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tĞůƚĞƌkoerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade

��E<tKKZ�
Op 26 april jl. werd ik verrast door een bezoek van onze 
burgemeester met de mededeling dat het Zijne Majesteit koning 
Willem-Alexander had behaagd mij te benoemen tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau.

Ik had niet kunnen vermoeden dat zovelen mij met het verkrijgen 
van deze onderscheiding zouden feliciteren. Ik ontving bijna 1000 
ƌĞĂĐƟĞƐ�ĞŶ�ǌŽŶĚĞƌ�ƵŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐ�ƉŽƐŝƟĞĨ͘ �/ĞĚĞƌĞĞŶ�ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬ�
bedanken kan daarom ook niet. Daarom wil ik dit graag doen via de 
onvolprezen Welterkoerier.
 
Allen hartelijk dank!

Jos Muller     

EĞŐĞŶƟĞŶĚĞ�ũĂĂƌŐĂŶŐ�Ŷƌ͘ ϭϬ�ǁŽ͘�Ϯϲ�ŵĞŝ�ϮϬϮϭ͘�hŝƚĞƌůŝũŬĞ�ŝŶůĞǀĞƌĚĂƚƵŵ�ŬŽƉŝũ�Ϯ�ũƵŶŝ͘�sĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐ�ǁŽ�ϵ�ũƵŶŝ͘�KƉůĂŐĞ�ϮϬϬϬ�ĞǆƉů͘

hŝƚĞƌůŝũŬĞ�ŝŶůĞǀĞƌĚĂƚƵŵ�ŬŽƉŝũ�ǀŽůŐĞŶĚĞ�
ŬŽĞƌŝĞƌ�ŝƐ�ǁŽĞŶƐĚĂŐ�Ϯ�ũƵŶŝ�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.

Ϯϴ�Θ�Ϯϵ�ŵĞŝ



/ŶĨŽ�ƉĂŐŝŶĂ
�^K�dK&&�

Met trots willen wij mededelen dat vanaf schooljaar ‘21/’22 BSO 
dK&&�ŐĞǀĞƐƟŐĚ�ŝƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŵŽŽŝ�ŐĞƌĞŶŽǀĞĞƌĚĞ�ƉĂŶĚ�ǀĂŶ��Ɛ͘�^ƚ͘�
DĂƌƟŶƵƐ͘�

�Ğ�ůŽĐĂƟĞ�ďŝĞĚƚ�ǌŽǁĞů�ďŝŶŶĞŶ�ĂůƐ�ďƵŝƚĞŶ�ǀŽůŽƉ�ƐƉĞĞůŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͘�
Wij bieden buitenschoolse opvang in twee groepen met vaste leid-
sters. Bij onze leidsters staat huiselijke gezelligheid en aandacht voor 
elk kind centraal. 

Onze binnenruimtes zijn gezellig aangekleed en zo ingericht dat 
kinderen zowel in groepjes als alleen kunnen spelen of huiswerk 
ŵĂŬĞŶ͘��Ž�ŬƵŶ�ũĞ�ĐƌĞĂƟĞĨ�ĂĂŶ�ĚĞ�ƐůĂŐ�ŝŶ�ĚĞ�ĐƌĞĂ�ƌƵŝŵƚĞ�ǀĂŶ�^d͘ �DĂƌ-
ƟŶƵƐ͕�ŝƐ�Ğƌ�ĞĞŶ�ƐƉŽƌƟĞĨ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ�ŝŶ�ĚĞ�ŐǇŵǌĂĂů�ĞŶ�ŝƐ�Ğƌ�ďƵŝƚĞŶ�ŽŽŬ�
genoeg te beleven. 

dŝũĚĞŶƐ�ĚĞ�ƐĐŚŽŽůǀĂŬĂŶƟĞƐ�ĞŶ�ŽƉ�ƐƚƵĚŝĞĚĂŐĞŶ�ďŝĞĚĞŶ�ǁŝũ�ĞĞŶ�ůĞƵŬ�
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂ�ĂĂŶ͘�tŝũ�ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ�ƐƉŽƌƟĞǀĞ͕�ĂĐƟĞǀĞ�ĞŶ�
spannende uitstapjes, bijvoorbeeld naar de dierentuin, de kinder-
ďŽĞƌĚĞƌŝũ͕�ĚĞ�ďŝŽƐĐŽŽƉ͕�ŚĞƚ�ǌǁĞŵďĂĚ͕�ŽĨ�ĞĞŶ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶƉĂƌŬ͘
 
sŽŽƌĂůƐŶŽŐ�ǌŝũŶ�ǁŝũ�ƟũĚĞŶƐ�ƐĐŚŽŽůǁĞŬĞŶ�ĂůƐ�ǀŽůŐƚ�ŐĞŽƉĞŶĚ͗
 
Maandag, dinsdag en donderdag 14.30 – 18.30, Vrijdag 12.30-18.30 
Voorschoolse opvang 6.30 – 8.30 of 7.30 – 8.30 
sĂŬĂŶƟĞ�ŽƉǀĂŶŐ͗�ϲ͘ϯϬ�ʹ�ϭϳ͘ϯϬ�ŽĨ�ϳ͘ϯϬ�ʹ�ϭϴ͘ϯϬ�
Bij voldoende aanmelding ook op woensdag geopend!

ǁǁǁ͘ŬŝŶĚĞƌŽƉǀĂŶŐŬŝŬŝ͘Ŷů
ƚŽīΛŬŝŬŝďǀ͘Ŷů

�ŽůŽĨŽŶ
�ͲŵĂŝůĂĚƌĞƐ�ƌĞĚĂĐƟĞ�tĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌ͗�
ǁĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

�ŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶ��tt��tĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌ�
DĂƌŝŽŶ�'ĞƵƌƚƐ͗�m.h.geurts@home.nl

^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚ͗�
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
ŝŶĨŽΛďǁǁď͘Ŷů

tĞďƐŝƚĞ͗�ǁǁǁ͘ďǁǁď͘Ŷů
&ĂĐĞďŽŽŬ͗��ƵƵƌƚŐĞƌŝĐŚƚ�tĞƌŬĞŶ�tĞůƚĞŶ��ĞŶǌĞŶƌĂĚĞ

�ĞůĂŶŐƌŝũŬĞ�
ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌƐ
�ůĂƌŵŶƵŵŵĞƌ͗� ϭϭϮ
'ĞŵĞĞŶƚĞ�,ĞĞƌůĞŶ͗� ϭϰϬϰϱ
�ĞŚĞĞƌĚĞƌ�'ĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƐŚƵŝƐ͗�� ϬϲϱϮϲϴϯϯϴϴ
^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
�ůŐ͘�ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ�ǁĞƌŬ͗� ϬϰϱͲϱϲϬϰϬϬϰ
�ĞŶƚƌ͘ �ŵĞůĚƉƵŶƚ�ŚƵŝƐĞůŝũŬ�ŐĞǁĞůĚ͗� ϱϳϰϬϴϭϱ
,ƵŝƐĞůŝũŬ�ŐĞǁĞůĚ �͗sĞŝůŝŐ�dŚƵŝƐ�;ŐƌĂƟƐͿ �͗�ϬϴϬϬͲϮϬϬϬ
DĞůĚƉƵŶƚ�ĂŶƟ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟĞ͗� ϱϳϭϴϱϬϭ
�ƵƌĞĂƵ�ǀŽŽƌ�ƌĞĐŚƚƐŚƵůƉ͗� ϱϳϭϵϱϱϭ
<ŝŶĚĞƌƚĞůĞĨŽŽŶ͗� ϬϴϬϬͲϬϰϯϮ
Meldpunt Overlast en 
KƉĞŶďĂƌĞ�ZƵŝŵƚĞ͗� ϭϰϬϰϱ
<ůĂĐŚƚĞŶŶƵŵŵĞƌ�DŽŶĚƌŝĂĂŶ��ŽƌŐŐƌŽĞƉ͗�
�ŝŶŶĞŶ�ŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ� Ϭϴϴ�ϱϬϲ�ϳϳϬϬ
ďƵŝƚĞŶ�ŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ�� Ϭϴϴ�ϱϬϲ�ϲϮϲϮ

SPIE, elektriciteit/
ƐƚƌĂĂƚǀĞƌůŝĐŚƟŶŐͬŐĂƐ͗� Ϭϴϴ�ϵϰϱ�ϬϴϱϬ
tĂƚĞƌ͗� ϬϴϬϬͲϬϮϯϯϬϰϬ�

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



K�����E�����KD�E
KǀĞƌ�ĞĞŶ�ďŽŽŵ�ĞŶ�ĞĞŶ�ďĂŶŬũĞ
U kent ze vast wel, die foto’s uit Italië of Grieken-
land van dorpsbewoners op een bank onder een 
grote boom, die met zijn schaduw op het dorps-
ƉůĞŝŶ�ǀĞƌŬŽĞůŝŶŐ�ŐĞĞŌ͘�KƉ�ĚŝĞ�ďĂŶŬũĞƐ�ǌŝƩĞŶ�ǀĂĂŬ�
de ouderen uit het dorp de hele dag, pratend of 
ǌǁŝũŐĞŶĚ͘�KƉ�ǌŽ͛Ŷ�ĨŽƚŽ͕�ǁŝĞ�ǁĞĞƚ�ŚĞĞŌ�Ƶ�͚ŵ�ǌĞůĨ�
ǁĞů�ĞĞŶƐ�ŐĞŵĂĂŬƚ͕�ǌŝĞ�ũĞ�ĚĞ�ĨƵŶĐƟĞ�ǀĂŶ�ǌŽǁĞů�ĚĞ�
boom als het bankje heel duidelijk. In Nederland 
zijn er ook heel wat bomen plus bankjes te vinden. 
Ook in Welten staan verspreid banken en soms 
onder een boom. Op één van die bankjes kwam 
ik terecht na een korte wandeling, aan de voet 
van de Welterberg. Als je de brug over de snel-
weg, de A76, oversteekt en eerst een klein stukje 
met de weg meebuigt, vervolgens scherp naar 
ůŝŶŬƐ�ĂĩƵŝŐƚ�ĞŶ�ŝĞƚǁĂƚ�ŶĂĂƌ�ďĞŶĞĚĞŶ�ůŽŽƉƚ͕�ŬŽŵ�
je op een plek waar je over de Welterberg uitkijkt 
en over de velden. Daar staat ook een bankje en 
als je erop plaatsneemt, kun je genieten van het 
ƉƌĂĐŚƟŐĞ�ƵŝƚǌŝĐŚƚ͕�ŝŶ�ĞůŬ�ũĂĂƌŐĞƟũĚĞ͘�,Ğƚ�ůĂǁĂĂŝ�ǀĂŶ�
de snelweg verdwijnt naar de achtergrond door 
de bomen en grote struiken. Terwijl ik daar zat, te 
genieten van de voorjaarszon, de vogelgeluiden en 
de velden vóór mij, kraakte de grote boom achter 
mij door de wind. Het bleek een kraakwilg te zijn, 
ĚŝĞ�ďĞŚŽŽƌůŝũŬ�ŐƌŽŽƚ�ŝƐ͕�ǁĞů�ϮϬ�ŵĞƚĞƌ�;ĂůƐ�ŚĞƚ�ŶŝĞƚ�
ŵĞĞƌ�ŝƐͿ͘�EĂƚƵƵƌůŝũŬ�ǁŝůĚĞ�ŝŬ�ƉƌŽďĞƌĞŶ�ƚĞ�ŽŶƚĚĞŬŬĞŶ�
hoe oud deze boom ongeveer zou zijn, maar deze 
kraakwilg is vanuit een wortelstronk uitgegroeid 
met zeven! stammen. De wilg staat op een verho-
ging en is waarschijnlijk al eerder dan de aanleg 
van de snelweg op deze plaats terecht gekomen. Ik 
ƐĐŚĂƩĞ�ĚĞǌĞ�ǁŝůŐ�ŽƉ�ŽŶŐĞǀĞĞƌ�ϲϬ�ũĂĂƌ͘ �tŝůŐĞŶ�ǌŝũŶ�
ŶĂŵĞůŝũŬ�ƐŶĞůŐƌŽĞŝĞƌƐ�ĞŶ�ǌŽĚŽĞŶĚĞ�ŝƐ�ĚĞ�ůĞĞŌŝũĚ�
ůĂƐƟŐ�ŝŶ�ƚĞ�ƐĐŚĂƩĞŶ͘��ůƐ�ĞĞŶ�ǁŝůŐ�ŽƉ�ĞĞŶ�ŐƵŶƐƟŐĞ�
plek staat, gaat ’t hard met de groei en ook met de 
uitgroei van meerdere stammen. 

Waarschijnlijk kennen veel Weltenaren – en zij niet 
alleen – deze bank. Veel wandelaars zullen er even 
ƵŝƚƌƵƐƚĞŶ͕�ĚĞ�ũĞƵŐĚ�ŚĞĞŌ͕�ǌĞŬĞƌ�ŝŶ�ĐŽƌŽŶĂƟũĚ͕�Ěŝƚ�
ďĂŶŬũĞ�ŽŽŬ�ŽŶƚĚĞŬƚ͕�ŐĞƚƵŝŐĞ�ĚĞ�ŐƌĂĸƟ�ĞŶ�ĚĞ�ďůŝŬũĞƐ�
rondom. Vroeger kerfden de jongelui hun namen en 
ŚĂƌƚũĞƐ�ŝŶ�ĚĞ�ďŽŽŵƐĐŚŽƌƐ͕�ŶƵ�ŐĞďƌƵŝŬĞŶ�ǌĞ�ŐƌĂĸƟ�
voor hun boodschap. Bankjes zijn voor moeders met 
kinderen, die erop proberen te klauteren, de jeugd 
ŚĞĞŌ�ǌĞ�ŶŽĚŝŐ�Žŵ�ŵĞƚ�ŚƵŶ�ůĞĞŌŝũĚŐĞŶŽƚĞŶ�ƚĞ�ŬůĞƚ-
ƐĞŶ�;ĞŶ�ŵĞĞƌͿ͕�ĚĞ�ǁĂŶĚĞůĂĂƌ�Žŵ�Ƶŝƚ�ƚĞ�ƌƵƐƚĞŶ�ĞŶ�ĚĞ�

ouderen om te mijmeren.

Wat gebleven is, is een boom, een kraakwilg, die 
een punt in het landschap vormt, waar vanuit de 
wereld kan worden ‘beobachtet’. Net zoals die ou-
deren onder de bomen op die Italiaanse of Griekse 
pleintjes.

Als iemand meer weet over deze plek hoor ik dat 
graag!    

<ŝƩǇ�ǀĂŶ�,ŽǀĞͲZĞŝũŶĂĞƌƚƐ�;�ŬǀĂŶŚŽǀĞΛƉůĂŶĞƚ͘ŶůͿ

,h>W�'�sZ��'�                                                                                                          
voor tuinonderhoud in Welten.
                                                                                                                   
sĂƌŝĂďĞůĞ�ƟũĚĞŶ�ŝŶ�ŽǀĞƌůĞŐ͘
 
h�ŬƵŶƚ�Ƶǁ�ƌĞĂĐƟĞ͕�Ž͘ǀ͘ ŵ͘�ŶĂĂŵ�ĞŶ�ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌ͕ ��������������������������������������������������������������������������������
sturen naar het e-mailadres 
ǁĞůƚĞƌŬŽĞƌŝĞƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ�       

<ŽĞƌŝĞƌƚũĞ



tĞůƚĞŶ�nodigt uit!

ǁǁǁ͘ǁĞůŬŽŵŝŶǁĞůƚĞŶ͘Ŷů



tĞůƚĞŶ�nodigt uit!

ǁǁǁ͘ǁĞůŬŽŵŝŶǁĞůƚĞŶ͘Ŷů



�ĞŶ�ŬŝũŬũĞ�ŝŶ�ĚĞ�ŚŝƐƚŽƌŝĞ�ǀĂŶ�WƌĂŬƟũŬ�ǀŽŽƌ�
&ǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉŝĞ�ĞŶ�DĂŶƵĞůĞ�ƚŚĞƌĂƉŝĞ�
>ŽŐŝƐƚĞƌ

/Ŷ�ϭϵϴϲ�ŬǁĂŵ�ƉĂƐ�ĂĨŐĞƐƚƵĚĞĞƌĚ�ĨǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉĞƵƚ�
Luc Logister wonen aan de Willem Schweitzerlaan 
16 in Welten in het huis van de regionaal bekende 
ŐǇŶĂĞĐŽůŽŽŐ��ƌ͘ �^ĐŚĞůůĞŬĞŶƐ͘�EĂ�ĞĞŶ�ĂĂŶƚĂů�ũĂƌĞŶ͕�
ŝŶ�ϭϵϵϭ͕�ďĞƐůŽŽƚ�>ƵĐ�ĂůƐ�ǌŽŽŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŚƵŝƐĂƌƚƐ�,ĞŶŬ�
>ŽŐŝƐƚĞƌ�Ƶŝƚ�ŚĞƚ��ĂƌǀĞůĚ�Žŵ�ĞĞŶ�ŬůĞŝŶĞ�ƉƌĂŬƟũŬ�ƚĞ�
beginnen vanuit zijn huis. Zoals ook zijn eigen va-
ĚĞƌ�ŽŽŝƚ�ĞĞŶ�ƉƌĂŬƟũŬ�ďĞŐŽŶŶĞŶ�ǁĂƐ�ǀĂŶƵŝƚ�ŚƵŶ�ŚƵŝƐ�
aan de Welterlaan. Dat was niet makkelijk want het 
ǌŝĞŬĞŶĨŽŶĚƐ�ŚĂĚ�ŝŶ�ĚŝĞ�ƟũĚ�ĞĞŶ�ůŝŵŝĞƚ�ŐĞƐƚĞůĚ�ĂĂŶ�
ŚĞƚ�ĂĂŶƚĂů�ƉƌĂŬƟũŬĞŶ�ǁĂĂƌŵĞĞ�ǌŝũ�ƐĂŵĞŶǁĞƌŬƚĞŶ͘�
ϭϵϵϯ�ǁĂƐ�ĞĞŶ�ĞĞƌƐƚĞ�ŵĂƌŬĂŶƚ�ũĂĂƌ�ǀŽŽƌ�>ƵĐ͕�Śŝũ�
ƐƚĂƌƩĞ�ĂĂŶ�ǌŝũŶ�ƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƟĞ�ƐƚƵĚŝĞ�ƚŽƚ�DĂƐƚĞƌ�
Manueel therapeut en trouwde met Susanne. 
Daarmee legde hij de basis voor zijn huidige prak-
ƟũŬ͘��ĞǌĞ�ŚŽŶŐĞƌ�ŶĂĂƌ�ŬĞŶŶŝƐ�ĞŶ�ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ�
onderbouwde nieuwe behandelmethodes is nooit 
ŐĞƐƟůĚ�ŐĞƚƵŝŐĞ�ǌŝũŶ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƐƚƌŽŽŵ�ĂĂŶ�ŐĞǀŽůŐĚĞ�
opleidingen.

Het huis werd verbouwd om meer ruimte te maken 
ǀŽŽƌ�ĚĞ�ƉƌĂŬƟũŬ͘�/Ŷ�ϭϵϵϴ�ŬǁĂŵ�>ƵĐ�ŝŶ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŵĞƚ�
ĐŽůůĞŐĂ�ĨǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉĞƵƚĞ�:ŽƐŝŶĞ�<ƵƌǀĞƌƐ͕�Ƶŝƚ�ĚĞ�

tĞůƚĞŶƐĞ�ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ͘��Ğ�ǀŽĞŐĚĞŶ�ŚƵŶ�ƉƌĂŬƟũ-
ken samen in een maatschap met op dat moment 
Ϯ�ƉƌĂŬƟũŬ�ůŽĐĂƟĞƐ�ŝŶ�ĚĞ�ǁŝũŬĞŶ�tĞůƚĞŶ�ĞŶ��Ğ��ƌŬ�
in Heerlen. De maatschap groeide snel uit tot een 
ƉƌĂŬƟũŬ�ŵĞƚ�ĞŶŬĞůĞ�ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ͘
Binnen het gestaag groeiende team werden meer-
ĚĞƌĞ�ƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƟĞƐ�ƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚ͕�ĐŽŶƚĂĐƚĞŶ�ŐĞůĞŐĚ
met de lokale huisartsen en specialisten uit het 
toen nog genoemde De Wever ziekenhuis.

Verder werd er ook gewerkt binnen 
enkele grote bedrijven in de regio zoals 
DSM en ABP/APG en een aantal scholen 
ŝŶ�ĚĞ�ƌĞŐŝŽ͘��Ğ�ƉƌĂŬƟũŬ�ŝŶ�tĞůƚĞŶ�ŐƌŽĞŝĚĞ�Ƶŝƚ�ĞŶ�
echtgenote Susanne maakte in 2008 de overstap 
ŶĂĂƌ�ĚĞ�ƉƌĂŬƟũŬ�Žŵ�
ŝŶ�ĐŽŵďŝŶĂƟĞ�ŵĞƚ�ŝŶŵŝĚĚĞůƐ�ŚĞƚ�ũŽŶŐĞ�
gezin met 2 zonen Logister, het 
ďĂĐŬŽĸĐĞ�ƚĞ�ǀĞƌǌŽƌŐĞŶ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ŚĞůĞ�
ĨǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉĞƵƚĞŶ�ƚĞĂŵ͘��

Per toeval kwam eind 2011 het pand van de buren 
aan de Willem Schweitzerlaan 14 vrij. Wat een per-
ĨĞĐƚĞ�ƟŵŝŶŐ�ǁĂƐ�ĚĂƚ͕�ǁĂŶƚ�ĚĞ�ƉƌĂŬƟũŬ�ŽƉ�ŶƵŵŵĞƌ�
16 groeide uit zijn jasje!

���KE��ZE�D�Z���>/�,d

Praktijk voor Fysio- & Manuele therapie, 

Kinder- & Geriatrie Fysiotherapie    

Hand & Pols therapie

Fysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie

Senso-motorische training

Orthopedische Geneeskunde/Cyriax

Beweegprogramma's chronische aand.

Ergonomisch werkplek advies

Oncologie revalidatie therapie

Bindweefsel massage

Medische revalidatie

SchouderNetwerk therapie

ClaudicatioNet therapie

ParkinsonNet therapie

Hand en Pols therapie

Schroth therapie

Sportfysiotherapie

Medical taping

Fysio Fitness

Dry Needling

WELTEN

Willem Schweitzerlaan 14
6419 BB  Heerlen
045-5741069
ǁǁǁ͘ůŽŐŝƐƚĞƌͲĨǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉŝĞ͘Ŷů

DE  ERK

Johannes XXIII Singel 4
6419 GH  Heerlen
045-5411533

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



Het pand werd onder leiding van Luc zelf, volledig 
ǀĞƌďŽƵǁĚ�ƚŽƚ�ƉƌĂŬƟũŬ�ĞŶ�ŝŶ�ϮϬϭϮ�ǁĞƌĚ�ĞĞŶ�ŶŝĞƵǁ�
ƉƌĂŬƟũŬƉĂŶĚ�ŝŶ�ŐĞďƌƵŝŬ�ŐĞŶŽŵĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ĨĂĐŝůŝƚĞŝ-
ƚĞŶ�Žŵ�ǌŝũŶ�ƉĂƟģŶƚĞŶ�ĂůůĞƐ�ƚĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ďŝĞĚĞŶ�ǀĂŶ�
ĞĞŶ�ŵŽĚĞƌŶĞ�ƉƌĂŬƟũŬ�ǀŽŽƌ�ĨǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉŝĞ͘��ŝƚ�ŐĂĨ�
ǁĞĚĞƌŽŵ�ĞĞŶ�ŐƌŽĞŝƐƚŽŽƚ�ĂĂŶ�ĚĞ�ƉƌĂŬƟũŬ�ĞŶ�ŚĞƚ�
team van therapeuten. Nadat in 2018 collega Mw. 

Kurvers met pensioen is gegaan staat Luc alleen 
aan het roer van zijn levenswerk.

Anno 2021 hebben Luc en Susanne Logister een 
ŐĞƌĞŶŽŵŵĞĞƌĚĞ�WƌĂŬƟũŬ�ǀŽŽƌ�&ǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉŝĞ�
opgebouwd.  Met een uitgebreid scala aan spe-
ĐŝĂůŝƐĂƟĞƐ�ŝƐ�ŚĞƚ�ĞĞŶ�ƉƌĂŬƟũŬ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ŚĞůĞ�ŐĞǌŝŶ�
ŐĞǁŽƌĚĞŶ�Žŵ�ǀĂŶ�ďĂďǇ�ƚŽƚ�ϵϬнͲĞƌ�ƚĞ�ŚĞůƉĞŶ�ǌŽǁĞů�
ŝŶ�ĚĞ�ƉƌĂŬƟũŬ�ĂůƐ�ĂĂŶ�ŚƵŝƐ�ďŝũ�ĚĞ�ƉĂƟģŶƚ͕�ďŝŶŶĞŶ�ďĞ-
drijven, scholen en verpleeghuizen. Het divers ge-
schoolde team bestaat inmiddels uit meer dan 10 
therapeuten met ieder een eigen focus binnen het 
ĨǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉĞƵƟƐĐŚ�ǁĞƌŬŐĞďŝĞĚ�ĞŶ�ŚĞĞŌ�ǌŝũŶ�ƉůĞŬ�ŝŶ�
Welten in de afgelopen 30 jaren goed geborgd!

ǁǁǁ͘ůŽŐŝƐƚĞƌͲĨǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉŝĞ͘Ŷů��
ǁǁǁ͘ĨǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉŝĞͲǁĞůƚĞŶ͘Ŷů

WZ/<
�ĞŐŝŶ�ŵĞŝ�ǁĂƐ�ŚĞƚ�ǌŽǀĞƌ͗�ŝŬ�ŵŽĐŚƚ�ŵŝũŶ�ĞĞƌƐƚĞ�ƉƌŝŬ�
gaan halen.

/Ŭ�ŵĞůĚĚĞ�ŵŝũ�ŬĞƵƌŝŐ�ŽƉ�ƟũĚ�ŝŶ�ĚĞ�ZŽĚĂͲŚĂů͕�ǁĂĂƌ�
het inmiddels al aardig druk was geworden.
Even kreeg ik het gevoel, dat ik aan een grens 
stond, al zagen de jeugdige controleurs er nu niet 
bepaald als doorgewinterde douaniers uit.

Mij werden allerlei vragen gesteld, die ik klakke-
loos beantwoordde. Personalia werden grondig 
gecontroleerd en twee personen “scanden” mijn 
gezicht. Het was alsof ik was aanbeland bij Check-
point Charlie.
Ik werd goedgekeurd en mocht door naar het 
prikhok, dat ik na een met pijlen aangegeven route 
bereikte.

De vriendelijke mevrouw die mij mocht prikken, 
wees mij naar een stoel en vroeg mij een arm vrij 
te maken. Ik bereidde mij voor op een pijnlijke ont-
ŵŽĞƟŶŐ�ŵĞƚ�ĚĞ�ƐƉƵŝƚ͕�ŵĂĂƌ�ǀŽŽƌĚĂƚ�ŝŬ�ŚĞƚ�ŐŽĞĚ�
en wel door had, was de prik al gezet; pijnloos. 
&ĂŶƚĂƐƟƐĐŚ͘�/Ŭ�ŵĂĂŬƚĞ�ĚĞ�ƉƌŝŬƐƚĞƌ�ĞĞŶ�ĐŽŵƉůŝŵĞŶƚ�
ĞŶ�ǀĞƌǀŽůŐĚĞ�ŵŝũŶ�ǁĞŐ�ƌŝĐŚƟŶŐ�͞ƌĞĐŽǀĞƌǇͲƌƵŝŵƚĞ͘͟

sŝũŌŝĞŶ�ŵŝŶƵƚĞŶ�ŶĂǌŝƩĞŶ͕�ůƵŝĚĚĞ�ŚĞƚ�ĚƌŝŶŐĞŶĚ�ĂĚ-
ǀŝĞƐ͕�ƚĞŶĞŝŶĚĞ�ƚĞ�ďĞŬŝũŬĞŶ�ŽĨ�Ğƌ�ŐĞĞŶ�ŶĂƌĞ�ƌĞĂĐƟĞƐ�
ŽƉ�ĚĞ�ŝŶĞŶƟŶŐ�ǌŽƵĚĞŶ�ŽŶƚƐƚĂĂŶ͘
/Ŷ�ĚĞ�ƌƵŝŵƚĞ�ǌĂƚĞŶ�ŵĞĞƌ�ĚĂŶ�ǌĞƐƟŐ�ŵĞŶƐĞŶ͕�ǁĞů-
iswaar op gepaste afstand van elkaar, maar toch 
bekroop mij even de gedachte, dat ik hier wel 

eens alsnog besmet zou kunnen raken via gemene,    
onzichtbare aerosolen.

Tien meter van mij vandaan begon iemand te 
ŚŽĞƐƚĞŶ͕�ǁĂĂƌŽƉ�ŝŬ�ďĞƐůŽŽƚ�ŚĞƚ�ŬǁĂƌƟĞƌƚũĞ�ƌĞĐŽǀĞ-
ren te beperken tot acht minuten. 
Met gezwinde tred verliet ik de Rodahal en buiten 
haalde ik diep en opgelucht adem.

Ik ben vrij, dacht ik. Ik ben geprikt en verder veilig 
voor het COVID-virus, of toch niet?

/Ŭ�ůĞĞƐ�ŶƵ͕�ĚĂƚ�ĞĞŶ�ĞĞƌƐƚĞ�ƉƌŝŬ�ƐůĞĐŚƚƐ�ǀŽŽƌ�ϱϬй�ďĞ-
schermt en dat een tweede prik noodzakelijk is om 
ϵϱй�ǀĞŝůŝŐ�ƚĞ�ǌŝũŶ͘��ƵƐ�ϱй�ďůŝũŌ�ŽƉ�ĚĞ�ůŽĞƌ�ůŝŐŐĞŶ͍
Hoezo eigenlijk twee prikken? Kan dat niet in één 
prik verwerkt worden? Van die Janssen zou je er 
maar ééntje nodig hebben. Hoe zit dat?

�ů�ĚŝĞ�ĮƌŵĂ Ɛ͛�ĚŝĞ�ĚŝĞ�ǀĂĐĐŝŶƐ�ƉƌŽĚƵĐĞƌĞŶ�ŵĂŬĞŶ�
miljarden winst en hebben alle belang bij zoveel 
mogelijk prikken.

De vaccins zijn in aller haast gefabriceerd en 
niemand kan garanderen, dat ze geen vervelende 
bijwerkingen op termijn zullen hebben. Beetje 
griezelig wel, maar anderzijds schijnt het vaccine-
ren nu toch de enige weg te zijn om zo snel 

ŵŽŐĞůŝũŬ�ǀĞƌůŽƐƚ�ƚĞ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀĂŶ�ŚĞƚ��Ks/�Ͳϭϵ�ǀŝƌƵƐ͕�
dat 

de wereld al meer dan een jaar in een moordende 
greep houdt.

Als je de belangen van de vaccinproducenten 
ĞŶ�ĚĞ�ĨĂƌŵĂĐĞƵƟƐĐŚĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ�ŝŶ�ŽŐĞŶƐĐŚŽƵǁ�
neemt, zou je kunnen denken, dat zij er alle belang 
bij hebben, dat virussen blijven opduiken en dat 
mensen last zullen krijgen van bijwerkingen van 
die vaccins. 
�ƌŐ�ŶĞŐĂƟĞĨ�ŐĞĚĂĐŚƚ͍�EŽƵ�ũĂ͕�ŚĞƚ�ŵĞƐ�ƐŶŝũĚƚ�ĂĂŶ�
twee kanten en de vraag is welke kant het scherpst 
is.

Onlangs las ik ergens dat men zelfs een derde prik 
noodzakelijk acht.
:Ğ�ŬƵŶƚ�ŚĞƚ�ŽŽŬ�ŽǀĞƌĚƌŝũǀĞŶ͕�ŚĦ͍

,ĂůĨ�ũƵŶŝ�ŐĂ�ŝŬ�ŵŝũŶ�ƚǁĞĞĚĞ�WĮǌĞƌͲƉƌŝŬũĞ�ŚĂůĞŶ�ĞŶ�
dan moet het maar goed zijn.

We moeten maar denken “op hoop van zegen”, dat 
er geen nare bijwerkingen volgen en degenen die 
zich niet willen laten inenten nu, kan ik ook geen 
ongelijk geven, al vrees ik dat zij straks de grens 
niet meer over komen.

�ŶƚŽŶ�tŝŶŶŝŬĞƐ




