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Activiteiten 2014
Zaterdag 4 oktober
• Speeltuin ‘t Olitantje, sluiting...
leuke aktiviteiten voor iedereen.

Kom je mee chillen????
Voor de jeugd van groep 8 tim 74 jaar uit
Welten, Benzenrade, Aarveld en Bekkerveld!
In het gemeenschapshuis tegenover de kerk in Welten op
71 oktober, 8 november en 6december 2014 van 7 9.00 22.00 uur.
-

Zondag 5 oktober
• Rozenkranszondag,
TOG rozenkransprocessie
rond De Blok.
• Mondriaan,
32e MondriaanRun.
Dinsdag 7 oktober
• Welterkoerier,
uiterste inleverdatum kopij.
Donderdag 9 oktober
• Zij-Aktief,
bezoek: Museum van de vrouw.
Zaterdag 11 oktober
•St. BWWB & Alcander,
discoavond voor de jeugd.
Woensdag 15 oktober
• Welterkoerier,
verspreiding.
Zaterdag 78 oktober
•Heemkundever. Welten Benzr.,
onthulling plaqueffe
oorlogsslachtoffers
Zondag 19 oktober
•T.O.G. + harm. Caecilia Geulle,
concert in Blue.

De Welterkoerier
Boorde vol informatie

Entreekaarten worden verkocht bij de Dio drogist op de Weltertuynstraat
70. Ze kosten 3 euro per stuk, waarvoor je 3 consumpties ontvangt (daarna
kosten de consumpties 1 euro per stuk).
Entreekaarten zijn ook nog verkrijgbaar aan de ingang op de avond zelf,
maar bedenk wel: Op = Op! Er worden maximaal 2 kaarten per persoon
verkocht want je mag één vriend of vriendin meenemen (bijv. een
klasgenoof uit een andere wijk),
Het is nog steeds een disco zonder naam dus je kunt nog deelnemen
aan de wedstrijd om de meest originele naam! Een naam die we tevens
kunnen gebruiken voor een facebookpagina of instagram. Sluitingsdatum
is 1 0 okt. en de leukste inzending krijgt op 11 oktober 2 bioscoopbonnen
aangeboden door BWWBen Alcander(de initiatiefnemers). Stuur je idee
naar nsteijns@alcander.nl (ook voor het aanmelden van vrijwilligers).
Vraag aan je ouders/opa’s en oma’s of ze bereid zijn om mee te helpen
versieren, opruimen en mee te kijken of alles goed verloopt, We hebben
per avond minimaal 5 vrijwilligers nodig om alles in goede banen te
kunnen leiden.

Oefen je dance-moves en
kom op 77 oktober naar

Welten!!!!
Uïterljke inleverdatum kopij volgende
Koerier is dinsdag 7 oktober vôôr 12u.
Verspreiding woensdag 15 oktober

INF3 PAINA
Aanleveren kopij voor
de Welterkoerier.
Kopij en foto’s t.b.v. activiteiten in
Welten kunt u uitsluitend per mail aan
het redactieadres (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 logos apart in ]PEG, advertenties
altijd aanleveren in zwart-wit PDF
formaat, Voor het plaatsen van kopij
voor activiteiten die niet op Welten
betrekking
hebben
worden
plaatsingskosten betekend.

Belangrijke
Telefoonnummers:
Alarmnummer:
1 12
Gem. Heerlen:
140 45
GHW:
571 4386
Martinuskerk:
571 32 25
Meldpunt drugs- en
tippeloverlast:
14 045
Night-care:
577 88 44
Politie:
0900 88 44
Wijkagent Ronald Veltrop via centrale
voor acute gevallen: 0900 88 44,
voor andere zaken E-mail:
ronald.veltrop@limburg-zuid.politie.nl
Twifferaccount:
@POLVeltrop
Rd4:
543 71 86
Ziekenhuis:
576 66 66
Dierenambulance: 570 80 00
Milieupolitie:
140 45
Algemeen maatschappelijk werk:
561 52 60
Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Leo Haeren: leo.haeten@planet.nl
Centraal meldpunt huiselijk
geweld:
5740815
Meldpunt antidiscriminatie:
571 8501
Bureau voor rechtshulp:
571 9551
Kindertelefoon:
0800 04 32
Meldpunt openbare ruimte: 1 40 45
Klachtennummer Mondriaan
Zorggroep:
045 573 64 54
ZIUT, electriciteit/straalver
lichting/gas:
088 857 21 85
Kabel: 0800-0340, Water: 0800-023 3040
-

-

-

-

-

Colofon:
Redactieadres Welterkoerier:
Drukkerij Cuypers. St. Pieterstraat 48,
6463 CV Kerkrade T. 045 546 31 84

Mondriaan
voor geestelijke gezondheid

32e MondriaanRun op
zondag 5 oktober 2014
Zondag 5 oktober 2014 vindt de 32e MondriaanRun plaats: Een bijzonder
hardloopevenement op en rond het terrein van ggz-instelling Mondriaan
in Heerlen.
De MondriaanRun kenmerkt zich al jaren door een enthousiast
deelnemersveld van ongeveer 700 lopers en een geïnteresseerd
bezoekerspubliek van ruim 1500 toeschouwers,
Er zijn vier wedstrijdafstanden: Twee jeugdafstanden de 1000 en 2500
meter en de vijf en tien kilometer, Er wordt gestart en gefinisht aan de
achterzijde van de locatie: Kloosterkensweg in Heerlen. Voor de jongeren
klinkt om 1 0.00 uur het eerste startsein, De vijf kilometer start om 11 .30
uur en de tien kilometer om 1 2,30 uur.
-

-

Deelnemers kunnen zich tot 1 oktober aanmelden via www.inschrjven.nl
Na-inschrijving kan tot een half uur voor aanvang van iedere wedstrijd.
Voor informatie over o.a. kosten, tijden en route, zie: www.mondriaanrun.nI
Special guest
De MondriaanRun wordt dit jaar bijgewoond door
een speciale gast: Limburgs rentalent Ricardo
Floris, Hij zal op 5 oktober een warming-up voor
de jeugdige lopers verzorgen en het startsein
geven.

Destigmatïsering
Mondriaan is dé instelling voor geestelijke
gezondheidszorg in de regio
Zuid-Limburg. De organisatie staat midden in de
maatschappij en werkt actief aan het verbeteren
van de beeldvorming rond psychiatrie. Immers,
één op de vier Nederlanders krijgt ergens in zijn
of haar leven psychische problemen.
De Mondriaanflun is één van de activiteiten die Mondriaan organiseert
om verbinding te leggen tussen de wereld van de GGZ en die daarbuiten.
In de afgelopen jaren is gebleken dat een sportief evenement als de
MondriaanRun een waardevolle bijdrage levert aan destigmatisering. De
opbrengsten van het evenement komen ten goede aan het
activiteitenprogramma van de cliënten van onze instelling.

“Blauwe Zone”
in het winkelgebied Van Welten!!

-

t-mail
drukkerijcuypers@home.nl
Secretariaat: Buurtgericht Werken
Welten Benzenrade,
De Hoof 10, 641 95K Heerlen,

rinus.wanders@home.nl

www.bwwb.nl
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De blauwe zone is ingevoerd om in het winkelgebied
van Welten ruimte te reserveren voor winkelend
publiek welke met een stukje zekerheid hun
auto bij de middenstand kunnen parkeren.
Vergeet dus niet de parkeerkaart op het
dashbordkastje van uw auto te leggen!

De natuurlijke schoonheidssalon van Welten

Schoonheidssalon Vita Nova zegt dankjewel!
Op de oproep van twee weken geleden heb ik een heel groot aantal
reacties gehad om de body wrap te komen testen. De eerste resultaten
zijn zeer positief. Het blijkt ook dat het beste resultaat bereikt wordt door
een kuur van minimaal 6 wraps binnen 3 weken. Daarom heb ik voor jullie
een speciale introductie aanbieding opgezet.
6x Een body wrap op buik, bovenbenen of bovenarmen voor € 189,(normale prijs € 269,-)
Voor het maken van een afspraak of meer informatie kun je me
bellen of mailen.
Tot gauw!!
Susan Rohloff
Schoonheidssalon Vita Nova
Mergelsweg 29, 6419 EA Heerlen
tel. 0612440475

info@schoonheidssalonvitanova.nl

,
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Verkoop fruit
in de maand oktober elke
vrijdag, zaterdag en
zondag bij de boomgaard
en bij de Weltermolen aan
de Welterkerstraat nr 1 in
Welten (bij droog weer) of
op afspraak 06542 71 366

Zegt het voort

Beste ouders enlof bezoekers van
Speeltuin ‘t Olifantje
Het seizoen is weet bijna voorbij en de sluiting is
langzaam in zicht.
De officiële feestelijke sluiting van de speeltuin zal
dit jaar plaatsvinden op: Zaterdag 4 oktober
We zullen tijdens de dag weer wat leuke activiteiten
verzorgen, wat muziek en natuurlijk een drankje voor
iedereen,
Speeltuin Welten en speeltuin ‘t Oifantje werken daar
waar het mogelijk is samen... Vanaf september tot sluit
kunnen abonnementhouders 2014 gebruik maken van
beide speeltuinen! Een leuk extraatje
Op zaterdag 4 oktober zijn we gewoon geopend
vanaf 12 uur en de lampionnen optocht zal rond
19 uur gaan vertrekken vanuit de speeltuin.
Tradiegetrouw sluiten we af met een waar kampvuur.
We hebben dit jaar een erg mooi seizoen gehad met
een erg geslaagde opening, enkele schoolreisjes
maar vooral veel mooie dagen waarbij de
temperatuur het toeliet om het zwembad te vullen en
een plons te nemen. Als bestuur zijn wij weer blij dat
we veel kinderen een mooie dag hebben mogen
bezorgen.
Om dit te kunnen blijven doen met voldoende
bemanning voor het bestuur zijn we op zoek naar
nieuwe aanwas om mee te denken en te helpen Als
bestuur vergaderen we een keer per maand 2 uur en
hebben over dringende zaken middels de moderne
media contact met elkaar om zaken snel af te
handelen. Veel tijd neemt het niet in beslag maar wel
veel vreugde van het resultaat. Meld je aan via de
mail speeltuin.t.olifantje@gmaU.com als jij wat van
je tijd aan de speeltuin kunt besteden om er een
mooie speelgelegenheid van te houden.
.

Dio Drogisterij Weltertuyn is na de zomervakanie op
eigen initiatief gestart met een nieuwe actie: De
verkoop van wenskaarten met daarop prachtige foto’s
van Welten en Benzenrade. Het bijzondere aan deze
actie is dat de opbrengst van de verkochte kaarten
bijna geheel naar een goed doel uit Welten gaat.
Ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan T.O.G.,
hebben Paul en Jeanine van der Leek besloten om
de opbrengst van het eerste jaar te doneren aan onze
vereniging.
Er zijn 11 verschillende kaarten verkrijgbaar en ze kosten
t’ 1 ,50 per stuk inclusief envelop. Van elke verkochte
kaart gaat t 1 ,00 naar T,O,G.
Wij danken Paul en Jeanine van harte voor deze
originele actie en de mooie geste richting onze
vereniging.. Wij hopen natuurlijk samen met hen dat
deze actie een groot succes wordt!
Muziekvereniging Tot Onderling Genoegen Welten
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Punten uit het bestuurs-overleg dd. 10 september
2014 van stichting Buurtgericht Werken
Welten Benzenrade.
Zaken die aan de orde zijn gekomen:
1.
Helaas is recent ons oud bestuurslid Nand
Willems overleden. Hij was een aimabel mens die op
constructieve wijze aan onze discussies heeft
deelgenomen en altijd een positieve inbreng had.
Onze deelneming gaat naar de familie en we wensen
hun sterkte bij het verwerken van dit verlies.
2.
Verslag Wijkagent van de periode 10 juli tot en
met 10september2014.
De politie heeft twee fietsendieven aangehouden. Zij
hadden zich ook schuldig gemaakt aan fietsdiefstallen
bij het Atriumziekenhuis. Het onderzoek werd geleid
door de afdeling VVC (Veel Voorkomende
Criminaliteit). Bij het doen aangifte van tietsdiefstal is
het altijd van belang zoveel mogelijk gegevens te
verstrekken zoals o.a. het serienummer maar ook (bij
nieuwere modellen) het tagnummer.
Melding van een poging diefstal personenauto met
geweld. Twee jongens in de leeftijd van 15-20 jaar
probeerden op de parkeerplaats van Nieuw Eyckholt
gelegen naast de afrit van de N281 een personenauto
te stelen van een vrouw die net bezig was om haar
boodschappen in de auto te leggen. De vrouw raakte
hierbij gewond aan haar hoofd. In de Jos Habetsstraat
werd geprobeerd een personenauto te ontvreemden.
Het bleef bij een poging. In de Valkenburgerweg werd
ook geprobeerd een auto te stelen, het voertuig bleef
achter met de nodige schade. Op de Dr.
Goossensstraat werd een auto gestolen die later in
Sittard uitgebrand aangetroffen werd, Vanaf
parkeerplaats Nieuw Eijckholt werd een personenauto
gestolen. Melding van inbraak in een personenauto
in De Kommert.
Een gesloten gekoelde aanhanger werd gestolen die
op de Jos Habetsstraat geparkeerd stond. Een tweetal
meldingen van fietsdiefsfallen. Er werd geprobeerd
een materiaalcontainer open te breken die op Nieuw
Eyckholt stond. Het bleef gelukkig bij een poging en
er werd alleen maat wat btaakschade veroorzaakt.
Wederom een drietal meldingen van verlaten plaats
ongeval. Op dinsdag 1 2 of woensdag 1 3 augustus
raakte een lantaarnpaal op de Pijnsweg beschadigd
ten gevolge van een aanrijding. De veroorzaker reed
door. De politie is op zoek naar getuigen. Een aantal
geparkeerde auto’s werden bekrast. Drie meldingen
van diefstal kentekenplaten. De afgelopen 2
maanden zijn meerdere inbraken in tuinhuisjes
geweest in de omgeving van de Frankenlaan en de
John F. Kennedylaan. Een melding van vernieling aan
woning. Het beeld in de kasteeltuin van kasteel
Terworm is vernield. In het buitengebied van Terworm
werd een persoon aangehouden op verdenking van
4

poging diefstal van een aanhanger. Zijn voertuig was
voorzien van valse kentekenplaten, de man was onder
invloed van alcohol en kon zich niet legitimeren. Op
de Daelsweg werd een snelheidscontrole gehouden.
Hierbij flitste 7 keer het fototoestel waarbij de hoogst
gemeten snelheid 107 km/uur was waar 60
toegestaan is. Tevens kreeg nog een bestuurder een
verbaal omdat hij niet de verplichte autogordel droeg.
Opvallend is dat wederom geen inbraken in woningen
zijn geweest.
3.
De oordeelsvorming en het bepalen wat de
gevolgen zijn voor onze wijk van het feit dat de
gemeente meerdere taken van de landelijke overheid
overneemt op het gebied van het Sociaal Domein is
een van de agendapunten voor de volgende
vergadering.
4.
De jeugddisco is weer nieuw leven ingeblazen.
De Disco’s zijn ingepland voor 11 oktober, 8 november
en 6 december 2014 in het gemeenschapshuis. De
flyers en affiche worden verspreid. Gekozen is voor een
centraal punt waar je de kaarten kunt kopen, namelijk
bij onze DiO in de Weltertuynstraat. De disco is alleen
voor kinderen vanaf groep 8 tot en met de leeftijd
van 1 4 jaar.
5.
Een straat dan wel buurifeest is niet voor alle
wijkbewoners en komt dan ook niet in aanmerking voor
financiële ondersteuning door BWWB. Alleen
activiteiten die openstaan voor alle wijkbewoners van
Welten-Benzenrade kunnen hiervoor een aanvraag
doen, onderbouwd met een gespecificeerde
begroting.
6.
De nieuwe website is nagenoeg klaar. Het is
binnenkort te vinden onder www.bwwb.nI
7.
Het oversteken van de Tichelbeekstraat bij de
kruising met de Kloosterkensweg en de Doom zou
wellicht veiliger zijn met een Zebra pad. Wij informeren
bij de gemeente voor de mogelijkheden.
8.
Zij Actief heeft een wijziging in haar programma
doorgeven. Namelijk de excursie naar de Hallmark
Cards op 20 november gaat niet door. Zij gaan nu op
20 november om 15.00 uur naar de Arcus Campus
voor een rondleiding.
9.
De beschildering van het viaduct bij Benzenrade
gaat binnenkort beginnen, met de hulp van de
plaatselijke jeugd. Het is gepland in de week van 29
september tot en met 4 oktober (week 40). Dan is de
weg aldaar ook afgezet.
10. Voor het Bakhoes in de Loorenhof is een
omgevingsvergunning afgegeven. De voorbereidingen
voor de bouw kunnen nu starten.
11. Goed voor de buurtbewoners om te weten: De
visboer staat elke donderdag en de groenteboer elke
woensdag op het pleintje bij de PLUS markt.
12. De plaquefte met oorlogsslachtoffers Welten
Benzen rade hangt bij de kerk, zaterdag 1 8 oktober
1 5.00 uur wordt deze officieel onthuld, met enige
plechtigheden.
Volgende vergadering is op 8 oktober 2014
Secretariaat: dhr. S.L. Wanders, de Hoof 10,
6419 EK Heerlen, mail: rinus.wanders@home.nl

Welten_nodigt_uit
Een actieve ondernemer van
Welten Benzenrade!!
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De Opticiën van Welten.

-

Op deze plek,
lx per maand
uw advertentie
Ook nog eens met

een leuke kortïng!!
Heeft u interesse?
Laat het de
redaktie weten

Adverteren in de Welterkoerier...
en gezien worden!

Het Café van Welten...

6 ..wfr

Van der

Bijl (Jptiek

Kinderbrillen
altijd vaste lage prijs
Montuur en glazen €150,Montuur en glazen extra dun € 175,Montuur extra dun en asferisch glazen € 200,Keuze uit 500 modellen.
Ongeacht rayban,Vingino,Nike,Red design enz.
sterkte ± 6.00 tlm-6.00 cyl -2.00

Rogier & Joyce van der Bijl
Weltertuynsfr 68A, 6419 CV Heerlen,
fel. 045 571 40 42
-

info@vanderbijloptiek.nl
www.vanderbïjloptiek.nl

De Chocola terie van Welten.

«bonbons ‘repen truffels
‘relatiegeschenken
‘feestdagen-chocolade
‘thema-chocolade “kinderfeestjes
“workshops ‘suikervrije chocolcde
‘ambachtelijk bereid ijs

“Kom genieten van onze speciaalbieren,
uitstekende wijnen, heerlijke koffie of
een lekker glaasje fris!
Daarbij kunnen wiju
zeer smakelijke hapjes serveren.

Feestje of borrel in ons authentieke Café?
Neem gerust contact
met ons OP.”
Café Teerling, bij Jelle & Susan
1: 045-57 1 67 20 en info@cafeteerhng.nl

VISSER CHQCOLAbE
Weltertuynstraat 74, 6419 CV Heerlen
T: 045-579 05 50 F: 045 574 02 40
www.visserchocolade.com
-
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Activiteiten
Zorg centrum St.

Ânn
De Doom 9 Welten

Post uitvaartzorg
Voor zorg en

nazorg

“afscheid nemen in huiselijke sfeer”
Persoonlijke benadering en vakkundige verzorging
van uitvaarten conform de wens van alle betrokkenen

cen1nm St Ama diver5
5iaam orie’rt In z
‘euke acUuikkt.n.. Ook u kunt hëora,i U.elnerni.
Maida 6 okhber 14
Diapeserrtatie door boswachter Dhr Van Loo Gratis toe
gaiig ons1np1ee legen betrg. lijd: 1SÛ0 —1700
VrIcte 10 aktaber 2014
Optraden V4ter fam1Icor. Gratis toegang. Conunpt1es
tegen taiIng. Tqd: 1OO-2100
Vrijdeg 24 okleber 2014
Mocieehow eTZOrgci cioor H & A Mode. Gretla toegang.
Consumpiea tegen betaNng. Tijd: 1 &0 —1 &û t.az.

iedere woerecbg er 15O0 ;LOo ww kunt ii

eInin
‘Yogaiea. Deze (Cil gege door een gdlonerd
-

a’i de

De ktn 7iffl l.cht$ €
Heeft t wapen over ce (so’ottën zot

,-

afscheidskarner:
Kruis straat 16
6411 BT Heerlen

*‘

110 (P.P1.

wIj leren7

t) kunt ltljd cont1 opnemen mlt onze Ideteryice:
0900 77747fl Onz, nrirks staan u
1* woud.

0455429988

infopostuitvaartzorg.n1
www.postuitvaartzorg.nl

2e Motortoertocht 26 oktober
2014 voor motorhelden in
Welten en Benzenrade
Zin in een motortoertocht?
Weinig of te weinig km’s gemaakt dit jaar?
Je kunt het nu goed maken.

VOet treet lrToriie over de actMleltan kunt ii contact
opwnen met &ina Weszeks of SiMa WaChmId:

Tel, 45)576 0720.
r g mc ling

Vertrekpunt: Plus-schoolplein Welten te 10.00 uur.
Verzamelen: Vanaf 09.30 uur.
Pond de klok van 1 4.30 uur nazit in café leerling, de
hoeskamer van Welten.
Jong of oud, race, four, easy-rider of zijspan, alles is
mogelijk. Ook duopassagiers zijn van harte welkom.
Er zijn geen bijkomende kosten aan verbonden. Een
volle tank, een verzekerde motor in goede staat en
goed gehumeurd zijn de enigste voorwaarden.

Wordt het een koude poten tocht, gaat het regenen
of schijnt de zon? Het maakt niet uit. Deze no nonsense
motortocht gaat onder alle weersomstandigheden
door. Diegenen die het vorig jaar afzagen deel te
nemen, hadden pech, Het werd stralend weer.

Wordt het te gek met de weergoden, korten we de
route in. Het gaaf om het “wij-gevoel”.
Kijk eens wie er allemaal motorrijden als hobby
hebben. Laatje zien.

Dezelfde motormuizen als het vorig jaar, Hub en Cor,
hebben wederom een tocht uitgezet voor alle
motorrijders, rijdsiers en opzitters uit Welten en
Benzen rade.

Laat even weten wie je bent en welke motor je bestuurt.
Geen motor, geen probleem ook huren behoort tot
de mogelijkheden.
Deelname uiteraard op eigen risico.

Het doel is kennis maken, interesses uitwisselen en wie
weet nog wat meer, van en over deze fantastische
hobby.

Plan datum en tijdstip in je agenda en stuur een mailtje
naar een van onderstaande E-mailadressen. We willen
tijdig op de hoogte zijn van het aantal deelnemers.
Verdere info volgt dan op het door jou opgegeven
E-mailadres.

Zondag 26 oktober 2014 vindt deze toertocht plaats
onder begeleiding van enkele ervaren voorrijders. Het
traject zal ongeveer 250 km bedragen door de
Ardennen en de Eifel.
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Opgeven: hubstevens@kpnmail.nl en/of
corhouben@zïggo.nl

Voor vakkundige schoenrepa
komt u naar

Schoen
Benze

ie

ij Schïn
ade8B

IO45- 128647
Geopend van woe dag tim zate
van 9.00
7 2.00 uur

ag

Oktob ractie
Hakken 2e ar halve prijs
-

-

reparer
-

allé
hoe n
fgel erd or en.

c

Mannen blijven kinderen,
alleen het speelgoed
wordt duurder

D

Vrijwilligers
Het werk bij Sensoor en Sensoor-e wordt uitgevoerd
door vrijwilligers. Die bereid zijn om wekelijks een aantal
uren aan dit werk te besteden.
Vrijwilligerswerk, dat kun je om verschillende redenen
doen. Omdat je iets wilt doen waar je plezier in hebt
of iets wat je in je dagelijkse leven zelden doet. Omdat
je samen met anderen iets wilt ondernemen of nieuwe
talenten in jezelf wilt ontdekken. Omdat je een deel
van je Vrije tijd zinvol wilt besteden of omdat het een
pré is op je CV bij sollicitaties.
Elke vrijwilliger heeft zijn eigen motieven om zich in te
zetten. En elke vrijwilliger vindt iets bij Telehulpverlening
Limburg wat hem of haar aanspreekt. Plezier, leren,
kontakten, iets betekenen voor een ander..,,.

-

Sch nen di
elder
fle rt
kom
t bij ons terec t.

Opleiding
Natuurlijk worden de vrijwilligers van Telehulpverlening
Limburg goed op hun werk voorbereid,.
Na de zomervakantie start er een basistraining.
Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen nu al een
informatiepakket aanvragen via telefoon:
045 571 91 66 of E-mail zuid@telehulplimburg.nl
Of via de website www.telehulplimburg.nl
-

Sensoor Telehuipverlening Limburg

Vrijwilligers gezocht voor een
goed gesprek
Telehuipverlening Limburg is op zoek naar vrijwilligers
die een goed gesprek willen en kunnen voeren. De
stichting komt oren en ogen te kort voor de
hulpverlening via telefoon en internet.
Telehulpverlening Limburg helpt op afstand. Door naar
mensen te luisteren, door met ze te praten, door
advies te geven en door te verwijzen, Dit in een
(anoniem) telefonisch gesprek, of via chat en E-mail.
Telefonische hulp krijgen mensen van de afdeling
Sensoor Telehuipverlening Limburg. De telefoon is 24
uur per dag bereikbaar en wordt elk jaar ongeveer
20.000 keer gebeld. Over de meest uiteenlopende
onderwerpen zoals relatieproblemen, depressiviteit,
angsten etc. Ook wordt er veel gebeld door mensen
die eenzaam zijn en die gewoon een praatje willen
maken.
SensoorTelehulpverlening Limburg werkt mee aan een
landelijk netwerk om zelfdoding te voorkomen. Dat
betekent dat er ook telefoongesprekken gevoerd
worden rond dit thema.
Hulp via chat en email wordt verleend door Sensoor
e Telehulpverlening Limburg. Gechat wordt er op vaste
tijden, e-mails kunnen altijd beantwoorden worden.
Ook via chat en E-mail worden er allerlei onderwerpen
besproken: psychische problemen, rouw en verlies etc.

EI WAS EEN
JM WMRIN WE AL IIEËL VEti
LIEVE IIff-BAÏ’S 0? DE WELFID,
HtHtN M0[N kELtEN!
IIDEtEEN QNVEIIEND I[DÂNK!
(t

J LLRJ)L

7
t

Dfrt’ernot 48
6349 VP 5imp.l
O6191963O

inukfijke&xiI

7

8U RGERN Ei

BURGERNET
Voelt u zich betrokken bij uw eigen buurt? Bent u alert en
wilt u persoonlijk bijdragen aan een veilige
leefomgeving? Neem dan deel aan Burgernet!
Met Burgernet helpt u de politie om verdachten van
misdrijven op te sporen of om vermiste personen terug
te vinden. U helpt dus echt mee aan de veiligheid in uw
buurt. Daarnaast kunt u ook, via uw t-mail geïnformeerd
over tal van veiligheidsaspecten bij u in de buurt.
Wat is Burgernet?
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen politie,
de gemeente en u als burger met als doel om de
veiligheid in uw eigen leef- en werkomgeving te
bevorderen.
Hoe werkt Burgernet?
Via uw vaste of mobiele telefoon ontvangt u een
ingesproken bericht of u ontvangt per sms een
teksibericht Daarin wordt u verzocht om uit te kijken naar
een duidelijk omschreven persoon en/of voertuig. Zo
helpt u direct bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s),
een voertuig of vermist kind. Hebt u op basis van het
bericht een tip voor de politie? Bel dan met het speciale
Burgernetnummer: 0800-00 1 1. Dit nummer is gratis.
Alle ingeschakelde deelnemers krijgen een bericht over
de afloop van de betreffende actie. Uiteraard zijn aan
deze berichten geen kosten verbonden.
Burgernet App
Bent u in het bezit van een smariphone dan kunt u gratis
de Burgernet App downloaden. Op deze manier
ontvangt u niet alleen een burgernet in uw directe werk
en/of woonomgeving, maar ontvangt u ook een
burgernet bericht op de locatie waar u zich op dat
moment in Nederland bevindt.
Facebook
Burgernet Limburg heeft een eigen Facebook pagina.
Deze wordt inmiddels door ruim 50.000 burgers in onze
provincie wekelijks bekeken. Wanneer u deze pagina
doet “Liken” (vind ik leuk) dan ontvangt u nog meer
informatie aangaande vermissingen, verdachten en
overige gebeurtenissen. Ook via Facebook ontvangt u
een terugkoppeling over het resultaat wat is behaald.
Deelnemers
Momenteel hebben zich ruim 125.000 mensen
aangemeld bij Burgernet. Niet alleen burgers maar ook,
ondernemers,
centrales,
taxi
en
Veolia
beveiligingsbedrijven zijn aangesloten bij Burgernet. Op
deze manier vergroten we de kans dat vermiste personen
worden terug gevonden en daders van misdrijven
kunnen worden aangehouden.
Aanmelden
Meldt u aan op www.burgernet.nl of via de
Burgernet App.
De wykagent
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Zij-Aktief Welten
Noteer alvast in uw kalender.
20 november om 15.00 uur naar de Arcus Campus
voor een rondleiding.
(De geplande excursie naar de Hal/mark Cards op
bovenstaande datum gaat niet door).

32e MondriaanRun op
zondag 5 oktober 2014
Inwoners van Welten en Benzenrade, graag rekening
houden met verkeersoverlast op deze dag.
Voor meer informatie zie: www.mondriaanrun.nl

De Welterkoerier verschijnt in de
EVEN weken.

Inleveren kopij ïn de
ONEVEN weken op
dinsdag vöôr 12u.

