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BERICHT ALDI BETREFFENDE
SLUITINGSDATUM
Aan de bewoners van Zeswegen,
Reeds enige tijd is bekend dat het filiaal van ALDI in Zeswegen gaat sluiten. We weten dat buurtbewoners hier teleurgesteld over zijn
en begrijpen deze teleurstelling.
ALDI Roermond B.V. heeft al jaren geleden bij de gemeente Heerlen kenbaar gemaakt dat het filiaal een te klein verzorgingsgebied bedient om als
discounter op deze plek te kunnen voortbestaan. Inmiddels is overeengekomen dat de sluitingsdatum 31 december 2022 is. Tot de sluiting is iedereen uiteraard welkom om de boodschappen te doen bij ALDI in Zeswegen.
We vertrouwen erop dat de gemeente Heerlen en de eigenaar van het
pand tot een oplossing komen voor de invulling van het pand na het vertrek van ALDI. Wij zullen ons inspannen om een goede alternatieve ALDIlocatie in de buurt te vinden. Ons streven is alle inwoners van Zeswegen
en buurtwijken nog vele jaren te kunnen bedienen.
Mochten er hieromtrent ontwikkelingen te melden zijn, zullen we de buurtbewoners op de hoogte brengen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Directie ALDI Roermond B.V.

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

Onze voorzitter Theo Latten heeft onlangs aangegeven in de loop van
volgend jaar te willen stoppen bij Stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw
Husken aangezien hij verhuisd is en niet meer in onze buurt woont. Ook
een ander bestuurslid, mevr. Christa Koedam, heeft aangegeven te willen
stoppen, ook zij gaat onze buurt verlaten.
We zijn op zoek naar vrijwilligers en kandidaten voor een bestuursfunctie.
Lijkt het u een uitdaging om (incidenteel of ter overbrugging) iets voor
uw buurt te kunnen betekenen, wilt u meedenken of ons van advies en
ideeën voorzien, of weet u iemand die hierin geïnteresseerd is, neem dan
contact op via info@stichting-buurtbeheer-znh.nl Voor informatie kunt u
bellen met 06-1242 5992.

Contact met het bestuur?

Indien u contact wil met het bestuur van de Stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken, bel dan even 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.

om contact met ons op te nemen
via 06-1242 5992 of mail
info@stichting-buurtbeheer-znh.nl.

Vergadering Buurtbeheer
bijwonen

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

Voorstelronde organisaties Zeswegen-Nieuw
Husken

In onze buurt, en met name in
Sam-Sam, zijn er diverse organisaties gehuisvest. Dat is helaas niet
bekend bij alle bewoners. Derhalve
hebben wij gemeend alle organisaties 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

Facebook

De NieuwSweg is er voor
iedereen!

Grijs-Groen

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,

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

AAN DE STICHTING.

VACATURE VOORZITTER STICHTING BUURTBEHEER ZESWEGEN-NIEUW HUSKEN
Wij zijn op zoek naar een geschikte kandidaat voor de aankomende vacature van
voorzitter van de Stichting 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 voorziter
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 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.
Bestuursleden/vrijwilligers
Lijkt het u een uitdaging om (incidenteel of ter overbrugging) iets voor
uw buurt te kunnen betekenen, wilt u meedenken of ons van advies en
ideeën voorzien, of weet u iemand die hierin geïnteresseerd is, meld u
dan aan.
Interesse?
Aanmelden kan via info@stichting-buurtbeheer@znh.nl of via
06-13961102. Een aanvraag van een verklaring omtrent gedrag behoort
tot de selectie.
----------------------------------------------

Tot slot willen we alle bewoners uit onze buurt een
fijne kerstvakantie en een gezond 2022 wensen.

3

NIEUWE WEBSITE
Onlangs is onze website geheel
vernieuwd door Monique Vossen,
die ook verantwoordelijk is voor
de opmaak van dit blad. Op onze
website kunt u actuele informatie
terugvinden, belangrijke telefoonnummers, informatie over stichting
buurtbeheer en u kunt er ook de
laatste NieuwSweg en zelfs enkele
voorgaande edities terugvinden.
Werp eens een blik op
www.stichting-buurtbeheer-znh.nl/

Basisschool De Wegwijzer
Mijnzetellaan 4
6412 EN Heerlen
045-5720943
email: info.wegwijzer@innovo.nl

Leerlingenraad 2021-2022
Ook dit jaar hebben wij op Prinsjesdag onze leerlingenraad gekozen.
De leerlingenraad is een vertegenwoordiging van alle groepen op
onze school.
Wij vinden het belangrijk om alle
kinderen mee te laten denken bij
zaken die belangrijk zijn voor alle
kinderen.

beker mee naar school terug genomen.

Thema “herfst” in unit 1
De afgelopen weken hebben we
gewerkt aan thema Herfst.
De kinderen hebben veel herfstwoorden geleerd, herfst- knutsels
gemaakt en herfst liedjes en versjes geleerd. Hierbij een kijkje in onze unit..
De versjes en liedjes die de kinderen hebben geleerd zijn;
• Op een grote paddenstoel.
• Eekhoorn eekhoorn met je lange staartje.
• Spinnetje spinnetje spin.
• De spin wiedewin.

VVE thuis
Basisschool de Wegwijzer organiseert
dit schooljaar 8 maandag avonden
VVE thuis.
Deze bijeenkomsten zijn voor ouders
van de kleutergroepen.
Wat doen we bij VVE thuis?
Ouders krijgen handvatten om SAMEN en SPELENDERWIJS het kind te
stimuleren in zijn ontwikkeling (taal,
rekenen, sociaal-emotioneel). Elke bijeenkomst ontvangen de deelnemende
ouders een themaboekje en bijhorende materialen met allerlei leerzame activiteiten passend bij het thema.
Een aantal voorbeelden van activiteiten: verhalen voorlezen, praatplaten
bekijken, knutselwerkjes en vooral gesprekjes voeren met je kind. Thema
Herfst en Feest zijn al aangeboden en ouders hebben veel inspiratie opgedaan om thuis aan de slag te gaan
met hun kind(eren).

Schoolvoetbal
Op woensdag 6 oktober heeft een
team van basisschool de Wegwijzer
deelgenomen aan het schoolvoetbaltoernooi. Dit was een succesvolle
deelname. Ze hebben namelijk het
toernooi gewonnen en een grote
4

Lezen is topprioriteit
De school kiest ervoor zich te
profileren als taalschool. Op deze
manier kan er afstemming verzorgd
worden om de taalachterstanden
weg te werken.
Daarbij oriënteren wij ons op
kindvolgend meespelen, begrijpend
luisteren en begrijpend lezen.
We zorgen voor een rijke leeromgeving waar kinderen het aanbod
krijgen wat ze nodig hebben.
In unit 2 zijn pilots ontstaan
rondom het concept door Lezen de
Wereld ontmoeten waarbij boeken
een centrale plek hebben gekregen
binnen het thematische leerstofaanbod.
De leerkrachten hebben gedurende
het schooljaar 2019-2020 deelgenomen aan de scholing ‘Door Lezen
De Wereld Ontmoeten’ van Linda
Vaessen. De scholing is vanwege
de Coronaperiode niet helemaal
uitgevoerd en wordt voortgezet in
schooljaar 2020-2021. Hier zijn wij
momenteel volop mee bezig.
Ouders worden hierin betrokken.
Zij hebben de mogelijkheid om zich
aan te melden als leesouder.
Lekker lezen in groep 1/2
Ook de kinderen van groep 1/2
vinden het heerlijk om zelf in een
boek te lezen. Samen of alleen,
zittend aan tafel of lekker liggend
op de grond. Lezen is ook bij ons
topprioriteit.
Straatvoetbal
Op woensdag 13 oktober heeft een
team van basisschool de Wegwijzer
deelgenomen aan het straatvoetbaltoernooi. De jongens hebben

GROENE KRUIS
HEERLEN-HOENSBROEK
VERSTREKT SUBSIDIE!

een goede inzet getoond.
Dit werd beloond met een
vierde plek en een mooie
beker.
Thema “muziek” in
unit 1
De kinderen van unit 1
zijn het nieuwe thema
“muziek” goed gestart. Juf
Gaby en meester Danny
kwamen met een grote bas
en een kleine ukelele in de
klas. De kinderen mochten
luisteren, voelen, kijken
én zelf muziek maken met
de instrumenten. Dat ging
goed en dat vonden ze
allemaal erg leuk!

Heeft u of uw vereniging voorzichtig al weer nieuwe plannen
om iets te organiseren? Is er wel
een plan maar geen geld of onvoldoende geld om het uit te voeren?

Verkeerstoneelstuk
De kinderen van groep 3 en 4 hebben mogen kijken naar een verkeerstoneelstuk. Ze hebben op een leuke en leerzame manier de regels geleerd
en herhaald die in het verkeer voorkomen.

Er zijn weer mogelijkheden om, in cofinanciering met andere geldgevers,
plannen waar te maken. We snakken
allemaal naar momenten waarop we
weer samen iets kunnen ondernemen. Iets rege-len 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 fi-nanciële
ondersteuning van het Groene Kruis.
De bestuursleden van het Groene
Kruis beoordelen elke aanvraag en
toetsen deze aan de vast-gestelde
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 aanvraag-formulier
op www.groenekruisheerlen.nl.
St. Groene Kruis
Heerlen Hoensbroek
Ans Winkens Voorzitter
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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”

We gaan van 2022 weer een heerlijk, vrolijk en ontspannen jaar
maken met energieke, maar ook met rustgevende activiteiten.
Opgemerkt dient te worden dat al onze activiteiten onder voorbehoud worden gegeven en voor alle workshops geldt dat je je
vantevoren moet aanmelden via 06-18656083.
Mogelijkheid om te pinnen
Vanaf nu is er in de Heksenketel de mogelijkheid om (contactloos) te pinnen voor wie dit wilt. Wil je liever cash betalen, geen probleem, ook deze
methode blijven we hanteren.
Vogelvoederkrans
Vogeltjes zien vliegen maken me een beetje romantisch, zo van: dat zou
ik ook wel willen, als een vrije vogel door het luchtruim willen vliegen. Ja,
ik zie ze ook graag in m’n tuin en wil het ze dan ook graag naar de zin
maken met beschermplekjes en lekkere hapjes.
Wil je ze ook in je tuin verwennen met smakelijke
en gezonde snackjes en papa- en mama-vogels
zien aanvliegen komen met hapjes voor hun jongen? We helpen je graag met het maken van een
heerlijke voederkrans in onze workshop. Wel even
van tevoren aanmelden en betalen!
Wanneer: Woensdag 12 januari van13.00 – 15.00u.
Kosten: € 8,00
Kracht en energie
Tijdens deze workshop ga je met lichte gewichten en je eigen lichaamsgewicht aan de
slag om je hele lichaam zo sterk en soepel
mogelijk te maken. je beweegt op je eigen
manier en je bepaalt je eigen intensiteit.
plezier maken en bij jezelf blijven is het
belangrijkste!
deelname is alleen mogelijk bij vooraf aanmelden!
maximaal aantal deelnemers: 12.
Wanneer: donderdag 13 januari van 13.00 - 14.00 uur
Kosten: € 5,00
Zelfverdediging
Voel je je wel eens onveilig op straat?
Deze zelfverdedigingscursus geeft je tips en trucs en leert je technieken,
die je zelfvertrouwen geven. De cursus is voor iedereen, man of vrouw en
vanaf 16 jaar. Er wordt rekening gehouden met evt. lichamelijke beperkingen. Het is wel aan te raden de hele cursus te volgen!
Bij vooruitbetaling van de eerste 2 lessen bedragen de kosten 14 euro
voor deze 2 lessen. Diezelfde regeling zal bij doorgaan van de 2 lessen in
februari van toepassing zijn. Maximaal aantal deelnemers: 12
Omdat de instructeur nu nog niet kan zeggen of hij in februari beschikbaar is, zijn de februari-data onder voorbehoud opgenomen.
Wanneer:

Kosten:

Di. 18 januari van 13.00 – 15.00 uur
Dinsdag 25 januari van
13.00 – 15.00 uur
Dinsdag 08 februari van
13.00 – 15.00 uur
Dinsdag 15 februari van
13.00 – 15.00 uur
€ 8,00 per les van 2 uur (bij vooruitbetaling eerste 2
lessen zijn de kosten €14,00
Voor deze twee lessen en hetzelfde geldt voor de 2 lessen in
februari).
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Dromenvanger
Zijn dromen voorspellend? Kun
je je tevoren instellen op wat je
droomt?
Hebben dromen betekenissen?
Luister je ook naar je droom?
Soms heb je ook levensechte dromen, waar je angstig (of heel blij)
van wakker wordt. Dromen zijn in
ieder geval geheimzinnig. Je kunt
er soms geen touw aan vastknopen, maar vaak ook ben je ze, als
je wakker wordt……vergeten!
MAAR… Kunnen dromenvangers
echt je droom bepalen en er voor
zorgen dat je ze ook herinnert?
Dat kun je alleen maar allemaal
weten, als je zelf een heel persoonlijke, zelfgemaakte dromenvanger
maakt, waar je je ziel helemaal in
verweven hebt en al je emoties in
hebt neergelegd in een ontspannen gezelschap. Dan gaat je geest
daarop reageren.
Wacht niet langer als jouw dromen
je met kwellende vragen overstelpen en maak in een ontspannende
en gezellige sfeer samen met andere gelijkgezinden een droom van
een droomvanger.
Wanneer: Woe. 20 januari
van 13.00–15.00 uur
Kosten:
€ 6,00
Wereldlunch
Al eens gehoord van onze verleidelijk geurende en exotisch smakende
wereldlunches? In de Heksenketel
bereiden wij elke maand voor alle
mensen in de wijk en ook daarbuiten, een wereldlunch.
Het is een lunch met specifieke
gerechten uit telkens één bepaald
land. Deze oorspronkelijke gerechten worden bereid door een uit dat
land afkomstige kok en/of kokkin.
U kunt elke laatste woensdag van
de maand komen genieten van
onze wereldlunch.

Kosten:

€ 6,00

Bloemstuk groenten en fruit
Al eens een bloemstuk van groente
en fruit gezien of ervan gehoord?
Het lijkt vreemd, toch is dat mooi
te combineren, vooral met de
wintergroenten met zijn prachtige
kleuren van bijvoorbeeld de paarse
rode kool met maïs, wortel en
citroen- en sinaasappel-schijfjes,
of witte druiven met citroen en
banaan.
Je kunt natuurlijk ook alles zo’n
beetje in dezelfde kleur houden
van ‘ton sur ton’, waarbij je dus
een kleurenpalet kiest dat bestaat
uit één basiskleur, die je toepast in
verschillende tinten.
Er zijn zoveel combinaties te bedenken. Laat je gevoel spreken en
uit het in je groente- en fruitstuk.
Wanneer: Woensdag 27 januari van
19.00 – 21.00 u.
Kosten: € 10,00

TAI CHI
Tai Chi is een oosterse bewegingsvorm, die je kunt herkennen aan
zachte en vloeiende bewegingen.
Tijdens deze workshop ga je ontdekken hoe je je zo goed mogelijk
kunt ontspannen en de kracht en
balans in jezelf kunt vinden. Alles
wat je doet is goed.
Maximaal aantal deelnemers bedraagt 12.
Wanneer: Donderdag 3 februari van
13.00 – 14.00 uur
Kosten: € 5,00

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

Nederlandse conversatieles
Naailes
Yoga
Knoppenproject (alleen op afspraak)
Formulieren invullen (alleen op afspraak)
Tweedehands kledingwinkel open
Lunch
Handwerken

Metalen krans droogbloemen
Gedroogde bloemen zijn helemaal
in en een mooi alternatief voor het
verse boeketje bloemen dat je op
de markt koopt. Je fleurt er de donkere wintermaanden helemaal mee
op en bovendien heb je er ook nog
eens veel langer plezier van.
Afhankelijk van de soort krans die
je wilt maken, kies je jouw gedroogde bloemen uit.
Wanneer Donderdag 10 februari
van 13.00 – 15.00 uur
Kosten: € 10,00
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Op de volgende data serveren wij:
• Woensdag 26 januari van 12.00 –
13.00 u. Engelse high tea
• Woensdag 23 februari van 12.00
– 13.00 u. Servische wereldlunch
• Woensdag 30 maart van 12.00 –
13.00 u. Italiaanse wereldlunch

Sleutelrek van hout
Verdorie waar zijn m’n sleutels
nou? Met zo’n handig sleutelrekje
overkomt het je nooit meer dat
je je rot loopt te zoeken naar je
sleutels. Het is heel makkelijk te
maken; je hoeft er geen technische
knobbel voor te hebben. Je hebt
verschillende mogelijkheden om te
variëren in je uitvoering. Door bijv.
een foto van je dierbare(n) erbij te
plakken, geef je er een persoonlijke
noot aan.
Wanneer: Donderdag 17 februari
van 13.00 – 15.00 uur
Kosten:
€ 7,00

Carnavals bloemstuk
Alaaf, alaaf, alaaf….het wordt weer
carnaval. We gaan er weer helemaal voor, of uit je bol. In ieder
geval helemaal jezelf zijn en lol
hebben. Dat geldt zeker voor deze
workshop carnavals-bloemstuk,
waar je jezelf helemaal in kunt
uitleven. Hierin kan werkelijk niets
fout gaan en kan alles.
Wanneer: Woensdag 23 febr. van
19.00 – 21.00 uur
Kosten:
€ 7,00
Mindful bewegen
Tijdens deze workshop ga je je
concentreren op de zachte bewegingen in je lichaam. Hierbij maak
je gebruik van rustige ademhalingstechnieken en bewegingen uit de
Chinese geneeswijze. Zo maak je
op een eenvoudige manier je hoofd
leeg en voel je meer rust en energie in je lichaam.
Max. aantal deelnemers: 12
Wanneer: Donderdag 24 februari
van 13.00 – 14.00 uur
Kosten:
€ 5,00
Macramé
Het is weer
helemaal terug
van weggeweest! Macramé is een zeer
oude techniek
waarbij je
verschillende
draden samenknoopt. Je
leert hier de basisknopen, waarmee
je eindeloos kunt fantaseren tot je
het juiste eindproduct hebt, helemaal naar jouw smaak. Je kunt er
de leukste voorwerpen mee maken
zoals sieraden, tassen, gordijntjes,
lampenkappen, wandkleden, etc.
Wanneer: Donderdag 10 maart van
13.00 – 15.00 uur.
Donderdag 17 maart van
13.00 – 15.00 uur
Kosten: € 5,- incl. materialen.
€ 2,- vervolg les 17 maart
Lentebloemstuk
Daar krijg je toch direct goede
zin van?! Als het vroege voorjaar
gaat ontluiken en dan zo’n heerlijk bloemstuk op tafel of in de hal
doet altijd zo opfleurend aan na
die donkere koude winter. Het is
ontspannend ook om met de natuur

bezig te zijn en een kunstwerkje
van bloemen te creëren. Je kunt
dit bloemstuk zelf samenstellen uit
ingrediënten die hier aanwezig zijn,
maar je kunt vanzelfsprekend ook
zelf wat leuke, decoratieve frutselspulletjes meebrengen.
Wanneer: Donderdag 24 maart
van 19 00 – 21.00 uur
Kosten:
€ 7,-

Bloempot/vaas pimpen
Die oude bloempot, waar je al langer over zit te dubben om die maar
eens weg te gooien, doe maar niet.
Je kunt ze zo leuk oppimpen dat
je ze niet meer terug kent. Er zijn
zoveel mogelijkheden om ze er
leuk, grappig, kleurrijk of stijlvol uit
te laten zien. Met het beschilderen
van bijv. je favoriete hobby of auto.
Maar ook een natuurtafereeltje, je
lievelingsbloem of -dier, een mooie
wolkenpartij. Te veel om op te noemen. Leef je uit en duik vol enthousiasme in deze vrolijke workshop.
Wanneer: Donderdag 31 maart van
13.00 – 15.00 uur
Kosten: € 6,00

Paasstukje
Of je het gelooft of niet…. De lente
komt eraan! O al dat jonge grut dat
om de hoek komt kijken…
En al die tere knoppen, die het
niet meer uithouden en die uit hun
voegen barsten en hun volle pracht
8
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toonstellen. En dan zo’n heerlijk
stukje lente op jouw tafel.
Je voelt de uitstraling als het ware
in je huid dringen en wordt zelf na
die duffe winter weer springlevend.
Wanneer: Donderdag 14 april van
19.00-21.00 uur
Kosten: € 7,00
Wandelgroep
Goede wandelschoenen aan en de
natuur opzoeken. Er zijn verschillende redenen waarom wandelen
gezond voor je is. Je voelt je goed
over jezelf dat je lichamelijk actief
bent. Ook met minder mooi weer is
wandelen fijn, je wordt er in ieder
geval vrolijker van en met een
goede paraplu en outfit is het goed
te doen.
Maar wat doet wandelen nu echt
met of voor je? We zetten 8 voordelen van wandelen voor je op een
rij:
- verbetert je humeur, vermindert
stress
- je leeft langer
- het houdt je scherp
- verbetert je immuunsysteem
- maakt je beenderen sterker
- helpt je gewicht te verliezen en te
behouden
- geeft je een strakker lichaam
- verlaagt je bloeddruk en kans op
een beroerte
Ook zin gekregen in een leuke wandeling maar wil je liever niet alleen
wandelen. Trek iedere woensdag je
wandel outfit aan en kom naar de
Heksenketel. Wij vertrekken iedere
woensdag om 10.00 uur en genieten achteraf van een heerlijke lunch
(tegen betaling van 2 euro).
---------

Niet alleen in het holst
Van de nacht van het jaar;
Iedere dag van het jaar
Heeft het licht het koud.
Het vraagt om geen engelenstemmen,
Het hongert naar gerechtigheid
Aan deze kant van de tijd.
Hans Andreus

VVN OPFRISCURSUS
Veilig Verkeer Nederland heeft dit jaar een gratis VVN
opfriscursus verkeerskennis voor senioren georganiseerd.
De cursus is overigens ook interessant indien u meer dan 10 jaar geleden uw rijbewijs hebt gehaald. De cursus is al gegeven op een drietal
woensdagen in oktober, maar nu weer wat voorzichtiger moeten omgaan
met Corona, is deze ook online te volgen via onderstaande link
www.youtube.com/watch?v=P6PLi_Ntj-Q

Vakanties:
Kerstvakantie		
17 dec. 2021 t/m 9 jan.2022
Carnavalsvakantie
25 febr2022 t/mt 6 maart 2022
Meivakantie			
22 april 2022 t/mt 8 mei 2022

Het team van moedercentrum
de Heksenketel wenst
U fijne kerstdagen en een
ontspannende vakantie.

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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MELD MISDAAD
ANONIEM
Jij kent de dader,
maar de dader
kent jou ook!
MELD MISDAAD
ANONIEM 0800-7000

Nr. Datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

Tijdstip
25
01
08
15
22
01
08
15
22
29

januari 2022
februari 2022
februari 2022
februari 2022
februari 2022
maart 2022
maart 2022
maart 2022
maart 2022
maart 2022

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Locatie
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

De Eik
De Eik
SamSam
SamSam
Molenwei
Molenwei
The Break
The Break
Aambosveld
Aambosveld

De wandelactiviteit wordt verzorgd door Walking Limburg. In 1,5 uur
wordt er aandacht besteed aan warming-up, uithoudingsvermogen,
loopscholing en cooling down. Deelnemers dienen zich vooraf aan te
melden, meer informatie wordt nog bekend gemaakt via Facebook,
website en via flyers/posters.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.heelheerlenbeweegt.nl
of mailen met rdebie@alcander.nl
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Veilig bellen
0800-7000 is het telefoonnummer
van de meldlijn waar je anoniem
informatie kunt geven over ernstige misdrijven. Dit nummer is voor
mensen die niet durven te melden
bij de politie. Bijvoorbeeld uit
angst
voor wraak of confrontatie met de
dader. Bellen naar M.M.A. is dan
een goed en veilig alternatief. Je
blijft immers anoniem. Er is geen
reden meer om niet te melden. Ga
naar de politie. Kan dat niet, bel
dan naar M.M.A.!
Zeven dagen in de week bereikbaar
van 08.00 tot 24.00 uur, gratis en
ook in het Engels, Duits en Arabisch.
Ernstige misdrijven
Je kunt M.M.A. bellen met informatie over misdrijven, zoals
moord en
doodslag, overvallen of brandstichting,wapen- of mensenhandel,
ernstige fraudezaken en andere
zware vormen van criminaliteit.
M.M.A. is geen politielijn
M.M.A. is een doorgeefluik. Wij
zorgen ervoor dat meldingen bij
de politie en andere opsporingsdiensten
terecht komen. Dat zijn het
Verbond van Verzekeraars, de
FIOD/ECD, Koninklijke Marechaussee en Rijks-recherche. Zij beslissen over de vervolgacties.
M.M.A. is geen politielijn. Het
is dus ook niet mogelijk om via
M.M.A. aangifte te doen.

SPELEND LEREN
Al spelend ontdekken peuters de
wereld. En er valt heel wat te leren
en te ontdekken. Bijvoorbeeld hoe
verschillende materialen aanvoelen
en wat je ermee kunt doen. Zoals
scheerschuim. Heerlijk zacht en wat
ruikt het lekker. Klieder daar maar
eens met je handen doorheen. Of
smeer het schuim op je wangen.
Manipuleren wordt dat in de peuteropvang genoemd.
En gemanipuleerd werd er in peuteropvang de Ukkepukkehut aan de
Merwedestraat . De pedagogisch
medewerkers maakten er mooie
foto’s van. Maar waarom is manipuleren een activiteit binnen peuteropvang Heerlen? De pedagogisch
medewerkers van de Ukkepukkehut
leggen uit: “Door te manipuleren,
ontdekken peuters hoe de materialen aanvoelen en wat ze ermee
kunnen doen. We laten alle kinderen op hun eigen tempo ontdekken
en manipuleren. Tijdens de activiteit
praten en vertellen we over wat we
aan het doen zijn, zodat de peuters

ook nieuwe woorden
leren. Een leerzame
activiteit dus. De zintuigen en motorische
ontwikkeling wordt
tegelijkertijd uitgedaagd. Door erover te
praten, leren peuters
dat wat ze zien, voelen
en ruiken uit te drukken in woorden. En de
ontwikkeling van de
fijne motoriek helpt
hen bijvoorbeeld bij
het leren schrijven.”
Wat er dus uitziet als spelen, heeft zoveel meer betekenis voor de peuters.
En dat is precies waar het om draait in alle 22 locaties van peuteropvang
Heerlen. Dat is ook waarvoor de pedagogisch medewerkers van POVH
voor zijn opgeleid. Om peuters op een goede manier te begeleiden op weg
naar de basisschool. Om ze daar waar nodig uit te dagen, verantwoord
en op het tempo van de peuter. Maar ook om ondersteuning te bieden op
momenten dat dat nodig is.
Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op de website www.povh.nl of mail of
bel voor meer informatie!

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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OVENSCHOTEL COURGETTE

Ingrediënten:
- 400 gram rundergehakt
- 1 ui
- 120 gram rode pesto
- peper en zout
- 500 gram aardappelschijfjes,
voorgekookt
- 4 tomaten
- 1 courgette
- 250 gram kookroom
- 100 gram geraspte kaas
Bereidingstijd 20 minuten (+ 1 uur
oventijd)
Bereiding:
Vet een ovenschaal in en verwarm
de oven voor op 200 °C.
Snijd de ui in halve ringen, bak
dit in olijfolie even aan. Voeg de
gehakt erbij en bak dit rul.
Ondertussen snijd je de courgette
en tomaten in plakjes.
Als het gehakt gaar is meng je de
pesto erdoor. Breng het gehaktmengsel op smaak met peper en
zout.
Verdeel de aardappelschijfje over
de bodem van de ovenschaal. Leg
de tomatenplakjes erop.
Verspreid het gehaktmengsel over
de tomaten. Leg de courgetteplakjes dakpansgewijs op het gehaktmengsel. Verdeel de kookroom
over de schotel. Bak de schotel 60
minuten in de oven zodat de courgetteplakjes zacht en gaar worden.
Tussendoor, als de schotel 40 minuten in de oven zit, verdeel je de geraspte kaas erover zodat dit mooi
gaat smelten en niet aanbrandt.

ITALIAANSE WRAPTAART
MET MOZZARELLA
Ingrediënten (4 pers.):
- 8 middelgrote wraps
- 2 bollen mozzarella (of 1 maxi
mozzarella)

-

1 paprika
1 courgette
1 uitje
1 teen knoflook
300 gr gehakt
1 theelepel italiaanse kruiden
enkele blaadjes verse basilicum
400 ml tomatensaus
1 eetlepel tomatenpuree
3 eetlepels pijnboompitten
handje geraspte kaas

Bereiding:
Verwarm de oven op 180 graden.
Snijd de courgette en paprika in
blokjes en hak de ui en knoflook
fijn. Verhit een beetje boter of olie
in een pan en bak hier deze groenten met ui en knoflook een paar
minuten aan tot deze iets geslonken zijn en het vocht verdwenen is.
Haal dan de groenten uit de pan
en bak het gehakt rul in de pan.
Voeg dan de gebakken groenten
toe aan het gehakt en breng het
mengsel op smaak met de Italiaanse kruiden, snuf peper en zout.
Roer dan de tomatenpuree er door
en vervolgens ook de tomatensaus.
Laat het mengsel even pruttelen
en iets indikken.
Vet een ronde schaal (bijvoorbeeld
een quichevorm of springvorm) in
met een beetje boter of olie. Leg
een wrap op de bodem en schep
hier wat van de tomatensaus met
gehakt en groenten op (houd rekening dat je 8 laagjes moet maken
hiervan). Verdeel wat stukjes mozzarella hierover samen met wat
pijnboompitten en een paar blaadjes basilicum. Leg hier vervolgens
een nieuwe wrap op en herhaal dit
tot de wraps en saus op is.
Bestrooi de bovenzijde van de italiaanse wraptaart met wat geraspte
kaas en zet hem ongeveer 20
minuten in de oven.
Garneer de wraptaart voor het serveren met wat verse basilicum.
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Tip: ook lekker met een frisse
salade. Gebruik ook eens vega
gehakt voor een vegetarische variant of vervang het gehakt door een
extra paprika.

KIP IN MOSTERD
CHAMPIGNONSAUS
Ingrediënten:
- 4 stuks kippenborst
- 200 gram champignons
- 1 teentje knoflook (gekneusd)
- 1 ui (schijfjes)
- 3 theelepels mosterd (dyon)
- 1 theelepel Dragon versnipperd
- 500 ml witte wijn
- 1 scheut cognac
- 200 ml room
Bereiding:
Verwarm een scheut olijfolie in een
pan. Kruid de kippenborsten af en
schroei ze aan beide kanten en
neem daarna de kip uit de pan.
Bak de in schijfjes versneden
champignons in de zelfde pan.
Voeg de look en ui toe en bak het
geheel tot de ui zacht is.
Voeg de mosterd, dragon, witte
wijn en de cognac toe en laat het
geheel een tweetal minuten sudderen.
Voeg de kip terug toe en laat het
geheel gedurende 25 minuten sudderen. Het geheel af en toe doorroeren.
Roer de room en de dragonblaadjes
door de saus.

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. Omdat Ismakogie laagdrempelig is, kan iedereen meedoen,
zonder kans op overbelasting.
Ismakogie is een heerlijke manier
van bewegen!

tel.nr.: 045-5602525,
of mail naar
receptie@welzijnsgroep.nl.
Een gratis proefles is
mogelijk. Er zijn nu enkele plekken vrij, dus
aarzel niet, want

vol = vol!

Ervaringen
Een deelnemer schreef: “Sinds
enkele maanden volg ik de Ismakogie-lessen. Buiten het feit
dat Caroline de lessen goed geeft
sta ik versteld van het effect op
mijn lichaam. Ben altijd wel bezig
geweest met lichaamsbewustzijn;
eerst met yoga en later met Tai
Chi. Ismakogie gaat de verfijning
in en laat je voelen dat subtiele,
kleine bewegingen, uitgevoerd
met een zachte energie, het hele
lichaam in beweging zetten waardoor er, zonder forceren, veranderingen mogelijk zijn. Al jaren lang
heb ik klachten in mijn voet waar,
tussen twee tenen in, soms een
zenuw bekneld raakt. Door me bewust te worden hoe ik mijn voeten
neer zet en gebruik te maken van,
de drie voetsteunpunten tijdens het
lopen gaat het een heel stuk beter.
Kan gelukkig weer wat langer wandelen!”
Nieuwsgierig geworden?
Meer informatie en ervaringen van
deelnemers leest u op:
www.ismakogieparkstad.nl.
Of bel Ismakogie-docent
Caroline Lemmens, tel.nr.: 0458501981.
Waar en wanneer?
De lessen vinden wekelijks op
maandag plaats in Heerlen en
Hoensbroek. Wilt u aan deze activiteit meedoen, neem dan contact
op met Ria Cools of Roos Ost van
‘Welzijnsstichting Alcander’,
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GEBREID ENGELTJE

appel kunt stoppen. De vleugels
stop je aan de zijkant erin. Blijft
het niet goed zitten, gebruik dan
een beetje lijm. Stop de snavel er
aan de voorkant in, gebruik ook
hier een beetje lijm als dat nodig
is. Nu nog de wiebelogen opplakken en je sneeuwuil is klaar! Super
schattig toch?

Wat heb je nodig:
- Restje witte katoen
- Restje zilver garen
- Bijpassende haaknaald
- Ronde kraal 20 mm
- Naald
- Stukje vilt

DENNENAPPELENGEL

Voor het kopje heb ik een houten kraal genomen en het vleugeltje is van vilt gestanst.
Het vleugeltje is een hartje. Het patroon,
voor het geval dat je geen hartjesstans
hebt, kun je uitprinten en naknippen van
een stukje vilt. Het hartje is 3,5 bij 3,5 cm

Wat heb je nodig:
- Dennenappels (middelgroot)
- acrylverf: wit, groen, rood,zwarte

Hoe gaan we aan de slag:
Breiwerk engeltje: Haak 12 stokjes in de Magical Ring
In elk stokje 2 stokjes (24), herhalen tot einde toer (36)
Wissel van kleur
*1 halve vaste, 1 losse*, herhalen tot einde toer
Knip de draad niet te kort af.
Muts: 6 vasten in Magical Ring
In elke vaste 2 vasten (12), in elke 4de vaste 2 vasten (15)
04. t/m 05. Haak 15 vasten
Wissel van kleur
* 1 halve vaste, 1 losse*, herhaal tot einde toer
Engeltje in elkaar zetten
Vouw de cirkel dubbel en naai vanaf de vouw de beide zijden aan elkaar
met 5 steken. Knip de draad niet te kort af. Neem de draad en de draad
van het begin (de MR) en trek deze beiden draden door de punt (wat het
nekje moet worden). Trek de beide draden ook door de kraal.
Doe een beetje lijm op het nekje van de kraal en druk de kraal stevig
aan. Doe ook een beetje lijm op het achterhoofd van de kraal.
Laat even drogen en knip dan de draden kort af.
Maak met de draden van het mutsje (begin en eind) een ophanglusje.
Doe wat lijm aan de binnenkant van de muts en druk het stevig op de
kraal. Print het hartje voor de vleugels uit en knip het na uit vilt. Lijm op
de achterkant van het jurkje

SNEEUWUILTJE
Dit heb je nodig:
Voor het sneeuwuiltje heb je allereerst een grote dennenappel nodig.
Al een leuke bezigheid op zich om
samen het bos in te gaan en dennenappels te zoeken ;). Maar mocht
je er geen kunnen vinden, rond
deze tijd kun je dennenappels ook
bij bijvoorbeeld de Intratuin kopen.
Naast een dennenappel heb je nog
een witte en bruine chenille draad,
watten of vulling, wiebelogen, een schaar en eventueel wat lijm nodig.
Zo maak je het sneeuwuiltje:
Stop de watten in de dennenappel, overal waar het mogelijk is. Maak met
het witte chenille draad twee vleugels en met het bruine chenille draad
een snavel. Zorg ervoor dat ze wat langer zijn zodat je ze in de dennen14
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verfborstels
veren
houten kralen
glitter
hete lijm & gewone lijm

Zo gaan we het maken:
1: Bereid wat dennenappels voor
door ze volledig in de zon te laten
drogen (als ze uit je tuin of het
bos komen). Plak met een penseel
voorzichtig witte verf op de uiteinden van elke dennenappel. Ik had
toevallig wat overgebleven sneeuwspray in een blikje, dus daar heb ik
ook een beetje van gebruikt. Ook
als je toevallig acrylkit in de buurt
hebt, zal het spuiten van een deel
daarvan ervoor zorgen dat je dennenappels langer meegaan.
2: Kleef met hete lijm een houten
kraal of houten poppenhoofd aan
de bovenkant van elke dennenappel, evenals twee veren voor ‘vleugels’ in de rug van elke engel.
3: Verf met een kleine verfkwast
groen haar op je engel zoals afgebeeld. Je kunt creatief worden met
dit deel en in plaats daarvan tinten
rood of zilver proberen. Zodra het
haar droog is, voeg je een gezicht
toe met zwarte en rode verf. Laat
je engel volledig drogen, voeg dan
een kleine cirkel witte lijm toe aan
de kruin van het hoofd en strooi er
wat glitter op voor een halo.

KERSTKLEURPLAAT
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1 loket voor buurtinitiatieven:
voor vragen, hulp of subsidie

Gemeente verbetert
dienstverlening aan
inwoner die actief wil zijn
in de buurt
Inwoners van Heerlen die een idee
of initiatief voor hun buurt hebben,
kunnen vanaf vandaag op 1 centraal punt terecht bij de gemeente:
voor hulp, informatie of subsidie. Niet alleen als 1 gezicht naar
buiten toe, maar ook achter de
schermen werken verschillende disciplines nu samen binnen 1 team.
Hiermee beoogt de gemeente de
dienstverlening aan burgers op
het gebied van buurtparticipatie te
verbeteren.
De gemeente heeft allerlei subsidiemogelijkheden voor burgers
die aan de slag willen om hun
buurt leuker, schoner of veiliger te
maken. Zo is er de Buurtactie voor
sociale activiteiten; Heerlen Schoon
en de Buitenkans met de buurtdeal zijn er voor mensen die de
openbare ruimte willen verbeteren.
Vanuit de 1-loket-gedachte zijn alle
subsidiemogelijkheden gebundeld
en gemakkelijker te vinden via:
www.heerlen.nl/buurtinitiatief.
Per mail is het team te bereiken
via buurtinitiatieven@heerlen.nl
of telefonisch via het reguliere
nummer van de gemeente (0455605040, vraag naar het team
buurtregie).
Opgave voor 2022
Het bundelen van krachten op het
gebied van dienstverlening staat
nadrukkelijk genoteerd als een van
de opgaven in de begroting van
2022. Het college wil dat onderdelen van de gemeente beter met
elkaar gaan samenwerken, met als
doel om tot een betere focus en
samenhang te komen in de dienstverlening aan inwoners.
Adriane Keulen, wethouder
Buurtgericht Werken en Charles
Claessens, wethouder Beheer en
Onderhoud: “Elke inwoner die de
buurt gezelliger, mooier of veiliger
wil maken, moeten wij koesteren.
Daarom zijn wij uitermate blij met
dit nieuwe loket voor alle buurtinitiatieven. Burgers die een actieve

rol willen spelen in hun buurt moeten gemakkelijk en snel worden
geholpen”.
--Complimenten aan buurtvrijwilligers van Heerlen

Aantal buurtinitiatieven
in coronajaar overstijgt
verwachtingen
Buren die samenwerken om hun
buurt mooier, gezelliger of veiliger
te maken – het komt steeds vaker
voor in Heerlen. Zelfs in het coronajaar 2020. Ondanks alle beperkingen zit er een positieve lijn in
het aantal mensen dat zich inzet
voor de buurt en buurtdeals vanaf
2019. Dat het ook nog gelukt is
om 27 buurtacties te houden in
2020, is een verrassing.
Wethouder Burgerbetrokkenheid
en Buurtgericht Werken, Adriane
Keulen: “Wie had dit verwacht in
een coronajaar? Dit zegt iets over
Heerlen in positieve zin. Ik word
hier blij van en wil alle mensen die
zo betrokken zijn geweest bij hun
buurt van harte bedanken voor
hun inzet.”
De gemeente Heerlen stimuleert
diverse buurtinitiatieven. Zo is de
buurtactie bedoeld voor sociale activiteiten zoals samenwerken aan
een mozaïek. De buurtdeal is voor
mensen die samen een stukje onderhoud oppakken. Daarnaast zijn
er honderden vrijwilligers actief
in hun buurt met opruimen in hun
buurt bijvoorbeeld door zwerfafval
te verzamelen. Wat al die initiatieven gemeen hebben is dat zij
bevorderlijk zijn voor de sfeer, het
netwerk en de betrokkenheid bij
de buurt.
In 2020 zijn in totaal 113 buurtinitiatieven gerealiseerd (86
buurtdeals en 27 buurtacties)
en waren 430 buurtvrijwilligers
actief. In vergelijking met 2019:
in totaal 126 buurtinitiatieven (57
buurtdeals, 69 buurtacties) en 324
vrijwilligers actief.
Inwoners beoordelen zelf aanvragen buurtacties
Om de aanvragen voor buurtactie
te toetsen is er een regiegroep
opgericht van 5 vrijwilligers die de
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stadsdelen Hoensbroek, Heerlerheide, Heerlen Stad-Oost, Stad en
Heerlerbaan vertegenwoordigen.
Patrick Noortman, lid van deze
regiegroep over de buurtacties in
2020:
“Positief verrast waren we als
regiegroep met alle aanvragen
die hebben binnengekregen. We
bespreken tijdens ons maandelijks
overleg één voor één alle aanvragen. Steeds weer zijn we op zoek
naar sociale cohesie en betrokkenheid van buurtbewoners. Geweldig
om te zien dat er nog heel wat
Heerlenaren zijn die ondanks alle
maatregelen hun enthousiasme
niet zijn verloren. Eerlijk is eerlijk,
het organiseren van al die kleinschalige activiteiten heeft afgelopen jaar veel meer tijd en energie
gekost dan andere jaren. Gelukkig
hebben tal van activiteiten plaatsgevonden, de een op anderhalve
meter, de ander in een aangepaste
vorm. Al met al zeker een jaar om
trots op te zijn!”
---

De gemeente Heerlen vindt het
heel belangrijk om óók in het
sociale domein de ervaringen van
burgers te benutten. Die voeding
van ervaringsdeskundigen stelt de
gemeente in staat om voortdurend
te werken aan verbetering van
beleid en uitvoering. Om die reden
beschikt de gemeente Heerlen
over het Burgerpanel Heerlen. Een
onafhankelijk orgaan dat een eigen
plek heeft naast de MO Adviesraad,
waarmee goed wordt samengewerkt.
In het Burgerpanel zitten mensen
die persoonlijk ervaring hebben
met Jeugdwet, Participatiewet en/
of Wet maatschappelijke ondersteuning. Mensen die daarnaast
actief zijn in wijkplatforms, cliëntenraden, belangenorganisaties,
burgerinitiatieven. Zij kunnen
naast persoonlijk ervaringen ook
signalen uit hun achterban inbrengen. Het Burgerpanel komt zo’n 8
keer per jaar bij elkaar. Daarbij is
ook steeds de gemeente Heerlen

vertegenwoordigd. Op die manier kan snel worden
geschakeld, komen signalen op de juiste plek terecht.
De gemeente stelt ook zelf actuele zaken aan de orde
e je gewoon waarover men graag wil sparren.
dernemers. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van het Burgerpanel: www.burgerpanelheerlen.nl.
Mensen die interesse hebben om aan te sluiten kunnen voor een oriënterend overleg contact opnemen
e, lunch of met Vincent Bronkhorst, contactpersoon van het Burgerpanel (vbronkhorst@kpnmail.nl, 06-34869318).
Vragen en opmerkingen kunnen worden gemaild aan
het secretariaat van het Burgerpanel (Irma Ngoranoeboen, irma@ind-os.nl).
In Heerlen kan het! Met dit
---

ig!

>>
>>

concept van ‘t Heerlens Heitje
geven we op innovatieve wijze
een draai aan het vroegere
‘heitje voor karweitje’.

Doe een karweitje, ontvang
‘t Heerlens Heitje.
Hoe? Kijk snel op heerlen.nl/heitje

Patrick uit GMS, één
van de eerste klussers:
“Een klusje doen voor
mijn eigen buurt voelt
helemaal niet als werk.
Ik draag daar graag
mijn steentje aan bij.
En dit stukje stoep
voelt nu ook een
beetje als van mij.”

Rattenoverlast

Meedoen is leuk én waardevol;

In elkejestad
ratten
draagtkomen
bij aan een
fijne voor, dus ook in Heerlen.
Maar het
zijn en blijven
gasten. Ratten zijn
leefomgeving
en wordtongenode
daarvoor
beloond.
Ben je enthousiast
zogeheten
cultuurvolgers.
Dit betekent dat daar waar
geworden
wil jeratten
meer weten?
mensen
zijn, erenook
zijn. Ratten maken onderKijk dan voor alle info en
deel uit
van
de
natuur
en
onze
leefomgeving.
voorwaarden op

www.heerlen.nl/heitje.

Om overlast te voorkomen is het belangrijk dat huizen, gebouwen, bedrijven en de buitenruimte schoon
blijven‘t Heerlens
en er
geen
voedselaanbod
voor ratten
is. Dit
Heitje
is een initiatief
van de gemeente Heerlen in samenwerking
met centrumorganisatie Heerlen Mijn Stad, CoTown, Brightlands Smart Services Campus, buurtorganisatie Grasboekis vooral
’s nachts hetbelangrijk,
omdat
ratten
juist
dan
Musschemig-Schandelen,
Centraal Bureau voor de
Statistiek en de
Vereniging van
Nederlandse gemeenten. Het wordt financieel ondersteund door het fonds Urban Innovative Actions (UIA)
actief
zijn.
Vaak
van de Europese
Unie. ongemerkt creëert de mens zelf
itjes inleveren in de winkel? Dat doe je gewoon
ideale leefomstandigheden voor ratten. Denk hierbij
e app bijaan
de voedselaanbod
deelnemende
lokale ondernemers.
en schuilgelegenheid. Wanneer
deze factoren aanwezig zijn, zullen ratten zich in de
omgeving blijven ophouden en zich voortplanten.

eel eenvoudig!

>>

Ratten kunnen risico’s voor de volksgezondheid met
zich meebrengen en schade en overlast veroorzaken.
n lekkerOm
genieten
van dietekop
koffie, worden
lunch of
deze problemen
voorkomen
ratten zoesje wijn.
veel mogelijk bestreden. Het beheersen en bestrijden
van ratten in de openbare ruimte is een wettelijke
taak van de gemeente. Wanneer we het hebben over
ratten in de stad, dan hebben we het over de bruine
rat. Het is niet bekend in welke aantallen ratten voorkomen.

Je heitjes inleveren in de winkel? Dat doe je gewoon
via de app bij de deelnemende lokale ondernemers.

Heel eenvoudig!
En dan lekker genieten van die kop koffie, lunch of
dat flesje wijn.

In Heerlen kan het! Met dit

Meldingen
concept van ‘t Heerlens Heitje
De laatste jaren neemt
hetinleveren
aantal meldingen
rat-je gewoon
Je heitjes
in de winkel? van
Dat doe
geven we op innovatieve wijze
tenoverlast toe. Ditvia
is de
niet
in Heerlen lokale
zo. Het
appalleen
bij de deelnemende
ondernemers.
een draai aan het vroegere
is een landelijke trend. De overlast wordt het meest
gemeld in voorjaar en zomer.
‘heitje voor karweitje’.

>>

Heel eenvoudig!

De toename van het
meldingen
heeft
meerEn aantal
dan lekker
genieten van
die kop
koffie, lunch Meedoen
of
is leuk én waardevol;
dat flesje wijn.
dere (mogelijke) oorzaken:
je draagt bij aan een fijne
• Door zachte(re) winters is de overleving van jonge
leefomgeving en wordt daarvoor
ratten in de wintermaanden de afgelopen jaren
naar verwachting relatief hoog geweest;
beloond. Ben je enthousiast
• De voortdurende aanwezigheid van voedsel in de
In Heerlen kan het! Met dit
geworden
en wil je meer weten?
concept van ‘t Heerlens Heitje
openbare ruimte door zwerfvuil en afvaldumpingen;
Kijk dan geven
voorwealle
info en wijze
op innovatieve
• Door verouderde huisrioolaansluitingen met kleine
een draai aan het vroegere
voorwaarden
op
gebreken komen ratten steeds vaker voor in de
‘heitje voor karweitje’.
openbare ruimte.

www.heerlen.nl/heitje.
Meedoen is leuk én waardevol;

[Lees verder op pag.18]
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In Heerlen
concept va
geven we o
een draai a
‘heitje voor

>>

Meedoen is
je draagt bi
leefomgevi
beloond. Be
geworden e
Kijk dan vo
voorwaarde

www.he

‘t Heerlens Heitje is
satie Heerlen Mijn S
Musschemig-Schan
se gemeenten. Het
van de Europese Un

je draagt bij aan een fijne
leefomgeving en wordt daarvoor
beloond. Ben je enthousiast
geworden en wil je meer weten?
‘t Heerlens Heitje is een initiatief van de gemeente Heerlen in samenwerking met centrumorga
Kijk dan voor alle info en
satie Heerlen Mijn Stad, CoTown, Brightlands Smart Services Campus, buurtorganisatie Grasbo
voorwaarden
op
Musschemig-Schandelen,
het Centraal
Bureau voor de Statistiek en de Vereniging van Nederla

• Aanwezigheid van meer geschik
te schuilplekken in
de buitenruimte omdat er minder
vaak wordt gemaaid of gesnoeid;
• In het verleden werden ratten
preventief bestreden door het
plaatsen van lokaas met vergif in
controleputten van de riolering.
Dit is sinds een aantal jaren vanwege gewijzigde wet- en regelgeving niet meer toegestaan. Ook
is het gebruik van vergif voor het
bestrijden van ratten in openbare
ruimte nog maar slechts in zeer
uitzonderlijke gevallen toegestaan;
• Meer aandacht voor rattenoverlast in de media. Dit kan invloed

len worden ingezet. Pas daarna
mogen ratten onder zeer strenge
voorwaarden worden bestreden met
vergif. Rattenoverlast in Heerlen
wordt ook bestreden volgens de
IPM-methode.
Werkwijze in Heerlen
Meldingen van rattenoverlast
worden na ontvangst doorgestuurd
naar een externe ongediertebestrijder. De ongediertebestrijder neemt
contact op met de melder en maakt
een afspraak voor het uitvoeren
van een onderzoek, ongeacht van
wie de melding afkomstig is. De
kosten voor het onderzoek zijn voor
rekening van de gemeente. Dit be-

gebruik gemaakt van klapvallen.
Het gebruik ervan is lastig aangezien ratten argwanende dieren zijn
ten aanzien van alles wat binnen
hun leefgebied gebeurd. Ze gaan
“vreemde” voorwerpen het liefst uit
de weg. Klapvallen in de openbare
ruimte worden geplaatst in een
afgesloten kist
In geval van rattenoverlast op
eigen terrein kunnen individuele
woning-/ perceeleigenaren een
klapval lenen om op eigen terrein
te plaatsen. Woning-/ perceeleigenaren zijn in dat geval wel zelf verantwoordelijk voor het plaatsen en
het verwijderen van het kadaver.
Bewoners van een huurwoning
van een woningcorporatie die
rattenoverlast ervaren rondom
hun huurwoning, dienen in eerste
instantie contact op te nemen met
de woningcorporatie. De woningcorporatie is verantwoordelijk voor
het voorkomen en bestrijden van
ratten op hun eigen terrein. Indien
nodig wordt de overlast integraal
aangepakt.

hebben op de bereidheid van
mensen om rattenoverlast te
melden
Integrated Pest Management
(IPM)
Sinds 1 januari 2017 is IPM, oftewel Integrated Pest Management,
verplicht bij het bestrijden van ratten buiten gebouwen. Het doel van
IPM is het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen bij de bestrijding van ratten zoveel mogelijk te
voorkomen. Vergif is slecht voor het
milieu en kan zorgen voor doorvergiftiging naar andere dieren die
vergiftigde ratten eten, bijvoorbeeld
roofdieren die op ratten jagen.
Daarnaast bestaat het risico dat
steeds meer ratten resistent worden
tegen het vergif.
Als preventieve maatregelen niet
genoeg werken, moeten eerst mechanische producten zoals klapval-

tekent echter niet automatisch dat
de gemeente ook verantwoordelijk
is voor eventuele vervolgstappen.
Afhankelijk van de uitkomsten van
het onderzoek moeten er maatregelen worden getroffen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan het onderzoeken en eventueel herstellen van
de riolering, het verwijderen van
(zwerf)afval, het snoeien of verwijderen van groen of het plaatsen
van klapvallen.
Als de oorzaak van het probleem
op gemeentelijk eigendom ligt dan
zijn de kosten van het oplossen van
het probleem voor rekening van
de gemeente. Als de oorzaak van
het probleem op terreinen en/of in
gebouwen van derden ligt dan zijn
de kosten van het verhelpen voor
de woning-/ perceeleigenaar.
Bij het bestrijden van ratten wordt
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Wij benadrukken dat het achterhalen van de oorzaak van rattenoverlast complex en lastig kan zijn.
Afhankelijk van de situatie wordt
geprobeerd om de ratten weg te
vangen met klapvallen en vragen
wij de melder(s) om alert te blijven
en opnieuw melding te maken als
er rattenoverlast optreed. Bewoners hebben er vaak geen begrip
voor dat de gemeente geen garantie kan geven op het wegblijven
van ratten.

LAATSTE UPDATE OVER HET REPAIR CAFÉ
27 november hadden wij ons laatste repaircafé van 2021. Aangezien de
coronaregels zouden worden aangescherpt was het nogal spannend of
dit door kon gaan. Echter na overleg met Theo, de beheerder van SamSam, kregen we groen licht. We moesten natuurlijk wel alle regels die nu
gelden in acht nemen.
s ’Morgens was iedereen er om de tafels klaar te zetten en na het genot
van een kopje koffie en de lekkere soezen van Corrie nam iedereen z’n
plaats in.
Het was niet zo druk als andere keren, waarschijnlijk toch door de stijging van het aantal bemettingen.
De vrijwiligers hebben toch een aantal mensen kunnen helpen. Een
mevrouw die vorige maand met haar kapotte stofzuiger in Simpelveld
kwam kon nu geholpen worden dankzij de donatie van een zelfde soort
stofzuiger. Het onderdeel dat in haar stofzuiger kapot was kon nu worden
vervangen door het onderdeel uit de gedoneerde stofzuiger, een soort
transplantatie…, verder was er een fiets, waarvan de ventiel was gestolen. Koos has gelukkig een passend ventiel in zijn gereedschapskist en na
wat lucht in de band kon de fiets weer veilig de straat op. Helaas kwam
er niemand met naaiwerk, waardoor Corrie een hele rustige ochtend had.
Er werden ook wat dingen niet gerepareerd zoals een draaimolen die niet
meer wilde draaien maar waarvan het geluid en het licht het wel nog
deed, deze kon helaas niet gemaakt worden.
Noteer de volgende data voor 2022 vast in uw agenda
Wij hopen u dan weer te begroeten met uw nog dierbare kapotte spullen
Zaterdag 29 januari 2022
Zaterdag 26 februari 2022
Zaterdag 30 april 2022
Telkens vanaf 10 uur tot 12.30 uur in Buurtcentrum Sam-Sam
Mijnzetellaan 6 6412EN Heerlen
De vrijwilligers van het Repaircafé wensen u vast hele fijne
feestdagen en een gezond 2022!
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BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

HULP BIJ
ENERGIE BESPAREN
Help de energierekening stijgt. Energie
besparen is nu belangrijker dan ooit.
Maatregelen kunnen besparingen van
honderd tot wel meer dan tweehonderd
euro per maand opleveren! Maar zelfs
met kleine maatregelen, bespaar je snel
al tientjes op je energierekening.
Voor inspiratie en advies
Maar wat is er mogelijk en hoe pak je dat aan? Om je
daarbij te helpen is gemeente Heerlen aangesloten bij de
woonwijzerwinkel. Daar laten ze het jou allemaal zien. Loop
daarom gerust binnen bij de WoonWijzerWinkel Limburg bij
het Parkstad Limburg Stadion, Roda JC Ring 61, Kerkrade.
Zonnepanelen voor iedereen
Zonnepanelen leveren meteen energie en dus geld op.
Gemeente Heerlen vindt dat iedereen de kans moet krijgen
om met zonnepanelen de eigen beurs én het milieu te helpen. Met een lening zonder kredietwaardigheidstoets kunt u
zonnepanelen aanschaffen. Met wat u aan energie bespaart
betaalt u de lening terug. Zo kosten de zonnepanelen u
niets. Integendeel ze leveren u geld op. Kijk op www.heerlen.nl/zonnepanelenproject voor meer informatie.

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
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 06-12425992
(’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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