koerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade

Iedere dinsdag

Belangrijke oproep!!!

Iedere woensdagmiddag

Iedere donderdag
Iedere donderdag
Iedere donderdag
Iedere vrijdag
Vrijdag
3de zondag van de maand

Wijnproeverij

Uitnodiging
verenigingen en BWWB

komen en hopelijk daardoor te komen tot een belangrijke toename van
welterkoerier@gmail.com

met een viering in de Sint

m.h.geurts@home.nl

nodigt uit!

echte aandacht
oprecht advies
resultaat gerichte
behandelingen

Oedeemtherapie
Beweegprogramma's
Medical taping
Oefentherapie
Bindweefselmassage
Fysiotherapie (aan huis)

Weltertuijnstraat 68 - 6419 CV Heerlen - Tel: 045 - 5712343
fysiotherapieweltertuijn.nl

Voor een betaalbare en stijlvolle uitvaart
Chapeau Uitvaartzorg staat voor u klaar
indien u ons nodig heeft.
Géén extra kosten bij het regelen van de uitvaart
in de avonduren en in het weekend.
Kiest u voor Chapeau Uitvaartzorg
dan kiest u voor een betaalbare
en stijlvolle uitvaart.

Uw uitvaartverzorger

Roger Krautscheid

Dag en nacht bereikbaar
Tel. 045-5119360
Kantoor: Pijnsweg 86, 6419 CM Heerlen
info@chapeau-uitvaartzorg.nl
www.chapeau-uitvaartzorg.nl

nodigt uit!
Van der Leek
& dochters

Elke werkdag
geopend om 8.30 uur
Óók op maandag!
DA WELTEN
Weltertuijnstraat 70
6419 CV Heerlen

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

045-5712600
www.dawelten.nl
contact@dawelten.nl

PROFESSIONEEL - PERSOONLIJK - PLEZIERIG

Weltertuijnstraat 68/a | 6419 CV Heerlen
Tel: 045 - 571 40 42

NL73 INGB 0005 9880 68

K.v.K.611251

Het delen van ervaringen en belevingen staat centraal.

bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van

MAANDAG

Wat is stemmen horen? Hoe kunnen stemmen verminderen
of verdwijnen? Hoe kan ik er mee omgaan en welke
bronnen van steun zijn er? We spreken er samen over
tijdens deze avond.

Stemmen horen
U loopt over straat en hoort iemand uw naam roepen. U kijkt om u heen
maar ziet niemand. U loopt verder en hoort alweer iemand uw naam roepen,
u kijkt en wederom niemand. Thuis aangekomen hoort u nog steeds iemand
uw naam roepen, maar u weet dat er niemand anders in huis is. U schrikt, uw
gedachten gaan met u aan de haal, u voelt zich misschien angstig en vraagt
zich duizenden dingen af.
Dit is één voorbeeld van stemmen horen. Het horen van stemmen, die
veel vragen bij u of uw naaste op. Daarom organiseert Heerlen STAND-BY! op
maandag 28 oktober de themabijeenkomst ‘Stemmen horen’.
Meer over de bijeenkomst
Tijdens deze bijeenkomst geeft Dondeyne Zillen, psychiater bij FACT-team
Heerlen-Noord van Mondriaan, antwoord op diverse vragen rondom
het thema ‘Stemmen horen’.
Wat is het? Hoe kunnen de stemmen verminderen of verdwijnen? Hoe kan
ik er mee leren omgaan? Welke bronnen van steun zijn er?

van de maand

Daarnaast vertelt Michel Knols, ervaringsdeskundige bij Mondriaan over zijn
ervaring met stemmen horen en herstel. Ook stellen we u in de gelegenheid
om op deze avond uw eigen ervaringen met stemmen horen te delen met
anderen.

MAANDAG

donderdag van de maand
De themabijeenkomst vindt plaats in het Cultuurhuis,
Sittarderweg 145 Heerlen.
De toegang is gratis en iedereen is welkom.
Aanmelden is gewenst:
www.mondriaan.eu/agenda of of bij Mark Ahsmann 088 506 9413

