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tĞůƚĞƌkoerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade
hŝƚĞƌůŝũŬĞŝŶůĞǀĞƌĚĂƚƵŵŬŽƉŝũǀŽůŐĞŶĚĞ
ŬŽĞƌŝĞƌŝƐǁŽĞŶƐĚĂŐϯϭŵĂĂƌƚ͘ϮϬϮϭƚŽƚ
ϭϮ͘ϬϬƵ͘<ŽƉŝũĞŶĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞƐƐƚƵƵƌƚƵ
naar welterkoerier@gmail.com
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ĂŶůĞǀĞƌĞŶŬŽƉŝũǀŽŽƌ
ĚĞtĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌ͘
<ŽƉŝũĞŶĨŽƚŽ͛Ɛƚ͘ď͘ǀ͘ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶtĞůƚĞŶŬƵŶƚƵ
ƵŝƚƐůƵŝƚĞŶĚƉĞƌŵĂŝůĂĂŶĚĞƌĞĚĂĐƟĞ;ǌŝĞĐŽůŽĨŽŶͿ
laten toekomen. Dit onder vermelding van uw
ŶĂĂŵ͕ĂĚƌĞƐĞŶƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌ͘dĞŬƐƚĞŶĚŝĞŶƚ
u in Word aan te leveren en in de bijlage toe te
ǀŽĞŐĞŶ͘&ŽƚŽ͛ƐĞŶůŽŐŽ͛ƐĂƉĂƌƚŝŶ:W'͕ĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞƐ
ĂůƟũĚĂĂŶůĞǀĞƌĞŶŝŶǌǁĂƌƚͲǁŝƚW&ͲĨŽƌŵĂĂƚ͘
sŽŽƌŚĞƚƉůĂĂƚƐĞŶǀĂŶŬŽƉŝũǀŽŽƌĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĚŝĞ
niet op Welten -Benzenrade betrekking hebben
worden plaatsings-kosten berekend.

Ooit hadden we nog het idee dat er in een lekker voorjaarszonnetje
met Pasen de eerste vlaaien gebakken zouden kunnen worden in ’t
ĂŬŬĞƐǀĂtĞůƚĞ͘DĂĂƌŽƌŽŶĂďůŝũŬƚƚŽĐŚƐƚĂŶĚǀĂƐƟŐĞƌƚĞǌŝũŶĚĂŶ
we dachten.
De verkoop van de Kerststollen was een groot succes met als gevolg
ĚĂƚŶŝĞƚŝĞĚĞƌĞĞŶĞƌĞĞŶŚĞĞŌŬƵŶŶĞŶďĞŵĂĐŚƟŐĞŶ͘dŽĞŶŝƐŚĞƚŝĚĞĞ
geboren om met Pasen Paasbroden (van spelt) te bakken en we hopen natuurlijk dat iedereen die net zo waardeert als de Kerststollen.
Op zaterdag 27 maart en vrijdag 2 april wordt de houtoven van ’t
Bakkes weer opgestookt, deeg gekneed en Paasbroden gebakken.
Dus, als op deze dagen het dorp weer vol rook hangt weet je waar
dat vandaan komt. Vooraf alvast onze excuses hiervoor.
Met toestemming van de gemeente Heerlen verkopen we op zondag 28 maart en zaterdag 3 april tussen 12.00 uur en 14.00 uur de
Paasbroden bij de Weltermolen.
Bij de Weltermolen wordt een tafel neergezet waar naast het Paasbrood ook de inmiddels bekende zeem (stroop) van appels en peren
uit de Loorenhof en speltmeel en speltbloem van de Weltermolen
verkocht worden.
’t Bakkes va Welte en de hoogstamfruitbomenvereniging de LoorenŚŽĨǁĞŶƐĞŶũĞŚĞůĞƉƌĞƫŐĞWĂĂƐĚĂŐĞŶ͘
tŝũǀŝŶĚĞŶŚĞƚŶĂƚƵƵƌůŝũŬƉƌĂĐŚƟŐĂůƐǀĞĞůŵĞŶƐĞŶĞǀĞŶŶĂĂƌĚĞ
Weltermolen komen om daar onze Paasbroden e.d. te kopen maar,
wij houden ons natuurlijk wel aan de Corona regels die door de
overheid opgesteld zijn. Wij verwachten dat u dit ook doet.

/ŶĨŽƉĂŐŝŶĂ
ĞůĂŶŐƌŝũŬĞ
ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌƐ
Alarmnummer:
112
Gemeente Heerlen:
14045
Beheerder Gemeenschapshuis:
0652683388
^ŽĐŝĂĂůƵƵƌƩĞĂŵ͗
Ϭϰϱϳϭϭϭϱϱϭ
DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ͗
ϱϳϭϯϮϮϱ
WŽůŝƟĞ͗
ϬϵϬϬͲϴϴϰϰ
Wijkagent Peter Prud'homme de Lodder via
ĞŶƚƌĂůĞǀŽŽƌĂĐƵƚĞŐĞǀĂůůĞŶ͗
ϬϵϬϬͲϴϴϰϰ
dǁŝƩĞƌ͗ΛWK>tĞůƚĞŶĞŶǌ
RD4:
5437186
Nightcare:
5778844
ŝĞŬĞŶŚƵŝƐ͗
ϬϴϴͲϰϱϵϳϳϳϳ
ŝĞƌĞŶĂŵďƵůĂŶĐĞ͗
ϬϵϬϬͲϳϬϬϵϬϬϬ
Alg. maatschappelijk werk:
045-5604004
Centr. meldpunt huiselijk geweld: 5740815
,ƵŝƐĞůŝũŬŐĞǁĞůĚ͗sĞŝůŝŐdŚƵŝƐ;ŐƌĂƟƐͿ͗ϬϴϬϬͲϮϬϬϬ
DĞůĚƉƵŶƚĂŶƟĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟĞ͗
ϱϳϭϴϱϬϭ
ƵƌĞĂƵǀŽŽƌƌĞĐŚƚƐŚƵůƉ͗
ϱϳϭϵϱϱϭ
Kindertelefoon:
0800-0432
Meldpunt Overlast en
Openbare Ruimte:
14045
Klachtennummer Mondriaan Zorggroep:
ŝŶŶĞŶŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ
ϬϴϴϱϬϲϳϳϬϬ
ďƵŝƚĞŶŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ
ϬϴϴϱϬϲϲϮϲϮ
SPIE, elektriciteit/
ƐƚƌĂĂƚǀĞƌůŝĐŚƟŶŐͬŐĂƐ͗
Water:

ϬϴϴϵϰϱϬϴϱϬ
0800-0233040

ŽůŽĨŽŶ
ͲŵĂŝůĂĚƌĞƐƌĞĚĂĐƟĞtĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌ͗
ǁĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶtttĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌ
Marion Geurts: m.h.geurts@home.nl
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚ͗
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
ŝŶĨŽΛďǁǁď͘Ŷů
Website: ǁǁǁ͘ďǁǁď͘Ŷů
Facebook:ƵƵƌƚŐĞƌŝĐŚƚtĞƌŬĞŶtĞůƚĞŶĞŶǌĞŶƌĂĚĞ

hǁŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐƉƌŽŵŽƚĞŶ͍
WůĂĂƚƐŚŝĞƌƵǁĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞ͊
ϭͬϰƉĂŐŝŶĂ͗ΦϰϬ
ϭͬϮƉĂŐŝŶĂ͗Φϳϱ
ϭͬϭƉĂŐŝŶĂ͗ΦϭϮϱ
ůůĞƉƌŝũǌĞŶŐĞůĚĞŶƉĞƌĞĚŝƟĞ͘
Bij structureel adverteren
ŽŶƚǀĂŶŐƚƵĞĞŶŬŽƌƟŶŐ͘
^ƚƵƵƌƵǁ;ǌǁĂƌƚͬǁŝƚͿĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞŶĂĂƌ
ǁĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

'sEKZ'Z
/ŶĚĞǌĞƟũĚǀĂŶĐŽƌŽŶĂĞŶ>ŽĐŬĚŽǁŶǌŝũŶǁĞŵĂƐƐĂĂůĂĂŶŚĞƚďĞƐƚĞůlen geslagen.
Bestelbusjes rijden af en aan door onze wijk. Grote kans dat u ook
ǁĞůĞĞŶƐŝĞƚƐĂĨŐĞůĞǀĞƌĚŚĞĞŌŐĞŬƌĞŐĞŶĚŽŽƌĚĞĂůƟũĚǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞĞŶ
enthousiaste Ahmed.
Alle bezorgers worden natuurlijk gewaardeerd voor hun diensten,
ŵĂĂƌŚŵĞĚŚĞĞŌŚĞƚŚĂƌƚǀĂŶǀĞůĞtĞůƚĞŶĂƌĞŶŐĞƐƚŽůĞŶ͘
Op “de dag van de bezorger” werd hij daarom in het zonnetje gezet.
ƌŽŐŝƐƚŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚĞĞĞŶĐƌŽǁĚĨƵŶĚŝŶŐƐĂĐƟĞĞŶǀĞůĞŶƌĞĂŐĞĞƌden.
Namens Ahmed hartelijk bedankt voor jullie gulle gaven en de vele
mooie complimenten. Hij was helemaal ontdaan. Er is voor maar
liefst Φϰϴϱ͕ͲŐĞĚŽŶĞĞƌĚ en dat vinden wij een overweldigend mooi
bedrag. Welten bedankt!

KEKDE
Op avontuur in de Kunderberg!
We zijn er bijna, bijna aan het einde van de korte
wandelingen in de buurt vanuit huis.
Binnenkort kunnen wij weer verder van huis, niet alleen
voor wandelingen, maar dagjes weg gecombineerd
ŵĞƚĞĞŶŽǀĞƌŶĂĐŚƟŶŐ͕ǁĂŶĚĞůŝŶŐĞŶŝŶĂŶĚĞƌ
regio’s en restaurantbezoek.
Voor nu, aan
het einde van de lockdown, gaan we vanuit Welten
ƌŝĐŚƟŶŐ<ƵŶƌĂĚĞ͘
Ik weet bijna zeker dat iedereen in Welten en Benzenrade geregeld in en op de Kunderberg ronddwaalt. Want dit unieke, kleine natuurgebied is
favoriet onder de bewoners in de omgeving. En
niet alleen zij wandelen er graag, ook mensen uit
andere delen van Nederland en België weten dit
gebied te vinden. Voornamelijk vanwege de orchideeën die in het voorjaar op de kalkgraslanden
groeien en bloeien. Dan is het er vaak net zo druk
als in de Stokstraat te Maastricht. Klinkt weliswaar
wat overdreven, maar als je op een doordeweekse dag in de winter de Kunderberg ingaat, kom je
(bijna) niemand tegen. Die tegenstelling is opvallend. Want buiten het bloeiseizoen van de orchideeën is er in dit natuurgebied óók zoveel te zien.
Eigenlijk teveel om op te noemen. Onlangs liep
ik weer een winters rondje, ik hoorde de leeuweriken al, heel vroeg in het voorjaar! Leeuweriken
zijn zeldzaam…! Ja, dat zou je niet willen geloven,
maar deze vogels verdwijnen in rap tempo omdat
er geen geschikte omgeving meer voor hen en hun
jongen is. Gelukkig nog wel op de ‘hoogvlakte’
van het Kunderbergplateau. Er groeien zeldzame
planten, voor de geologen onder ons is er veel te
ŽŶƚĚĞŬŬĞŶǁĂƚŬĂůŬĂĨǌĞƫŶŐĞŶďĞƚƌĞŌ͗ĚĞǀƵƵƌƐƚĞĞŶŬŶŽůůĞŶǌŝƩĞŶŝŶĚĞďƌĞŵ͕ĚĞǁŝůĚĞƟũŵŐĞƵƌƚ
in de zon, de buizerd roept de wandelaars toe, de
haas rent in het veld …. ai, maar dat is niet meer
zo. Er is bijna geen haas meer te ontdekken.
De bewoners van de buurtschap Kunderberg
ǌŝũŶĞĞŶĂĐƟĞŐĞƐƚĂƌƚŽŵĚĞũĂĐŚƚŽƉŚĂĂƐĞŶƌĞĞ
ƚĞǀĞƌďŝĞĚĞŶ͘ůƐƵĂůƐǁĂŶĚĞůĂĂƌŝŶĚĞǌĞĂĐƟĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞŚĞĞŌ͕ŬƵŶƚƵŚƵŶƐŝƚĞďĞǌŽĞŬĞŶǁǁǁ͘
ŬƵŶĚĞƌďĞƌŐͲŶĂƚƵƵƌ͘Ŷů͕ǁĂĂƌƵŽŽŬĚĞƉĞƟƟĞŬƵŶƚ
ondertekenen om de jacht op deze dieren op de
Kunderberg te verbieden. Dan zien we misschien
weer een haas in de lente en reeën in de winter
over de besneeuwde velden heuvels lopen.

U merkt, ik dwaal af, want tot nu toe is er geen
boom te bekennen in dit stukje tekst. Maar ik ga
u meenemen naar een heel bijzonder boompje.
Kunraderberg is een buurtschapje, met slechts één
straat. Komende via de Welterweg – de route vlak
langs de snelweg – sla je naar links, je gaat dus niet
onder de brug van de snelweg door. Van lawaai en
auto’s ben je meteen verlost, het weggetje is een
oase, de zon maakt het meteen subtropisch en de
huizen liggen hoog met de voortuinen weelderig
begroeid. Het lijkt wel Italië! Bij een van de bungalows links van de weg , een beetje van de weg af,
staat een boompje in de voortuin … een bóómpje…
nou, een pláátje.
Een mooi, niet te groot, rond boompje. In de winter
zie je de scherpe stekels, in het voorjaar gaat het
ďůŽĞŝĞŶŵĞƚƉƌĂĐŚƟŐĞŶŝĞƚĂůƚĞŐƌŽƚĞǁŝƩĞƐƚĞƌǀŽƌmige bloemen. Zij ruiken sterk naar sinaasappels.
Bijen en hommels vliegen af en aan. En in de zomer
en herfst komen er vruchten, zo groot als citroenen,
ŵĂĂƌƌŽŶĚǀĂŶǀŽƌŵ͘ŶĚŝĞŐĞƵƌŝƐǌŽǀĞƌĮũŶĚ͕ǌŽ
kruidig en citroenig: heerlijk! De wilde citroenen
vallen in de herfst op de grond en blijven wéken
goed. Het is idd een wilde citroen, de eigenaar
ǀĞƌƚĞůĚĞŵŝũĚĂƚŚŝũĞƌŶŝĞƚƐĂĂŶŚĞĞŌŐĞĚĂĂŶǀĂŶĂĨ
ĚĂƚŚŝũĚĞǌĞďŽŽŵƉůĂŶƩĞ͘,ĞƚďŽŽŵƉũĞŝƐǀĂŶǌĞůĨǌŽ
gegroeid onder deze ideale omstandigheden, daar in
ĚĞƐƵďƚƌŽƉĞŶŝŶĚĞ<ƵŶĚĞƌďĞƌŐ͘dŽĐŚŬĂŶĚĞǌĞƐŽŽƌƚ
wel tot -30 graden vorst verdragen. En het staat er al
ϯϱũĂĂƌ͊ĞŽĸĐŝģůĞŶĂĂŵŝƐWŽŶĐŝƌƵƐƚƌŝĨŽůŝĂƚĂ͘sŽŽƌ
het geval dat u ook zo’n geweldig boompje in uw
tuin wil plaatsen.
Ook vertelde de eigenaar dat er elk jaar ( alleen
vorig jaar 2020 niet) iemand uit Welten (!) komt om
de wilde citroenen op te rapen om er likeur van te
maken. Wie, o, wie?
De Kunderberg is uniek, en niet alleen ik ben er
enthousiast over, mijn moeder en haar zussen die
in Kunrade opgroeiden speelden er al als kinderen
en toen ze ouder werden gingen ze er naar toe met
vriendinnen en vrienden. Mijn moeder kende elk
kruid en elke plant bij naam. Zij bracht mij de liefde
en de interesse voor de natuur bij en dat ontstond in
de Kunderberg. Ik kom er nog steeds heel graag en
ik ben niet de enige!
<ŝƩǇǀĂŶ,ŽǀĞͲZĞŝũŶĂĞƌƚƐ;ŬǀĂŶŚŽǀĞΛƉůĂŶĞƚ͘ŶůͿ
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staaf tot in mijn cerebrale cortex (zoek dat maar
eens op!) en bleef daar ook nog eens secondenlang wroeten.

Bent u al getest op corona?
Ik ben onlangs twee keer binnen een week getest,
omdat ik niets en niemand meer vertrouw (valt
wel mee, hoor!).
Voor de testen moest ik naar het PinkPop-terrein,
ĚĂƚĞƌĂŬĞůŝŐǀĞƌůĂƚĞŶďŝũůŝŐƚ͘'ĞĞŶĨĞƐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͕
geen evenementen, weer geen PinkPop dit jaar,
niks, nada.
Er was gelukkig maar één wachtende (in een auto)
voor mij, dus ik was snel aan de beurt.
dŽƚŵŝũŶǀĞƌďĂǌŝŶŐǌĂŐŝŬŝŶĚĞ͞ƚĞƐƚƐƚƌĂĂƚ͟ƚǁĞĞ
jongelui, die volgens mij net uit de luiers waren, en
die kennelijk de test gingen uitvoeren; een meisje
van 1.50 meter en een jongen van 2.05 meter.
Met die jongen had ik wel te doen, want hij moest
ĞĞŶƐŽŽƌƚĂĐƌŽďĂƟƐĐŚĞƚŽĞƌƵŝƚŚĂůĞŶŝŶĞĞŶƐƉĂŐĂĂƚͲƐƚĂŶĚŶĂĂƐƚĚĞĂƵƚŽǀŽŽƌŵŝũŽŵĞĞŶǁĂƩĞŶƐƚĂĂłĞŝŶƚĞďƌĞŶŐĞŶďŝũŚĞƚƐůĂĐŚƚŽīĞƌ͘
Ik zag het hoofd van mijn voorganger naar achteƌĞŶǌǁĂĂŝĞŶ͕ƚŽĞŶŚĞƚǁĂƩĞŶƐƚĂĂłĞŬĞŶŶĞůŝũŬǁĂƚ
te diep in een neusgat boorde.
Dit verontrustend tafereel deed mij besluiten
rechtsomkeer te maken en te vluchten, maar ik
ǁĂƐŝŶŵŝĚĚĞůƐŝŶŐĞƐůŽƚĞŶĚŽŽƌĞĞŶǀŽůŐĞŶĚĞƉĂƟent. Ik kon geen kant meer op; er was geen ontwijken meer aan.
Ik vermande me en dacht aan het lied “Survivor”
ǀĂŶĞƐƟŶǇ͛ƐŚŝůĚ͘͞zĞƐ͕ǇŽƵĐĂŶ͕͟ƐƚĂŵĞůĚĞŝŬŝŶ
de auto en reed naar de slachtbank. Ik was aan de
beurt.
Het meisje van 1.50 meter vroeg wie ik was en
wilde nog een andere naam opgeven om alsnog te
kunnen ontsnappen, maar in mijn naïviteit had ik
mijn paspoort al zichtbaar open geslagen en zag ze
mijn naam al staan, zonder dat ik iets gezegd had.
Ik was er nu gloeiend bij.
De reus verscheen nu aan mijn raam en hij zwaaiĚĞĚƌĞŝŐĞŶĚŵĞƚĞĞŶƐƚĂĂłĞ͘
Of ik even mijn mond wilde opendoen. Voordat ik
er erg in had, zat hij met zijn stokje zo ongeveer
halverwege mijn slokdarm. Ik had die ochtend nog
niet ontbeten, anders had hij een bijzondere mix
van oude kaas, ham, jam en pindakaas over zich
ŚĞĞŶŐĞŬƌĞŐĞŶ͘ŶĮŶ͘
͞/ŶǁĞůŬŶĞƵƐŐĂƚǁŝůƚƵŚĞƚƐƚĂĂłĞ͍͕͟ǀƌŽĞŐĚĞďĞƵů
mij vervolgens. In helemaal géén, was blijkbaar
ŐĞĞŶŽƉƟĞ͕ĚƵƐŬŽŽƐŝŬǀŽŽƌƌĞĐŚƚƐŽŵŚĞƚĚĞĚĂĚĞƌǌŽůĂƐƟŐŵŽŐĞůŝũŬƚĞŵĂŬĞŶ͘
/ŶĞĞŶŇŝƚƐ͕ĚŝĞŝŬŶŝĞƚǌĂŐĂĂŶŬŽŵĞŶ͕ƐƚĂŬŚŝũĚĞ

“Dat was het alweer”, riep Goliath mij te vrolijk
ƚŽĞ͕ŵĂĂƌŝŬǀŽĞůĚĞĂůůĞƌŵŝŶƐƚĚĞŽƉůƵĐŚƟŶŐĞŶ
euforie van een David.
Met gezwinde spoed ofwel scheetsgewijs scheurde
ik het PinkPop-terrein af en beloofde mezelf hier
(voorlopig) nooit meer terug te keren, zelfs niet
voor PinkPop.
ĞǌĞƚƌĂƵŵĂƟƐĐŚĞĞƌǀĂƌŝŶŐďĞǌŽƌŐƚŵŝũŶŽŐWdd^͕
dacht ik.
Verkoudheidsklachten veroordeelden mij echter
tot een tweede test binnen een week na de eerste.
Ik besloot 24 uur van tevoren niet meer te eten.
Op de dag des oordeels stuurde mijn auto mij, volstrekt tegen mijn wil, naar het PinkPop-plein.
Daar stonden dezelfde jongelui van de vorige keer
handenwrijvend op mij te wachten.
Ik wist wat er komen ging, maar ik had mij met behulp van een aantal Indianenliederen goed voorbereid op deze strijd.
En wat schetste nu mijn verbazing? De tweede test
verliep soepel, vlekkeloos, pijnloos. Of de jongeŵĂŶŚĂĚǌŝũŶĂĐƌŽďĂƟƐĐŚƚĂůĞŶƚǀĞƌĚĞƌŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ
ĞŶǌŝũŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐŐĞƉĞƌĨĞĐƟŽŶĞĞƌĚŽĨŝŬǁĂƐĚĞ
eerste keer veel te verkrampt geweest, gewoon
een bange schijter (quizvraag: is dit een pleonasme of een tautologie?). Ik houd het op het eerste.
Hoe het ook zij? Zo’n test stelt dus niks voor. Gewoon doen. Bent u al getest?
ŶƚŽŶtŝŶŶŝŬĞƐ

&Z/^^t/E

tŝũŶŽĚŝŐĞŶĂůůĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶŝŶ,ĞĞƌůĞŶƵŝƚǀŽŽƌ
ĞĞŶ;ŽŶůŝŶĞͿŬĞŶŶŝƐŵĂŬŝŶŐƐďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚŵĞƚ&ƌŝƐͲ
ƐĞtŝŶĚ͘
&ƌŝƐƐĞtŝŶĚŝƐĞĞŶŝŶŝƟĂƟĞĨǀĂŶ^ƟĐŚƟŶŐ^ĂŵĞŶ
,ĞĞƌůĞŶ͘ĂŶŬǌŝũĚĞŝƚǇͲŽŽƐƚͲĚŽŶĂƟĞƌĞŐĞůŝŶŐǀĂŶ
VSBfonds begeleidt en ondersteunt Frisse Wind in
ĚĞƉĞƌŝŽĚĞϮϬϮϬʹϮϬϮϮŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶǀĂŶŝŶǁŽŶĞƌƐ
van Heerlen voor stad en buurt. Zo ook die van
Heerlense verenigingen!

dŝũĚĞŶƐĚĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚǀĞƌƚĞůůĞŶǁŝũŐƌĂĂŐŵĞĞƌ
over wat Frisse Wind kan betekenen voor jullie
sport-, muziek-/dans-, carnavals- of buurtvereniging. Want wellicht hebben jullie een gaaf idee
voor Heerlen of voor Welten/Benzenrade! En/of
willen jullie samen met buren of vrienden aan de
ƐůĂŐŽŵŚĞƚůĞǀĞŶŝŶũƵůůŝĞǁŝũŬŶŽŐĮũŶĞƌƚĞŵĂŬĞŶ͊
Frisse Wind helpt jullie graag op weg!
,ĞĞŌũƵůůŝĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐŝŶƚĞƌĞƐƐĞŽŵŚŝĞƌĂĂŶĚĞĞů
te nemen? Meld je dan (met maximaal 3 personen
per vereniging) vóór maandag 22 maart (of per
direct) aan via het aanmeldformulier op ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ĨƌŝƐƐĞǁŝŶĚŚĞĞƌůĞŶ͘ŶůͬŝŶĨŽƌŵĂƟĞͲĂǀŽŶĚ. Er staan
drie digitale bijeenkomsten gepland, ŽƉĚŽŶĚĞƌͲ
ĚĂŐϭĂƉƌŝů͕ŵĂĂŶĚĂŐϭϮĂƉƌŝůĞŶĚŝŶƐĚĂŐϮϬĂƉƌŝů
Žŵϭϵ͘ϯϬƵƵƌ.

Ik ben geboren in Amsterdam, en vanaf mijn 6e
opgegroeid in Almere.
Mijn man en ik hebben 2 kinderen, 1 zoon van 16,
en een dochter van 12.
/ŶŵŝũŶǀƌŝũĞƟũĚŚĞůƉŝŬďŝŶŶĞŶĚĞĚĂŶƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ
waar mijn dochter danst als dansmarieke.
En geniet ik vooral van de kleine mooie dingen in
het leven.
/ŬƐƚĂǀŽŽƌĞĞŶůĞĞĩĂƌĞĞŶǀĞŝůŝŐĞǁŝũŬ͘hŽŽŬ͍
Ziet u mij in de wijk, wilt u iets vragen, iets melden
of kennismaken? Spreek mij gerust aan.
Ook kunt u mij bereiken via 14045 of per
ŵĂŝů͗Ś͘ůŝŐƚŚĂƌƚΛŚĞĞƌůĞŶ͘Ŷů͘
Groet uit Heerlen,
,ĞŶŶǇ>ŝŐƚŚĂƌƚ
tŝũŬďŽĂtĞůƚĞŶͲĞŶǌĞŶƌĂĚĞ

Via de bovenstaande link kan er een éérste en
tweede keuze worden doorgeven.
dŝũĚĞŶƐĚĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚǌƵůůĞŶǁŝũĞĞŶŬŽƌƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞŐĞǀĞŶŽǀĞƌĚĞĚŽŶĂƟĞƌĞŐĞůŝŶŐǀĂŶ
Frisse Wind en de hierbij horende begeleiding.
Vervolgens is er alle ruimte voor jullie vragen. Al
nieuwsgierig? Neem dan een kijkje op onze website: www.frissewindheerlen.nl
Zijn er vooraf vragen? Neem dan gerust contact
ŵĞƚŽŶƐŽƉǀŝĂ͗ϬϲͲϰϴϰϰϭϮϯϱŽĨĐŽŶƚĂĐƚΛĨƌŝƐƐĞwindheerlen.nl
tŝũŚŽƉĞŶũƵůůŝĞƚĞŽŶƚŵŽĞƚĞŶƟũĚĞŶƐ
één van de bijeenkomsten!
Vriendelijke groet,
WƌŽũĞĐƩĞĂŵ&ƌŝƐƐĞtŝŶĚ

KEZEDZ
>/,d
ĞŶŝĞƵǁĞtŝũŬK
ƐƚĞůƚǌŝĐŚǀŽŽƌ
DŝũŶŶĂĂŵŝƐ,ĞŶŶǇ>ŝŐƚŚĂƌƚ͘
Sinds kort ben ik Wijk Boa van Welten Benzenrade.
/ŬŶĞĞŵĚĞǁŝũŬǀĂŶ:ƵƐƟŶ,ĂĂƐŽǀĞƌ͘
Bij afwezigheid, zijn wij elkaars back-up in de wijken, Welten Benzenrade Heerlerbaan Beitel.
/ŬďĞŶƐŝŶĚƐϮϬϬϭǁĞƌŬǌĂĂŵĂůƐK͘tĂĂƌǀĂŶϭϵ
jaar in het Openbaar Vervoer. Ik ben begonnen op
de Flevolijn.
In 2005 ben ik verhuist naar Zuid Limburg.
Waar ik eveneens in het Openbaar Vervoer als
BOA ben gaan werken.
Sinds september 2020 ben ik werkzaam binnen
een geweldige team bij Handhaving te gemeente
Heerlen.

Zoals in de vorige Welterkoerier al even gemeld
willen we met een nieuwe rubriek in de Welterkoerier komen…..KEZEDZ>/,d.
/ĞĚĞƌĚŝĞǌŝũŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͕ďĞĚƌŝũĨ;ũĞͿŽĨĞĞŶǌǌƉͲĞƌ
(uit Welten/Benzenrade) onder de aandacht wil
brengen, krijgt de kans zich voor te stellen aan de
inwoners van onze gemeenschap.
Vertel ons over jouw passie, jouw trots; hoe ben
je begonnen? Min of meer “gedwongen” door
Corona of ben je al langer bezig? Hoe heb je de
ĐŽƌŽŶĂƟũĚďĞůĞĞĨĚ͍,ĞďũĞŚĞƚǌǁĂĂƌ;ŐĞŚĂĚͿŽĨ
misschien juist niet? Het mag van alles zijn.
WůĂĂƚƐŝŶŐǀĂŶŚĞƚĂƌƟŬĞůŝƐŐƌĂƟƐ͕ŵŝƚƐŚĞƚŐĞĞŶ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĞĞůŬĂƌĂŬƚĞƌŚĞĞŌ͘
Maak een word-bestandje van ca 500 woorden en
ƐƚƵƵƌĚĂƚŶĂĂƌǁĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ĞŶĨŽƚŽďŝũǀŽĞŐĞŶŵĂŐŽŽŬ;ƉůĂĂƚƐŝŶŐĂĬĂŶŬĞůŝũŬ
van de beschikbare ruimte)

