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Activiteiten
2014
Zaterdag 18 oktober
•Heemkundever. Welten Benzr.,
onthulling plaquette
oorlogsslachtoffers.
Zondag 19 oktober
•T.O.G. -1- harm. Caecilia Geulle,
concert in Blue.
Dinsdag 21 oktober
• Welterkoerier,
uiterste inleverdatum kopij.
Woensdag 22 oktober
• CV de Vlavrëters,
start officiële voorverkoop
entreebewijzen “Büttepreuve”.
Zondag 26 oktober
• Motormuizen Welten-Benzenrade,
2e Motortoertocht.
Woensdag 29 oktober
• Welterkoerier,
verspreiding.
Zaterdag 1 november
•De Loorenhof,
jaaijkse “Natuurwerkdag.

WEBSITE BWWB ACTIEF !!!

WO.

—

29 okt. Oplage 2000 expi.

www.bwwb.nI

Afgelopen maand oktober 2014 is de vernieuwde
website van Buurtgericht Werken Welten
Benzenrade (BWWB) live gegaan.
Bezoek de site via het internetadres www.bwwb.nl
voor meer informatie over Welten Benzenrade en BWWB.
Zo is de Welterkoerier er ook online te- vinden en -lezen.

Büttepreuve 2014 in Welte Bensroa
Op zaterdag 22 ën op zaterdag 29 november
(aanvang 19.45 uur; zaal open om 18.45 uur!)
organiseert Carnavalsvereniging de Vlavrèters Welte/Bensroa in de
aanloop naar een nieuw carnavalsseizoen inmiddels alweer voor de
dertiende keer Büttepreuve.
In november 2002 vond in ons dierbare Welten en Benzenrade het
allereerste Büttepreuve plaats, zoals dat in de loop van de jaren daarna
uitgroeide tot twee avonden genieten van de beste büttereedners die
Limburg (en ook Brabant) voortbrengt. Het eerste in zijn soort in Limburg!!
Laat u in ons tot ‘Theater van de Lach” omgedoopt Gemeenschapshuis,
opnieuw verrassen door een avondje echt carnavalsplezier met de top
van de Limburgse en Brabantse büttereedners. Zoals u gewend bent 6
toppers én uiteraard wordt de aftrap gedaan door de Jeugdkampioen
van het afgelopen carnavalsseizoen.
Het programma wordt als vanouds door meervoudig Limburgs
büttekampioen Hub Stassen op zijn eigen onnavolgbare manier aan elkaar
gepraat.
De muzikale omlijsting is in de vertrouwde handen van DJ Frans Robroek.
11 hebt een avond topamusement voor € 75,00.
De officiële voorverkoop start op woensdag 22 oktober vanaf 19.30 uur

in Café-Bijart Teerling!

De Welterkoerier
Boordevol informatIe!

Daarna zijn de kaarten te koop op onderstaande adressen:
Café Teerling aan de Welterkerkstraat,
Drogisterij DIO aan de Weltertuynstraat,
Gemeenschapshuis Welten,
en bij Math Eyssen: tel. 06 200 33 999 of math.eyssen@kpnmail.nl
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INFc 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 JPEG, advertenties
altijd aanleveren in zwart-wit PDF
formaat. Voor het plaatsen van kopij
voor activiteiten die niet op Welten
betrekking
hebben
worden
plaatsingskosten berekend.

Belangrijke
Telefoonnummers:
Alarmnummer:

112

Gem. Heerlen:
140 45
GHW:
571 43 86
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
Iwitteraccount:
@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.haeren@planet.nl
Centraal meldpunt huiselijk
geweld:
5740815
Meldpunt antidiscriminatie:
571 8501
Bureau voor rechtshulp:
571 95 51
Kindertelefoon:
0800 04 32
Meldpunt openbare ruimte: 140 45
-

Mondriaan
voor geestelijke gezondheid

‘Angst de baas’ voor 55÷
start 23 oktober
Cursus
De cursus Ylngst de baas’ voor mensen van 55jaar en ouder helpt u
om minder te piekeren en beter om te gaan met angst.
Deze cursus is gericht op het verkrijgen van kennis over angst en inzicht in
het ontstaan van het klachtenpatroon. Het accent ligt op het leren van
vaardigheden om de angstklachten te lijf te gaan. Daarnaast biedt de
cursus gelegenheid voor onderlinge erkenning en herkenning.
Cognitieve therapie is belangrijk in de cursus. U leert hierdoor hoe u invloed
uitoefent op uw angst. De mate van angst heeft immers alles te maken
met de manier waarop u denkt.
Deze 10 wekelijkse start in 2014 zowel in het voorjaar als in het najaar. De
cursus vindt plaats in Heerlen, John F. Kennedylaan 301. Voor aanvang
van de cursus is er een individueel kennismakings-gesprek met de
cursusleider. Daarin wordt samen met u bekeken of u baat kunt hebben
bij deze cursus. De cursuskosten zijn € 30,-.

-

Planning ‘Angst de baas’ najaar 2014
Van 23 oktober t/m 11 december 2014, iedere donderdagochtend van
10.00 -12.30 uur. De terugkomdag vindt plaats op 12 februari 2015.
Planning ‘Angst de baas’ voorjaar 2015
Van 12mei t/m 30juni 2015 iedere dinsdagmiddag van
13.00 15.30 uur. De terugkomdag vindt plaats op 25augustus2015.
—

Planning ‘Angst de baas’ najaar 2015
Van 22 oktober t/m 10 december 2015 iedere donderdagochtend van
10— 12.30 uur. De terugkomdag vindt plaats op 11 februari 2016.

-

Klachtennummer Mondriaan
Zorggroep:
045 573 64 54
-

ZIU, electriciteit]straatver
lichting/gas:
088 857 21 85
Kabel: 0800-0340, Water: 0800-023 3040
-

Colofon:
Redactieadres Welterkoerier:
Drukkerij Cuypers, St. Pieterstraat 48.
546 31 84

6463 CV Kerkrade 1. 045

Voor aanmelding en/of informatie kunt u contact opnemen met
het secretariaat Mondriaan Ouderen T 045 573 63 63 of
secretariaat.ouderen@mondriaan.eu

“Blauwe Zone”
in het winkelgebied Van Welten!!

-

E-mail
drukkerijcuypers@home.nl
Secretariaat: Buurtgericht Werken

Welten Benzenrade,
De Hoof 10, 6419EK Heerlen,

rinus.wanders@home.nl
www. bwwb. fl1
2

Aanmelden

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
dashbordkasije van uw auto te leggen!

Loorenhof doet weer mee aan de
landelijke Natuurwerkdag
Zaterdag 1 november is er weer de jaarlijkse
Natuurwerkdag. In heel Nederland wordt er dan
mogelijkheid geboden om als vrijwilliger mee te weken
in de natuur.
Op de website www.natuurwerkdag.nl
staat alle informatie.
Een van de mogelijke locaties is de hoogstam
fruitboomgaard De Loorenhof in Welten. In deze
boomgaard, die dit jaar 25 jaar bestaat, kan
meegewerkt worden aan het onderhoud van de ruim
1 20 truitbomen. Behalve de fruitbomen is er ook allerlei
werk te verrichten aan de afrastering, de hagen, de
wilgen en de poel. Het snoeiwerk levert veel snoeihout
dat afgevoerd moet worden.
Genoeg werk te doen, dus kom om ook op 1
november naar de Loorenhof en maak kennis met de
mooiste hoogstam fruitboomgaard van heel Parkstad.
Je kunt je aanmelden op de site van Natuurwerkdag
of je komt gewoon op zaterdag 1 november om
10 uur naar de Loorenhof.
We zetten de poort onder de kastanjebomen bij de
Weltermolen open. Voor kinderen is dit ook heel leuk
maar wel graag onder begeleiding. Zorg dat je
aangepaste kleding en stevige schoenen aan hebt
want werken in de Loorenhof betekent ook datje vieze
handen en schoenen kunt krijgen.

Iemand van het IKL uit Roermond komt instructie
geven over veilig klimmen op de ladder bij snoei- en
oogstwerkzaamheden.
Er hangen nog appels aan de bomen die geplukt
moeten worden. Iedereen die komt helpen kan een
zak vers geplukte appels mee naar huis nemen.
Iedereen is welkom op zaterdag 1 november.
We werken tot ca. 14:00 uur.
www.deloorenhof.nl

Post uitvaartzorg
Voor zorg en nazorg
“afscheid nemen in huiselijke sfeer”
Persoonlijke benadering en vakkundige verzorging
van uitvaarten conform de wens van alle betrokkenen

afscheidskamer:
Kruisstraat 16
6411 3T Heerlen

045542998$

info@postuitvaartzorg.nl
www.postuitvaartzorg .nl

2e Motortoertocht 26 oktober
2014 voor motorhelden in
Welten en Benzenrade
Dezelfde motormuizen als het vorig jaar, Hub en Cor,
hebben wederom een tocht uitgezet voor alle
motorrijders, rijdsters en opzitters uit Welten en
Benzenrade. Het traject zal ongeveer 250 km
bedragen door de Ardennen en de Eifel.
Vertrekpunt: Plus-schoolplein Welten te 10.00 uur.
Verzamelen: Vanaf 09.30 uur.
Rond de klok van 14.30 uur nazit in café Teerling, de
hoeskamer van Welten.
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 te gek met de weergoden, korten we de
route in. Kijk eens wie er allemaal motorrjden als hobby
hebben. Laatje zien. 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. Plan datum en tijdstip inje
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.

Opgeven: hubstevens@kpnmail.nl en/of
corhouben@ziggo.nl
3

WeI-bart ri
De Bewegingstherapeut van Welten...

Nieuwe Lessen
-Beweging en Balans
-Iaichi—Qigong
Fit en gezond door
fysieke en mentale balans

Het Administratiekantoor van Welten...
Welfertuijnstraat 49A
6419 CS Heerlen
te!.: 045-571 7794
tax:045-571 1203

E-moil: pafeIskLcobalIero@plonet.nI

Informatie / Aanmeldïna
Tel. 06-40584506/06-57348789/045-8885534

E-mail: info@vidavital.nl

Site: www.vïdavïtatnl

*

adminis&atieknïor
ateÏski & abaikro

*ittA
——

7’uht’et

1

boekhouding • loonadministratie• belastingzaken
bedrijfsadvies en -begeleiding
voor het midden- en kleinbedrijf en particulieren

De Fysiotherapeut van Welten...

VU

—

Fysiotherapie Weltertuijn
1i-1

RIICI.
DAVE FIENDRnc

Om u op een vrijblijvende wijze kennis te laten maken met ons
bedrijf hebben wij de volgende actie gedtroduceerd binnen ons
diensten pakket:
Een onderhoudsactie waarmee wij uw tuin vakkundig op orde
brengen voor het desbetreffende seizoen voor een vast bedrag
van slechts € 165,- Inclusief B1W

Wat kunt u van deze actie verwachten:
• Er worden 4 manuren door een vakbekwaam hovenier in uw tuin
gespendeerd:
•Van te voren wordt met u rondgelopen in uw tuin en besproken
wat er gedaan moet worden:
•Groenatal tot 100 kg wordt afgevoerd naar een erkende
atvak,erwerker:
•2 Kilo organische meststof, Culterra, wordt geleverd en gestrooid:
•Eventuele vragen over de tuin worden meteen beantwoord,
Er wordt noo[t meer gefactureerd dan de € 165,-tenzij, in onderling
overleg, van bovenstaande lijst wordt afgeweken.
Na oplevering van de werkzaamheden dient de tactuur contant
voldaan te worden.

Jos Habetsstraat 21, 6419 CB Heerlen M: 06 15668835
T: (045) 785 14 35 E: into@groenservice-hendriks.nI
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•
•
•
•
•
•

Ook voor endermologie,
behandeling voor
Cellulite
Huidverslapping
(lymfe-) oedeem
Litteken- en brandwonden
Sportbiessure
Pré en post operatieve
chirurgische ingrepen
Weltertuijnstraat 6$
6419 CV Heerlen
Tel: 045 571 23 43

Het Atelier van Welten/Benzenrade...

De Bakker van Welten...

Elke zondag geopend van

9.00 uur
•
•
•
•

Her- en verstelwerk aan kleding.
Bedrijtskleding reparatie en onderhoud.
Maatkieding voor dames, heren en kinderen.
Ontwerpen en maken van:
• Bruids- en communiekleding.
• Gelegenheidskleding.
• Lessen voor beginners en gevorderden.
• Het vermaken en maken van gordijnen.
• Alle andere werkzaamheden kunnen in overleg.

-

13.00 uur.

Verse broodjes, brood,
vlaai, banket en koffie!!

Atelier ‘t $cliaartje
Dr. Goossensstraat 46, 6419 CE Heerlen
Mobiel +31 (0) 6 51 391 067
Email: tschaartje@bima.nl
www.ateliertschaartje.nI
Bel of mail gerust voor inlichtingen, een
afspraak, of op verzoek ook service aan huis.
-

De Super van Welten.

4

‘til

SANKET

www. bakkerijvoncken.nl

De enige Register Makelaar en Taxateur
gevestigd in Welten.

L

::PLuS
Winnubst-Welten

De Doom 3, 6419 CW Heerlen
Tel: 045 571 04 05
www.plusparkstad.nl

•

Verkoop en Taxaties

•

Aankoop begeleiding

Leon Knops
De Thun 32, 6419 XJ Heerlen
045-5717035/0638712496
Wilt u uw woning in Welten/Benzenrade
verkopen, neem dan contact met mij op
voor een gratis advies en een vrijblijvende
waardebepaling.

-

infoIeonmakelaar.nl / www.leonmakelaar.nl
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PROGRAMMA JAZZCLUB ZUID LIMBURG 201 4-2015
Zat 04-10

Orleana ]azzband 20.30 u

Zat 01-11

Thomas L’Etienne NO. Friends 20.30 u

Zat 29-11

Sunset Swing 20.30 u

Zon 28-12 Trio Harry Kanters welcoms 14.00 u
Engelbert Wrobel
Zon 25-01 The Swing & Boogie All Stars 14.00 u1Zon 01-03 4 ACES Robert Veen 14.00 u
Zat 11-04

JAZZNIGHT

Zat 2 5-04

N.O. Revival Stompers 20.30

Zat 30-05

The Revivalists 20.30 u

;Iub

PODIUM: TREFCENTER AMICITIA, MARKT 9, HOENSBROEK
JAZZNIGHT VINDT PLAA TS IN KASTEEL HOENSBROEK

Onthulling en inzegening
plaquette Weltense
oorlogsslachtoffers
Tijdens de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking op 4
mei wordt bij de Sint Martinuskerk alle
oorlogsslachtoffers herdacht. Zij die de Weltense
oorlogsslachtoffers persoonlijk gekend hebben zijn al
op leeftijd. Hun aantal wordt ieder jaar minder. De
meeste Weltenaren hebben geen enkele herinnering
aan de voormalige dorpsgenoten die omkwamen.
Velen kennen hun namen niet eens.
Omdat hun namen nooit
vergeten mogen worden,
werd korte tijd geleden op
initiatief van Heemkunde
vereniging
Welten
Benzenrade bij de Sint
Martinuskerk een plaquette
geplaatst met daarop de
namen van Weltense
slachtoffers uit de Tweede
Wereldoorlog en van de
politionele
acties
in
voormalig Nederlands-Indië (Indonesië). Het plaatsen
6

van de plaquette werd mede mogelijk gemaakt door
financiële steun van Stichting Buurgericht Werken
Welten-Benzenrade en Steenhouwerj Eymael uit
Kerkrade. Het kerkbestuur van de Sint Martinusparochie
gaf toestemming de plaquette tegen de muur van
de kerk te plaatsen.
De onthulling en inzegening van de plaquette zal
plaatsvinden op zaterdag 78 oktober 2074 om
75.00 uur bij de Martinuskerk te We/ten aan de
hoofdingang.
Programma
Welkomstwoord
Herdenkingstoespraak
Voorlezen gedichten
Inzegening van de plaquette
Last Post
Twee minuten stilte
Leggen van bloemen
Afsluiting en dankwoord
U bent van harte uitgenodigd om deze
plechtigheid bij te wonen.

SLAGINGSPERCENTAGES RIJSCHOLEN ONDER DE MAAT,
OOK IN PARKSIAD
Nederland, mede doordat het UWV opleidingen tot
rjinstructeur vergoedt voor mensen met een uitkering.
Helaas is gebleken dat dit niet altijd de meest
gemotiveerde rjinstructeurs zijn, dit komt mede door
het gebrek aan kennis en ervaring. Beginnende
rjinstructeurs kunnen het beste eerst een paar jaar
voor een bestaande rjschool gaan werken voordat
ze echt voor zichzelf beginnen.
Het rijbewijs, tegenwoordig wil iedereen het halen.
Maar wat is nou een goede rjschool? Waar letje
op bij het kiezen van een rjschool? In de omgeving
Parkstad zijn ongeveer 750 rijscholen. Welke kies
je: Ga je voor een lage prijs per lesuur of ga je
voor een hoog slagingspercentage?
Op de website van het CBR (Centraal Bureau voor
de afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen in Nederland)
staat over de keuze van een goede rjschool: “Wees
kritisch bij het kiezen van een rjschool. De ene rjschool
geeft veel meer waar voor je geld dan de andere.
Een goede rjopleiding is de basis voor een veilige
toekomst op de weg. Het gaat erom dat je
verantwoord leert rijden en niet dat je ‘even’ het
rijbewijs haalt. Een goede rjopleiding is een investering
in je eigen veiligheid. Het gaat erom dat je
verantwoord leert rijden en niet datje zo snel mogelijk
het examen aanvraagt.”
Gelukkig heeft tegenwoordig bijna iedere rjschool wel
een goede website, hier is veel informatie vanaf te
halen.
Ook op de website www.rjschoolgegevens.nI van
het CBR is veel informatie te vinden.
Ger Scheijven, al 22 jaar rjinstructeur in Parkstad en
omgeving, is sinds 12 jaar eigenaar van zijn eigen
rjschool.
Sinds een jaar heeft hij een tweede auto in dienst.
Ger Scheijven zegt op de vraag wat nou een goede
keuze is het volgende: “Het is het beste om de
slagingspercentages te controleren, niet alleen van
de rjschool waar je bij wilt maar ook van andere
rijscholen in de omgeving. Zo kun je zien wat het
gemiddelde slagingspercentage is in de omgeving.
Ik zou altijd een rjschool kiezen die boven dit
gemiddelde zit.” Goedkope rjlessen in combinatie
met een laag slagingspercentage kunnen nog vaak
zeer duur uitpakken aangezien er bij het niet halen
van het rijexamen een nieuw examen gepland moet
worden en er ongeveer 5 tot 10 nieuwe rjlessen
genomen moeten worden. Als je dan 2-3 keer zakt
voor je rijbewijs wordt het zeer duur!
Het aantal rijscholen is gigantisch gegroeid in

De website NU.nl deed onderzoek naar de
slagingspercentages bij rijscholen en kwam tot de
conclusie dat er weinig leerlingen slagen bij
beginnende rijscholen en dat er een ‘totaal gebrek
aan toezicht’ is op de kwaliteit van rijscholen. Vorig
jaar lieten 703 rijscholen voor het eerst leerlingen
afrijden voor hun examens, waarbij slechts 37,1%
slaagde tijdens de eerste afrjpoging. Het landelijke
slagingspercentage is 48,6%.
Uiteraard betekent het niet automatisch dat een
rjschool die lang bestaat ook een goede rjsc hooi is,
er zitten rijscholen tussen die al jaren bestaan en (nog
steeds) een laag slagingspercentage hebben. Dit kan
betekenen dat de rjsc hooi de leerlingen te snel op
laat gaan voor het examen, dus extra kosten en extra
stress voor de leerlingen, of dat er fouten zitten in de
rjopleiding die de rjschool geeft.
Na het bekijken van de slagingspercentages op de
website rjschoolgegevens.nl zie je dat er een groot
aantal te lage slagingspercentages is. Er zitten
bijvoorbeeld
rijscholen tussen
die
een
slagingspercentage hebben van 50% of minder en
dan bijna € 50,- vragen voor een uur rjles. Bekijk ook
goed hoeveel examens de rjschool heeft gehad:
Haalt de rjschool een slagingspercentage van 80%
met 5 of met 50 examens? Ook moet er goed
opgelet worden of de rijscholen rjlessen geven van
50 of 60 minuten, hierdoor kunnen de prijzen ook
verschillen. Als we aan Ger Scheijven vragen wat hij
van de slagingspercentages vind zegt hij: “Deze cijfers
zeggen
genoeg,
rijscholen
met
een
slagingspercentage onder de 60% zijn onacceptabel
en vragen vaak ook nog eens veel te hoge prijzen.
Bij ons (Rijschool Ger Scheijven) hebben we een
slagingspercentage van 76% 80% en de kosten van
een uur rjles (60 minuten) bedraagt € 41-. Onze
leerlingen hebben ongeveer 35 rjlessen nodig om
hun rijbewijs te halen, dit gemiddelde ligt bij andere
rijscholen veel hoger.”
-

Wilt u graag meer informatie over Rijschool Ger
Scheijven kijk dan op de website wwwslagen.nu
of telefonisch via 0625438524. Nu ook snelcursus
mogelijk van 4-6 weken, vraag naar de
voorwaarden.
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••Bridgeclub Ruiten Boer••

jX»T.NI1OF
In de maand oktoberverkopen we alleen nog maar
op zaterdagmorgen, van 70 tot 73 uur fruit in de
Looren hof.

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING
SENIOREN IN HEERLEN
HEERLEN Senioren, chauffeurs met rijbewijs CIDIE en
overige automobilisten die voor verlenging van hun
rijbewijs moeten worden gekeurd, konden hiervoor
terecht bij Goedkope Keuringen opj.l. 13 oktober en
vervolgens eens in de maand in Zalencentrum ‘t
Leiehoes, Limburgiastraat 36. Voor informatie en een
afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau:
085 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via
de website: www.goedkopekeuringen.nl
-

Diegenen die het bridge-spel beheersen, kunnen dit
ook bij onze Weltense bridgeclub “Ruiten Boer” doen.
We spelen iedere donderdagavond om half acht in
het Gemeenschapshuis tegenover de kerk in Welten.
Loop eens binnen of vraag informatie bij:
Mevr. Margreet van Wijk (voorzitter) tel. 571 61 63
Dhr. Florent Nijst (secretaris) tel. 571 98 70
De Zomercompetitie is alweer voorbij en in de Oranjegroep werd het echtpaar Henk en Elly Rhebergen
kampioen en in de Blauwe-groep waren dat mevr.
Christien Gubbels en dhr. Florent Nijst.
Bij deze dan natuurlijk onze felicitaties.
Wilt U liever niet ‘s avonds bridgen, dan kan dit ook op
de dinsdagmiddag om 13.30 uur bij de
seniorensociëteit St.Martinus in het gemeenschapshuis.

-

Met ingang van 1januari 2014 is de leeftijd waarop
de eerste seniorenkeuring plaats moet vinden
verhoogd naar 75 jaar. Dit geldt echter niet voor
chauffeurs met rijbewijs C/D/E.
Er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid onder de
senioren over de leeftijdsverhoging m.b.t. de
rjbewijskeuring: Bent u tussen de 70 en 75jaar oud en
hoeft u op het vragenformulier van het CBR geen
enkele vraag met ‘JA’ te beantwoorden, dan is een
keuring NIET nodig.
Indien een vraag met JA is beantwoord moet men
door een (huis)arts een aantekening laten plaatsen
op de Eigen Verklaring (EV) voordat u het formulier naar
het CBR verstuurt. Er hoeft geen Geneeskundig Verslag
te worden ingevuld. De gemeente kan aan de hand
van uw rijbewijs zien of uw medische indicatie op JA
vermeld staat.
Een voorbeeld van het vragenformulier staat vermeld
op: www.cbr.nl/11100.pp
Tarieven (mcl. BTW): 75± BIE€35,00, medisch€35,00,
C/D/E en Taxipas € 55,00.
Leden van ouderenbonden en/of thuiszorgorganisaties
krijgen € 5,00 korting op bovengenoemde prijzen.
Let op: Het is niet mogel/jk rechtstreeks bij de locatie
een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen
Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden.
Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij
de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen
met DigiD).
Door redaktie ingekort.
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Voor inlichtingen loop eens binnen of bel
Mevr. Ank de Bie tel. 571 65 67 of
Dhr. Florent Nijst tel. 571 98 70.

Marktplaats
Welten-Benzenrade
Te koop aangeboden:
2 Luxe lederen relaxfauteuils (Prominent),(
waarvan een elektronisch bedienbaar.
Slechts enkele maanden gebruikt (garantiecertificaat
aanwezig). 2 Senioren bedden, mcl. nachtkastjes, kleur
beuken. Bedden elektronisch bedienbaar. In perfecte
staat. Prijs n.o.t.k. Interesse, bel 06 81 5 58 242.

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 Hailmark Cards op
bovenstaande datum gaat niet door,).

De Welterkoerîer verschijnt în de
EVEN weken.
Inleveren kopij in de
ONEVEN weken op
dinsdag vöôr 12u.

