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Bestuurslid Leo Haeren 
zwaait af
Leo Haeren, al bestuurslid van Buurtgericht Werken Welten 
Benzenrade sinds de oprichting (2003), gaat ons helaas verlaten. Hij 
gaat verhuizen uit de wijk en vindt het daarom na zoveel jaren ook 
mooi geweest. Wij bedanken Leo voor zijn jarenlange tomeloze inzet 
en toewijding als vrijwilliger voor onze gemeenschap. Wij wensen 
hem en Mechtild een fantastische tijd toe op hun nieuwe plek.

P.s. door het wegvallen van Leo kunnen we in het bestuur nieuwe 
aanwas goed gebruiken. Vind je het leuk om je in te zetten voor de 
saamhorigheid in de wijk? Schroom niet eens te komen kijken bij één 
va de bestuursvergaderingen (2e dinsdag van de maand, 19 uur in 
het GHW) en/of je te melden bij info@bwwb.nl.

Welterkoerier twee 
wekelijks mogelijk?  
"Covid-19" houdt ons nu al maanden in zijn greep. Het einde lijkt 
nog (lang) niet in zicht. Dit heeft grote gevolgen voor alle feesten en 
activiteiten die normaal gesproken in en rond ons dorp plaatsvinden. 
En dus ook voor uw Welterkoerier! 
De Welterkoerier "leeft" bij het u informeren over tal van activitei-
ten. Daarbij zijn wij wel grotendeels afhankelijk van door u aangele-
verde berichten, verslagen, columns etc. Nu de activiteiten, georga-
niseerd door (oa verenigingen) en voor de gemeenschap nagenoeg 
stilliggen, ontvangt de redactie steeds minder kopij. Tot op heden is 
het ons nog steeds gelukt twee 
wekelijks een ‘volwaardig’, informatief wijkblad uit te geven, maar 
eerlijk is eerlijk….het wordt voor onze kleine redactie steeds moei-
lijker! Toch gaan wij er vooralsnog vanuit dat dit ons ook over twee 
weken weer lukt. Maar…. doen daarbij een beroep op jullie allemaal.

We zijn er van overtuigd dat er volop ‘interessants’ te melden valt 
over en dat er nog volop ‘gebeurt’ in de dorpskernen en rondom 
onze wijken. Maak ons allen deelgenoot van uw creativiteit, uw 
bedrijfje, uw passie; in welke vorm dan ook. Schroom niet en schrijf 
uw verhaal. De Welterkoerier:  VOOR ons allen, DOOR ons allen!

Voor info of insturen kopij: welterkoerier@gmail.com

Achttiende jaargang nr.13 wo 23 sept 2020. Uiterlijke inleverdatum kopij 30 sept. Verspreiding wo 7 okt. Oplage 2000 expl.

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende 
koerier is woensdag 30 sept. 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.



Info pagina

Lezing " VEILIG BANKIEREN "

De Katholieke Bond van Ouderen Heerlen-Stad organiseert op ge-
paste wijze (Corona) woensdag 08 oktober 2020 om 14.30 uur in de 
Luciushof een lezing over VEILIG BANKIEREN.

Hoe voorkom je online fraude of diefstal van jouw financiële 
gegevens? 
Er wordt ons geleerd aan de hand van concrete voorbeelden en 
scenario's om dit te voorkomen. Deze lezing wordt door de SNS Bank 
verzorgd en duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. Tijdens de pauze 
is er gelegenheid om gratis een kopje koffie of thee te drinken.

De toegang is voor leden gratis (ledenpasje s.v.p. meenemen). 
Niet-leden zijn natuurlijk ook van harte welkom en betalen een 
kleine bijdrage van € 3,-

Welzijnsstichting Alcander 
biedt aan: bewegingslessen 
Ismakogie. 
Wat is Ismakogie?
Ismakogie is leuk, fijn en leerzaam! Ismakogie is geschikt voor 
iedereen: zowel mannen als vrouwen. Ismakogie leert je om het 
lichaam op een goede en natuurlijke manier te gebruiken, elk uur van 
de dag. Hierdoor worden spieren sterker, gewrichten soepeler en de 
doorbloeding en de ademhaling verbetert. Ismakogie voorkomt en 
verbetert voet-, bekkenbodem-, rug-, nek- en schouderklachten. 
Ismakogie is ook heel goed voor mensen met ademhalingsproble-
men, rugpijn, reuma of artrose. Ismakogie leert je de juiste houding 
tijdens het zitten, staan en lopen. Omdat Ismakogie laagdrempelig is, 
kan iedereen meedoen, zonder kans op overbelasting. Ismakogie is 
een heerlijke manier van bewegen! 
Meer info leest u op www.ismakogieparkstad.nl

Waar en wanneer?
De lessen vinden wekelijks op maandag plaats in Heerlen en 
Hoensbroek. Op vrijdagochtend in Bocholtz en Simpelveld. Na de les 
drinken we koffie en thee.

Nieuwsgierig geworden?
Wilt u aan deze activiteit meedoen, neem dan contact op met Truus 
Custers van Welzijnsstichting Alcander, tel. 045-7111560 en 045-
5602525, mailadres:tcuster@alcander.nl. 

Aarzel niet, want vol = vol -
BEWEGEN IS GOED, GOED BEWEGEN IS BETER!

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

Belangrijke 
telefoonnummers
Alarmnummer: 112
Gemeente Heerlen: 14045
Beheerder Gemeenschapshuis:  0652683388
Buurtsteun:  06-16800025
(dringende hulpvragen en uitsluitend tijdens kantooruren)
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



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

Welten nodigt uit!



Emile Roemer neemt 
afscheid van Welten
Op een zonovergoten zaterdagmiddag heeft 
Burgemeester Emile Roemer afscheid 
genomen  van Welten. Hij deed dat door ‘t Bakkes‘ 
te vereren met een bezoek en in gesprek te gaan 
met vertegenwoordigers van diverse verenigingen 
uit onze wijk. Een lieflijke locatie onder het 
bladeren dak van boomgaard ‘de Loorenhof’, 
gelardeerd met prachtige muzikale omlijsting door 
‘huisband’ Teerling trio. Onze eregast reageerde 
enthousiast!

Het bezoek past in de gekozen afscheidstournee 
van de burgemeester; naar de mensen toe in de 
wijken en de vele vrijwilligers danken voor hun 
belangeloze inzet.
Zo hebben we Emile Roemer leren kennen, een 
betrokken, benaderbare burgervader met altijd 
een luisterend oor voor de inwoners van Heerlen. 
En dat heeft zijn populariteit geen windeieren 
gelegd! Enthousiaste, dankbare toespraken waren 
zijn deel.

Z

Zo sprak voorzitter van Buurtgericht werk, Theo de 
Groot, de burgemeester toe met vooral aandacht 
voor de voorbeeldrol die deze burgemeester heeft 
ingevuld; verbindend en gericht op ontwikkeling 
van onze stad.
Ook kapelaan Blom richtte mooie woorden naar 
de burgervader die zichtbaar zorgzaam is geweest 
voor zijn burgers. Woorden die nog eens extra 
belicht werden door de mooie liedjes gezongen 
door de kinderen van Welten.
Maar ook de informele gang langs de 
vertegenwoordigers van Weltania, de Vlavrèters, 
Welten ontmoet, T.O.G., de Loorenhof en anderen, 
leverde niets dan lof en presentjes op.



Fotografie door: matheijssenphotography.nl

In zijn afscheidstoespraak stond dhr. Roemer stil 
bij de vele initiatieven door zoveel verschillende 
mensen in Welten en de rest van Heerlen. Een 
welgemeend dank je wel ging uit naar alle 
vrijwilligers en hun tomeloze inzet.
Gedurende zijn 2,5 burgemeesterschap gaf Emile 
aan dat hij fan is geworden van onze stad en dat 
ook in de toekomst zal blijven.
Tenslotte kregen alle inwoners van Heerlen ook 
nog een advies mee voor de toekomst; Heerle-
naren zijn te bescheiden. Wij mogen trots zijn en 
ons best wat meer positief uitspreken over al het 
moois dat in onze stad gebeurt en nog staat te ge-
beuren. Iets wat de vertrekkende burgemeester in 
ieder geval overal in het land heeft gedaan en blijft 
doen. Heerlen op de kaart zetten!
Met tegenzin verliet de waarnemend burgemees-
ter aan het einde van de middag ’t Bakkes, waar hij 
zo gastvrij werd ontvangen door Jo Klavora en zijn 
mensen.

Chapeau voor deze menselijke burgemeester en 
welkom aan zijn opvolger Roel Wever. Het zal niet 
meevallen om Emile Roemer op te volgen maar hij 
heeft vast en zeker het volste vertrouwen van de 
inwoners van Welten en Benzenrade!



Vanaf nu wordt de 
Welterkoerier door 
Printstudio INDRUK 
verzorgd!

WWW.PRINTSTUDIOINDRUK.NL
OUDE VEEMARKTSTRAAT 2
6411 JW HEERLEN

Welten nodigt uit!
 
 
 
 
 
 
 

•  Her- en verstelwerk aan kleding.  
•  Maatkleding voor dames,  heren en kinderen.  
•  Ontwerpen en (ver-)maken van:  
•        Bruids- en communiekleding.  
•        Gelegenheidskleding.  
•  Het vermaken en maken van gordijnen.  
•  Herstellen van leren kledingstukken. 
•  Alle andere werkzaamheden kunnen in overleg.  

 

Atelier ’t Schaartje  
 
Dr. Goossensstraat 46  
6419 CE  Heerlen  
Mobiel +31 (0) 6 - 51 391 067  
Email: tschaartje@bima.nl  
www. Ateliertschaartje.nl  
Bel of mail gerust voor inlichtingen, een afspraak, 
of op verzoek ook service aan huis.  

www.welkominwelten.nl



Bondsonderscheidingen 
bij Weltania

Op 11 september is officieel stil gestaan bij het 
75-jarig bestaan van Weltania. Helaas vanwege 
de corona maatregelen in een besloten 
gezelschap, maar daarom niet minder gezellig. 
Een sfeer waar Weltania voor staat. Tijdens deze 
bijeenkomst werd niet alleen het boek tgv het 
75 jarig bestaan van de vereniging gepresen-
teerd. De KNVB greep deze gelegenheid aan om 
aan drie leden een bondsonderscheiding uit te 
reiken.

Monique Luijten ontving voor haar vele werk 
voor het damesteam, de kantine, de jeugd en 
voor haar bestuursfunctie de zilveren bondson-
derscheiding. Hetzelfde viel Leo Consten ten 
deel voor zijn activiteiten als voorzitter van de 
sponsorcommissie en de accommodatiecom-
missie en de vele verdiensten die hij  verder 
voor de vereniging heeft gehad. Huub Huijnen 
tenslotte werd geëerd met de slechts sporadisch 
toegekende gouden bondsspeld voor de vele 
verdiensten die hij in zijn 75-jarig lidmaatschap 
voor Weltania heeft gehad. Bondsafgevaardigde 
Karel Knaps memoreerde in zijn toespraak aan 
zijn perioden als scheidsrechter, aan de bestuurs-
functie, het beheer van het wedstrijdsecretariaat 
en de  taken in de accommodatiecommissie. 
Bovenal echter was unanieme bewondering voor 
het gegeven dat hij niet alleen 75 jaar lid is van 
Weltania maar in dat tijdvak ook een zeer actieve 
bijdrage heeft geleverd voor de club.

Weltania is er trots op om over deze 
vrijwilligers te mogen beschikken.

Jubileumboek 
Weltania verspreid
In het weekend van 12 september is bij (bijna) 
alle adressen in Welten en Benzenrade het 
jubileumboek ’75 jaar Weltania’ in de bus 
gevallen. We hopen dat u er inmiddels met volle 
teugen van hebt kunnen genieten. 
Wellicht neemt u het nog steeds regelmatig uit 
de boekenkast om weer eens een leuke anekdote 
of één van de vele feiten en weetjes op te 
zoeken. Dat is precies onze bedoeling.
Wilt u het boek niet bewaren? In de aanbiedings-
brief vooraan in het boek stonden de adressen 
waar u het kunt inleveren. Het is milieuvrien-
delijk en wij zijn er erg blij mee. Wilt u nog een 
extra exemplaar? Vul dan op onze website het 
bestelformulier in 
(www.weltania.nl / jubileum / boek bestellen).

Op dezelfde aanbiedingsbrief vond u ook ons 
rekeningnummer NL97 INGB 0002 1445 93 of 
(gemakkelijker) een QR code voor het geval u ons 
met een financiële bijdrage wilt ondersteunen. 
Dat kan nog steeds en we zijn u er zeer 
erkentelijk voor.

We hebben in de afgelopen dagen veel 
complimenten voor het boek ontvangen. We 
hebben de inwoners van Welten en 
Benzenrade met het boek willen verrassen en dat 
is ook gelukt. Het is een ‘dank je wel’ van ons aan 
de steun die we 75 jaar lang van de
gemeenschap mochten ontvangen. 

                        Gevonden!

Op de Pater Romboutslaan in Welten: 
Gouden trouwring met inscriptie.

De datum op de ring is 15-1-49. Verder staan er 
nog initialen op. Bent u de ring kwijt of kent u de 
eigenaar?? Laat het ons weten. 

U kunt zich melden bij de 
redactie : 
welterkoerier@gmail.com
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W A N D E L T O C H T 

V O O R F I J N P R O E V E R S

R O N D O M  D E  G E L E E N B E E K

Preuve Ongerwaegs is een 
nieuwe, heerlijke wandel-
tocht, van maximaal 8 km, 
voor liefhebbers  en 
fijnproevers rondom de 
Geleenbeek in Heerlen. De 
bij deze wandeling 
inbegrepen amuses, van 
culinair niveau, worden 
uitgeserveerd op 
historische locaties veelal 
direct gelieerd aan de 
Geleenbeek, met een rijke 
geschiedenis die teruggaat 
tot de veertiende eeuw.

De Preuve Ongerwaegs 
wandelgids wijst niet alleen 
de weg maar belicht tevens 
op bondige wijze het 
stroomgebied van de beek 
plus de geschiedenis van de 
Geleenhof, Auberge de 

Rouch, Hoeve de Overste 
Doevenrade , Hoeve de Aar 
en Kasteel Terworm. 

Preuve Ongerwaegs is 
ontspannen genieten 
tijdens een leerzame 
ontdekkingstocht langs een 
niet eerder ontsloten stuk 
geschiedenis van Heerlen.

Wandelgids inclusief vijf  
amuses à  € 12,50 / de 
wandeling is actief in de 
maanden oktober en mei 
op elke vrijdag, zaterdag en 
zondag van 12.00 tot 18.00 
uur/ de route kan ook in 
delen gelopen worden.

Check onze website  
preuve-ongerwaegs.nl 
voor de verkooppunten. 


