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Na de beperkingen van de Corona-maatregelen was het voor de
kinderen van basisschool De Wegwijzer tijdens het schoolreisje
weer eens fijn om terug te kunnen keren naar het oude normaal.
Op vrijdag 24 september was het dan zover. De kinderen van basisschool
De Wegwijzer hadden een uitje met de bus. Voor de kinderen een spannende gebeurtenis.
De groepen 1 t/m 3 zijn naar Speeldorp PeeWee in Posterholt geweest en
de groepen 4 t/m 8 naar Toverland.
Het was voor iedereen, leerlingen en begeleiding, een zeer geslaagde dag.
Zeker voor herhaling vatbaar.

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

info@stichting-buurtbeheer-znh.nl

VAN DE STICHTING...
Word 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.

Contact met het bestuur?

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

Hulp nodig bij het organiseren?

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

Wijkagent

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

Facebook

Over Facebook gesproken. Stg. Buurtbeheer 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).

Grijs-Groen

De werkgroep Grijs-Groen van Stichting Buurtbeheer wil ook in 2021
weer buurtschouwen houden waarbij de staat van de openbare ruimte
wordt gemeten aan de hand van de IBOR-meetlat. Hebt u ideeën, bent
u geïnteresseerd in meer informatie of wil u meelopen met een van de
volgende schouwen, meld u dan aan via 06-1396 1102 of info@stichtingbuurtbeheer-znh.nl

Knelpunten aanleveren

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

Vergadering Buurtbeheer bijwonen

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

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 herfstvakantie 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, 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.

TENT IN DE BUURT
NIEUW HUSKEN

VACATURE VOORZITTER STICHTING BUURTBEHEER ZESWEGEN-NIEUW HUSKEN

Op zonnige zaterdag 25 september stonden we met ons tentje in
Nieuw Husken. Het duurde even
voordat het op gang kwam, maar
daarna liep het storm. We hadden
onze hadden vol met het aanhoren
van de verhalen en het invullen van
de formulieren. We, waren aanwezig met, 3 bestuursleden van Stg.
Buurtbeheer, een gebiedsregisseur
van de gemeente en onze 2 BOA’s
van de afdeling Handhaving.

Wij zijn op zoek naar een geschikte kandidaat voor de
aankomende vacature van voorzitter van de Stichting
Buurtbeheer Zeswegen Nieuw Husken.

Opvallend was dat er veel 1e bewoners na meer dan 25 jaar nog
steeds in Nieuw Husken wonen.
Het is dan ook niet vreemd dat
deze bewoners zeer tevreden zijn
over hun buurt. Zo prijzen zij het
vele groen, de saamhorigheid,
kindvriendelijk, gezellig, de rust
in de buurt, de korte afstand naar
de stad en de centrale ligging en
goede verbindingen.
Uiteraard kwamen er ook klachten
over tekort aan parkeerplaatsen,
overlast van scooters, honden en
drempels, harde muziek en hard
rijden. Maar er werden ook nieuwe
ideeën geopperd.
Met de input uit de buurt kunnen
wij weer aan de slag om te zien
wat we voor de betreffende bewoners kunnen betekenen.
John Scheepers, namens
Stg. Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw
Husken

De organisatie
De doelstellingen van de stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw
Husken zijn: de handhaving en verbetering van de leefbaarheid in de
buurt Zeswegen-Nieuw Husken. Dit proberen we te bereiken door regelmatig te overleggen met gemeente, welzijnswerk, politie, scholen,
woningcorporaties, verenigingen, ondernemers in de buurt, alsmede met
de partners binnen de Brede Maatschappelijke Voorziening Sam-Sam.
We communiceren met de buurt via buurtblad, website en facebook
De Stichting controleert de veiligheid en de toestand en het onderhoud
van de openbare ruimte. Waar mogelijk neemt zij initiatieven die kunnen
leiden tot verwezenlijking van genoemde doelstellingen. Verder (onder)
steunt de Stichting initiatieven, activiteiten en evenementen die kunnen
leiden tot grotere sociale samenhang middels laagdrempelige activiteiten
voor alle buurtbewoners.
De functie
De voorzitter leidt het dagelijks bestuur en vertegenwoordigt de Stichting
binnen en buiten de organisatie. Hij/zij neemt deel aan vergaderingen
binnen en buiten de organisatie en komt met ideeën ter verwezenlijking
van de doelstellingen en voert deze waar nodig mee uit. U bent hier ongeveer 3 à 4 uur werk per week mee bezig. Gemaakte onkosten worden
vergoed.
De kandidaat
De kandidaat moet in staat zijn om taken en bevoegdheden aan werkgroepen of vrijwilligers toe te delen en geeft ruimte voor inbreng. Hij
inspireert en motiveert vrijwilligers om de gestelde doelen te bereiken.
De kandidaat dient te beschikken over goede communicatieve vaardigheden en neemt liefst een eigen netwerk aan relaties mee die van belang
kunnen zijn voor de organisatie.
We zijn dus op zoek naar een kandidaat die liefst in onze buurt woont en
graag iets voor onze buurt wil en kan betekenen.
Interesse?
Aanmelden kan via info@stichting-buurtbeheer@znh.nl of via
06-13961102. Een aanvraag van een verklaring omtrent gedrag behoort
tot de selectie.
----------------------------------------------
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Basisschool De Wegwijzer
Mijnzetellaan 4
6412 EN Heerlen
045-5720943
email: info.wegwijzer@innovo.nl

Met een frisse en fruitige start het
nieuwe schooljaar in
BS De Wegwijzer heeft het nieuwe schooljaar feestelijk geopend met een rode
loper. Alle leerlingen hebben staan stralen
op de rode loper. De school ziet er weer
piekfijn uit en zij hebben er zin in om er
samen een fantastisch jaar van te maken.

verdiepende leerstof aan te bieden,
aan leerlingen die meer uitdaging
nodig hebben. Deze flexibele organisatie biedt meer kansen voor alle
leerlingen en levert organisatorische voordelen op, op het moment
dat er minder personeel beschikbaar is. Het werken in units past
daarom prima bij onze kernwaarden ‘Samen Groeien naar Geluk’.

Wegwijzer Got Talent
Op maandag 19 juli hebben weer veel
kinderen van Bs De Wegwijzer hun talent
getoond tijdens Wegwijzer Got talent. Het
was fantastisch om te zien hoe enthousiast er werd meegedanst door alle kinderen.
Schoolverlatersdagen groep 8
De schoolverlatersdagen zitten erop! Samen met de ouders blikken de
leerkrachten van unit 3 van Bs De Wegwijzer terug op drie mooie dagen.
Op woensdag 14 juli zijn de kinderen en leerkrachten de dag gezamenlijk
gestart met een schoolverlatersontbijt. Hier hebben alle kinderen een goede bodem gelegd, om vol energie omstreeks 10.00u naar Kinderstad te
gaan. De kinderen hebben zich onder andere vermaakt op de trampolines,
in de wildwaterbaan, de achtbaan en op het klimparcours. Om 14.00u
hebben wij ons programma voortgezet op school. Er is gesmuld van pannenkoeken en daarna hebben wij verstoppertje gespeeld in de school. Dit
bleek een grote wens te zijn van deze groep, dus gelukkig hebben wij hier
gehoor aan kunnen geven.
Op donderdag 15 juli begon onze dag nogal onzeker, vanwege de enorme
wateroverlast in onze provincie. We hebben na goed overleg besloten om
toch richting Mosaqua te gaan en dit bleek een prima besluit. Omstreeks
16.30u zijn wij begonnen aan de terugreis richting Heerlen en hebben wij
ons terug op school te goed gedaan aan frietjes met een snack. Daarna
waren de kinderen moe en hebben we wederom verstoppertje gespeeld in
de school.
Op vrijdag 16 juli begon de dag met een bezoek aan Jump XL. Hier hebben de kinderen vol energie gesprongen en plezier gemaakt. Bij terugkomst op school stond er voor eenieder een broodje met een drankje
gereed. Nadat dit op was, werd het tijd om verder te gaan met het middagprogramma. De helft van de klas is gestart met lasergamen, terwijl de
andere helft tagrugby speelde. Daarna werden de rollen omgedraaid.
Omstreeks 17.00u is de barbecue van start gegaan. Tijdens de BBQ hebben de kinderen en leerkracht nagepraat over alle geweldige activiteiten
die zij beleefd hebben.
De leerkrachten hebben de kinderen een groot compliment gegeven, aangezien zij er echt SAMEN mooie dagen van gemaakt hebben. Wij zullen dit
niet snel vergeten!!!
Unit 1 – 2 – 3
Afgelopen schooljaar is Bs De Wegwijzer gestart met het werken in
units. De groepen 1-2-3 horen bij
Unit 1. De groepen 4-5 bij Unit 2. De groepen 6-7-8 horen bij Unit 3. In
de units staat het samenwerken tussen de personeelsleden en kinderen
centraal. Dit biedt de mogelijkheid om ons onderwijs nog beter op maat af
te stemmen. Dit wil zeggen dat er effectieve instructies worden gegeven
en dat de leerlingen daarna zelf kunnen beslissen of ze zelfstandig aan de
slag gaan op het leerplein, of dat ze de leerstof liever in de nabijheid van
de leerkracht maken. De leerkracht heeft hierdoor meer mogelijkheden
om verlengde instructies te geven aan leerlingen die dit wensen of om
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NPO-middelen zorgt voor kleine
groepen
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) die
BS De Wegwijzer gaat inzetten op
de volgende schoolontwikkelingen:
• 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, waardoor leerlingen
leren om zaken goed te regelen
met hun hersenen;
• Talentontwikkeling van onze
leerlingen door uitbreiding van ons
aanbod én door de inzet van vakdocenten muziek en gymnastiek in
alle groepen;
• Uitbreiding schooltijd: de lestijden
blijven gelijk maar er zijn nauwelijks nog vrije vrijdagmiddagen ingepland. Dit schooljaar hebben we
vier lange lesdagen en één korte
lesdag. Dit betekent dat er 40 uur
meer onderwijstijd wordt aangeboden dan de landelijke richtlijnen.
• Professionalisering: teamscholing
t.a.v. rekenen en (begrijpend) lezen
en aandacht voor feedback geven.
We zetten in op kansengelijkheid en
het ontwikkelen van verschillende
talenten voor alle leerlingen! Lezen
is daarbij onze topprioriteit!
Team BS de Wegwijzer schooljaar 2021-2022
Door de inzet van de NPO-middelen
is het mogelijk om nieuw personeel

aan te nemen en we zijn blij dat dit is gelukt. Ons team is dit schooljaar
daarom extra groot, waardoor we veel handen op de werkvloer hebben
om onze leerlingen de aandacht te geven die ze verdienen.

Mini-college
Dit schooljaar start Bs De Wegwijzer
ook weer met het Mini-college. Op deze
momenten mogen peuters kennis komen maken op onze school. De volgende
data gepland: maandag 20 september
2021, dinsdag 16 november 2021,
woensdag 26 januari 2022, donderdag 17 maart 2022 en vrijdag 20 mei
2022.
De peuters volgen van 09:00u – 10:00u
een korte kringactiviteit in de klas en
maken daarnaast ook een werkje. Ouders kunnen elkaar normaliter ook
ontmoeten, maar dit gaat helaas op dit moment nog niet i.v.m. de Coronamaatregelen. Mocht u uw kind willen laten aansluiten, dan het verzoek om aan te melden via eva.marnette@innovo.nl. Hopelijk tot dan!  
IMC Basis
Ook dit schooljaar is het programma
IMC-basis weer van start gegaan. Tijdens
IMC-basis krijgen de leerlingen van groep
7 en 8 les van artsen, wetenschappers,
journalisten, ondernemers, architecten en
politieagenten. Deze mensen vertellen op
school of tijdens een bezoek aan hun werkplek wat zij zo leuk aan hun
werk vinden en laten de kinderen dit ervaren. ‘Nu leren, wat later is’,
staat hierbij centraal.
Spetterende ochtend in unit 1
De kinderen van unit 1 hebben heerlijk gespeeld met de waterspelletjes.
Hierbij kwamen ook belangrijke doelen naar
voren met betrekking tot samenspel, samenwerking en groepsverbinding.
Het was ontzettend leuk om te zien hoeveel
plezier de kinderen hadden tijdens het spelend leren!
En daarnaast was het gelukkig ook gewoon
even heerlijk verkoelend op deze warme
ochtend.

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.: 06-18956083
E-mail: mcdeheksenketel@gmail.com
Website:www.mc-deheksenketel.nl
Zoek ons op Facebook onder “MC de Heksenketel”

Al onze workshops worden onder voorbehoud
gegeven.
Schelpenkrans
Zo’n schelpenkrans laat je vol heimwee
wegdromen bij de herinnering aan vakantie aan zee. Je kunt de zilte zeelucht bijna
ruiken en proeven op je lippen.
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.

Wandelingen
Voor de wandelingen geldt dat we
de tijd nemen om van al het moois
in 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 ZuidLimburg 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.

Wanneer: di. 2 november van 13.00 – 15.00 uur
Kosten: € 5,Opgeven verplicht via: 06-18956083
Huisnummer met spijkers
Dat is toch wel heel design en apart van spijker je huisnummer maken. Je kunt je eigen
cijfervorm kiezen: schuin of recht of de cijfers
onder elkaar plaatsen.
Wanneer: woe. 17 november van 13.00 –
15.00 uur
Kosten: € 7,00
Opgeven verplicht via: 06-18956083

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: 0618956083.

Adventskrans maken
We gaan een mooie adventskrans maken
Voor de donkere dagen voor de kerst.
En dan steken we elke keer een nieuw
kaarsje aan.
Wanneer: do. 25 november van 13.00 –
15.00 uur en 19.00 – 21.00 uur
Kosten: € 7,00
Opgeven verplicht via: 06-18956083
Kerststukje maken
Ja het is weer zover, de kerst komt eraan. We maken een sfeervol kerststukje dat we naderhand op de tafel kunnen zetten of onder de kerstboom. Dan kunnen we genieten van een fijne kerst met ons eigen gemaakt werkstuk.
Wanneer: di. 14 december van 13.00 - 15.00 uur en 19.00 - 21.00 uur
Kosten: € 7,00
Opgeven verplicht via: 06-18956083
Wereldlunches
Op dit moment vinden er geen wereldlunches plaats. Vanaf januari 2022
willen we hiermee weer beginnen. Dat betekent dat de eerste wereldlunch weer op woensdag 26 januari 2022 georganiseerd gaat worden.

Herfstvakantie; De Heksenketel is gesloten van
vrijdag 22 oktober t/m zondag 31 oktober 2021
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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: Woe. 27 oktober 2021
Tijd:
10.00 uur
Kosten: € 3,00
Wandeling Terworm
Terworm, vlak bij Heerlen. Maak
een wandeling door de Zuid-Limburgse 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
op. Hier is duidelijk zichtbaar, dat

Wanneer: Woe. 8 december 2021
Tijd:
10.00 uur
Kosten: € 3,00
Wandeling Terworm
Terworm, vlak bij Heerlen. Maak
een wandeling door de Zuid-Limburgse 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
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.

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

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
15.00 - 16.00

uur
uur
uur
uur
uur

Tweedehands kledingwinkel open
Knoppenproject (alleen op afspraak)
Formulieren invullen (alleen op afspraak)
Lunch
Buikdansen

Woensdag
10.00 - 12.00 uur Tweedehands kledingwinkel open
10.00 - 12.00 uur Knoppenproject (alleen op afspraak)
12.00 - 13.00 uur Lunch (en laatste woensdag v.d. maand
wereldluch)
13.00 - 14.30 uur Verwenzorg (alleen op afspraak)
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

Wanneer: Woe. 8 december 2021
Tijd:
10.00 uur
Kosten: € 3,00
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Nederlandse conversatieles
Naailes
Yoga
Knoppenproject (alleen op afspraak)
Formulieren invullen (alleen op afspraak)
Tweedehands kledingwinkel open
Lunch
Handwerken
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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.

GUN JE PEUTER EEN
GOEDE START
Alles wat je aandacht geeft,
groeit!
Een peuter kan al veel. Maar met
voldoende en de juiste aandacht
ontwikkelt de peuter zich nog beter.
Bij Peuteropvang Heerlen (POVH)
geven professionele peuterleidsters
uw peuter aandacht en ondersteuning in die ontwikkeling. Sinds vorig
jaar biedt POVH ook zestien uur
peuteropvang aan. Zestien uur peuteropvang betekent langere dagdelen. Dus meer tijd om te spelen
en te leren en om samen plezier te
maken. Zestien uur peuteropvang is
gratis voor peuters die éxtra ondersteuning nodig hebben.
De langere dagdelen geven meer
ruimte voor het programma. Er is
meer tijd en rust om de thema’s uit
te werken. Maar ook om gesprekjes
te voeren of om spontaan iets te
ondernemen zoals een extra wandeling bij mooi weer.
“We zien nu al dat zestien uur
peuteropvang werkt,” weet bestuur-

der manager Door van Rhenen, “onder andere de woordenschat van de
peuters breidt zich sneller uit.”
Spelend leren
Al spelend leren peuters de wereld ontdekken. Ze leren begrijpen wat er
om hen heen gebeurt. Tijdens het spelen leren ze ook nieuwe woorden,
leren ze tellen, samen spelen, delen, plezier maken, opdrachtjes uitvoeren en nog veel meer. De kundige en enthousiaste peuterleidsters van
POVH begeleiden de peuters hierin. Alle locaties werken met VVE, Voor- en
Vroegschoolse Educatie; het is dé methode die aansluit bij de behoefte van
íedere peuter. VVE helpt om de opstap naar de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen.

De beste voorbereiding
op de basisschool
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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
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HKZgecertificeerd

Kijk voor meer informatie op onze site:

www.peuteropvangheerlen.nl
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Taal nodig om mee te kunnen
doen
Vooral de ontwikkeling van de taal
vindt men bij POVH heel belangrijk.
Want alles begint met taal. Taal heb
je nodig om mee te kunnen doen.
Daarom is er veel aandacht voor
boeken, wordt er veel voorgelezen
en volgen leidsters de nodige taalen voorlees-workshops en cursussen.
Soms is er extra aandacht en ondersteuning nodig. Vaak gebeurt
dat in de groep. Is er meer begeleiding nodig, dan kan de hulp van
bijvoorbeeld een logopedist worden
ingeroepen. Dit gaat altijd in overleg met ouders.
Veranderingen
Vanaf dit schooljaar vinden er nog
enkele veranderingen plaats. Zo is
er in drie locaties een derde peuterleidster op de groep. In vier andere
locaties worden de groepen kleiner
gemaakt. Ook deze aanpassingen
zorgen voor meer aandacht en
ruimte voor de peuter.
Verder krijgen de buitenspeelplaatsen een nieuwe inrichting. Het
wordt een plek waar peuters nog
beter kunnen bewegen en ontdekken. Daarmee wil POVH bewegen
stimuleren en de peuteropvang nog
gezonder maken.
Goede start
De gemeente Heerlen steunt de
nieuwe ontwikkelingen onder andere met een extra subsidie. Door
van Rhenen: “Zowel de gemeente
Heerlen als Peuteropvang Heerlen
wensen alle Heerlense peuters de
nodige aandacht en ondersteuning
toe. Want die toewijding maakt hun
ontwikkeling gemakkelijker en plezieriger. We gunnen alle peuters een
goede start én een goede voorbereiding op de basisschool.”
Kijk voor meer informatie, maar ook
voor foto’s, filmpje en artikelen op
www.peuteropvangheerlen.nl

REPAIR CAFE BIJ SAM SAM
28 Augustus 2021

De eerste keer dat er geen klanten
al om 10 uur stonden te wachten.
Dus konden we nog even babbelen
met elkaar en genieten van een
stukje aardbei kwarktaart. Maar niet
lang want er kwam een mijnheer uit
Bocholtz met een koffiemachine die
niet ophield met water pakken. De
reparateur kwam er na deskundig
onderzoek achter dat er een klep
kapot was. Deze werd snel gekocht
en erin gezet. Hij had ook een strijkijzer met stoomunit. Dit warmde niet
meer op na het ontkalken, hierbij werd de strijkzool vervangen.
Er was ook iemand met een nostalgische bandrecorder uit 1965, nog
van zijn vader geweest. In een mooi koffer, maar de spoelen met
banden draaiden niet meer. Er was een en ander vastgeroest. Na het
schoonmaken hoorden we leuke muziek uit de jaren 60!

Een oude Senseo kon ook gemaakt worden. Hierbij werd een nieuwe
driewegstekker gemonteerd. De naaister had geen enkel probleem om
een knie te herstellen, dus mensen…..wie klachten heeft, kom naar het
Repair Café.
Helaas zijn er altijd apparaten die ECHT stuk zijn. Zoals een lamp,
broodbakmachine, eeltverwijderaar. De mijnheer van de vorige keer
met de stokzaag moest echter nog eens langs komen omdat er nu een
knop doordraaide. Hier moet geboord worden, dus heeft onze vrijwilliger hem meegenomen. En een mevrouw met een mooie keukenmachine die zowel kon mixen als groente snijden had ook een probleem.
De mixer gaf een hard en ratelend geluid. De reparateur kwam tot de
conclusie dat er een onderdeel besteld moest worden, dus mevrouw
komt ook de volgende keer terug.
Vrijwilligers bedankt voor jullie inzet en enthousiasme !
Het volgende Repair Café is zaterdag 30 oktober, deze keer in Simpelveld in de Rode Beuk.
Zaterdag 27 november zijn we weer in Heerlen in Sam-Sam.
Kijk voor info op www.repaircafeparkstadlimburg.nl of op Facebook
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MINICURSUS ‘MIJN-VERLEDEN
VOOR BEGINNERS’

Les 6: Het einde der mijnen, sluiting &
sloop
Sommigen zagen het aankomen, maar niemand kon het zich voorstellen: Limburg zonder
steenkolenmijnen. Toch bleek de mijnsluiting
onvermijdelijk. In deze laatste les van de minicursus leer je hoe en waarom de mijnen zijn
gesloten en wat de impact daarvan was op de
regio.
De aanleiding
De mijnen in Nederland behoorden in de jaren 50 en 60 tot de modernste van Europa. Al die boven- en ondergrondse technologie was best
duur, maar steenkool bracht ook veel op. Totdat de concurrentie om de
hoek kwam kijken. Langzamerhand stapten industrieën over op stookolie
en in Amerika lag door dagbouw de steenkool letterlijk voor het oprapen.
Verschepen naar Europa was nog steeds goedkoper dan ze honderden
meters diep onder de Limburgse grond vandaan te halen. De ontdekking van de gasbel in Slochteren in 1959 bleek de doodssteek voor de
Limburgse mijnen. Ze draaiden inmiddels zo’n 180 miljoen gulden verlies
per jaar…
De aankondiging
Het begin van het einde van de mijnen in Limburg wordt gemarkeerd
door de historische toespraak van minister Den Uyl. Die vond plaats op
De historische toespraak van minister
Den Uyl in de stadsschouwburg van
Heerlen

De sluiting
Al een maand na de aankondiging werd actie ondernomen. Dat
bestond eerst uit fusies, zoals de
Staatsmijn Emma-Hendrik. Ook
de Oranje Nassau III en IV fuseerden. De Staatsmijn Maurits
in Geleen sloot als eerste mijn in
1967. Mijnwerkers vonden banen
bij DSM, de DAF-fabriek in Born,
bij de overheid (CBS en ABP), bij
sociale werkplaatsen en bij tijdelijke bedrijven die vooral vanwege
de overheidssubsidies opdoken,
maar erna weer failliet gingen.
Het bleek niet genoeg. Intussen
sloten de mijnen stuk voor stuk
en bleef de werkeloosheid stijgen.
Mijnwerkers gingen in Duitsland
of België weer ondergronds of als
je helemaal geen perspectief had,
verhuisde je uit de regio. Precies
zoals gepland kwamen tien jaar
later de allerlaatste kolen uit de
allerlaatste mijn. Dat gebeurde op
31 december 1974 in de Oranje
Nassau I-mijn in Heerlen.

17 december 1965 in de Stadsschouwburg in Heerlen. De boodschap:
alle twaalf Limburgse mijnen, zowel die van de staat als particuliere mijnen, zouden binnen tien jaar hun deuren sluiten.
Hoewel er geruchten moeten zijn geweest, kwam het nieuws in de mijnwerkersgemeenschap als een schok. Het hele leven draaide al generaties
lang om de mijnen, hoe moest dat nu verder? De overheid had samen
met het bedrijfsleven een plan: de Eerste Mijnnota. Er werd een belofte
gedaan, ‘geen sluitingen zonder vervangende werkgelegenheid’.
Dat was niet de enige reden waarom het grote nieuws relatief makkelijk
geaccepteerd werd en waarom protesten uitbleven. Vakbondsleider Frans
Dohmen, die groot vertrouwen genoot van de mijnwerkers, had zich
achter de plannen geschaard. Hij zei zelfs in 1960 al dat die ongezonde
mijnen niet snel genoeg gesloten konden worden. Daarnaast was de hele
samenleving gebouwd op gehoorzaamheid: aan de kerk, de mijnen en de
staat. Zij zouden – zoals ze altijd hadden gedaan – wel iets regelen…
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De sloop
Zoals je in les 4 hebt kunnen lezen,
besloeg zo’n mijnbedrijf een enorm
terrein met koeltorens, schachtgebouwen, loodsen, afvalbergen,
slikvijvers en schoorstenen. In het
huidige landschap is hier vrijwel
niets van over. Dat is het gevolg

van de operatie Sanering Mijnterreinen die meteen na de sluiting in 1975 begon.
Waarschuwing: hierna beelden waarvan je verdrietig zou kunnen worden...

Sloop van Oranje Nassau III-mijn

Linksboven: sloop van Staatsmijn Emma en
linksonder; sloop Staatsmijn Maurits
De gebouwen stonden toen vaak al jaren leeg, het begon in verval te
raken en werd onveilig. Alles ging tegen de vlakte onder het motto ‘van
zwart naar groen’. Steenbergen werden afgegraven en nieuwe natuur
werd aangelegd. Een geschiedenis werd bijna helemaal weggepoetst,
maar niet helemaal…
Deze zesdelige minicursus werd je aangeboden door het Nederlands
Mijnmuseum in Heerlen. Wij hopen dat je veel hebt geleerd en ook
enthousiast geworden bent over het mijnverleden. Intussen gaan wij
onverminderd door met het vertellen van het belangrijke verhaal van de
Limburgse steenkolenmijnen.
Dit was pas het topje van de steenberg ;)
Sta je ook achter ons werk? Er zijn verschillende manieren om ons te
steunen! Volg ons op Facebook of Instagram en nodig anderen uit om
dat ook te doen. Bezoek ons museum in Heerlen. Hier vertellen wij je
nog veel meer, in een van de laatste schachtgebouwen van Nederland.
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Je kunt ook Vriend van het Nederlands Mijnmuseum worden voor
maar €15,- per jaar. Stuur hiervoor
een mail naar
info@nederlandsmijnmuseum.nl.

WRAPS UIT DE OVEN

Ingrediënten:
- 300 gr (mager) rundergehakt
- 8 wraps
- 1-2 paprika’s
- 1 ui
- halve tot 1 rode peper
- geraspte kaas
- 1 teen knoflook
- 2 blikjes tomatenblokjes, 800 gr
- 2 theelepel basilicum
- 1 tl tijm
- 1 tl oregano
- snufje zout en peper
Bereiding:
Giet een scheutje olie in een pan
en bak het uitje met de knoflook,
rode peper, paprika en de knoflook.
Voeg na circa 2 minuten het gehakt
toe en bak dit rul.
Als het gehakt gaar is, voeg je 1
blik tomatenblokjes toe, een snuf
peper en de kruiden. laat dit ongeveer 5 minuten pruttelen. verdeel
daarna de helft van het andere
blikje met tomatenblokjes over de
bodem van de ovenschaal.
Vul de wraps met het gehaktmengsel en rol de wraps op. leg alle
wraps naast elkaar in de ovenschaal en verdeel de andere helft
van de tomatenblokjes over de
wraps.
Verdeel wat geraspte kaas over de
wraps en zet de wraps voor circa
10-15 minuten in de oven totdat
de kaas gesmolten is. serveer de
wraps uit de oven met een lekkere
salade.

PLAATTAART MET
SHOARMA
Ingrediënten:
500 gr. shoarma (lamsvlees)
- 1 zoete puntpaprika
- 1 middelgrote ui
- 2 eetlepels sambal
- 1 ei

-

Een paar takjes bladpeterselie
1 rode ui
1/2 komkommer
100 gram geraspte kaas
Een handje ijsbergsla
Knoflooksaus
Shoarmasaus

Bereiding:
Snijd de paprika in stukjes en de ui
in halve ringen. Verhit een beetje
olie in een koekenpan. Doe de
paprika en de ui in de pan en bak
tot het begint te geuren. Voeg de
shoarma toe en bak even mee. Er
hoeft alleen een bruin laagje om
de shoarma te komen. Garen doet
het straks in de oven.
Verwarm de oven voor op 200
graden.

Rol het bladerdeeg uit en maak
met een mes een inkeping voor de
rand. Let op dat je het deeg niet
doorsnijdt. Prik het midden van het
bladerdeeg een paar keer in met
een vork.
Besmeer de plaattaart met de
sambal. Als er kinderen mee-eten
waarvoor dit te pittig is kun je
deze stap ook overslaan.
Verdeel het shoarmamengsel over
het bladerdeeg. Bestrooi met geraspte kaas.
Kluts het eitje los. Besmeer de
randen van de plaattaart met ei.
Schuif de plaattaart in de oven en
bak in 15 tot 20 minuten gaar en
goudbruin.
Versnipper een rode ui, snijd de
komkommer in kleine stukjes en
hak de peterselie fijn. Bestrooi de
plaattaart met ijsbergsla, rode ui,
komkommer en peterselie. Maak
af met shoarma en knoflooksaus.
Serveer de plaattaart met shoarma
direct.
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ZOMERSE WITLOFSALADE
MET GEROOKTE KIP EN
MANGO
Ingrediënten:
- 2 stronken witlof
- 1 eetrijpe mango
- 1 gerookte kipfilet
- Verse bieslook
- 1 el mayonaise
- 2 el yoghurt
- 1/2 el citroensap
- Half rood pepertje, ontzaad en
fijngehakt
- Kneepje honing
- Klein handje in water geweekte
witte rozijnen
Bereiding:
1. Snijd de witlof in smalle repen en
doe ze in een grote kom. Houd een
paar blaadjes achter voor garnering.
2. Schil de mango en verwijder de
pit. Snijd de mango en de kipfilet
in blokjes en voeg deze samen met
de rozijnen toe aan de witlof.
3. Maak een dressing van de
mayonaise, yoghurt, pepertje,
citroensap, honing en wat geknipte
bieslook. Roer alles goed door elkaar en meng de dressing door de
salade.
4. Proef en breng eventueel nog
verder op smaak met peper en
zout.

Welzijnsstichting Alcander biedt aan:

BEWEGINGSLESSEN ISMAKOGIE IN ‘ONS
TREFCENTRUM’
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: 0458501981
Waar en wanneer?
• ‘Ons Trefcentrum’, Pius XII Plein
38, 6433 CZ in Hoensbroek.
• maandagochtend van 11.30 tot
12.30 uur; 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!
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MAAK ZELF EEN
HERFSTHUISJE

3. Plaats het balletje of opgerolde
sok te midden van de strengen wol
onder het strikje. Houd het balletje
op z’n plek door eronder nog een
strikje te maken.
4. Verdeel het wol in 8 delen. Vlecht
elk deel afzonderlijk en maak vast
met een strikje.
5. Knip het haar tot gelijke lengten,
doe hetzelfde bij de uiteinden van
ieder tentakel.
6. Gebruik een stopnaald en wol om
oogjes te naaien. Je kunt er ook
voor kiezen om veiligheidsoogjes
eraan te naaien.

Wat heb je nodig:
Voor het huisje:
- Een klein postdoosje
- Bruine verf en een kwast
- Kastanjes en bladeren in
verschillende kleuren
- Knutsellijm en houtlijm
Voor de poppetjes:
- Een paar kralen
- Dopjes van eikeltjes
- Een klein stukje vilt
Werkwijze huisje
- Allereerst verfden een klein doosje bruin. Ons doosje had behoorlijk
wat verflagen nodig, vanwege de print die er op staat.
- Vervolgens maakten we een deurtje in het huisje en lijmden we de
bovenkant dicht.
- Daarna plakten we met kinderlijm bruine blaadjes op de voor- en
achterkant.
- Voor de kastanjes hebben we houtlijm gebruikt. Die plakten we rij
voor rij. Pas als de onderste rij gedroogd is kun je aan de volgende rij
beginnen.
- Daarna plakten met kinderlijm de rode blaadjes op het dak.
- In het huisje plakten we een stukje gekleurd inpakpapier, maar dat kun
je ook verven of naturel laten.
Werkwijze poppetjes
- Met kinderlijm lijmden we twee kralen op elkaar. Op het bovenste
kraaltje paste precies het dopje van een eikeltje. Je moet de
poppetjes wel goed laten drogen. Grote-mensen-lijm is natuurlijk
steviger, maar dat kunnen kinderen weer niet zelf doen.
- Van een klein strookje vilt maakten we een sjaaltje. Ook dit
maakten we met lijm vast.

OCTOPUS VAN WOL
Heb jij ooit zo’n leuke octopus gezien? Ga er samen met jouw kind
voor zitten en maak deze zelf. Wat
heb je er voor nodig? Wat restjes
wol en een flinke portie geduld, maar
het eindresultaat is zo leuk!

Domme meester
Geert zit op school. De meester
zegt: ‘Wie zichzelf dom vindt,
gaat staan.’ Iedereen blijft zitten. Opeens gaat Geert staan. De
meester vraagt: ‘Dus je vindt dat
je dom bent, Geert?’ Waarop Geert
antwoordt: ‘Nee meester. Ik vind
mezelf helemaal niet dom. Maar ik
vind het zielig dat u de enige bent
die staat.’
Gang

Jantje zit in de klas en zegt: ‘Broemm
broem...’ Juf zegt: ‘Jantje, stop daar
eens mee!’ Jantje: ‘Broem broem...’
Juf: ‘Jantje, als je dat nog een keer doet
dan moet je naar de gang!’ Tijdje later...
‘Broem broem broemm broemmm’,
zegt Jantje. Juf: ‘Jantje, ik ben er klaar
mee! Ga nu naar de gang!’ ‘Sorry,’ zegt
Jantje, ‘mijn benzine is op!’
Gierig
De juf vraagt aan Tim: ‘Als je vader
tien euro heeft en jij vraagt drie euro,
hoeveel heeft je vader nog over?’ Tim:
‘Nog steeds tien euro, juf. Mijn vader is
gierig!’

Dit heb je nodig:
- Wol
- Schaar
- Kleine bal of oude sok
- Stopnaald en wol voor ogen of
veiligheidsoogjes, naald en draad
Zo maken we het:
1. Knip veel strengen wol van ± 30 cm, je hebt een flinke hoeveelheid
nodig. Dit kun je met z’n tweeën doen; een houdt de armen op ongeveer
30 cm van elkaar, de ander draait de wol af om de polsen. Als er een behoorlijke dikke streng is ontstaan, knip je de wol aan beide kanten door.
2. Bundel alle strengen en maak deze aan elkaar vast door een strik in
een ander kleur wol te maken ongeveer 2 cm van het uiteinde.
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HEERLENAREN DOORBREKEN TABOE OP
EENZAAMHEID
Moedige Heerlenaren delen hun
persoonlijke ervaring met eenzaamheid. Het verhaal van Max
& Ria is het eerste in deze video
en verhalen reeks. Als echtpaar
zijn ze niet eenzaam maar zij
weten hoe het is om je alleen te
voelen.
Wethouder Adriane Keulen (Integraal Ouderenbeleid & Buurtgericht
Werken): “Eenzaamheid is geen
eenvoudig gespreksonderwerp.
Zeggen dat je moe bent of het druk
hebt, is meer geaccepteerd dan
zeggen dat je je eenzaam voelt.
Mensen die eenzaam zijn, denken
daardoor soms dat het hun eigen
schuld is en schamen zich daarvoor. Met deze reeks persoonlijke
verhalen van moedige Heerlenaren,
doorbreken we het taboe en maken
we eenzaamheid bespreekbaar.”

Het verhaal van Max en
Ria
‘Wij weten hoe het is om je alleen te voelen’
Ze leerden elkaar in 1978 kennen.
Zo’n 43 jaar, twee dochters, twee
schoonzoons en drie kleinkinderen
later weten Max (64) en Ria Pool
(63) wel wat het leven te bieden
heeft. En dat is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Ze leerden
elkáár goed kennen, maar ze kwamen ook zichzelf tegen. Max en Ria:
“Als echtpaar zijn we niet eenzaam.
Maar we weten wel hoe het is om je
alleen te voelen.”
De voordeur van hun Heerlense
woning in Heksenberg zwaait open.
Hond Mea begroet de bezoeker en
er staat al koffie op tafel. Iedereen
is welkom in huize Pool en vooral
Max heeft nog een druk leven. Zoals
zijn dagelijks wandelingen met de
hond, maar bijvoorbeeld ook met
de organisatie van evenementen als
de wielerronde de Pijl van Heerlerheide, die hopelijk dit jaar weer
gereden kan worden.
Samen toch alleen
Toch betekent regelmatig contact

met mensen niet automatisch dat
je je dan nooit alleen voelt, weet
het stel. Ria heeft MS en is aan huis
gekluisterd. “Max heeft geregeld
afspraken buitenshuis. Hoewel de
kinderen langskomen en ook buren
af en toe binnenlopen, voel ik me
op die momenten alleen. Dan bel ik
iemand op. Verder kijk ik veel tv of
doe spelletjes op de computer.”
Max knikt: “Ons verleden heeft ons
gevormd en speelt een rol in onze
manier van beleven en reageren.
Naast MS heeft Ria verlatingsangst.
Halverwege mijn afspraak bel ik
altijd even naar huis. Of ik vraag iemand, zoals de kinderen of iemand
anders even extra te bellen of langs
te gaan. Dat vragen om hulp was
een eenzaam leerproces.”
Hoe het begon
Hun gezamenlijk leven begon in
discotheek Kiss aan de Bokstraat
in Heerlerheide. Max: “Ik was in
militaire dienst en had verlof. Samen met een vriend zat ik wat te
drinken. En toen kwam zij binnen,”
met een hoofdknik naar Ria. Om
Ria’s mond vormt zich een lachje,
als Max verder gaat. “Ik zeg tegen
mijn vriend, wat een lekker ding.
Hij zegt, ik ken haar wel, ze zat bij
mij in de klas. Omdat het voorstelrondje dat mijn vriend me beloofde
maar niet kwam, heb ik zelf het
initiatief genomen.” Ria: “Ik zag
hem komen in zijn soulbroek met
krijtstreep en ik vond hem wel een
leuke vent.”
Drie maanden later ging het stel
samenwonen en nog een aantal
maanden later deed Max Ria een
huwelijksvoorstel. “Ik zei, wat dacht
je ervan als we gingen trouwen.”
Ria lacht: “Niks bloemen,
of op een knie. Maar ik
heb wel ‘ja’ gezegd!”
Heftige gebeurtenissen
en
emoties
In augustus 1979 trouwde
het stel en een paar maanden later was Ria zwanger.
Op dat moment startte er
een achtbaan aan emotionele gebeurtenissen. De
bevalling was heel zwaar.
Ria: “Ik heb een week in
het ziekenhuis gelegen, ze
vreesden voor mijn leven.”
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Later bleek dat Ria al jaren aan MS
leed. Max werkte op dat moment als
slager en ging op een dag, tijdens
zijn werk, door zijn rug. “Ineens lag
ik op de grond en kon ik mijn benen
niet meer bewegen. Ik had helemaal niet in de gaten dat mijn rug
zo versleten was. Na een MRI had ik
de keuze: of verder in een rolstoel
of een spannende, zware operatie.
Ik koos voor de tweede optie. Nog
altijd heb ik veel pijn, maar ik loop.
Vorig jaar werd ik met een hartinfarct opgenomen in het ziekenhuis.
Dat was net aan het begin van de
coronapandemie. Een heftige tijd.
Ik lag 2 weken alleen op een kamer.
Dan ga je nadenken.”
Niet zielig
Op al deze en andere moeilijke
momenten in hun leven had het
echtpaar veel steun aan elkaar.
Maar Max ontdekte nog iets. “Ik
moest van jongs af aan zelfstandig
zijn. Ik regelde het wel, liet nooit
mijn emoties zien, ik was koppig
en vroeg nooit om hulp. Pas toen ik
me kwetsbaar op durfde te stellen
en kon zeggen: ‘ik heb hulp nodig’,
voelde ik me niet meer alleen. Er
kwam ook meteen hulp, uit verwachte en uit onverwachte hoek.”
Ria: “Dat doen we zelf ook, anderen aanmoedigen om te praten. Ik
kan heel goed luisteren. Dus als ik
zie dat iemand in de put zit, zeg ik,
vertel maar, ik luister. Dat helpt!”
“Ga niet bij de pakken neerzitten,”
vult Max aan, “Ben je alleen, pieker
je ergens over, of heb je hulp nodig,
schaam je niet en vraag om hulp,
praat, deel je emoties. Dat is niet
zielig, dat is juist heel sterk. En er
gaat een wereld voor je open.”

Meer aandacht en ondersteuning voor senioren in Heerlen

Huisbezoek Senioren
vernieuwd en uitgebreid
Het huisbezoek aan ouderen
in Heerlen wordt vernieuwd en
uitgebreid per 1 oktober. Zo gaat
de leeftijd waarop iedere Heerlenaar een huisbezoek aangeboden
krijgt, omlaag van 80 naar 75 jaar.
Daarnaast kunnen ook mensen
van 66 jaar en ouder desgewenst
een bezoek aanvragen. Naast de
verruiming zijn ook de gesprekken
anders van aard. De ouderenconsulenten geven meer uitleg over
financiële regelingen en mogelijkheden om anderen te ontmoeten
in de buurt.
Adriane Keulen, wethouder integraal ouderenbeleid: “Ons ouderenbeleid is erop gericht dat
mensen in onze stad gezond en
gelukkig ouder worden. Het huisbezoek aan senioren is een van
de middelen die daarvoor worden
ingezet. Heel belangrijk is dat álle
senioren het aanbod krijgen, dus
ook mensen die niet op het idee
komen om informatie of hulp te
zoeken. Die geen vragen stellen of
ons niet weten te vinden. Met de
huisbezoeken kunnen we informatie en advies op maat leveren. We
kunnen senioren concreet wegwijs maken in de vaak complexe
regelgeving en horen wat er leeft.
Door een persoonlijke benadering
weten we beter wat de behoefte is
en kunnen wij ons aanbod hierop
richten.”
Nieuwe stijl: meer info of hulp
op maat
Tijdens de huisbezoeken nieuwe
stijl krijgen ouderen informatie
over bestaande voorzieningen,
zoals de WMO, regelingen en
subsidies. Ook kan de ouderenconsulent helpen bij het doen
van een aanvraag. Daarom wordt
vanaf 1 oktober gebruik gemaakt
van de voorzieningenwijzer. Deze
is speciaal ontwikkeld om mensen
bewuste keuzes te helpen maken.
Hiermee wil de gemeente voorkomen dat ouderen hulp of financiële
ondersteuning mislopen waar zij
wel recht op hebben.

Meer informatie en aanmelding
Vanaf 1 oktober krijgen senioren
die hun 75e verjaardag vieren,
automatisch een aanbod voor
een huisbezoek. Het huisbezoek
is gratis. Mensen die eerder geen
gebruik van dit aanbod hebben gemaakt, kunnen zich gerust alsnog
aanmelden. Bovendien kunnen ook
senioren vanaf 66 jaar al een huisbezoek krijgen, als zij dit graag
willen. Aanmelding kan telefonisch via 045-5602525 of via mail
(jschoenmaekers@alcander.nl).
--Dienstverlening dichtbij inwoners in SCHUNCK-bibliotheken

Extra gemeentelijke informatiepunten in Hoensbroek, Heerlerheide,
Heerlerbaan en HeerlenCentrum
Op woensdag 8 september is het
gemeentelijk informatiepunt officieel van start gegaan in elke
SCHUNCK Bibliotheek in Heerlen.
Voor inwoners komt hiermee een
plek in de stadsdelen, dichtbij
huis, waar zij persoonlijk vragen
kunnen stellen over de gemeente
Heerlen. Iedereen kan zonder
afspraak binnenlopen voor hulp bij
het zoeken naar informatie. Ook
mensen die niet lid zijn van de
bieb.
Met het informatiepunt wil de
gemeente de toegankelijkheid van
haar dienstverlening verhogen.
Niet iedereen is even taalvaardig
of digitaal vaardig. Het gemeentelijk informatiepunt wijst mensen
de weg en biedt een helpende
hand. Bijvoorbeeld met het zoeken naar de juiste informatie op
internet en het maken van een
afspraak om iets te regelen met de
gemeente.
Adriane Keulen (wethouder dienstverlening en burgerbetrokkenheid): “met de opening van deze
gemeentelijke informatiepunten
staan we in directer contact met
onze inwoners. Ik ben enorm blij
dat we weer in de stadsdelen
vertegenwoordigd zijn en ik roep
iedereen met vragen op om naar
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Foto: Prisca Niël.
de bieb te komen. Een kop koffie staat altijd klaar. De SCHUNCK
Bibliotheek is ook een gezellig
buurtpunt.”
In eerste instantie is het gemeentelijk informatiepunt een proefproject van 6 maanden. De gemeente
Heerlen bekijkt welke vragen binnenkomen. Zo kunnen we kijken
hoe de behoefte is onder inwoners
en hopelijk onze dienstverlening
nog beter laten aansluiten.
Samenwerking Informatiepunt Digitale Overheid van SCHUNCK
Het gemeentelijk informatiepunt is
onderdeel van het informatiepunt
Digitale Overheid van SCHUNCK.
Dit informatiepunt biedt laagdrempelige info en hulp aan minder
digitaal vaardige mensen, mensen
die niet bekend zijn met de overheid en mensen met een lees- en
schrijfprobleem. Hierbij kan een
vraag ook leiden tot een gesprek
over hulp. SCHUNCK immers,
helpt al diverse groepen met de
ontwikkeling van taalvaardigheden
of digitale vaardigheden.
---

Inclusieve wandeltip
Terworm!

Er zijn rolstoeltoegankelijke routes
over het prachtige Terworm. In
boekjesvorm liggen ze bij Visit
Zuid-Limburg in Heerlen (voormalige VVV). De routes zijn getoetst
door de Cliëntenraad Heerlen en
voor iedereen toegankelijk: zo
kunnen wij allemaal genieten van
de natuur in en om Heerlen.
Uitgebreide routeomschrijvingen
zijn gratis te downloaden via de
site van de Cliëntenraad Heerlen
https://bit.ly/3Bvf0wD
--------------------------------Help de politie met het oplossen van strafbare feiten

zijn. Als dat zo is, neemt de politie
contact op met de eigenaar van de
betreffende camera en vraagt of
de beelden gebuikt mogen worden
voor het oplossen van de zaak.
De politie kan dus niet zonder
toestemming van de eigenaar de
beelden bekijken.
Wilt u een bijdrage leveren aan
het opsporingswerk van de
politie?
Meld uw camera dan aan bij
https://www.politie.nl/onderwerpen/camera-in-beeld.html.
Daar staan ook antwoorden op veel
gestelde vragen.

Meld uw beveiligingscamera aan bij ‘Camera in
Beeld’
Ondernemers
en burgers die
beveiligingscamera’s bij hun bedrijf of
woning hebben kunnen die laten registreren bij
‘Camera in Beeld’. Op die manier
kunnen ze politie helpen bij het oplossen van incidenten en misdaden.
De particuliere camera’s maken
(binnen de daarvoor geldende
regels) niet alleen opnames van
hun eigen terrein, maar soms ook
van een stukje openbare ruimte.
Voor de politie kunnen deze camerabeelden een waardevolle bijdrage
zijn bij het oplossen van strafbare
feiten zoals inbraken, overvallen en
berovingen. Dan is het wel belangrijk dat de politie snel kan beschikken over eventuele opnames.

BERICHT VAN DE
WIJKBOA’S
Beste bewoners van ZeswegenNieuw Husken,
De laatste tijd wordt er weer veel
afval gedumpt. Dit is natuurlijk niet
de bedoeling. Niet alleen omdat
het niet mag, te vroeg aanbieden
of verkeerd aanbieden, maar ook
omdat het voor ongedierte zorgt
en dat wilt natuurlijk niemand.
Tevens zorgt het voor verloedering
van de wijk. Als u bij een cluster
bent en deze doet het niet, neem
dan contact op met Rd4 zodat
deze gemaakt word. Ook als het
cluster het niet doet is het niet
de bedoeling dat afval naast het
cluster word neergezet. Indien u
afval naast het cluster aantreft, ook
PMD-afval, meld het dan bij Rd4.
Wij horen regelmatig “melden heeft
toch geen zin.” Melden heeft altijd
zin! Of het nu gaat het om afval
dumping in het park of een andere
overlastmelding. Wij zijn dan wel
veel in de wijk maar wij zien helaas
ook niet alles. Wij vragen u dan
ook om meldingen te maken bij
ons melding nummer (045) 14045.
De wijkboa’s

Online database
Burgers en ondernemer helpen
daarbij als ze hun camera’s aanmelden bij ‘Camera in Beeld’. Dat is
een online database van de politie,
waar alle (particuliere en overheids-)camera’s op een kaart staan
aangegeven. Zo heeft de politie
overzicht welke camera’s op welke
plek hangen en waar zij opnames
van maken.
Contact net de eigenaar
Is ergens iets gebeurd? Dan kan
de politie via dat systeem heel snel
zien of er camera’s in de buurt
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RUGGESTEUN ZOEKT VRIJWILLIGERS
Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers bieden ondersteuning aan mantelzorgers in Parkstad. Mantelzorgers krijgen een steeds zwaardere taak. Daarom is Ruggesteun op zoek naar vrijwilligers die de mantelzorger een paar uurtjes per week wil vervangen. Soms is er geen mantelzorger en
kan een vrijwilliger een vervanging zijn en een alleenstaande hulpvrager sociaal contact bieden.
Ondersteuning op maat
Bij Ruggesteun worden allerlei vormen van ondersteuning geboden, dus er is keuze. Zo zijn er veel mensen die
snakken naar wat sociaal contact, behoefte hebben aan een luisterend oor of op zoek zijn naar iemand die even
mee naar buiten kan gaan als dit zelfstandig niet meer lukt. Een kaartje leggen op bijv. woensdagmiddag of een
keer per week een kopje koffie drinken, praten over vroeger,” er gewoon zijn”, kan een enorm verschil maken
voor hen. De ondersteuning verschilt dan ook van mens tot mens en wordt ‘op maat’ ingevuld, waarbij de regie
nadrukkelijk bij de hulpvrager en zijn eventuele mantelzorger ligt. Ook de vrijwilliger heeft een keuze en wordt
‘op maat’ ingezet. De aard van het vrijwilligerswerk waar uiteindelijk voor gekozen wordt, moet bij de persoon
passen
Liever niet structureel ingezet worden maar incidenteel en flexibel? Ook dit kan bij Ruggesteun. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan iemand begeleiden naar het ziekenhuis of naar een groepsactiviteit.
Verhaal van een mantelzorger en hulpvrager:
Iedere week worden mijn vrouw en ik bezocht door een vrijwilliger van Ruggesteun. Mijn vrouw en ik willen zo
lang mogelijk samen thuis blijven wonen. Terwijl de vrijwilliger mijn vrouw gezelschap biedt kan ik boodschappen gaan doen of een wandeling maken om “ mijn accu “op te laden. Hier knap ik echt van op en kan ik de zorg
aan mijn vrouw langer blijven bieden. Voor mijn vrouw worden deze uurtjes ook als heel prettig ervaren!
Contact
Spreekt deze vorm van vrijwilligerswerk jou aan? Dan kun je telefonisch of via de mail contact opnemen met
een consulent van het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad en Ruggesteun.
Tel:
045-2114000,
E:
info@mantelzorgparkstad.nl
I:
www.mantelzorgparkstad.nl

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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HET ACTIE COMITÉ; MET DE BUS NAAR DE
ALDI
Een directeur die zich verstopt voor zijn personeel of klanten.
Franse taferelen in Limburg? Niets is minder waar in het geval
van ALDI-directeur Gideon van Bussel. De ALDI-baas dook voor
50 buurtbewoners uit de Heerlense buurt Zeswegen.
Velen van hen zijn op hoge leeftijd, zitten in een rolstoel, van de basisschoolleeftijd of doen anderszins geen vlieg kwaad. De Aldi-directeur liet
zich van zijn slechtste kant zien.
Supermarkt Moet Blijven
De Heerlense buurt verzet zich tegen het aange-kondigde vertrek van
de supermarktmultinational. Woensdagmiddag vertrok een volle bus en
enkele auto’s uit Zeswegen naar het Aldi-kantoor in Roermond voor een
aangekondigd bezoek. Zeswegenaren die slecht ter been zijn, rolstoelers
en anderen voor wie een supermarkt in de buurt onmisbaar is, arriveerden in Roermond. Daar weigerde de Aldi-directeur naar buiten te komen.
26 miljard winst
Na 20 jaar van de buurt geprofiteerd te hebben, wil de Aldi uit Zeswegen vertrekken om elders meer winst te maken. Eerder probeerde de
discounter al stiekem een plan ten koste van Zeswegen te realiseren
kilometers verderop. De buurt kreeg daar lucht van, haalde ruim 1.000
handtekeningen op en stak een stokje. Zeswegen kwam massaal in actie
en kreeg steun van de SP, de basisschool, woningcorporatie en gemeentebestuur.
Vluchtgedrag voor winstbejag
“De Aldi-directeur duikt voor z’n eigen klanten. 26 miljard maakt de Aldi
winst en nu willen ze als een dief in de nacht vertrekken uit buurten waar
mensen wonen met bescheiden inkomens.” Zegt Timoer Reijnders van
de SP die het actiecomité ondersteunt. “Dat stiekeme,
dat vluchtgedrag voor winstbejag dat steekt mensen
enorm.”
Duiken is geen oplossing
Of Zeswegen nu terneergeslagen is? In tegendeel: “Zeswegen laat zich niet flessen, als de directeur zich verstopt, gaan wij naar zijn internationale baas in Essen.”
Liet de Zeswegense Lizette weten. “Wij stoppen pas als
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Aldi eindelijk verantwoordelijkheid
neemt voor een oplossing. Duiken is geen oplossing, meneer de
directeur.” zegt buurtbewoner Hans
van Dijk.
Vindt u ook dat de buurtsuper behouden moet blijven voor Zeswegen? Wilt u het actiecomité Zeswegen-Nieuw Husken helpen? Stuur
een mailtje naar SP@Heerlen.nl
Hartelijke groet,
Het Actiecomite Zeswegen Nieuw
Husken; Anita, Jos, Hans, Mandy,
Cees, Ronald, Timoer

SAMEN OP PAD MET BUSPLUS
HEERLEN

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

Niet mobiel en toch op pad? Mensen ontmoeten en
samen uitstapjes maken? Rijd dan, vanaf vrijdag 11
juni, mee met Busplus Heerlen!

Alarm nummer
Politie (geen spoed)
Misdaad anoniem
Handhaving BOA Bente Körfer
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

Een bus die 55-plussers uit Heerlen, voor een klein bedrag,
vervoert naar markten, winkelcentra of supermarkten. Ook
dagtripjes zoals ritjes naar de Eifel, een bezoek aan een
museum en andere bezienswaardigheden, staan op het
programma.
Rob Rörik en Giesela Mols zijn de initiatiefnemers. Zij
namen ook het voortouw om buurthuis Butting Inn weer
te openen en namen Busplus Heerlen mee in dat plan.
Giesela en Rob: “Sociale contacten en uitjes zijn belangrijk voor een mens. Maar wat als je niet of minder mobiel
bent? Voor die mensen is er nu Busplus Heerlen. Voor een
klein bedrag ga je samen op pad. Busplus helpt de oudere
inwoners van Heerlen om niet eenzaam achter de geraniums te zitten, maar mensen te ontmoeten en samen met
anderen uitstapjes te maken.”
Betrokken bewoners
De gemeente Heerlen verstrekte een eenmalige financiële
ondersteuning aan dit bewonersinitiatief. Wethouder Adriane Keulen (Integraal Ouderenbeleid, Buurtgericht Werken):
“Geweldig dat twee betrokken bewoners uit Heerlerheide
ervoor hebben gezorgd dat deze Busplus er is gekomen.
Niet iedereen is even mobiel en eenzaamheid ligt op de
loer als je teveel aan huis gekluisterd raakt. Ook daarom is
ook deze Busplus zo belangrijk. Ik hoop dat mensen hierdoor nieuwe ervaringen en contacten kunnen opdoen.”
Hoe het werkt
Wie gebruik wil maken van Busplus Heerlen betaalt maandelijks 4 euro lidmaatschap. Voor de ritjes worden gereduceerde tarieven berekend die afhankelijk zijn van het
aantal kilometers. Rob en Giesela: “Bij iedere rit gaat er
naast de chauffeur een begeleider mee die ook van dienst
kan zijn bij het in- en uitstappen. Mensen kunnen ook zelf
ideeën aandragen voor uitstapjes. Want dat is de opzet;
eropuit met anderen die ook niet of minder mobiel zijn,
samen dingen beleven en zien, contact hebben, een fijne
dag beleven en hopelijk nieuwe vriendschappen opbouwen.
Een betere motivatie kunnen wij ons niet wensen!”
Kijk voor meer informatie op www.busplusheerlen.nl of bel
met +31 (0) 452 002 439.

Huisartsenpraktijk Zeswegen
Night Care (huisartsencentrale)
Tandarts Kruszel
Uwfysio Zeswegen

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
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
Peuteropvang Kiddooh
06-51877873
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
De redactie van Buurtblad de NieuwSweg kan
altijd een handje hulp gebruiken bij het aanleveren en/of schrijven van stukken voor dit blad.
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich hiervoor melden bij John Scheepers 045-5708315
(’s avonds) of Ingrid Neven 06-53316035
(tijdens kantooruren).

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