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BELANGRIJKE OPROEP !!
Ieder jaar ontvangt de Stichting Buurtgericht Werken Welten-Benzenrade 
(BWWB) geld van de gemeente om de cohesie in de wijk te bevorderen.  
Middels ons wijkblad, de Welterkoerier, tracht BWWB u twee wekelijks te 
informeren over alle activiteiten die in de wijk plaatsvinden. 

Veel van deze activiteiten worden financieel ondersteund door BWWB 
met de gelden die ze van de gemeente heeft ontvangen. Voorbeelden 
hiervan zijn: de jeugdrevue met carnaval, de carnavalsoptocht, Konings-
dag, de Weltense Schuifel, de dodenherdenking op 4 mei, het Kapelfeest 
in Benzenrade, het zomerconcert bij het begin van de zomervakantie, Sint 
Maartensviering, de Kerstwandeling en anderen. Ook “Ontmoet Welten” 
(voorheen Buurtsteun, ‘Kom op de soep’) is voortgekomen uit BWWB. 
Helaas heeft COVID-19 sinds maart vele activiteiten stil gelegd.
BWWB organiseert deze activiteiten niet zelf. Verenigingen die dergelijke 
activiteiten organiseren kunnen bij ons aankloppen voor financiële on-
dersteuning. BWWB eist wel dat de activiteiten voor alle inwoners van 
Welten/Benzenrade toegankelijk zijn en niet alleen voor leden van de or-
ganiserende vereniging. Bovendien vragen we u uw activiteit te promoten 
in de Welterkoerier, zodat de gehele gemeenschap op de hoogte is.

Iedere vereniging of buurtorganisatie uit Welten/Benzenrade kan bij 
BWWB aankloppen voor  een financiële bijdrage ten behoeve van activi-
teiten voor de hele wijkgemeenschap. Om tot een goede verdeling van de 
beschikbare gelden te kunnen komen is het wel zaak dat u een aanvraag 
indient. 
Ondanks dat we door de corona crisis in het ongewisse zijn over de door-
gang van activiteiten, is het toch zaak vooruit te kijken. In verband met het 
tijdig opstellen -en bij de gemeente indienen- van de begroting van BWWB 
voor het jaar 2021, worden de verenigingen of organisaties dringend 
verzocht om een eventueel verzoek voor een financiële bijdrage in 2021 
zo spoedig mogelijk bij ons in te dienen. Bij voorkeur via de mail: info@
bwwb.nl

Een verzoek dient te voldoen aan de volgende criteria:
- De sociale buurtactiviteit is open toegankelijk;
- De aanvraag is kleinschalig;
- Begroting van de verwachte kosten.

U kunt uw schriftelijk verzoek ook bezorgen bij  het secretariaat van 
BWWB: De Thun 17, 6419 XL Heerlen.

Stel uw gemeentelijke BWWB-bijdrage veilig en reageer vóór 11  
december! Heeft u vragen? info@bwwb.nl

Achttiende jaargang nr.16 wo 04 nov. 2020. Uiterlijke inleverdatum kopij 11 nov.. Verspreiding wo 18 nov. Oplage 2000 expl.

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende 
koerier is woensdag 11 nov. 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
Blijf Alert en Blijf Melden!
Op 14 oktober jl. werd Welten opgeschrikt door een bericht in 
De Limburger:

“Zorgenkindje van Welten in vizier van gemeente en hennepteam”

Het bleek te gaan om een bungalow aan de Mergelsweg waar soft-
drugs werden aangetroffen, die verhandeld werden. Ook werd er 
opnieuw een hennepplantage ontdekt. Dit was niet de eerste keer. 
Ook in het voorjaar werd er al een hennepplantage gevonden in deze 
woning, die door het HAP-team (Hennep Aanpak Parkstad) werd 
ontmanteld.  Daarop werd de woning tijdelijk gesloten. Maar helaas 
ging het onlangs weer mis.

Na diverse meldingen van buurtbewoners werd de woning een tijd 
in de gaten gehouden. Toen er voldoende aanwijzingen waren voor 
illegale praktijken werd de woning gecontroleerd, ontruimd en de 
aangetroffen hennepplantage geruimd.
 
De woning is nu door burgemeester Wever tot 12 april 2021 gesloten 
en wordt geregeld in de gaten gehouden.

Is het nu gedaan met de overlast? Volgens de krant zijn meerdere 
buurtbewoners daar niet gerust op. Daarom beste mensen….

Blijf Alert! Meldt overlast of onveilige situaties bij de gemeente; 
online (zie flyer Melden Helpt) of via telefoon 14045.
 
Deze oproep geldt natuurlijk niet alleen voor bewoners van de Mer-
gelsweg en omliggende straten, maar voor héél Welten en Benzenra-
de. Houd ogen en oren open. Zie je iets wat niet pluis is of ervaar je 
overlast ..….MELDEN!!
 
Alleen zo houden we een veilige en leefbare buurt.

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

Dowload de Heerlen app.
Gebruikers van de app kunnen 
snel een melding maken van 
dingen die zij zien in de buurt 
en rechtstreeks versturen naar 
de meldkamer.



Weltania nieuws 
Dank u wel!
Op 12 september hebben we het jubileumboek 
“75 jaar Weltania” huis aan huis verspreid in 
Welten en Benzenrade. Op ons verzoek  om het 
boek terug te geven als u het niet wilde bewa-
ren, hebben 80 inwoners gereageerd. Bedankt 
daarvoor. We kunnen de terug ontvangen boeken 
uitreiken aan onze oud-leden als in 2021 hopelijk 
de geplande reünie wel kan plaatsvinden.
Een heel speciaal HARTELIJK DANK aan degenen 
die ons naar aanleiding van het  boek via een 
donatie financieel gesteund hebben. Het voelde 
fijn om deze binding met Weltania te ervaren. 

Trainingen gaan door
Door de Corona maatregelen hebben we helaas 
geen wedstrijden en blijft onze kantine voorlopig 
gesloten. De trainingen van de jeugdteams tot 
en met JO 17 gaan allen op de gebruikelijke wijze 
door omdat deze leeftijdscategorieën tijdens de 
training niet 1,5 meter afstand hoeven te houden. 
Wel blijven alle kleedlokalen gesloten.
Voor het team JO 19 en alle seniorenteams gelden 
aangepaste trainingsvormen maar daardoor kan in 
deze weken wel de conditie op peil worden 
gehouden. 

Prestaties tot nog toe zien?
Wil je weten hoe jeugdteams en senioren deze 
competitie zijn gestart? Op onze website staan 
alle uitslagen en standen. Kies in het menu voor 
‘Teams’ en klik vervolgens op het team van je keu-
ze. Bij de uitslagen zie je ook de resultaten van de 
tegenstanders in de competitie. Het team JO 10 1 
heeft zelfs verslagen van de gespeelde wedstrijden 
geplaatst!
Je kunt resultaten van Weltania teams ook vol-
gen via onze app. Installeer de app ‘VoetbalAssist 
ClubApp’ en je hebt (de resultaten van) Weltania 
altijd bij de hand.

IVN:
Klimaatverandering: 
een ramp of een zegen?
Er wordt al heel lang over klimaatverandering 
gesproken en gediscussieerd. Er zijn meer droge 
periodes, vaker heftige neerslag, zwaardere 
stormen. Komt dit door de klimaatverandering? 
Waar heeft iedereen het eigenlijk over?

Op 5 november 2020 geeft Noor Föllings u een 
inkijkje in enkele oorzaken, gevolgen, invloeden 
en maatregelen.

Dit is een activiteit van het IVN Instituut voor 
natuureducatie en duurzaamheid Heerlen.
 
De lezing vind plaats in ons IVN home aan de 
Gallusstraat 1 Heerlen/Aarveld. 

Aanvang: ? bij redactie niet bekend

Deelname is gratis maar een vrije gave is altijd 
welkom natuurlijk.

Ivm met de corona regels kunnen wij maar een 
beperkt aantal deelnemers welkom heten. Daarom 
moet u zich ook van te voren aanmelden via 
ivnheerlen@gmail.com.



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl



Deze lezing wordt gegeven volgens de R.I.V.M. 
regels  en heeft natuurlijk slechts doorgang als de 
omstandigheden (maatregelen) het toelaten!

LEZING: 
OP PAD DOOR HET 
VOORMALIGE HERTOG-
DOM LIMBURG

KBO Heerlen-Stad organiseert op gepaste wijze 
(Corona) woensdag 18 november 2020 om 14.00 
uur in de Luciushof een lezing over ‘Op pad door 
het Voormalige Hertogdom Limburg’. 

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,- 
De lezing duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. 
Tijdens de pauze is er gelegenheid om gratis een 
kopje koffie of thee te drinken.
We beginnen onze reis vanaf Abdij Rolduc naar 
Limbourg (België). Verder via Mechelen, Val-Di-
eu en Henri-Chapelle naar Limbourg sur Vesdre. 
Onderweg komen we langs markante plekken uit 
de geschiedenis van het Hertogdom Limburg en 
Rolduc. Deze lezing geeft ons een indrukwekkend 
beeld van het voormalige Hertogdom Limburg.

Sevagram zoekt vrijwilligers!
Voor Zorgcentrum Molenpark zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor:

het onderhouden en verzorgen van de volière, 
ondersteuning bij het onderhoud van de beleeftuin en 

het opknappen van 2 molens voor in de tuinen.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? 
Neem dan contact op met Annelore Lemaire 

via 06-10314446 of mail naar annelore.lemaire@sevagram.nl.



Stilte
“Het is stil aan de overkant”, zong ik uit volle borst 
mee, toen het Nederlands voetbalelftal eindelijk 
weer eens van Duitsland won en nog vele andere 
malen, als een Nederlands team een tegenstander 
in de pan hakte.

Intussen is het echter ook aan onze kant stil 
geworden en feitelijk overal.

Stadions blijven leeg, cafés (o.a. Teerling van Bert) 
en restaurants (o.a. De Rousch, ’t Koffiehuuske, 
Geleenhof) zijn gesloten, theater- en bioscoopbe-
zoek is vrijwel onmogelijk, reizen naar het buiten-
land sterk afgeraden (ja, geldt ook voor W-A en 
M), enz. enz.

De wereld is stilgevallen. 

De boot van Sinterklaas komt zelfs niet van het 
Spaanse anker af, zodat we het 5 december a.s. 
zonder (mijn vriend de) Sint en Piet moeten stel-
len. We zingen nu: “Zie ginds komt geen stoom-
boot uit Spanje meer aan”.
Mocht u die dag toch een man met een staf en een 
mijter op ergens zien rondrennen, weet u zeker 
dat dat niet de echte Sinterklaas is.

En wat te denken van kerstmis en Oud en Nieuw?
Een slee met rendieren ervoor, bereden door een 
man met een witte baard en een rode slaapmuts 
op, zullen we ook al niet te zien krijgen en met 
Oud en Nieuw moeten we het doen met oude 
kerststerretjes en zal de champagne slechts in hui-
selijke, kleine kring kunnen vloeien. Geen kussen, 
geen knuffels, geen handshakes!

Het wordt allemaal erg saai!

Met mondkap op kan ik wel nog shoppen en ge-
lukkig heeft Welten alles wat ik nodig heb, maar 
ik voel me wel een beetje als een brave overvaller 
zonder wapen, die toch echt het beste met de 
winkelier voor heeft. Sommige mensen herken ik 
helemaal niet met zo’n halve boerka (nikab) op, 
anderen moet ik drie keer vragen wat ze eigenlijk 
murmelen achter die kap. Het is behelpen, maar 
het is even niet anders.

Dan maar thuis het zo gezellig mogelijk maken, zou 
ik zeggen.

Ik las pasgeleden in de krant, dat een vrouw de 
kerstboom al heeft opgezet. Waarschijnlijk zit ze 
ook al de paaseieren te verven. Dat acht ik alle-
maal wat vroeg, maar eenieder moet zelf maar 
weten hoe hij/zij het in huis zoveel mogelijk op-
leukt.

Met mijn vrouw ben ik volslagen verslaafd geraakt 
aan Netflix en dan met name aan het volgen van 
Spaanse series van de geweldige regisseur Ramon 
Campos. “Las chicas del cable”, “Grand Hotel” en 
“ Velvet” zijn echt enorm vette series. Eén afle-
vering kijken en je bent verkocht. Mijn vrouw en 
ik communiceren inmiddels in het Spaans en we 
overwegen alleen nog maar Spaanse mondkappen 
te kopen.

We worden teruggeworpen op onszelf, maar we 
gaan wellicht ook weer oude en eenvoudige din-
gen meer waarderen.

Ik heb onlangs een grammofoon gekocht, zodat ik 
al mijn oude lp’s weer kan draaien. “Back to the 
sixties” onder meer; heerlijk. En in mijn boeken-
kast staan een hoop boeken, waarvan ik tot nu 
toe alleen de kaft gezien heb. Tijd om wat meer te 
gaan lezen.

En ja, natuurlijk lekker veel wandelen in de natuur, 
vooral rond de Weltervijver, en fietsen door het 
Heuvelland. 

De wereld is stilgevallen en het lijkt ook allemaal 
erg saai geworden, maar we kunnen toch nog heel 
veel leuke dingen doen. 
Misschien kunnen we de komende winter weer 
eens schaatsen op de Weltervijver en sneeuw-
ballen gooien, nadat ze ontsmet zijn. Zou zomaar 
kunnen.

Al die verplichte bezoekjes aan bijna- vrienden en 
saaie familiebezoekjes mogen gelukkig even niet 
meer. Zalig.
Ik begin de corona-tijd bijna leuk te vinden.

Allen die lijden onder het virus, wens ik veel sterk-
te toe!

Anton Winnikes

Foto uit de oude doos


