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tĞůƚĞƌkoerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade
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Massaal gingen we afgelopen week aan de wandel in de sneeuw, 
met de slee de helling af of waagden we een rondje op het ijs. Heer-
lijke winterpret!

Even ging het gesprek niet over corona, niet over de lockdown of de 
avondklok maar ‘ouderwets’ over het weer. En vooral….was het ijs 
dik genoeg om te schaatsen?

Op de Weltervijver in elk geval wel. Hoewel het vermaak van korte 
duur was, hebben velen zich dan ook even kunnen uitleven en ont-
spannen op of rond de vijver.

EĞŐĞŶƟĞŶĚĞ�ũĂĂƌŐĂŶŐ�Ŷƌ͘ ϰ�ǁŽ�Ϯϰ�ĨĞď͘�ϮϬϮϭ͘�hŝƚĞƌůŝũŬĞ�ŝŶůĞǀĞƌĚĂƚƵŵ�ŬŽƉŝũ�ϯ�ŵĂĂƌƚ�ĨĞď͘�ϮϬϮϭ�sĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐ�ǁŽ�ϭϬ�ŵĂĂƌƚ͘�ϮϬϮϭ�KƉůĂŐĞ�

hŝƚĞƌůŝũŬĞ�ŝŶůĞǀĞƌĚĂƚƵŵ�ŬŽƉŝũ�ǀŽůŐĞŶĚĞ�
ŬŽĞƌŝĞƌ�ŝƐ�ǁŽĞŶƐĚĂŐ�ϯ�ŵĂĂƌƚ͘�ϮϬϮϭ�ƚŽƚ�
ϭϮ͘ϬϬƵ͘�<ŽƉŝũ�ĞŶ�ĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞƐ�ƐƚƵƵƌƚ�Ƶ�
naar welterkoerier@gmail.com

�ĂŶůĞǀĞƌĞŶ�ŬŽƉŝũ�ǀŽŽƌ�
ĚĞ�tĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌ͘
<ŽƉŝũ�ĞŶ�ĨŽƚŽ Ɛ͛�ƚ͘ď͘ǀ͘�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ŝŶ�tĞůƚĞŶ�ŬƵŶƚ�Ƶ�
ƵŝƚƐůƵŝƚĞŶĚ�ƉĞƌ�ŵĂŝů�ĂĂŶ�ĚĞ�ƌĞĚĂĐƟĞ�;ǌŝĞ�ĐŽůŽĨŽŶͿ�
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 
ǀŽĞŐĞŶ͘�&ŽƚŽ Ɛ͛�ĞŶ�ůŽŐŽ Ɛ͛�ĂƉĂƌƚ�ŝŶ�:W�'͕�ĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞƐ�
ĂůƟũĚ�ĂĂŶůĞǀĞƌĞŶ�ŝŶ�ǌǁĂƌƚͲǁŝƚ�W�&ͲĨŽƌŵĂĂƚ͘�
sŽŽƌ�ŚĞƚ��ƉůĂĂƚƐĞŶ�ǀĂŶ�ŬŽƉŝũ�ǀŽŽƌ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ĚŝĞ�
niet op Welten -Benzenrade betrekking hebben 
worden plaatsings-kosten berekend.

/ůůƵƐƚƌĂƟĞ�ĚŽŽƌ��ĞŶŶŝƐ�'ĞƵƌƚƐ�Ƶŝƚ�tĞůƚĞŶ͘�
�Ğ�ŝůůƵƐƚƌĂƟĞ�ŝƐ�ƚĞ�ŬŽŽƉ�ŽƉ͖�
www.heerlenillustrated.nl/welten.



/ŶĨŽ�ƉĂŐŝŶĂ
sĂƐƚĞůĂŽǀĞŶĚƐĞŝǌŽĞŶ�
ϮϬϮϬͲϮϬϮϭ�
�͘s͘ �ĚĞ�sůĂǀƌğƚĞƌƐ 

�ůƐ�ĞĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĞĞƌƐƚĞ�>ŝŵďƵƌŐƐĞ�ĐĂƌŶĂǀĂůƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ŚĞĞŌ��͘s͘ �ĚĞ�
sůĂǀƌğƚĞƌƐ�Ăů�ƐŶĞů�ŶĂ�ĚĞ�ǌŽŵĞƌǀĂŬĂŶƟĞ�ďĞƐůŽƚĞŶ�Žŵ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ƐĞŝǌŽĞŶ�
2020-2021 geen Prins, geen jeugdprins en geen Bloemenmeisje te 
ƉƌŽĐůĂŵĞƌĞŶ�ĞŶ�ďŽǀĞŶĚŝĞŶ�ŽŽŬ�ŐĞĚƵƌĞŶĚĞ�ĚĂƚ�ƐĞŝǌŽĞŶ�ŐĞĞŶ�ĂĐƟǀŝ-
teiten te organiseren. Dat leek toen misschien nog voorbarig maar 
nu het seizoen is afgelopen kunnen we niet anders dan concluderen 
dat dit helaas een juiste beslissing is gebleken. 

Dat betekent overigens niet dat carnaval 2020-2021 helemaal geruis-
loos aan ons voorbij is gegaan. Al in januari organiseerde Vlavrèter 
ZĂůĨ��ĞƵŬĞŶ�;Z���ǀĞŶƚƐͿ�ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ��Ğƌƚ�,ĞĐŬĞƌƐ�ǀĂŶ��ĂĨĠ�dĞĞƌůŝŶŐ�
ĞĞŶ�ŽŶůŝŶĞ�ĐĂƌŶĂǀĂůƐǌŝƫŶŐ͕�ĚŝĞ�ŵĂƐƐĂĂů�ĚŽŽƌ�ŚĞƚ�ĐĂƌŶĂǀĂůƐŵŝŶŶĞŶĚĞ�
publiek werd “bezocht.” Het waren die avond dan ook niet de minste 
ĂƌƟĞƐƚĞŶ�ĚŝĞ�ŚĞƚ�ƉŽĚŝƵŵ�ǀĂŶ��ĂĨĠ�dĞĞƌůŝŶŐ�ďĞƚƌĂĚĞŶ͘

�ĂƌŶĂǀĂůƐǌŽŶĚĂŐ�ƚƌŽŬ�ŚĞƚ��ĞƐƚƵƵƌ�ǀĂŶ��͘s͘ �ĚĞ�sůĂǀƌğƚĞƌƐ�ĞƌŽƉ�Ƶŝƚ�Žŵ�
ĂůůĞ�ϱϮ�ůĞĚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�ƚĞ�ǀĞƌĂƐƐĞŶ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ǌĂŬ�ƉŽĞīĞůĞ͕�
gebakken en ter beschikking gesteld door onze plaatselijk mees-
ter- bakker Voncken. Natuurlijk bedanken we Bakkerij Voncken via 
deze WelterKoerier nogmaals voor deze smaakvolle geste. Handige 
ďŝũŬŽŵƐƟŐŚĞŝĚ�ǁĂƐ�ĚĂƚ�ŵĞƚĞĞŶ�ĞĞŶ�ĂĂŶƚĂů�ǀĂŶ�ŽŶǌĞ�ǌĞƐ�ũƵďŝůĂƌŝƐƐĞŶ�
op die dag konden worden gehuldigd. Dat de bestuursleden die 
dag dubbel werden verwend is misschien niet eens zo verrassend 
ǁĂŶƚ�ďŝũ�ĚĞ�ŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƉŽĞīĞůĞ�ƐƚŽŶĚ�ďŝũ�ǀĞĞů�sůĂǀƌğƚĞƌƐ�ĞĞŶ�
Schrobbelèr, een Jägermeister of een Apfelkorn klaar, al dan niet 
vergezeld door een lekkere maagvuller. 

�ĂƌŶĂǀĂůƐŵĂĂŶĚĂŐ͕�ĚĞ�ĚĂŐ�ĚŝĞ�ĂŶĚĞƌƐ�ŝƐ�ŐĞƌĞƐĞƌǀĞĞƌĚ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŐƌŽƚĞ�
optocht van Welte-Bensroa. Anders dan verwacht ging de optocht, 
ŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ�ĚŽŽƌ�ŽŶǌĞ�ĐƌĞĂƟĞǀĞ�:ĞƵŐĚĐŽŵŵŝƐƐŝĞ͕�ƚŽĐŚ�ĚŽŽƌ͊��Ğ�
optocht was dit jaar wel een maatje kleiner dan we gewend zijn en 
er werd geen snoep gestrooid, maar er vielen ook geen gaten in 
ĚĞ�ĚŝŐŝƚĂůĞ�ƌŽƵƚĞ͕�ĚĞ�ŽƉƚŽĐŚƚ�ǁĂƐ�ƚĞŶƐůŽƩĞ�ĂůůĞĞŶ�ŽŶůŝŶĞ�ƚĞ�ǀŽůŐĞŶ͘�
,ŽĞǁĞů�ŵĞŶŝŐĞĞŶ�ĞƌǀĂŶ�ŚĞĞŌ�ŐĞŶŽƚĞŶ͕�ŚŽƉĞŶ�ǁĞ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ�ǀŽůŐĞŶĚ�
ũĂĂƌ͕ �ƟũĚĞŶƐ�ŽŶƐ�ũƵďŝůĞƵŵƐĞŝǌŽĞŶ͕�ǁĞĞƌ�ĞĞŶ�ĞĐŚƚĞ�ŽƉƚŽĐŚƚ�ƚĞ�ŚĞďďĞŶ�
vanaf de kapel in Benzenrade tot aan het kruispunt van de Welter-
tuijnstraat met de Pijnsweg.

�Ăƚ�Ğƌ�Ěŝƚ�ũĂĂƌ�ŐĞĞŶ�ĐĂƌŶĂǀĂů�ǁĂƐ�ŝƐ�ĂĂŶ�ĠĠŶ�ƉĞƌƐŽŽŶ�ǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬ�
volledig voorbij gegaan. Of hij een Winkbuul is weten we niet zeker, 
evenmin of hij een Eekheuer is, wat we wel zeker weten is dat hij 
een Vlavrèter is, natuurlijk hebben we het dan over Fons Daemen. 
&ŽŶƐ�ǁĂƐ�ǁĞĞƌ�ŽǀĞƌĂů�ĞŶ͕�ǌŽĂůƐ�ĂůƟũĚ͕�ƐƚĞĞĚƐ�ǁĞĞƌ�ŝŶ�ĞĞŶ�ĂŶĚĞƌ�
pekske. Zo liep hij op zondag in zijn eentje de optocht van Hvv de 
Winkbülle, op dinsdag deed hij datzelfde bij VV De Eekheuëre. Maar 
uiteraard liep Fons op maandag ook de optocht van Welte Bensroa. 
Maar niet voordat hij naar het Limburgs Volkslied had geluisterd dat 
adjudant Armand Winthagen op zijn trompet blies vanaf de toren 
ǀĂŶ�ŽŶǌĞ�DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ͘

�ŽůŽĨŽŶ
�ͲŵĂŝůĂĚƌĞƐ�ƌĞĚĂĐƟĞ�tĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌ͗�
ǁĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

�ŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶ��tt��tĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌ�
Marion Geurts: m.h.geurts@home.nl

^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚ͗�
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
ŝŶĨŽΛďǁǁď͘Ŷů

Website: ǁǁǁ͘ďǁǁď͘Ŷů
Facebook:��ƵƵƌƚŐĞƌŝĐŚƚ�tĞƌŬĞŶ�tĞůƚĞŶ��ĞŶǌĞŶƌĂĚĞ

�ĞůĂŶŐƌŝũŬĞ�
ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌƐ
Alarmnummer: 112
Gemeente Heerlen: 14045
Beheerder Gemeenschapshuis:  0652683388
^ŽĐŝĂĂů��ƵƵƌƩĞĂŵ͗� Ϭϰϱ�ϳϭϭϭϱϱϭ
DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ͗� ϱϳϭϯϮϮϱ
WŽůŝƟĞ͗� ϬϵϬϬͲϴϴϰϰ
Wijkagent Peter Prud'homme de Lodder via
�ĞŶƚƌĂůĞ�ǀŽŽƌ�ĂĐƵƚĞ�ŐĞǀĂůůĞŶ͗� ϬϵϬϬͲϴϴϰϰ
dǁŝƩĞƌ͗�ΛWK>tĞůƚĞŶ�ĞŶǌ
Z�ϰ͗� ϱϰϯϳϭϴϲ
EŝŐŚƚĐĂƌĞ͗� ϱϳϳϴϴϰϰ
�ŝĞŬĞŶŚƵŝƐ͗� ϬϴϴͲϰϱϵϳϳϳϳ
�ŝĞƌĞŶĂŵďƵůĂŶĐĞ͗� ϬϵϬϬͲϳϬϬϵϬϬϬ
Alg. maatschappelijk werk: 045-5604004
�ĞŶƚƌ͘ �ŵĞůĚƉƵŶƚ�ŚƵŝƐĞůŝũŬ�ŐĞǁĞůĚ͗� ϱϳϰϬϴϭϱ
,ƵŝƐĞůŝũŬ�ŐĞǁĞůĚ �͗sĞŝůŝŐ�dŚƵŝƐ�;ŐƌĂƟƐͿ �͗�ϬϴϬϬͲϮϬϬϬ
DĞůĚƉƵŶƚ�ĂŶƟ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟĞ͗� ϱϳϭϴϱϬϭ
�ƵƌĞĂƵ�ǀŽŽƌ�ƌĞĐŚƚƐŚƵůƉ͗� ϱϳϭϵϱϱϭ
Kindertelefoon: 0800-0432
Meldpunt Overlast en 
Openbare Ruimte: 14045
Klachtennummer Mondriaan Zorggroep: 
�ŝŶŶĞŶ�ŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ� Ϭϴϴ�ϱϬϲ�ϳϳϬϬ
ďƵŝƚĞŶ�ŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ�� Ϭϴϴ�ϱϬϲ�ϲϮϲϮ

SPIE, elektriciteit/
ƐƚƌĂĂƚǀĞƌůŝĐŚƟŶŐͬŐĂƐ͗� Ϭϴϴ�ϵϰϱ�ϬϴϱϬ
Water: 0800-0233040 

hǁ�ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ�ƉƌŽŵŽƚĞŶ͍�
WůĂĂƚƐ�ŚŝĞƌ�Ƶǁ�ĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞ͊

ϭͬϰ�ƉĂŐŝŶĂ͗�Φ�ϰϬ�
ϭͬϮ�ƉĂŐŝŶĂ͗�Φ�ϳϱ
�ϭͬϭ�ƉĂŐŝŶĂ͗�Φ�ϭϮϱ

�ůůĞ�ƉƌŝũǌĞŶ�ŐĞůĚĞŶ�ƉĞƌ�ĞĚŝƟĞ͘�
Bij structureel adverteren 
ŽŶƚǀĂŶŐƚ�Ƶ�ĞĞŶ�ŬŽƌƟŶŐ͘

^ƚƵƵƌ�Ƶǁ�;ǌǁĂƌƚͬǁŝƚͿ�ĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞ�ŶĂĂƌ�
ǁĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ



,ŽĞǁĞů��͘s͘ �ĚĞ�sůĂǀƌğƚĞƌƐ�Ěŝƚ�ũĂĂƌ�ŐĞĞŶ�ƉƌŝŶƐ�ŚĞĞŌ�
uitgeroepen was er toch een Vlavrèter die deze 
eer wel te beurt viel en dat was niemand minder 
ĚĂŶ�ũƵďŝůĂƌŝƐ�;ϰ�ǆ�ϭϭ�ũĂĂƌͿ�ĞŶ�ŽƵĚ�ƉƌŝŶƐ�ǀĂŶ�ŽŶǌĞ�
vereniging, Piet Hermans. Piet woont sinds enkele 
ŵĂĂŶĚĞŶ�ŝŶ�ǀĞƌǌŽƌŐŝŶŐƐŚƵŝƐ�^ŝŶƚ��ŶŶĂ�ĞŶ�Ăů�ƟũĚĞŶƐ�
zijn eerste carnaval daar was het Piet die Scepter, 
ŬĞƫŶŐ�ĞŶ�ƐƚĞĞŬ�ŵŽĐŚƚ�ĚƌĂŐĞŶ͘�dŽƉ�WŝĞƚ�ĞŶ�ǀĂŶ�
harte gefeliciteerd.
    
Natuurlijk, het was behelpen dit jaar maar roeiend 
met de kleine riemen die we hadden hebben we 
Ğƌ�ƚŽĐŚ�ĂĨ�ĞŶ�ƚŽĞ�ŝĞƚƐ�ůĞƵŬƐ�ǀĂŶ�ŐĞŵĂĂŬƚ͘�tĞ�ǌĞƩĞŶ�
onze zinnen nu op het komende seizoen. Als we 
mogen vieren dan gaan we dat zeker goed doen, 
ǁĂŶƚ�ǀŽůŐĞŶĚ�ƐĞŝǌŽĞŶ�ǀŝĞƌĞŶ�ǁĞ�ϲ�ǆ�ϭϭ�ũĂĂƌ��͘s�͘ĚĞ�
Vlavrèters. Over 260 dagen is het Aod op Nuj

>ƵĚŝĞŬĞ�ĂĐƟĞ�'ŝůĚĞ�
KƵĚ�WƌŝŶƐĞŶ
͚sůĂǀƌŝĞĚŝŐ͛�ŝƐ�ĚĠ�ĚĂŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽƵĚ�ƉƌŝŶƐĞŶ�ǀĂŶ��s�ĚĞ�
Vlavrèters. 
�ĞǌŽĞŬ�ĂĂŶ�ĚĞ��ĂƐŝƐƐĐŚŽŽů�^ƚ͘�DĂƌƟŶƵƐ�ĞŶ�ǀĞƌ-
ǀŽůŐĞŶƐ�ĚĞ��ĂƚŚĂƌŝŶĂƐĐŚŽŽů�Žŵ�ǀĂƐƚĞůĂŽǀĞŶĚ�ƚĞ�
vieren met die kleine en jonge gasten, om zo het 
“vastelaovesvirus” door te geven. Hoe anders was 
het in dit jaar. 

�Ğ�ƐƉŽŶƚĂŶĞ��ďůŝŬƐĞŵĂĐƟĞ�ǁĞƌĚ�ŽƉ�ǁŽĞŶƐĚĂŐ�ďĞ-
dacht en op Vlavriedig uitgevoerd. Natuurlijk werd 
rekening gehouden met de regels rond corona. 
Geen groepsvorming, maskers op en onderlinge 
afstand van 1,5 meter.  Alle winkeliers in het cen-
trum van Welten die de deuren open hadden of 
mochten houden, werden bezocht met een vas-
telaovesvlaai, gebakken, hoe kan het ook anders, 
door onze Hoesbekker Voncken. 

Bij het aanbieden van de vlaaien werd zelfs ge-
bruik gemaakt van een 1,5 meter lange vlaaischep. 
Om 13.11 uur precies viel de eerste beurt aan de 
,ŽĞƐŬĂŵĞƌ�ǀĂŶ�tĞůƚĞŶ͕�ĐĂĨĠ�dĞĞƌůŝŶŐ�ďĞĞũ��Ğƌƚ͘�EĂ�
de winkeliers werden nog enkele zieken bezocht. 
Eenieder keek verwonderd op als we binnenkwamen 
met de alom bekende serenade van “De zeel van de 
Vlavrèter”.
�Ğ�ĂĐƟĞ�ŬƌĞĞŐ�ĂůƐ�ŵŽƩŽ�ŵĞĞ͗�
“Vastelaovend vierse same ziej aan ziej gedeild 
plezeer mak dubbel bliej”.

EŝĞƚ�ĂůůĞĞŶ�
�ƵƵƌƚƉƌĂĂƚ͕�ŵĂĂƌ�
ŶƵ�ŽŽŬ��ƵƵƌƚƋƵŝǌ͊
�ĨŐĞůŽƉĞŶ�ǁŽĞŶƐĚĂŐ�ϭϳ�ĨĞďƌƵĂƌŝ�ǁĂƌĞŶ�ŽƉďŽƵǁ-
werkers Jordy Jennen en zijn compagnon Bob van 
Bergen in een van de Weltense buurten, om niet 
alleen praatjes met de buren te maken, maar een 
heuse quiz te organiseren. 
Als eerste buurt werd er verzameld in de dr. Ross 
van Lennepstraat. Van tevoren was Jordy de huizen 
langsgelopen en aangebeld om de bewoners uit te 
nodigen mee te komen doen. Tijdens de voorronde 
– de buurtpraat – had Jordi al gehoord dat er animo 
ǀŽŽƌ�ǁĂƐ͘��ĠŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďĞǁŽŶĞƌƐ�ŚĂĚ�ǌĞůĨƐ�ĂĂŶŐĞďŽ-
den te zorgen voor wat warms te drinken en voor 
wat lekkers!  

Rond half 2 waren Jordy en Bob aanwezig, zij zet-
ƚĞŶ�ǁĂƚ�ĂƉƉĂƌĂƚƵƵƌ�ŬůĂĂƌ�ĞŶ�ĚĞ�ƋƵŝǌ�ƐƚĂƌƩĞ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�
zingen van een mooi lied door Jordy.  Dat bracht 
de stemming er meteen in en de zon brak ook nog 
ĞĞŶƐ�ĚŽŽƌ͘ ��Ğ�ŬŽĸĞ͕�ƚŚĞĞ�ĞŶ�ǁĂƌŵĞ�ĐŚŽĐŽůĂĚĞŵĞůŬ�
gingen rond, de kinderen uit de straat deelden cake 
en paaseitjes uit …. de sfeer was goed.

De quizvragen kwamen in rondes en tussen elke 
ronde zong Jordy weer een lied, begeleid op zijn 
gitaar. Zowel voor kinderen als volwassenen waren 
vragen opgesteld, zodat iedereen kon meedoen. 
Alles bij elkaar duurde het een klein uurtje en nader-
hand kon je nog wat napraten met elkaar en met de 
buurt- en jongerenwerkers Jordy en Bob.

De volgende ronde is misschien wel in uw buurt. Als 
Jordy aanbelt: dan weet je wat er komen gaat! Een 
praatje op straat met je buren, een quiz voor jong 
en oud en een mogelijkheid om met Jordy te praten 
over het wel en wee in je buurt.
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'ŽƵĚĞŶ�ǌĞƚ
“The Queen’s Gambit” was in 2020 de meest 
ďĞŬĞŬĞŶ�EĞƞůŝǆ�ůŝŵŝƚĞĚ�ƐĞƌŝĞ�ŽŽŝƚ͘�,Ğƚ�ǀĞƌŚĂĂů�ŐĂĂƚ�
ŽǀĞƌ�ĞĞŶ�ŐĞƚƌĂƵŵĂƟƐĞĞƌĚ�ũŽŶŐ�ŵĞŝƐũĞ�ĚĂƚ�ŝŶ�ĞĞŶ�
weeshuis schaken leert van een conciërge en zich 
vervolgens in een vijandige mannenwereld naar de 
top vecht.

�Ğ�ǀŽůŚĂƌĚĞŶĚŚĞŝĚ͕�ŚĞƚ�ĚŽŽƌǌĞƫŶŐƐǀĞƌŵŽŐĞŶ�
van de opgroeiende, in zichzelf gekeerde hoofd-
rolspeelster Beth Harmon is verslavend om naar 
ƚĞ�ŬŝũŬĞŶ�ĞŶ�ŝŶƐƉŝƌĞƌĞŶĚ�ǀŽŽƌ�ǀĞĞů�;ďĞŐŝŶŶĞŶĚͿ�
schaakspelers. Zalig om te zien hoe zij als under-
dog de grootste blaaskaak meedogenloos in de 
pan hakt.

�Ğ�Įůŵ�ŝƐ�ĞŝŐĞŶůŝũŬ�ŽŽŬ�ĞĞŶ�ǁĂŬĞͲƵƉ�ĐĂůů�ǀŽŽƌ�ĂůůĞ�
vrouwen, die mannen als meerderwaardig boven 
ǌŝĐŚ�ƐƚĞůůĞŶ͘�,Ğƚ�ŝƐ�ĞĞŶ�ƐƟŵƵůĂŶƐ�ǀŽŽƌ�ĂůůĞ�ǀƌŽƵǁĞŶ�
om hun ware kracht te laten zien.
�ĞŶ�ŚĞĞƌůŝũŬĞ�Įůŵ�ŝŶ�ĞĞŶ�ƟũĚ͕�ǁĂĂƌŝŶ�ǁŝũ�ǌŝũŶ�ĂĂŶ-
gevallen door een onzichtbare vijand, die ons zeer 
kwetsbaar maakt. We voelen ons machteloos.

Maar juist nu, nu men geneigd is bij de pakken 
ŶĞĞƌ�ƚĞ�ŐĂĂŶ�ǌŝƩĞŶ͕�ĂůůĞƐ�ŶĞŐĂƟĞĨ�ƚĞ�ǌŝĞŶ͕�ǁŽƌĚƚ�
ĞĞŶ�ďĞƌŽĞƉ�ŐĞĚĂĂŶ�ŽƉ�ŽŶǌĞ�ĐƌĞĂƟǀŝƚĞŝƚ͕�ŝŶǀĞŶƟǀŝ-
teit, nieuw denken.

/Ŷ�tĞůƚĞŶ�ǌŝĞ�ŝŬ�ĂůůĞƌůĞŝ�ŶŝĞƵǁĞ�ŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶ�ďŝũ�
ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐ�Žŵ�ĚĞǌĞ�ǌǁĂƌĞ�ƟũĚ�ƚŽĐŚ�ĞŶŝŐƐǌŝŶƐ�
redelijk door te komen. Dat vraagt om een anders 
denken, het inslaan van nieuwe wegen. Gelukkig 
ďĞƐƚĂĂƚ�ŽŶƐ�ĞŶŝŐĞ�ĐĂĨĠ͕�dĞĞƌůŝŶŐ�ǀĂŶ��Ğƌƚ͕�ĚĂĂƌĚŽŽƌ�
nog. Hij maakt de heerlijkste gerechten en drank-
jes to-go. Zijn Glühwein bevat zoveel alcoholische 
ŝŶŐƌĞĚŝģŶƚĞŶ͕�ĚĂƚ�ũŝũ�ŶĂ�ĠĠŶ�ďĞŬĞƌ�Ăů�ŚĞƚ�ŐĞǀŽĞů�
hebt dat je in de Sahara bent beland, terwijl het 
ǀƌŝĞƐƚ�ĚĂƚ�ŚĞƚ�ŬƌĂĂŬƚ;ĞͿ͘

Nog ruim vóórdat er sprake was van een we-
reld-verlammend virus, nam onze Weltense 
&ƌĂŶĐŝŶĞ�'ŽůƚƐƚĞŝŶ�ŚĞƚ�ŝŶŝƟĂƟĞĨ�Žŵ�ĞĞŶ�ŽŶĚĞƌŶĞ-
ming op te richten in de damesmode en daarbij 
behorende accessoires. Ze begon vijf jaar geleden 
in Valkenburg a/d Geul, omdat er toen nog geen 
geschikt pand in Welten vrij stond, maar een jaar 
ůĂƚĞƌ�Ăů�ǁĞƌĚ�tĞůƚĞŶ�ǀĞƌƌŝũŬƚ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�;ϮĞͿ�'ŽƵĚ-
steen-winkel, gesitueerd in een pand tussen de 
ďůŽĞŵĞŶ�;,ĞƵǀĞůŵĂŶƐͿ�ĞŶ�ĚĞ�ĐŚŽĐŽůĂͬŝũƐ�;sŝƐƐĞƌƐͿ͘
Een sprong in het diepe na een loopbaan als on-
derwijzeres. 

�ŽƌŽŶĂ�ŝƐ�ǀŽŽƌ�ǀĞĞů�ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐ�ĞĞŶ�ŽŵǌĞƚŬŝůůĞƌ͕ �
ŽŽŬ�ŝŶ�ĚĞ�ŬůĞĚŝŶŐďƌĂŶĐŚĞ͕�ƚĞŶǌŝũ�ũĞ�ƟũĚŝŐ�ĚĞ�ďĂ-
ŬĞŶƐ�ŚĞďƚ�ǀĞƌǌĞƚ�ĞŶ�ǀŽŽƌĂů�ŽŽŬ�ŽŶůŝŶĞ�ǌĞĞƌ�ĂĐƟĞĨ�
bent geworden. Ook Francine moest haar winkels 
sluiten.

Zij had echter haar online-shop zo goed als klaar, 
ƚŽĞŶ�ŚĞƚ�ǀŝƌƵƐ�ŽŶƐ�ůĂŶĚ�ďŝŶŶĞŶƐůŽŽƉ͘�KƉ�ƟũĚ�ǁŝƐƚ�
zij het spoor te wisselen en zo kan Francine nu 
ƐƚĞůůĞŶ͕�ĚĂƚ�ŚĂĂƌ�ǌĂŬĞŶ�ŶŽŐ�ĂůƟũĚ�ŐŽĞĚ�ůŽƉĞŶ͘

sŽŽƌ�ĚĞ�ŬĞŶŶĞƌƐ�ŽŶĚĞƌ�ĚĞ�ĚĂŵĞƐ�ĠŶ�ĚĞ�ĚƌĂŐ�
queens: bij Goudsteen kunt u terecht voor de kwa-
ůŝƚĂƟĞĨ�ďĞƚĞƌĞ�ŬůĞĚŝŶŐ�ĞŶ�ŵĞƌŬĞŶ�ǌŽĂůƐ��ƌǇŬŽƌŶ͕�
^ŽĮĞ�^ĐŚŶŽŽƌ͕ �zĂǇĂ͕�^ŝǆ��ŵĞƐ͕��ĂŶƚĞ͕��Ɛƚ͛^ĞǀĞŶ͕�
�ŶŝŶĞ��ŝŶŐ͕��ŶƚǁĞƌƉϭϯ͕�<ŶŝƩĞĚ͕�&ĞŵŵĞƐ�Ƶ^ƵĚ�ĞŶ�
Antonia Winnikes.
Goudsteen onderscheidt zich niet alleen door de 
hogere segmentkleding, maar vooral ook door de 
klantvriendelijkheid/persoonlijk contact, ondanks 
corona.
Telefonisch advies voor of na een bestelling leidt 
ďŝũŶĂ�ĂůƟũĚ�ƚŽƚ�ĚĞ�ũƵŝƐƚĞ�ŬůĞĚŝŶŐ�ĞŶ�ƉĂƐǀŽƌŵ͘��ĚǀŝĞƐ�
op maat, heet dat.

Waar mijn vrouw nagenoeg dagelijks pakjes re-
tourneert naar allerlei zaken, zal de pakketdienst 
ǀĂŶ����tĞůƚĞŶ�ǁĞŝŶŝŐ�ŽĨ�ŐĞĞŶ�ƉĂŬŬĞƩĞŶ�ǀĂŶ�
Goudsteen tegenkomen.
Francine Goltstein is voor mij een soort Beth Har-
mon, die met de opening van haar zaak in Welten 
ĞĞŶ�ŐŽƵĚĞŶ�ǌĞƚ�ŚĞĞŌ�ŐĞĚĂĂŶ͕�ĞĞŶ�YƵĞĞŶƐ͛�'Ăŵ-
bit.

Ik hoop dat binnenkort alle winkels weer normaal 
open kunnen en vooral ook onze enige Welten-
ƐĞ�ŬƌŽĞŐ͘��Ğ�ƟũĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�'ůƺŚǁĞŝŶ�ŝƐ�ǀŽŽƌďŝũ͘�,Ğƚ�
ǁŽƌĚƚ�ǁĞĞƌ�ƟũĚ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ŬŽĞůĞ��ƌĚŝŶŐĞƌ�ŽĨ��ƌĂŶĚ�
Weizen in warm gezelschap.

>ĂƚĞŶ�ǁĞ�ŵĞƚ�ǌ͛Ŷ�ĂůůĞŶ�ĐŽƌŽŶĂ�ĚĞĮŶŝƟĞĨ�ƐĐŚĂĂŬŵĂƚ�
ǌĞƩĞŶ͊

Ik wens alle ondernemers van Welten een gouden 
toekomst!

�ŶƚŽŶ�tŝŶŶŝŬĞƐ

,Ğƚ�ǀĞƌŶŝĞƵǁĚĞ�
ŐĞďŽƵǁ�^ƚ͘�DĂƌƟŶƵƐ�
ŝŶ�tĞůƚĞŶ
�
Op dit moment wordt er hard gewerkt om van 
het bijzondere schoolgebouw van basisschool St. 
DĂƌƟŶƵƐ�ŝŶ�tĞůƚĞŶ�ĞĞŶ�ƚŽĞŬŽŵƐƚďĞƐƚĞŶĚŝŐĞ�ůĞĞƌͲ�
en werkomgeving voor de kleuters, leerlingen en 
ůĞĞƌŬƌĂĐŚƚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�^ƚ͘�DĂƌƟŶƵƐ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ͘�

Bij het maken van plannen is er vanzelfsprekend 
gekeken naar de technische eisen en de duurzaam-
heid van een schoolgebouw zoals bijvoorbeeld 
aardgasvrije & frisse school en duurzame energie-
opwekking. 



Het is gelukt om een mooi en goed plan te ont-
werpen dat nagenoeg aan alle eisen en wensen 
gaat voldoen. De kwaliteit van dit schoolgebouw is 
straks vergelijkbaar met een nieuwe school.

^ƚ͘�DĂƌƟŶƵƐ�ĞŶ�ĚĞ�ƉĞƵƚĞƌŽƉǀĂŶŐ�ǌŝũŶ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�
ďĞŐŝŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǌŽŵĞƌǀĂŬĂŶƟĞ�ǀĞƌŚƵŝƐĚ�ŶĂĂƌ�ŚĞƚ�
Bernadinuscollege. Het ‘strippen’ van het gebouw 
is daarna gestart. Plafonds, vloerbedekking en toi-
ůĞƚŐƌŽĞƉĞŶ�ǌŝũŶ�ǀĞƌǁŝũĚĞƌĚ͘�tĂĂƌŶĂ�Ğƌ�ĞĞŶ�ĚĞĮŶŝ-
ƟĞĨ�ŽŶƚǁĞƌƉ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ƐĐŚŽŽů�ŬŽŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞŵĂĂŬƚ͘�
Na het verkrijgen van de nodige vergunningen zal 
begin 2021 worden begonnen met het opbouw-
werk en verdere werkzaamheden.

Wanneer is het klaar? De planning is dat de bouw-
ǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ǌŽŵĞƌǀĂŬĂŶƟĞ�ϮϬϮϭ�
zijn afgerond en dat alle leerlingen in het nieuwe 
ƐĐŚŽŽůũĂĂƌ�ŝŶ�ŚĞƚ�;ǀĞƌͿŶŝĞƵǁ;ĚͿĞ�ŐĞďŽƵǁ�ŐĂĂŶ�ƐƚĂƌ-
ten. De school zal worden opgedeeld in Units met 
elk een eigen leerplein. Verder zal er binnen het 
ŐĞďŽƵǁ�ŽŽŬ�ĞĞŶ�ƐƟůƚĞƌƵŝŵƚĞ͕�ĞĞŶ�ĐƌĞĂͲƌƵŝŵƚĞ�ĞŶ�
ĞĞŶ�ŵƵůƟĨƵŶĐƟŽŶĞůĞ�ƌƵŝŵƚĞ�ǌŝũŶ͘

EĂĂƐƚ�ĚĞ�ďĂƐŝƐƐĐŚŽŽů�ŝƐ�ƉĞƵƚĞƌŽƉǀĂŶŐ�DĂƌƟũŶƚũĞ�
hoofdgebruiker van het gebouw. Tevens zijn er 
gesprekken gaande over een voor- en naschoolse 
opvang.

'ƌŽŽƚ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ�
ĂĂŶ�ĚĞ��ϳϵ�ŝŶ�ϮϬϮϭ
�Ğ��ϳϵ�ƚƵƐƐĞŶ�DĂĂƐƚƌŝĐŚƚ�ĞŶ�,ĞĞƌůĞŶ�ŬƌŝũŐƚ�Ěŝƚ�
ũĂĂƌ�ŝŶ�ďĞŝĚĞ�ƌŝĐŚƟŶŐĞŶ�ĞĞŶ�ŇŝŶŬĞ�ŽƉŬŶĂƉďĞƵƌƚ͘�
�Ğ�ǁĞŐ�ǁŽƌĚƚ�ǀĞŝůŝŐĞƌ͕ �ƐƟůůĞƌ�ĞŶ�ĚƵƵƌǌĂŵĞƌ͘ �,Ğƚ�
ŐƌŽŽƚ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ�ĂĂŶ�ĚĞ��ϳϵ�ǁŽƌĚƚ�ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ�ŝŶ�
4 fases. Tijdens elke fase is dan een deel van het 
traject zo’n 4 weken afgesloten. 
Er is gekozen voor een aanpak in fases: 
4 periodes van 4 weken.

�Ăƚ�ďĞƚĞŬĞŶƚ�ϰ�ǆ�ϰ�ǁĞŬĞŶ�ǀĞƌŬĞĞƌƐŚŝŶĚĞƌ͘ ��Ğ�ƉůĂŶ-
ning is als volgt:

- &ĂƐĞ�ϭ��Ϯϲ�ĨĞď�Ͳ�Ϯϴ�ŵƌƚ͗���ϳϵ�ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǀĂŶ�
DĂĂƐƚƌŝĐŚƚ�ƚŽƚ�,ƵůƐďĞƌŐ�;ϰͿ�ƌŝĐŚƟŶŐ�,ĞĞƌůĞŶ
- &ĂƐĞ�Ϯ��ϭϴ�ĂƉƌ�Ͳ�ϭϲ�ŵĞŝΎ͗���ϳϵ�ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǀĂŶ�
,ƵůƐďĞƌŐ�;ϰͿ�ƚŽƚ�,ĞĞƌůĞŶ�ƌŝĐŚƟŶŐ�,ĞĞƌůĞŶ
- &ĂƐĞ�ϯ��Ϯϴ�ŵĞŝ�Ͳ�Ϯϳ�ũƵŶ͗�����ϳϵ�ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǀĂŶ�
,ƵůƐďĞƌŐ�;ϰͿ�ƚŽƚ�DĂĂƐƚƌŝĐŚƚ�ƌŝĐŚƟŶŐ�DĂĂƐƚƌŝĐŚƚ
- &ĂƐĞ�ϰ��ϵ�ũƵů�Ͳ�ϴ�ĂƵŐ͗�����ϳϵ�ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǀĂŶ�,ĞĞƌůĞŶ�
ƚŽƚ�,ƵůƐďĞƌŐ�;ϰͿ�ƌŝĐŚƟŶŐ�DĂĂƐƚƌŝĐŚƚ

*Bij deze planning is rekening gehouden met de 
Amstel Gold Race. Wanneer dit wielerevenement 
niet doorgaat, starten de werkzaamheden 2 dagen 
eerder: 16 april 2021.
'ĞĚƵƌĞŶĚĞ�ǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ��ϳϵ�ǁŽƌĚƚ�
ǀĞƌŬĞĞƌ�ŝŶ�ϮϬϮϭ�ƚĞůŬĞŶƐ�ŽŵŐĞůĞŝĚ�ǀŝĂ�ĚĞ��Ϯ�ĞŶ��ϳϲ͘

ZĚϰ͙͘�ŶŽŐ�ŵĞĞƌ�
ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ
Rd4 is gestart met het ledigen van kolken : dat zijn 
ĚĞ�ƉƵƩĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ƐƚŽĞƉƌĂŶĚ͘
 
Rd4 ledigt alleen de kolken die toegankelijk zijn. 
Dit betekent, dat kolken die niet bereikbaar 
zijn, bijvoorbeeld door een geparkeerde auto, 
dus NIET worden geledigd. 
�ƌ�ŐĞůĚƚ�ǀŽŽƌ�ZĚϰ�ŐĠĠŶ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůĞ�ƚĞƌƵŐŬĞĞƌǀĞƌ-
ƉůŝĐŚƟŶŐ�ďŝũ�ŶŝĞƚ�ƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬĞ�ŬŽůŬĞŶ͘�

Wees dus even alert op onderstaande dagen.

�Ğ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ŝƐ�ĂůƐ�ǀŽůŐƚ͗�;ZĚϰ�ŐĞďƌƵŝŬƚ�ĚĂĂƌďŝũ�ĞĞŶ�
ĞŶŝŐƐǌŝŶƐ�ǀƌĞĞŵĚĞ�ƐƉůŝƚƐŝŶŐͿ
Ͳ�tĞůƚĞŶ�ǌƵŝĚ�;�ĞŶǌĞŶƌĂĚĞ͍Ϳ��ϯ�ŵĂĂƌƚ
- Welten noord                          5 maart



KĚĞ�ĂĂŶ�ĚĞ��ŽŵĞŶ
DĂŵŵŽĞƚďŽŵĞŶ�͙��
ŝŶ�,ĞĞƌůĞŶ͍
�ůŬĞ�ƐƚĂĚ�ŚĞĞŌ�ĞĞŶ�ůŝũƐƚ�ŵĞƚ�͚DŽŶƵŵĞŶƚĂůĞ��ŽŵĞŶ͕͛ �
ook in Heerlen is er ooit zo’n lijst opgesteld. De beken-
ĚĞ�ǌŐ͘�dƌŽŽƐƚ��ŝŬ�ƐƚĂĂƚ�ŽƉ�ĚĞǌĞ�ůŝũƐƚ�;�ŚĞƚ�ŝƐ�ĞŝŐĞŶůŝũŬ�ĞĞŶ�
ƉůĂƚĂĂŶͿ͕�ĞŶ�ĚŝĞ�ďĞŶƚ�Ƶ�Ăů�ĞĞŶƐ�ƚĞŐĞŶŐĞŬŽŵĞŶ͘�KĨ�ŝŶ�
een vorig stukje over Ode aan de Bomen, óf in werke-
ůŝũŬŚĞŝĚ�ƟũĚĞŶƐ�ĞĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞůĞ�ǁĂŶĚĞůŝŶŐĞŶ�ĚŝĞ�ŚŝĞƌ�ŝŶ�
de omgeving van Welten en Benzenrade te maken zijn. 
Deze keer neem ik u mee op een andere wandeling, 
ook weer het dorp Welten uit. De vorige wandeling liep 
van Welten naar Benzenrade en de Euren, nu lopen we 
ůĂŶŐƐ�ĚĞ�ǀŝũǀĞƌ�ƌŝĐŚƟŶŐ��ĂƌǀĞůĚ͘�tĞ�ƐƚĞŬĞŶ�ĚĞ�ǀŽĞƚ-
ŐĂŶŐĞƌƐďƌƵŐ�ŽǀĞƌ͕ �ŽŽŬ�ǀŽŽƌ�ĮĞƚƐĞƌƐ͕�ĞŶ�ŬŽŵĞŶ�ǌŽ�ŝŶ�ĚĞ�
ŶŝĞƵǁďŽƵǁ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ũĂƌĞŶ�͚ϲϬ�ĞŶ�͚ϳϬ��͚ŽƉ͛��ŚĞƚ��ĂƌǀĞůĚ͘�
Deze brug met de N281 eronder heb ik als jong meisje 
zien aangelegd worden. Het is een wat verouderde 
ďƌƵŐ͕�ĂĂŶŐĞůĞŐĚ�ǀŽŽƌ�ϭϵϲϳ͕�ǁĂŶƚ�ŝŶ�ĚĂƚ�ũĂĂƌ�ǀĞƌŚƵŝƐĚĞŶ�
ǁŝũ�ĂůƐ�ŐĞǌŝŶ�ŶĂĂƌ�͚,ŽůůĂŶĚ͛͘ �sſſƌ�ĚŝĞ�ƟũĚ�ůĂŐĞŶ�Ğƌ�ǀĞůĚĞŶ�
vol glanzend koren, waar korenbloemen en klaprozen 
tussen stonden. Ik zie het allemaal nòg voor mij.  Een 
van de jongens waar wij mee omgingen, Fons Wilders, 
zag mij naar dat korenveld kijken en zei: “Dit gaat 
allemaal weg”. Ik schrok en reageerde fel: “Niet waar!”  
Tja, hij wist het waarschijnlijk al: er zou een drukke 
autoweg komen als verbindingsweg en een brug voor 
ǀŽĞƚŐĂŶŐĞƌƐ�ĞŶ�ĮĞƚƐĞƌƐ͘�

Aangekomen boven aan de brug tussen de huizen en 
ŇĂƚŐĞďŽƵǁĞŶ�ǀĂŶ��ĂƌǀĞůĚ�ŬƵŶ�ũĞ�Ăů�ƌĞĐŚƚĚŽŽƌ�ůŽƉĞŶĚ�
op de Benzenraderweg komen en via een verbindings-
ƐƚƌĂĂƚ�;�ďǀ�ĚĞ�>ĞŽŶĂƌĚ�^ƚĂƐƐĞŶƐƚƌĂĂƚͿ�ŽƉ�ŚĞƚ��ĞŬŬĞƌ-
ǀĞůĚ͘��ĂĂƌ�ƐƚĂĂƚ�ĚĞ�ƉƌĂĐŚƟŐĞ�ĞŶ�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ��ŶŶĂŬĞƌŬ͕�
ontworpen door de – ik mag wel zeggen – beroemde 
architect Frits Peutz.  De materialen die voor deze 
ĂĐŚƚŚŽĞŬŝŐĞ�ŬĞƌŬ�ŐĞďƌƵŝŬƚ�ǌŝũŶ�ǁĂƌĞŶ�ŝŶ�ĚŝĞ�ƟũĚ�ƌĞ-
ǀŽůƵƟŽŶĂŝƌ�ƚĞ�ŶŽĞŵĞŶ͘��Ğ��ŶŶĂŬĞƌŬ�ůŝŐƚ�ĂĂŶ�ĚĞ�ƌĂŶĚ�
ǀĂŶ�ŚĞƚ��ĞŬŬĞƌǀĞůĚ͕�ĚĂƚ�ŽŵƌŝŶŐĚ�ǁŽƌĚƚ�ĚŽŽƌ�ƐƚĂƟŐĞ�
kastanjebomen, twee rijen dik zodat je heerlijk in de 
ƐĐŚĂĚƵǁ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŵĂĐŚƟŐĞ�ŬĂƐƚĂŶũĞ�ŬƌŽŶĞŶ�ĞƌƚƵƐƐĞŶ�
kunt lopen en liggen op warme zomerdagen. Oorspron-
kelijk stonden er meer rijen bomen, ook langs het pad 
dat tegenover de kerk loopt. Die rij is nu helemaal weg. 
Maar wat er wel staat: twee enorme mammoetbomen! 
En niet de eerste de beste, nee, twee Grande Sequio-
Ă Ɛ͛͊��Ğ�ŽĸĐŝĠůĞ�ŶĂĂŵ�ŝƐ�^ĞƋƵŝŽĂĚĞŶĚƌŽŶ�'ŝŐĂŶƚĞƵŵ͗�
dat is wel duidelijk! Ze worden niet voor niets reuzen-
sequioa’s genoemd. Op de lijst die ik hierboven noem-
de zijn deze twee reuzenbomen ook al vermeld, met 
de omtrek: rond de 4 mtr. De lijst is al wat ouder, uit 
2008, dus deze Grote Heren zijn inmiddels nog breder 
en hoger! Sequioa’s komen veel voor in de bossen van 
�ĂůŝĨŽƌŶŝģ͕�ŽƉ�ĚĞ�ŚĞůůŝŶŐĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�^ŝĞƌƌĂ�EĞǀĂĚĂ�ĂĂŶ�ĚĞ�
Amerikaanse westkust. Hoe zijn deze enorme bomen 
hier terecht gekomen? Ze zullen door iemand aange-
plant zijn, maar door wie? En waarom?  

Het antwoord heb ik niet kunnen vinden, ook niet in de 
gegevens over de aanleg en bouw van de Annakerk en 
de beschrijving van de bomen op het Bekkerveld door 
een voormalig pastoor van de Annakerk. 

Vooral als je vlak onder deze mammoetbomen staat, 
ǌŝĞ�ũĞ�ŚŽĞ�ŵĂĐŚƟŐ�ǌĞ�ǌŝũŶ�ĞŶ�ŚŽĞ�ƐĐŚŝƩĞƌĞŶĚ͘�/Ŭ�ďĞŶ�
ďĞŶŝĞƵǁĚ�ŶĂĂƌ�ĞĞŶ�ƌĞĂĐƟĞ�ǀĂŶ�ŝĞŵĂŶĚ�ĚŝĞ�ǁĞĞƚ�ŚŽĞ�
deze sequioa’s op het Bekkerveld terecht gekomen zijn. 
�Ğ�ǌŝũŶ�ĞĞŶ�ĂĂŶǁŝŶƐƚ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŽŵŐĞǀŝŶŐ�ĞŶ�ŚŽƌĞŶ�ǌĠŬĞƌ�
op de lijst ’Monumentale Bomen van Heerlen’ thuis.

<ŝƩǇ�ǀĂŶ�,ŽǀĞͲZĞŝũŶĂĞƌƚƐ�;ŬǀĂŶŚŽǀĞΛƉůĂŶĞƚ͘ŶůͿ

KŶůŝŶĞ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ�
Ζ�ŶŐƐƚ�ĚĞ�ďĂĂƐΖ�
ǀŽŽƌ�ϱϱн
Mondriaan organiseert in maart een training rondom 
angst voor 55-plussers.  Deze training ‘Angst de baas’ 
voor mensen van 55 jaar en ouder helpt u om minder 
te piekeren en beter om te gaan met angst.
�Ğ�ŵĂƚĞ�ǀĂŶ�ĂŶŐƐƟŐ�ǌŝũŶ�ŚĞĞŌ�ĂůůĞƐ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�
manier waarop u denkt. In deze online training komt u 
meer te weten over uw angstgevoelens en hoe u daar 
invloed op kunt uitoefenen. Daarnaast biedt de training 
gelegenheid voor onderlinge erkenning en herkenning. 
Deze training vindt normaal gesproken plaats op de 
,ŽŽĨĚůŽĐĂƟĞ�ǀĂŶ�DŽŶĚƌŝĂĂŶ͕�:ŽŚŶ�&͘ �<ĞŶŶĞĚǇůĂĂŶ�ϯϬϭ�
in Heerlen. Dit voorjaar bieden we in verband met de 
coronamaatregelen een online training aan. Vooraf is 
er een individueel kennismakingsgesprek met de trai-
ner. Daarin wordt samen met u bekeken of u baat kunt 
ŚĞďďĞŶ�ďŝũ�ĚĞǌĞ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ͘��tĂŶŶĞĞƌ�Ƶ�Ğƌ�ďĞŚŽĞŌĞ�ĂĂŶ�
ŚĞĞŌ͕�ŬƌŝũŐƚ�Ƶ�ǀŽŽƌ�ĂĂŶǀĂŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ�ĞĞŶ�ŐĞĚĞ-
ŐĞŶ�ŝŶƐƚƌƵĐƟĞ�ŽǀĞƌ�ŚŽĞ�Ƶ�ŽŶůŝŶĞ�ŬƵŶƚ�ĚĞĞůŶĞŵĞŶ͘�KŽŬ�
hierin helpen we u graag uw mogelijke angst te over-
winnen. De kosten voor de training zijn € 30,00.
Wanneer vindt de training 'Angst de baas' plaats?
�Ğ�ŽŶůŝŶĞ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ�ďĞƐƚĂĂƚ�Ƶŝƚ�ϵ�ďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ�ĞŶ�ǌĂů�
ŝŶ�ŬůĞŝŶĞ�ŐƌŽĞƉĞŶ�ǀĂŶ�ŵĂǆŝŵĂĂů�ϴ�ĚĞĞůŶĞŵĞƌƐ�ŐĞŐĞǀĞŶ�
worden. 
tĞ�ƐƚĂƌƚĞŶ�ŽƉ�ǁŽĞŶƐĚĂŐŵŝĚĚĂŐ�ϭϳ�ŵĂĂƌƚ�ϮϬϮϭ͗�ϭϯ͗ϯϬ�
– 16:00 uur.
� ͻ� ϭϳ͕�Ϯϰ͕�ϯϭ�ŵĂĂƌƚ�ϮϬϮϭ
� ͻ� ϳ͕�ϭϰ͕�Ϯϭ͕�Ϯϴ�ĂƉƌŝů�ϮϬϮϭ
� ͻ� ϭϵ�ŵĞŝ�ϮϬϮϭ
 • Terugkombijeenkomst 14 juli 2021

�ĂŶŵĞůĚĞŶ
sŽŽƌ�ŵĞĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�;ŽŽŬ�ŽǀĞƌ�ĂŶŐƐƚ�ŝŶ�ƌĞůĂƟĞ�ƚŽƚ�ĚĞ�
ĂĐƚƵĞůĞ�ĐŽƌŽŶĂƉĂŶĚĞŵŝĞͿ�ĞŶͬŽĨ�ĂĂŶŵĞůĚŝŶŐ�ŬƵŶƚ�Ƶ�
contact opnemen met trainer Arthur Kleisterlee 
d�ϬϲͲϯϯϬϯϰϴϲϯ�ŽĨ�ŵĞƚ�ĚĞ�ĂĨĚĞůŝŶŐ�WƌĞǀĞŶƟĞ�ǀŝĂ�ĞͲŵĂŝů͗�
ƉƌĞǀĞŶƟĞΛŵŽŶĚƌŝĂĂŶ͘ĞƵ�tŝůƚ�Ƶ�Ğƌ�ĞĞƌƐƚ�ŵĞĞƌ�ŽǀĞƌ�
lezen, dan vindt u op www.mondriaan.eu/nl/folders 
ook de folder: 'Angst de Baas 55+'. 


