troost bij ernstige ziekte, 
troost bij rouw van echtgenoten, ouders en/of 
kinderen. Er ligt altijd wel een bloem, een kaars of 
een kaartje of krans als aandenken. Ook al is de 
penicilline in 1928 uitgevonden en zijn velen gered 
door deze entstof, blijkbaar worden oude gebrui-
ken toch in ere gehouden.  Geloof in de weten-
schap èn geloof in andere  krachten: het kan heel 
goed naast elkaar.

Tip: als u weer eens in de Ardennen verblijft ( 
óóit kan dat weer allemaal) bezoekt dan eens het 
dorp Wéris waar overal in het veld rondom stenen 
overblijfselen zijn te vinden, zg dolmen. Het wordt 
het Stonehenge van België genoemd. Daar bevindt 
zich te midden van een van die dolmen een Lapjes-
boom, die vol hangt met lapjes, linten, en stukjes 
papier met allerlei teksten.  Een gebruik uit de 
prehistorie in ere gehouden.

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

Veel kruidenkennis is al eeuwenoud, die werd 
veel gebruikt, maar ook bezweringen om ziektes 
uit te drijven waren gebruikelijk.  Een heel scala 
van mogelijkheden was beschikbaar, maar helaas: 
veel effect had dit alles niet altijd. Ondanks de 
uitvinding van de penicilline – in 1928 – bleven 
veel mensen de oude geneesmethodes gebruiken 
naast de nieuwe medicijnen. Eigenlijk is dat nu 
nog steeds zo. Een van die oude gebruiken om een 
ziekte te bestrijden was een lapje van een zieke 
in een boom  hangen. Ja, een lapje, een stukje 
textiel, dat van de zieke was en dus ‘besmet’ was. 
Het idee was dat als je zo’n besmet lapje in de Lap-
jesboom hing, de boom de ziekte overnam en de 
zieke er van af was. Er waren wel strenge regels:  
alleen ‘s nachts mocht er een lapje opgehangen 
worden en degene die het lapje ophing mocht niet 
meer omkijken als hij of zij wegliep van de Lap-
jesboom. Het gevaar was dat anders die persoon 
zèlf ziek werd. En natuurlijk was niet zomaar elke 
boom geschikt. Meestal was het een linde of een 
eik in een dorp op een beetje afgelegen plek.  Zo’n 
boom werd dus een Lapjesboom ( hing immers vol 
met lapjes en linten) genoemd of een Koortsboom.  
Je zou denken dat het een vóór-christelijk gebruik 
was, maar ook nú in deze coronavirus-tijd worden 
er nog steeds lapjes gehangen in bomen, die van 
oudsher als Lapjesboom bekend staan. Alleen zijn 
het nu geen lapjes maar mondmaskers die in de 
boom gehangen worden. In Nederland wordt dit 
nu wéér gedaan. Bijvoorbeeld in  Overasselt. Ook 
in andere westerse en niet-westerse landen zijn er 
overal Lapjesbomen te vinden.

Toen ik dit las, dacht ik aan de zg ‘dikke eik’ op het 
landgoed van Terworm. Zou dat een lapjesboom 




