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Stichting Buurtgericht werken Welten Benzenrade

HOUD AFSTAND 
< 1,5 meter >

Achttiende jaargang nr. 12 wo 9 sept. 2020. Uiterlijke inleverd. kopij 16 sept. tot 12.00 uur. Verspreiding wo 23 sept. Oplage 2000 expl.

Activiteitenagenda:
12/13 sep: uitgifte jubileumboek
               Weltania
16 sep:  Buurtpraat, Rector Poelsplein
18 sep:  Start Nationale Sportweek, 
               Heel Heerlen Beweegt
21 sep:  Mondriaan, 
               Documentaire film 
               “ik zou Miranda kunnen zijn”
23 sep:   Springkussendag, 
                Heel Heerlen Beweegt

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.

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende 
koerier is woensdag 16 sept. tot 
12.00u. 
Kopij en advertenties stuurt u naar
welterkoerier@gmail.com



Alarmnummer: 
Gemeente Heerlen:
Beheerder Gemeenschapshuis:
Buurtsteun:
(dringende hulpvragen en uitsluitend tijdens kantooruren)

Sociaal Buurtteam:
Martinuskerk:
Politie:
Wijkagent Jan Reubsaet via
Centrale voor acute gevallen:
Twitter: @POLWeltenBenz
RD4: 
Nightcare:
Ziekenhuis: 
Dierenambulance:
Alg. maatschappelijk werk:
Centr. meldpunt huiselijk geweld:
Huiselijk geweld: Veilig Thuis (gratis):
Meldpunt anti discriminatie:
Bureau voor rechtshulp:
Kindertelefoon:
Meldpunt Overlast en 
openbare Ruimte:
Klachtennummer Mondriaan Zorggroep:
Binnen kantoortijden
Buiten kantoortijden

SPIE, elektriciteit/
straatverlichting/gas:
Water:

Info pagina

Belangrijke 
telefoonnummers

112
14045
0652683388
06-16800025

045 7111551
5713225
0900-8844

0900-8844

5437186
5778844
088-4597777
0900-7009000
045-5604004
5740815
0800-2000
5718501
5719551
0800-0432

14045

088 506 7700
088 506 6262

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

Jubileumboek ’75 jaar 
Weltania’   

Voetbalvereniging Weltania heeft door de beperkingen van de 
Corona-uitbraak helaas alle festiviteiten die dit jaar gepland waren, 
moeten afzeggen of doorschuiven naar 2021. Doorgeschoven naar 
een datum in het komende jaar zijn de jubileumreceptie met 
huldiging van de jubilarissen en de reünie.

Toch laten we het jubileumjaar niet ongemerkt voorbij gaan. 
In het afgelopen 1,5 jaar is hard gewerkt aan het samenstellen van 
een jubileumboek. De boeken zijn inmiddels binnen en om al vast 
een tipje van de sluier op te lichten: we zijn erg trots op het resultaat. 
Maar liefst 144 pagina’s met hoogte- en dieptepunten, interviews, 
anekdotes, feiten, cijfers, sterke verhalen en veel foto’s.

We zullen het eerste boek op vrijdag 11 september uitreiken aan 
Huub Huijnen, onze oudste jubilaris. In plaats van in een feesttent, 
moeten we dat helaas in besloten kring doen omdat we door de 1,5 
meter afstand,  in onze kantine maar een beperkt aantal personen 
kunnen ontvangen. 

Het goede nieuws voor iedereen in Welten en Benzenrade: er staat 
een groot aantal vrijwilligers klaar om het jubileumboek op zaterdag 
12 september huis aan huis te verspreiden. Het is een geschenk van 
VV Weltania aan alle inwoners voor de ondersteuning die de club al 
75 jaar heeft ontvangen. 
Door het formaat van het boek, 21 x 21 cm, kan het voorkomen dat 
het boek niet door de brievenbus kan. In dat geval kan de bezorger 
aanbellen om u het boek onbeschadigd te overhandigen. Lukt dat 
niet, dan zal hij het mee terug nemen. Stelt u het op prijs om toch 
een boek te ontvangen, stuur dan s.v.p. een mailtje naar redactie@
weltania.nl
We kijken hoe we het boek dan alsnog kunnen leveren.

We wensen u al vast veel leesgenot.

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

Met het oog op  Welten
Wandelend door ons mooie Welten kun je volop genieten van de 
natuur die ons omringt. De Weltervijver ligt er prachtig bij, richting 
Ter Worm is de natuur op zijn best en overal kom je wandelaars en 
fietsers tegen.

In de levendige kern kun je prima boodschappen doen, genieten van 
een heerlijk ijsje, een kopje koffie met gebak op het terras, een pilsje 
vatten, genieten van de bloemen in de bloembakken aan de lantaarn-
palen en …. vul zelf maar in.



Bezorgers gezocht!
voor meer info welterkoerier@gmail.com

In de woonwijken zijn er toch enkele vlekjes op 
het shirt van dit mooie stadsdeel. 
Op de trottoirs is hier en daar allerlei 
ongewenste begroeiing waar te nemen, die op 
menig adres ook de voortuin heeft veroverd en 
deze her en der tot een ware wildernis heeft 
omgetoverd. Net jungletuintjes die decoratief 
zijn aangekleed met enkele vuilnisbakken. 
Blijkbaar hebben de bewoners weinig behoefte 
om de tuin in goede staat terug te brengen, ter-
wijl de voortuin toch de eerste indruk weergeeft 
als je iemands woning nadert. Maar je bepaalt 
gelukkig zelf welk visitekaartje je wilt afgeven. 
Dit met het oog op je eigen woning.

Geen Mondriaan-
Run en Allemaal 
Anders in 2020
 

Na intensief intern en extern beraad is besloten 
om de MondriaanRun (zondag 4 oktober) en het 
kunst- en cultuurproject Allemaal Anders 
(november 2020) te annuleren.
 
Het besluit om de MondriaanRun te annuleren is 
in goed overleg met onder andere de 
gemeente Heerlen en de Veiligheidsregio Zuid 
Limburg genomen. De coronacrisis maakt de 
organisatie van een veilige MondriaanRun voor 
bezoekers, deelnemers, vrijwilligers en mede-
werkers helaas onmogelijk. Dezelfde motieven 
gelden voor het publieksevenement Allemaal 
Anders. 
Ook hiervoor geldt: veiligheid voor álle 
betrokkenen vóór alles!
 
Wij hopen beide evenementen in 2021 weer te 
kunnen organiseren. 

Online documentaire 

‘Ik zou ook Miranda 
kunnen zijn’ 
Wie bepaalt de grens tussen normaal en gek? 
Waarom gaat de één er wel  overheen en de 
ander niet? En vooral: hoe kom je weer terug? 

Theatermaker Nynka Delcour heeft een broer 
met de diagnose schizofrenie en deze vragen 
houden haar al van jongs af aan bezig. Ze zijn 
dan ook het uitgangspunt van de documentai-
re Ik zou ook Miranda kunnen zijn, het natuur-
lijke vervolg op de theatervoorstelling Vind je 
het gek! Samen met filmmaker Paul Delcour 
zoomt Nynka in op het herstelverhaal van één 
van de verhaalbrengers van die voorstelling: 
Miranda van den Broek.

De voorstelling vindt online plaats op 
maandag 21 september van 19.30 uur 
tot 21.30 uur 

Deelname is gratis, iedereen is welkom.
Aanmelden is verplicht: 
www.mondriaan.eu/agenda of via 
themabijeenkomsten@mondriaan.eu 
of bel: 088 506 94 13

Na aanmelding ontvangt u in week 38 een link 
voor deelname.
 
 



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

Welten nodigt uit!

045 30 30 820
Geleenstraat 63, Heerlen



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

Welten nodigt uit!



75 Jaar Bevrijding
Dit jaar, 2020, wordt in heel Nederland de 
bevrijding gevierd. Weliswaar was de bevrijding 
in de zuidelijke Nederlanden in 1944 en is dit 
vorig jaar uitgebreid gevierd; tóch wil ik u, 
geachte lezer van de Welterkoerier, een artikel 
over de bevrijding van Welten niet onthouden.  
Ik vond dit verhaal op de site ‘Voerendaal 
Vertelt’.  In 1946 is te Colmont een kapel  uit 
dankbaarheid opgericht en in 2006 is het 60jarig 
bestaan van deze kapel gevierd. Er is toen een 
boekje verschenen met daarin het verhaal over 
de bevrijding van Colmont, Ubachsberg en 
Welten. Oudere inwoners van Welten zullen 
enkele dorpsbewoners van toen in dit verhaal  
herkennen. Ook het oude stratenplan komt ter 
sprake. Ik wens u veel plezier met het lezen van 
deze herinnering.

Bevrijd! Een (ingekort) verslag geschreven door 
Wiel Leufkens (oud combattant)
Op zaterdag 16 september 1944 op het feest van 
de H. Cornelius werd Colmont, zonder verlies van 
mensen, bevrijd van het juk van de Duitse 
bezetting.  Om 2 uur ’s middags verscheen de 
eerste Amerikaan te Colmont met tanks, 
komende van Eyserheide en Elkenrade, terwijl de 
infanterie langs de Bronkweg naar 
beneden kwam. Als de tanks in het dal zijn 
nemen zij richting Colmonterbos en gaan verder 
tot in de Vrakelberg. De meeste mensen zitten in 
de schuilkelder, want er is al dagenlang 
permanent luchtalarm. 
Rond 12 uur komen de bevrijders op de 
Kruishoeve, waar even tevoren nog vier Duitse 
soldaten verbleven, die men probeerde over te 
halen zich over te geven. De jongste van de vier 
voelde er wel wat voor, maar de andere drie gin-
gen op de vlucht en trapten op een landmijn, die 
de avond tevoren door andere Duitse soldaten 
was gelegd. De jonge soldaat had door zijn
aarzelen zijn leven gered.

Op 13 september waren ook al landmijnen 
gelegd in de Koreweg en de Colmonterweg, 
welke weg men ook nog eens met bomen had 
versperd. De gelegde mijnen werden door be-
woners aan de Amerikanen gewezen, zodat zij 
onschadelijk konden worden gemaakt. Enkele 
Duitse soldaten sneuvelden op de Vrakelen. 
Een Amerikaanse tanksoldaat sneuvelde bij de 
Kruishoeve. De bevrijders rukten op tot aan de 
laatste huizen van Colmont; de bewoners staken 
de vlaggen uit, doch de Amerikanen lieten die 
weer intrekken, omdat de vijand anders kon zien 
hoever was opgerukt.

Nog 8 september stortte een brandend Engels 
vliegtuig bij Ubachsberg neer, op welke dag 
terugtrekkende, hongerige Duitse soldaten in 
Colmont op zoek gingen naar levensmiddelen. 
De eerste bewoner die zij aantroffen was de heer 
Borghans, die luid roepend de andere inwoners 
alarmeerde om hun etenswaren zoveel mogelijk 
te verbergen.
Op zondag 10 september, tijdens de hoogmis 
te Ubachsberg, werd alarm geslagen. Duitsers 
hadden voor de hoofdingang post gevat om de 
mannelijke kerkgangers op te pakken voor het 
verrichtten van zogenaamde Schanswerkzaam-
heden. Velen konden ontkomen via sacristie en 
kerkhof.

Reconstructie van de krijgsverrichtingen, die 
hebben geleid tot een bloedeloze bevrijding van 
Colmont en van bijna de gehele Oostelijke Mijn-
streek, geeft aan de hand van talrijke bekende 
feiten het volgende beeld. Behalve aan de heili-
ge Cornelius is veel te danken aan de krijgsman 
kunst van het betreffende Combat Command 
Headquarters en aan een klein aantal onver-
schrokken soldaten, die in een speciaal gecon-
strueerde reconnaissance car  (verkenningsvoer-
tuig) tot diep achter de vijandelijke linies wisten 
door te dringen en vandaar de opmars via Col-
mont en Welten dirigeerden.
Toen de geallieerden op Belgisch grondgebied 
voldoende troepen aan deze kant van de Maas 
hadden verzameld, concentreerden zij hun 
aanvallen op Aken en op de lijn Maastricht/Val-
kenburg. Het terrein tussen deze beide hoofd-
machten lieten zij verkennen door een speciaal 
daarvoor opgeleide eenheid, die door de vijan-
delijke linies wist heen te sluipen. De bemanning 
had alleen opdracht te verkennen. 

Zodra weerstand werd ondervonden moesten 
zij direct achter de eigen linies terugkeren. De 
reconnaissance car was uitgerust met dikke 
ballonbanden, die over heel wat hindernissen 
heen konden walsen. Het interieur werd 
grotendeels ingenomen door apparatuur op het 
gebied van communicatie en observatie, vooral 
uitklapbare schaarkijkers.



Rond 12 september, de dag waarop de 
eerste geallieerde troepen bij Mesch/Noor-
beek, Nederlands grondgebied betraden, 
sloop deze speciale eenheid vanuit deze 
sector tussen Elkenrade en Eyserheide door 
en zag het vermeende doel, Colmont, recht 
voor zich liggen, dat door zijn ligging voor 
de vijand van grote waarde zou kunnen zijn 
voor het inrichten van een zogenaamde 
“Egelstellung”.

Heel omzichtig en alert, met camoufla-
genetten bedekt, daalden zij af waar zij zich 
verborgen hielden. Van daaruit werd het 
hele landschap uitvoerig 
geobserveerd, totdat zij iemand zagen 
lopen, die kennelijk polshoogte kwam 
nemen. Zij trokken zijn aandacht. Deze 
persoon, mogelijk een onderduiker, vertelde 
in gebrekkig Engels, dat over de weg achter 
hem de laatste uren geen vijandelijk 
voertuig was gepasseerd. Gedurende een 
lange pauze werd uitvoerig rapport 
uitgebracht aan Combat Command, dat 
mededeelde, dat een hele 
infanteriedivisie inclusief een tankbataljon, 
achter hen aangestuurd zou worden. Het 
Command gaf opdracht op dezelfde voet 
door te gaan, totdat zij een Duitse terug-
tocht route hadden bereikt. Zij mochten 
een dergelijke weg niet oversteken.

Bij het ochtendgloren van 13 september 
zetten zij hun verkenningstocht voort. Zeer 
voorzichtig, alle bewoonde plekken 
vermijdend, passeerden zij de Mingers-
borgweg, de Wijngracht en de Dalstraat en 
kwamen zo terecht op de oostflank van de 
Kunderberg. Hier bleven zij een hele tijd 
gecamoufleerd stilliggen. Een dergelijke 
camouflage was perfect, zoals ikzelf in 
geallieerde dienst heb ervaren. Wat zij 
vanuit hun hoge post waarnamen ging alle 
verwachtingen te boven. 

Zij konden aan het Command verslag doen 
over 3 wegen, waarlangs de verslagenen 
bezig waren terug te trekken. Eerst de oude 
Romeinse weg van Kunrade naar Welten, 
dan de Heerlerweg en verder weg de Es-
schenderweg. Zij kregen opdracht zich te 
nestelen zo dicht mogelijk en van daaruit 
verder te rapporteren. Hierna daalden zij af 
naar Welten en reden aan de achterkant van 
de Weltertuynstraat een veldschuur binnen-
Zij verborgen hun verkenningswagen onder 
het voorhanden zijnde stro en werden door 
de eigenaar, Sjeng Beuken en zijn echtge-
note Mina Kuipers en hun trouwe knecht 
Theun, in huis genomen.  Zij waren de eer-
ste Heerlense burgers, die bevrijd werden. 

Er volgden drie zenuwslopende dagen. Voor 
de deur kwamen aanhoudend verslagen en 
hongerende Duitse soldaten voorbij, die elk 
moment binnen konden vallen om te plun-
deren en vervoer te eisen. Gelukkig lag het 
huis op een berm met ervoor aan de straat 
een vakwerk bouwval.

Ondertussen was de in hun spoor optrek-
kende divisie op 16 september Colmont 
gepasseerd en maakte daarna front tussen 
Kunrade en Valkenhuizen met als speerpunt 
Welten waar zij in de late namiddag contact 
maakten met de commandant van de 
reconnaissance car, Kingdon Gould jr. en 
zijn mannen. Van daaruit werd nog 
diezelfde avond een uitval gedaan richting 
Bekkerveld. Na enkele schotenwisselingen 
trokken zij zich weer op Welten terug om de 
volgende dag, 18 september, geheel 
Heerlen te bevrijden, hetgeen aanleiding 
was tot een nooit gekende spontane 
feestvreugde en verbroedering.

Naschrift: De commandant van de 
reconnaissance car was niemand minder 
dan de latere Ambassadeur van de Ver-
enigde Staten in Nederland. Tijdens deze 
3 enerverende dagen in september 1944 is 
tussen Kingdon Gould en de familie 
Beuken een zeer hechte vriendschap 
ontstaan. Zijne Excellentie kwam 
regelmatig met zijn echtgenote op bezoek 
in Welten. Bij herdenkingen te Margraten 
zaten zij samen op de tribune. Sjeng 
maakte met hen rondtochten met zijn koets. 
Zoon John is bij hem in de staat Maryland 
op bezoek geweest, waar vriend Kingdon 
tot een van de rijksten behoorde. Het laatst 
stond hij in 2005 aan de zijde van president 
Bush toen die Margraten officieel bezocht. 
Met dank aan Pierre Habets uit Beek en de 
gebroeders John en Paul uit Bingelrade en 
Welten.     Bron: Boekje ter gelegenheid van 
het 60jarig Kapelfeest in Colmont, 
uitgegeven in 2006.



Hallo inwoners van Welte – Bensroa, 

Al tijdens het afgelopen carnavalsseizoen 
kreeg de wereld te maken met het Covid-19 
virus en sindsdien wordt ons dagelijkse 
doen en laten voor een belangrijk deel door 
dit virus bepaald. Hoewel veel maatregelen 
ter voorkoming van een snelle verspreiding 
van het virus inmiddels zijn versoepeld, 
blijft het advies om afstand te houden en 
geen grote groepen mensen samen te laten 
komen. Dat raakt ons, C.V. de Vlavrèters, 
natuurlijk direct, vasteloavend vier je 
immers samen.

Omdat we ook als carnavalsvereniging te 
maken hebben met de richtlijnen van het 
RIVM maar omdat we bovendien ook zeker 
niet willen dat carnavalsvierders ziek wor-
den, hebben bestuur en leden van C.V. de 
Vlavrèters gezamenlijk besloten om voor 
het komende carnavalseizoen geen acti-
viteiten te organiseren. En die beslissing 
nemen we met pijn in ons carnavalshart.
 
Deze beslissing heeft ook gevolgen voor 
Roger I, Yordin en Charlotte, zij worden 
hierdoor immers pas bij de start van het 
jubileumseizoen 2021-2022 opnieuw 
geïnstalleerd als respectievelijke Prins, 
Jeugdprins en Blommemeëdje. 

Het duurt nog maanden eer het echt carna-
val is, misschien keren de omstandigheden 
nog wel ten goede en ontstaan er toch nog 
mogelijkheden om met elkaar op enig mo-
ment vasteloavend te vieren. Wanneer dat 
zo is zullen we u daarover zeker via Welter-
koerier, website of Facebook informeren.

Blijf gezond!

Bestuur en leden van C.V. de Vlavrèters

De Scholen zijn weer 
begonnen! 

En dat betekent dat de Heel Heerlen 
Beweegt weer aan de slag gaan met het or-
ganiseren van diverse te gekke activiteiten, 
zoals: 

Kennismakingslessen en naschoolse sport-
lessen: 
Op iedere basisschool binnen de gemeente 
verzorgen wij deze lessen om de leerlingen 
kennis te laten maken met diverse sporten 
en de daarbij 
horende sportaanbieders uit de gemeente.

De Nationale Sportweek: 
Tijdens de Nationale Sportweek organiseren 
wij diverse activiteiten voor jong en oud. Zo 
staat er een springkussenactiviteit op het 
programma en gaan wij beweegactiviteiten 
aanbieden voor deelnemers van de inloop 
van onze buurtpunten.

Overige activiteiten:
Buiten het bovenstaande organiseren wij in 
het najaar ook nog activiteiten zoals. Heel 
Heerlen Beweegt in Het Zand, de Challenge 
en een fittest voor 50+ in het Najaar. 
 
Meer informatie? Volg ons op Facebook of 
mail naar info@heelheerlenbeweegt.nl


