koerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade
Iedere dinsdag 13.30 uur

Iedere woensdagmiddag
Iedere donderdag
Iedere donderdag
Iedere donderdag
Vrijdag
4de zondag van de maand

welterkoerier@gmail.com

m.h.geurts@home.nl

nodigt uit!
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

045 30 30 820
Geleenstraat 63, Heerlen

Christus’ kruisweg en ons leven nu

jubileum@weltania.nl

“We Need You”

Melden helpt!
Samen met bewoners, gemeente en vele andere partijen werken we aan een
prettige en leefbare wijk. Ook als bewoner kunt u helpen uw wijk fijner en veiliger
te maken. Bijvoorbeeld door overlast in de openbare ruimte en signalen van
criminaliteit te melden. Want misstanden die we niet kennen, kunnen we niet
aanpakken. Wij hebben uw meldingen nodig!
Mocht u overlast ervaren in uw buurt, dan kunt u dat melden bij verschillende instanties. Door
uw melding weten gemeente, woningstichting en politie wat er speelt en kunnen zij zorgen
voor een schone en veilige wijk. Voor overlast in de openbare ruimte kunt u 24 uur per dag
terecht bij de gemeente: 14045 of 045-5605040. Ook kunt u uw melding doen door een mail
te sturen naar gemeente@heerlen.nl of via de internetsite van de gemeente: www.heerlen.nl
We streven ernaar uw meldingen zo spoedig mogelijk af te handelen.
Voor ernstige overlast kunt u terecht op het algemene nummer van de politie: 0900-8844.
Voor spoedmeldingen is 112 het aangewezen nummer.
Wilt u uw melding anoniem kwijt, dan kan dat bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.
Heeft u een woning van Woonpunt of Weller en u heeft een specifieke melding of klacht
over uw huurhuis, dan kunt u terecht bij:
Woonpunt: 088-0506070 | info@woonpunt.nl
Weller: 045-4048600 | info@wellernet.nl

Dementiemonitor Mantelzorg

Onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie

Tweejaarlijks onderzoek

Heeft uw naaste dementie?
Laat ons weten hoe het met u gaat!

Alzheimer Nederland wil graag weten hoe het met u gaat en wat uw
ervaringen zijn met de professionele zorg. Zo kunnen wij uw belangen
behartigen bij beleidsmakers in en rond de zorg. Daarom voert
Alzheimer Nederland iedere twee jaar de Dementiemonitor Mantelzorg
uit. Dit landelijke onderzoek doen we samen met het Nivel, het
Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg.

De zorg verbeteren
Wij delen de uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg met het
ministerie van VWS, zorgaanbieders en –verzekeraars en gemeenten.
Ook Tweede Kamerleden maken graag gebruik van het onderzoeksrapport. Zo beïnvloeden we beslissingen met als doel de zorg en ondersteuning bij dementie te verbeteren.

Voor wie?
De vragenlijst kan worden ingevuld door iedereen die de zorg heeft
voor een naaste met dementie. Het maakt daarbij niet uit of uw naaste
thuis woont of in een zorginstelling. Helpt u mee?

Help ons uw belangen te behartigen
en vul de online vragenlijst in!

> dementiemonitor.nl
> dementiemonitor.nl

Ga naar
en vul de online vragenlijst in!

Geen internet? Vraag ons om een schriftelijke vragenlijst.
Deze kunt u kosteloos terugsturen. Heeft u andere vragen?
Mail naar dementiemonitor@alzheimer-nederland.nl
of bel (033) 303 25 02.
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