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COLOFON
Bewoners met een NEE-NEE-sticker
kunnen gratis een exemplaar van deze
editie afhalen in de hal van Sam-Sam
bij de conciërge.
Kopij kunt u inleveren bij:
Redactie “NieuwSweg”
P/a John Scheepers
Peutzstraat 73, 6412 HX Heerlen
of mailen naar:nieuwsweg@stichtingbuurtbeheer-znh.nl
De redactie heeft het recht om ingezonden stukken niet te plaatsen.
REDACTIE: John Scheepers, Irma
Tunderman, Annie Cox
LAY-OUT: Monique Vossen
(www.epicsdesign.nl)

Keileuk, Nieuw Husken, Heerlen, Heerlerheide, Beersdal,
Hoensbroek, omg
Dit jaar geen paaseieren zoeken, maar mooi gekleurde keien!
Tijdens de corona tijd hebben veel mensen weer een oude hobby opgepakt, of hebben een nieuwe (uit)gevonden. De opzet van Keileuk is om
iemand (jong en oud) met deze stenen een blij moment te laten beleven.
Kinderen hebben plezier in het schilderen, verstoppen en vinden van de
stenen, de volwassenen doen lekker mee.
De stenen worden ergens op een opvallende manier neergelegd waardoor ze opvallen. Dus niet in het gras dat machinaal gemaaid wordt, maar
bijvoorbeeld op een pad of op een bank of stroomkast of kabel TV-kast. De
vinder kan er een foto van maken en publiceren via Facebook. De steen kan
gehouden worden, maar kan ook op een andere plek neergelegd worden.
Een wandeling is in deze coronatijd vaak het enige uitje dat er is. Kinderen vinden wandelen vaak saai. Maar nu is er iets leuks te vinden, gaan ze
graag mee naar buiten.
Beschilderen van
keien tot kleine
kunstwerkjes

Opkikkertje voor de vinder, een
klein zonnestraaltje
Met Valentijnsdag circuleerden >>
ook hartjes op de stenen...
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Stichting Buurtbeheer
Zeswegen-Nieuw Husken

info@stichting-buurtbeheer-znh.nl

VAN DE STICHTING...

Grijs-Groen

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

Corona

Helaas hebben wederom enkele van onze activiteiten vanwege Corona
geen doorgang kunnen gaan. We zullen dit jaar per activiteit moeten
bekijken of die wel of niet of in aangepaste vorm kan doorgaan. We zullen
nog even moeten volhouden totdat weer meer kan. 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 netwerk, die onze belangen binnen en buiten de organisatie kunnen behartigen. Aanmelden kan via info@stichting-buurtbeheer-znh.nl Voor informatie kunt u bellen met 06-1396 1102.

Contact met het bestuur?

Indien u contact wil met het bestuur van de Stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken, loop dan op vrijdagmiddag even binnen bij de Buurtzaal 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. Automatisch
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.

Facebook

Over Facebook gesproken. Stg. Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken
heeft een Facebook-pagina waarop regelmatig belangrijk of interessant
nieuws gedeeld wordt. Er zijn echter nog meer Facebook-pagina’s in onze
buurt actief, namelijk Nieuw Husken En Zeswegen (openbaar) en Nieuw
Husken (prive-groep).

Tent in de Buurt

Indien de Corona-maatregelen het toelaten willen we op zaterdag 17 april
weer met ons tentje naar Nieuw Husken komen. We zullen dan weer bij
het basketbalveldje gaan staan. Nadere informatie volgt via Facebook en
eventuele flyers in de brievenbus.

Nieuwe schommel

De dubbele schommel bij het speelveldje in Nieuw Husken zal conform
vervangingsschema dit jaar vernieuwd worden. Ook dit onderwerp zal
besproken worden bij de tent op 17 april.
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De werkgroep Grijs-Groen van
Stichting Buurtbeheer wil ook in
2021 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 06-1396 1102
of info@stichting-buurtbeheerznh.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.

Voorstelronde organisaties Zeswegen-Nieuw
Husken

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

Zelfstandig ondernemer tijdens
Corona

Je zal maar zelfstandig
ondernemen zijn en je
zaak moeten sluiten
door corona. Je hebt
geen inkomsten meer
en kunt daar niets aan doen.
De ene zaak zoekt mogelijkheden
via afhalen of bezorgen, de ander
kan helemaal niets meer. Ook de
ondernemers in onze buurt zijn
hier slachtoffer van geworden. Sta
daar ook eens bij stil, want we
zijn eigenlijk toch wel blij dat zij

met hun zaak op het winkelplein
gevestigd zijn. Dus steun je lokale
ondernemer en koop lokaal!

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

Tot slot willen we alle
bewoners uit onze buurt een
fijn Paasfeest wensen.
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.

BERICHT VAN DE WIJKAGENT
Op woensdag 3 februari 2021 werden tussen 17:00
uur en 19:30 uur op de Beersdalweg en de C.B.S.weg verkeerscontroles uitgevoerd. Hierbij werden 22
bekeuringen uitgeschreven o.a. 3x voor het rijden
zonder rijbewijs , 1x voor uitstekende lading, 2x rijden
door rood licht, 1x het negeren van een door de politie
gegeven stopteken, 1x het niet tonen van voertuigpapieren, 1x het niet dragen van de autogordel en13x
ter zake het overschrijden van de maximale toegestane snelheid waarbij de hoogst gemeten snelheid 94 km/uur was waar
50 km/uur toegestaan is.
Met vriendelijke groeten / Best regards / Meilleures salutations / Muy
atentamente / Med vennlig hilsen /
Ronald Veltrop (brigadier)
Wijkagent Zeswegen-Nieuw Husken

BERICHT VAN DE BOA
Wij merken dat steeds meer mensen de PMD
zakken te vroeg aanbieden en ook verkeerd
aanbieden. Dit zorgt voor verloedering in de
wijk, maar ook overlast van ongedierte en
stankoverlast. De BOA’s draaien momenteel
een afvalproject wat inhoudt dat wij iedere zak
controleren op NAW-gegevens. Mochten wij gegevens aantreffen, kan de ‘verdachte’ een flinke
boete verwachten plus de opruimkosten welke
130 euro bedragen.
Wij willen de wijk graag schoon houden en vragen de bewoners het afval
op de juiste dagen en tijden + juiste manier aan te bieden!
Leefbaarheid voorop! Groet uit Heerlen,
Bente Körfer, Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Wijkboa Zeswegen – Nieuw Husken/ Beersdal – Rennemig

Groene Kruis Heerlen-Hoensbroek geeft ook in 2021 subsidie!
Welke plannen liggen bij u of uw vereniging op de plank voor het tijdperk ná Corona?
Is er een plan maar geen geld of onvoldoende geld om het uit te voeren?
Komend jaar zijn er weer mogelijkheden om, ook in co-financiering met andere geldgevers, deze
plannen waar te maken. We snakken allemaal naar momenten waarop we weer samen iets kunnen
ondernemen. Iets regelen voor de buurt of vereniging om de sociale contacten aan te halen.
Het Groene Kruis Heerlen ondersteunt projecten door middel van subsidie, in Heerlen en Parkstad, die het maatschappelijk welzijn bevorderen. Dit kan van alles zijn, te denken valt bijvoorbeeld aan een buurtproject, een
project van een goededoelenorganisatie, een kleinschalig project.
Kortom, initiatieven door en voor inwoners van jong tot oud kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van het Groene Kruis. De bestuursleden van het Groene Kruis beoordelen elke aanvraag en toetsen deze
aan de vastgestelde voorwaarden. Dus heeft u of uw organisatie een project op stapel staan en voldoet dat aan
onze voorwaarden, ondersteunen wij dat wellicht. Wij vragen een projectomschrijving en een begroting. Kijk voor
de voorwaarden en het aanvraagformulier op onze website: www.groenekruisheerlen.nl.
St. Groene Kruis Heerlen Hoensbroek
Ans Winkens Voorzitter. Mail naar Jo Linders, secretaris: jlalinders@gmail.com
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Basisschool De Wegwijzer
Mijnzetellaan 4
6412 EN Heerlen
045-5720943
email: info.wegwijzer@innovo.nl

Tevredenheidsonderzoek leerlingen
Vorig schooljaar heeft BS De Wegwijzer u geïnformeerd over de resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek. Hier waren wij erg tevreden
mee! Inmiddels zijn ook de resultaten van het tevredenheidsonderzoek
onder leerlingen bekend. De leerlingen uit groep 6, 7 en 8 hebben desbetreffende vragen anoniem ingevuld. Als wij kijken naar de resultaten,
dan geven de leerlingen onze school een 8,3 als gemiddeld rapportcijfer
(landelijk gemiddelde is 8,2). De leerlingen geven aan dat zij tevreden
zijn met het schoolklimaat. Ze vinden dat er een goede omgang is onderling en dat er een fijne sfeer heerst. Daarnaast vinden de kinderen dat er
goed onderwijs wordt gegeven. Ze vinden dat ze goede instructies krijgen
en veel leren. Hier zijn wij uiteraard erg trots op! Wij continueren dan ook
onze aanpak en blijven hier vanuit onze kernwaarde ‘Samen Groeien naar
Geluk’ aandacht aan besteden.
Evaluatie onderwijs op afstand (tussenonderwijs)
Tijdens het onderwijs op afstand hebben wij tussendoor een vragenlijst
naar ouders gestuurd. Naar aanleiding van deze vragenlijst hebben wij
veel complimenten gehad van de ouders. We hebben dagelijks online ‘live’
instructies op afstand verzorgd en alle kinderen de mogelijkheid geboden
om een Chromebook of laptop te gebruiken van school. Ouders gaven aan
zeer tevreden te zijn. Hier zijn wij wederom ontzettend trots op!
Bedankjes leerlingen en ouders
Alle kinderen hebben tijdens de scholensluiting een Kanjer ontvangen,
omdat wij ze echte kanjers vinden.
Ze hebben zich ontzettend goed aangepast en fantastisch deelgenomen
aan het onderwijs op afstand!
Ook alle ouders hebben een bedankje
ontvangen. Zij hebben evenals de
leerlingen SAMEN bijgedragen aan
het onderwijs op afstand. Het bedankje is aangeboden door school in samenwerking met de huurdersvereniging Weller.
Inspanning en ontspanning
Tijdens het onderwijs op afstand hebben wij zowel inspanning, als ontspanning geleverd. Geregeld kwamen er beweegactiviteiten voorbij, werd
er gedanst, geknutseld en er werden zelfs proefjes uitgevoerd door MadScience. Ook hebben we online gymlessen kunnen volgen en heeft IMCbasis online lessen verzorgd. Wij zijn echt blij dat we dit hebben kunnen
realiseren!
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Herstart onderwijs op school
Sinds maandag 8 februari hebben
wij weer alle leerlingen mogen begroeten. We vinden het ontzettend
fijn om iedereen weer te zien en
samen aan de slag te gaan.
Met ingang van deze datum zijn
juf Romy en juf Janou een nieuwe
extra kleutergroep gestart.
Daarnaast zijn wij gestart met een
reken- en taalklas bij de kleuters. Er wordt groepsdoorbrekend
gewerkt. Zo bieden wij nog beter
onderwijs aan op het niveau van
het kind.
In alle groepen wordt er weer keihard gewerkt en is daarnaast ook
ruimte voor een stukje ontspanning
en sociale contacten.
Inhaal- en ondersteuningsprogramma
Na de voorjaarsvakantie is BS
De Wegwijzer gestart met het
aanbieden van een extra onderwijsprogramma aan, waardoor de
leerlingen zich nog beter kunnen
ontwikkelen. Het betreft hier de
volgende programma’s:
• Spelend Leren: Dit is gericht op
het stimuleren van de woordenschatontwikkeling op een speelse
manier en zal plaatsvinden
tijdens schooltijd voor unit 1.
• BOUW! Dit is gericht op het
voorkomen van stagnaties in het
leesproces en wordt tijdens
schooltijd uitgevoerd in unit 1.
• Bijles in samenhang met huiswerkbegeleiding. Dit is gericht
op het inzetten van extra onderwijsondersteuning door het aanbieden van gerichte instructies
aan kleine groepjes kinderen.
Dit wordt uitgevoerd op de
woensdagmiddagen en de vrije
vrijdagmiddagen.

• Sinds februari is Wesley (wellicht bij jullie al bekend van Smile)
werkzaam bij ons in Unit 1. Hij is tijdens de ochtenden aanwezig op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Hij richt zich tijdens deze
tijden op het kindvolgend meespelen in de hoeken en BOUW.
We zijn er trots op dat wij dit kunnen aanbieden!
Nieuwe jeugdconsulent
De afgelopen 4 jaar was Lidwine Douven
werkzaam als jeugdconsulent in het sociaal
buurtteam van Zeswegen, Eikenderveld en
Nieuw Husken. Vanuit deze rol was zij ook
verbonden aan basisschool de Wegwijzer en
peuterspeelzaal Kiddooh.
Zij stopt als jeugdconsulent bij het Sociaal
buurtteam en wordt overgenomen door
Sharon Winkel.

Bloembollen planten
Groep 7 heeft allerlei bloembollen
geplant op het schoolplein. Zij hebben tulpen, narcissen, krokussen en
blauwe druifjes geplant. De bloembollen zijn van Bulbs4Kids. Het doel
van Bulbs4kids is om kinderen op
een leuke manier kennis te laten
maken met bloembollen. We hebben de bloembollen geplant op de
open plekken in het midden van het
schoolplein bij de andere planten
die er al stonden. We kijken uit
naar de verscheidenheid in kleuren
en bloemen dit voorjaar!

Afscheid
Ook Greetje Gerrits heeft afscheid genomen. Zij
werkte op peuteropvang Kiddooh. Vanaf 1 maart
gaat zij een nieuwe uitdaging aan. Ze heeft 20
jaar gewerkt in Zeswegen en heeft heel veel
mensen zien komen en gaan en nu is het dan
ook haar beurt. Ze heeft het in de wijk en de basisschool super goed gehad en wil ook iedereen
bedanken voor de fijne samenwerking.
Mini-college
Dit schooljaar heeft BS De Wegwijzer nog één
Mini-college. Op dit moment mogen peuters
kennis komen maken op onze school. Dit schooljaar is de volgende datum nog gepland: vrijdag
18 juni 2021. De peuters volgen van 09:00u –
10:00u een korte kringactiviteit in de klas en maken daarnaast ook een
Kom kennis maken op de basisschool!
werkje. Ouders kunnen elkaar normaliter ook ontmoeten, maar dit gaat
helaas op dit moment nog niet i.v.m. de Coronamaatregelen. Mocht u uw
Website
Een korte kringactiviteit en een werkje maken als een echte kleuter
kind willen laten aansluiten, dan het verzoek om aan te melden via eva.
Onze website is weer helemaal upmarnette@innovo.nl. Hopelijk tot dan!
to-date. Neemt u eens een kijkje
en maak nog beter kennis met onze
school. De website is:
Kom kennis maken op de basisschool!
MA 7 September
www.bswegwijzer.nl
DI echte
10 November
Een korte kringactiviteit en een werkje maken als een
kleuter

Mini-College

Mini-College

Mini-College

Mini-College

Kom kennis maken op de basisschool!

maken op de basisschool!
Een korte kringactiviteit en een werkje maken alsKom
eenkennis
echte kleuter
MA 7 September

Wo 27 Januari
DI 16 Maart
VR 18 Juni

DI 10 November
Wo 27 Januari Van 09.00uur tot 10.00uur
Inloop vanaf 9.00 uur.
DI 16 Maart
Van 9.15uur tot 9.45uur kunnen ouders elkaar ontmoeten in de kuil
VR 18 JuniAanmelden via -> Eva.Marnette@innovo.nl

Een korte kringactiviteit en een werkje maken als een echte kleuter

MA 7 September
DI 10 November
Wo 27 Januari
DI 16 Maart
VR 18 Juni
Van 09.00uur tot 10.00uur

MA 7 September
DI 10 November
Van 09.00uur tot 10.00uur
Wo 27 Januari
Inloop vanaf 9.00 uur.
Van 9.15uur tot 9.45uur kunnen ouders elkaar ontmoeten in de kuil
DI 16 Maart
VR 18 JuniAanmelden via -> Eva.Marnette@innovo.nl
Van 09.00uur tot 10.00uur

Inloop vanaf 9.00 uur.
Van 9.15uur tot 9.45uur kunnen ouders elkaar ontmoeten in de kuil

Aanmelden via -> Eva.Marnette@innovo.nl

Inloop vanaf 9.00 uur.
Van 9.15uur tot 9.45uur kunnen ouders elkaar ontmoeten in de kuil

Aanmelden via -> Eva.Marnette@innovo.nl
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Aanmelding nieuwe leerlingen
Wordt uw zoon of dochter dit
schooljaar of volgend schooljaar
vier jaar? Wij geven tijdens een
persoonlijk gesprek graag meer
informatie 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
(kimberly.rienties@innovo.nl ).
(kimberly.rienties@innovo.nl).

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”

Wandelingen
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 samen meer plekjes te ontdekken trek dan
nu jullie wandelschoenen aan. Bij extreem weer kunnen we in overleg de
wandeling verplaatsen of veranderen. We gaan wandelen wanneer minimaal 4 personen zich aangemeld hebben.
Graag enkele dagen vooraf aanmelden en betalen, ook doorgeven of u
zelf wel of niet over eigen vervoer beschikt.
Aanmelden kan bij MC de Heksenketel, tel: 045-5723372
Wij houden ons aan de dan geldende Corona voorschriften.
Schinveldse bossen 5,4 km.
makkelijk
In het dal van de Roode Beek liggen de Schinveldse Bossen, die zich
lenen voor oneindige wandelingen. 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 zweefvliegveld zal worden aangedaan
onderweg.
Wanneer: 31-03-2021
Tijd:
10.00 uur
Kosten: € 3,- incl. koffie/thee
Imstenraderbos
Ontdek het Zuid-Limburg Heuvellandschap in het klein, ook hier kunnen
we kiezen uit tal van wandelroutes 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 vergezichten.

Wanneer: 01-4-2021
19.00-21.00 uur
Kosten: € 6,-Macramé
Bij zoveel enthousiasme over de
laatste macramé workshop gaan
we er nog een geven.
Deze oude techniek is zeer decoratief en doet zo gezellig aan op
een mooie plek in huis. Het past
eigenlijk overal in de woning. Je
krijgt vast bewonderende blikken
en complimentjes, want het is echt
een blikvanger.
Je wordt vanzelf trots op jezelf!
De technieken zijn makkelijk te aan
te leren. Je gaat verschillende knopen leren: Weitasknoop, Kordonknoop, Festonknoop en Josephineknoop. Ook kun je er verschillende
patronen in knopen.
Ben je er mee bezig, dan vergeet
je helemaal de tijd

Wanneer: 21-04-2021
Tijd:
10.00 uur
Kosten: € 3,- incl. koffie/thee
Haerenbos Voerendaal 5,8 km.
Drie kastelen, een prachtige oude
kerk en de gezelligste terrasjes in
amper 5 km. De gele paaltjes brengen je dwars door het centrum
en langs de rand van dit gezellige
plaatsje, bij de eerste aanzet van de
Zuid-Limburgse heuvels.
Wanneer: 12-05-2021
Tijd:
10.00 uur
Kosten: € 3,- incl. koffie/thee

Wanneer: 07-4-2021
van 13.00 – 15.00 uur
Kosten: € 5,-- Vervolglessen op
14-21-28 april à € 2,-

Al onze workshops worden o.v.b. gegeven.

Schelpenkrans
Zo’n schelpenkrans laat je vol
heimwee wegdromen bij de herinnering aan vakantie aan zee. Je
kunt de zilte zeelucht bijna ruiken
en proeven op je lippen.

Paasstuk maken
Hoera, het is lente! Tijd van kuikentjes, vogeleitjes, lammetjes, zacht
groen aan de bomen en tere bloemknopjes. Alles ontkiemt.
En daar maken we een ontluikend bloemstuk van naar eigen inzicht.
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Wanneer: 12-5-2021
13.00 – 15.00 uur
Kosten: € 5,-Lentebloemstuk
Werken met levend materiaal is zo
heerlijk om te doen. Tere bloemen
te voelen en te vormen tot een bekoorlijk pronkboeket. Of het nu een
fris lenteboeket is van de eerste
frêle bloemen of een sierlijk, fleurig
zomerboeket met vrolijke kleuren.
Een echte blikvanger kan je bloemstuk worden.
Wanneer: 26-5-2021
Tijd:
19.00-21.00 uur
Kosten: € 8,-Huisnummer met schroeven
maken
Dat is toch wel heel design en
apart van schroeven je huisnummer maken. Je kunt je eigen cijfervorm kiezen: schuin of recht of de
cijfers onder elkaar plaatsen.
Wanneer: 09-6-2021
van 13.00 – 15.00 uur
Kosten: € 7,--

WEEKOVERZICHT
Maandag
10.00 - 12.00
11.00 - 15.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.30
13.00 - 14.30

uur
uur
uur
uur
uur

2e Hands kledingwinkel open
Chinees dansen
Lunch
Hulp bij formulieren invullen
Verwenzorg (alleen op afspraak)

Dinsdag
09.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur
12.00 - 13.00 uur
13.00 - 14.30 uur
13.00 - 14.00 uur
15.00 –16.00 uur

2e Hands kledingwinkel open
Knoppenproject (alleen op afspraak)
Lunch
Hulp bij formulieren invullen
Meditatie en Energetische reiniging
Buikdans

Woensdag
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.30 - 11.30
12.00 - 13.00
13.00 - 14.30
13.00 - 14.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur

2e hands kledingwinkel open
Knoppenproject (alleen op afspraak)
Callanetics
Lunch (laatste woensdag v/d maand wereldlunch)
Hulp bij formulieren invullen
Verwenzorg (alleen op afspraak)

Donderdag
09.00 - 12.00
09.30 - 10.30
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.30
13.00 - 15.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Nederlandse conversatieles
Yoga
Knoppenproject (alleen op afspraak)
Naailes
2e Hands kledingwinkel open
Lunch
Hulp bij formulieren invullen
Handwerken

Cupcakes versieren
Heerlijk luchtige cupcakes! We
gaan ze nog smakelijker maken
door ze te versieren met je favoriete smaakjes. Natuurlijk zijn er
weer velerlei mogelijkheden als je
aan alle verschillende soorten van
zoetigheden denkt….of pittigheden.
Laat je smaakpapillen maar uitmaken welke versiering de beste is
voor je cupcakes en misschien dat
ze dan al op zijn voor je het weet.
Geniet er van!
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En het is zo
makkelijk een
mooie krans
te maken, dat
je het bijna
niet kunt
laten. Je hoeft
er behalve de
kosten niets
voor mee te
brengen dan
alleen goede
zin.
Laat je inspireren door de gedacht
aan zee, zoute lucht, schreeuwende
meeuwen en het zachte, warme,
rulle zand

Wanneer: 23-6-2021
13.00 – 15.00 uur
Kosten: € 5,-Mooie tekst op hout
Er bestaan zulke mooie teksten en
citaten die geweldig staan op hout.
Deze zou je dan bij de voordeur
kunnen hangen. Of je hebt een
leuke tekst voor je woonkamer of
keuken en zet deze op hout. Alles is
mogelijk.
Wanneer: 07-7-2021
Tijd:
13.00-15.00 uur
Kosten: € 6,00 incl. materiaal

TEKENEN TEGEN
EENZAAMHEID
De peuters van Peuteropvang Heerlen (POVH) maken tekeningen voor
mensen die alleen of eenzaam zijn.
Veel ouderen, maar ook jongeren
en kinderen dreigen te vereenzamen door de vele coronamaatregelen, het thuiszitten en geen of
weinig bezoek kunnen ontvangen.
Met de tekenactie sluit POVH aan bij
het initiatief #samentegeneenzaamheid van de Provincie Limburg. Met
het initiatief wil men laten zien dat
een berichtje, telefoontje, kaartje
een kleine moeite zijn, maar voor
heel veel plezier kunnen zorgen.
Peuters zijn heel creatief en kunnen
heel mooi tekenen en verven. Dat
weten grootouders en ouders, want
in menige woonkamer hangt al een
prachtig kunstwerk. Hoe mooi zou
het zijn als in alle Heerlense woonkamers zo’n kleurrijk schilderij komt
te hangen? En dan vooral in die van
mensen die eenzaam of alleen zijn.
Met veel inspiratie en enthousiasme
zijn peuters en pedagogisch medewerkers in de peuteropvang al

aan de slag gegaan met potloden,
kwasten en verf. Het resultaat is
prachtig.
Maar de oproep binnen peuteropvang Heerlen ging verder dan de
verschillende locaties. Ook ouders
werden opgeroepen om samen met
hun peuter een tekening te maken en die af te geven bij iemand
van wie ze weten dat hij of zij een
beetje aandacht kan gebruiken. Of
om de tekening bij iemand in de
brievenbus doen tijdens een wandelingetje.
Ingrid van den Bunder, bestuurdermanager POVH: “Met hun onbevangenheid zorgen peuters vaak voor
een glimlach op het gezicht bij jong
en oud. Regelmatig werden er bezoekjes georganiseerd, bijvoorbeeld
van peuters aan een verzorgingshuis. Dat kan nu niet, maar tekenen en tekeningen afgeven of in de
brievenbus doen, kan altijd. We hopen dat zo’n tekening een glimlach
op een gezicht tovert en dat ook
anderen dit initiatief overnemen en
met bijvoorbeeld een telefoontje of
kaartje, aandacht willen geven aan
die ander.”
Voor wie graag mee wil doen, maar

niemand
weet om
de tekening bij af
te geven:
stuur de
tekening
naar het
centraal
kantoor
van Peuteropvang
Heerlen,
Molenwei
400, 6412
WG Heerlen.
Van daaruit
zullen de
tekeningen worden verspreid.
Ook op social media wordt aandacht besteed aan de actie met de
hashtag #SamenTegenEenzaamheid, zodat ook anderen, jong en
oud, op het idee komen iets voor de
medemens te doen!

De beste voorbereiding
op de basisschool

sam
e
spel n
end
leren

Peuteropvang
De Ukkepukkehut

Peuteropvang
Kiddooh

p/a Frans Postmaschool
Merwedestraat 16
6413 VV Heerlen
06 - 839 682 81

p/a de Wegwijzer
Mijnzetellaan 6
6412 EN Heerlen
06 - 518 778 73

sam
e
spel n
end
leren

HKZgecertificeerd

Kijk voor meer informatie op onze site:

www.peuteropvangheerlen.nl
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Permacultuur/natuurlijk
moestuinieren

NIEUWS VAN HET
REPAIRCAFÉ
Nu er vanwege de strenge corona maatregelen al 3 Repaircafe’s niet door zijn gegaan kijken
wij ernaar uit om weer samen
te komen. Hopelijk hebt u uw
kapotte spullen opgespaard
en als er dan op 24 april weer
een repaircafé wordt gehouden
proberen we deze dierbare spullen samen met u weer aan de praat te
krijgen. Natuurlijk blijven wij ons aan de dan geldende regels houden.
Niet teveel mensen in een keer naar binnen, handen desinfecteren bij
binnenkomst, mondkapje verplicht en de nodige afstand.
Ons motto is nog steeds Weggooien, Mooi niet!!
Hou in ieder geval onze website in de gaten www.repaircafeparkstad.nl
Hebt u vragen omtrent een reparatie of aanmelden als vrijwilliger mail
dan naar repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
We hopen u dan ook 24 april weer te zien in Buurthuis Sam Sam Mijnzetellaan 6 Heerlen, Zeswegen van 10 tot 12.30 uur.
Wij hebben er zin in!
Andere data zijn zaterdag 29 mei en zaterdag 26 juni.

Welzijnsstichting Alcander biedt
aan: bewegings-lessen Ismakogie
Een deel van je spieren gebruik je
te weinig als je niet goed rechtop
zit, als je op je ellebogen steunt of
te gehaast loopt. Vanaf je twintigste
neemt je spiermassa langzaam af
en neemt je vetopslag toe. Gevolg:
je houding, figuur en gezicht veranderen en de kans op klachten en
pijn wordt groter.
Gelukkig kunnen spieren door training weer kracht opbouwen. Spieren worden getraind, gewrichten soepeler, gewrichtsbanden sterker en
gezichtsspieren verstevigd. Ook je algehele conditie verbetert, omdat
de rustige en zachte bewegingen een positieve invloed hebben op je
bloedcirculatie, het lymfesysteem, de organen en je ademhaling. Je
staat steviger op de rond, bent in balans met je omgeving en krijgt
plezier in bewegen.
Het ontwikkelen van gevoel voor je eigen lichaam is belangrijk om je
grenzen te bepalen. Tijdens de Ismakogielessen bij Welzijnsstichting
Alcander leer je bewust en optimaal om te gaan met je lichaam en toepassen in het dagelijks leven. Gaandeweg ‘train’ je je lichaam moeiteloos gedurende de dag. Ismakogie is de bewegingsleer voor wie graag
soepel, rechtop, gezonder en mooi wil blijven.
Interesse? In Heerlen en Hoensbroek kunt u de wekelijkse lessen volgen. Voor aanmelden en info over het lesgeld kunt u contact opnemen
met Truus Custers van Welzijnsorganisatie Alcander. Telefoonnummer:
045-7111560 of 045-5602525- of mail tcusters@alcander.nl
Ervaringen van deelnemers zijn te lezen op www.ismakogieparkstad.nl
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Als de maatregelen het toelaten
dan komt er de cursus “natuurlijk moestuinieren”. Indien het
half maart nog niet is toegestaan, wordt overwogen om de
cursus online te geven: https://
parksjtad-in-transitie.nl/cursusnatuurlijk-moestuinieren-2021/
Hou bij interesse onze website in
de gaten!!
Stadswerkplaats Heerlen
Stadswerkplaats Heerlen is volop
in ontwikkeling; een open werkplaats (de werkplaats voor IEDEREEN) in het centrum van Heerlen. Gehuisvest in het oude CBS
gebouw (Carbon6).
Hier kun je ambachtelijke kennis
opdoen maar ook kennis achterlaten als je al veel ervaring in de
techniek hebt. Van basis houtbewerken tot specifieke technieken.
Naast de cursussen kun je twee
dagen in de week vrij binnenlopen
(tegen vergoeding) om er aan je
projecten te werken.
Zoals je op onze website kunt
lezen, www.stadswerkplaatsheerlen.nl zijn we nog niet gestart
maar zitten we midden in de
inrichting van de werkruimte.
De verlichting, krachtstroom en
veiligheid zijn de bergen die we
momenteel aan het verzetten zijn.
Een deel van de grote machines
is al besteld: vlakbank, Vandiktebank en stofafzuiging. Binnenkort komt daar nog een Altendorf
formaatzaag bij. Onze vrijwilligers
gaan binnenkort aan de slag met
de aanleg van de verlichting.
We zijn ook op zoek naar vrijwilligers op gebied van specifieke
houtbewerkingstechnieken (inleg,
fineer, restauratie). Daarnaast
vaardige handen om te helpen
met het opbouwen van de werkplaats. Heb je een verleden van
lesgeven in deze richting dan
zoeken we jou ook. En: heb je
professionele hout- en/of metaalbewerkingsmachines en je wilt er
van af. Wij zijn er heel blij mee!!
Voor verdere info zie onze website.

MINICURSUS ‘MIJN-VERLEDEN
VOOR BEGINNERS’ DOOR
NEDERLANDS MIJNMUSEUM
Les 4: Bedrijfsbezoek aan de mijn
Het mijnbedrijf… sommigen weten nog hoe
het eruit zag, enkelen van ons zijn er daadwerkelijk geweest, maar de meesten hebben
waarschijnlijk geen idee hoe zo’n mijnbedrijf
nou in elkaar zat. Daarom nemen we je hieronder mee op
een bedrijfsbezoek.
Het mijnbedrijf
In de kern zagen de meeste mijnbedrijven hetzelfde eruit. Ze
hadden allemaal één doel: steenkool van ondergronds naar bovengronds halen. De steenkool ligt in steenkoollagen diep onder
de grond, lang geleden gevormd uit vergane plantenresten (weet
je nog?). Om de kolenlagen te bereiken werd er begonnen met
het afdiepen (graven) van een schacht. De schacht was een brede
(doorsnede 4 tot 6 meter), holle buis die recht naar beneden de
aarde instak. De schacht doorboorde de kolenlagen en vormde de
levensader van de mijn.
Rondom de schacht stond bovengronds een schachtgebouw met
een liftinstallatie. Onderdeel van de installatie was het hijsblok bovenop
het schachtgebouw. In het hijsblok (ook wel schachtbok) zaten de bekende draaiende schachtwielen. Over de wielen liepen kabels waaraan
de liftkooi hing. De lift bracht mensen, materieel en steenkool omhoog
en omlaag. Luide belsignalen gaven aan wat de lift ging doen en wat erin
zat: omhoog, omlaag, personenvervoer, etc. De lift werd aangedreven
door een ophaalmachine. Het Nederlands Mijnmuseum is de enige plek
in Nederland waar je zo’n ophaalinstallatie nog in volle glorie in werking
kunt zien.
Ondergrondse
structuren
Ondergronds was er, zeker
na een paar decennia
delven, een enorm 3Dlabyrint ontstaan. Gangen
lagen in een grote, horizontale wirwar, maar ook
boven en onder
elkaar vanwege
de verschillende
steenkoollagen.
Mijnmeters hielden
alle nieuw gedolven
gangen nauwgezet
bij en tekenden gedetailleerde kaarten. Mijnwerkers waren ondergronds soms nog wel 20 minuten onderweg naar hun werkplek, dat
ging via ondergrondse spoorwegen. De lengte van alle mijngangen
in Zuid-Limburg zou overeenkomen met die van alle straten van
Amsterdam en Rotterdam samen. Het was gigantisch.
Ondergronds had je verschillende verdiepingen waar de liftschacht
stopte. De liftkooi ging met een snelheid van zo’n 30 kilometer
per uur naar beneden. Hoe dieper je ging, hoe warmer het was.
De mijn met de diepste schacht (IV) was de Staatsmijn Hendrik in
Brunssum: die was 1058 meter diep. De Hendrik had acht verdiepingen op 272, 316, 401, 537, 636, 730, 855 en 1008 meter
Het afdiepen van schacht IV van de Staatsmijn
Hendrik (tot wel 1058 m diep!)
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Binnenkijken bij het ophaalgebouw van
het Nederlands Mijnmuseum

diepte. In de diepste laag kon het
wel 40 graden worden…
Nadat de mijnwerkers met een
razendsnelle lift honderden meters
diep onder de grond aankwamen
en met de trein naar hun werkplek waren vervoerd, begon de
werkdag. De steenhouwer hield
zich bezig met het voorbereidende
werk: de kolenlagen bereiken door
het aanleggen van steengangen.
De kolenhouwer delfde de kolen
uit de pijler, ofwel het kolenfront.
Via onder andere transportbanden,
mijnwagens (die je nu nog wel eens

in voortuinen ziet staan) en de lift kwamen de kolen aan de oppervlakte.
Daar stond het bovengrondse mijnbedrijf klaar om te kolen te verwerken.
De eerste bovengrondse
bestemming van de
kolen was de kolenwasserij en -zeverij.
Hier werden de kolen
gescheiden van andere steensoorten met
behulp van een speciale vloeistof. Alles wat
geen steenkool was,
werd vervoerd naar de
steenberg. De Wilhelminaberg in Landgraaf
is hier een (verlaagd
en begroeid) voorbeeld
van. In de kolenzeverij
werd de steenkool gesorteerd op grootte.

De kolen zijn bovengronds en worden gezeefd.

Verder bestond het
bovengrondse bedrijf onder andere uit luchtschachten voor aanzuigende
lucht ondergronds, een elektriciteitscentrale met hoge schoorstenen (wie
kent de Lange Jan en de Lange Lies nog?), opslagloodsen voor steenkool
en kantoren voor de administratie. Kijk nog maar eens goed naar de getekende dwarsdoorsnede van een stukje terug. Dan begrijp je de onderstaande foto weer wat beter.
Helemaal tot hier gekomen? Wat goed! Veel opgestoken? Je hebt nog
maar twee lessen te gaan...

Uitzicht vanaf de steenberg over het bovengrondse mijnbedrijf van
Staatsmijn Maurits

Mijnverleden ontdekken
in je eigen wijk met mijnbingo
In de Mijnstreek zijn sporen uit het
mijnverleden veelal uitgewist en
de schaarse fysieke restanten zijn
goed verstopt. Vooral voor jongere
generaties zijn ze vrijwel onzichtbaar. De mijnbingokaart van het
Nederlands Mijnmuseum is een ludieke actie om tijdens de lockdown
het mijnerfgoed in de eigen wijk te
(her)ontdekken. Met een speciale
mijnbingokaart ontdek je Barbara,
mijnsteenbergen, kolonieën, mijnwagentjes en meer.
Net als alle andere musea is ook
het Nederlands Mijnmuseum in
Heerlen al een tijdje gesloten. Om
het mijnverleden onder de aandacht te blijven brengen en om
een leuke en leerzame activiteit
aan te bieden voor (groot)ouders
met kinderen of andere geïnteresseerden is er de mijnbingokaart.
Mijnbingokaart (zie ook
volgende pag.)
Het is de bedoeling om met de bingokaart een wandeling te maken
door de eigen wijk en te kijken of
er zaken van de bingokaart af te
strepen zijn. Op deze manier komt
het verborgen mijnerfgoed weer
aan het licht. Op de achterkant
van de bingokaart staat de nodige
uitleg: wie was de heilige Barbara?
Wat is een kolonie en hoeveel kilo
kolen gingen er in een mijnwagentje?
De bingokaart is gratis te downloaden via nederlandsmijnmuseum.nl/
bingo. Deelnemers worden uitgenodigd om het mijnerfgoed dat ze
ontdekt hebben te delen op social
media (Facebook of Instagram) en
daarbij @nederlandsmijnmuseum
te taggen. Zo kun je als bewoner
het mijnerfgoed in je wijk delen
met anderen.
Mijnmuseumpad 2			
info@nederlandsmijnmuseum.nl
6412 EX Heerlen			
www.nederlandsmijnmuseum.nl
Te. 045-5713707
Nederlands Mijnmuseum is aangewezen als ANBI. Giften aan onze
instelling zijn fiscaal aftrekbaar.
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straat? In de voormalige Mijnstreek zijn er ontzettend veel
straatnamen vernoemd naar iets
of iemand uit het mijnverleden.
Sommige woorden en namen
zijn moeilijk, zoals Neerbraak
of Honigmann… Google geeft
antwoord!
3 Kolonie
De mijnwerkers woonden in
speciaal voor hen gebouwde
buurten, die werden kolonieën
genoemd (spreek uit: koo-loonie-en). Sommige zijn heel erg
mooi, zoals de Hopel in Eygelshoven. Beersdal in Heerlen en
Leenhof in Landgraaf. Misschien
woon je wel in (de buurt van)
een kolonie zonder dat je het
zelf wist!
4 Sint Barbara
Barbara was de patroonheilige
van de mijnwerkers. De mijnwerkers, maar ook de mijnwerkersvrouwen en -kinderen,
baden tot Barbara voor een
veilige terugkeer uit de ondergrondse. Ze was heel belangrijk
in de Mijnstreek en je vindt dan
ook nog veel beelden van haar
terug. Je herkent haar aan de
volgende attributen: een torentje met drie ramen, een zwaard,
een palmentak of een mijnlamp.

Doe mee met de Mijnbingo en ontdek het mijnverleden in jouw
wijk of stad.
Iets moois gespot? Deel de foto op Facebook en/of Insta en tag
@nederlandsmijnmuseum
In de voormalige Mijnstreek zijn de sporen uit het mijnverleden
goed verstopt. Van 1898 tot 1974 werd hier massaal steenkool
gedolven. Bijna alle mannen werkten ‘op de koel’. De laatste
steenkolen werden al bijna 50 jaar geleden naar boven gehaald,
maar de sporen uit de mijntijd zijn nog steeds te vinden als je
weet waarnaar je moet zoeken. Doe je mee met de Mijnbingo?
1 Mijnwagentje
Soms staan ze bij mensen in de voortuin, in een park of zomaar ergens
verstopt. Mijnwagens, ook wel kolenwagens genoemd, werden gebruikt
om kolen te vervoeren. In één zo’n mijnwagen paste wel duizend kilo
steenkool! De wagens zelf zijn van metaal en loodzwaar …
2 Straatnamen
Misschien woon je wel in de Carboonstraat, de Pungel, de Oranje Nassaustraat, de Lampisteriestraat, de Steenbergstraat of in de Kompel12

5 Steenberg
Uit de mijnen kwamen niet alleen steenkool, maar ook de
stenen die niet gebruikt konden
worden. Die werden gestort op
een afvalberg. Omdat er zo lang,
zo veel steenkool is gewonnen,
werden die bergen enorm! Met
de mijnsluitingen zijn ze deels
afgegraven, maar niet helemaal.
Zie jij het verschil tussen een
heuvel en een mijnsteenberg?
6 Naaldbomen
Zie je de naaldbomen in het
bos? Zoals een dennenboom of
een spar? Die bomen kwamen
hier oorspronkelijk niet voor.
Dennenbomen werden hier,
maar ook in andere delen van
Nederland, geplant voor het
hout. Dat werd in de mijnen
gebruikt om gangen te stutten.
Dennenbomen groeien snel en
het hout kraakt hard voordat het

breekt, dat was een goede waarschuwing voor de mijnwerkers.

OVERNAME KEMPS/KEMPS & VERBRUGGEN

7 Tijdvenster
Terug in de tijd kijken? Het kan
door een tijdvenster! In de buurt
van waar ooit de mijnen stonden,
staan nu tijdvensters. Dat zijn
grote glazen panelen die zo bedrukt zijn, dat je ziet wat hier ooit
was. Alle twaalf steenkolenmijnen
zijn namelijk helemaal weg. Het is
bijna niet voor te stellen hoe groot
de gebouwen waren, de loodsen,
koeltorens en schoorstenen…Gelukkig kun ze je ze zo nog zien.

Zoals velen al weten is Arno Kemps met pensioen gegaan afgelopen jaar.
Daar hoort dan ook de voortzetting van de praktijk bij.
Ik, Stefan Verbruggen, ben al een aantal jaar werkzaam in de praktijk.
En ben sinds november 2018 mede-eigenaar geweest en heb de praktijk
voortgezet vanaf augustus 2020.

8 Hamer en beitel
Een gekruiste hamer en beitel is
het internationale symbool voor
mijnbouw. Het waren de traditionele werktuigen van een mijnwerker, voordat er elektriciteit was
ondergronds. Je komt dit symbool
op veel plekken tegen: op monumenten, maar ook n graffiti en
tatoeages. Het is een stoer teken
dat staat voor hard werk en kameraadschap.
---------------------------------------

Dit gebeurt onder een nieuwe naam: uwFysio.
Binnen uwFysio zullen er qua uiterlijk wat zaken veranderen maar onze
manier van werken, onze aandacht en onze inzet zal onveranderd blijven.
Om de praktijk goed door te laten gaan en voor je klaar te kunnen blijven
staan is Patrick Virdis bij ons begonnen in september; hij blijkt al een
hele goede toevoeging aan de praktijk te
zijn.
Heb je lichamelijke klachten,
moeite met bewegen of vragen hierover?
uwFysio staat voor je klaar.
Bel 045-5727468 of mail
naar: info@uwfysio.nl
We horen en zien je graag!
Jasmijn, Lieke, Nathalie,
Patrick en Stefan
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ONTBIJT
Ingrediënten:
- 1 ½ el zonnebloemolie
- 40 gram havervlokken
- 100 gr zaden/pitten mix
- 600 gr kwark en
- 225 gr aardbeien uit de vriezer
(ontdooid)
- staafmixer.

is gestold.
Besmeer 4 sneetjes brood met de
rest van de margarine. Beleg met
de spinazie en verdeel het roerei
erover. Dek af met de rest van de
sneetjes brood. Halveer de sandwiches en serveer. Lekker met
basilicum.
.

AVONDETEN

uitjes in ringetjes.
Meng de noedels met de broccoli het gehakt en de salade-ui .
bestrooi met de rest van de rode
peper en de rest sesamzaad. En
besprenkel met de rest van de
sesamolie.

SPITSKOOL MET SPEKJES

Volkoren noedels met geroosterde broccoli en gehakt

Bereiding:
Verhit de olie in een koekenpan
met antiaanbak laag en rooster
de havermout. Zaden en pitten op
middelhoog vuur. Roer regelmatig.
Doe de kwark met de aardbeien in
een hoge beker en pureer met de
staafmixer. Doe de aardbeienkwark
in kommen en verdeel de pangranola erover.

Ingrediënten:
- 500 gram broccoli
- 4 el sesam olie
- 1 teen knoflook
- 10 gram gember (ongeschild)
- 1 rode peper
- 300 gram mager rundergehakt
- 3 el sesamzaad
- 400 gram gesneden spitskool
- 200 gram volkoren noedels
- 3 salade-uitjes
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200
graden. Snijd de broccoli in kleine
roosjes. Schil de stronk en snijd in
kleine stukjes van ca. 1 cm.

LUNCH
Ingrediënten:
- Sandwich met roerei en spinazie
- 8 sneetjes volkorenbrood
- 200 gram spinazie
- 8 witte scharreleieren
- 40 gram magarine
- Broodrooster
Bereiding:
Rooster de sneetjes brood in de
broodrooster. Verhit ondertussen
een hapjespan zonder olie en laat
de spinazie in delen slinken.Klop
de eieren los met peper en zout .
Verhit de helft van de margarine in
de koekenpan op laag vuur, voeg
het ei toe en roer rustig tot het ei

Verdeel de broccoli op een met
een bakpapier afgedekte bakplaat. Met met 1 el olie en breng
op smaak met zout en peper. Bak
in het midden van de oven goudbruin en gaar. Snijd ondertussen
de knoflook fijn, schil de gember
en snijd fijn. Snijd het steeltje van
de rode peper/ Halveer de peper
in de lengte en verwijder met een
scherp mesje de zaadlijsten. Snijd
het vruchtvlees fijn. Verhit een
koekenpan en bak de knoflook
met de gehakt en gember de helft
van de peper en 2 el sesamzaad
3 minuten op hoog vuur voeg de
spitskool toe en bak nog 2 min.
Bereid ondertussen de noedels
volgens de aanwijzingen op de
verpakking en snijd de salade14

Ingrediënten:
- 125 gram spekreepjes
- 1 ui
- 1/2 spitskool
- 1 eetlepel bruine suiker
- Zout, naar smaak
- Peper, naar smaak
- 1/4 tl. gerookt paprikapoeder
Bereiding:
Bak de spekjes in een anti-aanbakpan op middelhoog vuur totdat ze
knapperig zijn.
Snipper ondertussen de ui en snijd
de spitskool in repen. Haal de
spekjes uit de pan, maar laat het
vet zitten.
Tip: eet je geen varkensvlees of
ben je vegetariër, gebruik dan 2 à
3 eetlepels ongezouten boter om
de spitskool te bakken.
Doe de ui bij het vet en bak totdat
deze glazig ziet. Voeg de spitskool
toe en doe er bruine suiker, zout,
peper en paprikapoeder bij. Bak
dit ongeveer 7 minuten, totdat de
spitskool zacht en bruinig is. Doe
de spekjes terug in de pan en serveer de spitskool warm.
Eet smakelijk!

ROMIGE SPRUITJES MET
SPEK EN KNOFLOOK
Romige spruitjes met spek en knoflook smaken fantastisch. Dit wordt
je nieuwe favoriete groenterecept.
Zelfs als je geen fan bent van
groente, moet je dit recept proberen. Ik bedoel room en kaas, dat
maakt toch alles lekkerder?

De tijd dat we spruitjes alleen
maar kookten is gelukkig verledentijd. Het hele huis rook dagen naar
spruiten en de spruiten smaakte
nergens naar. Alle vitamines in de
spruiten waren al lang verdwenen met het kookvocht. Spruiten
zijn net minikool en hoeven niet
gekookt te worden. Als je kool heel
fijn snijdt en bakt, heb je geen
water nodig. Hetzelfde geldt voor
spruiten.
Ben je klaar om te leren hoe romige spruitjes met spek en knoflook
maakt? Laten we beginnen!

dunne plakjes en de bacon in kleine reepjes. Verhit een koekenpan
en bak het spek zonder bakproduct
bruin en knapperig. Als je magere
bacon gebruikt, voeg dan wat boter
of olie toe. Haal de bacon uit de
pan en zet apart. Verhit nu olijfolie
en bak de ui en voeg de knoflook
toe. Roer continu totdat de ui en
knoflook zacht en doorschijnend is.
Voeg vervolgens de spruitjes toe
en roer ze in de pan. Bak de spruitjes en voeg dan de champignons
toe. Bak tot lichtbruin, dit duurt
ongeveer 5 minuten. Giet vervolgens de kookroom in de pan met
de bacon.
Roer de room door de spruiten.
Laat het 10 min. pruttelen en voeg
tenslotte de geraspte Parmezaanse
kaas toe. Haal de pan van het vuur
als de room en kaas borrelen. Je
spruiten met knoflook en spek zijn
klaar.

Ingrediënten:
- 300 gram spruiten
- 200 gram champignons
- 200 ml kookroom
- 4 plakjes spek
- 1 gehakte teentje knoflook
- 1 ui fijngesneden
- 1/4 cup parmezaanse kaas
- 2 eetlepels olijfolie
- Zout en peper naar smaak

ZOMERACTVITEITEN 2021

Je kunt je spruiten op verschillende
manieren klaarmaken:
Koken. Je kunt spruiten in 8-10
minuten in water gaar koken
Stoom. Halveer de spruiten en leg
ze een stoompan en laat ze 8-10
minuten stomen. Zo behoud je de
vitaminen en hebben de spruiten
nog voldoende bite
Bakken. Bak de spruitjes in een
beetje boter op middelhoog vuur
zodat ze langzaam zacht worden
Roerbakken
Doe wat olie in de wok en laat deze
goed heet worden, dan kun je de
spruiten in minder dan 10 minuten
roerbakken.

Voorbeelden van de activiteiten zijn:
- Uitstapjes naar Zee, Bokrijk, zwembad, funvalley of dierentuin
- In de speeltuin knutselen, disco of actieve spellen
- Lunchen en ontbijten in de buurtzaal
- Creatieve activiteiten : macramé, kleien, (porselein) schilderen
- Binnenlopen voor een kopje koffie met gebak
- Garagesale
- Proeverijen: bier, kaas
- ijs eten of bloemen plukken
- Kienen en/ of dagboek schrijven
- Wandelen, blote voeten pad, of midgetgolf
In 2020 was het aanbod door corona lager, maar we hopen dat we komende zomer iets meer kunnen.

Bereiding:
Begin met het schoonmaken van
de spruiten, snijdt de uiteinden
van de spruit en schil ze. Snijd ze
vervolgens doormidden.
Hak de ui en knoflook fijn. Snijd
vervolgens alle champignons in

Het duurt nog wel even, maar we gaan nu
al plannen maken voor de zomer. Sinds een
aantal jaren organiseren wij iedere zomervakantie(en vaak andere vakanties) allerlei
leuke, ontspannende activiteiten voor jong en oud.
Wij zijn: Buurtorganisatie Zeswegen-Nieuw Husken, Mc de Heksenketel, speeltuin de Rollebollebult en Alcander (Stand-by).

Waar zijn we naar op zoek??
- Bewoners van Zeswegen en Nieuw Husken die een of meerdere
activiteiten willen opzetten/ bedenken voor de andere bewoners uit de
buurt.
- Wij zoeken denkers en doeners,
- Mensen die de voortouw willen nemen voor een activiteit of mensen die
wel eens een handje willen helpen,
- Uiteraard bepaal je zelf de tijd die je eraan wil besteden
Heb je een idee en of interesse? Wil je meer informatie?
ineven@alcander.nl – 0653316035
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BALANCERENDE CLOWN
Dit heb je nodig:
• print van clown
• stiften
• karton
• schaar
• 2 muntjes
• sterke lijm
• glas
• plakstift
Knip de clown aan de buitenrand
uit en plak hem vervolgens op het
karton. Nu knip je de clown met
het karton aan de buitenrand uit.
Lijm op de plek van de handen
met de sterke lijm de muntjes. Die
zorgen straks voor de balans. Om
zeker te weten dat je clown goed
kan balanceren, kun je de muntjes
ook eerst met een stukje plakband
op de clown plakken en het uitproberen
Zet de clown nu voorzichtig op zijn
neus op de rand van een glas en
je zult zien dat het op zijn kop kan
blijven staan zonder om te vallen!

BIJEN KNUTSELEN
1) Pak een geel blaadje papier voor
om de wc rol. Maak het blaadje
precies even breed als de wc rol
door de wc rol links en rechts precies op het papier te leggen en een
streepje te zetten met potlood of
stift. Trek dan met een liniaal een
rechte streep van links naar rechts.
2) Knip met een schaar langs de
streep.
3) Lijm de wc rol aan een kant van
het gele papier en wacht eventjes
tot de lijm gedroogd is. Wikkel het
papier dan strak om de wc rol en
lijm het andere eind van het papier
ook vast.
4) Pak een bruin blaadje papier en
knip er drie strookjes af van ongeveer 2 cm breed.

5) Lijm de bruine strookjes papier
onder, boven en midden om de wc
rol.
6) Pak een wit of lichtgrijs blaadje
papier van ongeveer 10 bij 10 cm.
Vouw het blaadje dubbel en teken
met potlood of stift een vleugel
voor de bij. Je kunt de wc rol naast
het papier leggen om te meten
hoe groot de vleugel moet worden.
Zorg dat je aan de vouwkant een
klein recht stukje papier hebt waarmee je de vleugel makkelijk op de
wc rol kunt lijmen.
Knip de vleugel uit en
vouw het papier weer
open.
7) Knip de vleugels
doormidden zodat je
een linker en een rechter vleugel krijgt. Vouw
het kleine rechte stukje
papier aan de binnenkant van allebei de
vleugels omhoog.
8) Doe een beetje lijm
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op de omgevouwen stukjes van de
vleugels en plak ze op de wc rol.
9) Plak twee oogjes voorop de wc
rol. Dit kunnen kant-en-klare oogjes zijn, of je kunt ze zelf maken
van wit en zwart papier.
10) Pak een stukje zwart papier
en knip er twee smalle strookjes af
van ongeveer 5 cm lang.
11) Vouw een klein stukje aan de
linkerkant van allebei de strookjes
omhoog.
12) Doe een beetje lijm op de
omgevouwen stukjes en plak de
zwarte strookjes vlak achter de
ogen op de wc rol.
13) Pak 3 stukjes pijpenrager van
ongeveer 12 cm en buig ze in vorm
voor de poten van de bij. Lijm ze
aan de onderkant van de wc rol.
Klaar, De bij is af!

KLEURPLAAT

Voor uw hypotheek en al uw verzekeringen

Meer dan 20 jaar ervaring
Litscherveldweg 8, 6413 BA Heerlen • 045 - 572 88 03 • info@jfranssen.nl
voor meer informatie : www.jfranssen.nl
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Melden helpt

Samen kunnen we de leefbaarheid in onze buurten
verbeteren door onveilige situaties en overlast te melden

Politie

w Spoed - bel 112
w Geen spoed - bel 0900-8844
w Meld Misdaad Anoniem - bel 0800-7000

Overlast en buurtzaken

w Bel 14 045
w Contact buurtBOA kijk op:
www.heerlen.nl/veiligheiddoenwesamen
w Meld via internet - www.heerlen.nl/melden
w Meld via Heerlen-app (download in de
app store of google store)

DE KRACHT VAN DE BUURT
Het afgelopen jaar werden werklust en geduld binnen de Heerlense
buurten en het Buurtgericht Werken op de proef gesteld. De deuren
van buurthuizen bleven gesloten en
de agenda’s waren leeg. Ondanks
deze ongekende situatie, werd snel
duidelijk dat het coronavirus en
de bijbehorende maatregelen er
de inzet en het enthousiasme van
buurtbewoners, opbouwwerkers en
vrijwilligers niet onder kreeg. Er
was volop activiteit. Er ontstonden
initiatieven in wijken, in straten,
tussen buren; er was oog voor
ouderen, jongeren, gezinnen en
eenzamen. De gemeenschapszin
en verbondenheid groeide en dat
verspreidde zich door de hele stad.

Vóór en dóór mensen
Maar er is meer. Want in dit moeilijke jaar werd weer eens duidelijk
dat er kracht, aandacht voor elkaar
en creativiteit zit in de Heerlense
buurten. Jullie lieten zien dat
krachten die gebundeld worden iets
heel moois voortbrengen. Het omzien naar elkaar en het klaarstaan
voor elkaar en jullie tomeloze inzet
hielp een straat, een buurt er het
afgelopen jaar doorheen. Het wordt
nog maar weer eens duidelijk: de
buurt is er vóór en dóór mensen.
Alle buurten, ieder met zijn eigen
identiteit en gemeenschapsgevoel,
maken samen Heerlen.
Hoop en perspectief
Mijn waardering voor jullie onvermoeibare inzet en jullie werkende
handen en hoofd. Dat ons hart uit
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mag blijven gaan naar de mensen om ons heen, naar de stad en
de buurt waarin we wonen. Met
de lente voor ons, de zon op ons
gezicht en de voorzichtige versoepelingen groeit de hoop. Maar
vooral de kracht in en van de buurt
biedt hoop en perspectief voor de
toekomst!
Persoonlijk en dichtbij
Als wethouder Buurtgericht Werken
& Burgerbetrokkenheid, ga ik graag
persoonlijk met u in gesprek over
uw buurt. Wat gaat goed en wat
kan beter? Neemt u gerust contact met me op. Ik ben bereikbaar
op 06 – 82 51 84 32 en via mail:
a.keulen@heerlen.nl
Warme groet,
Adriane Keulen Wethouder Buurtgericht Werken & Burgerbetrokkenheid

Beste bewoners van Zeswegen en Nieuw Husken
Wij hebben een bijzonder jaar achter de rug. Alles stond en staat nog
steeds in het teken van Corona en alle daarmee gepaard gaande maatregelen. Het sociaal buurtteam is dan mogelijk niet zo zichtbaar als gewend of voorheen, maar ons werk is gewoon door gegaan.
U kunt nog steeds met vragen bij ons terecht, BEL met het algemeen
nummer van Heerlen Stand-by als u een hulpvraag heeft
Heerlen STAND-BY! is telefonisch bereikbaar van ma. t/m vrij. 8.30 tot
17.00 uur: Tel.: 045- 711 15 51. E-mail: vragen@heerlenstandby.nl
Wij zorgen er dan voor dat iemand vanuit het Sociaal Buurtteam contact
met u opneemt en zo mogelijk corona-proof een afspraak met u maakt.
Schroom niet om te bellen vragen groot of klein.
Wij willen er voor u zijn!!!
Met vriendelijke groet,
Het sociaal Buurtteam Zeswegen, Nieuw Husken en Eikenderveld

Heeft u vragen over óf ideeën voor
uw eigen buurt, dan kunt u ook te
allen tijde contact opnemen met de
Buurtregisseur die speciaal staat
opgesteld voor uw buurt.

Sinds 25 februari is jeugdwerk
op elke donderdagmiddag weer
gestart!
Let op: vooraf aanmelden!
Tijd:
14.45 uur tot 16.15 uur
Leeftijd: 4 tot 12 jaar
Waar:
Stenen Sportveld
(Mijnzetellaan)
verzamelen op schoolplein
Kosten:

GRATIS
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CORONA......

en sectoren in lockdown. Een lockdown die voor ons is ingegaan half december 2020. Dat wil in ons geval zeggen, dat de wij enkel open mogen
blijven, voor het opsturen en afhalen van pakketten, voor PostNL en wij
mogen eventueel bezorgen. En dat zijn we gaan doen, de wenskaarten molens teruggebracht naar 5, aardappelen uien en eieren nieuw in
ons assortiment. Rechtstreeks van de boer. Frisdranken per tray, koffie
Dolce Gusto, wijnen en bieren in samenwerking met Maxwijn en brood
en gebak van Echte Bakker Peter Hagendoren. En als laatste toegevoegd
verse maaltijden van Eten met Gemak. Dagelijks zijn wij aan het bezorgen van Heerlen naar Kerkrade, Brunssum, Landgraaf, Nuth, Valkenburg
en zelfs Maastricht. Nu mag ook worden besteld en afgehaald en dat
doen “onze klanten” massaal, waardoor ons duidelijk is geworden dat
het roer echt om moet voor de toekomst. Hierdoor is dan ook besloten, om het vers brood en gebak ook dadelijk als de lockdown voorbij
is vast in ons assortiment te houden zodat het gekocht kan worden in
de winkel, als ook besteld en bezorgd. Heerlijk dagvers brood, gebak
en vlaaien met hartige verwarmde hapjes, zoals frikandellenbroodjes,
saucijzen en worstenbroodjes. Bezorging zal blijven doorgaan. Bestellingen vanaf € 20,- worden gratis bezorgd in Parkstad. Bij bestellingen van
minder dan € 20,- komen er € 2.00 bezorgkosten bij. Bezorgen buiten
Parkstad in overleg met de klant. Wijnen en speciale bieren blijven in het
assortiment en het aanbod frisdranken zal uitgebreid worden. Let op:
Wij vragen legitimatie bij aankoop. Onder de 18 jaar geen verkoop van
alcohol!

tabakswaren dienen te worden
afgeschermd en enkel de meest
verkochte merken blijven in ons
assortiment. Ook hier geldt: Legitimatie tonen!
Helaas zullen wij geen Nederlandse
loterij loten meer gaan verkopen,
zoals kras-, en staatsloten en Lotto. Ook geen cadeaukaarten meer,
deze verdwijnen uit ons assortiment. Zelfzorgmedicijnen komen
ook niet meer terug. Wij zien de
omzet in deze producten al jaren
teruglopen, waardoor dit besluit.
Uiteraard kunt u dadelijk, medio
eind maart, april, weer terecht
voor een heerlijk vers schepijs, in
hoorntje of bekertjes . Jammie!
Ook ons contract met PostNL is
met 2 jaar verlengd. Dit houdt
in dat wij PostNL Business Point
blijven, met verhuur van postbussen. Hoofdzakelijk is ons kantoor
er dan ook voor de zakelijke markt,
bedrijven en webshops. Bij ons
PostNL Kantoor kunt u geen losse
postzegels kopen, geen pakketten
inpakken, de brieven en pakketten dienen thuis geschreven of
ingepakt te worden, voorzien van
geadresseerde en afzender. Tip:
Frankeer online! Nieuw is online
frankeren, betalen en een verzendcode ontvangen. Laat deze zien en
wij scannen de code en uw pakket
wordt verstuurd. Hiermee heeft u
een voordeel van € 0,50 cent per
pakket. Dat is weer mooi meegenomen toch! Easy, safe and simple!
Wist u dat naast de JN Shop Heerlen, onze dochter, Samantha Rorik,
ook een winkel runt, met o.a kleding, tassen, oorbellen, nagelproducten, dekbedovertrekken en nog
veel meer. Daarnaast kunt u daar
terecht voor het versturen van pakketten van o.a. DHL , DPD, UPS,
Wish Local en voor het ophalen van
uw Wish bestellingen. Dat is toch
lekker makkelijk op ons winkelcentrum
Wilt u van ons bestellijsten ontvangen mail dan naar
jntrading@msn.com
Wilt u iets bestellen, bel
0653237296 of stuur een whatsapp
of sms.

Verse maaltijden, bereid met verse ingrediënten, kunnen 2x per week
besteld worden via een bestellijst en worden dan ook 2x per week afgeleverd, of u kunt deze komen ophalen. Ook blijft vers schepijs in ons
assortiment , als ook de Belgische spekken en overige snoepwaren. De

Wij hopen u gauw te mogen begroeten. Zolang de regels gelden,
volgen wij die uiteraard op conform
de richtlijnen. Blijf gezond!

Al een jaar heeft ook Nederland ermee te maken, besmettingen,
doodziek, en ook doodgaan. In het begin dachten de meeste nog;
ver van mijn bed show, China, andere kant van de wereld. Maar
maart 2020 was het er toch, ook in Nederland, ook in Heerlen en
omstreken.
Veel verdriet en eenzaamheid, 1,5 meter regels en ontsmetten. De desinfectie producten vlogen eruit, iedereen had toch wel zichtbaar angst
voor het onbekende. Voor de horeca, kappers kledingwinkels en vele
andere werd het schrikken winkels, restaurants, cafés etc. moesten dicht
om meer besmettingen te voorkomen.
Wij, de JN Shop Heerlen, mochten gelukkig openblijven en konden hierdoor volgens de regels van het RIVM doorgaan voor onze boterham en
om aan de financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen.
Nu, maart 2021, zit de JN Shop Heerlen, net als velen andere bedrijven
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Bedankt voor u steun en bestellingen, want zonder u zou de JN Shop
Heerlen het niet hebben gered....
Bedankt!
De nieuwe openingstijden worden,
zodra lockdown voorbij is:
Ma. van 12.00 - 18.30 uur
di. t/m vr. 08.30 - 18.30 uur
za. 10.00 - 16.00 uur
Zou de lockdown zijn verlengd, dan
geldt:
Ma. 12.00 - 18.00 uur
di. t/m vr. 10.00 - 18.00 uur
za. 10.00 - 12.00 uur
JN Shop Heerlen, al 15 jaar een begrip op winkelcentrum ZeswegenNieuw Husken!

Kapsalon Hairpoint 6 Knipwegen
Onze salon is gevestigd in Zeswegen en wij hebben
een gezellig klein team. De eigenaresse is Kelly en
mooie kapsels creëren is haar passie en haar leven.
Zij is hier 17 jaar werkzaam, waarvan 3 jaar de trotse
eigenaresse. Samantha en Neergiz zijn haar collega’s
en samen vormen zij een leuk team.
Ons doel is om voor een eerlijke prijs de mooiste
creaties te maken, zodat onze klanten tevreden en
met een glimlach onze kapsalon verlaten. Hairpoint
6 Knipwegen onderscheidt zich door tijd te nemen voor jou. Dit doen wij
binnen een huiselijk ingerichte salon. Door de persoonlijke benadering sta
jij als klant centraal!
Maak een afspraak en ervaar het zelf, we zijn geopend van woensdag t/m
zaterdag.
Wij hopen jullie snel te mogen verwelkomen bij ons in de salon, koffie en
thee staat al klaar.
Veel liefs,
Kelly, Samantha en Neergiz
Contact: Zeswegenlaan 281, 6412HK Heerlen. Tel: 045-5708491

---------------------------------------
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Dynamica Parkstad Gymmen en turnen
Zeswegen

ZAALVOETBAL ALS BASIS VOOR JONGEREN
UIT ZESWEGEN.
Al ruim twee jaar is jongerenwerker Jeffrey met jongeren uit Zeswegen
actief in verschillende contexten. Binnen JENS wordt voetbal, specifieker
gezegd; Zaalvoetbal gebruikt als middel om voornamelijk jongeren van
een leeftijd van 12 jaar met elkaar te verbinden. Zaalvoetbal is in elk
jaargetijde te spelen zodoende dat voor deze vorm wordt gekozen.
Het doel hiervan is om zoals eerder benoemd jongeren te verbinden. Binnen JENS is Jeffrey wekelijks actief in verschillende wijken (Zeswegen,
Meezenbroek en Molenberg) om met de jongeren in contact te komen. Hij
staat klaar voor vragen, geeft advies over alledaagse dingen, begeleidt
jongeren naar bijvoorbeeld stageplekken, bijbaantjes, gaat gesprekken
met ouders aan of het meest belangrijke; ze bieden een luisterend oor.
Dit allemaal tijdens een potje voetbal op zowel hoog- als laag niveau.
Naast het voetbal zijn de jongeren ook maatschappelijk actief. Zo hebben ze pas geleden invulling gegeven aan een mural in hartje Zeswegen.
Hiervoor hebben ze aan de hand van een workshop vorm gegeven aan
het ontwerp. Tevens helpen ze de jongere jeugd met vraagstukken in
bepaalde contexten. In het nieuwe jaar wil Jeffrey met de jongeren een
grotere rol innemen in de wijk. Denk aan activiteiten organiseren voor de
jeugd, ouderen helpen, meehelpen met wijkactiviteiten en veel meer.

Bewegen is essentieel
Vindt u het belangrijk dat uw kind
voldoende in beweging komt? Dat
hij/zij leert op zoek te gaan naar
zijn/haar eigen mogelijkheden?
Gezellig gymmen en turnen met
andere kinderen uit de wijk? Van
een eerste koprol tot salto, van
hinkelen tot een zwaai aan de
rekstok. Kortom, een combinatie
van plezier met een flinke dosis
gezonde ontwikkeling?
Gymmen en turnen in Zeswegen
Elke donderdag staat Dynamica
Parkstad in sportzaal Zeswegen klaar om met de kinderen te
gymmen en te turnen! Dynamica
Parkstad staat voor het steeds
weer een beetje verleggen van je
eigen grenzen. Beter worden. Plezier hebben. Groeien. Iedereen op
zijn eigen niveau met persoonlijke
doelen en uitdagingen.
Wanneer en voor wie?
Wij bieden lessen aan voor kinderen vanaf 2 jaar, in 3 verschillende
groepen. De eerste 4 lessen kunnen ze gratis komen proberen.
• Nijntje 2-6 jaar Do. 16.00-17.00
uur
• Turnen 6-8 jaar
Do. 17.3018.30 uur
• Turnen 9 jaar en ouder
Do. 18.30-19.30 uur
Waar?
Sportzaal Zeswegen
Mijnzetellaan 4, 6412 EN Heerlen
Interesse?
Wilt u meer informatie over het
deelnemen aan de lessen? Op de
website www.dynamica-parkstad.nl
vindt u meer informatie.

Jeffrey Sprenger
Jeugd- en jongerenwerker
Mobiel: (06) 28750380
Email: jsprenger@alcander.nl
Bereikbaar van ma t/m vr tussen 08.30 en 18.00 uur.

Stichting Leergeld Parkstad
Bent u niet in de financiële gelegenheid om de contributie te
betalen maar wilt u uw kind toch
laten meedoen. We helpen u graag
met het doen van een aanvraag bij
Stichting Leergeld Parkstad. Neem
dan contact op met info.dynamicaparkstad@gmail.com
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MELD MISDAAD
ANONIEM
0800-7000
Jij kent de dader en de dader kent
jou ook? Bel M.M.A. 0800-7000 en
meld misdaad anoniem.
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 Arabisch.
Jij kent de dader,
maar de dader
kent jou ook!
MELD MISDAAD
ANONIEM 0800-7000
Ernstige misdrijven
Je kunt M.M.A. bellen met informatie over misdrijven, zoals moord en
doodslag, overvallen of brandstichting, 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 opsporingsdiensten terecht komen. Dat zijn
het Verbond van Verzekeraars, de
FIOD/ECD, Koninklijke Marechaussee en Rijksrecherche. Zij beslissen
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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NESTKASTJES
Sinds 2018 hebben we in onze wijk nestkastjes opgehangen voor mezen. Dit jaar waren het er 7.
De meeste kastjes zijn door Jan Verbroekken gemaakt met
gedoneerd afvalmateriaal van een houtverwerkingsbedrijf.
Jaarlijks, na een vorstperiode, maken we gezamenlijk met
een aantal bewoners uit onze wijk de vogelhuisjes netjes
schoon, zodat ze wederom klaar voor bewoning zijn.
In de loop van de jaren is het een beetje een ritueel voor
het einde van de winter geworden. Er wordt een ladder
geleend en een aantal mensen (wisselende samenstelling)
Marika, Lei, Bea, Nicole, Henk, Thea en Sandra gaan aan
de slag. Allemaal zijn ze bereid om mee te helpen om alles
weer spic en span te maken voor de vogels.
Samen voor de natuur is het motto! ´Help de natuur een
handje` is vaak noodzaak omdat er al zo weinig broedmogelijkheden zijn die veilig zijn. Elke keer de vreugde bij het
zien van een nestje dat gebruikt is waardoor de populatie
weer een klein beetje groter is geworden.
Geluk zit in de kleine dingen..
Voorstel; Hang thuis óók eens een nestkastje op ... het is zo
leuk om te zien.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
Alarm nummer
Politie (geen spoed)
Misdaad anoniem
Handhaving BOA Bente Körfer
Handhaving BOA Chrit de Esch
Dierenambulance
Milieuklachten Limburg
Algemeen maatschappelijk werk
Steunpunt huiselijk geweld
Meldpunt anti-discriminatie
Bureau voor rechtshulp
Kindertelefoon
Parochie Heerlen-Noord
Huisartsenpraktijk Zeswegen
Night Care (huisartsencentrale)
Tandarts Kruszel
Fysiotherapeut Kemps

112
0900-8844
0800-7000
06-53724292
06-53719903
0900-7009000
043-3617070
045-5602525
0900-1262626
045-5718501
045-5719551
0800-0432
045-5212450
045-5726688
045-5778844
045-5729757
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

Groet Fily

Gemeente Heerlen
Rd4 Grofvuil/milieupark
Essent Electriciteit/gas
Kabel
Water

14-045
045-5437100
0800-9009
0800-0340
0800-0233040

Woningcorporaties
Vincio wonen
Weller
Woonpunt

045-5223255
045-4048600
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 aanleveren en/of schrijven van stukken voor dit blad.
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich hiervoor 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
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