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TENT IN DE BUURT
Op zaterdag 12 september stonden we met ons tentje aan de 
Permstraat. Oorspronkelijk zouden we er op 18 april gestaan heb-
ben, maar vanwege Corona kon dat helaas niet doorgaan.  

Nu durfden we het wel aan, het zij op gepaste afstand. We hadden de 
bewoners in de omliggende straten middels een flyer in de brievenbus 
gewezen op onze komst. Verder hadden we een mail gestuurd aan de ons 
bekende mailadressen van bewoners in de hele buurt Zeswegen-Nieuw 
Husken. Bij zo’n Tent in de buurt-sessie gaan we als buurtorganisatie 
samen met medewerkers van de gemeente, welzijnsorganisatie, politie en 
woningcorporatie aan de hand van een vragenformulier het gesprek aan 
met bewoners over het “leefgenot in hun buurt”. We zijn benieuwd wat 
er leeft onder de bewoners. Met vragen als; wat is er mooi aan uw buurt, 
waar bent u trots op, voelt u zich veilig, wat wilt u graag anders zien etc., 
krijgen wij een beeld van die situatie. De bewoners krijgen de mogelijkheid 
om rechtstreeks met de professionals te praten en als buurtorganisatie 
krijgen wij op die manier input voor verbeteringen in onze buurt.

Over het algemeen zijn de bewoners erg 
tevreden over de rust en de nabijheid van 
het park en de korte afstand tot de stad. 
De bewoners die ons bezochten wonen er 
veelal met plezier. Desondanks kwamen er 
toch ook enkele klachten binnen over o.a. 
wateroverlast, zwerfvuil, jongerenoverlast, 
foutparkeren, burenoverlast en containers en 
PMD-zakken die te vroeg aan straat staan. Er 
wordt gevraagd om meer handhaving hierop.

Uniek aan deze tentsessie was het bezoek 
van scheidend waarnemend burgemeester 
Emile Roemer. Hij bezocht, tijdens zijn afscheidsronde, onze buurt en sprak 
de aanwezigen kort toe.
Wij bedankten hem voor zijn inzet de afgelopen tweeëneenhalf jaar, waarin 
meer dan een waarnemer voor Heerlen is geweest. Hij, op zijn beurt, be-
dankte Buurtbeheer voor de tent-sessies waarbij hij het belang benadrukte 
van het overleggen om samen te komen tot verbeteringen. De afgebeelde 
foto is afkomstig uit een van de filmpjes die gemaakt zijn bij zijn afscheid. 
U kunt alle filmpjes zien via www.heerlen.nl/afscheidemile.html
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Voorstelronde organi-
saties Zeswegen-Nieuw 
Husken

In onze buurt, en met name in 
Sam-Sam, zijn er diverse organisa-
ties gehuisvest. Dat is helaas niet 
bekend bij alle bewoners. Derhalve 
hebben wij gemeend alle organisa-
ties de kans te geven zich en haar 
activiteiten bekend te maken in 
ons buurtblad. Vertegenwoordigt 
u, of bent u lid van, een organisa-
tie in onze buurt en wilt u hier ook 
gebruik hiervan maken, dan kunt u 
dat melden via 
info@stichting-buurtbeheer-znh.nl

Informatie van Stichting 
Buurtbeheer Zeswegen-
Nieuw Husken
Wilt u direct op de hoogte gehou-
den van nieuwtjes van Stichting 
Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw 
Husken, of wilt u uitgenodigd wor-
den voor bijeenkomsten of andere 
activiteiten, geef dan uw mailadres 
hiervoor op via 
info@stichting-buurtbeheer-znh.nl

De NieuwSweg is er voor 
iedereen!
Mocht u geen NieuwSweg hebben 
ontvangen, dan kunt u een gratis 
exemplaar afhalen in de hal van 
Sam-Sam bij de conciërge, bij de 
JN-Shop of bij Kapsalon Hairpoint. 
Of kijk digitaal: 
www.stichting-buurtbeheer-znh.nl

==> Hebt u zaken waar u zich 
 aan stoort,
==> wilt u mee discussiëren,
==> zijn er zaken die u kwijt 
 wilt,

...laat het dan weten. 

AAN DE STICHTING.

-----------------------------

VAN DE STICHTING...

Wordt vriend op Facebook: www.facebook.com/stichting.buurtbeheer 

Corona
Helaas hebben wederom enkele van onze activiteiten vanwege Corona 
geen doorgang kunnen gaan. De vakantie-activiteiten zijn dit jaar in aan-
gepaste vorm door gegaan. We zullen nog even geduld moeten hebben. 
In de tussentijd blijft het advies: Houd 1,5 meter afstand!

Nieuwe bestuursleden
We zijn op zoek naar kandidaten voor een bestuursfunctie. We denken 
hierbij aan (buurt)bewoners met bestuurlijke ervaring en een groot net-
werk, die onze belangen binnen en buiten de organisatie kunnen beharti-
gen. Aanmelden kan via info@stichting-buurtbeheer-znh.nl Voor informa-
tie kunt u bellen met 06-1242 5992.

Contact met het bestuur?
Indien u contact wil met het bestuur van de Stichting Buurtbeheer Zeswe-
gen-Nieuw Husken, loop dan op vrijdagmiddag even binnen bij de Buurt-
zaal van Sam-Sam, of bel even voor een afspraak met 06-1242 5992.

Hulp nodig bij het organiseren?
Hebt u een goed idee hebt om iets te organiseren in onze buurt of voor 
onze buurtbewoners? Maar u mist materialen of (financiële) middelen. 
Neem dan contact op met Stg. Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken via 
info@stichting-buurtbeheer-znh.nl. Meer info ook via www.heerlen.nl/
buurtactie

Wijkagent
Onze wijkagent, Ronald Veltrop, is altijd bereid om u als buurtbewoner, 
in dringende gevallen, te adviseren hoe u het beste kunt handelen. Neem 
nooit het recht in eigen hand, maar meld uw ongenoegen bij hem. U 
kunt hem bereiken via telefoonnummer 0900-8844 of mailen via ronald.
veltrop@politie.nl  
Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op 
www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. Automa-
tisch verschijnen dan naam en foto van de wijkagent.
Politie Heerlen is nu ook actief op Facebook. Men kan 
de politie-site “liken” en ook aanvinken om berichten/
meldingen te ontvangen. Hierdoor kan men op de 
hoogte blijven en reageren op zaken van de politie.

Grijs-Groen
De werkgroep Grijs-Groen van Stichting Buurtbeheer 
wil ook in 2020 weer buurtschouwen houden waarbij de staat van de 
openbare ruimte wordt gemeten aan de hand van de IBOR-meetlat. Hebt 
u ideeën, bent u geïnteresseerd in meer informatie of wil u meelopen met 
een van de volgende schouwen, meld u dan aan via 06-1242 5992 of 
mail:
info@stichting-buurtbeheer-znh.nl

Knelpunten aanleveren
Mocht u ideeën hebben ter verbetering van onze buurt, schroom dan niet 
om contact met ons op te nemen via 06-1242 5992 of mail
info@stichting-buurtbeheer-znh.nl.

Vergadering Buurtbeheer bijwonen
Indien u een keer een vergadering van de Stg. Buurtbeheer Zeswegen-
Nieuw Husken wil bijwonen, kunt u zich daarvoor aanmelden via 
info@stichting-buurtbeheer-znh.nl.

Stichting Buurtbeheer
Zeswegen-Nieuw Husken
info@stichting-buurtbeheer-znh.nl
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BUURTPUNT IN DE 
BUURTZAAL
Sinds enige tijd is Buurtpunt actief 
in Zeswegen-Nieuw Husken.
In de Buurtzaal (de vroegere Ho-
reca ruimte in Sam-sam) is nu ook 
Buurtpunt actief.
Buurtpunt is een initiatief van 
Standby, dat in meerdere wijken al 
actief is en nog verder uitgebouwd 
wordt in Heerlen. Buurtpunt en de 
vrijwilligers in de Buurtzaal hebben 
elkaar gevonden en zijn nu geza-
menlijk bezig om de activiteiten uit 
te bouwen.

Op dinsdag ochtend van 10 tot 12 
uur kunt u terecht voor een drank-
je, een broodje of iets lekkers. 
In deze inloop is ook steeds een 
medewerker van Standby aanwezig 
zodat u voor vragen of hulp recht-
streeks terecht kunt bij de profes-
sionals. Natuurlijk kunt u hier ook 
terecht met andere vragen over 
allerlei zaken zoals, vragen voor 
Buurtbeheer, huurders en gemeen-
te of moeite met knoppen. 
Dit geldt ook voor de vrijdag, waar 
u tussen 12.00 en 15.00 uur wel-
kom bent voor een goed gesprek
en een bakje koffie, misschien met
iets lekkers of een broodje.
Het belangrijkste is natuurlijk dat
u er altijd een stukje gezellig-
heid ontmoet en een praatje kunt 
maken.

Ook wordt er gestart met andere 
activiteiten in de middag en avond. 
Hiervoor verwijs ik u graag naar 
onze agenda verderop in dit blad.
Voor verdere uitbreiding van de ac-
tiviteiten zijn wij dringend op zoek 
naar vrijwilligers. Wilt u ons hel-
pen, of heeft u een idee voor een 
activiteit die u wilt organiseren? 
Meld u dan bij ons. Uw input wordt 
ten zeerste op prijs gesteld.

Wij hebben u nodig voor een 
gezonde en leefbare wijk.

Agenda DE BUURTZAAL in 
Oktober.
Elke dinsdag ochtend tussen 10.00 
en 12.00 uur inloop voor een bakje 
koffie en een leuk gesprek. Hier 
kunt u ook terecht als u contact 
zoekt met het sociaal buurtteam. 

Elke dinsdag is een medewerker van Standby aanwezig om u te woord 
te staan. Elke Vrijdag tussen 12.00 en 15.00 uur inloop voor een goed 
gesprek en een bakje koffie, misschien met iets lekkers of een broodje.

2 okt. om 20.00 u. Eén uurtje mediteren. Inloop vanaf 19.30 u.
8 okt. om 14.30 u. Kienen Inloop vanaf 14.00 u.
15 okt. om 19.30 u. Diamond painten. Inloop vanaf 19.00 u.
16 okt. om 20.00 u. Eén uurtje mediteren. Inloop vanaf 19.30 u.
22 okt. om 19.00 u. Kienen. Inloop vanaf 18.30 u.
25 okt. om 10.00 u. Brunch. Aanmelden verplicht.
29 okt. om 19.00 u. Creatief schrijven. Zaal open 18.30 u.
30 okt. om 20.00 u. Eén uurtje mediteren. Inloop vanaf 19.30 u.

Kosten creatief schrijven en Diamond painten €2,-.
Brunch €5,-.
Kienen grote kaart/kleine kaart €5,- / €1,-.

Aanmelden kunt u in De Buurtzaal of via 06-1224 3579.

Wilt u ons team versterken of heeft u ideeën? Meld u bij ons!

--------------------------------------------------------------

Beste bewoners van Zeswegen en 
Nieuw Husken,

Mijn naam is Bart Vliegen. Sinds dit voorjaar ben ik de nieuwe gemeente-
lijke buurtregisseur voor Zeswegen-Nieuw Husken.

Wat houdt dat in?
Als buurtregisseur ben ik contactpersoon tussen bewoners en de ge-
meente voor zaken die over de buurt gaan. Denk 
bijvoorbeeld aan verkeer, openbaar groen, veiligheid, 
maar ook welzijn, onderwijs en economie. Ik overleg 
met deskundigen op die gebieden als het over jullie 
buurt gaat, en ik breng partijen bij elkaar om proble-
men in de buurt op te lossen. 

Een belangrijke partner in mijn werk is de Stichting 
Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken. Deze vrijwilli-
gersorganisatie wordt gerund door bewoners uit jullie 

Greetje en Christa, de 
gastvrouwen van de 
buurtzaal.
Zij zorgen voor een 
drankje en een hapje 
en hebben altijd een 
luisterend oor voor 
iedereen.

vervolg op pag. 4 >
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buurt. Ze verzorgen het wijkblad De Nieuwsweg, overleggen met de ge-
meente en zijn vraagbaak voor bewoners over buurtzaken. Andere part-
ners waar ik mee samenwerk zijn onder meer de politie, bureau hand-
having en het sociaal buurtteam. Samen zetten we ons in om er voor te 
zorgen dat uw buurt een fijne plek blijft om te wonen en te werken. 

Maar de belangrijkste mensen in de buurt zijn jullie, de bewoners. Het 
is jullie buurt, en alleen samen met jullie kunnen we er wat moois van 
maken. Ik reken dan ook op een mooie samenwerking!

U kunt mij altijd benaderen met uw vragen, opmerkingen of voor het 
maken van een afspraak. Mail me dan op b.vliegen@heerlen.nl of bel of 
app me op 06 53811336. 

Hartelijke groet,
Bart Vliegen, Gemeente Heerlen

--------------------------------------------------------------

Beste mensen…

Ondanks de warmte en natuurlijk het CORANA virus hebben we een pas-
send leuk programma kunnen aanbieden dit jaar.

We zijn begonnen met de workshop porselein stippen, iedere deelnemer 
had dan ook leuk gerei bij zich om dit te versieren door middel van speci-
ale verf die op porselein gebruikt kan worden. Zo nam iedereen dan ook 
servies mee naar huis en ook nog leuk versierd.
De wandelingen werden goed bezocht en ook weer dit jaar leuke routes 
uitgestippeld en bij een van de wandelingen  met als verassing bij terug-
komst een heerlijke uitgebreide lunch.

> vervolg van pag. 3 Zo is er in de loop van de jaren ook 
een leuke wandelgroep ontstaan en 
natuurlijk ook buiten de vakanties 
is deze wandelgroep actief.

De workshop creatief schrijven viel 
in goede aarde. Helaas waren er 
enkele afmeldingen maar deson-
danks was iedereen zeer enthou-
siast hierover. De workshop was 
dan ook tot in de puntjes goed 
voorbereid en zal in de toekomst 
zeer zeker terug komen in het pro-
gramma.

De meditatie was ook geslaagd  
ondanks de warmte namen de 
mensen zich toch de moeite om 
hieraan deel te nemen.

De kien middag was super gezel-
lig leuke opkomst en fantastische 
prijzen te winnen.
Voor de eerste keer dat dit dan 
georganiseerd werd, is het naar 
tevredenheid gegaan. Positieve 
geluiden alom en de vraag naar 
meer was dan ook groot. Er is een 
enquête rondgegaan waarop ieder-
een zijn mening en/of ideeën kon 
opschrijven zodat de groep eventu-
eel het programma kon aanpassen.
Het kienen zal ook zijn verdere ver-
volg hebben, zowel in de avond als 
in de middag. 

Helaas zijn er gezien het warme 
weer ook activiteiten niet door kun-
nen gaan. Midgetgolf en bloemen 
plukken in Eys maar deze zullen 
t.z.t. weer doorgaan.

Al met al was het ondanks de war-
rige periode en de aanhoudende 
warmte toch een geslaagde vakan-
tie met leuke bezigheden.

Cindy Gerrits 
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met de Akense gebroeders Honig-
mann (ook zij ‘kregen’ een straat 
in Heerlen) bemachtigde hij enkele 
concessies. Op en in deze grond 
bouwden ze de Oranje-Nassau mij-
nen in Heerlen (ook in Schaesberg, 
nu Landgraaf). 
Het Nederlands Mijnmuseum is ge-
vestigd in schachtgebouw II van de 
Oranje-Nassau I mijn uit 1897. 

NEDERLANDS MIJNMUSEUM 
INTRODUCEERT MINICURSUS 
‘MIJN-VERLEDEN VOOR BEGINNERS’
Les 2: Ontdekking van het zwarte goud

Steenkool, de brandstof die Zuid-Limburg gedu-
rende een halve eeuw volledig op z’n kop 
zette, was al ontdekt in de Romeinse tijd. Bij de ri-
vier de Worm in Kerkrade dagzoomde de steenkool 
en in de middeleeuwen werden hier zogenaamde 
‘kalculen’ ofwel kolenkuilen gegraven. Deze ver-
melding in de annalen van 1113 van Abdij Rolduc is 
waarschijnlijk de oudste vermelding van steenkool-
delving in Europa.

Abdij Rolduc staat dan ook aan de wieg van de 
Nederlandse steenkoolwinning, hoewel de Duitsers 
(Akense familie Prick), de Oostenrijkers (keizerin 
Maria Theresa) en de Fransen (Franse tijd) ook nog 
een kooltje wilden meepikken. Hieruit ontstond de 
Domaniale mijn in Kerkrade, vanaf 1815 weer in 
Nederlandse handen en daarmee ’s lands oudste 
steenkolenmijn. Op dat moment was de vraag naar 
steenkool nog niet groot en het mijnbedrijf niet erg 
winstgevend.
 
Historische pentekening van Abdij Rolduc in Kerkrade *
Dat veranderde rond 1900 toen de industriële revolutie in volle gang 
was. In Zuid-Limburg werden de eerste grote steenkoolmijnen opge-
richt, zowel door particulieren als door de overheid. Er werden concessies 
gekocht (delfvergunningen) en diepe schachten gegraven. Ook de aanleg 
van spoorlijnen was belangrijk voor de ontsluiting van het gebied en het 
vervoer van de steenkolen. Vanaf de jaren twintig zijn in Zuid-Limburg 
twaalf particuliere en Staatsmijnen actief:

Particuliere mijnen:
- Oranje Nassau I in Heerlen (1899)
- Oranje Nassau II in Schaesberg (1904)
- Oranje Nassau III in Heerlerheide (1917)
- Oranje Nassau IV in Heksenberg (1925)
- Domaniale mijn in Kerkrade (1815)
- Willem-Sophia in Spekholzerheide (1902)
- Laura in Eygelshoven (1905)
- Julia in Eygelshoven (1926)

Staatsmijnen:
- Wilhelmina in Terwinselen (1906)
- Maurits in Geleen-Lutterade (1926)
- Emma in Hoensbroek-Treebeek (1911)
- Hendrik in Rumpen-Brunssum (1915)
- Beatrix in Herkenbosch (afgediept in ‘55, maar 
  nooit in bedrijf gekomen)

De Oranje-Nassau mijnen
Zoals gezegd bleek de aanleg van spoorwegen 
belangrijk voor het vervoer van steenkool. Een 
bekende naam uit het mijnverleden (en de bin-
nenstad van Heerlen) is Henri Sarolea. Hij was 
een spoorwegbouwer geboren in Maastricht en 
werkzaam geweest in Nederlands-Indië. Samen 

Historische pentekening van Abdij 
Rolduc in Kerkrade *

Close up van overzichtskaart Limburgse mijn, Staatsmijnen 
persmap 1958 *

* Bron: teksten Nederlands Mijnmuseum, illustraties via Facebook
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Einde schooljaar 2019 - 2020
Aan het einde van het schooljaar 2019-2020 hebben alle kleuters een 
kleuterdiploma ontvangen. Hier zijn wij super trots op!

Feestelijke opening nieuwe schooljaar
We hebben het nieuwe schooljaar feestelijk geopend met een rode loper. 
Alle leerlingen en teamleden hebben staan stralen op de rode loper. De 
school ziet er weer piekfijn uit en we hebben er zin in om er samen weer 
een fantastisch jaar van te maken!
Alle leerkrachten hebben zich voorgesteld aan ouders via filmpjes die we 
hebben geplaatst op YouTube. De komende periode zullen wij de ouders 
vaker via filmpjes laten ‘meekijken’ in de school. Wij staan hierbij voor 
onze kernwaarde ‘Samen’.  

Unit 1 – 2 – 3
We zijn dit schooljaar gestart in 
units. De groepen 1-2-3 horen 
bij Unit 1. De groepen 4-5 bij 
Unit 2. De groepen 6-7-8 horen 
bij Unit 3. In de units staat het 
samenwerken tussen de perso-
neelsleden en kinderen centraal. 
Dit biedt de mogelijkheid om 
ons onderwijs nog beter op 
maat af te stemmen. Dit past 
bij onze kernwaarden ‘Samen 
Groeien naar Geluk’.

Voor ieder kind een Chromebook!
Sinds dit schooljaar hebben wij onze ICT-middelen uitge-
breid en wij zijn er trots op om u te mogen mededelen 
dat wij voor iedere leerling in groep 3 t/m 8 een eigen 
Chromebook hebben! Deze Chromebooks zetten wij in 
om nóg meer onderwijs op maat te kunnen bieden. 

 Basisschool De Wegwijzer
Mijnzetellaan 4

6412 EN  Heerlen
045-5720943

email: info.wegwijzer@innovo.nl

Vernieuwde website
Onze website is weer helemaal up-
to-date. Neemt u eens een kijkje 
en maak nog beter kennis met 
onze school. De website is: 
www.bswegwijzer.nl 

Aanmelding nieuwe leerlingen 
Wordt uw zoon of dochter dit 
schooljaar of volgend schooljaar 
vier jaar? Wij geven tijdens een 
persoonlijk gesprek graag meer in-
formatie over onze school en laten 
daarbij trots de school zien. Mocht 
u een afspraak willen maken, dan 
kan dit persoonlijk, telefonisch 
(045-5720943) of per mail (kim-
berly.rienties@innovo.nl ). 
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Mini-college 
Dit schooljaar starten wij ook weer met het Mini-college. Op deze 
momenten mogen peuters kennis komen maken op onze school. 
Komend schooljaar zijn de volgende data gepland: maandag 7 sep-
tember 2020, dinsdag 10 november 2020, woensdag 27 januari 2021, 
dinsdag 16 maart 2021 en vrijdag 18 juni 2021. 

De peuters volgen van 09:00u – 10:00u een korte kringactiviteit in 
de klas en maken daarnaast ook een werkje. Ouders kunnen elkaar 
normaliter ook ontmoeten, maar dit gaat helaas op dit moment nog 
niet i.v.m. de Coronamaatregelen. Mocht u uw kind willen laten aan-
sluiten, dan het verzoek om aan te melden via eva. 
marnette@innovo.nl.

Hopelijk tot dan!  

Mini-College
Kom kennis maken op de basisschool!

MA 7 September 
DI 10 November

Wo 27 Januari  
DI 16 Maart
VR 18 Juni

Van 09.00uur tot 10.00uur 
Inloop vanaf 9.00 uur.

Van 9.15uur tot 9.45uur kunnen ouders elkaar ontmoeten in de kuil

Een korte kringactiviteit en een werkje maken als een echte kleuter

Aanmelden via -> Eva.Marnette@innovo.nl

VSB FONDS KENT 
€30.000,- TOE AAN STADS-
WERKPLAATS HEERLEN

Stadswerkplaats Heerlen is ont-
zettend dankbaar voor de toe-
kenning van het VSB Fonds. Dit 
brengt de stand op 83% van de 
totale begroting! 

Stadswerkplaats Heerlen is de open-
bare werkplaats in het centrum van 
Heerlen en nog in oprichting.  Het 
biedt voor iedereen mogelijkheden 
ambachtelijk te werken in een profes-
sionele hout- en metaalwerkplaats. 
Het is hier werken met je handen en 
putten uit je creativiteit. Je kunt hier 
leren maar ook kennis achterlaten. 
Ook is deze werkplaats geschikt voor 
startende ondernemers. Wil je crea-
tief aan de slag, wil je een ambacht 
leren of je er verder in ontwikkelen 
kom naar de Stadswerkplaats. 

www.stadswerkplaatsheerlen.nl

Stadswerkplaats Heerlen is onderdeel 
van st. Parksjtad in Transitie (PiT) 
waar ook Repair Cafe Parkstad en de 
Groene Kanteling onder vallen.
VSBfonds ondersteunt initiatieven 
van en voor iedereen die actief wil 
meedoen aan de samenleving. In de 
vorm van donaties, praktische kennis 
en netwerken. Het fonds wil bijdragen 
aan de zelfredzaamheid en samen-
redzaamheid in ons land. Door sociale 
en culturele projecten te steunen en 
door studiebeurzen te verstrekken. 
Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt 
in onze diverse samenleving en kan 
groeien, leren en leven met én dank-
zij elkaar. Vandaar het motto van het 
fonds: ‘Iedereen doet mee’.
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Mijnzetellaan 6, 6412 EN
Tel.: 045-5723372,

E-mail: mcdeheksenketel@gmail.com 
Website:www.mc-deheksenketel.nl

Zoek ons op Facebook onder “MC de Heksenketel”

De wandelingen in de 
vakantieactiviteit 2020

Onze eerste wandeling na lange tijd 
was de Parelroute in het Schut-
terspark, wat waren we blij om 
iedereen gezond en wel te zien. 
Ook deze keer was het weer een 
geweldige wandeling, we liepen het 
bos in en daar liepen de herten al 
springend voor ons uit. Met 25 gra-
den was het prima wandelweer.

    
Om geen enkel risico te lopen 
hebben we met Theo afgesproken 
om in de Buurtzaal koffie met een 
stukje koek te nuttigen en natuur-
lijk lekker na te kletsen.

Toekomstige wandelin-
gen

Voor de wandelingen geldt dat we 
de tijd nemen om van de omgeving 
waar we zijn te genieten van al het 
moois. Gezien we rekening houden 
met elkaar nemen we op tijd een 

rustmoment.
Spreekt dit jullie aan om ook sa-
men meer plekjes te ontdekken, 
trek dan nu jullie wandelschoenen 
aan. Bij extreem weer kunnen we 
in overleg de wandeling verplaat-
sen of veranderen.
We gaan wandelen wanneer mini-
maal 4 personen zich aangemeld 
hebben. Graag enkele dagen vooraf 
aanmelden en betalen, ook doorge-
ven of u zelf wel of niet over eigen 
vervoer beschikt. Dit kan bij MC de 
Heksenketel, tel: 045-5723372

Schinveldse bossen 5,4 km 
(makkelijk)
In het dal van de Roode Beek lig-
gen de Schinveldse Bossen, die 
zich lenen voor oneindige wandelin-
gen.  Tal van wandelroutes waarbij 
je niet uitgekeken raakt.  De natuur 
heeft hier de ruimte om zichzelf te 
ontwikkelen. Tijdens deze tocht is 
het mogelijk dat wandelaars enkele 
Schotse Hooglanders tegenkomen.  
Ook het enige Limburgse zweef-
vliegveld zal worden aangedaan 
onderweg. 

Woensdag: 4 november 2020
Tijd: 10.00 uur
Kosten: € 3,- incl. koffie/thee

Imstenraderbos
Ontdek het Zuid-Limburg Heuvel-
landschap in het klein, ook hier 
kunnen we kiezen uit tal van wan-
delroutes een uniek stukje natuur 
gelegen aan de rand van Heerlen. 
Het ene moment loop je in het 
mysterieuze oude Beukenbos, het 
andere moment over een prachtig 
weiland vol met fruitbomen. Niet te 
zwijgen over de geweldige verge-
zichten

Wanneer: 2 december 2020
Tijd: : 10,00 uur
Kosten: € 3,- incl. koffie/thee

Pompoenen uithollen

We gaan lekker pompoenen uithol-
len en daar maken we een leuk 
gezichtje van of wat je maar wilt. 
Een lichtje erin en je hebt met Hal-
loween een leuke decoratie op de 
vensterbank of in de tuin. 

Wanneer: 29 oktober  
Tijd:   19.00-21.00 uur
Kosten:  € 7,- incl. materiaal
Tot 3 dagen  vooraf aanmelden via 
045-5723372

Herfststuk maken

 
Als de zomer voorbij is en de herfst 
is in aantocht dan kun je van alles 
wat op de grond ligt of valt een 
prachtig bloemstuk maken voor 
op tafel of in de hal. Dit doet altijd 
warm en gezellig aan. Het is ook 
ontspannend om met de natuur be-
zig te zijn en een kunstwerkje van 
bloemen te creëren. 
Je kunt dit bloemstuk zelf sa-
menstellen uit materialen die hier 
aanwezig zijn, maar je kunt van-
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zelfsprekend ook zelf wat leuke, 
decoratieve frutselspulletjes mee-
brengen.

Wanneer:  4 november  
Tijd:  19.00 – 21.00 uur 
Kosten:  € 7,- incl. materiaal
Tot 3 dagen vooraf aanmelden via 
045-5723372

vr
ijd

ag
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ALZHEIMER PARKSTAD “ON TOUR”  

In “Alzheimer Parkstad on tour” gaan Jolanda Boon (Casemanager dementie en ambassadeur als 
dementie verpleegkundige bij de V&VN ) en Math Gulpers (Voorzitter Alzheimer Afdeling Park-
stad) met elkaar in gesprek over belangrijke en actuele onderdelen van de nieuwe zorgstandaard 
dementie. 

De nieuwe zorgstandaard dementie komt in de plaats van de zorgstandaard uit 2013 en is ge-
maakt door de belangrijkste beleidsmakers, waaronder Alzheimer Nederland, die bezig zijn om de zorg voor 
mensen met dementie te optimaliseren en bestaat uit nieuwe richtlijnen voor het bieden van goede zorg aan 
mensen met dementie en hun naasten. 

Bij Weller in het Maankwartier waren wij te gast en de opnamen werden gemaakt door RTV Parkstad.
Van maandag 14 september tot 18 september is dit programma op de regionale TV uitgezonden. Het program-
ma duurt ongeveer 20 minuten en is ook nog te zien op onze eigen site van Alzheimer-nederland.nl/regios/
parkstad-limburg
 
Wij nodigen u van harte uit om dit programma te bekijken. 
Wij zouden het erg op prijs stellen als u ons daarna, via het secretariaat alzheimerparkstadlimburg@gmail.com, 
wilt laten weten hoe dit programma bij u is overgekomen en welke onderwerpen u graag besproken zou willen 
zien. 
Als u de nieuwe zorgstandaard dementie zelf nog eens rustig wilt nalezen, kunt u deze vinden op onze site 
alzheimer-nederland.nl/regios/parkstad-limburg

WEEKOVERZICHT 

Maandag 
10.00 - 12.00 uur 2e Hands kledingwinkel open
11.00 - 15.00 uur  Chinees dansen
12.00 - 13.00 uur  Lunch
13.00 - 14.30 uur Hulp bij formulieren invullen
13.00 - 14.30 uur  Verwenzorg (alleen op afspraak)

Dinsdag 
09.00 - 12.00 uur 2e Hands kledingwinkel open
10.00 - 12.00 uur Knoppenproject (alleen op afspraak) 
12.00 - 13.00 uur  Lunch
13.00 - 14.30 uur Hulp bij formulieren invullen
13.00 - 14.00 uur  Meditatie en energetische reiniging
15.00 - 16.00 uur  Buikdansen

Woensdag 
10.00 - 12.00 uur 2e hands kledingwinkel open
10.00 - 12.00 uur Knoppenproject (alleen op afspraak)
10.30 - 11.30 uur Callanetics
12.00 - 13.00 uur Lunch (laatste woensdag v/d maand wereldlunch)      
13.00 - 14.30 uur Hulp bij formulieren invullen 
13.00 - 14.30 uur Verwenzorg (alleen op afspraak)

Donderdag 
09.00 - 12.00 uur Nederlandse conversatieles
09.30 - 10.30 uur Yoga
10.00 - 12.00 uur Knoppenproject (alleen op afspraak)
10.00 - 12.00 uur Naailes
10.00 - 12.00 uur 2e Hands kledingwinkel open
12.00 - 13.00 uur Lunch
13.00 - 14.30 uur Hulp bij formulieren invullen
13.00 - 15.00 uur Handwerken
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RISOTTO MAKEN 

Sommige mensen vinden zelf 
risotto maken nogal intimiderend. 
Maar wij durven te stellen dat het 
behoorlijk fool-proof is. Zo ook dit 
recept voor risotto met spruitjes, 
dat echt belachelijk lekker is. En 
als je tussendoor maar genoeg 
proeft, gaat het goed (ook niet 
vervelend…).

Ingrediënten: (4 pers.)
• 1 grote ui, fijngesnipperd
• 2 tenen knoflook, fijngehakt
• 2 stengels bleekselderij, gehakt
• 300 gram risottorijst
• 200 ml droge witte wijn
• 1 l. bospaddenstoelenbouillon 
 (of groentebouillon)
• 500 gram kleine spruitjes,  
 schoongemaakt
• 1 handje verse tijm
• Zonnebloemolie
• Mascarpone
• Parmezaanse kaas
• Boter
• Olijfolie
• Zout & Peper

Voor de pangrattato: 
• 1 handje hazelnoten, gehakt
• 1 handje vers broodkruim 
 (van  ca. 2 sneetjes brood)
• 1 handje verse tijm
• 1 citroen (de schil en het sap)
• 1 eetlepel olijfolie
• Zout

Bereiding:
Laat de ui, knoflook en bleekselde-
rij zacht worden in een ruime pan 
met wat boter en olijfolie, op zacht 
vuur. Trek daar gerust 10 minuten 
voor uit.
Zet ondertussen een pan met de 

bouillon op, op laag vuur.
Snijd 200 gram van de spruitjes in 
hele dunne plakjes. Snijd de ove-
rige 300 gram spruiten in kwarten.
Doe de risottorijst bij de uien, zet 
het vuur hoger en laat kort bak-
ken, tot de rijstkorrels glazig zijn. 
Blus af met de witte wijn. Als de 
wijn min of meer verdampt is, zet 
je het vuur lager.
Doe de geschaafde spruitjes en 
erbij en voeg de helft van de bouil-
lon toe aan de pan met de rijst. 
Roer goed door en laat daarna op 
laag vuur garen, onder regelmatig 
roeren.
Verhit ondertussen een koeken-
pannetje op medium tot hoog 
vuur. Voeg een eetlepel olijfolie 
toe en bak het broodkruim en de 
gehakte hazelnoten goudbruin. 
Schep ze in een kommetje en  
Check hoe het met de risotto gaat. 
Als de bouillon volledig is opgeno-
men, voeg je de rest van de bouil-
lon toe. Proef of de risotto gaar is. 
Voeg indien nodig nog extra bouil-
lon (of gekookt water) toe. Zet het 
vuur uit, leg een klont boter op de 
risotto en laat 5 tot 10 minuten 
met rust. Roer de gesmolten boter 
daarna door de risotto en voeg 
naar smaak citroensap en zwarte 
peper toe.n meng ze met wat 
verse tijmblaadjes en de geraspte 
citroenschil. Zet opzij.

De laatste stap is het frituren van 
de overige spruitjes. Verhit een 
laag zonnebloemolie in een ste-
vige koekenpan op hoog vuur. Test 
met een stukje brood of de olie 
heet genoeg is. Frituur de spruit-
jes daarna ongeveer een minuut 
lang in delen in de hete olie, tot 
ze goudbruin en knapperig zijn. 
Schep ze op een dubbele laag keu-
kenpapier om uit te lekken. Breng 
op smaak met een snufje zout.
Schep de risotto met spruitjes op 
de borden. Verdeel naar smaak 
wat mascarpone over de risotto. 
Schep de gefrituurde spruitjes 
erop, bestrooi met de pangrattato 
en rasp er tot slot Parmezaanse 
kaas overheen.
.

OVENSCHOTEL MET PREI 
EN ROOKWORST

Ingrediënten:
• 400 g vastkokende aardappelen
• 2 prei
• 10 g krulpeterselie
• 1 rookworst
• 1 brikje lichte room
• 40 g gratinkaas
• 1 el boter
• peper en zout

Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 200 °C. 
Schil de aardappelen en snij ze 
in gelijke blokjes. Kook ze in 12 
minuten half gaar in licht gezouten 
water en giet af.
Was en snij de prei in plakjes. Snij 
de peterselie fijn. Snij de rookworst 
in blokjes. Beboter een ovenschaal.
Voeg de voorgekookte aardappel-
blokjes toe aan de ovenschaal en 
verdeel er de prei en de blokjes 
rookworst over. Kruid met peper en 
zout. Voeg er de lichte room en de 
helft van de fijngesneden peterselie 
aan toe. Bestrooi met de geraspte 
kaas en zet 20 minuten in de voor-
verwarmde oven.
Serveer de ovenschotel met de rest 
van de peterselie erover gestrooid.

HERFST OVENSCHOTEL
Ingrediënten:
• 750 gram kippendijen zonder bot 
 zonder vel
• 1 kilo krieltjes (met schil)
• 250 gram kastagnechampignons
• 4 grote tomaten
• 10 eetlepels azijn
• 8 eetlepels olijfolie
• 6 tenen geperste knoflook
• eetlepel italiaanse kruidenmix
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zo’n 40 tot 45 minuten in de oven. 
Erg lekker met een frisse salade 
ernaast. Eet smakelijk!

KIP-GROENTESCHOTEL

Ingredienten (4 pers.)
• Ui
• 250 g kastanjechampignons
• 500 g geschrapte worteltjes
• 125 g magere spekreepjes
• 350 g kipfilet
• 1 tl paprikapoeder
• 2 el olijfolie
• 450 g kleine krieltjes
• 225 g tuinerwten (diepvries, 
 ontdooid)
• 15 g peterselie 

Bereiding:
Snipper de ui en snijd de kastanje-
champignons in kwarten. Snijd de 
wortels in schuine plakken van een 
1⁄2 cm. Verhit een grote hapjes-
pan zonder olie of boter en bak de 
spekreepjes in 3 min. uit. Snijd 
ondertussen de kipfilet in reepjes 
en bestrooi met de paprikapoeder. 
Voeg de kip samen met de ui toe 
aan de spekjes en bak 5 min. mee. 
Schep regelmatig om.
Verhit ondertussen de olie in een 
grote koekenpan en bak de kriel-
tjes in ca. 12 min. goudbruin en 
gaar. Schep regelmatig om. Breng 
op smaak met peper en eventueel 
zout.
Voeg de champignons en peen toe 
aan de kip en bak 5 min. mee. 
Voeg de tuinerwten toe en bak nog 
2 min. mee. Breng op smaak met 
peper en eventueel zout. Schep het 
geheel door de krieltjes. Snijd de 
peterselie fijn en garneer de kip-

• zwarte peper uit de pepermolen
• theelepel zeezout
• boter
• grote ovenschaal

Bereiding:
Kook de krieltjes met wat zout. 
Kook ze niet helemaal gaar dan 
nemen ze in de oven het eventu-
ele extra kookvocht op. Zodra het 
water kookt ook de tomaten erbij 
waarin een sneetje is gemaakt. Het 
vel van de tomaat komt los. Tomaat 
uit de pan halen en de krieltjes ver-
der laten koken. De tomaten laat 
je wat afkoelen en daarna pel je de 
schil ervan af. Daarna heel simpel 
in grove stukken snijden.
Kippendijen doormidden snijden en 
bak deze aan in flink wat boter en 
bestrooi ze in de pan met zeezout 
en zwarte peper. Op een mid-
delhoog vuur schroei je ze dicht. 
En dan uit de pan, maar schep de 
boter er niet uit.
Halveer de kastanjechampignons 
en roerbak deze even snel in de 
boter die de smaken van de kip en 
zout en peper heeft opgenomen. 
Ik roerbak ze ongeveer een minuut 
of 2 tot 3.
Zo moeten je kippendijen eruit 
zien. Ik gebruik expres geen kipfi-
let, dit stuk van de kip is veel zach-
ter, sappiger en smaakvoller. Bak je 
kip niet helemaal door, je wilt juicy 
chicken. Zet je oven op 200 graden.

De schotel bouw je op, je gaat je 
ingrediënten layeren. Eerst de ge-
kookte krieltjes onderin. Even met 
een vork wat platdrukken. Zo trek-
ken de smaken lekker in de oven. 
Verdeel je stukken tomaat over 
de krieltjes. Dan je stukken kip en 
daarbovenop de champignons.
Nu de dressing; alle kruiden, azijn 
en olijfolie door elkaar roeren met 
de knoflook. Lekker over je volle 
ovenschaal gieten. Deze smaken 
gaan sudderen in de oven en trek-
ken in de krieltjes. Het resultaat na 

schotel met de peterselie.
Tip: Je kunt de wortels een paar 
minuten voorkoken dan kun je deze 
in iets grotere stukjes snijden. 

MELD MISDAAD 
ANONIEM

Jij kent de dader,
maar de dader
kent jou ook!

MELD MISDAAD
ANONIEM 0800-7000

Veilig bellen
0800-7000 is het telefoonnummer
van de meldlijn waar je anoniem
informatie kunt geven over ernstige 
misdrijven. Dit nummer is voor
mensen die niet durven te melden
bij de politie. Bijvoorbeeld uit angst
voor wraak of confrontatie met de
dader. Bellen naar M.M.A. is dan
een goed en veilig alternatief. Je
blijft immers anoniem. Er is geen
reden meer om niet te melden. Ga
naar de politie. Kan dat niet, bel
dan naar M.M.A.!
Zeven dagen in de week bereikbaar
van 08.00 tot 24.00 uur, gratis en
ook in het Engels, Duits en Ara-
bisch.

Ernstige misdrijven
Je kunt M.M.A. bellen met informa-
tie over misdrijven, zoals moord en
doodslag, overvallen of brand-
stichting,wapen- of mensenhandel, 
ernstige fraudezaken en andere 
zware vormen van criminaliteit.

M.M.A. is geen politielijn
M.M.A. is een doorgeefluik. Wij
zorgen ervoor dat meldingen bij
de politie en andere opsporings-
diensten
terecht komen. Dat zijn het 
Verbond van Verzekeraars, de
FIOD/ECD, Koninklijke Marechaus-
see en Rijks-recherche. Zij beslis-
sen over de vervolgacties.
M.M.A. is geen politielijn. Het 
is dus ook niet mogelijk om via 
M.M.A. aangifte te doen.
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GARAGE VAN EEN 
SCHOENENDOOS

Wat je nodig hebt is een schoenen-
doos, een Stanley mes of schaar, 
gekleurd papier en masking tape 
(of viltstift). 
Met wasabi tape (of viltstift) maak 
je parkeerplaatsen op de bodem 
van de doos. Plak er stickers van 
de favoriete auto’s van je kind bij.
En op de bovenkant maak je een 
helikopterlandingsplaats.
Met een Stanley mes of schaar 
maak je de deur van de garage. Als 
de randen niet zo mooi zijn kun je 
er wasabi tape op plakken.
Zijkant niet mooi? Met een stuk 
gekleurd papier maak je een mooie 
zijkant

RUPSJE NOOITGENOEG

Met een stuk van een groene eier-
doos maak je bijvoorbeeld Rupsje 
Nooitgenoeg. De kop verf je rood, 
de oogjes kun je zelf maken of 
oogjes bij de Hema kopen, de voel-
sprieten maak je van pijpenragers 
of een stukje karton. 
Ook leuk: Rupsje Nooitgenoeg ver-
ven. Je kunt het eventueel stem-
pelen met kurken die je in de verf 
doopt.

HERBARIUM

We waren eigenlijk herfstmateria-
len aan het verzamelen, maar er 
bloeiden ook nog veel najaarsbloe-
men. Dus we gingen aan de slag 
om een DIY herbarium te maken 
met droogbloemen. 

Na het plukken leg je de bloe-
men zo plat mogelijk tussen twee 
keukenpapiertjes, met iets zwaars 
erop. Dit laat je een nachtje liggen, 
of langer als het nodig is, tot het 
mooi plat is.
Daarna haal je de bloemen voor-
zichtig tussen het papier uit. Ver-
volgens plak je ze met lijm in een 
boekje.
Omdat het mooi was voor de foto 
heb ik het op twee bladzijdes ge-
plakt, maar je kunt beter één zijde 
leeglaten, dan gaan de bloemen 
niet aan elkaar plakken.
Als Herbarium kocht ik notitie-
boekjes op A6 formaat. Ik vond de 
buitenkant zo mooi bij de bloe-
men passen. Ideaal dus om een 
DIY herbarium van te maken met 
droogbloemen!

ZELF SNEEUWBOL MAKEN
 
Dit heb je nodig: wit papier, een 
klein stukje zwart en oranje papier, 
kleine knoopjes, een grote glazen 
pot met een diameter opening van 
7cm, kunstsneeuw, witte watten, 
lijm, schaar, plakband.

En zo maak je de sneeuwbol: Maak 
de glazen pot heel goed schoon, 
je kunt de deksel eventueel een 
kleurtje geven (ik maakte deze 
zilver met een spuitbus).
Maak voor de sneeuwpop 6 rondjes 
met een diameter van 6cm (lijf) en 
6 rondjes met een diameter van 
2.5cm (hoofd) Vouw ze vervolgens 
allemaal dubbel (Ik gebruikte een 
pons, heb je deze niet dan rest er 
niks anders dan uitknippen!)
Lijm de onderdelen van het lijf en 
het hoofd, laat nog wel even van 
beide het laatste rondje open. Knip 

3 reepjes papier en lijm 2 stuks 
aan de binnenkant van het lijfje 
daarbij de helft eruit laten steken. 
Het 3de reepje plak je in het hoofd; 
dit dient om het hoofd op het lijf te 
kunnen bevestigen. Sluit nu zowel 
lijf als hoofd, zorg daarbij dat het 
reepje uit het hoofd goed in het lijf 
steekt en vast is gelijmd. Laat dit 
alles even drogen.

Ga verder met de sneeuwpop 
aankleden; knip alle onderdelen 
van het gekleurde papier: hoedje, 
pijpje, een wortelneus die je dubbel 
knipt, een bezem, de knoopjes en 
een grote sjaal met franje die je 
om zijn nek kan slaan. Bevestig al 
deze onderdelen op de sneeuwpop 
(Let op dat alles héél goed vastzet)
Bevestig nu de sneeuwpop op de 
deksel door de uitstekende reep-
jes papier vast te lijmen én met 
plakband vast te zetten (dit voor 
alle zekerheid; de sneeuwpop moet 
bij veelvuldig schudden wel blijven 
staan!) Plak aan de voet van de 
sneeuwpop flink wat wattenplukjes 
om de sneeuwpop stabiel te maken 
en laat dit geheel goed drogen.
Doe wat kunstsneeuw in de gla-
zen pot, schuif de deksel met de 
sneeuwpop voorzichtig in de pot en 
draai goed vast. En nu schudden 
maar….Let it Snow!

1. vader en zoon staan langs de 
kust. “papa kijk een boot!”
“Dat is geen boot jongen maar een 
hovercraft”.
“Papa hoe spel je hovercraft?”
“Nou ja, je hebt gelijk het is een 
boot...”
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2. Mijn dochter vertelde zo haar eerste 
mop: Er staat een kudde olifanten. Er 
komt een muis aan en alle olifanten 
rennen weg, op eentje na. Zegt de muis 
tegen die ene olifant: “Ben je niet bang 
voor me? Zegt die olifant: “Nee, zo ben 
ik niet opgegroeid!”

3. Er komt een goudvis bij 
de dokter en die dokter zegt 
“oooohhhhhhhh ik zie het al uit 
de kom”.

4. Twee oenen liggen in een kanaal 
te verdrinken en zijn om hulp aan 
het roepen. Opeens zien ze een 
man langslopen... De ene oen 
roept heel hard: Help de man hoort 
hen niet. Dan zegt de ene oen 
tegen de andere: “Laten we samen 
roepen”. Okee: “Samen, samen!! 

KOM TAFELTENNISSEN BIJ TTV HEERLEN!
Wij mogen weer de zaal in. Heeft u ook zin om weer in beweging 
te komen, kom dan gezellig een balletje mee slaan. 

Wij hebben verschillende groepen:
Maandag  20.00-22.00  recreanten
Dinsdag  18.00-20.00  jeugd
Dinsdag  20.00-22.00  senioren competitiespelers
Woensdag    9.30-11.30  recreanten (incl. 15 min. Pauze met koffie)
Woensdag  14.00-15.30  recreanten (Gymzaal Welten)
Donderdag  20.00-22.00  recreanten
Vrijdag  18.00-20.00  jeugd

Bij ons mag iedereen vrijblijvend een maand gratis meedoen. Wel moet 
je je vooraf even aanmelden.

Wij zijn te vinden op: Kamperheideweg 4, 6414 AL Heerlen.
Bij interesse en/of vragen kunt u contact opnemen:
Email: info@ttvheerlen.nl Of bellen/sms/whatsapp: 06 57 94 18 20

Litscherveldweg 8, 6413 BA Heerlen • 045 - 572 88 03 • info@jfranssen.nl 
voor meer informatie : www.jfranssen.nl

Meer dan 20 jaar ervaring

Voor uw hypotheek en al uw verzekeringen
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AFSCHEID FYSIOTHERAPEUT ARNO KEMPS 
Beste medebewoners van Zeswegen en Nieuw Husken,
“ Er is een tijd van komen en gaan en de tijd van gaan is nu gekomen”
Een oude cliché opmerking die bij mij na 37 jaar als fysiotherapeut 
werkzaam te zijn geweest in de wijk Zeswegen, nu van toepassing is.
37 Jaar heb ik met heel veel plezier en toewijding mogen werken. 
De vele positieve reacties hebben het plezier in het werken behoudend 
mogelijk gemaakt. Ook nu nog, achteraf mag ik nog steeds van deze 
positieve feedback genieten.
In de loop van de jaren mag ik met trots melden dat er nu een team 
onder leiding van Stefan Verbruggen, ontstaan is met veel kwaliteit en 
potentie. Jonge mensen met allen hun specifieke specialisaties en 
daarmee hoge deskundigheid.

Beste mensen ik dank jullie allemaal voor het gestelde vertrouwen 
in mij en in de praktijk en ik hoop dat dit vertrouwen doorgeschoven 
kan worden in het nieuwe fantastische team”.

Arno Kemps.

Fysiotherapie Kemps & Verbruggen
Zeswegenlaan 182 Heerlen, 045-5431942

“Arno Kemps (2e van links) neemt afscheid en draagt het stokje over aan Stefan Verbruggen (geheel rechts)”

HEERLENS INTERNET-
PANEL

Deelnemers gezocht!
Het internetpanel van Heerlen 
groeit! 
Wil jij ook je mening geven en 
meepraten over Heerlense zaken, 
ben je ouder dan 12 jaar en heb je 
een mailadres? Meld je dan aan.
Meer weten over de groei van het 
internetpanel? Kijk dan op onze 
website. 
www.heerlen/internetpanel
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Lieve speelvriendjes, vriendinnetjes en ouders,

Het was een absoluut apart seizoen dit jaar in de speeltuin. Zoveel kinde-
ren teleurgesteld want aan het begin van het seizoen was het nog ondui-
delijk of we überhaupt wel open mochten. Na enkele weken dicht te zijn 
geweest, kwam daar het verlossende woord. Wij mochten eindelijk weer 
open en kindjes blij gaan maken.
Wederom toch best vreemd want er kwamen heel veel regels bij kijken. 
Samen met ons team en alle hulp en begrip van de ouders is het ons 
gelukt! Vreemd en apart was het wel.

We hebben ondanks het relatief korte seizoen, toch een aantal evene-
menten gehad. Zo hadden we de Caribische summer party met heel veel 
waterpret!! Watergevecht, krijtwedstrijd, ijsjes uitgedeeld, kinderdisco en 
diverse andere activiteiten. 

Ook hebben we de end of summer party gehad, dit was een weekend 
gevuld met suikerspin, popcorn, tombola en een springkussen. Elk eve-
nement hebben we afgesloten met een barbecue waar iedereen van kon 
smullen.
Uiteraard zijn wij vol aan het plannen en brainstormen op de komende 
activiteit. Dit evenement is natuurlijk Halloween!!!! Daar hebben wij ont-
zettend veel zin in en veel gaan we nog niet verklappen. Al zullen op onze 
Facebook pagina wellicht wat stille hints komen! Houdt deze pagina dan 
ook in de gaten voor de exacte datum en tijd!
Hopelijk mogen we komende evenementen en seizoen weer op “normale” 
wijze draaien. We hopen op veel kindjes en ouders die onze speeltuin 
weer bezoeken! Waar veel kindjes zijn is ook veel toezicht nodig! 

Wij zoeken nog vrijwilligers die ons team willen versterken!
Lijkt het u leuk om ons te versterken kunt u contact op nemen via 
Facebook of telefoon!

Al met al verheugen wij 
ons al op komend evene-
ment en het nieuwe 
seizoen! 

Zien we jullie dan? Heel 
veel speelknuffels en 
groetjes,

Team de Rollebollebult.

NIEUWS OVER HET 
REPAIRCAFÉ 

Na een gedwongen stop van 
een half jaar is het repaircafé 
weer van start gegaan op zater-
dag 26 september in buurthuis 
Sam-Sam. Met de nodige aan-
passingen. 

Het was nogal spannend en vergde 
wat organisatietalent maar 
we zijn weer begonnen. Onze vol-
gende data voor 2020 zullen zijn 
op 
zaterdag 31 oktober en zaterdag 
28 november 
beide keren van 10.00 tot 12.30 
uur in buurthuis Sam-Sam aan de 
Mijnzetellaan 6 in Heerlen, 
Zeswegen, 

Enkele regels die in acht genomen 
moeten worden zijn:
1. handen desinfecteren en 
 registreren bij binnenkomst.
2. maak bij binnenkomst uw 
 meegebrachte spullen schoon. 
3. neem uw eigen beschermings-
 middelen mee zoals mondkapje 
 en handschoenen.
4. hou u aan de instructies van de 
 gastvrouw/ vrijwilliger.
5. Hebt u vragen of wilt u zich 
 aanmelden? Dat kan via ons 
 mailadres:
 repaircafeparkstadlimburg
 @gmail.com

Check voor actuele informatie onze 
website Repaircafé Parkstad.nl en 
kijk ook eens op facebook op Re-
paircafé Parkstad.

Wij hopen u weer te zien in Sam 
Sam

Vrijwilligers Repaircafé Parkstad

--------------------------------------
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BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS
Alarm nummer  112
Politie (geen spoed)  0900-8844
Misdaad anoniem 0800-7000
Handhaving BOA Bente Körfer  06-53724292
Handhaving BOA Chrit de Esch 06-53719903
Dierenambulance  0900-7009000
Milieuklachten Limburg  043-3617070
Algemeen maatschappelijk werk  045-5602525
Steunpunt huiselijk geweld  0900-1262626
Meldpunt anti-discriminatie  045-5718501
Bureau voor rechtshulp  045-5719551
Kindertelefoon  0800-0432
Parochie Heerlen-Noord 045-5212450
 
Huisartsenpraktijk Zeswegen  045-5726688
Night Care (huisartsencentrale)  045-5778844
Tandarts Kruszel 045-5729757
Fysiotherapeut Kemps 045-5727468
 
Meander Zorg Klantenservice  0900-699-0699
Wijkteam Zeswegen-Nieuw Husken  045-2114935
Wijkverpleegkundige Jessica Vlasveld  06-14859363
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Sociaal Buurtteam                               045-5604004
Inloop woensdags van 14:00-15:00 uur
Oneven weken in Sam-Sam Zeswegen-Nieuw Husken
Even weken in het Markieshuis Eikenderveld
 
Gemeente Heerlen  14-045
Rd4 Grofvuil/milieupark  045-5437100
Essent Electriciteit/gas 0800-9009
Kabel  0800-0340
Water  0800-0233040
 
Woningcorporaties 
Vincio wonen 045-5223255
Weller 045-4048600
Woonpunt  088-0506070 
 
Basisschool Wegwijzer  045-5720943
Peuterspeelzaal Kiddooh 045-5723552
Kinderopvang Smile  06-43623033
Buurtzaal Sam-Sam 06-12243579
Moedercentrum De Heksenketel  045-5723372
Alcander Welzijnsorganisatie 
Zeswegen  06-53316035
Informatie Stichting Buurtbeheer
Zeswegen-Nieuw Husken 06-12425992
E-mail: info@stichting-buurtbeheer-znh.nl 

Redactie NieuwSweg

De redactie van Buurtblad de NieuwSweg kan 
altijd een handje hulp gebruiken bij het aanle-
veren en/of schrijven van stukken voor dit blad. 
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich hier-
voor melden bij John Scheepers 045-5708315 
(’s avonds) of Ingrid Neven 06-53316035 
(tijdens kantooruren).

Kopij NieuwSweg

Wilt u een artikel plaatsen in dit blad dan kunt u 
uw kopij inleveren bij, of opsturen naar, Redactie 
NieuwSweg, P/a Peutzstraat 73, 6412 HX 
Heerlen. U kunt het artikel ook mailen naar: 
nieuwsweg@stichting-buurtbeheer-znh.nl

WELZIJNSSTICHTING ALCANDER 
BIEDT AAN: BEWEGINGSLESSEN 
ISMAKOGIE.

Wat is Ismakogie?
Ismakogie is leuk, fijn en leerzaam! Ismakogie is geschikt 
voor iedereen: zowel mannen als vrouwen. Ismakogie leert 
je om het lichaam op een goede en natuurlijke manier te 
gebruiken, elk uur van de dag. Hierdoor worden spieren 
sterker, gewrichten soepeler en de doorbloeding en de 
ademhaling verbetert. Ismakogie voorkomt en verbetert 
voet-, bekkenbodem-, rug-, nek- en schouderklachten. 
Ismakogie is ook heel goed voor mensen met ademhalings-
problemen, rugpijn, reuma of artrose. Ismakogie leert je 
de juiste houding tijdens het zitten, staan en lopen. Omdat 
Ismakogie laagdrempelig is, kan iedereen meedoen, zonder 
kans op overbelasting. Ismakogie is een heerlijke manier 
van bewegen! Meer info leest u op 
www.ismakogieparkstad.nl

Waar en wanneer?
De lessen vinden wekelijks op maandag plaats in Heerlen en 
Hoensbroek. Op vrijdagochtend in Bocholtz en Simpelveld. 
Na de les drinken we koffie en thee.
Nieuwsgierig geworden?

Wilt u aan deze activiteit meedoen, neem dan contact op 
met Truus Custers van Welzijnsstichting Alcander, tel. 045-
7111560 en 045-5602525, mailadres:
tcuster@alcander.nl. 

Aarzel niet, want vol = vol.

BEWEGEN IS GOED, 
GOED BEWEGEN IS BETER!


