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ALDI WIL ZESWEGEN VERLATEN

U heeft ongetwijfeld gehoord dat Aldi wil vertrekken uit Zeswegen
Wij werden er begin maart op gewezen door een publicatie in De Limburger over een “plan voor woningen met horeca en supermarkt als nieuwe
stadsentree van Heerlen”, te bouwen op de hoek Palemigerboord/Sittarderweg. In de publicatie zijn de initiatiefnemers Leo Loven (pandeigenaar)
en Frans Voncken (eigenaar Bakkerij Voncken) aan het woord. Ze hebben
een plan ontwikkeld voor een complex met winkels, horeca en 40 woningen. Aldi en Jan Linders zijn als supermarkt betrokken in het plan. Aldi zou
mogelijk de vestiging in Zeswegen verplaatsen. Toen we dat lazen hebben
we contact opgenomen met de gemeente. Dat heeft geleid tot een gesprek
met de Manager Real Estate and Expansion van Aldi BV. Het was een fijn
gesprek, maar de boodschap was duidelijk. Aldi gaat weg in Zeswegen, uiterlijk aanvang 2023! In het verleden is er al vaker sprake van geweest dat
Aldi zou vertrekken, doch nog nooit zo concreet gevat in een plan als nu.
Ook de SP had onraad geroken
en heeft een gesprek gehad met
Aldi en de initiatiefnemers voor
het nieuwe winkelcentrum in GMS.
Ook daarin was duidelijk: Aldi
gaat weg in Zeswegen!
Actiegroep
De SP heeft toen een actiegroep
opgericht tot behoud van de Aldi
op Zeswegen en een website gelanceerd:
www.desupermarktmoetblijven.nl
De SP is flyers gaan verspreiden
en heeft zo’n 800 handtekeningen
opgehaald, die ze op zaterdag 19 juni op het winkelplein aangeboden hebben aan Aldi district salesmanager Renee van den Broeck, in het bijzijn van
wethouder Martin de Beer en Weller directeur Barry Braeken.
[Lees verder op pag. 4]
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Stichting Buurtbeheer
Zeswegen-Nieuw Husken

info@stichting-buurtbeheer-znh.nl

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

Nieuwe bestuursleden

We zijn op zoek naar kandidaten voor een bestuursfunctie. We denken
hierbij aan (buurt)bewoners met bestuurlijke ervaring en een groot netwerk, die onze belangen binnen en buiten de organisatie kunnen behartigen. Aanmelden kan via info@stichting-buurtbeheer-znh.nl Voor informatie kunt u bellen met 06-1396 1102.

wordt gemeten aan de hand van de
IBOR-meetlat. Hebt u ideeën, bent
u geïnteresseerd in meer informatie of wil u meelopen met een van
de volgende schouwen, meld u dan
aan via 06-1396 1102 of info@
stichting-buurtbeheer-znh.nl

Knelpunten aanleveren

Contact met het bestuur?

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.

Hulp nodig bij het organiseren?

Vergadering Buurtbeheer
bijwonen

Indien u contact wil met het bestuur van de Stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken, loop dan op vrijdagmiddag even binnen bij de Buurtzaal van Sam-Sam, of bel even voor een afspraak met 06-1242 5992.
Hebt u een goed idee hebt om iets te organiseren in onze buurt of voor
onze buurtbewoners? Maar u mist materialen of (financiële) middelen.
Neem dan contact op met Stg. Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken via
info@stichting-buurtbeheer-znh.nl. Meer info ook via www.heerlen.nl/
buurtactie

Wijkagent

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

Facebook

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

Tent in de Buurt

Vanwege Corona is het Tentbezoek aan Nieuw Husken verplaatst naar zaterdag 25 september. We zullen dan weer met ons tentje bij het basketbalveldje op de taartpunt gaan staan.

1000 bomen plan

Heerlen heeft het plan opgepakt om 1000 bomen te gaan planten die de
hittestress van het veranderend klimaat tegengaan door schaduw en verdamping. Ze dragen ook bij aan wateroverlast bij forse buien. Ze moeten
de omgeving prettiger maken en daarmee bijdragen aan de gezondheid
van mensen. En ze dragen bij aan de leefomgeving van vogels en insecten. Aan het bestuur van Stg Buurtbeheer is gevraagd om geschikte
locaties hiervoor te selecteren. Uiteraard mogen op die plekken geen
leidingen liggen en moet er draagvlak bij de bewoners voor zijn.

Grijs-Groen

De werkgroep Grijs-Groen van Stichting Buurtbeheer wil ook in 2021
weer buurtschouwen houden waarbij de staat van de openbare ruimte
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Indien u een keer een vergadering
van de Stg. Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken wil bijwonen,
kunt u zich daarvoor aanmelden via
info@stichting-buurtbeheer-znh.nl.

Voorstelronde organisaties Zeswegen-Nieuw
Husken

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

Zelfstandig ondernemer
tijdens Corona

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

Informatie van Stichting
Buurtbeheer ZeswegenNieuw Husken

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

Tot slot willen we alle
bewoners uit onze buurt een
fijne zomervakantie wensen.
De NieuwSweg is er voor
iedereen!
Mocht u geen NieuwSweg hebben
ontvangen, dan kunt u een gratis
exemplaar afhalen in de hal van
Sam-Sam bij de conciërge, bij de
JN-Shop of bij Kapsalon Hairpoint.
Of kijk digitaal:
www.stichting-buurtbeheer-znh.nl
==>

Hebt u zaken waar u zich
aan stoort,
==>
wilt u mee discussiëren,
==>
zijn er zaken die u kwijt
wilt,
...laat het dan weten...

AAN DE STICHTING.

Groene Kruis Heerlen-Hoensbroek geeft ook in 2021 subsidie!
Welke plannen liggen bij u of uw vereniging op de plank voor het tijdperk ná Corona?
Is er een plan maar geen geld of onvoldoende geld om het uit te voeren?
Komend jaar zijn er weer mogelijkheden om, ook in co-financiering met andere geldgevers, deze
plannen waar te maken. We snakken allemaal naar momenten waarop we weer samen iets kunnen
ondernemen. Iets regelen voor de buurt of vereniging om de sociale contacten aan te halen.
Het Groene Kruis Heerlen ondersteunt projecten door middel van subsidie, in Heerlen en Parkstad, die het maatschappelijk welzijn bevorderen. Dit kan van alles zijn, te denken valt bijvoorbeeld aan een buurtproject, een
project van een goede-doelenorganisatie, een kleinschalig project.
Kortom, initiatieven door en voor inwoners van jong tot oud kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van het Groene Kruis. De bestuursleden van het Groene Kruis beoordelen elke aanvraag en toetsen deze
aan de vastgestelde voorwaarden. Dus heeft u of uw organisatie een project op stapel staan en voldoet dat aan
onze voorwaarden, ondersteunen wij dat wellicht.
Wij vragen een projectomschrijving en een begroting. Kijk voor de voorwaarden en het aanvraagformulier op
onze website: www.groenekruisheerlen.nl
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[Vervolg van voorpagina]
Bij het aanbieden van de petitie met de handtekeningen kregen enkele
bewoners uit onze buurt het woord en zij maakten duidelijk dat een
buurt qua leefbaarheid niet zonder supermarkt kan. Ook 2 leerlingen en
directrice Susanne Kikken-Souren van Basisschool de Wegwijzer kregen
het woord. Zij boden ook nog eens 245 handtekeningen van alle leerlingen aan. Er waren zo’n 100 bewoners op af gekomen om middels hun
aanwezigheid ook hun onvrede kenbaar te maken.
Barry Braeken, directeur van Weller (grootste verhuurder in Zeswegen)
gaf aan dat zij aan geen enkel plan zouden meewerken als dat zou leiden tot het verlies van de Aldi in Zeswegen. Wethouder Martin de Beer
gaf aan dat een supermarkt belangrijk is in een woonbuurt, of dat nu
Aldi is of een andere supermarkt. Mevrouw Van den Broeck nam de petitie met handtekeningen en een “vol winkelwagentje” aan, maar mocht of
kon geen reactie geven namens Aldi.
De SP actiegroep is er nog niet klaar mee en heeft Aldi een ultimatum
gesteld voor verdere acties in september.
Winkelplein
Terugkijkend waren we als buurt, na het vertrek van de C1000, verheugd te horen dat hiervoor een Aldi in Zeswegen in de plaats kwam.
Aldi was een goede match voor onze buurt. Een supermarkt met een
breed assortiment kwalitatief goede producten tegen een scherpe prijs.
En het ging goed met Aldi, ze gingen zelfs na een aantal jaren uitbreiden. We schrokken er dus ook van toen we onlangs lazen dat we de
supermarkt gingen verliezen. Het vertrek van Aldi zal ongetwijfeld leiden
tot het vertrek van meer winkels op het plein, waardoor zo’n driekwart
van de winkeloppervlakte in Zeswegen komt leeg te liggen.
Consequenties
Dit heeft met name consequenties voor oudere, alleenstaande, autoloze
en eenzame bewoners in Zeswegen. Naast het feit dat ze voortaan hun
boodschap meer dan een kilometer verder weg moeten gaan halen. -Ik
geef het je te doen als je alle boodschappen de berg op moet slepen,
zeker in de winter - Maar daarnaast moeten we niet vergeten dat de
winkels en ons winkelplein ook een sociale functie hebben. Tijdens Corona hebben we “mogen” ervaren wat het effect daarvan is.
Standpunten
Als buurtorganisatie begrijpen we dat je een groot winkelbedrijf als Aldi
niet kunt tegenhouden als die wil vertrekken. Doch enige verantwoordelijkheid ten opzichte van de buurt waar je meer dan 20 jaar inkomsten
aan te danken hebt, mag er dan ook wel zijn. Dus het zorgen voor een
opvolger in het pand zou Aldi niet misstaan. In Schinnen hebben ze laten
zien dat het kan, in dat pand zit nu een Coop. Anderzijds vinden we ook
dat de gemeente ondanks hun inzichten over clustering van winkels (zie
het artikel verderop in dit blad) een verantwoordelijkheid heeft om een
wijk leefbaar te houden en daar hoort ook een supermarkt bij. Dus zou
de gemeente ervoor moeten zorgen dat het vestigingsklimaat voor winkels optimaal is in zo’n winkelcentrum als in Zeswegen.
Uiteraard hebben we alle partijen de mogelijkheid gegeven/gevraagd om
hun standpunten naar voren te brengen en toe te lichten. Van de gemeente en de SP hebben we een reactie gekregen die ook in dit blad zijn
opgenomen. Ons standpunt hebt u hierboven kunnen lezen. Aldi heeft
aangegeven nog niet te kunnen reageren in dit stadium omdat er nog
een aantal zaken parallel lopen en er op dit moment nog onvoldoende
duidelijkheid is.
John Scheepers,
namens Stg. Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken
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Notitie aan bewoners van Zeswegen inzake het vertrek Aldi
Supermarkten en wijkvoorzieningen zijn een belangrijk onderwerp,
alleen al omdat iedereen dagelijks
een supermarkt bezoekt. Consumenten willen graag zo makkelijk
mogelijk hun boodschappen doen.
De een doet dat het liefst zo dicht
mogelijk in de buurt, de ander
vindt het makkelijker om het na
het werk te doen, op een plek waar
je makkelijk en gratis kan parkeren
en waar je alle boodschappen in
één keer kan doen. Ook stellen wij
(de bezoekers van supermarkten)
steeds hogere eisen: we willen
goedkope producten met een hoge
kwaliteit en vaak een groot en
breed assortiment.
Dit is de reden dat de meeste
supermarktconcerns kiezen voor
grotere winkels die goed bereikbaar
zijn en centraal zijn gelegen. Wij
als supermarktbezoekers veroorzaken dit deels zelf door kleinere
supermarkten die minder goed
bereikbaar zijn minder vaak te bezoeken. Ook is het bestede bedrag
in een kleinere supermarkt vaak
lager dan in een grote supermarkt
met een breder assortiment. De
ondernemer maakt dus zijn eigen
afweging of het voor hem nog loont
om een kleine supermarkt te runnen.
In Heerlen zijn er meer supermarkten dan dat er gezien het
aantal inwoners nodig zijn. In de
toekomst zal dit verschil door de
afname van het aantal inwoners
nog groter worden. Samen met de
wens van supermarkten om groter
te worden, centraler gelegen en
goed bereikbaar, maakt dit dat de
gemeente het belangrijk vindt om
dit proces in goede banen te leiden.
De raadscommissie Economie heeft
onlangs opdracht gegeven om
een stadbrede visie uit te werken
voor specifiek de supermarkten in
Heerlen. Van belang daarbij vinden
wij dat een supermarkt niet alleen
moet zitten, maar zoveel mogelijk bij andere voorzieningen. We
noemen dit clustering. Meerdere
voorzieningen bij elkaar zorgt ervoor dat de levensvatbaarheid van
die voorzieningen groter wordt.

De gemeente kan niet voorkomen
dat een supermarkt zijn vestiging
sluit. Wel kan de gemeente daar
tot op zeker hoogte op sturen, door
te bepalen waar nieuwe supermarkten zich mogen vestigen of
juist niet. We verwachten dat niet
alle supermarkten zullen kunnen
blijven bestaan op de huidige plek.
Als gemeente streven we ernaar
een zo goed mogelijk netwerk van
toekomstbestendige boodschappencentra over te houden.
---------------------------------------

GROTE STEUN VOOR BEHOUD VAN
SUPERMARKT IN ZESWEGEN
Bijna 100 mensen voerden
zaterdag actie voor behoud
van de supermarkt in Zeswegen. Buurtbewoners,
ondernemers, leerlingen en
juffen van de basisschool
overhandigden samen meer
dan 1.000 steunbetuigingen
aan Weller-directeur Braeken,
wethouder De Beer en Aldivertegenwoordiger Renee van
den Broeck. “De supermarkt
is onmisbaar, niet alleen voor
de boodschappen, maar ook
voor het sociale contact.” zei Zeswegenaar Hans van Dijk. “Veel mensen
hebben niet de mogelijkheid om kilometers te reizen voor boodschappen” vulde de Zeswegense Anita Linsen aan.
Vluchtweg afsnijden
Op de vraag wat de woningcorporatie doet om de supermarkt te behouden, was Weller-directeur Braeken klip en klaar: “wij zullen niet meewerken aan ontwikkelingen die een gevaar zijn voor de supermarkt in
Zeswegen. Wij zullen de vluchtweg afsnijden.” Ook wethouder De Beer
was duidelijk: “het maakt ons niet uit welke supermarkt hier zit, maar
we zullen alleen op andere plekken meewerken als er ook voor Zeswegen een oplossing komt.”
Ook de school geeft steun
Juf Susanne van basisschool De
Wegwijzer was aanwezig met
enkele leerlingen. De grote en
kleine dames boden bijna 250
steunbetuigingen aan. De landelijke Aldi-directie liet na wekenlange aarzeling op vrijdagmiddag
weten dat ze vertegenwoordigd
zou worden door de locatiemanager Renee van den Broeck.
Zij mocht of kon tijdens de actie
geen inhoudelijke bijdrage leveren. Actieleider Timoer Reijnders
concludeerde dat de Aldi kennelijk met de handen in het haar zit: “Weken geleden zeiden ze in een gesprek met ons nog dat ze zeker weg gaan, maar nu herhalen ze dat niet
meer. Nu zeggen ze nog na te willen denken. Kennelijk heroverwegen
ze hun positie.” Maar reden voor een feest is dat volgens Reijnders nog
zeker niet: “Het is een begin. Bij de Aldi zijn ze terecht onder de indruk
van waartoe Zeswegen in staat is. We stellen de Aldi-directie daarom
een ultimatum. Als de Aldi niet voor 1 september met goed nieuws naar
Zeswegen komt, dan komt Zeswegen naar de Aldi-directie.”
Het Actiecomité Zeswegen & Nieuw-Husken zal komende tijd zeker niet
stilzitten. Met steun van de SP zal het Actiecomité toewerken naar een
nieuwe actie begin september. In de tussentijd is iedereen van harte
welkom om mee te denken en mee te doen. Zie
www.desupermarktmoetblijven.nl of mail met heerlen@sp.nl
Foto’s via Jeroen Hendriks
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Basisschool De Wegwijzer
Mijnzetellaan 4
6412 EN Heerlen
045-5720943
email: info.wegwijzer@innovo.nl

Eindtoets groep 8
In de week van 19 april ging groep 8 hard aan de slag om nog één keer
te knallen. Ze hebben laten zien dat ze ertoe doen en dat ze het verschil
kunnen maken. Op de eindtoets werd de kennis getoetst van de afgelopen
8 jaar. Van rekenen, taal en spelling tot executieve vaardigheden om te
kunnen begrijpend lezen: alles kwam voorbij!
Vol trots hebben wij de uitslagen ontvangen! Onze leerlingen van groep 8
hebben, ondanks de Corona-periode, boven het gemiddelde gepresteerd.
Wij zijn ontzettend trots op alle leerlingen en leerkrachten! Onze school
heeft een score behaald van:
223,1
Het landelijk gemiddelde, dat behaald is op deze toets, is 208. Hiermee
scoren we als school ruim boven het landelijk gemiddelde en daar zijn
we heel trots op! We feliciteren onze leerlingen en leerkrachten met dit
prachtige resultaat!

Al met al, zoeken we de mogelijkheden op om de samenwerking aan
te gaan met partners met als doel:
het beste voor u en de kinderen in
de wijk te bereiken.
Kleuter 4-daagse
In de week van 7 juni hebben de
kinderen van de groepen 1 tot en
met 3 mee gedaan met de kleuter
4-daagse.
De kinderen hebben hierbij elke
dag gewandeld en uiteindelijk een
medaille verdiend.
Wat waren de leerlingen trots op
zichzelf en het team natuurlijk ook!

Schoolontwikkeling 2021-2022
De regering heeft voor het onderwijs extra geld vrijgemaakt om te besteden aan de kennis en vaardigheden van leerlingen. Dit zijn de zogenoemde NPO-gelden (Nationaal Plan Onderwijs)
BS De Wegwijzer gaat inzetten op de volgende schoolontwikkeling:
- klassenverkleining in de kleutergroepen waardoor we het VVE-beleid
nog beter kunnen vormgeven;
- klassenverkleining groepen 3, 4 en 5 om zo nog extra accenten te
kunnen leggen ten aanzien van taal en rekenen;
- thematisch werken in de groepen 6, 7 en 8 om de reken-, taal- en
leesvaardigheid nog verder te ontwikkelen;
- doorontwikkeling van de executieve functies;
- talentontwikkeling van onze leerlingen door uitbreiding van ons aanbod.
We zetten in op kansengelijkheid en het ontwikkelen van verschillende
talenten voor alle leerlingen! Lezen is daarbij onze topprioriteit!
Naschools aanbod dammen
BS De Wegwijzer biedt in hun naschools aanbod,
naast huiswerkbegeleiding, bijles en sport ook
dammen aan. Vanuit BS De Wegwijzer heeft Levi
(groep 6, zie foto rechts) deelgenomen aan het
Nederlands Kampioenschap online dammen. Op
dit NK heeft hij de derde plek gehaald. Wij zijn
ontzettend trots op Levi!
LEA
Samen met onze “partners” proberen wij voor de
kinderen alle kansen optimaal te benutten. Hierbij
gaan wij een samenwerking aan en stemmen wij
een LEA (lokaal educatieve agenda) af, waarbij
er gezamenlijke ideeën en doelstellingen worden
gerealiseerd.
Met onze ketenpartners gaan wij de samenwerking aan bij o.a.:
• Gezonde school, dit wordt doorgetrokken naar alle Sam- Sam partners.
Aandacht voor het drinken van water en beweging.
• Organiseren van open dagen; opa/oma dag, oom-tante dag etc. Samen
willen wij inzicht geven in wat wij doen en wat wij aanbieden.
• Samenwerking Smile, PSZ, GGD etc. voor de best mogelijke ontwikkeling van het kind.
• Samen met Schunck, om van lezen een topprioriteit maken.
• Samenwerking in de overdracht van Voorschoolse educatie naar de
basisschool maar ook van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.
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Verkeersdag
Vrijdag 11 juni stond bij de PSZ,
Smile en de groepen 1 t/m 3 het
thema ‘verkeer’ centraal.
De leerlingen mochten met de fietsen, stepjes en “andere voertuigen”
naar school komen.
Hierbij hebben zij les gehad over de
verkeerstekens en borden en is er
een antwoord gezocht op de vraag:
Wat is ‘het verkeer’ nu eigenlijk?
Op het einde van de dag hebben
de leerlingen het verkeersdiploma
ontvangen.

Gastles Archeoloog
Vanuit het museum De Vondst in Heerlen hebben de leerlingen van
groep 6 een gastles en workshop op school gekregen. Tijdens de les
hebben de leerlingen geleerd welke voorwerpen er allemaal gevonden
worden, hoe ze kunnen zien hoe oud de voorwerpen zijn en voorwerpen
van verschillende tijdperken gezien.
Tijdens de workshop mochten ze zelf aan de slag gaan! Ze hebben,
net als echte archeologen, gevonden scherven weer tot mooie vazen
gemaakt, munten schoongemaakt en met behulp van een handleiding
bekeken uit welke tijd de munten kwamen.
De leerlingen mochten hun schoongemaakte Romeinse munt mee naar
huis nemen. Ook hebben alle leerlingen een archeologendiploma gekregen voor hun enthousiaste en betrokken deelname aan de workshop.

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

Meer woninginbraken; op
vakantie? Ligt de buren
in!
Met de versoepeling van de
coronamaatregelen zijn ook het
aantal woninginbraken toegenomen, omdat steeds meer
mensen weer op pad gaan.
In Heerlen zagen we in mei 2021
ook al een verdubbeling van het
aantal woninginbraken ten opzichte
van april 2021 (van 8 naar 16).
Weliswaar nog steeds lager dan
pre-coronajaren, maar toch opvallend....

Gastles Romeinen
De leerlingen van groep 3, hadden in het kader van cultuureducatie,
een gastles over de Romeinen. Een mevrouw van het Thermenmuseum
kwam op bezoek om te vertellen over het leven van de Romeinen, over
hoe ze zich verzorgden of leefden.
Vervolgens werd de klas opgedeeld in 6 groepjes, ieder groepje ging aan
de slag met een andere activiteit. De kinderen hebben Romeinse parfum
geroken, hun Romeinse naam geschreven en geleerd, brood gemaakt
van klei, kruiken ingekleurd, Romeinse spulletjes verkocht met echt
Romeins geld en tempels van mozaïek gemaakt. Ze hebben hierdoor
ervaren dat ons leven eigenlijk veel lijkt op het leven van de Romeinen
vroeger, maar toch zijn er veel veranderingen geweest. De kinderen
vonden het erg leuk maar het was vooral ook heel leerzaam!
Aanmelding nieuwe leerlingen
Wordt uw zoon of dochter dit schooljaar of volgend schooljaar vier jaar?
Wij geven tijdens een persoonlijk gesprek graag meer informatie over
onze school en laten daarbij trots de school zien. Mocht u een afspraak
willen maken, dan kan dit persoonlijk, telefonisch (045-5720943) of per
mail (kimberly.rienties@innovo.nl ).
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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”

Wandelingen

Voor de wandelingen geldt dat we de tijd nemen om van al het moois in
de de omgeving waar we zijn te genieten. Omdat we rekening houden
met elkaar nemen we op tijd een rustmoment. Het is echter aan jezelf
om in te schatten of een bepaalde route en/of afstand voor jou af te
leggen is. Spreekt het jullie aan om samen meer plekjes van ons mooie
Zuid-Limburg te ontdekken, trek dan jullie wandelschoenen aan en ga
mee. Bij extreem weer kunnen we in overleg de wandeling verplaatsen of
veranderen.
We gaan wandelen wanneer minimaal 4 personen zich aangemeld hebben. Graag enkele dagen vooraf aanmelden en betalen en ook doorgeven
of je zelf wel of niet over eigen vervoer beschikt.
Aanmelden kan bij MC de Heksenketel, tel: 06-18956083.
Wandeling Beek (7,5 km)
Deze route voert je door het prachtige gebied rondom Kelmond en KleinGenhout. Je ontdekt een zeer afwisselende route van ongeveer 7,5 km.
Na vertrek loop je even door de Beekse bebouwing, maar al snel ontdek
je het natuurschoon langs de Keutelbeek. Vervolgens voert de route je
door een fraai park, bossen, lanen en Hoogstambomen. Ook cultureel
gezien is de verscheidenheid groot.
Wanneer: 20-7-2021 		
Tijd:
10.00 uur
Kosten: € 3,00
Heksenbergroute (5 km, gemakkelijk)
De Heksenberg is het spannende gebied op de Brunssummerheide waar
vroeger het Germaanse volk de Hessen streed tegen de Romeinen. Volgens het volksverhaal is deze heuvel de grafheuvel die is opgericht na
afloop van die veldslag. Hessen of Heksen zal je op deze wandelroute niet
tegenkomen; wel dicht struikgewas, hoge naaldbomen en uitzichten over
de weidse heidevelden en de schitterende Vennen van de Brunssummerheide. Deze route is te volgen via de paaltjes met de licht groene band.
Hier start ook onze wandeling.
Wanneer: 15-9-2021

Tijd: 10.00 uur

Kosten: € 3,- incl. koffie/thee

Wandeling Eygelshoven
Jan Nobbe heeft 12 jaar routes
uitgezet in het land van Herve.
Tijdens deze heuvelachtige
en bosrijke wandeling van
Jan Nobbe loopt u via leuke
bospaadjes en trappenpaden
ook passeert u Camping de
Watertoren en een kappelletje. Verder omlaag passeert u
mooie vijvers
Wanneer: 06-10-2021		

op. Hier is duidelijk zichtbaar, dat
we ons op een landgoed bevinden:
statige lindenbomen omzomen
deze laan, terwijl aan weerskanten
hoogstam fruitboomgaarden met
oude Limburgse appelrassen zijn
aangelegd. Het hele gebied is een
fraai voorbeeld hoe een voorheen
doorsnee landbouwgebied omgevormd kan worden tot een cultuurhistorisch interessant natuurgebied.
Wanneer: 8-12-2021		
Tijd:
10.00 uur
Kosten: € 3,-

Al onze workshops worden onder voorbehoud
gegeven.

Tijd: 10.00 uur		

Kosten: € 3,-

Bokkenrijdersroute
Deze route start vanaf de Abdij. Volgens oude verhalen waren de Bokkenrijders geesten die ‘s nachts op Bokken door de lucht reden. Je wandelt
op deze route onder meer langs het voormalige huis van de leider. Rovers
zul je niet tegenkomen wel dichte bossen en kloostermuren waardoor je
terug in die legendarische tijd waant. De prachtige abdij van Rolduc heeft
een eigen brasserie voor een lekkere kop koffie in een bijzondere omgeving. Let ook op de Baalsbruggermolen aan het meanderende grensriviertje de Worm – dit is de enige abdijmolen van Nederland.
Wanneer: 27-10-2021		

Wandeling Terworm
Terworm, vlak bij Heerlen. Maak
een wandeling door de ZuidLimburgse natuur en langs de
historie van dit landgoed met het
fraaie kasteel. Volg de paaltjes met
donker blauwe bandjes. Vanaf het
kasteel lopen we eerst iets naar
links en dan rechts de Kasteellaan

Tijd: 10.00 uur		

Kosten: € 3,8

Macramé
Vanwege zoveel enthousiasme over
de laatste macramé workshop gaan
we er nog een geven.
Deze oude techniek is zeer decoratief en doet zo gezellig aan op
een mooie plek in huis. Het past
eigenlijk overal in de woning. Je
krijgt vast bewonderende blikken
en complimentjes, want het is echt
een blikvanger. Je wordt vanzelf
trots op jezelf!
De technieken zijn makkelijk te aan
te leren. Je gaat verschillende knopen leren: Weitasknoop, Cordonknoop, Feston Knoop en Josephine

WEEKOVERZICHT

Opgeven verplicht via:
06-18956083
Wanneer: woe. 15-9 van 13.00 –
15.00 uur
Kosten: € 5,- (vervolglessen op
22-9 en 29 -9: € 2,-)
Herfststukje maken
Als de zomer voorbij is en de herfst
in aantocht dan kun je van alles
wat op de grond ligt of valt een
prachtig bloemstuk maken voor
op tafel of in de hal. Dit doet altijd
warm en gezellig aan. Het is ook
ontspannend om met de natuur
bezig te zijn en een kunstwerkje
van bloemen te creëren Je kunt
dit bloemstuk zelf samenstellen uit
materialen die hier aanwezig zijn,
maar je kunt vanzelfsprekend ook
zelf wat leuke, decoratieve frutselspulletjes meebrengen.
Opgeven verplicht via:
06-18956083

uur
uur
uur
uur
uur

Tweedehands kledingwinkel open
Formulieren invullen (alleen op afspraak)
Chinees dansen
Lunch
Verwenzorg (alleen op afspraak)

Dinsdag
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
12.00 - 13.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Tweedehands kledingwinkel open
Knoppenproject (alleen op afspraak)
Formulieren invullen (alleen op afspraak)
Lunch
Meditatie en energetische reiniging
Buikdansen

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

uur
uur
uur
uur

Donderdag
09.00 - 12.00
09:00 - 11:00
09.30 - 10.30
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Tweedehands kledingwinkel open
Knoppenproject (alleen op afspraak)
Callanetics
Lunch (en laatste woensdag v.d. maand
wereldluch)
13.00 - 14.30 uur Verwenzorg (alleen op afspraak)
Nederlandse conversatieles
Naailes
Yoga
Knoppenproject (alleen op afspraak)
Formulieren invullen (alleen op afspraak)
Tweedehands kledingwinkel open
Lunch
Handwerken

En het is zo makkelijk een mooie
krans te maken, dat je het bijna
niet kunt laten. Je hoeft er behalve
de workshopbijdrage niets voor
mee te brengen dan alleen goede
zin.
Laat je inspireren door de gedacht
aan zee, zoute lucht, schreeuwende
meeuwen en het zachte, warme,
rulle zand. Opgeven verplicht via:
06-18956083

v
ge ri
sl jda
ot g
en

Knoop. Ook kun je er verschillende
patronen in knopen. Ben je er mee
bezig, dan vergeet je helemaal de
tijd.

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

Wanneer: dinsdag 2 november van
13.00 – 15.00 uur
Kosten:		
€ 5,Wereldlunches
Op dit moment zijn de wereldlunches nog niet bekend. We weten
niet hoe de coronaregels tegen die
tijd zijn. Als ze gepland worden,
zullen ze aangekondigd worden via
onze website en Facebook.
Herfstvakantie

Wanneer: woe. 13-10 van 19.00 –
21.00 uur
Kosten:
€ 6,-

De Heksenketel is dan
gesloten van:
vrijdag 22 t/m zondag
31 oktober 2021

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

ze de peuter4daagse. Daarna deed
een groot deel van de locaties ook
nog mee met the Daily Mile.

Aan het eind van de week was er
voor iedere peuter een oorkonde en
medaille.

De peuter4daagse is een initiatief
van peuteropvang Heerlen en werd
in Heerlen voor de vijfde keer gelopen. Ondertussen is heel Limburg
en ook andere delen van Nederland
in de ban van de peuter4daagse.
Dit jaar liepen er zo’n 5500 peuters
en kleuters van verschillende kinderorganisaties de nodige meters;
iedere dag minimaal een kwartier.
Maar neem maar van ons aan, dat
de wandeling af en toe langer was.

De vakantie staat voor de deur. En
die hebben de peuter en leidsters
van Peuteropvang Heerlen dubbel
en dwars verdiend. Onlangs liepen

Op de sokken
Ook in Heerlen gingen de peuters
dus weer op pad. Maar ook de
kleuters van de verschillende basisscholen waar de peuteropvanglocaties in gevestigd zijn, liepen mee.
Rijen kinderen trokken er door de
Heerlense wijken. Misschien hebt u
of heb jij ze wel gezien. Wethouder
Jordy Clemens gaf het startschot.
Ook kregen alle kinderen en leidsters een paar Pim&Poes wandelsokken en die liepen als een trein.

The Daily Mile
Na de peuter4daagse ging het nog
verder met de Daily Mile. Blije en
fittere kinderen door 15 minuten
per dag te lopen op school. Dat is
het doel van The Daily Mile.
Erben Wennemars en JOGG (gezonde jeugd, gezonde toekomst)
hebben dit initiatief vanuit Schot-

De beste voorbereiding
op de basisschool

sam
e
spel n
end
leren

Peuteropvang
De Ukkepukkehut

Peuteropvang
Kiddooh

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

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

sam
e
spel n
end
leren

HKZgecertificeerd

Kijk voor meer informatie op onze site:

www.peuteropvangheerlen.nl
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land naar Nederland gehaald en
JOGG Heerlen heeft de pilot ook in
Heerlen gepromoot. Zo’n dertien
locaties van peuteropvang Heerlen
deden mee. The Daily Mile startte
voor de peuters in de week van
de peuter4daagse. De weken erna
bleven ze wandelen en beweegspelletjes doen.
Uitdaging
Dat bewegen gebeurt overigens
het hele jaar door bij peuteropvang
Heerlen. Want bewegen is heel
belangrijk voor de ontwikkeling van
het kind! Daarom dagen de peuters
jullie uit: beweeg, wandel, neem de
trap, ga op de fiets naar de winkel,
maak een ommetje, loop een daily
mile. Het is goed voor jou en jou,
en jou…
De peuter4daagse yell van de
Ukkepukkehut:
We lopen hier, we lopen daar
We lopen allemaal met elkaar
Zet je voet op de stoep,
zo lopen wij de peuterspeelzaal
tegemoet!
Voor meer informatie over peuteropvang Heerlen of over het aanmelden van uw peuter, kijk op
www.peuteropvangheerlen.nl.

Zaterdag 26 juni zijn we na
een lange tijd weer gestart
met het Repaircafé!!!
Over het REPAIR CAFE
Het Repair Café is ooit opgericht
in Amsterdam en sinds 2010 is
er ook een in Heerlen. Een aantal vrijwilligers is zelfs nog van
het eerste uur! Het is inmiddels
ook een hechte groep, die elkaar waardeert en respecteert.
Inmiddels weet je ook wel waar de kwaliteiten van iemand liggen. Zo
is de een beter met huishoudelijke apparatuur, om die weer aan de
praat te krijgen, en de ander kan goed met audio of zelfs moderne
communicatiemiddelen overweg. We hebben zelfs een echte naaimachine specialist. Maar ook een mevrouw die ritsen, gaten in een broek,
of soms een kapotte rugzak repareert. De mensen komen altijd vroeg
en worden bij binnenkomst verwelkomt door de gastvrouw. Zij ziet al
waar ze mee gekomen zijn en vraagt wat er aan scheelt. Enthousiast
begint men te vertellen en vaak volgt er een verhaal waarom het voor
hun zo bijzonder is en of het gemaakt kan worden. Dan begeleidt een
andere gastvrouw hun naar de tafel van de reparateur. Deze krijgt
opnieuw een technische uitleg. Er wordt ook doorgevraagd naar wat
er aan de fout voorafging. Dan schroeft de technische man (helaas
hebben wij nog geen technische vrouwen) het apparaat open en gaat
zoeken naar de oorzaak. Soms wordt er ook op internet gekeken. Is er
een onderdeel stuk, dan kan de klant het in de winkel kopen of bestellen via internet. De keer erop wordt het dan gemonteerd. Een derde
van alles kan helaas niet meer gemaakt worden. Maar de rest wel en
dan zien we vaak dolgelukkige mensen de deur uit gaan. Die vaak ook
een tweede keer terug komen, of anderen attent maken op het Repair
Café. Het Repair Café heeft ook een sociale functie, het brengt mensen samen die naar elkaar luisteren en soms ontroerd zijn als ze de
videoband van hun man weer kunnen afspelen. De naaister zet ook de
klanten zelf aan het werk. Na een korte instructie kunnen ze vaak zelf
een naad los tornen, en dat zijn niet alleen dames!
Door Corona is er, net zoals heel veel activiteiten, al een half jaar geen
repaircafé meer geweest. We hebben het allemaal erg gemist.
Noteer alvast de volgende datum in uw agenda, zaterdag 31
juli.
De plaats is ongewijzigd; Buurtzaal Sam-Sam, Mijnzetellaan 6 Heerlen
Vanaf 10.00 uur heten we u van harte welkom en we gaan door tot
12.30 uur.
Contactgegevens: repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
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MINICURSUS ‘MIJN-VERLEDEN
VOOR BEGINNERS’

Les 5: Sjiech! Het bovengrondse leven
Verhalen over het mijnverleden gaan meestal
over wat zich ondergronds afspeelde, tijdens
de winning van de steenkool. Intussen ontstond er bovengronds een samenleving die
volledig was afgestemd op diezelfde steenkoolindustrie. ‘Resten’ van deze samenleving
zijn er nog steeds, maar het verband met het
mijnverleden is inmiddels wat vervaagd. We nemen je mee naar
het bovengrondse mijnleven en lichten enkele van de overblijfselen uit.
De mijn na werktijd
Was de mijnwerker klaar met zijn sjiech (dienst) in de mijn, dan betekende dat niet dat de mijn uit zijn leven was. De mijn was letterlijk en
figuurlijk overal. Je woonde in een huis gebouwd door de mijn. Die huizen
stonden in goed doordachte mijnwerkerswijken (koloniëen) vlak bij de
mijn. Ontspanning kon worden gevonden in zwembaden, parken en verenigingen, allemaal opgericht door de mijn. De meeste mijnen zorgden
voor een goede sociale samenhang.

Het leven in de kolonie... Wie herkent waar dit is?

Vooral het verenigingsleven bruiste in
de voormalige Mijnstreek. Elke mijn had
zo zijn eigen verenigingen en sportclubs.
Beroemd was het
schaaktoernooi tussen schakers van de
Limburgse mijnen en
schakers van Philips
in Eindhoven. Op
het gebied van sport
waren er kegelclubs,
tennisverenigingen
en voetbalclubs.
In 1950 werd het
Brunssumse SV Lim-

burgia zelfs landskampioen na een
finale tegen Ajax!
Goed vertegenwoordigd waren ook
de muziekverenigingen, zoals de
vele harmonieën. De mijnen hadden hun eigen mijnharmonie. Hierbinnen was het muzikale niveau erg
hoog, als lid genoot je van aanzien
en bij belangrijke gebeurtenissen
werd je opgeroepen om te spelen
en daarvoor kreeg je zelfs vrij van
je werk.

Het harmonieorkest van de Staatsmijn
Maurits

Een andere grote uitlaatklep voor
de mijnwerker was de duivensport.
Zondagmiddag na de mis stonden
ze allemaal op de uitkijk, te wachten wanneer de duiven terugkwamen van de wedstrijdvlucht. Kunst
was om het ringetje van jouw duif
als eerste in de duivenklok te stoppen. Welke duif als eerste binnenkwam, was extra spannend als je
een geldbedrag op een bepaalde
duif had ingezet…

Het elftal van SV Limburgia
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Een mijnwerker
met zijn wedstrijdduif

De kerk
In het katholieke zuiden had de kerk tijdens de mijntijd een grote invloed
op je leven als mijnwerker. Je hoorde elke zondag de mis bij te wonen.
Deed je dat niet, dan waren ze daar op je werk van op de hoogte en was
het bijvoorbeeld moeilijker om promotie te maken. De sociale controle
was sterk. De pastoor kwam zelfs op bezoek om te controleren of jij en
je vrouw al genoeg kinderen hadden. Hoe meer, hoe beter. Gezinnen met
meer dan tien kinderen was geen onalledaags verschijnsel. De meisjes
gingen naar de Huishoudschool en de jongens gingen de mijn in. Het was
een traditie om de oudste zoon naar de priesterschool te sturen.
Moeder de vrouw
De mijnwerker bracht het geld naar binnen door zijn werk op de mijn,
maar zijn vrouw regelde verder vrijwel alles. Zij werd niet voor niets bestempeld als ‘de hoeksteen van de samenleving’. Ze inde het loon (of wat
ervan over was, nadat
de mijnwerker na het
ophalen van zijn loonzakje naar het café ging)
en ze besteedde dat zo
verstandig mogelijk, volgens het huishoudboekje. Ze deed de boodschappen en zorgde voor
alle kinderen. Ze deed
de was en werkte in de
moestuin. Ze zette elke
dag een verse maaltijd op tafel en zorgde
ervoor dat de schone
pungel en een flink pak
boterhammen klaarlagen
voordat haar man weer
naar de mijn vertrok. Er
is veel aandacht voor de
mijnwerker, maar moeMoeder de vrouw doet de was
der de vrouw had het
– zeker in die tijd – ook
niet makkelijk!
Alle foto’s van fotocollectie Continium discovery center (behalve foto van de duiveneigenaar)
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Mijnverleden of heden?
Er zijn nog veel overblijfselen
van de mijntijd in de voormalige
Mijnstreek, maar tegenwoordig is
het verband met het mijnverleden
niet meer altijd duidelijk. We geven
een paar voorbeelden. Het WMC is
ontstaan doordat twee Kerkraadse
harmonieën een Engelse mijnwerkersband uitnodigde, hetgeen later
uitgroeide tot het internationale
muziekconcours dat het nu is. De
Vroedvrouwenschool (het huidige
Parc Imstenrade) is in Heerlen
opgericht vanwege de vele geboortes in de groeiende mijnkoloniëen.
Enkele verenigingen uit de mijntijd
zijn er nog steeds, TV (Tennis Vereniging) Oranje Nassau en AVON
(Atletiek Vereniging Oranje Nassau). Fortuna Sittard komt voort uit
een fusie met de voetbalclub van
de Staatsmijn Maurits.
Zo zijn er nog veel meer voorbeelden, bijvoorbeeld van oude
koloniëen die nog steeds bestaan,
zoals de Hopel in Eygelshoven of
de Leenhof in Landgraaf. In de
voormalige mijnstreek zijn parken en natuurgebieden ontstaan
rondom de oude afvalvijvers, zoals
de Cranenweyer in Kerkrade of het
Schutterspark in Brunssum. Het
mijnverleden is er nog steeds, als
je weet waar je moet kijken!
Het Nederlands Mijnverleden verzamelt sporen uit het mijnverleden
die vandaag de dag nog zichtbaar
of actueel zijn. Fysieke zaken in het
landschap (klein of groot), maar
ook bedrijven of verenigingen met
een duidelijk mijnverleden. Help je
ons mee? Laat jouw stukje ‘zichtbaar mijnverleden’ achter in een
reactie onder deze les. Dankjewel!

Nederlands Mijnmuseum lanceert donateurs- en
sponsorcampagne
Onlangs is de renovatie van de
nieuwe locatie van het Nederlands Mijnmuseum aan de
Doctor Poelsstraat in de binnenstad van Heerlen gestart.
Hierin wordt een museumconcept gerealiseerd dat de
omvang en de invloed van het
Nederlandse mijnverleden eer
aandoet. Richting de opening
van de nieuwe locatie eind 2021
lanceert het museum een sponsorcampagne voor bedrijven en
een donateurscampagne voor
particulieren. Iedereen die zich
verbonden voelt met het mijnverleden wordt opgeroepen om
mee te doen.
Het pand waarin vroeger warenhuis
Kneepkens zat, wordt momenteel
gerestaureerd. Het is de bedoeling
dat het vernieuwd Nederlands Mijnmuseum eind 2021 hier haar deuren
opent. In het nieuwe museumconcept komen allerlei ondergrondse en bovengrondse facetten van de mijntijd aan de orde in een warenhuisachtige
opstelling, passend bij de originele functie van het monumentale pand.
Sponsorprogramma voor bedrijven
In deze fase is het Nederlands Mijnmuseum op zoek naar donateurs en
sponsoren. Voor bedrijven die zich verbonden voelen met het mijnverleden, is er een speciaal sponsorprogramma met interessante voordelen.
Zo ontvangt een selecte groep sponsoren een originele pentekening van
kunstenaar Theo Lenartz en worden er privérondleidingen gegeven door
het nieuwe museum.
Vriend worden
Particulieren die het mijnverleden een warm hart toe dragen, kunnen
een eenmalige, vrije donatie doen of Vriend worden voor maar €15,per jaar. Als Vriend word je onderdeel van de gemeenschap rondom het
Nederlandse mijnverleden. Vrienden zijn als eerste op de hoogte van het
laatste nieuws en komen samen tijdens de jaarlijkse Vriendendag.
Het Nederlands Mijnmuseum nodigt bedrijven en particulieren uit om hun
steen(kool)tje bij te dragen om het verhaal van het Nederlandse mijnverleden nog beter te gaan vertellen. Kijk voor de mogelijkheden voor
bedrijven op www.nederlandsmijnmuseum.nl/sponsoring en voor particulieren op www.nederlandsmijnmuseum.nl/doneren
----------------------------------------------

Nederlands Mijnmuseum zoekt expositiestukken
Het Nederlands Mijnmuseum is volop bezig met het uitrollen van
het nieuwe museumconcept in de binnenstad van Heerlen. In het
pand van het voormalige mijnwerkerswarenhuis Kneepkens in de
Doctor Poelsstraat wordt al volop verbouwd. Voor de vaste tentoonstelling is het museum nog op zoek naar enkele specifieke
expositiestukken en roept eigenaren hiervan op om deze de doneren of in bruikleen te geven aan het nieuwe museum.
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Geïnspireerd op de oorspronkelijke functie van het pand waar het
museum eind 2021 zal intrekken,
worden de objecten getoond als in
een warenhuis. Ook zal het verhaal
van het mijnverleden in de breedste zin van het woord worden verteld. Niet alleen het ondergrondse
verhaal, de steenkoolwinning,
krijgt aandacht, maar ook hoe de
mijnen het bovengrondse leven
beïnvloedden. Van huiskamer tot
harmonie en van voetbalclub tot
duivensportvereniging.
Voor het vertellen van dat bovengrondse verhaal is het museum nog op zoek naar specifieke
objecten. Dat zijn objecten als
voetbal(fan)artikelen, een oude
radio of tv, uniformen van de
harmonie, schutterij of tennisclub,
brokstukken van gesloopte mijngebouwen, duivenringen en nog veel
meer. De volledige lijst met objecten en details is te vinden op
www.nederlandsmijnmuseum.nl/
object

We horen en zien je graag!
Jasmijn, Lieke, Nathalie, Patrick en
Stefan
Heb je het al gezien?

BIJ UWFYSIO ZIJN WE DRUK BEZIG MET DE
UITERLIJKE VERANDERING VAN DE
PRAKTIJK.
Aan de buitenkant het nieuwe logo op de ramen, binnen een nieuwe
kleur op de muren, het logo in de wachtkamer en er zullen nog wat
veranderingen gaan plaatsvinden. We zijn daar uiteraard niet zelf mee
bezig, waardoor wij onze behandelingen gewoon kunnen blijven uitvoeren.
uwFysio staat voor je klaar.
Heb je lichamelijke klachten, moeite met bewegen of vragen hierover?
Bel 045-5727468 of mail naar info@uwfysio.nl

Welzijnsstichting Alcander biedt aan:

•

BEWEGINGSLESSEN VOOR
50-PLUSSERS: ISMAKOGIE
Wat is Ismakogie?
Ismakogie is leuk, fijn en leerzaam!
Ismakogie is geschikt voor iedereen: zowel mannen als vrouwen.
Ismakogie leert je om het lichaam
op een goede en natuurlijke manier
te gebruiken, elk uur van de dag.
Hierdoor worden spieren sterker,
gewrichten soepeler en de doorbloeding en de ademhaling verbetert.
Ismakogie voorkomt en verbetert
voet-, bekkenbodem-, rug-, nek- en
schouderklachten. Ismakogie is ook heel goed voor mensen met ademhalingsproblemen, rugpijn, reuma of artrose. Ismakogie leert je de juiste
houding tijdens het zitten, staan en lopen. Omdat Ismakogie laagdrempelig is, kan iedereen meedoen, zonder kans op overbelasting. Ismakogie is
een heerlijke manier van bewegen! Wilt u meer weten? Kijk op
www.ismakogieparkstad.nl of bel Ismakogie-docent Caroline Lemmens:
het telefoonnummer is: 045-8501981
Waar en wanneer?
• Gemeenschapshuis ’het Leiehoes’, Limburgiastraat 36,
6415 VT Heerlen op maandagochtend van 9.30 uur tot
10.30 uur.
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Wijkgebouw ‘Ons Trefcentrum’,
Pius XII Plein 38, 6433
CZ in Hoensbroek op maandagochtend van 11.30 tot 12.30 uur
en de tweede groep
van 13.30 tot 14.30 uur.
Deze groep is in oprichting.

Nieuwsgierig geworden?
Wilt u aan deze activiteit meedoen,
neem dan contact op met Truus
Custers van ‘Welzijnsstichting Alcander’, tel. 045-7111560 en 0455602525, of mail naar
tcuster@alcander.nl.
Een gratis proefles is mogelijk.
Er zijn nog enkele plekken vrij,
aarzel niet, want vol = vol!

KIP IN HONINGMOSTERD SAUS

Ingrediënten (4 pers.):
- 3 Kipfilets in stukjes
- 1 eetlepel olie
- 2 teentjes knofook, uitgeperst
- 1 theelepel kipkruiden
- 1 theelepel gemberpoeder
- 1/2 theelepel paprikapoeder
- 1/2 theelepel zout
- 1/2 theelepel zwarte peper
- 2 uien, fijn gesneden
- 200 gram champignons in plakjes
- 150 ml kippenboullion
- 1 eetlepel honing
- 2 eetlepels fijne mosterd
- 200 ml slagroom
- extra pasta om erbij te serveren.
Bereiding:
Verhit in de olie in de koekenpan
en schep de kipblokjes erbij.
Voeg de knoflook, gemberpoeder,
kipkruiden, paprikapoeder, zwarte
peper en het zout toe.
Schep het goed door elkaar en bak
de kipblokjes op middelvuur goud
bruin. Voeg de uien en champignons toe, bak deze op laag vuur
even mee tot de uien iets zachter
zijn. Giet de kippenboullion erbij en
breng dit aan de kook.
Voeg nu de honing en de mosterd
toe roer dit door de saus en breng
op nieuw aan de kook.
Giet de slagroom er al roerend bij,
breng aan de kook tot hij mooi is
in gedikt. Kook intussen de pasta
of rijst volgens de bereidingswijze
op de verpakking gaar en serveer
deze met de saus.

KIP PIRI PIRI
OVENSCHOTEL
Ingrediënten:
- 4 stuks Kippen drumsticks Of
400 gram kipfilet of kippendijfilet
- 4 eetlepels Olijfolie

- 4 tenen Knoflook
- 1 theelepel Paprikapoeder
- 1/2 theelepel Gerookte
paprikapoeder
- 1 eetlepel Chili vlokken
- 2 Sinaasappels; 1 uitgeperst
voor marinade de andere voor
door de ovenschotel
- 2 Citroenen 1/2 citroen uitgeperst de rest in plakjes voor
door de ovenschotel
- 2 eetlepels Mosterd
- 1 theelepel zwarte peper
gemalen
- 1 theelepel Zout
- 400 gr. krielaardappelen in schil
- 1 stuks Courgette
- 3 paprika’s (mix van 3 kleuren)
- 1 grote Ui
- Olijfolie Voor in de ovenschaal
- 15 gram Peterselie

Bereiding:
Begin de avond van tevoren met
de marinade voor de kip drumsticks. Doe de kip drumsticks in
een ziploc zak pers hierboven de
knoflook tenen uit en voeg het
sap van de citroen en sinaasappel
erbij. Als je kipfilet of kippendijfilet
gebruikt dan kun je deze het beste
in stukken snijden.
Doe de volgende kruiden bij de kip
in de zak peper, zout, chili vlokken
en de 2 soorten paprika poeder.
Doe de mosterd en de olijfolie erbij
en sluit de zak.
Wrijf de zak met kip en marinade
nu goed tussen je handen zodat
de marinade goed mengt en de kip
drumsticks goed bedekt.
Leg de zak kip drumsticks nu in de
koelkast en haal hem de volgende
avond als je aan de ovenschotel
gaat beginnen de zak er weer uit.
Op deze manier kunnen alle smaken goed in de kip trekken.
De volgende avond haal je 10
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minuten voordat je gaat beginnen
de zak met kip drumsticks uit de
koelkast en laat deze een beetje op
het aanrecht op kamertemperatuur
komen.
Verwarm de oven voor op 180 graden en vet een grote ovenschaal in
met wat olijfolie. Was de groente/
aardappelen goed onder de kraan
en snijd alles in evengrote blokken.
Doe de groente/aardappelen in de
ovenschaal en bestrooi met wat
zout en peper. Giet de marinade uit
de zak over de groente/aardappelen en roer het met een lepel goed
door. Leg de kippen drumsticks op
de groente een beetje uit mekaar als je kipfilet of kippendijfilet
gebruikt meng je deze stukken
gewoon door de groente heen.
Snijd de overige sinaasappel en
citroen in plakken en halveer deze.
Steek de partjes sinaasappel en
citroen tussen de kip en de groente
een beetje verdeeld over de ovenschaal. Deze kun je straks met een
tang nog wat uitknijpen over de
ovenschotel voor extra smaak.
Zet de ovenschotel in het midden
van de oven en gaar de schotel
voor 45 - 50 minuten in de oven.
Draai naar 20 minuten even 1x
de kippen drumsticks om zodat ze
rondom goed gaar worden.
Haal de kip piri piri ovenschotel uit
de oven knijp de partjes citroen en
sinaasappel uit boven de schotel en
gooi de schillen weg.
Hak de peterselie fijn en bestrooi
hiermee de ovenschotel.
Eet smakelijk!

TONIJNSALADE
Deze salade zit boordevol met proteïnen en is erg snel en makkelijk
te maken. Je kan deze salade heerlijk als lunch eten of als avondeten
met daarbij lekkere aardappeltjes
uit de oven
Ingrediënten: (1 á 2 pers.)
- 200 gram ijsbergsla
- 1/2 Rode ui
- 1 x Tonijn uit blik
- 1/2 Paprika
- 1 Tomaat
- 75 gram Augurk
- Kruiden (ik gebruik gedroogde
bieslook en peterselie)

mixer met gardes, dunschiller.

Dressing:
Mosterd, olijfolie, azijn, kruiden (ik
gebruikte paprikapoeder, knoflookpoeder, zout en peper)
Bereiding:
Snij de en was de groente en laat
de tonijn uitlekken. Doe dit allemaal ik een grote salade kom en
meng dit door elkaar.
Meng voor de dressing 3 delen olie
op 1 deel azijn. Doe hierbij een
theelepel mosterd en breng het op
smaak met kruiden naar wens.
Giet de dressing over de salade en
meng dit goed door elkaar. Laat de
salade even staan zodat de dressing er goed in kan trekken en
klaar is je tonijnsalade.
Maak je de salade voor het avondeten? Vul je salade eens aan met
couscous, pasta of quinoa. Of serveer er gebakken aardappels bij.

WITTE CHOCOLADETAART
MET AARDBEIEN EN
ROOM
Ingrediënten: (8-10 pers.)
Voor het beslag:
- 150 g witte chocolade, in stukjes
- 200 g boter, kamertemperatuur
- 3 grote eieren
- 150 g witte basterdsuiker
- fijngeraspte schil van ½ sinaasappel
- 200 g zelfrijzend bakmeel

Bereiding:
Verwarm de oven op 180 graden.
Smelt de chocolade au bain-marie*
en roer regelmatig. Voeg de boter
toe en roer tot hij gesmolten is.
Breek de eieren boven een grote
beslagkom en klop ze met een
mixer in één minuut schuimig.
Voeg basterdsuiker en sinaasappelrasp toe en klop op de hoogste
snelheid het mengsel heel luchtig
tot het licht van kleur is en verdubbeld in volume. Dit duurt ongeveer
4 minuten.
Roer het chocolade-botermengsel
nog even door en spatel het luchtig
in een dun straaltje door het eimengsel. Zeef het bakmeel boven
de kom en schep het er voorzichtig
doorheen.
Verdeel het beslag over de 2
springvormen en strijk het glad.
Bak de cakes samen in het midden van de oven in 20-25 minuten goudbruin en gaar. Steek een
satéprikker in het midden om de
gaarheid te controleren. Kom deze
er droog uit, dan is de cake gaar.
Snijd de cake van de rand los van
de vorm, haal eruit en laat op een
rooster afkoelen met het bakpapier
erop. Zo voorkom je uitdrogen van
de cake.
Selecteer de mooiste aardbeien om
de taart straks te versieren, aan
een derde heb je genoeg. Verwijder van de rest van de aardbeien
de kroontjes en snijd ze boven een
kom in dunne plakjes. Meng er

Voor de vulling en topping:
- 400 g rijpe aardbeien
- fijngeraspte schil en sap van ½
sinaasappel
- 1 el Amaretto likeur
- 150 ml slagroom
- 75 g roomkaas
- 50 g witte chocolade
Extra nodig:
2 springvormen van 20 cm, ingevet
en bekleed met bakpapier, hand17

sinaasappelsap-, rasp en de likeur
doorheen en laat 10 minuten marineren.
Klop ondertussen de slagroom
stijf en de roomkaas los. Schep de
roomkaas luchtig door de slagroom
totdat alles goed gemengd is.
Leg de eerste cake met de onderkant naar boven op een mooie
schaal. Verdeel er de aardbeienplakjes over en besprenkel met de
helft van het vocht. Spatel daarna
voorzichtig de helft van de room
erover. Leg er de tweede cake
met de onderkant naar beneden
voorzichtig op. Besprenkel met het
resterende vocht en spatel er de
rest van de room netjes op. Snijd
de mooie aardbeien doormidden en
leg ze in het midden op de room.
Schaaf boven de taart met een
dunschiller mooie chocoladekrullen.
Je hebt daarna vast nog wat witte
chocolade over om op te smikkelen

MAAK ZELF EEN DROMENVANGER
Wat heb je nodig:
• ijzerdraad
• telefoontang / nijptang
• kraaltjes
• lint
• veren
• draad
Zo maak je zelf een dromenvanger:
Rijg verschillende kraaltjes aan een ijzerdraad van
ongeveer 20 cm lang. Sluit de draad en buig het
tot een mooie ronde ring. Neem een draad en zet
deze vast aan de ring. Knoop de draad elke 2 cm
vast aan de ring totdat je rond bent. Vervolgens ga
de draad door deze eerste ring (zie foto’s) en ga
net zo lang door totdat je een mooi ster-patroon in
de draad krijgt. Knoop vervolgens de draad stevig
vast aan de ring.
Nu kun je de ring gaan versieren. Ik gebruikte linten, kraaltjes en decoratieveren. Hang de dromenvanger voor het raam of bij het hoofdeinde van het
bed om zo de nachtmerries te vangen in het ‘web’
van de dromenvanger.

Voor uw hypotheek en al uw verzekeringen

Meer dan 20 jaar ervaring
Litscherveldweg 8, 6413 BA Heerlen • 045 - 572 88 03 • info@jfranssen.nl
voor meer informatie : www.jfranssen.nl
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Laten we samen de buurt
schoon houden!

De meeste mensen zorgen dat het
afval netjes op de juiste manier
en op de juiste dag aan de straat
staat. Toch gebeurt het regelmatig
dat zakken met PMD-afval (Plastic,
Metalen en Drankkartons) te vroeg
buiten worden gezet. Ook wordt er
regelmatig ander afval gedumpt.
Wist u dat u zelfs een boete kunt
krijgen voor het te vroeg aan de
straat zetten en dumpen van afval?
Zet het afval pas de avond voor
inzameling buiten
Jammer genoeg is dit geen mooi
visitekaartje voor de buurt. Bovendien trekt het afval ongedierte
aan en gaat het stinken. Zeker bij
hoge temperaturen. We moeten de
wijk met z’n allen schoonhouden!
Daarom vragen wij aan iedereen
om de PMD-zakken pas vanaf
19.00 uur op de avond vóór de
inzameldag buiten te zetten. Weet
u niet wanneer de PMD-zakken
worden opgehaald? Download dan
de gratis Milieu App van Rd4. Met
deze App heeft u altijd een actueel
overzicht van de ophaaldagen. De
app kan u ook handig een melding
geven als het tijd is om het afval
buiten te zetten.
Wist u trouwens dat:
• PMD-verpakkingen alleen mogen
worden aangeboden in doorzichtige PMD-zakken?
• In de PMD-zak alleen verpakkingen mogen worden
aangeboden?
• Gebruiksartikelen zoals speelgoed, wasmanden en prullenbakken niet bij het PMD-afval
horen? Deze worden bij de
inzameling dan ook niet door
Rd4 meegenomen.
• Piepschuim géén PMD-afval is? U
kunt piepschuim gratis inleveren
bij de Rd4-milieuparken.
Melden bij de gemeente
Is er afval gedumpt? Of staan de
zakken veel te vroeg buiten? Meld
dit dan via de Heerlen App of te-

lefonisch bij de gemeente Heerlen
via telefoonnummer +14 045. Voor
meer informatie over het doorgeven van meldingen zie https://
www.heerlen.nl/meldingen.html.
Wij doen een beroep op u als bewoner om er samen voor te zorgen
dat de wijk een mooie, leefbare
plek blijft!
---------------------------------------

Gratis app voor liefhebbers street art
Met de gratis Street Art Cities app
kunnen inwoners en bezoekers van
Heerlen zelf op ontdekkingstocht.
Op dit moment zijn er 122 grote
én kleine street art werken in de
app opgenomen. Naast de locatie,
de titel en de artiest is er ook een
korte beschrijving over elk werk te
vinden. Lokale street art hunters
zorgen ervoor dat de app actueel
gehouden wordt.
Street Art Cities Heerlen is een
uniek community based platform
voor street art. Naast Heerlen zijn
steden als Antwerpen, Keulen en
Parijs aangesloten. Maar ook New
York, Sydney en andere steden buiten Europa doen mee. De basis en
het begin liggen echter in Heerlen
waar het platform in 2016 werd opgericht. In elke stad is er een groep
lokale hunters. Zij ‘jagen’ op street
art en hebben hier ook de nodige
kennis van. In Heerlen wordt de
groep hunters op dit moment
gevormd door Sanne Gijsbers, Tim
Marschang, Vera van den Nieuwenhof en Sascha Teschner.
Partners
Gemeente Heerlen en centrumorganisatie Heerlen Mijn Stad
zijn aangesloten als partners bij
Street Art Cities. Enerzijds om het
platform te ondersteunen zodat
de kaart en de app altijd up to
date zijn. Maar vooral ook om het
belang van street art voor Heerlen
te onderschrijven en onderstrepen.
Voor wethouder Jordy Clemens
is het partnerschap een logische
keuze. “Heerlen is de street art
hoofdstad van Nederland en dat
mogen we gerust van de daken
schreeuwen. Straatkunst is op elk
moment van de dag voor iedereen
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gratis te zien. Zeker in onzekere
tijden als deze, is dit een meer dan
welkom aanbod voor onze stad.”
Openluchtmuseum
Heerlen is de laatste jaren uitgegroeid tot één groot openluchtmuseum. Er is werk van grote internationale artiesten, maar ook lokale
kunstenaars krijgen de ruimte. En
de collectie groeit nog steeds. Met
de app van Street Art Cities kunnen
mensen zelf op pad om de street
art in Heerlen te ontdekken. Ook
zijn er een aantal routes beschikbaar. De app is gratis te downloaden via Google Play en Appstore
van Apple.
---------------------------------------

Maaien voor meer kleur
en leven; 2x per jaar
Nu de langste dag van het jaar
achter de rug is start de gemeente
met het maaien van bloeiende
bermen en graslanden. Dat is nodig
om de begroeiing op de plaatsen
niet te veel te laten verwilderen.
Door op de juiste momenten op
verschillende manieren te maaien
ontstaan gebieden met veel verschillende bloemen en planten. Die
geven de stad kleur, maar trekken
ook vlinders en bijen aan. En al die
insecten zijn weer goed voor vogels
en vleermuizen.
Heerlen is een stad met veel groen.
Door de hele stad liggen parkachtige gebieden, bermen of een
natuurgebied met uiteenlopende,
bloeiende planten en kruiden. Om
die verschillende kleurenpracht in
stand te houden en verder te laten
uitgroeien, worden verschillende
maaitechnieken toegepast.
Hierbij wordt op twee momenten
in het jaar gemaaid. De eerste
maaibeurt valt tussen 21 juni en
30 juli. Dan hebben de planten
voor het eerst zaad aangemaakt en
hebben ze de meeste groei achter
de rug. De tweede maaibeurt is in
het najaar tussen 1 oktober en 5
september.
Diversiteit
Om meer bloeiende kruiden te
krijgen moet dus gemaaid worden, maar daardoor verdwijnt ook
leefgebied en voedsel voor ver-

schillende diersoorten. Daarom
blijft bij elke maaibeurt een deel
van de begroeiing staan. Elk jaar is
dat een ander deel en zo ontstaan
er plekken kruiden van verschillende ‘leeftijden’. Dat is goed voor
de diversiteit, want zo komen er
steeds nieuwe bloemen, planten en
kruiden bij en biedt elk seizoen een
gezonde leefomgeving met voedsel
voor vogels, vlinders en insecten.
Steeds meer ruimte voor natuur
Heerlen heeft ook nog veel grasveldjes die vaker worden gemaaid
dan twee keer per jaar. Dat is
bijvoorbeeld nodig omdat kinderen er spelen of omdat het nodig
is voor de verkeersveiligheid. Hier
blijven we gewoon vaker maaien.
Maar als het past binnen de functie
dan vormen we intensief gemaaide
grasveldjes steeds vaker om tot
plekken met veel verschillende
bloemen, planten en kruiden. Zo
krijgt de natuur steeds meer ruimte
in onze stad en wordt Heerlen een
stad vol kleur en leven.
---------------------------------------

Giften tot €1200 per jaar
toegestaan bij uitkering
Vanaf 1 mei 2021 verrekent
Heerlen giften aan mensen in de
bijstand pas bij meer dan €1200.
Giften zijn bijvoorbeeld een tas met
boodschappen of geld om kleding
te kopen. Inkomsten uit arbeid
moeten altijd gemeld worden.

Wethouder Peter van Zutphen is
blij met de nieuwe vastgestelde
beleidsregel: “door deze maatregel brengen we duidelijkheid in de
regels over hoe om te gaan met
giften. Dat is goed voor de mensen
die het aangaat en ook beter werkbaar voor de gemeente. Zo kunnen
we voorkomen dat kleine fouten
leiden tot onredelijke sancties en
schrijnende situaties, zoals bij de
zogenaamde ‘boodschappenaffaire’
in Wijdemeren eind vorig jaar”.

Heerlen plant eerste bomen van 1000-bomenplan
Bij basisschool De Mheyster bij het Aldenhofpark zijn de eerste 8 bomen
geplant van het 1000 bomenplan. Heerlen heeft meerdere plannen om de
stad groener te maken.
Specifiek voor de bomen van het 1000 bomenplan is dat het ‘klimaatbomen’ zijn. Ze moeten de hittestress van het veranderend klimaat tegengaan door schaduw en verdamping. Ze dragen ook bij aan wateroverlast
bij forse buien. Ze moeten de omgeving prettiger maken en daarmee
bijdragen aan de gezondheid van mensen. En ze dragen bij aan de leefomgeving van vogels en insecten.
Om zo veel mogelijk effect te bereiken worden grotere bomen geplant
met een stam van rond de 20 centimeter. Ze worden grotendeels geplant
in versteende gebieden waar veel hittestress voorkomt. In gebieden waar
veel ouderen en eenzame mensen wonen. En waar veel kinderen spelen,
zoals bij scholen of speelplaatsen.
Wethouder Claessens plantte op 31 maart de eerste 8 bomen bij De
Mheyster. “Deze bomen planten we voor een klimaatbestendige toekomst. Maar doordat we flinke bomen planten doen we ook meteen iets
aan een leefbare omgeving voor onze inwoners op de plekken waar dit
het meest nodig is.” De rest van de bomen wordt dit najaar en in 2022
geplant.
---------------------------------------------------------------------------------

‘Sportfondsen’ nieuwe exploitant zwembaden
De exploitatie van zwembad Hoensbroek en het nog te bouwen zwembad in Heerlen-Centrum komt in handen van de Sportfondsen Groep. De
openbare aanbesteding, waar drie partijen op inschreven, is daarmee
afgerond. De overeenkomst heeft een looptijd van 11 jaar. “Als gemeente
stimuleren wij sport en bewegen ten behoeve van een goede gezondheid
van onze inwoners. Goede zwemvoorzieningen, dichtbij huis zijn daarom
belangrijk. We investeren de komende tijd flink, zowel in de vernieuwing
van zwembad Hoensbroek als in een nieuw centrumbad in Heerlen. Met
deze landelijke speler halen we veel ervaring en kennis voor de exploitatie van beide zwembaden in huis.”, aldus wethouder Martin de Beer.
Sportfondsen Groep
Sportfondsen kent een lange historie. Het eerste Sportfondsenbad in
Nederland werd in 1927 geopend en is ontstaan uit een spaarsysteem
om de bouw van een zwembad te betalen. Sindsdien is Sportfondsen
uitgegroeid tot een grote gerenommeerde landelijke organisatie die ca.
100 zwembaden in Nederland exploiteert. Sportfondsen heeft ook een
geschiedenis in Heerlen. Tussen 1935 en 1996 heeft Sportfondsen het
Sportfondsenbad in Heerlen geëxploiteerd. Nu, 25 jaar later, keert Sportfondsen terug in Hoensbroek en op termijn, na realisatie van het centrumbad, ook in Heerlen.
Voor vragen en meer informatie heeft Sportfondsen een website gelanceerd: www.zwembadhoensbroek.nl
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BIJ KINDEROPVANG
SMILE ZIJN DE
KINDEREN THUIS
Dit is wat we graag uitstralen! Leuke dingen doen met de kinderen en de kinderen zichzelf laten zijn. Hierbij stimuleren we de
ontwikkeling en houden we deze in de gaten.
Graag zouden we jullie iets willen vertellen over onze groepen en de activiteiten die we bij de verschillende leeftijdsgroepen aanbieden:
Ollie Orka
Ollie Orka is onze groep
met de allerkleinsten. De
kinderen komen hier binnen vanaf 3 maanden.
Bij deze kinderen gaat
het nog voornamelijk om
de verzorging en natuurlijk lekker veel knuffelen.
We geven de flesjes en
spelen met de baby’s.
Als ze iets groter zijn
kunnen we al bredere
activiteiten doen. Kiekeboe, verven of klimmen en klauteren, alles komt voorbij. Deze kinderen
eten dan ook al langzaam met de groep mee. Ze krijgen fruit, boterhammen en een tussendoortje. Er staat ook een heerlijk bedje voor ze klaar
als ze moe zijn. Als ze groot genoeg zijn en klaar met spelen in Ollie Orka
mogen ze naar Dollie Dolfijn of Rollie Rog.
Dollie Dolfijn en Rollie Rog

Vanaf 2 jaar kunnen de
peutertjes komen spelen
in Dollie Dolfijn of Rollie
Rog. Dit zijn beide peutergroepen. Hier gaan we
al meer aan de slag met
bijvoorbeeld de taalontwikkeling. De zelfredzaamheid staat in deze groepen
centraal. We proberen de
kinderen zoveel mogelijk
zelf te laten doen. Wanneer iets niet lukt, dan
krijgen ze natuurlijk hulp.
Dit zorgt voor een groter zelfvertrouwen bij de kinderen. In de peutergroepen doen we leuke activiteiten in verschillende thema’s. Knutselen,
kleien en/of buiten spelen, alles is mogelijk! Nu het weer lekker
weer wordt, zullen jullie ons ook vaak in de speeltuin zien want
lekker ravotten in de speeltuin vinden de kids heerlijk. In Dollie
Dolfijn hebben we bedjes waar onze peuters, die het nog nodig
hebben, even kunnen rusten/slapen. De kinderen van Rollie
Rog kunnen daar natuurlijk ook gebruik van maken. Wanneer
de kinderen 4 jaar zijn dan kunnen onze peuters naar school
en ook gebruik maken van onze BSO, Hollie Haai.
Hollie Haai
Hollie Haai is onze VSO (Voor Schoolse Opvang) en BSO
(Buiten Schoolse Opvang). Hier bieden we opvang voor en na
schooltijd en opvang in de schoolvakanties. De kinderen die
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voor schooltijd komen kunnen bij
ons ontbijten en/of spelen voordat
ze naar school gaan. De kinderen
die na school komen eten dan allereerst een tussendoortje of een
boterham. Hierna gaan we samen
praten over hoe de dag is geweest
en na het eetmoment kunnen ze
gaan spelen. Er staat altijd een
activiteit op het programma maar
er mag altijd ook vrij gespeeld worden. De BSO is namelijk eigen/vrije
tijd. Doen wat je zelf wilt, binnen
de perken, aangezien ze al zoveel
moeten op school. We kunnen
buiten spelen op het schoolplein of
we lopen naar de spin in de wijk.
We overleggen dit altijd met de
kinderen.
Lijkt het jullie leuk om jullie
kind(eren) in te schrijven, kunnen
jullie altijd bellen of mailen voor
een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een rondleiding.
In de maanden juni, juli en
augustus hebben we ook nog
een leuke actie! Schrijft u uw
kind(eren) in voor minimaal 3
maanden, dan krijgt u 10 uur
opvang cadeau van ons!
Heel veel groetjes van alle kinderen
van Smile en team Smile

Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning
Heerlen lanceert nieuwe
website Adviesraadmo.nl
Heerlen – De Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning (MO)
heeft een nieuwe website met informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdhulpverlening en Participatiewet.
De website richt zich op alle burgers van Heerlen, zij krijgen hier
niet alleen informatie maar kunnen
zelf ook zaken melden, ervaringen
delen en vragen stellen. De website
is inmiddels enkele dagen in de
lucht en krijgt complimenten voor
zowel vorm als inhoud. Het internetadres is www.adviesraadmo.
nl. De Adviesraad hoopt met de
nieuwe website nog meer contact
met de burgers te krijgen.
De Adviesraad MO Heerlen is een
onafhankelijke stichting die problemen en knelpunten signaleert
in de uitvoering van de WMO (wet
maatschappelijke ondersteuning),
de Jeugdwet en de Participatiewet.
De adviesraad heeft als taak de
gemeente Heerlen gevraagd en
ongevraagd te adviseren over het
beleid en de uitvoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning,
de Jeugdwet en de Participatiewet vanuit het perspectief van de
burger. Signalen vanuit de burgers
zijn hierbij cruciaal. Daarnaast
rekent de adviesraad het tot haar
taak de rol van de burger binnen
het gemeentelijk sociale domein
te versterken en stimuleert maatschappelijke betrokkenheid vanuit
de burgers van Heerlen.
Heeft u problemen of zijn er aandachtpunten binnen het sociale
domein in Heerlen neemt u gerust
contact op met de Adviesraad
Maatschappelijke Ondersteuning
Heerlen.
Dit kan telefonisch op:
06-10765734 of via e-mail:
info@adviesraadmo.nl
Bezoek de website voor meer info:
www.adviesraadmo.nl

ZOMERVAKANTIE 2021 IN ZESWEGEN EN
NIEUW HUSKEN

We kunnen weer voorzichtig een aantal activiteiten aanbieden
Er is nog niet alles uitgewerkt, er volgt nog informatie in de brievenbus
met hierin precies de activiteiten, tijd en de prijzen.
Het aanbod is helaas weer minder dan voorafgaande jaren (i.v.m. covid
19). Een busreis zit er daarom helaas nog steeds niet in.
Wandelen
in het Zuid-Limburgse
landschap (5km) in
de ochtend

3 en 12 augustus
1 september

€ 3,00 incl. koffie

Inloop,
tussen 11 en 13.00 uur

Iedere dinsdag

Koffie en thee gratis

Creatief,
in ieder geval porselein
stippen

28 juli
11 en 25 augustus

€ 4,00 per keer

Sport *

29 juli
12 en 26 augustus

Gratis ( omdat bewegen zo belangrijk is)

Kienen

6 en 27 augustus

Prijs van de kaart
( +/- € 5,00)

Ontbijten

1, 15 en 29
augustus

€ 3,00 incl.
onbeperkt koffie/thee

Bloemen plukken
bij Fien

18 augustus

Vanaf 50 cent tot 1
euro per bloem

Creatief schrijven

19 augustus

€ 4,00

• Sport: je leert oefeningen om minder stijf te zijn en deze kun je dan
gemakkelijk thuis ook doen
• Alle activiteiten een week vooraf aanmelden behalve bij de inloop
(gewoon binnenlopen)
Heb je zelf nog een leuk idee om te gaan doen…..Geef het aan
en we helpen jou met de uitvoering. Of wil je met ons meedoen?
GRAAG!!
Meer informatie:
Je bent definitief aangemeld als je betaald hebt.
- Wandelingen duren ongeveer 1,5 uur
- Aanmelden via email: VakantieZNH@gmail.com
- Facebooksite: vakantieactiviteiten Zeswegen Nieuw Husken
- Op dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur in buurtzaal
SAM-SAM (Mijnzetellaan 6)
- Telefoonnummer 06 53316035
We hopen jou binnenkort te zien…..
Team Zomeractiviteiten Zeswegen-Nieuw Husken
Stg. Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken,
Moedercentrum Heksenketel en Alcander/Standby
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BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

Maak het ze niet
te makkelijk!
Kees Hulst laat je zien, hoe je
moet handelen als een bekende
via Whatsapp om geld vraagt. Zijn
tip: altijd even bellen om te checken of iemand ook echt je neefbroer of dochter is.
1. Maak nooit zomaar geld over.
2. Geef nooit uw inloggegevens af,
zoals wachtwoord of pincode.
3. Zorg dat uw basisbeveiliging op
orde is.
4. Voor meer info bel 0800-1508
(ma t/m vr 9-17u.)
Bekijk de video!: www.youtube.com/watch?v=gbKZMqcqDco

Alarm nummer
Politie (geen spoed)
Misdaad anoniem
Handhaving BOA Bente Körfer
je,
Handhaving BOA Chrit de Esch
Dierenambulance
Milieuklachten Limburg
De Luisterlijn
Algemeen maatschappelijk werk
Steunpunt huiselijk geweld
Meldpunt anti-discriminatie
Bureau voor rechtshulp
Kindertelefoon
Parochie Heerlen-Noord

---------------------------------------------------------------------- Huisartsenpraktijk Zeswegen

Night Care (huisartsencentrale)
Tandarts Kruszel
Fysiotherapeut Kemps

112
0900-8844
0800-7000
06-53724292
06-53719903
088-8113510
043-3617070
088-0767000
045-5602525
0900-1262626
045-5718501
045-5719551
0800-0432
045-5212450
045-5726688
045-5778844
045-5729757
045-5727468

Meander Zorg Klantenservice
0900-699-0699
Wijkteam Zeswegen-Nieuw Husken
045-2114935
Wijkverpleegkundige Sharon Heijnders 06-21638514
Werkdagen: ma. t/m vr., behalve woensdagmiddag

De Luisterlijn nu bereikbaar op nieuw
telefoonnummer 088 0767 000
Vanaf nu is de Luisterlijn bereikbaar via het nieuwe
nummer 088 0767 000. Dat meldt de organisatie, die
alle inwoners van Nederland emotionele ondersteuning op afstand biedt. Het nummer is dag en nacht
bereikbaar voor mensen die nergens met hun verhaal
terechtkunnen of behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek.
Reden voor de overstap naar het nieuwe telefoonnummer
zijn de hoge kosten van het 0900-nummer. Op dit moment
betaalt de Luisterlijn per minuut en voor elk gesprek dat
binnenkomt. “Hoe meer we worden gebeld, hoe hoger de
kosten. Op deze manier voorkomen we deze kosten”, zegt
Leo Noordegraaf directeur-bestuurder bij de Luisterlijn. Een
088-nummer is nagenoeg kosteloos voor de Luisterlijn.
Lokaal tarief
Voor het bellen naar het nieuwe telefoonnummer 088 0767
000 betaalt de beller – net als bij het oude telefoonnummer
– geen extra kosten, alleen het normale beltarief. Het telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar voor mensen die
behoefte hebben aan een anoniem gesprek of een luisterend
oor. Ook nu geldt dat het telefoonnummer niet zichtbaar is
op de factuur van de beller.

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
Rd4 Grofvuil/milieupark
Essent Electriciteit/gas
Kabel
Water

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

Woningcorporaties
Vincio wonen
Weller
Woonpunt

045-5223255
045-4048600
088-0506070

Basisschool Wegwijzer
045-5720943
Peuterspeelzaal Kiddooh
045-5723552
Kinderopvang Smile
06-43623033
Moedercentrum De Heksenketel
06-18956083
Alcander Welzijnsorganisatie
Zeswegen
06-53316035
Informatie Stichting Buurtbeheer
Zeswegen-Nieuw Husken
06-12425992
E-mail: info@stichting-buurtbeheer-znh.nl

Redactie NieuwSweg

‘Even een stem te horen’
Hoewel de Luisterlijn ook bereikbaar is via chat en e-mail,
pakt toch nog 9 op de 10 gesprekspartners de telefoon. In
2020 voerden vrijwilligers meer dan 320.000 telefoongesprekken. “De meeste mensen vinden het fijn om écht even
van zich af te praten en een stem te horen. Het hardop
uitspreken van gedachten en gevoelens lucht vaak op.”
Getrainde vrijwilligers bij de Luisterlijn bieden een luisterend
oor en geven even dat steuntje in de rug.

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

Over de Luisterlijn
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat en mail. Door te luisteren
helpen 1.500 professioneel getrainde vrijwilligers mensen
om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden.

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

