koerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade

naar welterkoerier@gmail.com

Voor u ligt alweer de laatste Welterkoerier van dit jaar.
En wat voor een jaar is het geweest! Onder de donkere Coronawolk
hebben we ons leven zo goed en zo kwaad mogelijk geleefd.

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

niet gedaan.

Ondanks alles wens ik u mede namens het voltallige bestuur van
een gelukkig, gezond 2021.

een die dit wil naar een van de Kerstmissen kunnen komen in onze

-

een van de vieringen komen, graag eerst informeren of dit mogelijk
kerst van mogen maken!

Alarmnummer:

112

met verstrekkende gevolgen.
veld, na de verwoestende werking van dat virus. Ik kan het niet
mooier en ook niet leuker maken.
Iedereen van ons kent wel iemand die besmet is geraakt met het –

ler? Wanneer kan alles weer normaal zijn gang gaan? Wordt het ooit
weer zoals voorheen; zoals vóór Carnaval 2020?
winkels terug gedwongen van de zesde naar de tweede versnelling.

helzingen: allemaal niet mogelijk! Verboden!
Marion Geurts: m.h.geurts@home.nl

-

Kerstmis staat voor de deur; het warmste en feitelijk mooiste feest
van het jaar, in elk geval voor de meesten van ons, denk ik.
Lekker samen rond de kerstboom met je familie. Lekker eten, elkaar
gen onder ons.

Website:

bizarre jaar.
Als een soort “wraak” zag ik overal al eind november grote kerstbo-

Mijn vrouw had net het huis gestofzuigd en zag met lede ogen aan,

-

dat al in november begon en in Welten goed te homaar toenemen.

geworden. We zijn in de wintermaanden aanbeland, maanden waarin wij gewend waren elkaar te
koesteren, te verwarmen.
-

vanuit de huiskamer worden gevolgd.

-

toe.
we, vrees ik, geduld hebben tot de lente.
Ik wens ons allen een veel beter, gelukkig en liefdevol 2021 toe!

viteiten en evenementen.

Anton Winnikes

E
Koerier, maar ook via andere kanalen, kunnen

KOERIERTJES
-

-

het begin van het nieuwe jaar meer dan welkom.
Blijf daarom genieten van de goed gevulde erw-

rug in deze zware maanden maar deels ook wor-

-

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.

nodigt uit!

De feestdagen staan voor de deur en de jaarwisseWare het niet dat er niet veel terug te blikken valt.
wij natuurlijk ook aan den lijve ondervonden. In
aan de boomgaard en rond ’t Bakkes, maar de

-

boomgaard de Loorenhof, ’t Bakkes va Welte en de
molenaars van de Weltermolen wensen je hele f
ijne Kerstdagen, inne gowwe roetsj en een gezond
en gelukkig 2021.
mensen een wandeling door Welten maken en dan
even langs de
komen om daar onze
aan de regels te houden.

-

-

missen.
De jaarlijkse kerstwandeling in Welten kan ook
geen doorgang vinden en dat zou betekenen dat
er ook geen Kerststollen gebakken zouden worden
wat inmiddels een vast ritueel geworden is. Bij de
kerstwandeling horen de kerststollen van ’t Bakkes.
Om de Kerst zo maar aan ons voorbij te laten
weer onze inmiddels welbekende Kerststollen in ’t

gen weer vol rook hangt dan weet je in ieder geval
waar dit aan ligt.
-

Twee ruiters met hun gevolg reizen van Aken
Oude Akerweg. Ze weten dat ze ergens onderweg

-

-

-

-

-

ten.

wordt besteed aan het onderhoud van de boomgaard en van ’t Bakkes va Welte.
-

-

-

kasteeltje.

twee ruiters kennen de route, zij zijn vaker over
De weg voert dwars door het heuvelland, af en toe

slot voert vanaf deze oude Akerweg, weten deze
ving gekregen.

-

ge eikenbomen zijn de tastbare herinneringen aan

•
•
•
•

beek. Deze holle weg is de verbindingsweg tussen

•
•

-

•

Als je in het dal van de beek Glana bent aangekoeikenbomen voor je zien staan. Die markeren de
Zou het zo gebeurd kunnen zijn? Zou Karel de

is het, beste lezers van de Welterkoerier, voor het

•

•

•

duren;
terug krijgen;

van 2021 terug zal zijn in Welten;
vooruit te blijven kijken naar 2021 en vooruit
het bestuur daarom verenigingen, buurtorganite dienen;

zoals Karel de Grote! Deze zomereiken zijn ongemeter. Dan kun je de ouderdom globaal uitreke-

daaruit ontstaat vaak weer een jonge loot aan de
stam. Want de natuur is onverwoestbaar, verjongt
De ridders zullen hun weg gevonden hebben naar

-

nl;

de weer vele Welterkoeriers in 2020;

Ook staan ze wat lager dan het niveau van de weg,

eikenbomen geen 1000 jaar of zelfs ouder. Dan

-

.

-

