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Wil jij ook jouw 
woning verkopen?
Bel of mail ons dan 
om vrijblijvend de 
mogelijkheden te 

bespreken

info@consten-vastgoed.nl

Geleenstraat 63, 
6411 HR Heerlen

045-3030820

MEDISCH

SCHOONHEIDSSPECIALIST

PERMANENT MAKE-UP EXPERTS

Huidverbetering

Permanente make-up

Acne behandeling

Mannen behandeling

Elektrisch ontharen

Couperose behandeling

Pedicure

 WWW.ABSOLUTEBEAUTYANDIMAGE.NL | +31 6 23 88 55 45

RECTOR POELSPLEIN 2 WELTEN



2.

Loek Damen

3.

Theo de Groot

5.

Jan Bertholet

11.

Rolf Rozestraten

12.

Trudy Janssen

13.

Tim Ritzen

8.

Peter Kastrop

9.

Fred Askamp

De Ouderen Partij Heerlen (OPH) staat voor verbinding.

Wij zijn van mening dat in alle wijken geïnvesteerd dient te worden, dus niet alleen in de sociaal zwakkere. De OPH maakt zich sterk voor het in

stand houden en het versterken van wijkvoorzieningen.

Winkels, sport, zorg- en medische faciliteiten en groen, maar ook een geldautomaat en oplaadpalen horen daar bij.

Daartoe willen wij iedere wijk een eigen budget toekennen en wil de OPH ook de bewoners nog meer betrekken bij de ontwikkelingen in hun eigen

buurt via buurt- en wijkverenigingen. Bovendien gaan wij voor:

- Renovatie van het gemeenschapshuis Welten;

- Realisatie van meer passende woningen in Heerlen-Zuid waardoor oudere mensen in hun wijk kunnen blijven wonen;

- Behoud van het karakter van de unieke dorpskernen Welten en Benzenrade;

- Verder werken aan een aantrekkelijk centrum van Heerlen;

- Verbreding van de voetgangersbrug tussen Welten en Aarveld.

Stem dichtbij, stem lokaal….Ouderen Partij Heerlen, lijst 2.
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 U heeft geen zin en/of tijd om te koken? 
Ik heb het al met liefde voor u gedaan! 

 

Soepen, salades, maaltijden, toetjes, taartjes, chutney. 

Heeft u een feestje? Ook daar verzorg ik graag de hapjes voor! 

Etentje met vrienden? Laat mij uw wensen weten! 

U kunt ook gerechten reserveren en op andere tijden afhalen. 

 

U vindt mijn groene foodtruck :  

                 Zaterdag bij de Plus in Welten 

           Donderdag bij de Plus op Bekkerveld 

 
Volg alaBonneur op facebook of mail naar eva.bonneur@gmail.com                                                  
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 Kansen voor alle 

Heerlenaren 
 Stem op 14, 15 of 
16 maart voor een 
kansrijk, groen en 
bruisend Heerlen. 
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