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Stichting Buurtgericht werken Welten Benzenrade

Welterkoerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade
Uiterlijke inleverdatum kopij volgende
koerier is woensdag 20 jan. 2021 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.

Toch een beetje Carnaval!
Online-zitting Cafe Teerling

In eerste instantie stond de online-Vastelaovendzitting gepland op
9 januari. Door de aangescherpte coronamaatregelen zijn wij enkele
weken opgeschoven en wordt deze nu op zaterdag 23 januari vanuit
Café Teerling georganiseerd. Het doel van deze avond is vooral om
toch een beetje het carnavalsgevoel te krijgen en de opbrengst van
deze avond gaat geheel naar Café Teerling.
Vanaf 20.00 uur kunt u vanuit uw huiskamer getuige zijn van een
mooi programma. Diverse topartiesten hebben reeds hun toezegging gedaan (Marleen Rutten, Fer Kousen, De Dörpsgekke, Hub
Stassen, Ron en Steph, Big Benny, Raymond Clement en Rudi Videc)
en wellicht komt er nog een verrassing tussendoor. Tim Luijten is de
DJ ter plaatse. Aangezien er geen publiek aanwezig zal zijn, zullen de
optredens maximaal 10 à 15 minuten duren en het programma zal
tussen 22.00 uur en 22.30 ten einde zijn.
Om het thuis extra gezellig te maken, kunt u ook gebruik maken van
een bierpakket (20, 25 of 30 euro) en/of een hapjesschotel (€15 voor
2 pers). Het bierpakket bestaat uit zeer aparte Belgische biertjes
en wordt samengesteld door Bert Heckers. De hapjesschotel wordt
verzorgd door cateraar John Janssen, dus altijd goed. Binnen een
bepaalde afstand worden deze pakketten bij u thuis afgeleverd.
Het enige dat u hoeft te doen is (bij voorkeur) een appje te sturen
naar Ralf Beuken (06-50866249) of bellen natuurlijk. Mailen mag ook
naar ralf@rb-events.nl. U ontvangt dan een tikkie van 11 euro en na
betaling versturen wij op zaterdag 23 januari een unieke link om in
te loggen op de site waar de zitting zal worden uitgezonden middels
de livestream. Als u gebruik maakt van één of meerdere pakketten
(bestellen voor 20 januari), mag u dat ook op bovenstaand telefoonnummer/emailadres doorgeven. U hoort dan meteen hoe dit verder
wordt afgehandeld.
Verdere informatie zal via facebook of via de website van Café Teerling worden verspreid.
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Huiselijk geweld: Veilig Thuis (gratis): 0800-2000
Meldpunt anti discriminatie:
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Bureau voor rechtshulp:
5719551
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0800-0432
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14045
Klachtennummer Mondriaan Zorggroep:
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088 506 7700
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088 506 6262
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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

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

Van onze wijkagent
Beste wijkbewoners,
Ik wil graag met u even terugkijken naar 2020.
De invloed van Corona en de daaraan gekoppelde maatregelen van
de regering, zoals thuiswerken, sluiten van scholen, winkels en horeca hebben de cijfers natuurlijk sterk beïnvloed. Net als u werd de
politie in maart geconfronteerd met een hele vreemde situatie waar
nog niemand van ons ervaring mee had.
Het totaal aantal woninginbraken in 2020 was iets minder als in
2019.
Vergeleken met andere wijken in Heerlen is het aantal laag, maar
natuurlijk is iedere inbraak er toch nog één te veel.
Vaak blijkt dat er eenvoudig preventief wat aan te doen is. Bijvoorbeeld door de voordeur ook af te sluiten met het nachtslot, zodat
deze niet eenvoudig te openen is. Hierdoor kunnen al een groot
aantal inbraken voorkomen worden.
Er waren veel minder diefstallen van fietsen of scooters in onze wijk
in 2020. De meeste worden gestolen bij de scholen, bedrijven en het
ziekenhuis. Doordat er veel werd thuis gewerkt en scholen een lange
tijd dicht waren is dit wel te verklaren.
Het aantal inbraken in auto's en diefstallen van auto’s in 2020 lag ook
lager dan de afgelopen jaren.
Corona heeft hier ook een grote rol gespeeld.
Maar er zijn ook minder positieve geluiden.
Het aantal cybercrime delicten (fraude) is wel toegenomen. Daaronder vallen oplichting via internet en telefoon.
Er is een toename van incidenten in of bij het ziekenhuis en bij
Mondriaan.
Iedereen merkt inmiddels dat mensen een korter lontje krijgen maar
zeker het ziekenhuis personeel en de medewerkers psychiatrische
hulp bij de Mondriaan ondervinden dit in grote mate.
Sterk toegenomen zijn ook de meldingen van overlast door jeugd
en de daarbij gepaard gaande dealactiviteiten is. De jeugd zoekt zijn
plek en zijn grenzen.
Vuurwerkoverlast kan in één adem hierin worden meegenomen, ook
daarin een flinke toename van de meldingen.
In 2021 hoop ik dat de pandemie onder controle komt en de maatregelen verdwijnen.
Verder wil ik vragen zaken te blijven melden. Melden Helpt!
U bent als wijkbewoners voor mij belangrijk, zonder u kunnen ik en
mijn collega’s ons werk niet goed uitvoeren in deze mooie wijk.
Peter Prud'homme de lodder

Weltania nieuws

ding van de gemeente. Heeft u altijd al een kijkje
willen nemen achter de schermen? Dan is dit uw
kans!

Voetbalvereniging Weltania wenst u allen een
gezond en inspirerend nieuw jaar!

Keuze uit stembureaulid of –teller
Als u werkt in een stembureau levert u juist nu
een belangrijke bijdrage aan de democratie. Als
stembureau lid bent u onder leiding van de voorzitter medeverantwoordelijk voor een goed verloop van het stemproces. Als teller bent u na het
einde van de stemopneming onder leiding van de
voorzitter verantwoordelijk voor het sorteren en
het handmatig tellen van de stembiljetten.
Bent u minimaal 18, stemgerechtigd en wilt u helpen? Meld u dan aan via de website van het stembureauportal.

Het was vreemd om het nieuwe jaar te beginnen
zonder onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Geen
gelegenheid om te kunnen terugblikken op een
succesvol jubileumjaar of vooruit te kijken naar
mogelijke voetbalsuccessen in dit seizoen. Het ziet
er naar uit dat we alle activiteiten de eerstkomende maanden moeten beperken tot de trainingen.
En dat is jammer.
Organisatiezaken lopen echter ook in deze tijd gewoon door. Een tweetal vacatures die het komende seizoen ontstaan brengen we graag onder uw
aandacht.
1. Assistent scheidsrechter voor Weltania 1.
Heb je affiniteit met voetbal en de spelregels?
Wil je deel uitmaken van een enthousiaste groep
rondom de selectie van Weltania 1? En heb je op
zondagmiddag voldoende ruimte? Dan is deze
rol in het team wellicht iets voor jou. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Jo Born
(redactie@weltania.nl of 0622416630).
2. Kantinebeheerder of – coördinator. De kantine wordt op de trainingsavonden veelal bemenst
door vrijwilligers. Op wedstrijddagen grotendeels
door medewerkers die daar een vergoeding voor
ontvangen. Met ingang van het komende seizoen
zijn wij op zoek naar een coördinator die de inzet
van alle barmedewerkers organiseert. Liever nog
een persoon die zelf ook achter de bar kan en wil
staan.
Meer informatie hierover kun je krijgen bij Monique Luijten (06 41199451)
Voor beide vacatures is een adequate vergoeding
mogelijk.

Oproep Gemeente
Heerlen
Stembureauleden gezocht!

Op 17 maart 2021 gaan we in Heerlen ‘coronaproof’ stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau nodig om de verkiezingen
in goede banen te leiden. Iedereen van 18 jaar of
ouder kan zich aanmelden om mee te werken op
een stembureau. Hiervoor ontvangt u een vergoe-

Corona en verkiezingen
Door de coronamaatregelen hebben we extra
handjes nodig. En natuurlijk nemen we ook voor
degenen die er werken extra maatregelen, zoals
hygiënemaatregelen en extra afstand tussen de
leden en tellers. Tussen de stembureauleden en de
stemmers komen kuchschermen.
We bieden u:
• een kijkje achter de schermen
• een leuke dag met gezellige stembureau-collega's
• goede verzorging van eten en drinken
• een vergoeding
Dit jaar zal er vanwege alle coronamaatregelen
géén stemlokaal zijn in Huize St Anna. In plaats
daarvan zal er een stemlokaal worden gevestigd
in het Gemeenschapshuis. Verder zijn er, zoals
gebruikelijk, binnen onze wijk meerdere stemmogelijkheden.
Misschien ook al voor 15 en 16 maart leden nodig
Mogelijk kan ook op 15 en 16 maart al worden
gestemd. De minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties heeft namelijk voorgesteld dat
op die dagen in elke gemeente een beperkt aantal
stemlokalen open gaan. Dit is bedoeld voor mensen die door het coronavirus tot de risicogroepen
behoren. Als Tweede en Eerste Kamer het daarmee eens zijn, zoeken we ook stembureauleden
voor die dagen.
Interesse? Meld u dan aan via de website van
het stembureauportal.

KOERIERTJES
Te koop:
2 elektrisch verstelbare relaxstoelen, Prominent.
2 jaar oud. Beige - leer
Tel. 06 12223009

Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

Welten nodigt uit!
Praktijk voor Fysio- & Manuele therapie,
Kinder- & Geriatrie Fysiotherapie Logister

Bedrijfsfysiotherapie
Geriatrie fysiotherapie
Senso-motorische training
Oncologie revalidatie therapie

Een ongelooflijk jaar is voorbij, veel leed, veel onrust,
maar ook veel lichtpuntjes!
Wij bleven positief gestemd en vonden wegen u te
kunnen blijven helpen.

Fysiotherapie
Manuele therapie
Kinder-fysiotherapie

Voor 2021 wensen wij een hoopvol
N i e uw J a a r

Orthopedische Geneeskunde/Cyriax
Beweegprogramma's chronische aand.
Ergonomisch werkplek advies
SchouderNetwerk therapie
Bindweefsel massage
Medische revalidatie

Luc & Susanne – Femke – Gaby – Simone – Lisa - Laura
Emma – Sanne – Déyan- Yaël – Loes - Anique

Parkinson therapie
Sportfysiotherapie
Schroth therapie
Hand-therapie

WELTEN

De Erk

Willem Schweitzerlaan 14
6419 BB Heerlen
045-5741069

Johannes XXIII Singel 4
6419 GH Heerlen
045-5411533

geen wachtlijst, behandeling ook in avonduren of aan huis, behandelduur 30 minuten!

www.welkominwelten.nl

Medical taping
Fysio Fitness
Looptherapie
Dry Needling

Vrienden
Op facebook heb ik 660 vrienden, op linkedIn 3297
contacten en 372 connecties, op instagram 106
volgers, bij de overheid 0 relaties (ik doe niet aan
vriendjespolitiek). Voor vloggen ben ik te oud.
Wat stelt dit nu allemaal voor?
In feite heb ik slechts 8 echte vrienden, waarvan 4
supervrienden, en 12 bijna-vrienden. Die laatste
categorie is wat vaag en daarom “bijna”; een soort
B-groep, die je alleen voor feestjes uitnodigt, als
je genoeg ruimte hebt. Er is ook nog een C-groep,
maar de leden daarvan beschouwen zich vrienden
van mij, maar omgekeerd zie ik dat toch anders.
Ik mag me gelukkig prijzen, dat ik in mijn leven
altijd vrij gemakkelijk vrienden heb kunnen maken.
In Sittard, waar ik geboren ben, had ik drie goede
vrienden, die bij mij in de klas van de
H. Hartschool zaten. Na mijn verhuizing naar Heerlen (in
1965) ben ik deze vrienden helaas kwijtgeraakt
(“uit het oog, uit het hart”).
Ik heb nog een keer getracht ze op te sporen om
een reünie te organiseren, maar daar heb ik maar
van afgezien na enige feitenverzameling.
Eén vriend was volstrekt onvindbaar, de ander had
zelfmoord gepleegd en de laatste was zwerver
geworden. Een mooi stelletje.
In Heerlen maakte ik als tiener snel een nieuwe
vriendengroep, vooral via sport en spel. De meesten daarvan zijn weer uitgevlogen, ook uit mijn
adressenboekje, maar enkelen behoren nu, ruim
50 jaar verder(!), nog steeds tot mijn vrienden; de
een zit in groep A, de ander in groep B.
Het hebben van een vriend of vriendin of een
meervoud daarvan, is een groot geluk. De echte
maten (groep A) zijn er niet alleen als het goed
met je gaat, maar ook in zware tijden.
Ik heb het hier niet over mijn vrouw, kinderen of
andere familieleden; die behoren – in mijn geval
- tot de buiten-categorie. Die zijn vanzelfsprekend
je zielsverwant, maatje, rots in de branding. Ik
besef heel goed, dat niet elke lezer deze stelling zal
onderschrijven, maar ik ga even uit van mijn eigen
situatie.
Terug naar mijn vrienden van groep A.
Wat betekenen zij voor mij? Welke rol spelen zij in
mijn leven?
S. te B. is een voorbeeld van doorzettingsvermogen en pure kracht. “Gewoon doorgaan, ook al lig
je in de kreukels“, is zijn devies. Na een zware val
op de piste, waarbij hij drie ribben brak, skiede hij
gewoon door, de pijn verbijtend, en met

voetballen was hij, ondanks een gebroken teen,
onpasseerbaar. Met hem win ik de oorlog.
P. te H. is mijn goeroe. Hij weet mij uit mijn diepste
dips te halen, gewoon door mij bewust te laten
zijn van wie ik echt ben en van de triggers die mij
doen vallen. Hij houdt mij een spiegel voor, hij
daagt mij uit mijn emoties te tonen. Bij hem mag
en kan ik mij kwetsbaar opstellen. Hij is er altijd op
het juiste moment.
L. te S. is mister positivo, mijn speelbal. Met hem
los ik alle wereldproblemen op, het beste bij een
goed glas rode wijn. Hij is een echt kameraad, die
zichzelf ook kwetsbaar opstelt. Daardoor kan ik
ook zelf voor hem een coach-rol vervullen, hetgeen aansluit bij mijn kernwaarde.
Tenslotte is daar nog P. te W., de wetenschapper,
de denker. Met hem kan ik zwelgen in nostalgie en
samen zingen we dan “Those were the days my
friend, we thought they’d never end”, het lied van
Mary Hopkin uit 1969.
In hem zie ik het verleden en heden glashelder en
met hem tracht ik – vergeefs – het ouder worden
af te remmen.
Allen vrienden voor het leven, makkers van wie
het wild geraas wat mij betreft nooit moet worden
gestaakt.
Zo’n vrienden wens ik u allen toe en in elk geval
een veel beter 2021!
Anton Winnikes

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het
overlijden van mijn man

Sjeng Haesen
Wil ik u, mede namens mijn kinderen en (achter)kleinkinderen bedanken voor de kaarten,
telefoontjes, bloemen en een luisterend oor,
en ook de aanwezigheid bij de begrafenisdienst. Het is voor ons een grote troost te
weten hoe geliefd hij was en hoe hij werd
gewaardeerd.
Welten,

Mevr. Hedy Haesen

Dutch Mountain Trail
Een meerdaagse bergwandeling door Zuid-Limburg, het begin van een nieuwe traditie.
Een grensverleggende, meerdaagse bergtocht
dwars door Zuid-Limburg laat zien dat het avontuur ook dichtbij huis te vinden is. Dat is de Dutch
Mountain Trail. De ruim honderd kilometer lange
wandeltocht voert langs minder bekende en meer
uitdagende paadjes in de regio, is bijna volledig
onverhard en vermijdt zoveel mogelijk de bebouwing.
Eind november werd de route en bijbehorende
gids officieel gepresenteerd tijdens de online editie
van het Dutch Mountain Film Festival op één van
de Seven Summits. Dit is het passende antwoord
op de coronapandemie, die ons in veel activiteiten
belemmert maar ons niet kan beletten de wandelschoenen aan te trekken en de paden op te zoeken. Let maar op, de Dutch Mountain Trail gaat net
zo’n begrip worden als het Pieterpad, Krijtlandpad,
de Eifelsteig of de Britse Coast to Coast Walk.
Stichting Moving Mountains werkt al enige jaren
samen met verschillende partners om de uiteenlopende aspecten van het karakteristieke berglandschap onder de aandacht te brengen en het
creëren van een netwerk onder de noemer #daarwaardebergenbeginnen. Moving Mountains organiseert naast het Dutch Mountain Film Festival ook
fietstochten van het hoogste punt van Nederland
naar het hoogste punt van België, de Bergrun in
Vijlen en wandelingen naar de Seven Summits, de
hoogste toppen in het Heuvelland die een ‘berggevoel’ oproepen.
Het is de zwaarste lange-afstandswandeling in ons
land, die kan concurreren met een serieuze tocht
in de echte bergen. Hiermee laten we bergliefhebbers zien dat het avontuur ook dichter bij huis kan
worden gevonden. In een tijd waarin de klimaatsverandering onmiskenbaar is en we zeker voor
korte vakanties bestemmingen dichter bij huis
zullen moeten zoeken, biedt deze tocht een mooi
alternatief aan zowel lange afstandswandelaars als
ambitieuze trailrunners.

Foto’s : dmff archief
De trail is tevens een aansporing voor de bewoners van deze provincie om meer te bewegen.
Want helaas kampt Zuid-Limburg al decennia met
meer ziekte, meer overgewicht en meer ongezond

gedrag dan andere Nederlandse regio’s.
De route doorkruist de volgende plaatsen:
Kerkrade - Landgraaf – Horbach (D)
- Vetschau (D) - Orsbach(D) - Simpelveld - Vaalserquartier(D) - Vaals –
Gulpen-Wittem - Voeren (B) – Eijsden-Margraten Ternaaien (B) – Maastricht
De wandeling voert langs alle Seven Summits en
het hoogste punt van ons land, te beginnen bij de
Wilhelminaberg in Landgraaf en eindigend op de
Observant in Maastricht.

De Dutch Mountain Trail is naar believen onder te
verdelen in etappes. Alhoewel de route de bewoonde wereld zoveel mogelijk mijdt, geven we
in de beschrijving aan waar de wandelaar op korte
afstand kan eten, drinken en overnachten. Al naar
gelang de ambitie kan men kiezen voor lange dagmarsen met rugzak en overnachten op campings
of een meer ontspannen aanpak waarbij men in
hotels of B&B overnacht of de etappes over een
lange tijd als dagtocht uitspreidt.
Naast de gids komt er een website waarop de
meest recente informatie over de route is terug
te vinden. De toppen waarlangs de Dutch Mountain Trail leidt, aangeduid met de Seven Summits,
hebben allemaal een eigen Facebookpagina (landmark) waar men bij het passeren op kan inchecken.
De Dutch Mountain Trail wandelgids is verkrijgbaar
online : www.dutchmountaintrail.eu of via de
betere boekhandel.

