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Uiterlijke inleverdatum kopij volgende 
koerier is woensdag 19 okt. 2022 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.

ACTIVITEITEN
Iedere dinsdag in Gemeenschapshuis
Seniorensociëteit St. Martinus, 13.30 uur 
Iedere woensdag in Gemeenschapshuis
11:00 - 11:45uur MBVO Gymnastiek
14:30 - 16:30uur Welten Ontmoet
14:30 - 16:30uur Brei café
14:30 - 16:30uur Biljartles (vol)                                                                                                                                         
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
13-okt: IVN Lezing over de egel
16-okt: Nieuw Eikhold: maandelijkse 2e hands 
markt
17-okt: Buurtpraat Bakfiets in het Gemeen-
schapshuis 
20-okt: KBO Heerlen-Stad: Conference ‘KWIJT’ 
door Han Rutten 
23-okt: Jubileum Zanggroep Pure Voices. 
23-okt: Jazzclub Zuid-Limburg
30-okt: Motorrit ‘de Vallende Bladeren’ 
30-okt: Oktoberfest-brunch in het Gemeen-
schapshuis 

1 - 6 nov: Dutch Mountain Film Festival in het 
Royal Theater
8-nov: Dag van Mantelzorg in de Royal bioscoop 
10-nov: St maarten-viering
10-nov: Aod op Nuj:Opening Carnavalsseizoen
12-nov: Opening seizoen CV de Vlavreters
13-nov: Basisschool Martinus: Open dag
19-nov: Buutepreuve in het Gemeenschapshuis

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

Café Teerling 
te huur of te koop!!
Dat was even schrikken toen we moesten vernemen dat Café Teer-
ling te huur of te koop werd aangeboden. Bert Heckers (58), uitbater 
van Café Teerling, wil na 5 jaren het café graag gaan overdoen aan 
een nieuwe lichting kasteleins. Toen Bert dik 5 jaar geleden, naar 
café Teerling in Welten kwamen kijken had hij het snel geschoten dat 
café Teerling een leuk en goedlopend café was en Welten een leuk 
dorp met leuke mensen was, om in neer te strijken.

Bert komt oorspronkelijk uit de wijk Mariaberg in Maastricht, dicht 
bij het oude ziekenhuis. Bert had al 30 jaar horeca-ervaring voor 
zijn café Teerling-avontuur. Hij had in Sittard een friture, damesmo-
dezaak en een Italiaans restaurant. Toen na 30 jaren zijn huwelijk 
strandde trok Bert weer terug naar Maastricht naar het Brand’s 
Beerhoes tegenover het station. Vandaar belande Bert en toenma-
lige vriendin Anja dus 5 jaar geleden bij het iets rustigere café Teer-
ling, destijds nog gerund door Susan en Jelle de Bres. Nu 5 jaar later 
is er van alles gebeurd, veel minder leuke dingen maar ook mooie 
gebeurtenissen. Zijn relatie met Anja strandde waardoor Bert er op 
eens alleen voor stond, de Corona veranderde de hele maatschappij 
en de horeca ging op het slot, Bert werd weer opa, zijn vader stierf, 
wat er bij Bert flink heeft ingehakt, en hij leerde zijn huidige vriendin 
Kate kennen. Tijdens Corona tijd was het heel zwaar, ook financieel. 
Ondanks het deurbuffet, met in het weekend warme chocomel, en 
glühwein, wafelen en andere hapjes maar ook meeneem-maaltijden 
moest Bert zelfs nog wat bijklussen en, een beetje genant, bij de ge-
meente zijn (bescheiden) hand ophouden om de eindjes aan elkaar 
te knopen. In die periode heeft Bert de Weltense gemeenschap nog 
meer leren kennen en waarderen door de acties die voor zijn finan-
ciële ondersteuning en het behoud van Weltens laatste café, werden 
georganiseerd. Maar Bert mocht ook spontane fooien en giften aan 
het deur-buffet ontvangen. Inmiddels is Bert, sinds de overname van 
het café ook 5 jaartjes ouder en beginnen op 58-jarige leeftijd, naast 
de 60 tot 80-urige werkweek, ook de jaren bij hem, fysiek, te tellen.
Bert, moest en moet nog steeds in zijn relatieve eentje, lange dagen 
maken en dit in combinatie met het feit dat hij er alleen voorstaat is 
het best zwaar om een café als Teerling in z’n eentje te runnen. Denk 
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Colofon
E-mailadres redactie Welterkoerier: 
welterkoerier@gmail.com

Contactpersoon BWWB Welterkoerier 
Fons Daemen: fons.Daemen@GMail.com

Secretariaat: 
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl

Website: www.bwwb.nl
Facebook: Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

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: 088 945 0850
Water: 0800-0233040 

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

maar eens aan het terras dat ’s morgens met diverse tafels, stoelen 
en parasols naar buiten moet worden gesleept en ’s avonds de omge-
keerde weg moeten volgen, en dat allemaal op één mankracht.
Gelukkig kan hij zo nu en dan ook terugvallen op externe hulp zoals 
zijn vriend en naamgenoot Bert die voor zijn assistentie helemaal uit 
Maastricht moet komen afreizen. Dit is echter geen blijvende oplos-
sing. Ook is er weinig gelegenheid tot vakantie of andere ontspanning 
of het zien van, en een opa-band opbouwen met zijn kleinkinderen.
Inmiddels heeft Bert een relatie met lieve vriendin Kate. Kate heeft 
een eigen carrière in de buurt van Luik en ook nog opgroeiende kinde-
ren waar zij voor zorgt. Voor veel momenten samen resteert, door het 
tijdbeslag dat het café vergt, en de reisafstand Welten-Luik, dan ook 
weinig kwaliteits-tijd saampjes.

Alles opgeteld kwam Bert onder de streep tot de conclusie dat hij zijn 
leven en zijn tijd anders zou willen indelen en daar is door het café 
de ruimte niet voor. Bert wil dan ook het café Teerling overdragen en 
gaat daarna op zoek naar een baan met meer gebruikelijke uren, wel-
licht in de horeca maar het kan ook iets heel anders worden. 
Bert’s uitdrukkelijke wens is dat, bij een overdracht, het café Teerling 
wel zijn café-functie blijft behouden.

Voor de langere termijn heeft Bert ook nog zo zijn dromen: over een 
aantal jaren, als Kate’s kinderen op eigen benen staan, zou hij graag 
met Kate, ergens in een mooie streek in Frankrijk, samen een ‘Bed & 
Breakfast’ willen gaan uitbaten: “Bert Has a Dream”.

Wij willen, vooruitlopend op een succesvolle overdracht, Bert hartelijk 
bedanken voor vijf jaren gastvrij gastheerschap in, wat Cor Houben 
noemt ‘de huiskamer van Welten’, café Teerling. Tevens wensen wij 
Bert een leven in rustiger vaarwater toe en dat zijn dromen mogen 
uitkomen.



Motorrit ‘de Vallen-
de Bladeren’ in 
Welten
Motorhelden en heldinnen uit Welten en omstre-
ken, de rit van de vallende bladeren is niet meer 
weg te denken op de laatste zondag van oktober 
2022. Door Welten lopend zie ik regelmatig in 
geopende garagepoorten motoren staan die ik nog 
nooit voor deelname gezien heb op deze “Kouwe 
Poten tocht” of wel ‘Rit van de Vallende Bladeren’.
                                                                            
Ben je in het bezit van een motor, scooter, trike, of 
iets wat rolt op 2 of 3 wielen, volgetankt, in vol-
doende technische staat en verzekerd, ben je van 
harte welkom. Veel of juist weinig pk’s, oldtimer of 
splinternieuw, uw komst wordt zeker op prijs ge-
steld. Ook vrienden, bekenden en opzitters mogen 
niet ontbreken. De rit van de vallende bladeren is 
dé kans om nog één keer het stalen ros van stal te 
halen om zodoende de niet gemaakte km’s (geloof 
me, dat komt voor) alsnog te maken. 

Na afloop napraten in onze Hoeskamer van Wel-
ten, café Teerling bie d’r Bert. Er wordt een tocht 
uitgezet van ongeveer 150/200 km. Onderweg is 
er ruimte voor koffie en lunch. Bij slechte weers-
omstandigheden wordt e.e.a. aangepast. Deelna-
me is uiteraard gratis en op eigen risico.

Datum:30 oktober. Verzamelen vanaf 09.30 uur, 
vertrek 10.00 uur vanaf de Plus-Welten parkeer-
plaats. 

Voorrijders van motorclub De Reelraiders Heerlen 
zorgen weer voor voldoende voorrijders. Opgeven 
(niet noodzakelijk) of vragen kan via corhouben@
ziggo.nl. Ad-hoc deelnemen kan uiteraard altijd 
nog.

Met vriendelijke motormuizengroet, 
Hub, Roger en Cor.

PURE VOICES 12,5 
jarig jubileum
Dit willen wij graag vieren met een sprankelend 
optreden op 23 oktober samen met het recrea-
tieorkest van de Koninklijke Harmonie Heerlen.     

Het repertoire is afwisselend met muziek van o.a. 
John Rutter, The Beatles, Elvis Presley, Simon en 
Garfunkel, de musical Oliver en Les Miserable.
Aanmelden voor 15 okt. via www.purevoices.nl 
contactformulier of mailen naar: purevoices@live.
nl. Locatie gemeenschapshuis welten,
Aanvang: 14.00. Entree: € 5.00. 

Jazzclub Zuid-Lim-
burg: concert STABLE 
ROOF JAZZ BAND 

Op 23 oktober om 14: uur in de Rousch.
De STABLE ROOF JAZZ BAND behoort al jarenlang 
tot de top van de Nederlands traditionele jazzscene. 
Ook in het buitenland, met name in Duitsland, weet 
men de band op waarde te schatten. Inmiddels is de 
band begonnen aan een nieuw hoofdstuk. De origi-
nele naam werd in ere hersteld,de blues gitaar ver-
vangen door een piano en het repertoire aangepast 
aan de nieuwe bezetting. Was vroeger de Engelse 
Trad-jazz sterk stijlbepalend, nu is er een evenwich-
tig, afwisselend en mooi gearrangeerd programma 
samengesteld met muziek van diverse grootheden 
uit de jazzhistorie. Nieuw elan bij de bandleden, dat 
zijn uitwerking niet mist op het podium. De ware 
jazzliefhebber komt volledig aan zijn trekken.

Entree niet leden: € 15,- 
Entree donateurs: € 10,-
Entree KBO leden: € 11,25

Voor info kunt u kijken op 
www.jazzclubzuidlimburg.nl 
of telefonisch 06-14286711

Garagebox te huur 
nabij centrum Welten.
Aanvaarding per direct.

Tel. 06-10296362

KOERIERTJE



Welten nodigt uit!

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

MEDISCH
SCHOONHEIDSSPECIALIST
PERMANENT MAKE-UP EXPERTS

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



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl



Kromme rug
Hele oude mensen zie je wel eens behoorlijk krom-
lopen, omdat ze een misvorming van hun ruggen-
graat hebben, welke nooit eerder gecorrigeerd is. 
Die kromming van de bovenrug heet hyperkyfose.

Een andere vorm (zijwaarts) van kromming, sco-
liose, komt bij alle leeftijden voor. De oorzaak is 
meestal onbekend.

Dan heb je nog een ander soort kromlopers, zijnde 
de geldzoekers.

Zelf heb ik ook een afwijking (maar dat wist u al). 
Mijn onderrug is niet hol, maar volledig afgevlakt 
en dat is ook niet normaal. Enfin.

Ik wil het eigenlijk helemaal niet over allerlei li-
chamelijke gebreken hebben en ook niet over “De 
Kromme”, zijnde onze Willem van Hanegem. Weet 
u waarom hij “De Kromme” als bijnaam had? Als 
je Van Hanegem over het veld zag zwieren, was hij 
direct herkenbaar vanwege zijn wat gekromde rug, 
maar de bijnaam ontleende hij toch vooral aan 
zijn kromme benen en passes en voorzetten, die 
meestal een geweldige kromming in zich hadden.

Terzake.
Ik wilde het hebben over het feit, dat ik overal, dus 
ook in Welten, steeds minder kromme ruggen zie. 
Hoe zo?
Telt Welten steeds minder oudere mensen? Ant-
woord: nee.
Is er minder geld te vinden in Welten? Antwoord: 
zeker niet.
Is de Weltenaar gezonder geworden? Antwoord: 
denk het niet.
Wat dan? Waarom zie ik minder kromme ruggen?

Antwoord: vanwege het virus “e-bike”.
Steeds meer mensen kopen een e-bike.  Het is 
lekker makkelijk fietsen en je rug hoef je voor een 
inspanning niet meer te krommen. Nee hoor, de 
turbo houdt je rug recht. Zelfs de jeugd zie ik meer 
en meer kaarsrecht fluitend door Welten fietsen.

Voor ouderen is de e-bike natuurlijk een uitkomst 
en daarvoor juich ik die fietsontwikkeling van harte 
toe, maar waarom jongeren het zich gemakkelijk 
moeten maken, begrijp ik niet. Beetje inspanning 
is goed voor lijf en leden, zeker ook voor de jeugd. 
Of is de jeugd van tegenwoordig inmiddels te veel 
verwend? Zou best kunnen.

Er wordt aardig wat afgefloten in Welten, terwijl ik 
met gekromde rug op mijn gewone fietsje tracht 
de aanstormende e-biker voor te blijven. Dat 
wordt steeds lastiger en al helemaal onmogelijk als 
ik de Daelsweg naar Ubachsberg zwetend omhoog 
zwoeg.

Ik weiger vooralsnog mijn racefiets in te ruilen 
voor een e-bike en trotseer de vernederende 
passeeracties van mijn gemotoriseerde rivalen. 
In tegenstelling tot hen, kan ik mij tenminste nog 
verbeelden deel te nemen aan een profwielerron-
de. Die verbeelding neemt wel groteske vormen 
aan. Enfin.

Ik duld de e-biker. Ik begrijp de ouderen die een 
dergelijk vervoermiddel hebben aangeschaft volle-
dig en ooit zal ik er ook aan geloven.
Voor jeugd op een e-bike heb ik slechts minach-
ting. Watjes zijn het. Verwende nesten. Losers, in 
mijn ogen.

Maar de meeste moeite heb ik met de snelheid 
van een e-bike. 
Ik zie veel ouderen met de maximale snelheid van 
25 km per uur door het dorp sjezen. Als een jon-
gere dat doet, kijk ik niet op of om, maar een oud 
iemand (wanneer ben je oud?) mist voldoende re-
actievermogen om met zijn/haar zware e-bike snel 
te reageren ingeval van calamiteiten. Het aantal 
ongelukken met een e-bike is de laatste jaren flink 
gestegen.

De maximale snelheid van een e-bike zou m.i. 
beperkt moeten worden tot 18 of hooguit 20 km 
per uur. Het aantal ongelukken zou dan zeker afne-
men, denk ik.

Aan de andere kant: als ik met mijn vrouw een 
electrische racefiets koop die hooguit maar 18 km 
per uur rijdt, wordt de vergelijking met een prof-
wielrenner wel erg bizar.

Voorlopig blijf ik toch nog mijn rug krommen bij de 
beklimming van de Daelsweg en waan mij dan de 
“tête de la course” in de Ronde van Frankrijk. Even 
nog!

Anton Winnikes

Taal van de mam door Ger Prickaerts
 

Enerzjiebesjparing                       
Sinds de lüj de gerdiene     
get vreuger sjlete, is d’r       
verkoop van verrekiekers       
sjterk gedaald.  
 
Liedje  Mie Dörp is gratis beschikbaar 
email: prickaertsgj@home.nl



Langs oude wegen
Een vergeten paadje?

Onlangs schafte ik een boek aan van Rijksmonu-
menten, een hernieuwde uitgave over Heerlen. 
Daarin worden heel wat boerderijen en landhui-
zen benoemd die in Welten liggen. Bij de foto van 
‘Herenhuis, De Doom 44’ las ik onder andere: ‘De 
Doom 44 maakte deel uit van de U-vormige boe-
renhoeve met schuren, een bakhuis, stallen en 
woningen. Een van de woningen lag bij de aanleg 
van de Lirp letterlijk in de weg en is gesloopt. Bij 
het wegkruis begon destijds een holle weg die 
uitkwam bij de Mariakapel aan de Mergelsweg’….. 
hééé…. dit klopt niet!  Omdat ik in mijn herinne-
ring deze holle weg echt niet wist te liggen – maar 
alla, ik zou mij kunnen vergissen – heb ik bij een 
van de vroegere bewoners van die gesloopte boer-
derij aangeklopt en navraag gedaan. Wie kan dit 
nou beter weten dan Giel Langen, die destijds in 
die gesloopte boerderij als kind woonde!
Hij las het bovenstaande stukje tekst en zei…dit 
klopt niet! Er was helemaal geen weg, het land 
dat achter hun boerderij lag, was nog een stuk 
van hun erf.  Ja, je kon natuurlijk dóorlopen en 
dan kwam je op een ‘doorgangetje’ terecht en 
met veel bochtwerk en langs de randen van de 
akkers lopend, kwam je uit op de Akerweg. Zeker 
niet op de viersprong op de Mergelsweg bij het 
Mariakapelletje.  Ik heb natuurlijk geprobeerd op 
oude kaarten die holle weg terug te vinden. Er is 
een kaart uit 1920, en daarop kun je inderdaad 
een weg getekend zien, maar die komt niet uit op 
de kop van de Weltertuynstraat, maar inderdaad 
op de Akerweg. Buig je dan wat af naar rechts, dan 
kom je bij het Mariakapelletje. Dat oorspronkelijk 
in 1954 op de viersprong gebouwd is. Bij de aan-
leg van de snelweg A76 is het enkele meters naar 
rechts verplaatst. 
Die oude kaart uit 1920 heb ik gevonden op de 
website van Heemkundevereniging Voerendaal. Zij 
hebben werkgroepen en een daarvan is een werk-
groep Toponiemen. Als je die bladzijde bezoekt 
kun je, naar beneden scrollend op de website van 
Limburg 1804 - 2018 komen.  Klik je dat aan, dan 
vouwt zich een wereld van voorbije eeuwen voor 
je open.  De Tranchot kaart uit 1804 laat zien dat 
er in Welten nog nauwelijks bebouwing was. In 
1850 zie je dat er al meer en meer boerderijen 
kwamen. Pas op de kaart van 1920 zie je Welten 
en Benzenrade zoals oudere bewoners zich waar-
schijnlijk nog herinneren. Inclusief al die veldwe

gen en verbindingen tussen de dorpen. Prachtig! 
Ik kan er geen genoeg van krijgen. En zo ontdekte 
ik dat die holle weg er niet lag, zoals beschreven in 
het boek van Rijksmonumenten. Bijgevoegd een 
tekening van de situatie anno 1920.

Kitty van Hove - Reijnaerts 



De Katholieke Bond van Ouderen Heerlen-Stad (KBO) 
organiseert donderdag 20 oktober om 14.00 uur een 
Conference met als thema “KWIJT”.

Locatie: De Twee Gezusters (Luchiushof) Putgraaf 3,  
6411 GT Heerlen.
Entree leden: GRATIS. Niet-leden: € 3,00. De lezing 
duurt ongeveer anderhalf uur met een kleine pauze. 

Han Rutten, 67 jaar, ook wel bekend als Han de Dra-
maman. In totaal 36 jaar leraar natuurkunde (HAVO-
VWO) geweest. Mijn passie heeft alles met theater te 
maken heeft. Ik bezoek veel voorstellingen, schrijf af 
en toe een stukje over mijn ervaringen als toeschou-
wer. Ik was 20 jaar acteur bij Speelgroep Expressie.
Han brengt enkele fragmenten uit TWEEVOUD. Een 
conference met als thema “Kwijt?” (40 minuten).

Na de pauze een verhaaltje dat gaat over zijn boek 
MIDZOMERZEE. (30 minuten). Han leest een frag-
ment en vertelt iets over het thema. En Han stelt 
enkele hoofdfiguren aan het publiek voor.
Verder onthult Han een geheim, dat schuilt in de 
structuur van het boek. Han neemt enkele boeken 
mee die door hem geschreven zijn

Leer de egel kennen
Leuke en nuttige tuinscharrelaar.

Het IVN Natuur Educatie Heerlen organiseert op don-
derdag 13 oktober een lezing over de egel. De aan-
vang is om 19:30 uur in het IVN home, Gallusstraat 1 
Heerlen/Aarveld.

Het begint donker te worden en we horen een
knorrend geluid in de tuin. Wat is dat daar wat rond-
scharrelt? Grote kans dat het een egel is op zoek naar 
voedsel! Tijdens de lezing van vanavond ga je ervaren 
hoe dit stekelige beestje leeft. We nemen je mee 
door een egeljaar, door de seizoenen heen. Ook
zullen we tips geven hoe je je tuin egelvriendelijk 
kunt maken. Kom naar de lezing en ervaar hoe dit 
leuke beestje leeft! De lezing 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

'Samen 1 miljoen trap-
treden' door 32 leer-
lingen van de Cathari-
naschool
 
Zoveel mogelijk keren de 248 meter lange en ruim 500 
treden tellende trap in Landgraaf bedwingen binnen 
60 minuten. Samen met andere scholen uit Gemeente 
Heerlen, Gemeente Kerkrade, Gemeente Landgraaf 
en Gemeente Maastricht de trappen van Landgraaf 
bedwongen. Samen 1 miljoen! Dat was het evene-
ment waaraan de leerlingen van de Catharinaschool 
op vrijdag 30 september hebben deelgenomen. Het 
doel: geld inzamelen voor het goede doel Careless 
Moments. 

Als team hebben we alles op alles gezet om 32 leerlin-
gen van de Catharinaschool, zo snel na de start van het 
nieuwe schooljaar, mee te laten doen aan dit event. 
Wat waren de leerlingen zenuwachtig, maar zeker ook 
nieuwsgierig naar wat hen allemaal te wachten stond. 
32 leerlingen die volledig op eigen initiatief wilden 
meedoen. De een wilde zichzelf uitdagen, de ander 
vond het leuk om als team een doel te bereiken. Wat 
de motivatie ook was, ze stonden vrijdagochtend 30 
september allemaal aan de start. 

Dus als je ons vraagt waarom wij meedoen aan de 
trappenmarathon?  Voor momenten als deze, waarop 
wij allemaal mogen ervaren hoe onze leerlingen zich-
zelf uitdagen, grenzen aangeven én willen verleggen 
en succeservaringen beleven. Stoppen met denken in 
beperkingen. Niets staat onze leerlingen en collega’s 
in de weg een doel te bereiken.  Als ze dan trots terug 
naar school gaan dan voel je dat er weer een halve 
kilo meer zelfvertrouwen bij is gekomen. Zo’n soort 
ervaring gun je iedereen! Ik weet niet wie er blijer was 
vandaag, de kinderen of het team.  
“Samen op weg naar zelf doen waar het kan”, dé slo-
gan van de Catharinaschool. Niets aan toe te voegen! 
Samen hebben wij er een succes van gemaakt. 


