
Stichting Buurtgericht werken Welten Benzenrade

Welterkoerier

Wijkblad voor Welten Benzenrade

Na een jaar afwezigheid wordt weer gepresenteerd:

Buuttepreuve 2021 in Welten
Op zaterdag 20 november 2021

(aanvang 20.00 uur; zaal open om 19:00 uur)

In de aanloop naar een nieuw carnavalsseizoen, voor de 19e maal 
bij Carnavalsvereniging de Vlavrèters Welte/Bensroa.

Buuttepreuve 
In het Gemeenschapshuis aan de Weltertuijnstraat wordt u verwend 
door een avondje echt carnavalsplezier met de top van de Limburgse 

buuttereedners en Brabantse tonpraters 
U hebt een avond topamusement voor € 17,00 en deze wordt gepre-

senteerd door niemand minder dan Marc Hermans

De kaarten zijn te bestellen door het sturen van een mailtje met uw 
gegevens en het aantal gewenste kaarten naar 

buuttepreuve@cvdevlavreters.nl

Vanaf vrijdag 29 oktober zijn de kaarten ook verkrijgbaar bij onze 
plaatselijke DA Drogisterij & Parfumerie aan de Weltertuijnstraat 70

Helaas zijn wij door de huidige geldende coronamaatregelen verplicht 
te vragen naar een persoonlijk coronatoegangsbewijs bij binnen-
komst van het Gemeenschapshuis 

Negentiende jaargang nr.17 wo.20 oktober 2021. Uiterlijke inleverdatum kopij 27 oktober. Verspreiding wo 3 nov. Oplage 2000 expl.

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende 
koerier is woensdag 27 okt. 2021 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 13.30 uur in Gemeenschapshuis 
Seniorensociëteit St. Martinus

Iedere woensdag en zaterdag bij P de Doom
Foodtruck AlaBonneur

Iedere woensdag van 14.00 tot 16.30 u
‘ontmoet Welten-Benzenrade’ in Gemeen-
schapshuis

Iedere donderdag van 13.00 tot 15.00 u Gemeen-
schapshuis
diverse activiteiten en aanwezigheid van Sociaal 
Buurtteam

Iedere donderdag 19.30 uur bridgen in A Gene 
Bek

Iedere donderdag viskraam bij P de Doom

KALENDER

24 okt.  IVN wandeling Imstenraderbos, 10 uur

27 okt.  Sportkennismaking A Gene Bek, 
               9.30-12 uur

03 nov. Kaartverkoop Blutsjezondig, 
              Café Teerling 20.00 uur

10 nov. Aod op Nuj, Burg. Van Grunsvenplein

20 nov. Buuttepreuve, GHW 20 uur

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



Info pagina
ODE AAN DE BOMEN
Alle wegen leiden naar Welten-Benzenrade…
Er leiden meer wegen naar deze twee dorpen en dan bedoel ik niet 
alleen de N281 ( Keulse Baan) en A76. Nee, ik bedoel de Daelsweg 
van Ubachsberg naar Benzenrade en de Valkenburgerweg van Heer-
len naar Welten. Denk eens in: nog geen twee eeuwen geleden wa-
ren deze wegen eenvoudige toegangswegen. De Valkenburgerweg 
bestraat, al vanaf de Romeinse tijd, de Daelsweg een onverharde 
weg van Ubachsberg naar Benzenrade. Die weg zal in het herfst- en 
winterseizoen soms spekglad zijn geweest en gevaarlijk. Hij loopt im-
mers steil naar beneden. Op dit moment, herfst 2021, wordt er aan 
deze weg gewerkt om deze route veiliger en breder te maken. Enke-
le weken geleden waren er al flink wat bomen gekapt. Al die mooie, 
dikke stammen langs de weg te zien liggen… geen prettig gezicht. 
Het deed mij verzuchten: ‘Ach, jongens, hoe liggen jullie daar’, zoals 
in het sprookje De Ganzenhoedster. ‘Ach, Falada, hoe hangt gij daar’,  
spreekt de ganzenhoedster tegen het hoofd van haar paard dat bo-
ven de stadspoort is opgehangen. Triest moment, maar dit sprookje 
loopt gelukkig goed af. De verbreding van de Daelsweg zal ook een 
verbetering zijn, ook al zijn in déze historie de bomen opgeofferd. 
Ze zullen ongeveer 50 jaar oud zijn geweest, want nog niet zo heel 
lang geleden was er weiland op de plaats van het laatste stuk van de 
Daelsweg, uitkomend op de John F. Kennedylaan.
 
De weg van Heerlen naar Valkenburg en verder is de Valkenbur-
gerweg, die eerst door Kunrade loopt. Gek genoeg heet deze weg 
achter de brug over de snelweg opeens Heerlerweg. In de ogen van 
de Kunrader bevolking is ’t dus de weg van Kunrade naar Heerlen! 
Als je over deze weg fietst valt het op dat áchter de snelwegbrug de 
bomen opeens prachtig kleuren. Is het daar een paar graden kouder 
’s nachts? De landerijen zijn opeens te zien, de blik reikt verder dan 
voor de brug. Daar staan al die gebouwen van al die verschillende 
scholen. Blijkbaar houden deze gebouwen wat warmte vast en na de 
brug is het opeens kouder. Opvallend.
 
Verder fietsend kom je in Kunrade en dan na de kruising met de 
Bergseweg heet deze weg weer Valkenburgerweg. Ik ken deze weg 
al vanaf mijn vroege jeugd, want mijn moeder kwam uit Kunrade en 
op Allerzielen fietste ik met haar van Welten naar Kunrade en verder 
naar het kerkhof in Voerendaal.  Het leek een eindeloos lange weg. 
Nu is de afstand 10 minuten fietsen, hoe anders ervaar je dit als 
kind. Toen was de brug over de snelweg er nog niet, ook de talloze 
schoolgebouwen waren nog niet gebouwd. De kou herinner ik mij 
nog goed. En alle bomen waren reeds kaal.
 
Wat een verschil met tegenwoordig. De herfstkleuren gaan nu pas 
echt komen, in sommige jaren blijft er blad aan de bomen tot de 
Sint in het land komt. Het laat duidelijk zien dat gebouwen inder-
daad warmte vasthouden en de temperatuur door de opwarming 
langzamer daalt in de herfst. De andere kant van het verhaal is meer 
en langer genieten van al die prachtige bomen met hun uitbundige 
kleuren. Die tijd komt er nu aan.

Kitty van Hove-Reijnaerts ( kvanhove@planet.nl)

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

Sociaal Buurtteam: 045 7111551
Martinuskerk: 5713225
Pastoor-Deken Bouman:                      0610983891

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



Buurten in actie om 
voetgangersbrug 
Welten-Bekkerveld 
te verbreden
Deze zomer heeft een inwoner van Welten bij 
het bestuur van BWWB, het idee ingebracht om 

de voetgangersbrug Welten-Benzenrade te laten 

verbreden.

Hierop hebben de besturen van Welten/Benzenra-

de, Aarveld/Bekkerveld, Douve Weien/Caumerveld 

en Heerlerbaan de koppen bij elkaar gestoken 

en vervolgens actie ondernomen richting B en W 
Heerlen.

Hieronder treft u de brieftekst aan die recent is 
verzonden aan het College.

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
 

Al meer dan 50 jaar maken veel inwoners van 
Heerlen Zuid te voet of op de fiets gebruik van 
de brug over de autoweg N281. Een brug die de 
mooie wijken in Heerlen-Zuid met elkaar verbindt.
 

De brug kent echter een behoorlijk probleem. De 
overspanning is zegge en spreken slechts  1,60 me-
ter breed. Hij staat open voor voetgangers, scoot-
mobiels en fietsers in beide richtingen. De beschik-
bare ruimte is veel te smal om zowel voetgangers, 
dikwijls met honden, als ook fiets- en scootmobiel-
verkeer te verwerken. Onder de fietsers bevindt 
zich veel schoolgaand verkeer.
Dit leidt in de praktijk vaak tot gevaarlijke situa-
ties: fietsers die zich op volle snelheid langs voet-
gangers wurmen, honden die daarop aanslaan, 
minder mobiele mensen die zich moeten vasthou-
den aan de reling. 
Bedenk daarbij dat hygiëne in relatie tot bijvoor-
beeld een pandemie ook steeds belangrijker wordt. 
Het mag helder zijn: er ontstaan te veel gevaarlijke 
en onverkwikkelijke situaties die tot veel ergernis 
leiden. En dan hebben we het nog niet eens over 
de onduidelijke bebording; wie mag nu waar ge-
bruik maken van de brug en haar aanlooppaden?
Kortom, al jaren een doorn in het oog van de vele 
gebruikers van deze brug. 
 

Steeds meer wijkbewoners spreken de buurtorga-
nisaties hierover aan en dringen aan op het treffen 
van passende maatregelen: pas de onmisbare be-
staande brug (verbreding) en de onduidelijke bebor-
ding zodanig aan dat alle gebruikers de brug op een 
veilige en toegankelijke manier kunnen gebruiken.
De buurtorganisaties Welten/Benzenrade, Aar-
veld-Bekkerveld, Douve Weien-Caumerveld en Heer-
lerbaan ondersteunen de klachten van de wijkbewo-
ners en dringen aan op spoedige actie.
De buurtorganisaties dringen er dan ook, namens 
de wijken en de wijkbewoners, bij het college van 
Burgemeester en Wethouders op aan om op korte 
termijn passende maatregelen te nemen. Graag 
willen wij dit in een open overleg met het college 
nader toelichten. Veiligheid en toegankelijkheid zijn 
een groot goed in onze wijken en zijn speerpunten 
van beleid van de gemeenteraad.  Wij zullen er dan 
ook alles aan doen om de geschetste situatie te ver-
beteren, waarbij de steun van de gemeente Heerlen 
onontbeerlijk is. Deze brief zullen wij ook publiceren 
in onze wijkbladen. Een aantal raadsfracties hebben 
wij van deze brief op de hoogte gesteld.

Wij vertrouwen op een oplossingsgerichte en spoedi-
ge reactie van het college.

Met vriendelijke groet uit Welten/Benzenrade, Bek-
kerveld/Aarveld, Douve weien/ Caumerveld, Heerler-
baan.

Naar aanleiding van deze brief heeft de Ouderen-

partij Heerlen aanvullende vragen over deze kwestie 
gesteld aan de gemeente Heerlen.

Inmiddels heeft het college laten weten nader on-

derzoek te laten doen naar de mogelijkheden van de 

gevraagde verbreding van de brug.

De vier wijkorganisaties zullen nog een vervolgactie 
op touw zetten om ons verzoek kracht bij te zetten.
Wordt vervolgd!

Theo de Groot, voorzitter BWWB

Wie komt er op de donderdag van 13 uur tot 14.30 

gezellig een kaart maken?

Ook andere activiteiten zijn mogelijk, neem uw 
spulletje(s) mee en kom gezellig naar het Gemeen-

schapshuis. 

Ik zie u daar.

Wendy Halbach, 

Buurtschakel 0645218131



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

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



Hufterig
Steden als Wenen en Sevilla staan bekend als zeer 
schone steden, in tegenstelling tot Napels, Mar-
seille en Londonderry (de naam alleen al!).

Je ziet bijvoorbeeld in Wenen voortdurend karre-
tjes rondrijden die allerlei zwerfvuil onmiddellijk 
opruimen en dat is heel erg prettig.

Heerlen City is niet bepaald een stad die het ver 
schopt op de lijst van schone steden, al is de toe-
stand wel verbeterd.

Als ik door Welten loop, stoor ik mij geregeld aan 
weggegooide mondkapjes, lege ijsbekertjes, plastic 
flesjes en lege frietzakken.

Af en toe is het één vieze bende rond de Weltervij-
ver en bij de Catharinaschool aan de Smidserweg.

Wie doet zoiets?
Wie vertoont nu dergelijk hufterig, a-sociaal ge-
drag?

Als we dat wisten, konden we de gevonden vuilnis 
in de brievenbus van de dader droppen of gewoon 
voor de voordeur.
Maar helaas, meestal gebeurt het tijdens de avond 
of nachtelijke uren.

Bij de Catharinaschool zie ik regelmatig van die 
Golfjes staan met wat duistere figuren erin en als 
je langsloopt komt je geen aroma, maar een pene-
trante weedlucht tegemoet.
Behalve weed, wordt er volgens mij nog wel wat 
anders uitgewisseld tussen de autootjes.
Als ik dan de volgende ochtend met mijn honden 
langs de Catharinaschool wandel, walg ik van de 
rotzooi die die jongens de avond daarvoor op de 
parkeerplaats hebben achtergelaten.

Gelukkig wordt de troep een paar dagen later wel 
weer opgeruimd, maar het liefst zou je de daders 
toch op heterdaad willen betrappen.

Wat zouden we zoal aan straffen kunnen opleg-
gen?

Je zou 40 uur werkstraf kunnen geven (met een 
prikker en een plastic zak alle afval opruimen), 
een anti-hufter cursus kunnen laten volgen, de 
Weltervijver zwemmend laten ontalgen (nieuw 
Nederlands werkwoord), de coronapas intrekken 
of wellicht de dader nog beter alle vier straffen 
tegelijk opleggen.

Nee, stenigen en handen afhakken doen we al een 
tijdje niet meer, alhoewel sommigen nog denken 
dat het van deze tijd is. Enfin.

Ik geef eerlijk toe: vroeger gooide ik ook wel eens 
zomaar een papiertje weg of vloog de inmiddels 
smakeloze kauwgom pardoes het autoraampje uit. 
Foei! Mea culpa. Mijn vrouw corrigeerde mij dan.

Ja, en thuis vindt mijn vrouw mij ook niet altijd het 
schoonste jongetje van de klas (alhoewel). Ik krijg, 
na mijn kookkunsten vertoond te hebben, regel-
matig het woord “schmutzpuckel” naar mijn hoofd 
geslingerd, omdat het aanrecht en de kookplaat er 
niet meer zo uit zien als na haar poetsbeurt. Oké, 
oké, ik geef dat ruiterlijk toe, alhoewel ze ook wel 
een beetje overdrijft. Gewoon een man-vrouw-din-
getje, denk ik.

Zolang je je eigen troep maar bij jezelf houdt en 
anderen er niet mee irriteert, is er niks aan de 
hand.
In de 17e eeuw introduceerde men in Europa het 
denkbeeld van de in de Bijbel overgeleverde voor-
beelden van de regel die het Thoragebod der naas-
tenliefde (Lev. 19:18) als een algemeen geldende 
en begrijpelijke gedragsregel uitleggen. Vanuit 
Tobit 4:15 ontstond het gezegde: “Wat gij niet wilt 
dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet”. Met 
andere woorden: hou je rotzooi bij jezelf!

In Welten is de situatie gelukkig een stuk beter dan 
in Heerlen zelf, waarschijnlijk omdat wij een dorp 
vormen, waarin de mensen elkaar meer respecte-
ren en vriendelijker tegen elkaar zijn. 
Kunnen we ons niet afsplitsen van Heerlen, zoals 
Limburg dat van “Holland” zou moeten doen of 
zeg ik nu iets geks en ben ik direct een “haatzaai-
er” of een “wappie”?

Misschien hou ik wel te veel van Welten om geen 
Heerlenaar genoemd te willen worden.
Voor hufters is in elk geval in Welten geen plaats.

Ik kijk op de klok en zie dat het tijd is om me naar 
de keuken te begeven om mijn vrouw weer te 
verrassen met mijn heerlijke (Hello Fresh-) kook-
kunsten. Ik zal proberen het aanrecht wat schoon 
te houden.

Anton Winnikes

Imstenraderbos een 
pareltje in Heerlen
Het IVN Instituut voor natuureducatie en duur-
zaamheid Heerlen organiseert op zondag 24 
oktober een natuurwandeling door het Imstenra-
derbos. Vertrek is om 10:00 uur vanaf de parkeer-
plaats bij voetbalvereniging RKHBS, Zandweg 193 
Heerlen.

Het Imstenraderbos is Zuid-Limburg in het klein. 



Je vind er een oud bos, een droogdal, helling-
bossen en vele landschapselementen. En na een 
uitdagende klim kun je genieten van een adem-
benemend uitzicht over het Geleenbeekdal en de 
stad. Onderweg zullen onze landschapsgidsen het 
een en ander vertellen over al dat moois.
De route (ca. 6 km) is helaas niet geschikt voor 
mensen die minder goed ter been zijn of voor 
kinderwagens.
De wandeling is voor iedereen vrij toegankelijk en 
gratis. Een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd 
welkom. Kijk voor meer informatie op www.ivn.
nl/heerlen. Het aantal deelnemers is beperkt en 
daarom is aanmelden verplicht via: ivnheerlen@
gmail.com 

Heemkundevereni-
ging Welten-Benzen-
rade    

Medio december zal door de Heemkundevereni-
ging een nieuw boek gepresenteerd worden 

'Idillisj Welte durch de joare hin'

Dit boek gaat over de geschiedenis van Welten in 
al zijn facetten, verder onder andere met verhalen 
van en over Weltenaren, het leven in Welten door 
de eeuwen heen, de verenigingen en het vereni-
gingsleven. Hoe Welten van rustig dorp tot een 
levendige wijk van Heerlen is geworden.

U kunt uw interesse reeds kenbaar maken door 
een e-mail aan een van de volgende adressen:
heemkundesecretariaat@ziggo.nl of 
heemkundeweltenbenzenrade@gmail.com

Ook herhaalt het bestuur van de Heemkundever-
eniging de oproep in de vorigeWelterkoerier:

We zijn naarstig op zoek naar uitbreiding van ons 
bestuur. Indien u zich betrokken voelt tot de ge-
schiedenis van Welten in de brede zin des woords, 
meld u! 
Een bestuur dat volgens de statuten van de vereni-
ging uit minstens 5 leden moet bestaan. Dit is tot 
voor kort gelukt, maar in de Corona-tijd is geble-
ken dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is 
geweest om betrokken te blijven bij de vereniging. 
Derhalve nu een oproep aan de inwoners van Wel-
ten. U kunt zich melden op één van bovenstaande 
e-mailadressen.

Beste vrouwluuj va 
Welte en umsjtreeke, 
Zijn jullie ook zo toe aan 
een feestje? 

Op 23 januari 2022 hopen wij weer onze Blutsje-
zondig te mogen vieren in Auberge de Rousch in 
Welten/Benzenrade. Als thema hebben wij dit jaar 
gekozen voor:

Glitter and Gold!

Na een jaar te moeten overslaan trekken we ko-
mende editie letterlijk alles uit de kast om weer te 
shinen als vanouds! Gebruik je fantasie en maak 
een glammy outfit, zodat we de tent samen weer 
op stelten kunnen zetten.

De voorverkoop vindt plaats op 3 november om 
20.00 uur bij café Teerling in Welten. De entree-
bandjes kosten 25 euro per stuk.

De Rousch verzorgt wederom een heerlijk ontbijt. 
Als je daar gebruik van maakt mag je eerder de 
zaal in en kun je een mooi plekje kiezen. Ontbijtjes 
kosten 10 euro pp.

Na 3 november liggen de overgebleven kaartjes bij 
drogisterij DA in Welten, bij drogisterij Etos in Dou-
we Weien en bij drogisterij DA op de Heerlerbaan.

We hopen jullie weer allemaal te zien!
DE BLUTSJE VA WELTE

Oproep!
Wij hebben vele trouwe bezorgers die zich om de 
14 dagen inzetten om alle buurtgenoten van onze 
wijkkrant, de Welterkoerier, te voorzien. Daar 
zijn wij, als bestuur van Buurgericht Werken, heel 
dankbaar voor.

Echter, de spoeling begint langzaam dunner te 
worden. We zoeken dan ook enkele nieuwe be-
zorgers. Dit is belangrijk om de Welterkoerier 
14-daags te kunnen blijven bezorgen door heel 
Welten èn Benzenrade.

Op korte termijn zoeken we vooral bezorgers voor: 
Benzenrade en omgeving Ir. Lelystraat/ Franken-
laan. Hebt U interesse, dan kunt u zich melden bij 
Dhr. André Jacobs, Gelein 48; tel.: 045-5711202
of via mail: a.j@home.nl



Ook ‘ONTMOET 
WELTEN-
BENZENRADE’ 
weer van start
Vanaf woensdagmiddag 27 oktober is er weer vrije 
inloop van 14.00 tot 16.30 uur.
Iedereen is welkom, van jong tot oud.

Let op…De locatie is veranderd! Mede door de 
omstandigheden geen St Anna meer.
Vanaf de 27e is het gerenoveerde deel van het 
Gemeenschapshuis onze nieuwe ‘ontmoetings-
plek’.  

We gaan eerst eens rustig van start en bijkletsen. 
Afhankelijk van de interesse en de animo kunnen 
we dan zien of èn welke themamiddagen we kun-
nen houden. 
Wij hopen alle oude bekenden weer te mogen 
ontmoeten, maar hopen zeker ook dat andere 
buurtgenoten de weg naar het gemeenschapshuis 
weten te vinden.

Wij verheugen ons u te ontmoeten!

Team Ontmoet WB

 

Foto: Imstenraderbos
door IVN.


