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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@stichting-buurtbeheer-
znh.nl 
De redactie heeft het recht om inge-
zonden stukken niet te plaatsen. 
REDACTIE: John Scheepers, Irma 
Tunderman, Annie Cox
LAY-OUT: Monique Vossen 
(www.epicsdesign.nl) 

Buurtblad voor Zeswegen-Nieuw Husken      Editie juli 2020

ZOMERVAKANTIE 
ACTIVITEITEN 2020

De zomeractiviteiten van Zeswegen-Nieuw Husken zullen dit jaar 
anders zijn dan voorgaande jaren. We kunnen geen busreizen 
aanbieden naar zee of naar de dierentuin. We weten ook niet wat 
de komende weken gaat gebeuren. Worden de regels omtrent co-
rona aangescherpt of juist versoepeld?

Het is daarom moeilijk om het programma klaar te hebben.
We hebben wel al heel wat ideeën, o.a.
- Ontbijten en/of lunchen
- Wandelen
- Creatief bezig zijn
- Film kijken
- Koffie en gebak momenten
- Bingo

Wil je weten wat we gaan doen en wanneer?
- Hou dan onze Facebooksite in de gaten: 
 

 Vakantie activiteiten Zeswegen Nieuw -Husken
 

- Kijk op

- We hangen het programma wekelijks op bij Sam-Sam (Mijnzetellaan 6)

- Of mail je adres naar ons en geef aan dat je op de hoogte gehouden 
 wil worden over de zomer activiteiten dan krijg je hier wekelijks een 
 mail over: vakantieznh@gmail.com

Heb je zelf een leuk idee of wil je met ons meedenken. GRAAG !!!
Stuur een mail hierover naar ineven@alcander.nl

De zomeractiviteiten worden georganiseerd door Stichting Buurtbeheer 
Zeswegen-Nieuw Husken, Speeltuin de Rollebollebult, Moedercentrum de 
Heksenketel en welzijnsorganisatie Alcander.
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Voorstelronde organi-
saties Zeswegen-Nieuw 
Husken

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

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

Tent in de buurt Perm-
straat
Op zaterdag 12 september staan 
wij weer met ons tentje in de buurt. 
We staan dan van 10.00 tot 14.00 
uur op het grasveldje aan de Perm-
straat. Ook mensen uit de rest van 
de buurt zijn welkom.
Hebt u vragen, opmerkingen of 
ideeën, kom dan even langs. De 
koffie staat klaar.

VAN DE STICHTING...

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

Corona
Helaas zijn onze activiteiten vanwege Corona niet door kunnen gaan. Wat 
mogelijk was hebben we door geschoven naar later. Enkele activiteiten 
zoals het Paasfeest, Koningsdag, Tent in de Buurt en de Buitenspeeldag 
hebben helaas niet plaats kunnen vinden. Ook de vakantie-activiteiten zijn 
dit jaar in aangepaste vorm. 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 onge-
noegen bij hem. U kunt hem bereiken via telefoon-
nummer 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 info@stichting-buurtbeheer-znh.nl

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

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

Voederen van wilde 
dieren leidt tot ongedierte
Veel mensen zijn begaan bij het 
welzijn van wilde dieren. Uit vrees 
dat deze dieren in het wild niet 
voldoende voedsel zullen vinden, 
leggen zij in de tuin voedsel neer 
dat de wilde dieren mogen opeten. 
Het is zeker waar dat wilde dieren 
dit voedsel zullen vinden en er van 
hartenlust van eten.

Het op deze manier voederen van 
wilde dieren is echter niet nood-
zakelijk. Dieren in het wild zijn 
vindingrijk en weten ook zonder 
hulp meer dan voldoende voedsel 
te vinden.

Het bijvoeren van dieren heeft 
ook nadelige gevolgen. Niet alleen 
leuke dieren zoals vogeltjes, egels 
en eekhoorns komen op het voed-
sel af. Ook muizen, ratten en ander 
ongedierte weten het voedsel te 
vinden.

De overlast van ongedierte neemt 
toe. Dat is bijvoorbeeld te merken 
aan een aantal meldingen die ons 
bereikt hebben over rattenoverlast 
in onze buurt. 

Het mag duidelijk zijn dat het bij-
voeren van dieren de overlast van 
ongedierte niet ten goede komt. 
Ratten, muizen en ongewenste 
insecten komen eveneens op het 

voedsel af. En dat terwijl de dieren voor wie het eigenlijk bedoeld was het 
extra voedsel niet nodig hebben.

In het belang van de leefbaarheid van de wijk is het dus beter dieren niet 
bij te voeren, hoe goed bedoeld ook. De dieren voor wie u het voedsel 
buiten legt weten ook op eigen kracht genoeg voedsel te vinden. En u 
voorkomt hiermee een toename aan ongedierte.

Indien u zelf rattenoverlast ervaart kunt u dat melden bij de gemeente 
via telefoonnummer 14-045.

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

BERICHT VAN ONZE WIJKAGENT 
Wist u dat …

Tegenwoordig ziet de politie steeds vaker dat 
inzittenden van een personenauto de autogor-
del achterlangs dragen, dus tussen rug en stoel 
of onder de schouder door, in plaats van over 
de schouder. Weet dat door deze draagwijze de 
functie van de autogordel te verwaarlozen is en 
dat bij een aanrijding het lichaam naar voren 
verplaatst wordt met alle gevolgen van dien. De 
meeste mensen denken dat men toch voldoet 
aan de draagplicht van de autogordel. 

NEE DUS en weet dat ook hiervoor een bekeu-
ring uitgeschreven kan worden op grond van de 
feitcode R5350 met de feittekst: auto-/ veiligh.
gordel of kind.bev.syst. gebruiken op wijze die 
beschermende werking negatief beïnvloedt/kan 
beïnvloeden

Ook hier bedraagt de boete € 140,00 en € 9,00 administratiekosten dus 
totaal € 149,00. Het is maar dat U het weet.
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Oudertevredenheidsonderzoek 2020  
Uit het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek blijkt dat onze ouders zeer 
tevreden zijn over onze school. In vergelijking met de andere scholen in 
Nederland scoren wij overal boven het Nederlands gemiddelde (er wordt 
gebruik gemaakt van een 10-puntsschaal en een 4-puntsschaal). Wij zijn 
hier erg trots op! 

Corona - sluiting scholen
Sinds 13 maart zijn alle scholen in Ne-
derland gesloten. Wij zijn binnen een 
mum van tijd overgestapt naar onder-
wijs op afstand. We hebben dit goed 
vorm kunnen geven door digitale moge-
lijkheden. We hebben ervoor gezorgd dat 
alle leerlingen konden beschikken over 
een laptop of Chromebook vanuit school. 
Hierdoor was het voor ons mogelijk om 
de kinderen via beeldbellen les te geven, 
maar ook om even gezellig bij te klet-
sen. 
Daarnaast boden wij als school noodopvang aan voor de kinderen met 
ouders die werkten in de cruciale beroepen, maar ook aan kinderen die 
dit echt nodig hadden. Wij willen alle leerlingen, ouders, medewerkers en 
partners bedanken voor hun fantastische inzet!
 
Herstart 11 mei

 Basisschool De Wegwijzer
Mijnzetellaan 4

6412 EN  Heerlen
045-5720943

email: info.wegwijzer@innovo.nl

Sinds 11 mei is onze school weer 
geopend en volgen de kinderen in 
halve groepen weer onderwijs. Wij 
hebben hiervoor treffende maatre-
gelen genomen conform de RIVM-
richtlijnen. Wij zijn blij alle kinde-
ren weer te mogen begroeten! Wij 
zien vrolijke leerlingen, ouders en 
medewerkers. Daarnaast zijn wij 
blij om van ouders te horen dat zij 
tevreden zijn over de maatregelen 
die wij hebben genomen en het 
vertrouwen dat zij hebben in onze 
school! We zien dat onze leerlingen 
in de afgelopen weken enorm ge-
groeid zijn in hun zelfstandigheid, 
hun digitale vaardigheden en hun 
creativiteit. Wat zijn wij trots!

Lessen 1,5 meter bij de kleu-
ters
In deze “gekke” tijd rondom het 
coronavirus, krijgen onze kleu-
ters lessen in hoeveel is 1,5 meter 
eigenlijk?
De kleuters zijn gaan meten wat 
anderhalve meter is. Hoeveel 
gymschoenen, blokjes, scharen, 
kinderen, vouwblaadjes, potloden, 
PomPoms passen er in anderhalve 
meter?
  

Welzijn van de kinderen
Naast de reguliere lessen besteden 
wij veel aandacht aan het welzijn 
van de kinderen. Deze hele situatie 
heeft voor iedereen een bepaalde 
impact waar wij wel aandacht aan 
besteden. Wij doen dit door op een 
speelse manier gesprekken aan te 
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De kinderen hebben dit al kunnen 
bewonderen en er al veel gebruik 
van gemaakt.
Wij ontvangen veel enthousiaste 
reacties over de ‘huiselijke’ sfeer 
die er heerst binnen de school. Wij 
streven daarmee onze kernwaarden 
SAMEN GROEIEN naar GELUK na. 
 
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 (susan-
ne.kikken@innovo.nl of kimberly.
rienties@innovo.nl ).

gaan. De kinderen kunnen zowel met de leerkrachten, als elkaar hierover 
in gesprek gaan. Wij stimuleren dit door onze socio-kring, praatkaartjes, 
gevoelenskaartjes en de mogelijkheid om te praten met een rouwcoach. 
 
Mini-college
Komend schooljaar starten wij weer 
met het Mini-college. Op deze mo-
menten mogen peuters kennis ko-
men maken op onze school. Komend 
schooljaar zijn de volgende data ge-
pland: maandag 7 september 2020, 
dinsdag 10 november 2020, woens-
dag 27 januari 2021, dinsdag 16 maart 2021 en vrijdag 18 juni 2021. De 
peuters volgen van 09:00u – 10:00u een korte kringactiviteit in de klas 
en maken daarnaast ook een werkje. Ouders kunnen elkaar ontmoeten, 
waarbij de directie zal aansluiten om vragen te beantwoorden. Mocht u 
willen aansluiten, dan het verzoek om aan te melden via eva.marnette@
innovo.nl. Hopelijk tot dan! 

Nieuwe inrichting school
Tijdens de coronacrisis hebben wij ook de mogelijkheid gehad om onze 
school nog meer te verfraaien. Hierbij hebben de leerpleinen een “make-
over” gekregen.
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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”

Hallo lezer!

Via deze weg wil ik je namens be-
stuur, medewerkers en vrijwilligers 
laten weten dat MC de Heksenke-
tel vanaf maandag 31 augustus 
2020 weer geopend wordt voor 
deelnemers aan activiteiten en 
belangstellende bezoekers! 

Op dit moment zijn wij bezig om te 
kijken hoe we de opening op een 
zo verantwoord mogelijke wijze 
kunnen bewerkstelligen binnen de 
op dit moment geldende wettelijke 
voorschriften zonder het unieke 
karakter van het moedercentrum 
uit het oog te verliezen. Er zullen 
zeker veranderingen plaatsvinden, 
maar hoe die er uit gaan zien, kan 
ik op dit moment nog niet zeggen. 
Daarbij moeten we ook rekening 
houden met het feit dat er nog 
richtlijnen en wettelijke voorschrif-
ten aangepast kunnen worden vóór 
31 augustus.
Er is nog geen concreet programma 
bekend voor de periode na de 
zomervakantie. Dit programma is 
ook afhankelijk van de te volgen 
richtlijnen en maatregelen. Zodra 
het programma definitief is vastge-
steld, zal dat ook meteen bekend 
gemaakt worden.
Houd daarom onze website www.
mc-deheksenketel.nl en/of onze 
Facebookpagina in de gaten voor 
de laatste berichten en nieuwtjes!
We missen iedereen en we verheu-
gen ons om jullie allemaal weer te 
kunnen begroeten in De Heksen-
ketel!

Een hele fijne, mooie, rustige 
zomervakantie toegewenst en ik 
zie iedereen graag weer in goede 
gezondheid terug!

Nicole Moutarde

Energetische meditatie 
met een vleugje spiritua-
liteit.

Sinds enkele jaren is er een groep 
actief die onder leiding van Lian.
Samen mediteren en oefenen om 
vanuit je eigen basis te ontstressen 
en te helen.
Werken aan je innerlijke rust en 

schoonheid. Tot jezelf komen, ver-
bonden met de bron en het aardse.
Lian Vaessen is energetisch coach 
in haar lessen maakten wij kennis 
met diverse onderdelen van een 
prettige rustgevende les.

De lessen van Lian zijn op dinsdag 
van 14.00-15.00 uur.
Aanmelden: MC de Heksenketel 
045-5723372
www.lianvaessen.nl

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 aan-
melden en betalen en ook doorge-
ven of u zelf wel of niet over eigen 
vervoer beschikt.
Aanmelden: MC de Heksenketel 
045-5723372

Heidewandeling
De Brunssummerheide is misschien 
wel het meest gevarieerde natuur-
gebied in Zuid-Limburg.
Geologische activiteiten hebben 
gezorgd voor een veelzijdig land-
schap vol met glooiende heide-
velden, kronkelpaadjes tussen de 
sparrenbomen en braamstruiken en 
spiegelende poelen zoals de 
Koffiepoel.
Voor een kop koffie kunt u terecht 
in de horecagelegenheid.

Wanneer:  9-september 2020
Tijd:  10.00 uur
Kosten:  € 3,00

IJsvogels in het Wormdal
Bij Kerkrade stroomt de beek de 
Worm. Vroeger werden de oevers 
gebruikt voor de landbouw, tegen-
woordig zijn er graslanden, grind-
banken en bossen met schietwilgen 
en zwarte Elsen. 
In de buitenbochten van de beek 
zijn steile oeverranden. Dit is het 
ideale leefgebied van de ijsvogel. 
Zie je een blauwe flits boven het 
water? Dan zie je een ijsvogel die 
naar een vis duikt. 
Je kunt in het Wormdal prachtig 
wandelen. 

Wanneer:  23 september 2020
Tijd:  10.00 uur
Kosten:  € 3,00

Haerenbos Voerendaal
Drie kastelen, een prachtige oude 
kerk en de gezelligste terrasjes in 
amper vijf kilometer: Je vindt ze al-
lemaal op de wandelroute Haeren-
bos door Voerendaal. 
De gele paaltjes brengen je dwars 
door het centrum en langs de rand 
van dit gezellige plaatsje, bij de 
eerste welvende aanzet van de 
Zuid-Limburgse heuvels. Een par-
keerplek is hier altijd goed te 
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vinden. Voor een heerlijke punt 
vlaai naar authentiek recept kun je 
terecht in lunchroom en restaurant 
De Koffiemuuële.

Start- en eindpunt: Hoolstraat 44, 
6367 GD  Voerendaal

Wanneer:  14 oktober 2020
Tijd:  10.00 uur
Kosten:  € 3,00

Oranje Fonds kent €20.000 toe aan Stadswerkplaats Heerlen

Stadswerkplaats Heerlen is zeer dankbaar voor de toekenning van het 
Oranje Fonds. Dit brengt de stand op 69% van de totale begroting! 

Stadswerkplaats Heerlen is de openbare werkplaats in het centrum van Heerlen en 
nog in oprichting.  Het biedt voor iedereen mogelijkheden ambachtelijk te 
werken in een professionele hout- en metaalwerkplaats. Het is hier werken 
met je handen en putten uit je creativiteit. Je kunt hier leren maar ook 
kennis achterlaten. Ook is deze werkplaats geschikt voor startende onder-
nemers. Wil je creatief aan de slag, wil je een ambacht leren of je er verder 
in ontwikkelen kom naar de Stadswerkplaats. 
www.stadswerkplaatsheerlen.nl

Stadswerkplaats Heerlen is onderdeel van stichting Parksjtad in Transitie 
(PiT) waar ook Repair Cafe Parkstad en de Groene Kanteling onder vallen.
Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er 
voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt 
en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat 
niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis 
en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Neder-
landse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin 
Maxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.
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WEEKOVERZICHT 

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

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

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

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

 

Dit heb je nodig:
• lege melkpakken 
• witte, rode, gele, blauwe en 
   bruine acrylverf 
• houten schijfjes 
• dienblad 
• zand 
• schelpen 
• lijm 
• schaar 
• kwast 
• penseel

Zo maak je het
Maak de melkpakken proper en 
knip er onderaan ongeveer 10 cen-
timeter af. Teken een deurtje aan 
de voorkant en knip het open aan 
de zij- en bovenkant. Schilder de 
huisjes helemaal wit en laat goed 
drogen. Schilder daarna voorzich-
tig streepjes op de pakken. Met de 
bruine verf schilder je spaken op de 
houten schijfjes. Kleef deze wiel-
tjes onderaan op de zijkanten van 
de strandhuisjes. Open voorzichtig 
de deurtjes en zet er een stipje op 
als deurknop. Strooi wat zand en 
schelpjes op een dienblad en zet er 
de huisjes op.

TEENSLIPPERS

Dit heb je nodig:
• schaar
• lijm
• vlechtstroken
• sjabloon van de slippers
• gekleurd A4 papier

• verf
• kwasten
• plakcirkels
• chenilledraad
• kralen
• strijkkralen of rietjes in diverse 
kleuren
• zand
• prikpen
• prikmat

Aan het werk

Maak sjablonen van de slippers en 
laat de kinderen deze eventueel 
zelf omtrekken. Wellicht kunnen ze 
ook hun eigen slippers nemen en 
deze omtrekken.
Versier de slippers. Je kunt dit met 
verf, plakcirkels of met stroken 
doen:
- Met stroken heb je direct een 
 goede meetactiviteit voor de 
 kinderen te pakken.
- Laat de kinderen de plakcirkels 
 op precies het tegenovergestel
 de plekje plakken.
Vouw een strook dubbel en knip 
deze in de lengte door. 
Vouw aan de dichte kant de strook 
schuin zodat de uiteinde twee kan-
ten op gaan.
Plak de uiteinden vast met lijm.
Smeer lijm op een A4 en strooi er 
zand overheen.
Plak de slippers vast op het papier.
Je kunt eindeloos variëren en ver-
schillende slippers maken. De slip-
pers op de foto hiernaast zijn ge-
maakt van kralen en chenilledraad. 
Voor een goedkoper alternatief kun 
je ook gekleurde rietjes nemen en 
deze in kleine stukjes knippen.
Neem 2 dunne draden chenille en 
rijg daar de (strijk)kralen aan.
Versier de slippers naar wens. Op 
de foto zie je vlechtstroken en wol.
Maak met de prikpen gaten in de 
slipper en steek het draad door het 
gat.

MOPJES

Bij de groenteboer
‘Mag ik tien kilo aardappels van 
u?’ vraagt Susanne aan de groen-
teboer. ‘Mag het een onsje meer 
zijn?’ vraagt de groenteboer. Ant-
woordt Susanne: ‘Liever niet, want 
ik mag niet te zwaar tillen van de 
dokter!’

Antieke vaas
Pietje stoot in een museum een 
antieke vaas om. Hij schrikt en 
moet bij de directeur komen. De 
directeur is woedend en schreeuwt: 
‘Domme jongen, die vaas is vijf-
honderd jaar oud!’ Pietje antwoordt 
opgelucht: ‘Gelukkig maar, ik was 
al bang dat hij nieuw was!’

IJs
Een poedel loopt een snackbar bin-
nen en bestelt chocolade-ijs. Een 
vrouw die het gezien heeft, zegt 
verbaasd tegen de verkoper: ‘Dat 
is vreemd, een hond die chocola-
de-ijs bestelt.’ ‘Ja, heel vreemd’, 
antwoordt de verkoper. ‘Normaal 
neemt hij vanille-ijs.’

Te laat
De meester zegt tegen Jantje: ‘Wat 
ben je laat!’ Zegt Jantje: ‘Maakt dat 
wat uit dan?’ “Het is nooit te laat 
om te leren”, zegt u altijd.’
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BLOEMKOOLNASI 

Ingrediënten:
• 250g kalkoenfilet
• 500g bloemkoolrijst
• 1 wortel
• 2 tenen knoflook
• 3  lente-uitjes
• 4 el sesamolie
• 1 el sojasaus
• 1 el oestersaus
• 2 eieren
• 2 el zwarte of witte 
 sesamzaadjes
• wok

Bereiding: (totale tijd 30 min.)
De bloemkoolrijst kun zelf maken 
of in de supermarkt kopen. Als je 
de bloemkoolrijst zelf wil maken 
doe je dat door 1 bloemkool in 
grote stukken te snijden en ze in 
de keukenmachine te vermalen tot 
korrels zo groot als rijst. Zet de 
bloemkoolrijst opzij.
Pel de wortel en snijd ‘m in blok-
jes. Snijd de kalkoenfilet in kleine 
blokjes. Hoe kleiner de blokjes, hoe 
sneller ze gaar zijn. Snijd de lente-
uitjes in dunne plakjes en pers de 
knoflook.
Verhit de wok op een middelhoog 
vuurtje en voeg 3 eetlepels sesam-
olie toe aan de pan. Wanneer de 
wok op temperatuur is, voeg dan 
de wortel en kalkoen toe. Bak de 
kalkoenblokjes tot ze gaar zijn. Dit 
duurt ongeveer 3 min.. Voeg de 
knoflook toe en bak 1 minuut mee.
Voeg de bloemkoolrijst, lente-
uitjes, soja- en oestersaus toe. Bak 
het geheel tot de bloemkoolrijst 
beetgaar is. Dit duurt 2 à 3 min.
Serveer de bloemkoolrijst op 2 bor-
den. Voeg een eetlepel sesamolie 
aan de pan toe. Bak 2 eieren op 
middelhoog vuur. Serveer de eieren 
bovenop de bloemkoolrijst. Gar-
neer het geheel met sesamzaadjes 
en lente-uitjes.

OVENSCHOTEL MET 
BRAADWORST

Ingrediënten:
• 600 g cherrytomaten
• 1 rode ui, in parten
• 4 tenen knoflook
• verse tijm
• 800 g cannelini bonen
• 1 el tomatenpuree
• zout en peper
• olijfolie
• ovenschaal

Bereiding: (totale tijd 1 uur)
Verwarm de oven voor op 220 °C 
(200 °C voor heteluchtoven).
Was de tomaten en verdeel 400g 
ervan over een ovenschaal. Druk 
de tenen knoflook plat met een 
mes en leg ze samen met de 
worsten en de ui in de ovenschaal 
erbij. Besprenkel alles met wat 
olijfolie, voeg peper en zout toe en 
schep een paar keer om. Leg wat 
takken tijm erop en bak de schaal 
ca. 25 min. in voorverwarmde 
oven. Spoel de bonen, laat ze uit-
lekken en doe ze in een kom. Voeg 
de tomatenpuree en wat peper en 
zout naar smaak toe en meng dit 
geheel
Haal de ovenschaal uit de oven, 
draai de worsten om, voeg het bo-
nenmengsel toe en doe de rest van 
de cherrytomaten erbij, meng het 
geheel wat en zet de schaal nog 
eens 20 min. in de oven.

HUZARENSALADE
Ingrediënten:
• 1,2 kg vastkokende aardappels
• 3 frisse appels (Elstar/Gr. Smith)
• 50 ml + 1 el witte wijnazijn
• 6  augurken
• 2 rode uien
• 300 g pekelvlees of pastrami 
• 1/2 el grove mosterd
• 120 ml olijfolie
• 6 el mayonaise

Garnituur
• 6 eieren
• 1 rode ui
• 6  augurken
• 100g slablaadjes (botersla)
• 8 el mayonaise
• 100g pekelvlees (dungesneden)
• peper

Bereiding:
Breng een pan met water en zout 
(voor de aardappels) en een pan 
met water (voor de eieren) aan de 
kook.Schil en snijd de aardappels 
in blokjes. Snijd voor de aardappels 
eerst in rechthoeken, dan in repen 
en vervolgens in blokjes. Kook de 
aardappels in het kokende water in 
4 min. beetgaar.
Schil de appels, snijd in blokjes en 
besprenkel ze met 1 el azijn.
Snijd de augurken in blokjes.
Breng de eieren in een pan met wa-
ter aan de kook en kook 6-7 min. 
Pel en snipper 2 rode uien.
Giet de aardappels af en spoel tot 
ze lauwwarm zijn, laat uitwasemen 
op een schone theedoek.
Snijd het pekelvlees in blokjes.
Snijd de overige augurken (voor 
het garnituur) in en spreid uit als 
waaiertjes. Pel en snijd de laatste 
rode ui in dunne ringen. Laat de 
eieren schrikken onder koud water.
Klop een dressing van de mosterd, 
50 ml azijn en olijfolie en meng er 
2 eetlepels mayonaise door.
Doe de appels, aardappels, doperw-
ten, gesnipperde uien, pekelvlees 
en blokjes augurk in een kom. Voeg 
de dressing en extra mayonaise 
toe. Breng op smaak met zout en 
peper. Schep om.
Beleg een grote schaal met blaad-
jes sla. Schep de salade erop en 
bedek met een laagje mayonaise.
Snijd de eieren in partjes en leg 
deze op de salade, samen met de 
rode uienringen, augurken-waaiers 
en plakjes pekelvlees. Maal er nog 
wat peper over.
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10 JAAR REPAIR CAFÉ: 
al ruim één miljoen producten wereldwijd gered van 
de afvalberg!

‘Dwarse’ computer, je stofzuiger die opstijgt, een fiets die elke 
dienst weigert, Weggooien, mooi niet!
Op 26-9 zijn we weer in Op de Boor in Bocholtz van 10-12.30 uur.

T/m augustus geen Repair Cafe ivm de Corona crisis!

De volgende Repair Cafe’s in Sam-Sam in Zeswegen zullen plaats-
vinden op zaterdag 31 oktober en 28 november.

Wat is een Repair Cafe? Het Repair Café is een evenement dat draait 
om repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is 
gereedschap aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren op 
kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, serviesgoed, gebruiks-
voorwerpen, speelgoed et cetera. Ook zijn er deskundige technische han-
den aanwezig, zoals een elektricien, een naaister, een timmerman en een 
fietsenmaker. Let op: wij hebben geen onderdelen!

Waarom een Repair Café: In Nederland gooien we ontzettend veel spul-
len weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvou-
dige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij 
veel mensen niet meer in het systeem, mensen weten niet meer hoe dat 
moet en daardoor verdwijnt reparatiekennis snel. 
Het Repair Café brengt daar verandering in! Spullen worden langer bruik-
baar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. De hoeveelheid 
grondstoffen en energie die nodig zijn om nieuwe producten te maken, 
wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van 
nieuwe producten –maar ook het recyclen van oude – komt CO2 vrij. Tot 
nu toe zijn er geschat 1.2 miljoen apparaten van de afvalberg gered door 
de inzet van Repair Cafe’s wereldwijd.

Kom naar het Repair Cafe. Goed voor de beurs en goed voor het 
milieu. En ook de plek voor een goed gesprek! (over het milieu in 
uw buurt misschien (-: )

Wie zijn wij: wij zijn bezorgde, maar ook sociaal maatschappelijk bevlo-
gen mensen die zich druk maken over de wegwerpmaatschappij die we 
gecreëerd hebben en de invloed die dit op ons heeft, en op ons milieu. 
Als u het altijd al lastig vond om te bepalen wat uw bijdrage aan een 
beter milieu zou kunnen zijn dan is niet weggooien en laten repareren 
een eerste goede zet. Een 
duurzame samenleving ligt 
vlak bij u om de hoek! Kom 
langs en laat u inspireren. 
Ook actief meedoen is een 
bijdrage aan een beter 
milieu en een mooiere leef-
omgeving dus……..

Wij zoeken: gemotiveerde 
mensen die willen bijdra-
gen aan een goed milieu. 
Dit kan via diverse werk-
groepen: Repair Cafe, 
groep Permacultuur, De 
Groene Kanteling en De 
Stadswerkplaats. 

Handige Harrie’s en Maria’s zijn al-
tijd welkom! Ben je niet zo handig 
(zijn de linkerhanden in de over-
macht) maar wil je toch bijdragen 
met ideeën, met de handen in 
de aarde of je organisatie talent 
toetsen. Ook jou kunnen we goed 
gebruiken. Schroom niet en neem 
contact met ons op? 
--------------------------------------

SOCIAAL BUURTTEAM,
HULP BIJ ZORGVRAGEN

Heb je vragen op het gebied 
van opvoeden en opgroeien, 
werkloosheid, huiselijk geweld, 
psychische problemen, schul-
den, eenzaamheid of WMO. Dan 
kun je terecht bij het Sociaal 
Buurtteam (SBT). 

En we starten weer met het 
spreekuur  in juni op de dinsdag-
ochtend tussen 10.00 en 12.00 uur 
in  de BMV Sam Sam (Mijnzetellaan 
6). Tevens zal de inloop ook weer 
starten. Hier kun je, zonder af-
spraak naar binnen lopen voor een 
praatje, een kopje koffie of thee.

Tot de versoepelingen van de coro-
na meer doorgevoerd gaan worden 
moet je wel een afspraak maken 
als je een gesprek wil met een van 
de medewerkers van het SBT.

Je kunt bellen naar STAND- BY, 
tel. 045-7111551, geef hierbij 
aan dat je naar het spreekuur in 
Zeswegen wil op de dinsdag tussen 
10.00 en 12.00 uur.
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teropvanglocaties bij nodig. Daar-
om vergoeden wij als gemeente het 
tappunt. In ruil daarvoor houden 
scholen regelmatig een waterdrink-
dag en moeten zij bewust het drin-
ken van frisdrank ontmoedigen. Ik 
ben blij met de grote belangstelling 
vanuit de peuteropvanglocaties en 
basisscholen in Heerlen. Dit is een 
klinkend resultaat!”

“JOGG Heerlen is heel blij met 
de aandacht van Peuteropvang 
Heerlen voor onder andere water 
drinken in plaats van te zoete sap-
jes en frisdranken,” onderstreept 
Mandy Braun,  regisseur JOGG (Ge-
zonde jeugd, Gezonde Toekomst) 
gemeente Heerlen, “maar hoe leuk 
is het dat er nu in Puk een fleurig 
versierd watertappunt is, waar je 
op de knop kunt drukken om je be-
ker of waterfles te vullen. Voor het 
JOGG is dit daarnaast een manier 
om te kijken of het tappunt het wa-
ter drinken bij peuters stimuleert.”
Ondertussen tappen de peuters van 
peuteropvang Puk gewoon door. 
“Heel lekker,” menen ze, want wa-
ter drinken is de normaalste zaak 
van de wereld in de verschillende 
peuteropvanglocaties.  Bestuurder-
manager Ingrid van den Bunder: 
“We zijn al een tijd bezig om meer 
te bewegen en gezonder te eten en 
te drinken met de peuters. Heel blij 
zijn we met dit watertappunt, want 
dat maakt water drinken tot een 
feest!”
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PEUTERSPEELZAAL
Met de zomer voor de 
deur…
Nu de zomervakantie voor 
de deur staat, blikken 
Kylie Costongs en Aniek 
Theunissen van peuter-
opvang de Ukkepukkehut 
terug op de afgelopen 
weken. De Ukkepuk-
kehut is één van de 21 
peuteropvanglocaties van 
Peuteropvang Heerlen. 
Samen met peuteropvang 
Kiddooh biedt de Ukke-
pukkehut peuteropvang in 
de wijk Zeswegen-Nieuw 
Husken. 

Kylie en Aniek: “We 
schrokken van het be-

richt van de sluiting van scholen en peuteropvang in maart in verband 
met het coronavirus.  Onze gedachten gingen naar al die kinderen die er 
waarschijnlijk niets van begrepen. Volwassenen hadden al moeite met de 
situatie, dus wat moest er in die hoofdjes van de peuters omgaan nu ze 
niet meer naar de peuteropvang konden. Het was vanzelfsprekend dat 
wij de locatie openstelden voor kinderen van ouders in cruciale beroe-
pen; we voelden ons verantwoordelijk. Voor ouders die bijvoorbeeld in 
de zorg werken, was de situatie al moeilijk genoeg en daarnaast wilden 
we de peuters graag die vertrouwde omgeving blijven bieden, waarin zij 
zich veilig voelen. We hebben geprobeerd de kinderen zoveel mogelijk uit 
te dagen en zoveel mogelijk afwisselende activiteiten aan te bieden. Ook 
mochten ze soms zelf kiezen wat ze wilden doen. Wij kijken positief terug 
op de opvang tijdens de sluiting en hebben dit met alle liefde gedaan 
voor de peuters en hun ouders. 

Maar we waren heel blij toen de peuteropvang weer openging, want wat 
hadden we alle kindjes gemist! Die eerste dagen van de heropening in 
mei verliepen prima. De nieuwe maatregelen zoals buiten afscheid nemen 
en vaker de handen wassen, gingen als vanzelf. Alleen jammer dat nog 
niet alle peuters aanwezig waren. Na de zomervakantie hopen we weer 
iedereen in de peuteropvang te mogen begroeten!”

Met deze terugblik wensen we iedereen een fijne en zonnige zomervakan-
tie. Vanaf maandag 24 augustus gaan de deuren van de peuteropvang 
weer open.

Wilt u uw peuter aanmelden? Dat kan al vóór en zelfs ín de zomervakan-
tie. Kijk voor meer informatie op www.peuteropvangheerlen.nl.

Peuteropvang Puk in de wijk Vrieheide heeft sinds kort een watertappunt 
en is daarmee de eerste Heerlense peuteropvanglocatie met een eigen 
tappunt.
Het allereerste watertappunt in Heerlen werd enkele maanden geleden 
door onder andere wethouder Claessens feestelijk geopend in basisschool 
Wonderwijs in Hoensbroek, in het gebouw waarin ook peuteropvang de 
Bijtjes is gevestigd. Inmiddels zijn er 25 watertappunten in de gemeente 
Heerlen.
Charles Claessens, wethouder Duurzaamheid: “Ons doel is dat kinderen 
het normaal gaan vinden om kraanwater te drinken. Goed voor de ge-
zondheid én beter voor het milieu. En daar hebben wij de scholen en peu-

Een bekertje water tappen in de 
peuteropvang
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Beste buurtbewoners van Zeswegen en 
Nieuw Husken,

Afgelopen maanden zijn we met zijn allen geteisterd door het Corona-
virus. Ook wij van de praktijk voor Fysiotherapie Kemps en Verbruggen 
voelden ons sterk geplaagd door de genomen overheidsmaatregelen.

Nu deze maatregelen zijn versoepeld, mogen ook wij weer meer en meer 
gaan“opschalen”’ en de agenda’s weer openstellen voor de mensen die 
fysiotherapie gedwongen moesten missen en mensen die fysiotherapie nu 
nodig hebben.

Wij nemen steeds de voorgeschreven beschermingsmaatregelen in acht:
•  Handschoenen
•  Mondkapje
•  Schort
•  Gezichtsmasker

Bent u echter ziek, moet u hoesten, niezen of hebt u koorts, dan gelieve 
nog even thuis te blijven totdat u weer beter bent.

Blijf gezond!

Team praktijk voor fysiotherapie Kemps en Verbruggen.

Fysiotherapie Kemps & Verbruggen
Zeswegenlaan 182 Heerlen, 045-5431942
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MOBIELE CAMERA’S ALS MIDDEL TEGEN 
ILLEGALE AFVALDUMPINGEN

Sinds 2 juni zet de gemeente Heerlen mobiele camera’s in voor 
het opsporen van illegale afvaldumpingen. Op verschillende plek-
ken in de stad komen deze camera’s bij afvalclusters op straat. 
Iemand die illegaal spullen achterlaat, staat geregistreerd en de 
gemeente gaat vervolgens actief op zoek naar deze persoon. De 
boete die volgt kan oplopen tot wel 380 euro.

Maatregelen
Naast het inzetten van de mobiele camera’s heeft de wethouder ook an-
dere maatregelen aangekondigd:
- Een onderzoek doen naar de mogelijkheid om iedere Heerlenaar vanaf 
 2021 weer twee keer per jaar gratis naar het milieupark te laten gaan.
- Meer handhaven en die acties vooraf aankondigen. Als mensen weten 
 dat ze betrapt kunnen worden, zullen ze niet zo snel afval achterlaten.
- Rd4 gaat vaker controleren of de ondergrondse containers vol zijn. 
 Volle containers nodigen sneller uit om er spullen bij te zetten.
- Sommige containers staan ver van de weg af en dat maakt het 
 gemakkelijk om er stiekem iets bij te zetten. Door ze meer in het zicht 
 te plaatsen wordt dat moeilijker.

Dumpingen toegenomen
In Heerlen kwamen al veel dumpingen voor, maar sinds de coronacrisis is 
het illegaal afval dumpen enorm toegenomen.
Dat komt onder meer omdat mensen meer tijd thuis zijn en aan de slag 
gaan met het opruimen van schuren, kelders en zolders.

Daarnaast is het zo dat het werk in de openbare ruimte anders moet 
worden uitgevoerd in de anderhalve samenleving. Vooral om de mede-
werkers van de gemeente veilig te kunnen laten werken. Bijvoorbeeld: 
Vroeger zaten er twee of meer mensen in 
een busje dat op pad ging. Nu mag er nog 
maar één in. Dat betekent meer heen en 
weer rijden en dus minder tijd voor het 
echte werk. 
Ondertussen zijn er al boetes uitgedeeld 
voor afval dumpen

Mobiele camera’s helpen bij opsporing
De gemeente Heerlen zet fors in op illegale 
afvaldumpingen. Sinds 2 juni staan mobiele 
camera’s bij drie afvalclusters in de stad. In 
die tijd zijn in totaal 26 illegale dumpingen 
geconstateerd. In zes gevallen is inmiddels 
ook een boete uitgedeeld.
Op het moment dat via de camera’s een 
dumping zichtbaar is, wordt er direct een 
Boa op af gestuurd. Deze spreekt de per-
soon direct aan. Is dat niet mogelijk dan 
wordt bekeken of iemand opgespoord kan 
worden. Bijvoorbeeld aan de hand van een 
kenteken. In zo’n geval krijgt iemand thuis 
bezoek van een Boa.

Is er afval naast het cluster achtergelaten, 
dan wordt meteen een melding gemaakt 
om het direct op te ruimen.

Wethouder Charles Claessens: “Ik ben blij 

dat de inzet van de mobiele ca-
mera’s direct zijn vruchten afwerpt. 
Illegaal afval dumpen is echt een 
asociale daad. En daar hoort bij dat 
we krachtig optreden. Nu mensen 
zien dat er echt boetes worden 
uitgedeeld, denken ze hoplelijk nog 
eens goed na voordat ze dat doen. 
Voorlopig gaan we door met deze 
aanpak”.
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en schubbomen, reuzenvarens en 
paardenstaarten. Dierlijk leven 
bestond vooral uit insecten, zoals 
bijvoorbeeld reuzenlibellen met 
vleugels van een een spanwijdte 
van wel 70 cm.

Met het afsterven van de vele 
planten die hier leefden, ontstond 
er een dikke laag vergane planten-

NEDERLANDS MIJNMUSEUM 
INTRODUCEERT MINICURSUS 
‘MIJN-VERLEDEN VOOR BEGINNERS’

Onlangs is het Nederlands Mijnmuseum een 
gratis 6-delige minicursus ‘Mijnverleden 
voor beginners’ gestart op haar Facebook-
pagina. Met één minuut leestijd per week 
werden volgers van de pagina zes achter-
eenvolgende zaterdagen op een kernachtige 
manier meegenomen in de belangrijkste be-
grippen en gebeurtenissen uit het mijnver-
leden. Na afloop kon er worden meegedaan 
aan een examen. Onder deelnemers met de 
meeste goede antwoorden werden drie prij-
zen verloot.

Steeds meer jongeren volgen het Nederlands 
Mijnmuseum via social media, maar hoe kunnen 
zij weten hoe het leven eruitzag toen de steenko-
lenmijnen vrijwel alles in de voormalige Mijnstreek 
bepaalden? Na de mijnsluitingen zijn bijna alle 
sporen uitgewist en is er een hoop verbeeldings-
kracht en kennis nodig om alles te begrijpen. Het 
Nederlands Mijnmuseum wil de basiskennis ver-
groten onder mensen die niet zijn opgegroeid in de 
glorietijden van de steenkoolindustrie. 

Minicursus Mijnverleden voor beginners
De gratis minicursus ‘Mijnverleden voor beginners’ neemt de deelnemers 
in zes korte lessen via Facebook mee naar het mijnverleden en begint 
helemaal bij het begin. Meer dan 75 jaar turbulente geschiedenis pas-
seert de revue, maar ook wat steenkool nou precies is, hoe het er onder-
gronds uitzag en wat een mijnwerker moest doen en bij zich droeg. De 
minicursus sluit aan bij de inhoud van een bezoek aan het museum, dat 
op 1 juni weer open is gegaan.
Kijk voor meer informatie op de Facebook-pagina van het Nederlands 
Mijnmuseum.

Minicursus nu ook te volgen via Buurtblad de NieuwSweg
Om ook u, als bewoner van het vroegere O.N.-terrein en met name de 
mensen geen gebruik maken van social media, of de cursus niet gevolgd 
hebben, te laten deelnemen aan de cursus, treft u de komende 6 edi-
ties van de NieuwSweg telkens een van de achtereenvolgende lessen 
aan, zodat u met één minuut leestijd per les op een laagdrempelige 
manier kunt ‘instappen’ in het mijnverleden.

Les 1: Het oeroude verhaal van steenkool

Het Nederlandse mijnverleden speelde zich af in Zuid-Limburg. Tussen 
de jaren 20 en 1974 waren hier twaalf mijnen in productie en daalden 
honderdduizenden mijnwerkers af om ondergronds steenkool te delven. 
De Limburgse steenkool werd in heel Nederland gebruikt als brandstof, 
om fabrieken draaiende te houden en huiskamers warm te stoken.
Als je de oorsprong van steenkool meetelt, begint het mijnverleden 
veel eerder dan je denkt: zo’n 300 miljoen jaar geleden tijdens het 
tijdperk Carboon. Het huidige Nederland lag toen bij de evenaar en het 
was er warm, vochtig en vol leven. Op het land ontstonden tropische 
moerassen en bossen met weelderige plantengroei. Er groeiden zegel- 

Een voorstelling van het Carboon, 
zo’n 300 miljoen jaar geleden

Een fossiel: prehistorische afdruk 
van een varen in steenkool uit het 
Carboon
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Kerkrade kwam er zelfs steenkool 
aan de oppervlakte bij het riviertje 
de Worm. De Romeinen zouden 
hier al gebruik van hebben ge-
maakt, maar zij hoefden voor de 
kolen niet ondergronds. Dit veran-
derde rond de 18e eeuw. En dat 
brengt ons het onderwerp van de 
volgende les: steenkoolwinning.
 

resten. Onder invloed van hoge temperaturen en miljoenen jaren druk 
veranderde de plantenlaag opeenvolgend in veen, bruinkool en later 
steenkool. Dit wordt het ‘inkolingsproces’ genoemd.

Die steenkoollagen bevinden zich onder heel Nederland, maar door de 
beweging van de bodemlagen liggen ze in Zuid-Limburg minder diep. In 

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

Steenkool die (nog steeds) aan de oppervlakte komt in het Wormdal 
bij Kerkrade
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PROGRAMMA ALZHEIMER-
CAFÉ  PARKSTAD  LIMBURG 

NAJAAR 2020.
(onder voorbehoud van de dan geldende 
maatregelen tegen het coronavirus !)

De caféavonden worden gehouden in de grote recrea-
tiezaal van Zorgcentrum Tobias, Piet Malherbestraat 2 
te 6417 ZA Heerlen.  De zaal is open vanaf 19 uur, het 
programma is vanaf 19.30 uur - ca. 21.30 uur. Entree, 
koffie en thee zijn gratis, tevoren aanmelden is niet 
nodig.

Dinsdag 8 september: Diagnostiek bij dementie. 
Goede diagnostiek geeft, via het gebruik van methoden en 
technieken, een antwoord op de vraag om welke ziekte of 
aandoening het gaat. Het stellen van de juiste diagnose is 
belangrijk! Patrick Dobbelstein (Specialist Ouderengenees-
kunde bij Cicero) zal ingaan op diagnostiek bij mensen met 
het vermoeden van dementie.

Dinsdag 13 oktober: Moderne hulpmiddelen voor men-
sen met dementie in de thuissituatie.
Moderne hulpmiddelen ontwikkeld vanuit de persoon met 
dementie in de thuissituatie, door Rens Brankaert onderzoe-
ker aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Dinsdag 10 november: Samen delen van ervaringen en 
belevingen. 
Vandaag zijn de bezoekers aan het woord door het uitwis-
selen van ervaringen en vragen, maar ook door elkaar te 
ondersteunen met het delen van vaardigheden en het geven 
van adviezen.

Dinsdag 8 december: Wat is muziektherapie en wat is 
het belang en het effect ervan?
Gastspreker van deze avond is Linda Lumey, muziekthera-
peute van het verpleeghuis Bergweide. 
Wat is de meerwaarde van muziektherapie in de palliatieve 
fase?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frits 
Schlösser, tel. 045-5213455.

Secretariaat: dhr. L. Pieters, Quaedvlieglaan 13, 6371 HA 
Landgraaf, tel. 0613365008.

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 
Wijkteam Zeswegen-Nieuw Husken  045-2114934
Klantenservice  0900-699-0699
Wijkverpleegkundige Marije Bergsma  06-14604192
Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag, 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
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


