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Stichting Buurtgericht werken Welten Benzenrade

Welterkoerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade
Woensdag 6 juli 2022 verschijnt
de laatste Welterkoerier voor de
zomerstop.
Heeft u nog een activiteit aan te
kondigen voor in de zomerperiode, dan is 6 juli het laatste
moment om dit te doen.

’t Bakkes va Welte

Zondag 26 Juni: eerste Lustrum

Aanleveren kopij uiterlijk
woensdag 29 juni 2022 op
welterkoerier@gmail.com

ACTIVITEITEN
Iedere dinsdag in Gemeenschapshuis
Seniorensociëteit St. Martinus, 13.30 uur
Iedere woensdag in Gemeenschapshuis
van 14.30 tot 16.30 u
‘ontmoet Welten-Benzenrade’
Breicafé
Iedere donderdag
viskraam bij de Plus
bridgen in A Gene Bek, 19.30 uur
Iedere vrijdag bij de Plus
Foodtruck Wat maak je menu?
Iedere zaterdag bij de Plus
Foodtruck AlaBonneur

KALENDER
Wo 22 juni: Heel Heerlen Beweegt: Valpreventie,
Gemeenschapshuis, 13.30-14.30 uur
Zat. 25 juni: IVN, avondwandeling Vuurvliegjes,
vertrek 21 uur
Zon 26 juni: Bakdag ’t Bakkes va Welte,
vanaf 12 u ná processie
Zon 26 juni: Jazzclub ZL, Auberge De Rousch,
aanvang 14 uur
Zon 10 juli: Open Imkerijdag, Villa Eikhold
Zon 10 juli: Open dag en Jubileumfeest
Yoga Kring Limburg, vanaf 13 uur
Weltertuijnstraat 22

Disclaimer:
de redactie is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de artikelen in deze uitgave.

Foto: Vrijwilligers Loorenhof-Bakkes

5 Jaar geleden, op 25 juni 2017, is ’t Bakkes va Welte in het bijzijn van
honderden bezoekers feestelijk geopend door toenmalig wethouder
Barry Breaken en ingezegend door toenmalig kapelaan Rick Blom.
In korte tijd zijn de bakdagen van ’t Bakkes va Welte uitgegroeid tot
een evenement waar niet alleen door de Weltenaar naar uitgekeken
wordt maar bezoekers trekt uit heel (Zuid) Limburg. Het eerste lustrum is een goede reden om de bakdag op 26 juni een extra feestelijk tintje te geven.
Het is in Welten een prachtige traditie dat bij het begin van de zomer
de Sacramentsprocessie door het dorp trekt. Het laatste rustaltaar
is op de hoek Weltertuinstraat-de Doom. Daar wordt de processie
ontbonden. Speciaal voor de deelnemers aan de Sacramentprocessie
(en andere belangstellenden) opent ’t Bakkes va Welte de poort al
om 12.00 uur.
Lees verder volgende pagina

Info pagina
Belangrijke
telefoonnummers
Alarmnummer:
112
Gemeente Heerlen:
14045
Beheerder Gemeenschapshuis:
0652683388
Sociaal Buurtteam:
045 7111551
Martinuskerk:
5713225
Politie:
0900-8844
Wijkagent Peter Prud'homme de Lodder via
Centrale voor acute gevallen:
0900-8844
Twitter: @POLWeltenBenz
RD4:
5437186
Nightcare:
5778844
Ziekenhuis:
088-4597777
Dierenambulance:
0900-7009000
Alg. maatschappelijk werk:
045-5604004
Centr. meldpunt huiselijk geweld: 5740815
Huiselijk geweld: Veilig Thuis (gratis): 0800-2000
Meldpunt anti discriminatie:
5718501
Bureau voor rechtshulp:
5719551
Kindertelefoon:
0800-0432
Meldpunt Overlast en
Openbare Ruimte:
14045
Klachtennummer Mondriaan Zorggroep:
Binnen kantoortijden
088 506 7700
buiten kantoortijden
088 506 6262
SPIE, elektriciteit/
straatverlichting/gas:
Water:

088 945 0850
0800-0233040

Colofon
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

Deze speciale bakdag wordt extra gezellig door de optredens van
diverse artiesten:
12.00 tot 13.00 uur Hans mit ziene Kwetsjbuul
13.00 tot 14.00 uur Koor Kadans
14.00 tot 15.00 uur Paul Logister
15.00 tot 16.00 uur Zangduo Jetty en Jan
16.00 tot 17.00 uur Grande Finale
Het kan zijn dat er nog iets verandert in de programmering.
Tot zondag 26 juni bij ’t Bakkes va Welte in onze prachtige hoogstamboomgaard de Loorenhof! De poort (de Doom 5) gaat open om 12.00
en we sluiten om 17.00 uur.
Voor meer informatie kun je een mailtje sturen naar jo@klavora.nl
of kijk op www.deloorenhof.nl of op facebook.com/loorenhof
De volgende bakdag is op zondag 17 juli met een optreden van Paul
van Loo.

SPEELTUIN WELTEN
TOEZICHTHOUDERS
GEZOCHT!
Wij zijn op zoek naar toezichthouders!
Helaas lukt het ons niet om op alle momenten toezichthouders te vinden. Vooral op woensdag- en vrijdagmiddag als de speeltuin om 12:30
uur opent. Onze huidige toezichthouders, veelal studenten zitten dan
nog op school. Onze voorkeur gaat uit naar een vader, moeder, opa of
oma of een betrokken buurtbewoner die beschikbaar is op woensdag
en vrijdag.
Voor meer info bel of mail met Michiel Piefer:
michielpiefer@gmail.com of 045-5711500

www.speeltuinwelten.nl
Facebook: SpeeltuinWelten

Respect
Tijdens een van mijn vele wandelingen met mijn
labradoodles rond de Weltervijver, kwam ik laatste
een meisje tegen van circa 18 jaar, die halverwege het voetpad richting de speeltuin stilstond en
wat vreemd voor zich uit stond te kijken naar de
zijkant.
Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat ze met haar
blik iets volgde dat bewoog in de grote wei waar
ook wel eens schapen grazen, maar ik zag nu geen
schapen.
Ik werd nieuwsgierig en vroeg aan het meisje waar
ze naar keek.
“Ik heb twee dagen geleden hier op het voetpad
een vogeltje gevonden dat niet meer kon vliegen.
Ik probeerde haar te helpen, maar dat lukte niet
en toen heb ik de dierenambulance gebeld”, vertelde het meisje mij.
Eerst was ik verbaasd over zoveel aandacht voor
een klein vogeltje, zowel van het meisje, als van de
dierenambulance-medewerkers, maar al snel ging
mijn verbazing over in diep respect voor de wijze
van handelen van deze personen.
Sommigen zullen bij het zien van zo’n vogeltje hun
schouders ophalen en doorlopen. Wat is zo’n klein
beestje nu waard? Wat is de zin van het leven
van zo’n dier. Er zijn wel wat grotere zorgen in de
wereld. Laat de natuur maar voor zichzelf zorgen.
Dat gekwetste vogeltje is misschien wel een lekker
hapje voor een toevallig voorbij komend roofdier.
Zo zou je kunnen denken inderdaad. De natuur
kent haar eigen wetten en daarin geldt vaak de
“survival of the fittest”, een term die is bedacht
door Herbert Spencer na het lezen van Charles
Darwins boek “On the Origin of Species”.
De evolutietheorie Van Darwin hield in, dat – zoals
je misschien zou verwachten – niet de sterksten
of fitsen overleven, maar de best aangepasten, de
individuen (en dieren) die het best aangepast zijn
aan hun omgeving.
Darwins’ evolutietheorie heeft ook grote invloed
gehad op Adolf Hitler en zijn nazisme, die daarmee zijn misdaden rechtvaardigde. Alleen het
rein Arische ras moest overleven. De term Ariër
was een negentiende eeuwse aanduiding van
Indo-Germanen die enige duizenden jaren voor
het begin van onze jaartelling Europa vanuit het
oosten bevolkten.
Het darwinisme heeft ook geleid tot afbraak van
de christelijke ethiek met betrekking tot de heiligheid en beschermwaardigheid van het leven.
Dat laatste hoeven wij echter niet als een absoluut

gegeven te aanvaarden en het meisje dat ik op mijn
wandeling langs de Weltervijver ontmoette en dat
dat arme vogeltje in bescherming nam, is een bewijs
van respect voor het leven, voor elk levend wezen,
voor de natuur, die niet onze verdere afbraak, maar
onze bescherming verdient.
De medewerkers van de ambulancedienst hadden
het diertje bij een dierenarts laten oplappen, zodat
het weer kon vliegen en ze hadden het meisje gevraagd het diertje op te halen om het weer terug te
zetten in de natuur.
“Ik heb hem hier, waar ik hem had gevonden, weer
vrijgelaten en ik zag het vogeltje net richting de
ouders vliegen. Kijk maar, die zitten daar te wachten
op hun verloren kindje”, verklaarde het meisje haar
blije blik richting de wei.
Ik kreeg diep ontzag voor deze liefdevolle daad van
de jongvolwassene. Wat een fantastisch optreden.
Zo klein, zo simpel en tegelijkertijd zo groots. Een
meisje van 18 die mij leerde diep respect te hebben
voor de natuur, voor het leven.
Dank je, naamloos meisje!
Anton Winnikes

Welten nodigt uit!

ME DISC H
SCHO O NHE IDSSP EC IAL IST
PE R MAN E N T MAK E- U P EX PE R TS
Huidverbetering
Permanente make-up
Acne behandeling
Mannen behandeling
Elektrisch ontharen
Couperose behandeling
Pedicure

WWW.ABSOLUTEBEAUTYANDIMAGE.NL | +31 6 23 88 55 45
RECTOR POELSPLEIN 2 WELTEN

www.welkominwelten.nl

Welten nodigt uit!
Werkt er iets
niet of is er iets
kapot in jouw
straat, buurt of
in de stad?
Meld het!

Scan
mij!
Lukt het melden niet?
Bel met de gemeente om uw melding
door te geven via 14 045 of ga langs
bij de gemeentelijke informatiepunten
in SCHUNCK Bibliotheken.

Wil jij ook jouw
woning verkopen?
Bel of mail ons dan
om vrijblijvend de
mogelijkheden te
bespreken
info@consten-vastgoed.nl
Geleenstraat 63,
6411 HR Heerlen
045-3030820

www.welkominwelten.nl

Langs oude wegen …
Weggetjes, paadjes en geitenpaadjes
Al die mooie landwegen en holle wegen en
veldwegen, hoe ontstaan die nou eigenlijk?
De routes die de mensen vroeger liepen van
stedelijke omgeving naar dorpen en gehuchten
ging meestal over verbindingswegen die er al lagen. Erfenis van de Romeinse legers, die over lange
afstanden trokken. Maar al die oudere en kleinere
weggetjes, die de mensen liepen, ontstonden op
een andere manier. Nog voordat de Romeinen hier
rondtrokken, woonden er al mensen in deze streek
rond Heerlen en Welten-Benzenrade. Zij maakten
gebruikt van holle wegen en paadjes die door vee
veroorzaakt waren. Maar daarvóór? Zouden er
toen ook al weggetjes zijn gebaand door bos en
heide?
In tal van boeken wordt dit ontstaan van paden
beschreven en uit onderzoek blijkt dat voordat de
mens verscheen als jager en naderhand als boer er
al paadjes waren, die door wilde dieren zijn belopen. Niet alleen de mens, mar ook dieren lopen
volgens vaste routes. Zo’n wolvenpaadje of een
route dat groot wild, bijvoorbeeld edelherten
steeds belopen, wordt een echt pad. Het gras
blijft platgetrapt en de volgende generatie beloopt
hetzelfde pad. Uiteindelijk komt de eerste jager in
de leefgebieden van het wild en volgt het pad door
het hoge gras. Als de eerste herders en landbouwers arriveren, worden de paden benut voor de
kuddes schapen en runderen. Een paadje door het
gras wordt een pad naar weides en heidegronden.
Zodra de boerenkarren erover heen gaan wordt
het pad breder en het wordt een weg. Een bruikbare route voor meer bewoners.
Het wildpaadje wordt een geitenpaadje wordt een
weg voor het groter vee wordt een brede weg
voor de mens. En de mensen gaan de weg gebruiken om van dorp naar dorp te gaan. Weggetjes die
dwars door de velden lopen, van boerderij naar
andere buurtschappen. Dat de Romeinen strakke
wegen trokken, die zij zelfs verhardden, was voor
de plaatselijke bevolking geen reden om hun eigen
paden te verwaarlozen. Die bleven zij gebruiken,
zo kon je ongezien via de eigen alternatieve route
je verplaatsen. Ideaal voor opstandelingen,
belastingontduikers, vluchtelingen, ontsnapte
gevangenen.
Als voorbeeld neem ik de route van Welten naar
de Kunderberg. De meest directe route is via de
huidige Valkenburgerweg. Maar het pad via de
holle wegen, het Klein Weegske en de Breedeweg,
is vele malen ouder en veel mooier en met meer
natuurschoon! Het Klein Weegske voert naar
Kunrade, tegenwoordig jammer genoeg voor een
deel langs de snelweg A76, de Breedeweg brengt

je via het Kunderbergplateau naar Ubachsberg.
Daar in het Klein Weegske zag ik mijn eerste vliegend hert, mijn eerste vos, mijn eerste salomonszegel. Want dat is het mooie van deze oude routes
en weggetjes en verborgen holle wegen:
de natuur kan er nog ongestoord zijn gang gaan.
Ook al worden deze paden sinds kort vaker belopen. Iedereen die er komt, voelt de weldadige rust
van een holle weg of een weg door het open veld:
de leeuwerik zingt je tegemoet!
Kitty van Hove-Reijnaerts (kvanhove@planet.nl)

Vuurvliegjes spotten,
avondwandeling
door het Aambos
Het IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Heerlen organiseert op zaterdag 25 juni
een avondwandeling door het Aambos. Start is om
21:00 uur vanaf het Hertenkamp aan de Oliemolenweg Heerlen.
Avondwandeling door het oude-en nieuwe Aambos. Hierbij duiken we in de geschiedenis van het
Aambos en de functie die het nu heeft in de stad.
We vertellen wat over enkele dieren die er leven in
dit stadsbos of park. Als het donker genoeg is gaan
we naar plekken waar je in deze tijd van het jaar
de vuurvliegjes kunt zien. Hou er rekening mee
dat de weersomstandigheden zoals regen en wind
invloed hebben op de vuurvliegjes.
De wandeling is voor iedereen vrij toegankelijk en
gratis, een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd
welkom.Het aantal deelnemers is beperkt, daarom
is aanmelden verplicht via:
ivnheerlen@gmail.com

Taal van de mam
door Ger Prickaerts
Boete
’t Is wer druëg, ich trampel
durch ’t veld langs peulkes
water in karresjpoare
en sjnoef d’r ruëk van frisj
gewesje eëd noa die fosje
hómmelsjoel, de wolke
drieve weg, de zón is truuk,
’t landsjap sjtroalt.

ZINGEN IN ALLE
JAARGETIJDEN
Muziek, wie wordt er niet blij van? Zelfs in minder makkelijke tijden -zoals voorbeeld gedurende
de Coronaperiode- kon voor veel mensen het
luisteren naar muziek de soms zware tijd draaglijk maken. Wel geven alle mensen prioriteit aan
hun eigen muziek, er zijn zóveel genres! De leden
ven de Heerlense Oratoriumvereniging (afgekort
HOV) kiezen voor klassiek. Al decennia lang staat
het koor van de HOV minstens één maal per jaar
garant voor een concertuitvoering in de grote zaal
van de Schouwburg (Parkstad Limburg Theater).
Maar helaas, door die eerder genoemde pandemie
moesten meerdere concerten uitgesteld worden.
Verheugend is te noemen, dat het koor, mede
door de ‘Zoom repetities’ met de vanzelfsprekende inzet van dirigent, repetitor en daarnaast de
activiteiten van het bestuur, overeind is gebleven.
En niet te vergeten ook door de trouwe leden.
De HOV heeft bewezen draagkracht te hebben en
is blij eindelijk weer een groot concert te mogen
aankondigen!
Het koor van de HOV staat o.l.v. dirigent Emmanuël Pleijers. De vaste pianobegeleider (repetitor)
is Paul Huijts. Het begeleidingsorkest bij de uitvoering: Ensemble Conservatoire.

Solisten: Claudia Couwenbergh (sopraan), Leon
van Liere (tenor) en Frans Fiselier (bas). Verder
geven een aantal mensen uit Welten acte de présence.
Die Jahreszeiten, oratorium van Joseph Haydn
Datum: Zaterdag 25 juni 2022
Plaats: Schouwburg Heerlen
Tijd: 20.00 uur
Kaarten: tussen de € 17 en € 38,
verkrijgbaar bij de leden of aan de zaal.
Voor een ieder, die zou willen meezingen bij een
volgende uitvoering is er de mogelijkheid eens te
komen luisteren bij een paar repetities. Wie weet
wordt de belangstelling gewekt om deel uit te
maken van het koor. Nieuwe leden (en met name
mannen) zijn van harte welkom!
Informatie is te vinden op de website:
info@hovheerlen.nl
Voor vragen kunt u ook terecht bij José Nitsche,tel:06-25558181 of 5712176.

Het 50-jarig jubileum van de Waltine Kapel wordt op zondag 18 september a.s. op ludieke
wijze vanaf 11.00 uur bij ’t Bakkes in Welten gevierd, aan de natuurrijke uiterwaarden van de
Weltervijver.
In 1972 werd de blaaskapel -onderdeel van Muziekvereniging T.O.G.- opgericht en luisterden
de muzikanten talloze tentfeesten in Heerlen en verre omstreken op, waarbij hun
aanstekelijke enthousiasme iedere keer zorgde voor een uitgelaten en gezellige sfeer op en
voor het podium.
Er zal op 18 september niet alleen een reünie plaatsvinden, waarbij oud-leden worden
opgeroepen om vooral ook hun instrument mee te brengen, maar ook iedere andere
muzikant/liefhebber wordt in de gelegenheid gesteld om gezamenlijk de Böhmische Traum
uit te voeren o.l.v. oud-dirigent Frans Huynen. Of je een blaas/slag/snaarinstrument speelt
dan wel accordeon en/of doedelzak, iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te
musiceren en kan zijn/haar muziekpartij opvragen via: huub.eussen@gmail.com
SAMEN maken we er een onvergetelijk feest van en gedurende de hele dag treden er
blaaskapellen op, startend met de jubilerende kapel en met als slotact een muzikaal
Limburgs toetje van formaat!

