koerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade

Op woensdag 7 april jl. is Peter Winkels gestorven; de dag erna stond dit
trieste bericht in de krant aangekondigd. Hij was geboren in Welten, in
naar welterkoerier@gmail.com

-

worden plaatsings-kosten berekend.

-

Peter Winkels, een echte Weltenaar.
Reis naar Welten
Als ik terugdenk aan Welten, kleurt het geheugen;

Peter Winkels, Geschreven naar aanleiding van de fototentoonstelling Reis

gepland:

-

m.h.geurts@home.nl

Website:
Facebook:

jaar.

-

veranderd ten opzichte van enkele weken geleden.
Op de eerste plaats willen wij iedereen bedanken
-

-

organiseren, zodra dat weer is toegestaan.
Helaas, door de blijvende lockdown is het potje
af te lossen. We zien zeker het licht schijnen aan
dat nog té ver weg.

nodigt uit!

nodigt uit!

-

voor alles en iedereen de beste drogisterij wereld-

schoenen die niet passen en die dan weer via de

Als ik de drogisterij weer wil verlaten, grijp ik toch
nog even snel naar een staatslot, wetende dat
trekkelijke winkel van Welten.
Vissers, geen designbrillen zoals alleen Roger van
hebben ze alles wat je hartje begeert.

-

-

nesappen.

-

in bloei geweest. Op de Loorenhof – bij iedereen
perenrassen dan in de volgende fase aanbeland.
-

voor iedereen zichtbaar is.
logische vereniging wordt deze appel inderdaad
-

-

berg in Landgraaf. Marianne Verhalle en Helene

-

weten we allen zeer te waarderen: als de appels,
-

er worden broden verkocht, gebakken van spelteens in, hoeveel vrijwillige handen voor dit alles
-

den zijn.
Oplichters maken ook gebruik van het internet. Knip dit uit en
leg het naast uw computer, tablet of telefoon. Dan heeft u het
altijd bij de hand, en weet u wat u moet doen.

Wordt er gevraagd om geld? Denk eerst goed na of dat wel klopt. Twijfelt
u? Als u gebeld wordt, hang op. Als u een e-mail of berichtje krijgt,
verwijder het. Klik niet op de link.
Krijgt u opeens een berichtje via WhatsApp met de vraag om geld?
Bijvoorbeeld van uw kind of een vriend. Zorg dat u zeker weet dat het
berichtje van uw (klein)kind of vriend(in) komt! Bijvoorbeeld door te bellen.
.

Oplichters doen net of ze een bank, computerbedrijf, of gemeente zijn en
vragen om uw inloggegevens, zoals uw wachtwoord of pincode. Geef
niemand uw inloggegevens. Niet aan de telefoon, niet aan de deur, niet per
e-mail, SMS of WhatsApp.
Banken bellen u niet om te vragen naar rekeningnummers en inlogcodes,
of om ergens in te loggen. Computerbedrijven bellen u niet om u te ‘helpen’
met een probleem op uw computer, door mee te kijken op uw scherm.
Alleen oplichters doen dat.
-

Gebruik verschillende, sterke wachtwoorden. Bijvoorbeeld een wacht :
een zin met 4 woorden van 4 letters is al erg sterk.
Doe je updates. Stel automatische updates op uw computer, telefoon of
tablet in
Installeer een virusscanner
Maak regelmatig back-ups
Eerst checken, dan klikken. Klik nooit zomaar op een link

Heeft u een Digi-vraag en wilt u iemand daarover spreken? Bel gratis
de DigiHulplijn 0800 – 1508, maandag tot vrijdag tussen 09:00 17:00 uur.
Meer informatie is te vinden op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

