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Redactie “NieuwSweg”
P/a  John Scheepers
Peutzstraat 73, 6412 HX Heerlen
of mailen naar:
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De redactie heeft het recht om inge-
zonden stukken niet te plaatsen. 
REDACTIE: John Scheepers, Irma 
Tunderman, Annie Cox
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(www.epicsdesign.nl) 

Buurtblad voor Zeswegen-Nieuw Husken      Editie december 2020

STREET ART IN ZESWEGEN
Onlangs is het stroomhuisje, gelegen op de hoek van de Mijnzetel-
laan met de Zeswegenlaan, voorzien van 2 mooie muurschilderin-
gen. 

Deze schilderingen zijn onderdeel van de Murals for Communities waarbij 
meerdere gebouwen in Heerlen voorzien zijn van muurschilderingen. 
 
Het idee voor uitvoering van dit kunstwerk is ontstaan tijdens een work-
shop in Sam-Sam op 30 september. Hierbij zorgde het projectteam dat er 
goede verhalen naar boven kwamen vanuit de jongeren van de zaalvoet-
balgroep in Sam-Sam om de internationale kunstenaars te inspireren.
Het ontwerp van deze mural is van de Litouwse kunstenaar Martynas Auž, 
die zich liet inspireren door de ideeën van de jongeren en de geschiedenis 
van de buurt. Zo kunt u de 6 
wegen en de kolen terugvin-
den in de mural.

Omdat Martynas Auž door 
Covid-19 niet naar Neder-
land kon komen hebben 2 
andere kunstenaars, Goya 
en Caroline, deze mural voor 
hem gerealiseerd.
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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

Overleg met de 
wethouder
Door corona zijn een aantal ver-
gaderingen niet doorgegaan, of 
hebben via de computer plaats 
gevonden. Toch is het fijner als je 
elkaar echt nog eens kunt zien. Net 
voordat de regels in oktober weer 
aangescherpt werden, hadden we 
op gepaste afstand nog een overleg 
met wethouder Adriane Keulen van 
o.a. Buurgericht Werken.

Kascontrole
We zijn weer op zoek naar enkele 
buurtbewoners die onze financiën 
over 2020 willen controleren.

Aanmelden kan via info@stichting-
buurtbeheer-znh.nl Voor informatie 
kunt u bellen met 06-1396 1102.

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. Sommige activiteiten zijn dit jaar in aange-
paste 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 geïn-
teresseerd in meer informatie of wil u meelopen met een van de volgende 
schouwen, meld u dan aan via 06-1396 1102 of info@stichting-buurtbe-
heer-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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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

Tot slot willen we alle bewoners 
uit onze buurt een gezellig Kerst-
feest en een rustige jaarwisseling 

toewensen.

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

Ontdek je buurt

Ontmoet elkaar en  doe mee!

heerlencentrumonline.nl

Wijkconnect

Ontdek je buurt

Ontmoet elkaar en  doe mee!

heerlencentrumonline.nl

Wijkconnect
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De meeste mijnwerkers waren 
houwers, maar er waren veel meer 
beroepen onder- en bovengronds. 
Zo kon je elektricien of bankwer-
ker worden als je doorleerde aan 
de Technische Vakschool (TVS) of 
misschien zelfs opzichter via de 
Mijnbouwkunde Vakschool (MVS) 
en de Mijnschool in Heerlen. Er 
waren ook leden van de (vrijwillige) 
reddingsbrigade, medewerkers van 
de luchtventilatiedienst, mijnme-
ters, kolenzevers, portiers, admini-
stratieve functies en nog veel meer 
functies in de steenkolenmijnen van 
Zuid-Limburg.<<

NEDERLANDS MIJNMUSEUM 
INTRODUCEERT MINICURSUS 
‘MIJN-VERLEDEN VOOR 
BEGINNERS’
Les 2: Zo werd je mijnwerker
>>
Al die steenkool in al die twaalf mijnen (weet je het 
nog?) werd gedolven door mijnwerkers, honderddui-
zenden mijnwerkers... Vóór de Tweede Wereldoorlog 
was mijnwerker een ongeschoold beroep. In het begin van de mijntijd 
gingen mijnwerkers in eigen kleding, zonder helm en met een houweel en 
benzinelamp ondergronds. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de mecha-
nisatie in de mijnen op gang en werd een opleiding noodzakelijk.
Wilde je werken in de mijnen dan begon je je opleiding aan de OVS, de 
Ondergrondse Vakschool. Dat kon al vanaf je 14e. Tijdens de opleiding 
kreeg je een klein loon, dat dankbaar geïnd werd door je moeder. Dat 
je in de mijn ging werken, was in Zuid-Limburg vanzelfsprekend. Waar-
schijnlijk waren je vader, je opa’s, je broers of buurmannen ook mijnwer-
kers. De OVS was de eerste stap.

Ondergrondse Vakschool
Vrijwel iedere mijnwerker begon ‘onderaan de ladder’ en je werkte je 
langzaam op. Bij de OVS werd je opgeleid tot houwer. De opleiding had 
gelijkenissen met de padvinderij. Een klas heette een troep, de dag begon 
met het hijsen van de vlag en er was geen OVS’er die de OVS-wetten niet 
uit zijn hoofd kende. Je leerde knopen leggen en kaartlezen, maar vooral 
gehoorzaamheid, hulpvaardigheid, betrouwbaarheid en netheid. Het eind 
van het schooljaar werd afgesloten met een groot kamp, georganiseerd 
bij Kasteel Vaalsbroek.
In het eerste jaar kreeg je als OVS’er vanwege de leerplicht ook ‘gewone’ 
vakken zoals aardrijkskunde. De nadruk verschoof naar de voorberei-
ding op het werk als houwer. Je leerde over de materialen die je moest 
bedienen, zoals een afbouwhamer en een mijnlamp. Ook leerde je hoe 
het mijnbedrijf eruit zag (onderwerp van volgende week!) en dan vooral 
ondergronds. Waar lagen de kolen en hoe kon je de steenkoollagen berei-
ken? Hoe bouw je een stevige gang en hoe werk je veilig met gevaar voor 
instortingen, verwondingen en giftig mijngas…
 
Beroepen in de mijn

Op de OVS werd je opgeleid 
tot houwer, maar pas op je 
21e mocht je opgaan voor je 
diploma. Daarvoor werkte je 
als sleper, ‘hulpje’ in de pijler 
(ondergrondse gang). Er waren 
twee soorten houwers. Kolen-
houwers boorden steenkool uit 
de wanden van een pijler met 
een afbouwhamer en stut-
ten de gangen. Steenhouwers 
legden steengangen aan die 
leidden naar de kolenlagen. Een 
verantwoordelijke specialisatie 
was die van schiethouwer. Zij 
‘dreven’ gangen (d.w.z. legden 

gangen aan) met behulp van explosieven. 
Ondergrondse ontploffingen creëren met 

de mogelijke aanwezigheid van mijngas of het veroorzaken van instortin-
gen was een gevaarlijke onderneming.

*Jonge OVS’ers in de klas 

*Kolenhouwer aan het werk 

*Out with a bang: schiethouwer vuurt 
af met schiettoestel 
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*Out with a bang: schiethouwer vuurt 
af met schiettoestel 

DOOR DE MODDER VOOR HET GOEDE DOEL

Peuteropvang Heerlen heeft in al haar locaties veel aandacht 
voor bewegen. Maar niet alleen de peuters zijn goed bezig. Ook 
de juffen gaan menige uitdaging aan. Zoals Nathalie Kockelkorn.  
Voor de tweede keer gaat ze meedoen aan de Muddy Angel Run. 

En Nathalie zat niet stil. Ze kreeg nog zestien collega’s enthousiast voor 
de modderige obstakelloop, waaronder juf Aniek en juf Kylie van de Uk-
kepukkehut. 
Maar helemaal tevreden is Nathalie nog niet. “Graag zou ik zien dat er 
ook iemand van kantoor meeliep, iemand van het managementteam, of 
ouders, of collega’s van de basisschool. Ja, dit is een uitdaging aan alle 
vrouwen die dit lezen!”

De Muddy Angel Run is een modderrun van vijf kilometer alleen voor 
vrouwen. “Je kruipt klimt en duikt door en over allerlei modderige obsta-
kels. De run is vooral heel leuk en gezellig én voor het goede doel. De 
opbrengst gaat dit keer voor een deel naar het Antoni van Leeuwenhoek 
in Nederland en Think Pink in België, om nog meer onderzoek te kunnen 
doen naar kanker en om kankerpatiënten nog beter te kunnen begelei-
den. Je kunt de run lopend, wandelend of rennend afleggen. Een topcon-
ditie is niet noodzakelijk, maar een beetje training vooraf is wel handig. 
Vrouwen doen mee voor zichzelf of ze lopen voor een vriendin of familie-
lid. Je loopt allemaal voor datzelfde goede doel en dat verbindt.”
De run van vorig jaar was Nathalie’s eerste deelname. “De run stond 
nog altijd op mijn bucketlist. Hanneke en ik hadden geen idee wat we 
konden verwachten. We hadden T-shirts laten drukken en verder gingen 
we zonder verwachtingen de uitdaging aan. Maar meteen al bij aan-
komst waren we onder de indruk. Zoveel vrouwen en wat een organisa-

tie. Het gaf een saamhorigheids-
gevoel. Het enthousiaste publiek 
dat bestaat uit mensen die met de 
vrouwen meekomen, helpt je er 
wel door heen.”

<<Lees verder op p. 11>>
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Nicole 25 jaar op de Wegwijzer, wat een prestatie!
Op vrijdag 30 oktober hebben wij op school het 25 jarig jubileum gevierd 
van juf Nicole. Juf Nicole is medewerkster van Balanz en zij zorgt al 25 
jaar lang ervoor dat onze school schoon is. Elke morgen is ze om 05:00 
uur aanwezig en voordat de leerlingen naar school komen is de school 

weer super netjes en is juf Nicole 
weer weg. Juf Nicole is onze school 
steeds trouw gebleven, ondanks het 
feit dat de werkgevers steeds zijn 
veranderd. Wij vonden dit wel een 
feestje waard en daarom heeft de 
leerlingenraad juf Nicole ontvangen 
en haar namens alle leerlingen een 
cadeau aangeboden.

Tandarts
Op 22 september was de tandarts 
van Jeugd Tand Verzorging Limburg 
met de bus op school voor de leerlin-
gen die hiervoor waren aangemeld.
In het begin vonden de leerlingen het 
nog erg spannend en was de tand-
arts zelfs een beetje eng! Maar....na 
afloop viel het allemaal reuze mee en 

was het zelfs leuk!
De kinderen hebben geleerd hoe ze 
goed hun tanden kunnen poetsen en 
hun gebit is gecontroleerd.
Na afloop hebben de kinderen een 
presentje, brief, tandenborstel en 
tandpasta meegekregen. Daarnaast 
hebben de ouders een mail gehad 
van de tandarts met zijn bevindin-
gen.
Tandenpoetsen is erg belangrijk voor 
een gezond gebit. Dit hebben de 
leerlingen vandaag mogen ervaren.
 

Huiswerkbegeleiding
Wij zijn sinds het begin van het 
schooljaar weer gestart met onze 
huiswerkbegeleiding. In eerste 
instantie was dit alleen voor de groepen 6, 7 en 8, maar na de herfstva-
kantie zijn wij ook gestart met huiswerkbegeleiding voor de groepen 4 
en 5. Dit houdt in dat de kinderen extra hulp en begeleiding krijgen op 
woensdagmiddag van 12:30 uur tot 13:30 uur. We zijn er trots op dat wij 
dit kunnen aanbieden door de inzet van onze onderwijsondersteuners!

Nieuwe hesjes voor de leerlingen vanuit de OV
De leden van onze oudervereniging hebben een hele mooie sponsoring 
gedaan.
Zij hebben er namelijk voor gezorgd 
dat er voor iedere leerling bij ons op 
school een oranje hesje is, bedrukt 
met het logo van school.
Het hesje draagt vooral bij aan de 
veiligheid van onze leerlingen tijdens 
uitstapjes!
Tijdens de herfstwandeling van de 
groepen 1 t/m 3 zijn de hesjes voor 
het eerst gebruikt. 

 Basisschool De Wegwijzer
Mijnzetellaan 4

6412 EN  Heerlen
045-5720943

email: info.wegwijzer@innovo.nl

Op de foto’s kunt u zien hoe mooi 
ze geworden zijn!
Namens team De Wegwijzer en alle 
kinderen nogmaals hartelijk dank 
hiervoor! 

IMC Basis
Ook dit school-
jaar is het 
programma 
IMC-basis weer 
van start ge-
gaan. Tijdens IMC-basis krijgen de 
leerlingen van groep 7 en 8 les van 
artsen, wetenschappers, journa-
listen, ondernemers, architecten 
en politieagenten. Deze mensen 
vertellen op school of tijdens een 
bezoek aan hun werkplek wat zij zo 
leuk aan hun werk vinden en laten 
de kinderen dit ervaren. ‘Nu leren, 
wat later is’, staat hierbij centraal. 
  

Schoolsluiting
Zoals u wellicht heeft vernomen 
zijn wij een week dicht geweest 
i.v.m. te weinig personeel door CO-
VID19-maatregelen. We hebben op 
het moment van de schoolsluiting 
alle leerlingen een Chromebook 
meegegeven. Hierdoor konden wij 
de volgende dag meteen starten 
met ons onderwijs op afstand! Zelfs 
het jeugdjournaal kwam kijken om 
te zien hoe we dit geregeld had-
den!
Wij vinden het dan ook fantastisch 
dat wij dit samen met de leerlingen 
en ouders zo snel hebben kunnen 
regelen en dat iedereen ook zo 
respectvol met de materialen om 

is gegaan. Nadat we weer geopend 
waren kregen we dan ook netjes 
alles weer terug. Dit is kenmerkend 
voor onze kernwaarde: ‘Samen 
groeien naar geluk’.
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Meester Ger terug op zijn oude nest….
Op onze school zijn er een aantal juffen 
met zwangerschapsverlof en zijn wij cre-
atief op zoek gegaan naar een vervanger. 
We hebben een oud-meester teruggehaald 
naar zijn oude nest. Het betreft hier mees-
ter Ger Rademakers, misschien wel ie-
mand die u nog kent. De Wegwijzer is voor 
hem niet onbekend, aangezien hij vanaf 
de opening van de school in 1984 tot 2003 
als leerkracht en intern begeleider al werk-
zaam is geweest op De Wegwijzer. Hierna 
is hij bij verschillende onderwijsinstellin-
gen werkzaam geweest.
Per 1 november 2020 is hij met pensioen, 
maar toen hij het gebouw binnen kwam 
voelde het meteen goed en begon het 
weer te kriebelen. Aangezien onderwijs zijn grootste hobby is, was het 
voor hem niet moeilijk om “ja” te zeggen.
Samen met de collega’s van de Wegwijzer hebben wij er het volste ver-
trouwen in dat het een mooie periode wordt waarin wij samen groeien 
naar geluk. 

Mini-college 
Dit schooljaar starten wij ook weer met het Mini-college. Op deze mo-
menten mogen peuters kennis komen maken op onze school. Dit school-

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

jaar zijn de volgende data nog ge-
pland: woensdag 27 januari 2021, 
dinsdag 16 maart 2021 en vrijdag 
18 juni 2021. De peuters volgen 
van 09:00 tot 10:00 uur een korte 
kringactiviteit in de klas en maken 
daarnaast ook een werkje. Ou-
ders 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 aansluiten, dan 
het verzoek om aan te melden via 
eva.marnette@innovo.nl. Hopelijk 
tot dan!  

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 
(kimberly.rienties@innovo.nl). 
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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”

Stille nacht, tovernacht
Een kerstverhaal over ware vriendschap
 
Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de mensen die nog buiten 
waren haastten zich. Thuis brandde het vuur in de haard. De tafel was gedekt, de kaarsen 
waren aangestoken. Het was kerstnacht.

Nog maar één enkele man liep door de verlichte straten. Zijn rug was gebogen en hij liep 
maar voort door de sneeuw en de kou, zonder zelf te weten waarheen hij ging. Niemand 
wachtte op hem. Riton had geen familie en geen thuis.

De mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet op. Zonder achterom te 
kijken, vervolgde hij zijn weg. Hij floot zachtjes voor zich heen en de sneeuwvlokken bleven 
in zijn baard hangen.

Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht... Een hondje liep achter hem aan. Waar kwam 
hij vandaan? Om zijn nek had hij een halsband met een ster.

Toen Riton het hondje zag, begonnen zijn ogen te stralen. “Ben je verdwaald? Dan kunnen 
we beter bij elkaar blijven.” De hond keek hem aan.

Beschut onder de takken van een grote spar pakte Riton een stuk brood uit zijn rugzak en 
sneed het in tweeën. “Hier!” zei hij met een glimlach. “Het is een mager maaltje voor een 
avond als deze, maar meer heb ik niet.”

Omdat het Kerstmis was vertelde hij een verhaal dat hij als kind heel mooi had gevonden. 
Daarna floot hij nog wat. Ook de wind floot. Steeds luider en luider, steeds kouder en kou-
der. “Kom,” zei Riton. Hij zette de kraag van zijn oude, versleten winterjas op. “Laten we 
schuilen in die hut.”

Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. Toen klonk er opeens een stem: “Schrik 
niet en luister. Ik ben geen hond. Ik ben een tovenaar.”

“Jij? Een tovenaar?” zei de oude man verbaasd.

“Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, omdat ik degene die goed voor me zou zijn 
wilde belonen,” zei de tovenaar. “En jij bent de enige die goed voor me was. Om je te bedan-
ken zal ik je liefste wens vervullen. Vertel me wat die wens is.”

“Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig,” zei Riton. “Maar ik heb altijd al een hond 
gewild.”

De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste wens? Toen besloot hij dat hij graag de 
beste vriend van de oude man wilde zijn. En hij gaf voorgoed zijn toverkracht op.

Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut om verder te trekken. En zijn 
vriend, de hond, volgde hem.
 
Twee Sneeuwvlokken

Het sneeuwde.
Twee vlokken vielen langzaam naast elkaar naar de aarde. Ze vielen ei-
genlijk al een heel poosje zo naast elkaar toen ze elkaar opmerkten...
‘Ook naar de aarde?’ vroeg de ene vlok.
‘Uiteraard’ zei de andere vlok.
Het klonk een beetje kort, maar zo was dat niet bedoeld, want de tweede 
vlok was blij te worden aangesproken tijdens die lange, lange tuimeldans 
naar omlaag.
Hoe dichter de zwerm sneeuwvlokken is hoe eenzamer de vlokken kun-
nen zijn.
‘Mag ik een beetje bij je in de buurt blijven?’ vroeg de ene vlok.
‘O ja dat mag,’ zij de tweede vlok gretig.

En ze begonnen een goed gesprek 
en dat maakte de reis heel wat be-
haaglijker. Mijlen en mijlen dansten 
ze naast elkaar naar de verre lage 
aarde toe. Eindelijk was het zover. 
Ze hadden elkaar van alles en nog 
wat verteld.
‘Nog een meter of dertig,’ zei de 
eerste vlok.
‘Ja we zijn er zo,’ zei de tweede .
‘Jammer eigenlijk, het was niet 
ongezellig.’
‘Nog tien meter...’ zei de eerste 
weer...’nog zes’...’nog vier’...
‘Hou je! ‘
‘Het allerbeste.’
‘Het was een fijne reis’...
Floep...

Daar lagen ze en ze werden on-
middellijk deel van het dikke witte 
sneeuwtapijt dat er al lag.
Nu konden ze niets meer zeggen...
Ze waren geen afzonderlijke vlok 
meer en bleven liggen op de aarde.
Dat duurde zo een poosje. Toen 
dooide het. De sneeuw verwater-
de... en stroomde in lange stromen 
naar de zee...daar verdampte het 
water en de damp steeg weer op 
naar de hemel...en werd weer 
water en het water werd weer 
sneeuw. 
Ik weet het, het klinkt een beetje 
onwaarschijnlijk, maar bij de eer-
ste sneeuwbui kwamen ze elkaar 
weer tegen, wederom tuimelend in 
diezelfde witte cadans. ‘Hee, heb 
ik jou niet eerder gezien?’ vroeg de 
ene vlok.
‘Ja,’ zei de andere.
‘Val je mee?’

En ze sneeuwden nog lang en ge-
lukkig.

Toon Hermans

Wandelingen

Voor de wandelingen geldt dat we 
de tijd nemen om van de omgeving 
waar we zijn te genieten van al 
het moois. Aangezien 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 aanmel-
den en betalen, ook doorgeven of u 
zelf wel of niet over eigen vervoer 
beschikt. Dit kan bij MC de Heksen-
ketel, 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. Er lopen 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. 

Wanneer: 13-01-2021
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. Het is 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.
En dan heb ik het nog niet over de 
geweldige vergezichten!

Wanneer: 10-02-2021
Tijd: 10.00 uur
Kosten: € 3,- incl. koffie/thee

Haerenbos
Wandelroute Voerendaal 5,8 km.
Drie kastelen, een prachtige oude 
kerk en de gezelligste terrasjes in 
amper 5 km!
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De gele paaltjes brengen je dwars 
door het centrum en langs de rand 
van dit gezellige plaatsje bij de eer-
ste aanzet van de Zuid-Limburgse 
heuvels.

Wanneer: 10-03-2021
Tijd: 10.00 uur
Kosten: € 3,- incl. koffie/thee

Al onze workshops o.v.b. 

Kaarsen maken
Geloof het of niet, maar de lente is 

in aantocht en we gaan het alvast 
gezellig in huis maken door de kou 
en donkerte van de nawinterdagen 
te verdrijven, door zelf leuke kaar-
sen te maken. 
Nooit gedacht dat je zelf een kaar-
sen zou kunnen maken? Fluitje van 
een cent en je kunt zoveel soorten 
kaarsen verzinnen, van vrolijk ge-
kleurde tot stijlvolle en tot sfeervolle 
kaarsen. Er zijn bolle kaarsen of 
piramide-  of cilinder kaarsen en 

WEEKOVERZICHT 

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

Dinsdag 
10.00 - 12.00 uur 2e Hands kledingwinkel open
10.00 - 12.00  uur Knoppenproject (alleen op afspraak)
10.00 - 12.00  uur Formulieren invullen (alleen op afspraak)
12.00 - 13.00  uur Lunch
14.00 - 15.00  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 (en laatste woensdag vd maand 
 wereldlunch)  
13.00 - 14.30  uur Verwenzorg (alleen op afspraak)

Donderdag 
09.00 - 12.00 uur Nederlandse conversatieles
09:00 -  11:00  uur Naailes
09.30 -  10.30  uur Yoga
10.00 -  12.00  uur Knoppenproject (alleen op afspraak)
10.00 -  12.00  uur Formulieren invullen (alleen op afspraak)
10.00 -  12.00  uur Tweedehands kledingwinkel open
12.00 -  13.00  uur Lunch  
13.00 -  15.00  uur Handwerken
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vormen die je zelf nog kunt verzin-
nen. Je wordt ontvangen in een 
ontspannen sfeer, waar iedereen 
zichzelf kan zijn.

Wanneer: 13-1-2021
 13.00 – 15.00 uur
Kosten: € 4,--
 
Cupcakes versieren
Heerlijk luchtige cupcakes! We 
gaan ze nog smakelijker maken 
door ze te versieren met je favo-
riete smaakjes. Natuurlijk zijn er 
weer velerlei mogelijkheden als je 
aan alle verschillende soorten van 
zoetigheden denkt….of pittigheden.
Laat je smaakpapillen maar uitma-
ken welke versiering de beste is 
voor je cupcakes en misschien dat 
ze dan al op zijn voor je het weet. 
Geniet er van!

Wanneer: 27-1-2021
 13.00 – 15.00 uur
Kosten: € 5,--

Hart maken van puzzelstukjes
Soms is ons hart een grote uiteen-
gevallen puzzel, maar wij laten de 
puzzelstukjes uiteindelijk op z’n 
plaats vallen en maken hiermee 
ons hart weer tot een geheel.
Superleuk voor Valentijn of ver-
jaardag. Waar wacht je nog op? 
Meld je aan want vol is vol.

Wanneer: 10-2-2021
 van 13.00 – 15.00 uur
Kosten: € 3,--

Huisnummer met schroeven 
maken
Dat is toch wel heel design en 
apart van schroeven je huisnum-
mer maken. Je kunt je eigen cijfer-
vorm kiezen: schuin of recht of de 
cijfers onder elkaar plaatsen.

Wanneer: 24-2-2021
 van 13.00 – 15.00 uur
Kosten: € 7,--

Schelpenkrans
Zo’n schelpenkrans laat je vol 
heimwee wegdromen bij de herin-
nering aan vakantie aan zee. Je 
kunt de zilte zeelucht bijna ruiken 
en proeven op je lippen. 
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 bren-
gen dan alleen goede zin.
Laat je inspireren door de gedacht 
aan zee, zoute lucht, schreeu-
wende meeuwen en het zachte, 
warme, rulle zand 

Wanneer: 10-3-2021
 van 13.00 – 15.00 uur
Kosten: € 5,--

Macramé
Bij zoveel en-
thousiasme over 
de laatste ma-
cramé workshop 
gaan we er nog 
een geven. 
Deze oude 
techniek is zeer 
decoratief en 
doet zo gezel-
lig 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 kno-
pen leren: Weitasknoop, Kordon-
knoop, Festonknoop en Josephine-
knoop. Ook kun je er verschillende 
patronen in knopen. 
Ben je er mee bezig, dan vergeet 
je helemaal de tijd

Wanneer: 24-3-2021

 van 13.00 – 15.00 uur
Kosten: € 5,-- vervolglessen (in 
onderling overleg) € 2,--

Paasstuk maken
Hoera, het is lente! Tijd van kui-
kentjes,  vogeleitjes, lammetjes, 
zacht groen aan de bomen en tere 
bloemknopjes. Alles ontkiemt.
En daar maken we een ontluikend 
bloemstuk van naar eigen inzicht.

Wanneer: 1-4-2021
  19.00 – 21.00 uur
Kosten: € 6,--

Zalig Kerstfeest en een 
Gezond en Gelukkig 2021

Kerst, het feest van licht, lampjes 
en kaarsjes overal!
Maak er samen een geweldig feest 
van vol liefde en verdraagzaamheid 
in deze moeilijke tijd.

Voor het nieuwe jaar veel geluk 
en gezondheid en tot ziens in ons 
centrum.

Dit wensen u bestuur en alle mede-
werkers van MC de Heksenketel.

Kerst-Nieuwjaar vakantie
Onze vakantie is vanaf  17-12-
2020 t/m 03-01-2020. 
Op maandag 4 januari bent u weer 
van harte welkom!



11

VERSLAG OCHTEND REPAREREN BUURTHUIS 
SAM SAM
Zaterdag 31 oktober waren we, met de nodige voorzorgsmaat-
regelen, te gast bij Buurthuis Sam Sam in de wijk Zeswegen.
 
Het was dit keer wel te merken dat mensen er over nadenken wel of 
niet naar het Repair Café te komen. De aanloop was niet zo groot als 
anders. We kregen ook bezoek van een verslaggever en fotograaf van 
de Limburger. Heel leuk dat er weer aandacht besteedt wordt aan het 
repareren van spullen, maar hun drijfveer was eigenlijk dat wij het 
enige CAFÉ zijn dat nog open is. Inmiddels is het artikel op maandag 
2-11-2020 in de Limburger verschenen. 
Die ochtend waren we met 12 vrijwilligers actief. Er werden 15 artike-
len aangeboden waarvan er 10 wel , 1 half en 4 niet gemaakt konden 
worden. 
Er was printer waarvan de lade niet meer open ging, en nu weer wel. 
Een stoom mop die ‘gewoon ‘verstopt zat. Dremel , Blue Ray speler 
waarvan er condensatoren vervangen werden.  Bosch boormachine 
maakte een heel gek, hard geluid. Na bedieningsinstructies weer een 
normaal geluid. Dolce Gusto koffie apparaat dat lekte, onderdeel is 
vervangen. AEG keukenmachine die ook geen contact maakt. Onze 
naaister repareerde een boordje dat los aan de mouw zat. Ook was er 
een stoom strijkijzer dat niet meer verwarmde, er is advies gegeven 
om een onderdeel te halen.
Wat werd niet gemaakt : een Senseo waarvan de schakelaar verkalkt 
was, en lastig open te maken. Een beveiligingscamera waarvan iets 
afgebroken was, een stofzuiger waarvan de oplader en het snoer defect 
was.  Een grastrimmer waarvan de accu stuk was, en de accu waar-
schijnlijk duurder is dan het hele apparaat, dus het loont zich eigenlijk 
niet. En dat is natuurlijk wat de fabrikanten willen, zodat de klant al 
snel geneigd is om een nieuwe te kopen. In het kranten artikel is ook 
benadrukt dat het Repair Café voor duurzaam gaat en de afvalberg wil 
verkleinen. Het was zeker niet gemakkelijk werken met mondkapje 
voor, maar we hebben ons best gedaan. 
Alle vrijwilligers bedankt voor jullie trouwe inzet.

Check voor actuele informatie onze website Repaircafé Parkstad.nl of 
op facebooksite

Fijne Feestdagen!!
Vrijwilligers Repaircafé Parkstad

<< vervolg van p.5 >>

Nathalie is inmiddels weer begon-
nen met de training. Ze loopt zo’n 
vijf kilometer per dag. “Maar dat 
doe ik sowieso altijd, omdat het 
goed is voor mijn lichaam en con-
ditie. Binnenkort zal ik ook weer 
gaan hardlopen en vanaf januari 
ga ik ook weer de trappen bij 
Snowworld op en af. Vanuit de or-
ganisatie krijgen we trainingssche-
ma’s tot vlak voor het evenement. 
Zodra we weten wie er meedoen, 
starten we een gezamenlijke trai-
ning op. We houden nu natuurlijk 
rekening met de coronamaatre-
gelen. Op de dag zelf start je met 
een gezamenlijke warming-up. 
Dat is zo’n mooi moment, al die 
vrouwen samen. Ik vond het een 
geweldige happening en ervaring, 
die ik voor geen goud had willen 
missen!”

De Muddy Angel Run 2021 vindt 
plaats op 22 mei in Antwerpen. 
Ben je enthousiast geworden door 
Nathalie’s verhaal en denk je, dit 
is iets voor mij, mail Nathalie en 
meld je aan via 
n.vandijk@povh.nl.
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BUDGET WEEKMENU 
VOOR GEZIN VAN 4 
PERSONEN 
Maandag
Maandag is voor velen een baal-
dag. De werk- en schoolwerk is 
begonnen en je moet weer in het 
ritme komen. Ideaal dus om af 
te trappen met een low budget 
recept. Dit gerecht staat bovendien 
binnen 15 minuten op tafel. Ideaal 
als je geen zin hebt om uitgebreid 
te koken of geen tijd hebt om lang 
in de keuken te staan.
Pasta met spinazie, roomkaas en 
spekjes (max. 3,50 euro)

Ingrediënten:
• 500 gr Pasta/Macaroni
• 400 gr Spinazie
• 1 pakje Roomkaas
• 1 pakje Spekreepjes

Bereiding: 
Kook de pasta en tegelijkertijd ook 
de spinazie.Bak de spekreepjes in 
een aparte pan. Giet de pasta af 
en meng deze met de roomkaas 
en de spinazie. Voeg de gebakken 
spekreepjes toe.

Dinsdag
Spaghetti bolognese (max. o 5,- )

Ingrediënten:
• 2 ons Gehakt (rund, tartaar, kip,
   half om half of alleen varken)
• 1 Ui
• 1 teentje knoflook
• 1 klein blikje Tomatenpuree

• 2 tomaten
• Zout, peper, paprikapoeder, 
   kerrie en Italiaanse kruiden
• Scheut rode wijn
• Olijfolie
• Eventueel beetje spekreepjes
• 1 pakje spaghetti

Bereiding: 
Snijd de ui en knoflook in kleine 
stukjes. Zet de rest van de ingre-
diënten klaar. Verwarm een beetje 
olijfolie en doe er de uien bij.
Even fruiten en vervolgens het 
gehakt toevoegen. Rul het rondom 
mooi bruin. Voeg de kruiden en 
knoflook er aan toe en bak je het 
nog heel eventjes op een middel-
matig vuur. 
LET OP: Door de kruiden kan het 
vlees nu heel makkelijk verbran-
den!! Blussen met een heel klein 
beetje wijn en vervolgens een 
kopje water toevoegen.
Tomatenpuree toevoegen en even-
tueel net zo veel water totdat de 
saus de goede dikte heeft. 

Woensdag
Aardappelpuree met spinazie en ei 
(of worstjes) (max. 4,50 euro)

Ingrediënten:
• Pakje aardappelpuree
• Melk
• Pakje spinazie
• Eieren (ook te vervangen door 
   worstjes, visstick, stuk vlees) 

Bereiding:
Maak het pakje aardappelpuree 
volgens de gebruiksaanwijzing.
Kook de spinazie (diepvries).
En bak de eieren, worstjes, vis-
sticks of stukje vlees.

Donderdag
Vandaag maak je rijst met zelf-
gemaakte chicken tonight. Heb 
je geen tijd of zin om het zelf te 
maken? Dan kun je een potje saus 
kopen. Kies niet voor een merk, 

maar voor eigen merk. Dat scheelt 
namelijk aanzienlijk in de prijs.
Rijst met homemade chicken to-
night (max. o 5,- )

Ingrediënten:
• 1x kipfilet
• 1x  blikje kokosmelk
• 1x  blikje tomaten (gepeld) 
   of een aantal verse tomaten
• 1 teen knoflook
• 1 ui
• 1 – 2 verse paprika’s
• Tabasco of peper, zout, kerrie, 
   paprikapoeder en olijfolie
• 2 kopjes Rijst

Bereiding:
Kook de rijst zoals je dat gewend 
bent. Er zijn verschillende manie-
ren om rijst te koken: in een ruime 
hoeveelheid water (afgieten) en in 
net voldoende water, waarbij het 
water verdampt.
Snij de ui in fijne dobbelsteentjes 
en zorg dat de knoflook gestampt 
is. Verhit een beetje olijfolie in de 
pan en bak de kipfilet aan een kant 
bruin. Kipfilet omkeren en er direct 
de uitjes bij doen.
Voeg knoflook en tabasco (naar 
smaak) toe. Doe er ook kerrie en 
paprikapoeder bij. Als de uien en 
de kipfilet rondom mooi bruin zijn 
kokosmelk en tomaten toevoegen. 
De tomaten voor het toevoegen 
wassen en in kleine stukken snij-
den. Het binnenste van de tomaat 
met de zaadpitjes verwijderen.
Breng op smaak met zout en even-
tueel andere kruiden. Laat koken 
tot de kokosmelk voldoende is 
ingedikt en de kipfilet van binnen 
gaar is. Opdienen met rijst.

Vrijdag
Pannenkoeken (max. 2,00 euro)

Ingrediënten:
• 1 -2 eieren
• Bloem
• Melk
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het deeg goed elastisch is. Laat het 
daarna 20 tot 40 minuten rijzen 
onder een vochtige handdoek of 
onder vershoudfolie, tot het in vo-
lume verdubbeld is. Verdeel vervol-
gens het deeg in porties. Je kunt 
zelf kiezen hoe groot je je pizza’s 
juist wilt. Een stukje deeg dat je 
nu niet nodig hebt, kun je gerust 
invriezen – het is 3 maanden houd-
baar in de diepvriezer.

Beleg naar keuze 
• Ham, kaas, ananas, tonijn, 
 shoarma,
   spek, groenten, div. soorten 
 kaas etc.
• 1 -2 Uien
• Tomaten 2 -3
• Tomatenpuree
• Kruiden (tomaat, paprika, zout, 
 peper, Italiaanse kruiden)

Zondag
Voor deze aardappelsoep kun je 
eindeloos variëren. De basis zijn 
aardappelen, uien en knoflook 
met bouillon. Hier voeg je aan toe 
wat je over hebt. Denk daarbij 
aan wortelen, bloemkool, broccoli, 
boontjes, erwtjes, prei, aubergine, 
asperge… Je kunt hier echt gewoon 
de restjes van de week (wel vers 
en liever niet uit de diepvries) aan 
toe voegen.
Aardappelsoep met veel groente 
(restjes) (max 5,00 euro)

Ingrediënten:
• 2 kg kruimige aardappelen
• Restjes groente
• 2 uien
• 1 teentje Knoflook
• 1 pakje slagroom
• Bouillonblokjes of - poeder 
• Spekreepjes (naar smaak)
• Olijfolie
• Water 

Bereiding:
Schil de aardappelen en spoel deze 

Bereiding: 
Hussel alles door elkaar en hoppa, 
bak pannenkoeken.Hier kun je zelf 
mee variëren met wat je in huis 
hebt. Misschien een plakje spek of 
een appel.

Zaterdag
Zaterdag is een mooie dag om wat 
langer in de keuken te staan. Het 
deeg mag de hele dag rijzen, dus 
perfect om in de ochtend deeg 
op te zetten. ‘s Avonds geniet je 
vervolgens van een heerlijke zelf-
gemaakte pizza. Wat het beleg be-
treft kun je eindeloos variëren en 
low budget genieten van een pizza 
naar jouw smaak. (max. o 5,-)

Ingrediënten bodem
Het hoofdingrediënt voor je piz-
zabodem is geduld. Om een goede 
basis te krijgen moet je het deeg 
namelijk even laten rijzen. Verder 
ook nodig zijn (voor 4 tot 6 pizza’s)
• 800 gram bloem
• 500 ml lauw water
• 50 ml olijfolie
• 50 gram verse gist of 17 gram 
 droge gist
• 20 gram zout
Roer de verkruimelde verse gist 
door het lauwe water. Laat een 
tiental minuutjes staan. (Gebruik 
je droge gist, meng die dan ge-
woon met de bloem in een kom). 
Maak een kuiltje in de bloem en 
giet de gistoplossing erin. Voeg het 
zout (niet rechtstreeks op de gist, 
maar aan de rand van de kom) en 
de olijfolie toe en meng vanuit het 
midden. Wanneer alle ingrediënten 
gemengd zijn, ga je kneden, tot 

even af, zodat ze schoon zijn.
Snij de aardappelen in vier stukjes.
Fruit de ui in een scheut olijfolie.
Sniper de knoflook en bak heel kort 
mee. Blus af met 1 liter water en 
voeg de aardappelen toe.
Breng op smaak met bouillon-
blokjes. Voeg de klein gesneden 
groente toe. Laat het geheel net zo 
lang koken tot de aardappelen uit 
elkaar vallen. Pureer het geheel en 
breng de maaltijdsoep op smaak. 
Voeg een flinke scheut room toe.
Bak de spekreepjes knapperig en 
bruin. Dien de soep op met een 
lepeltje gebakken spekreepjes.

Wij willen iedereen fijne 
Kerstdagen toewensen en een 
goed, gezond en vooral een 
NORMAAL 2021 !!!

ALLE MEDEWERKERS EN 
VRIJWILLIGERS VAN STANDBY

ZESWEGEN -NIEUW HUSKEN
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KERSTDECORATIE OP 
BOOMSCHIJF
Wat heb je nodig:
•  boomschijf 
•  mos 
•  mandje 
•  sierboompje
•  hert
•  mini kerstballetjes 

KERSTBOOM KNUTSELEN

Wat heb je nodig:
• Groen papier
• Schaar
• Lijm

Hoe ga je het doen:
Zie ook de begeleidende afbeeldin-
gen. Vouw het papier tot een toeter 
als basisvorm van de kerstboom.
Knip de onderkant zodat de boom 
kan blijven staan.
Knip strookjes. Knip de strook-
jes steeds in zodat je losse takjes 
krijgt. 
Plak de ingeknipte strookjes op. 
Werk van boven naar beneden.
Vouw de takjes uit. 

KERSTKAART MET KERST-
BOOM

Materialen:
• Gekleurd papier
• Leuke vormpjes
• Glitters
• Schaar
• Lijm

Werkwijze (zie ook de begeleiden-
de afbeeldingen)        
Vouw een blaadje dubbel om een 
kaart te maken. Knip vier driehoek-
jes uit. Doe steeds een beetje lijm 
op het bovenste gedeelte van een 
driehoek en plak het op.
Versier de kerstboom met een ster 

en kerstballen. Plak eventueel meer 
versieringen op de kaart.
Versier de kerstboom met glitters.
Knip een rechthoek uit bruin papier 
om de stam te maken.
Vouw de buitenranden naar binnen 
en maak een vouw erin zodat het 
een 3D effect krijgt.   
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•  dennenappels 
•  kaarsen 
•  touw 
•  lijmpistool 
•  sneeuw spray 
•  draad led verlichting

Laat je daarna leiden door je eigen 
creativiteit.
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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

Beeldcitaat © Nederlandse Anne Seidel Ismakogie Vereniging: tagwolk Ismakogie

Bewegen is goed, goed bewegen is beter! 
De Gezondheidsraad wijst op de gevaren van stilzitten… Het is van be-
lang dat mensen ‘bewegen integreren in hun dagelijkse leven’ en dat is 
Ismakogie ten voeten uit! Ook als je zit, kun je bijna onzichtbaar actief 
bewegen. Met onze trainingsmethode leer je minimale oefeningen die je 
altijd en overal kunt uitvoeren: achter je bureau, in de trein, het vliegtuig 
of de auto. Kleine intensieve bewegingen om spieren en gewrichten soe-
pel en lichaam en geest gezond te houden! Omdat Ismakogie je bewust 
maakt van je bewegingen en van je houding tijdens het bewegen is deze 
beweegmethode zeer geschikt als basis voor alle vormen van bewegen. 
Meer informatie over Ismakogie leest u op www.ismakogieparkstad.nl of 
bel Ismakogiedocente Caroline Lemmens op 045-8501981.

Welzijnstichting Alcander biedt Ismakogie aan in Heerlen en Hoensbroek:
Maandagochtend van 9.30 uur tot 10.30 uur in Gemeenschapshuis ’t 
Leiehoes, Limburgiastraat 36, 6415 VT Heerlen.
Maandagochtend van 11.30 tot  12.30 uur in “Ons Trefcentrum, Pius XII 
Plein 38, 6433 CZ Hoensbroek. Bij interesse een tweede groep van 13.00 
tot 14.00 uur.

Aanmelden en info over het lesgeld via Truus Custers van Welzijnsorga-
nisatie Alcander. Telefoonnummer: 045-7111560 of 045-5602525 of mail 
tcusters@alcander.nl. 
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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

BRENG JOUW IDEE 
VOOR HEERLEN TOT 
LEVEN!
Heb jij een gaaf idee waardoor mensen in Heerlen 
elkaar ontmoeten? En wil je samen met buren of 
vrienden aan de slag om het leven in jouw wijk of de 
stad nog fijner te maken? Frisse Wind helpt je graag 
op weg!

Dankzij de City-Boost-donatieregeling van VSBfonds gaat 
Frisse Wind in de periode 2020 - 2022 Heerlenaren bege-
leiden en (financieel) ondersteunen in het opstarten van 
nieuwe projecten voor stad en buurt. 

Hoe helpt Frisse Wind? 
Frisse Wind helpt je om jouw idee tot leven te brengen. Dat 
doen we door je advies te geven, je wegwijs te maken en 
in contact te brengen met interessante mensen en organi-
saties voor jouw project. Als je een aanvraag wilt indienen 
voor financiële ondersteuning van jouw project door Frisse 
Wind, helpen we je om die zo kansrijk mogelijk te maken. 

Voor wie? 
Inwoners, verenigingen en vrijwilligersorganisaties worden 
uitgenodigd om hun ideeën met ons te delen. Het maakt 
niet uit of je ervaring hebt of niet. Of iets groots of kleins 
wilt organiseren. Onze scout-coaches kijken graag samen 
met jou of het idee in aanmerking komt voor begeleiding en 
een mogelijke financiële bijdrage. 

Heb je een idee of wil je meer weten?
1. Ga voor meer info naar onze website: 
 www.frissewindheerlen.nl 
2. Vul het contactformulier in op de website en deel jouw 
 idee met Frisse Wind 
3. Houd je telefoon en mailbox in de gaten, want een 
 scout-coach van Frisse Wind neemt contact met je op 
 voor een kennismaking

Natuurlijk kun je ons ook bellen. Je kunt ons van maandag 
tot en met vrijdag overdag bereiken op nummer 06 – 48 44 
12 35

Volg Frisse Wind via Social Media en blijf op de hoogte van 
alle initiatieven die de komende tijd in Heerlen gaan op-
bloeien! 

Frisse Wind is een initiatief van Stichting Samen Heerlen in 
samenwerking met Gemeente Heerlen en wordt gesubsidi-
eerd door VSBfonds.


