
 

 
Een Buurt - WhatsApp groep signaleert en deelt verdachte situaties 
in de straat of in de wijk. De gemeente faciliteert en coördineert, 
waarbij een dekkend netwerk voor de hele gemeente Stein wordt 
nagestreefd. U heeft misschien bij invalswegen de buurtpreventie-
borden al eens zien staan.  
In de groep kan men verdachte situaties bekend maken aan de 
overige groepsleden. Als er sprake is van een ernstige situatie 
alarmeer dan altijd éérst de politie en pas daarna de Buurt- 
WhatsApp. 
Momenteel zijn er zo’n 160 wijkbewoners bij aangesloten en de 
limiet is ongeveer 200, dus er is nog enige ruimte. 
Als u wil aansluiten bij de groep dan kan dit alleen als u een 
WhatsApp mogelijkheid heeft op uw telefoon. Er zijn spelregels en 
het is een kleine moeite om u daaraan te houden. Misbruik? Dan 
wordt u na een aanmaning beslist verwijderd uit de groep. Als er 
dingen zijn die u in de groep wilt melden, bijvoorbeeld verdachte 
personen of voertuigen in de wijk, plaats dan de informatie en laat 
het daar bij. Ga a.u.b. geen over en weer reacties geven. Hou het 
bij de echt relevante en actuele informatie in de WhatsApp groep. 
Correct woordgebruik en respectvol omgaan met elkaar zijn 
voorwaarden voor de groepsapp.   
Wilt u een topic maken en met elkaar emoties en reacties delen, 
doe dit dan bijvoorbeeld op de facebook pagina van Kerensheide.  
Wilt u bijdragen aan een veilige wijk? Wordt dan lid van de Buurt 
WhatsApp. 
Aanmelden kan via Etiënne Pepels (contactpersoon) Stuur een app 
naar telefoonnummer 06-26262553 en dan zal hij daar op 
reageren.  
 

 

Laat het ons weten…….. 
 
Informatieavond  over Erven en schenken 
 
Dhr. Görtzen heeft zijn idee aangedragen, en we hebben notaris Maurice Dassen bereid 
gevonden, om informatie te geven over; bescherming vermogen, erven en schenken.  
De notaris zal ingaan op de meest voorkomende vragen uit zijn praktijk; 

 Hoe kan ik belasting besparen? 

 Heb ik een nieuw testament nodig? 

 Hoe kan ik mijn vermogen veilig stellen bij opname in een verzorgingstehuis? 

 Wat is een levenstestament en heb ik dat nodig? 

 Moet ik al schenken of mijn huis overdragen op mijn erfgenamen? 
Belangstelling?  
Wij nodigen u van harte uit voor deze informatieve avond op  
woensdag 11 april a.s. in de aula van de Basisschool Kerensheide.  
Inloop vanaf 19:00 uur, de lezing start om 19:30 uur.  
Verwacht einde van de avond rond 21:00 uur. 
Aanmelden voor maandag 9 april via wijkerenshei@gmail.com of telefonisch via 06-
46445700. 
 
 

 

 

Winterwandeling januari 2018 onder stralend zonnetje op weg 
naar welverdiende koffie en chocomel! 

Buurt-WhatsApp Kerensheide 

Heeft U een thema voor een informatie avond of lezing? 
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