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NL DOET ACTIE IN HET BLOEMENLINT
Op zaterdag 12 maart was weer de landelijke NL Doet dag.
Meedoen met NL Doet kan een organisatie helpen met finan
ciële steun, promotie via social media en materialen. In onze
buurt deed een groep vrijwilligers in Nieuw Husken mee aan
dit initiatief.
Het vorig jaar aangelegde bloemenlint werd met een grond
frees en deels handmatig met een spade omgedaan en de
grond werd klein gemaakt. Hierbij werden graspollen en onkruid en wor
tels verwijderd. Daarna werden er diverse plantjes in het lint gezet. De
komende tijd volgen er nog meer planten en er zullen nog kruiden gezaaid
worden.
Het was een fikse klus die niet gered werd binnen de vooraf geplande tijd.
Doch alle vrijwilligers waren bereid om langer te blijven totdat er een opti
maal resultaat bereikt werd.

COLOFON
Bewoners met een NEE-NEE-sticker
kunnen gratis een exemplaar van deze
editie afhalen in de hal van Sam-Sam
bij de conciërge.

Hiervoor dank
aan Fily, Leo,
Henk, Thea,
Tobias, Elly,
Jeanny, Lia,
John en Rene.

Kopij kunt u per mail inleveren naar

nieuwsweg@stichting-buurtbeheerznh.nl. Voor meer informatie kunt u
bellen met John Scheepers:
06-12425992.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

volgende schouwen, meld u dan
aan via 06-1396 1102 of info@
stichting-buurtbeheer-znh.nl

Nieuwe vrijwilligers

Knelpunten aanleveren

Naar aanleiding van onze oproep voor nieuwe vrijwilligers hebben we 8
aanmeldingen binnen gekregen. We hebben met enkele hiervan personen
een introductie-avond gehad. Hieruit zijn een aantal serieuze kandidaten
gekomen die actief willen zijn bij Stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw
Husken. Desondanks blijven wij op zoek naar kandidaten die samen met
ons leuke en nodige activiteiten voor onze buurt willen organiseren of mee
helpen hieraan.
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 Zeswe
gen-Nieuw Husken, bel dan even met 06-1242 5992.

Coronabeperkingen

Als gevolg van maatregelen met betrekking tot Corona hebben we de af
gelopen 2 jaar veel van onze activiteiten niet kunnen uitvoeren. We hopen
dit jaar wel weer meer activiteiten te kunnen gaan uitvoeren, dat moet
zeker lukken met onze (nieuwe) vrijwilligers.

Hulp nodig bij het organiseren?

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

Wijkagent

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

Facebook

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).

Grijs-Groen

De werkgroep Grijs-Groen van Stichting Buurtbeheer wil ook in 2022
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
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Mocht u ideeën hebben ter ver
betering 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 Zeswe
gen-Nieuw Husken wil bijwonen,
kunt u zich daarvoor aanmelden via
info@stichting-buurtbeheer-znh.nl.

Informatie van Stichting
Buurtbeheer ZeswegenNieuw Husken

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

Oh ja, we zijn nog steeds
op zoek naar een nieuwe
voorzitter.
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.

Tot slot willen we alle
bewoners uit onze buurt
een fijne paasvakantie
wensen.

TENT IN DE BUURT
Op zaterdag 23 april staan wij weer met ons tentje in de buurt. We staan
dan van 10.00 tot 14.00 uur bij de Onder Devoonstraat. U bent welkom
voor een praatje met een kopje koffie of thee. Wij horen graag van u
onze buurt zo bijzonder maakt en welke tips u hebt om de buurt nog
specialer te maken.

• Ga na of het rekeningnummer
inderdaad van een bekende of
familielid is
• Belt de zogenaamde bekende met
nieuw nummer, kijk via google of
nummer al eerder is gebruikt bij
fraude
• Scherm uw social media profielen
zo veel mogelijk af
• Zet uw telefoonnummer niet
openbaar op Marktplaats
Spoofing
De oplichters lijken te bellen met
een telefoonnummer van de bank
van de slachtoffers. Dit is echter
niet het geval, het zou zelfs kunnen
dat de daders zich niet eens in Ne
derland bevinden. Deze truc, ook
wel spoofing met telefoonnummers
genoemd, wordt vaker gebruikt bij
oplichting via de telefoon.

BERICHT VAN DE WIJKAGENT
Oplichting
De laatste maanden krijgt de wijkagent meldingen dat er oplichter(s) ac
tief zijn in de wijk. Men richt zich vaak op ouderen en men probeert met
een smoes de woning binnen te komen.
Soms gebeurt dat door zich voor te doen als medewerker van Enexis
of iemand die voor het goede doel geld inzamelt. U kunt zelf de kans op
slachtofferschap verkleinen.
Tips om slachtofferschap te voorkomen:
• De belangrijkste: laat onbekenden NOOIT binnen.
• Bedrijven horen de komst van medewerkers altijd vooraf aan te
kondigen.
• Banken sturen NOOIT medewerkers langs deuren en zoeken nooit
telefonisch contact. Wantrouw dus iedereen die u benadert over uw
bankpas of pincode.
• Kijk eerst via de deurspion, of via een raam wie er voor de deur staat.
• Vraag bijvoorbeeld via het deurraampje waarom mensen aanbellen, of
gebruik de kierstandhouder op de deur.
• Klinkt het verhaal geloofwaardig? Misschien kunt u zelf de actie
uitvoeren, die de aanbeller voorstelt?
Ook vindt oplichting veel plaats via de telefoon. Twee van de meest voor
komende vormen van oplichting via de telefoon betreffen whatsappfraude
en spoofing.
Whatsappfraude
Bij deze vorm van oplichting worden smoesjes gebruikt door mensen die
zich in een berichtje via WhatsApp voordoen als iemand anders. Een te
lefoon is zogenaamd op de grond of in het water gevallen, maar er moet
even snel iets betaald worden, bijvoorbeeld. Of er wordt op slinkse wijze
gevraagd om inloggegevens of andere gevoelige informatie.
Preventietips
• Bel de persoon op het nummer dat bij u bekend is
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Wat te doen?
Als u, of uw (groot)ouder een
telefoontje krijgt van uw bank met
de vraag om een geldbedrag over
te boeken, hang dan direct op.
Ook al lijkt het heel betrouwbaar
en spreekt de beller gedetailleerd
over zaken waarvan u denkt dat
alleen uw bank ze kan weten, uw
bank belt nooit met de vraag om
geld over te maken. Als dit toch
gebeurt, hang dan op.
Heeft u al geld overgemaakt? Bel
direct uw bank om uw rekening te
blokkeren.
De wijkagent

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

De Blauw Sjuut op school
Donderdag 24 februari 2022
was er hoog bezoek op onze
school. Carnavalsvereniging
de Winkbülle is met de Blauw
Sjuut op bezoek gekomen
op onze school. Tevens heeft
het Winkbülleballet een mooi
optreden verzorgd.

Handvaardigheid in unit 2
Groep 4-5 is aan de slag gegaan
met linoleum en gutsen. De op
dracht was: maak 4 verschillende
bomen, bij elk seizoen 1.
De resultaten zijn fantastisch zoals
jullie kunnen zien.

Tijdens dit bezoek was de
prijsuitreiking van de Frie
kelwedstrijd. Friekele is het
Limburgse woord voor knutse
len en we zijn er trots op, dat
we elk jaar weer meedoen aan
deze wedstrijd.
De startklas was dit jaar de
winnaar van het Friekele op
onze school. Deze groep heeft
een picknickpakket gewonnen.
Naast het friekele was er ook
een kleurwedstrijd waar maar
liefst 6 kinderen van school
een prijs hebben gekregen.
De Winkbülle hebben alle leer
lingen van onze school getrakteerd op een “poefel”.
De kinderen hebben genoten van deze traktatie. We danken de Winkbülle
voor het bezoek en het lekkers…
Gekke haren dag
Donderdag 24 februari stond ook in het teken
van gekke haren dag. Wat een mooie crea
ties waren er te zien. Er was genoeg tijd en
energie gestoken om zo origineel mogelijk op
school te verschijnen.
Sponsoring door Stichting Buurtbeheer
Zeswegen – Nieuw Husken
Wederom heeft het buurtbeheer een financiële
bijdrage geleverd aan onze school. Hierdoor
hebben wij de clowns Holly en Bertje kunnen
inhuren om het carnavalsfeest op school uit
bundig te kunnen vieren. Grote dank hiervoor!
Thema Carnaval in unit 1
Tijdens de taalkringen is er met de kinderen
gesproken over carnaval. Wat heeft een prins
allemaal aan en bij zich? Wat is een optocht?
Wat is een polo
naise?
Er is een woord
web gemaakt
over carnaval,
kinderen hebben
de polonaise ge
lopen en er zijn
liedjes gezongen.
Wat een feest en gezelligheid in unit 1.

4

Letters oefenen in unit 1
In groep 1 en 2 wordt er volop ge
oefend met letters.
Zo ook met de letter K.
Welke woorden beginnen met de
letter K?
Kikker, konijn, koe, kerstboom,
kerstman, kip, krant, koffie, kerstbal.
Tijdens de verwerking hebben
de kinderen van groep 2 volop
geoefend met de letters. D.m.v.
stempelen, letters maken met klei,
oefenen op de Ipad of met letter
blokjes/steentjes.
De kinderen van groep 1 hebben de
K met verschillende bouwmateria
len nagemaakt.
Deze toppers hebben weer goed
gewerkt!

Lezen is topprioriteit bij De Wegwijzer
Wist u dat:
• Ramona Waber de leesconsulent van Schunck is op onze school;
• Zij veel contact heeft met juf Angelique, omdat zij onze leesspecialist is;
• Zij samen activiteiten organiseren om kinderen en ouders te stimuleren
om te blijven lezen;
• De leesconsulent leesactiviteiten gaat aanbieden in alle groepen op onze
school;
• Alle groepen dit schooljaar een bezoek brengen aan de bibliotheek in de
stad.
• Schunck ook leesactiviteiten aanbiedt voor ouders.
• Meer informatie hier te vinden is.

www.sportinheerlen.nl

MEER HEERLENAREN
IN BEWEGING!

De gemeente Heerlen en de Sport
raad Heerlen willen voor iedereen in
Heerlen en Hoensbroek de drempel
om te gaan sporten zo laag mogelijk
maken. Daarom heeft de gemeente
de website www.sportinheerlen.nl in
het leven geroepen. Als je op zoek
bent naar een sportvereniging of
sportschool of je wilt gaan sporten
Zwemproject Heerlen weer gestart
De Heerlense basisscholen zijn weer gestart met: “Zwemproject Heerlen”. maar je weet eigenlijk niet zo goed
welke sporten er in Heerlen zijn, kijk
De kinderen van de groepen 5-6-7-8 mogen meedoen om het A-B-C te
dan eens op www.sportinheerlen.nl
behalen. Door de gemeente is er busvervoer per school ingezet. Samen
met Sportfondsen, dat zwembad Hoensbroek exploiteert, proberen wij om
Heerlen heeft een gevarieerd sportzoveel mogelijk kinderen zwemvaardig te krijgen!
en beweegaanbod met enkele bijzon
Wij wensen alle kinderen veel waterpret en hopen dat zij het zwemdi
dere sportfaciliteiten. Bij-voorbeeld
ploma behalen.
de handbikebaan bij Adelante, Indoor
Beach Limburg, skatehal The Promi
Voorstelling Kannonenvoer
se, klimcentrum Neoliet en de Boulo
De groepen 4-5-6 zijn naar de voorstelling Kannonenvoer geweest. De
drome van Club de Petanque.
kinderen vonden het een leuke en gave voorstelling. Het theaterstuk
ging over een oorlog. Een kok kookt hier voor het leger. Samen met een
Op de website vind je alle informatie
soldaat zonder benen proberen ze de oorlog te stoppen, doormiddel van
over sporten in Heerlen en ontdek
een foptaart. De Voorstelling speelde zich voornamelijk af op een leger
je jouw vorm van sport en bewegen.
basis in een tentenkamp. De acteurs maakten vooral gebruik van allerlei
keukengerei aangevuld met muziekinstrumenten zoals trommels & gitaar. Bij de meeste sportaanbieders kun je
ook een gratis proefles volgen!
Ze deden ook aan bodypercussie.
Thema’s die in de voorstelling zitten:
Behalve sporten in verenigingsver
• Je hart openen voor iemand en je bekommeren om een ander.
band of bij een sportschool, is ook
• Vriendschap in zware tijden.
sporten in de openbare ruimte steeds
• Omgaan met macht en zwakte.
meer in trek. Heerlen maakt dat mo
• De zinloosheid van oorlog.
gelijk met bijvoorbeeld een calisthe
• Soms is ruziemaken makkelijker dan je aardig en kwetsbaar opstellen.
nics parkje. Ontdek de mogelijkhe
den op www.sportinheerlen.nl
Presentaties Aardse Extremen
En.. je vindt er ook informatie over
De groepen 6-7-8 hebben de afgelopen weken gewerkt aan het thema
Aardse Extremen. Op dinsdag 22.02.2022 hebben de leerlingen hun eind de Sportraad, het Sportakkoord
Heerlen, sportbijdragen voor inproducten gepresenteerd.
Dit leverde indrukwekkende presentaties op en actieve betrokkenheid van woners en informatie over inclusief
sporten.
leerlingen én leerkrachten.
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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”

Schilderij van spijkers en touw
Ben je al langer uit aan het kijken naar iets
speciaals om die ene lege plek op de muur
op een bijzondere manier in te vullen?
Echt iets bijzonders is een schilderij met spij
kers. En het onderwerp? Daar kun je van al
les voor verzinnen: iets uit de natuur of een
detail van een leuke foto, er kan van alles
en niks moet. Dus lekker timmeren, goed om
af te reageren. Gezellig samen bezig zijn bij
een kop koffie, daar doe je ook nog ideeën
van anderen op.

je voeten waar je in wegzakt en af
en toe het prikken van die scherpe
randjes van schelpen, gemeen ver
stopt onder het rulle zand.
Met heimwee denk ik terug aan die
heerlijk zomertijd.
Maar… je kunt natuurlijk ook op een
andere manier herinneringen naar
boven halen. Bijvoorbeeld door van
die heerlijke zee haar prachtige
producten in huis te halen en er
iets mooi van maken, zoals bijvoor
beeld een schelpenkrans.

Wanneer: donderdag 12 mei van 13.00 - 15.00 uur
Kosten:
€ 6,Bloemstuk groenten en fruit
Een echte blikvanger die je nergens anders
ziet, zo’n bloemstuk van groente en fruit.
Je kunt het creëren in allemaal dezelfde
kleuren, maar ook tinten die bij elkaar pas
sen. Rode kool met bijvoorbeeld radijsjes
of … nou ja, laat je eigen fantasie z’n gang
maar gaan. Er zijn zoveel mogelijkheden
en zoveel kleuren in de natuur. Maar als je
kookneigingen krijgt bij het zien van zo’n
kunstwerk: blijf dan af van dit mooie
werkstuk.

Wanneer: dinsdag 7 juni van 13.00
- 15.00 uur
Kosten: € 6,-

Wanneer: dinsdag 17 mei van 19.00 21.00 uur
Kosten: € 8,Workshop Kracht & Energie
Tijdens deze workshop ga ja met lichte gewichten en je eigen lichaams
gewicht 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 jezelf blijven is het belangrijkste!
Deelname is alleen mogelijk met vooraf aanmelden.
Max. aantal deelnemers: 12
Wanneer: donderdag 19 mei van 13.00 - 14.00 uur
Kosten: € 5,Lente bloemstuk
Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit ♪...
Heerlijk toch die lentekriebels: frisse jonge blaadjes,
kuikentjes, lammetjes en ontluikende bloemetjes
als krokusjes.
Wat leuk om die uitkomende, tere boden van de
lente in huis te halen. Het hele huis ruikt naar de lente. Het fijne is, dat
het eigenlijk heel makkelijk te maken is, precies zoals je het zelf wilt: een
hoog stuk of juist laag en vlak, meerkleurig of liever alles in de verschil
lende tinten van een kleur. Bovendien werkt het ook nog heerlijk ontspan
nend. En heb je goede raad nodig, dan is deskundige hulp aanwezig.
Wanneer: dinsdag 31 mei van 19.00 - 21.00 uur
Kosten:
€ 8.Schelpenkrans
De zee met zijn schuimende golven, de schreeuwende meeuwen en die
heerlijke, zilte lucht die je ook op je lippen voelt. Het warme zand onder
6

Workshop Rust & Ontspanning
Tijdens deze workshop gaan we
aan de gang met zachte en vloei
ende bewegingen. Je leert ontdek
ken hoe je zo goed mogelijk kunt
ontspannen en de kracht en balans
in jezelf kunt vinden. We maken
gebruik van rustige ademhalings
technieken en bewegingen om
op deze manier je hoofd leeg te
maken en meer rust en balans in je
lichaam te creëren.
Deelname is alleen mogelijk met
vooraf aanmelden.
Max. aantal deelnemers: 12
Wanneer: donderdag 9 juni van
13.00 - 14.00 uur
Kosten: € 5,00
Dromenvanger
Ook wel eens last gehad van
nachtmerries of nare dromen? Een
dromenvanger lijkt dan te helpen.
Een dromenvanger is oorspronkelijk
afkomstig van een indianenvolk uit
Noord-Amerika
Volgens de legende werken dro
menvangers beschermend, ze
zouden nachtmerries tegenhouden
en goede dromen doorlaten.
Wij gaan ze maken van verschillen
de materialen die al aanwezig zijn,

WEEKOVERZICHT

Bloemstuk (1)
Ja, die heerlijk zomer is er weer en
de natuur is er opnieuw in zijn volle
glorie met haar adembenemende
tinten, die overal schitteren in het
zomerzonnetje. Het is hét seizoen
om met een oogstrelend bloemstuk
op tafel te pronken.
Met zo’n bloemstuk breng je die
heerlijke, hartverwarmende zomer
sfeer ook in huis of op balkon! Wie
fleurt daar nou niet van op en het
werkt ook nog een rustgevend, wat
bij mij beter helpt dan mindfulness.
Wanneer: donderdag 23 juni van
19.00 - 21.00 uur
Kosten: € 8,-

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

er valt je vast wel een originele
tekst in.
Wanneer: dinsdag 5 juli van 13.00
	- 15.00 uur
Kosten: € 7,-

Tekst op hout
Op hout kun je de leukste teksten
zetten. Denk maar eens aan tekst
van een geboorte kaartje bij de
voordeur, of wat familie voor je be
tekent of je huisdier, en wat dacht
je van je naam, huisnummer met
je huisregels of je hobby’s (bv lek
ker borrelen met een kaasje erbij
getekend).
Er zijn ontiegelijk veel mogelijkhe
den, ga maar eens brainstormen,
7
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maar als je zelf leuke voorwerpen
hebt die je er in wilt verwerken kan
dit natuurlijk ook.
Laat je geest borrelen en uitstro
men in je scheppingsdrang.
Wanneer: donderdag 16 juni
van 13.00 - 15.00 uur
Kosten:
€ 6,-

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

Bloemstuk (2)
Vlak voor de zomervakantie nog
een zelfgemaakt fleurig boeket in
huis! Dat kan via deze workshop!
Wanneer: donderdag 14 juli van
19:00 - 21:00 uur
Kosten: € 8,-

JOUW TEKENING OP HET
WINKELPLEIN!
Op het winkelplein hangen 3 borden van pak
weg 1 bij 2,5 meter met tekeningen erop.
Aangezien de borden er al 9 jaar in weer en
wind hangen hebben ze flinke slijtage opgelo
pen.
Daarom willen we de borden dit jaar ver
nieuwen. U hebt de mogelijkheid om zelf een
schets te maken voor op een van de borden.
Uit de inzendingen zullen we een keuze maken
en die door een professioneel kunstschilder op
het bord laten aanbrengen. Onderstaand vlak
heeft de juiste verhouding hiervoor.
Maak een tekening voor op het winkelplein en
lever deze vóór 30 april in:
- per mail: info@stichting-buurtbeheer-znh.nl
- of deponeer uw idee in de brievenbus van
Sam-Sam, Mijnzetellaan 6 (brievenbus onder
de AED)
Naam:
………………….……………………………
E-Mailadres: ………………….……………………………
Tel.:
………………….……………………………
Belangrijk: hiernaast is het kader voor de
schetstekening in de juiste verhouding. De te
kening moet uiteindelijk een liggende tekening
(landschapsformaat) zijn.
Draai deze pagina een kwartslag, om met je
tekening te beginnen.
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BENIEUWD OF KARATE DE
SPORT IS VOOR U EN/OF UW
KIND?
Volg dan 2 gratis proeflessen of bekijk
eerst een les vanaf de tribune.
Meer info hierover kunt u vinden op onze site
www.karateteamtimmermans.nl, of bel/app
06-20218847. Wij zijn uiteraard ook actief op
Facebook en Instagram.
De karatelessen zijn op dinsdag en donderdag in sporthal Zeswegen.
De lessen:
* Wij bieden karatelessen aan voor kids van 5
t/m 7 jaar en jeugd van 8 t/m13 jaar, waarin
voornamelijk plezier, zelfvertrouwen, discipline, conditie, motoriek en sociale ontwikkeling centraal staan.
*Voor de groep vanaf 14 jaar tot .... zijn er gevarieerde lessen waarin alle aspecten van het karate aan bod
komen.
*Ben je op zoek naar een extra uitdaging? Dan zijn de wedstrijdtrainingen wellicht een mooie aanvulling op de
reguliere lessen. Hier train je met beginnende en gevorderde wedstrijdkarateka’s, waaronder Nederlands kam
pioenen, nationale selectieleden en internationale toppers als voorbereiding op de wedstrijden.
Karate Team Timmermans Heerlen
De lessen staan onder leiding van gediplomeerd kader van de Karate-do Bond Nederland (erkend door het
NOC*NSF).

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
9

‘HAHA. SJNAP MICH INS,
WEN SE KINS!’
Nieuw boekje Peuteropvang
Heerlen in het Heerlens dialect
‘Pim en Poes wille wete wat ing
sjtad is. Zint de gebouwe, pleine en
hoezer ing sjtad, of...? Lier same
mit Pim en Poes get sjoeën plekke
va Heële kinne.’
Kun je dit lezen? Dan is het Heer
lens dialect jouw tweede taal. Of
misschien zelfs je eerste taal! Het
zijn een paar regels uit het vijfde
en nieuwste boekje van peuterop
vang Heerlen over Pim & Poes. De
titel is ‘Pim & poes en d’r lachende
eëzel’ en werd door dialectvereni
ging Veldeke Heële en umsjtrieëke
vertaald in het Heerlens dialect.
Wethouder Jordy Clemens en
een peuter Pim namen het eerste
exemplaar in ontvangst.
Tweetalig opgroeien
De taalontwikkeling is voor Peuter
opvang Heerlen en de dialectver
eniging erg belangrijk. Voorzitter
Paul Göttgens en bestuurslid Mat

Snijders van Veldeke Heële en
umsjtrieëke: “Het is belangrijk dat
een dialect levend blijft. Verhalen
vertellen aan peuters is een belang
rijke basis. Dit boekje biedt jonge
kinderen een mooi verhaal in het
dialect, maar daarnaast is het ook
een eerste kennismaking met de
stad en haar bewoners, met ‘poor
ten’ naar andere werelden, waarin
ridders, Romeinen en mijnwerkers
een hoofdrol spelen. We zijn erg blij
met ‘Pim & poes en d’r lachende
eëzel’.” Bij die mening sluit Ingrid
van den Bunder, bestuurder-ma
nager van peuteropvang Heerlen,
zich aan. “Iedere keer denk ik, dit
is het allerleukste Pim&Poes-boekje
dat we hebben bedacht. Toch is er
steeds weer een idee en een nóg
leuker boekje.”
Stempels verzamelen
Naast het verhaal en illustraties
bevat het boekje een route langs
verschillende gebouwen en plek
ken in Heerlen en Hoensbroek. En
een stempelkaart, waarop kinderen
en hun ouders stempels kunnen
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verzamelen op enkele locaties uit
het verhaal.
De peuters van peuteropvang Heer
len krijgen het boekje gratis of bij
inschrijving. Voor alle andere geïn
teresseerden is ‘Pim & poes en d’r
lachende eëzel’ te koop bij Boek
handel Van der Velden-Van Dam,
Primera Heerlerheide, Readshop
Hoensbroek, bij SCHUNCK, de Visit
Heerlen winkel in het Maankwar
tier, het Nationaal Mijnmuseum,
het Thermenmuseum én Kasteel
Hoensbroek. De laatste vijf zijn ook
locaties die in het boekje worden
genoemd.

Lucy
Ongeveer anderhalf jaar geleden vonden wij op een snikhete dag een
doodzieke poes in het uitlaatgebied van Zeswegen.
Anderhalve kilo: vacht en knoken...
Een dag later bleek bij de dierenarts dat ze een nieraandoening had en
een héééél slecht gebit. Ze was zeker al 15 jaar of ouder. Drie weken lag
ze in de gang boven: slapen, slapen, slapen, eten en weer slapen. Het
was niet zeker of ze het zou gaan halen. Aan de tandjes kon niks meer
gedaan worden vanwege de hoge leeftijd. Een nier was verschrompeld
en werkte niet meer en de andere nier was heel slecht.
Na 3 weken kwam ze ineens naar beneden en vanaf dat moment
maakte ze deel uit van ons gezin. Heel even ging het minder, omdat ze
het nierdieet niet wilde eten. Met een spuitje hebben we haar gevoerd
en dat liet zij zich allemaal gevallen. Ze kwam langzamerhand goed op
gewicht en kreeg door dat het voer zo slecht nog niet was en vanaf toen
begon ze zelfstandig te eten. Ze kon naar buiten, in het zonnetje genie
ten, lekker in het gras liggen, af en toe ravotten en spelen. Ondanks alle
zorgen die wij ons maakten, ging het naar omstandigheden goed.
Ze was onze Lucy, een ontzettend lief, aanhankelijk en vooral moedig
diertje. We hebben op 6 februari voorgoed afscheid van Lucy genomen.
De bovenvacht was zwart en daaronder zat een wit-grijze ondervacht.
Witte snorharen en een wit kinnetje. Een dikke pluimstaart. Misschien
dat iemand dat herkent.
Ze wordt hier in ieder geval ontzettend gemist en we zijn heel erg
verdrietig.
Jeanny & Ben

De beste voorbereiding
op de basisschool
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e
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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

sam
e
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end
leren

HKZgecertificeerd

Kijk voor meer informatie op onze site:

www.peuteropvangheerlen.nl
11

SPELTBROOD

Ingrediënten:
• 400 gram speltmeel
• 100 gram amandelmeel
• 4 eetlepels gebroken lijnzaad
• 1 theelepel himalayazout
• 2 eetlepels chiazaad
• 1 pakje droge gist van 7 gram
• 360 ml lauwwarm water (niet te
warm anders werkt het gist
niet!)
• (optioneel) 2 eetlepels
kokosbloesemsuiker
Bereiding:
Giet in een grote kom het lauw
warme water en strooi daar het
gist overheen. Zet dit 5 minuten
opzij zodat het gist kan ‘activeren’.
Voeg na deze 5 minuten het gebro
ken lijnzaad erbij en roer het goed
door elkaar. Schep hierna, lepel
voor lepel het spelt- en amandel
meel erbij, terwijl je dit intussen
door elkaar kneed met je handen.
Wanneer alles goed aan elkaar
blijft plakken, leg je een warme
doek over de kom en zet je deze op
een warme plek in je huis +/- 20
graden. Wanneer het deeg na 1
uur bijna de helft groter is gewor
den, verwarm je de oven voor op
200 graden en kneed je het chia
zaad en himalayazout erdoorheen.
Leg het bolletje deeg op een, met
bakpapier beklede, bakplaat, snij
de bovenkant 3x in zodat je brood
er straks echt ‘homemade’ uitziet
en schuif het in je voorverwarmde
oven. Bak je brood in 50 minuten
goudbruin en heerlijk zacht! Eet dit
brood met agave siroop of kokos
olie en geniet!!

HANDI CURRY
Ingrediënten:
• 1 (100 g) rode ui
• 2 el zonnebloemolie
• 3 teentjes knoflook

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 (200 g) grote tomaat
1 tl gemberpasta
1 tl komijnzaad
1 tl korianderzaad (kneus in een
vijzel)
1 tl kurkumapoeder
½ tl chilipoeder
½ tl zout
80 g Peas Maker Stukjes
250 ml water
125 g kokosyoghurt
1 tl garam masala
1 tl gedroogde fenegriekblad

Eet lekker met:
Basmati rijst, naanbrood, verse
koriander, mango chutney

Bereiding:
1. Pel de rode ui en snij in halve
ringen. Verhit de zonnebloemolie
in de pan op middelhoog vuur en
voeg de uien toe. Bak voor on
geveer 5 minuten of tot ze zacht
zijn. Hak de knoflook fijn en snij de
tomaten in blokjes en voeg toe aan
de pan samen met de gemberpas
ta. Roer alles goed door elkaar.
2. Voeg vervolgens het komijn
zaad, gekneusde korianderzaad,
kurkumapoeder, chilipoeder en zout
toe. Roer alles goed door elkaar.
3. Doe nu de droge Peas Maker
Stukjes erbij samen met het water.
Breng het geheel aan de kook.
Zodra het kookt doe een deksel op
de pan en laat op laag vuur prut
telen voor 10 minuten. Vergeet niet
af en toe te roeren. Haal de deksel
van de pan en doe de kokosyog
hurt, garam masala en gedroogde
fenegriekblad erbij. Meng goed en
laat de curry nog warm worden.
Serveer warm met rijst en zelfge
maakte naanbrood!
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CHRISTOFFELTAART

Ingrediënten:
• Schuim:
150 g eiwit
300 g suiker
• Chocoladeroom
250 g pure chocolade
500 ml slagroom
• 75 g suiker
• 100 g kersen uit pot (zonder pit)
• 1 blok melk of room chocolade
• bakpapier
• bakplaat
• 1 spuitzak
• Gekarteld en een glad spuitmondje
Bereiding:
Schuim
Verwarm de oven voor op 90 ºC.
Klop het eiwit met de suiker in
een vetvrije bekken tot een luchtig
schuim. Schep het schuim in een
spuitzak met een gladde spuit
mond. Spuit drie spiralen op een
met bakpapier beklede bakplaat.
Droog het schuim circa 3 uur.
Chocoladeroom
Smelt de chocolade au bain marie.
Klop de slagroom met de suiker
lobbig. Meng een beetje geslagen
room door de gesmolten chocolade
en roer goed door. Spatel de rest
van de gesmolten chocolade door
de room. Bestrijk één schuimplak
met de chocoladeroom en verdeel
de helft van de kersen erover.
Leg de tweede schuimplak erop,
bestrijk met chocoladeroom en ver
deel de rest van de kersen erover.
Dek af met de laatste schuimplak
en bestrijk de boven- en zijkant
met de resterende chocoladeroom.
Schaaf met een mes schaafsel van
het blok chocolade. Zet de zijkant
van de taart aan met het chocola
deschaafsel en bestrooi de boven
kant ermee.

Welzijnsstichting Alcander biedt aan:

GRATIS LAAGDREMPELIGE BEWEGINGSLES
Bewegen is goed, goed bewegen is
beter! De Gezondheidsraad wijst op
de gevaren van stilzitten… Het is
van belang dat mensen ‘bewegen
integreren in hun dagelijkse leven’
en dat is Ismakogie ten voeten uit!
Ook als je zit, kun je bijna onzicht
baar actief bewegen. Met onze
trainingsmethode leer je minimale
oefeningen die je altijd en overal
kunt uitvoeren: achter je bureau,
in de trein, het vliegtuig of de auto.
Kleine intensieve bewegingen om
spieren en gewrichten soepel en
lichaam en geest gezond te hou
den! Omdat Ismakogie je bewust
maakt van je bewegingen en van
je houding tijdens het bewegen is
deze beweegmethode zeer geschikt
als basis voor alle vormen van
bewegen.
Meer informatie over Ismakogie
leest u op www.ismakogieparkstad.
nl of bel Ismakogiedocente Caroline
Lemmens op 045-8501981.
Welzijnstichting Alcander biedt
Ismakogie aan in Heerlen en
Hoensbroek:
• Maandagochtend van 9.30 uur tot
10.30 uur in Gemeenschapshuis ’t
Leiehoes, Limburgiastraat 36,
6415 VT Heerlen.
• Maandagochtend van 11.30 tot
12.30 uur in “Ons Trefcentrum,
Pius XII Plein 38, 6433 CZ
Hoensbroek.
Bij interesse een tweede groep van
13.30 tot 14.30 uur.
Aanmelden en info over het
lesgeld
via Lia Cools en Roos Ost van
Welzijnsorganisatie Alcander. Tel.:
045-5602525 of mail
receptie@welzijnsgroep.nl
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KUNSTWERK VAN DROOGBLOEMEN
Werkwijze:
Bloemen plat laten drogen kan tussen
twee keukenpapiertjes in een oud schrift.
Eerst leg je ze netjes tussen de blaadjes
in het schrift. Daarna leg je een dik boek
op het schrift. Dit laat je vervolgens een
nachtje liggen, of langer als het nodig is,
tot het mooi plat is. Daarna haal je de
bloemen voorzichtig tussen het papier uit.
Wil je een bloem in zijn eigen vorm laten
drogen, doe dit dan ondersteboven. Wacht
niet te lang, maar laat de bloem drogen
als hij nog mooi is. Met droogbloemen kun je een prachtig kunstwerk
maken. Eerst droog je bloemen plat zoals hierboven beschreven. Daarna
plak je ze met lijm op een vel papier of karton. Er overheen plak je een
vaas van karton.

bakplaat. Op het rondje leg je een
aantal mooie verse bloemen. Als
je tevreden over bent de composi
tie, dan druk je de bloemen voor
zichtig aan, bijvoorbeeld met een
plat dienblad of tijdschrift. Daarna
maak je een gaatje in het deeg,
om het later op te kunnen hangen.
Vervolgens dek de je hangers af
met bakpapier en zet je ze op 100
graden in de oven. Hoe lang ze in
de oven moeten ligt aan hoe dik je
ze hebt gemaakt. Die van ons heb
ben alles bij elkaar ongeveer zes
uur in de oven gestaan.

ZOUTDEEGHANGER MET BLOEMEN
Deze zoutdeeg bloemenhangers maakten we voor de juffen en meesters
aan het einde van het schooljaar.
Benodigdheden:
3 kopjes bloem, 1 kopje zout, 1 kopje water, 1 theelepel olie
Werkwijze:
Voor zoutdeeg kneed je deze ingrediënten tot een stevig deeg. Hoe
groot je het zoutdeeg rondje maakt ligt aan hoe groot je bloemen zijn.
Ik gebruikte een hamburgerpers om het rondje te maken, maar het
kan ook met de hand. Vervolgens leg je de rondjes op bakpapier op de

VAKSCHOOL DICHT KLOOF TUSSEN VRAAG
EN AANBOD ARBEIDSKRACHTEN
De Vakschool wil op een laagdrempelige manier mensen begeleiden naar de vele openstaande vacatures in
Zuid-Limburg. Vooral in de techniek, logistiek en ICT sector is het lastig om geschikte werknemers te vinden.
Door goede samenwerking en het bieden van maatwerk worden mensen passend opgeleid. Daarbij worden niet
alleen onderwijsinstellingen betrokken maar ook ervaren vakmensen uit Heerlen-Noord.
De Vakschool is onderdeel van het Rijksprogramma Heerlen-Noord waarbij langjarige en intensieve investerin
gen worden gedaan in de sociaal-economische opgave van het gebied. Een belangrijke doelstelling is het ver
hogen van de arbeidsparticipatie en het bestrijden van armoede. De Vakschool moet mensen ontwikkelen naar
kansrijke beroepen.
Voor de realisatie van De Vakschool verstrekt gemeente Heerlen een subsidie van €500.000,- uit het Fonds Eco
nomische Structuurversterking. Wethouder Martin de Beer (arbeidsmarkt en economie) vindt het belangrijk dat
vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. “Er zijn duizenden vacatures in Zuid-Limburg waarvoor bedrijven
geen geschikte kandidaten vinden. Daar staat tegenover dat veel mensen geen passende baan kunnen vinden.
Daar zit een duidelijke mismatch. De Vakschool wil dat met maatwerk doorbreken.
De Vakschool wil 1 juli van start gaan in een gedeelte van het voormalige Emmacollege aan de Passartweg. De
gemeente geeft dat deel van het gebouw in gebruik aan De Vakschool. “Het gebouw is hiervoor ideaal”, aldus
wethouder Loek Damen (vastgoed). “Het ligt centraal in Heerlen-Noord en leent zich voor vakonderwijs binnen
én buiten. Denk aan toezicht, (groen)onderhoud en schoonmaak.”
De Vakschool is een samenwerkingsverband tussen (nu nog) drie partijen: Werk voor Heerlen, WSP Parkstad
en de Stichting Praktech (leer- en ontwikkelschool in Maastricht). Zij richten een vereniging ‘De Vakschool’ op
zodat zoveel mogelijk bedrijven en instellingen lid kunnen worden. Zo wordt De Vakschool een gezamenlijk
platform van en voor alle leden.
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Heerlen plant 1000
bomen voor een leefbare
stad
Deze winter en volgend najaar
plant de gemeente Heerlen
verspreid over de stad 1000
zogenaamde ‘klimaatbomen’.
Deze helpen om de effecten van
klimaatverandering te bestrijden.
Ze dragen ook bij aan de leefbaar
heid van de stad. Afgelopen zomer
is gezocht naar geschikte plekken
om bomen te planten.
Het wordt heter en we hebben
vaker te maken met flinke regen
buien. In een omgeving met veel
asfalt en steen leidt dat tot hitte en
wateroverlast. Meer groen helpt.
Bomen helpen om plekken met veel
steen tegen hittestress. Ze helpen
ook om water in de bodem te laten
doordringen en nemen CO2 op en
houden dat vast. Daarnaast hebben
ze een positief effect op insecten
en vogels … en op hoe mensen zich
voelen. Daarom worden de flinke
bomen die nu geplant worden ‘kli
maatbomen’ genoemd.
Plantplekken

Gemeente Heerlen heeft plekken
gezocht waar de bomen het hard
ste nodig zijn. Daarbij is gekeken

naar plaatsen waar veel kwets
bare groepen mensen verblijven:
eenzame ouderen en kinderen. Ook
is onderzocht of er onder de grond
genoeg ruimte is. Of er niet te
veel kabels en leidingen in de weg
zitten. Ruim de helft van de 1000
bomen komen op plekken waar nu
bestrating ligt.
Wilt u zien waar alle bomen in
Heerlen komen? Kijk dan op
www.heerlen.nl/1000bomen.html

van de tuin is nog steeds minimaal.
En het advies en de planten krijg
je gratis. Ik beveel het bij al mijn
buren aan om ook mee te doen!”

Vergroen uw tuin via
Operatie Steenbreek!
Gooi uw tegels eruit, en groen
erin! In ruil krijgt u van ons gratis
planten en tuinadvies. Want een
groene omgeving is goed voor het
opvangen van regenwater, het dierenleven, tegen hittestress en een
vriendelijk aanzicht.
Denkt u er misschien al langer aan
om uw stenen tuin te vergroenen?
Wilt u meer van uw tuin genie
ten; mooie bloemen en planten?
En koeler zitten tijdens een hete
zomer? Of wilt u iets doen aan de
opwarming van de aarde en niet
langer het water het riool in laten
lopen? Haal dan een deel tegels of
grind uit de tuin. Dan krijgt u van
ons in ruil gratis planten en gratis
tuinadvies via ‘Operatie Steen
breek’. Samen kunnen we veel
bereiken!
Mark was meteen overtuigd!
Mark uit Oude Passart had alleen
stenen en kiezel in zijn tuintje.
Zijn overbuurvrouw attendeerde
hem vorig jaar op de actie ‘Opera
tie Steenbreek’. Meteen overtuigd
ruilde hij zijn stenen in voor mooie
planten en waterdoorlatende kiezel.
“Wat een leuk project. Ik ben gek
op de natuur. Ik wandel heel veel
en maak dan foto’s. Fijn als men
sen zich inzetten voor meer groen
in de stad. Goed tegen de opwar
ming van de aarde en het leven
van de bijen, vlinders en andere
insecten. En hoe mooi is het als je
op straten bloemetjes ziet bloeien
en groen ziet. Ik zit nu veel liever
in mijn tuin en geniet. Ik heb al
veel foto’s van de mooie bloemen.
Enkele pronken nu zelfs bij mensen
in de woonkamer! Het onderhoud
16

Hoe werkt het?
Meld u aan voor de actie via
www.cnme.nl. Het Centrum voor
Natuur- en Milieueducatie (CNME)
maakt met u een afspraak en
bekijkt samen met u uw wensen,
welke planten het beste bij uw tuin
passen en het ontwerp.
U kunt na dit advies kiezen uit
meerdere plantenpakketten; vol
doende voor het aanplanten van
maximaal 12 m2 groen.
U haalt uw plantenpakket op bij
u in de buurt tijdens een vooraf
bepaald ophaalmoment.
Alle beetjes helpen!
Helpt het aanpassen van zo’n klein
tuintje wel? Jazeker! Het klimaat
verandert. We zien riolen die de
enorme regenbuien niet aankun
nen, straten of kelders die onder
water lopen. En langdurige hitte die
bij veel mensen tot gezondheids
klachten leidt. Uit onderzoek blijkt
dat de toename van verharding
een van de belangrijkste oorzaken
hiervan is. En 40% van de verhar
ding is van particulieren. Dus elke
groene tuin helpt!

Mondzorgcoaches aan de
slag voor gezonde peutermonden
Het consultatiebureau bij de GGD
in Heerlen is uitgebreid met een
mondzorgcoach. Deze mondzorg
coach geeft ouders en verzorgers
van jonge kinderen (0-4 jaar) tips
over hoe ze het gebit van hun
kind(eren) goed kunnen onderhou

den. Ook adviseert
de coach over
gezond eetge
e je gewoon
drag. Dit initiatief
ndernemers.
is gestart dankzij
samenwerking van
Tandartsen Heer
len, KNMT (Konink
e, lunch of
lijke Nederlandse
Maatschappij tot
bevordering der
Tandheelkunde),
Hogeschool Utrecht, Kindertandver-zorging Limburg,
In Heerlen
kan het! Met
CZ, GGD
Zuid-Limburg
endit
gemeente Heerlen.

ig!

>>
>>

concept van ‘t Heerlens Heitje
geven we op innovatieve wijze
In Heerlen
gaat
1 het
op vroegere
de 4 kinderen niet regelma
een draai
aan
voor karweitje’.
tig naar‘heitje
de tandarts.
Wethouder Jordy Clemens:

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.”

“Door het vanaf kinds af aan goed te onderhouden
Meedoen is leuk én waardevol;
en regelmatig
naar
te gaan voorkom je
je draagt bij
aan de
eentandarts
fijne
problemen
op latere
leeftijd.”
“Voor kinderen tot 18
leefomgeving
en wordt
daarvoor
Ben jeaan
enthousiast
jaar is beloond.
een bezoek
de tandarts gratis (vergoeding
en wil je meer weten?
vanuit geworden
de basisverzekering).
Veel ouders weten niet
Kijk dan voor alle info en
dat ze voorwaarden
geen financiële
bijdrage
hoeven te leveren,”
op
zegt Ivo Koenen, zorgverzekeraar CZ.
www.heerlen.nl/heitje.
De mondzorgcoach is vooralsnog iedere dinsdag aan
wezig op het consultatiebureau, Overloon 2, en kan
gratis worden
‘t Heerlens Heitjebezocht.
is een initiatief van de gemeente Heerlen in samenwerking met centrumorganisatie Heerlen Mijn Stad, CoTown, Brightlands Smart Services Campus, buurtorganisatie GrasboekMusschemig-Schandelen, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Het wordt financieel ondersteund door het fonds Urban Innovative Actions (UIA)
van de Europese Unie.

Gezonde peutermonden
Via een wetenschappelijk onderzoek wordt gemeten
eitjes inleveren
in de winkel?het
Dat
doe
je gewoon
hoe de mondzorgcoach
beste
geïmplementeerd
en ondersteunen
elkaar in hun
e app bijkan
deworden
deelnemende
lokalepartners
ondernemers.
samenwerking. Dit onderzoek, ‘gezonde peuter
monden’, is een initiatief van de Hogeschool Utrecht
i.s.m. de betrokken partners. Het project wordt gefi
nancierd met een RAAK MKB-subsidie.

eel eenvoudig!

>>

op kop
proef
voorlunch
Heerlense
an lekkerSamenwonen
genieten van die
koffie,
of
bijstandsgerechtigden
flesje wijn.

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

Heel eenvoudig!

Heerlenaren in de bijstand mogen vanaf 1 april 2022
En dan lekker genieten van die kop koffie, lunch of
maximaal een half jaar samenwonen op proef, zonder
dat flesje wijn.
dat het invloed heeft op hun uitkering. Dit besluit
betekent financiële duidelijkheid voor de bijstands
gerechtigde als hij of zij gaat samenwonen. Voor
In Heerlen kan het! Met dit
de gemeente heeft het als voordeel dat er minder
concept van ‘t Heerlens Heitje
administratieve lasten en financiële kosten mee ge
Je heitjesdeze
inleveren
in de winkel?
Dat doe je gewoon
moeid zijn. Ook verkleint
maatregel
het risico
geven we op innovatieve wijze
via de app bij de deelnemende lokale ondernemers.
op fraude.
een draai aan het vroegere
Mensen in de bijstand die gaan samenwonen met
‘heitje voor karweitje’.
iemand met een inkomen of spaargeld, verliezen
nu nog hun bijstandsuitkering. Hierdoor ontstaat
En dan lekker genieten van die kop koffie, lunch of
Meedoen is leuk én waardevol;
financiële afhankelijkheid
van de nieuwe partner.
dat flesje wijn.
Dat betekent dat mensen in de bijstand niet kunnen
je draagt bij aan een fijne
verkennen of samenwonen voor hen werkt, omdat dit
leefomgeving en wordt daarvoor
direct gevolgen heeft voor hun uitkering. Inwoners in
beloond. Ben je enthousiast
de bijstand zijn derhalve huiverig om te gaan samen
In Heerlen kan het! Met dit
geworden
en wil je meer weten?
wonen uit angst voor wat dat doet met hun financi
concept van ‘t Heerlens Heitje
ële situatie. Daarom voert Heerlen samenwonen op
Kijk dangeven
voor
info enwijze
wealle
op innovatieve
een draai aan het vroegere
proef in. Daarnaast levert deze maatregel voor de
voorwaarden
op
‘heitje voor karweitje’.
gemeente een financiële besparing op en is er minder
tijd gemoeid met dossieronderzoek.
Meedoen is leuk én waardevol;

>>

Heel eenvoudig!

www.heerlen.nl/heitje.
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je draagt bij aan een fijne
leefomgeving en wordt daarvoor
beloond. Ben je enthousiast
geworden en wil je meer weten?

In Heerlen
concept va
geven we o
een draai a
‘heitje voo

>>

Meedoen i
je draagt b
leefomgev
beloond. B
geworden
Kijk dan vo
voorwaard

www.he

‘t Heerlens Heitje i
satie Heerlen Mijn
Musschemig-Scha
se gemeenten. He
van de Europese U

‘t Heerlens Heitje is een initiatief van de gemeente Heerlen in samenwerking met centrumorg

Samenwonen onder voorwaarden
Mensen in de bijstand kunnen onder bepaal
de voorwaarden een halfjaar samenwonen
met behoud van hun uitkering. Dat schept
duidelijkheid, want mensen hoeven zich niet
meer af te vragen wanneer er sprake is van
samenwonen en de gemeente hoeft hier
geen onderzoek meer naar te doen.
De belangrijkste voorwaarde voor een ken
nismakingsperiode is dat beide partners, na
toestemming door de gemeente, tijdens die
zes maanden hun eigen woning aanhouden.
Daarnaast mogen ze niet eerder met elkaar
hebben samengewoond, geen voorberei
dingen hebben getroffen voor een huwelijk
of geregistreerd partnerschap, niet bij hun
ouders wonen, niet met elkaar getrouwd zijn
geweest, niet samen een of meerdere kinde
ren hebben en geen samenlevingscontract of
geregistreerd partnerschap hebben (gehad).
De proef gaat in op 1 april 2022 en wordt na
een jaar geëvalueerd

KONINGSDAG 2022 			
Zeswegen-Nieuw Husken
Locatie Speeltuin Rollebollebult, Mijnzetellaan 10
Programma
11.00-16.00 uur
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
18.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Kinderrommelmarkt, vooraf aanmelden:
06-58872118 (€ 5,- borg)
Fietsversieren
Optocht met versierde fietsen
Prijsuitreiking
Zeskamp
Kleurwedstrijd
Prijsuitreiking
Kinderdisco / Barbecue aanwezig
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NIEUWS VAN HET REPAIR CAFÉ
30 april is er weer Repair Café in Buurtzaal Sam-Sam Mijnzetellaan 6 Heerlen vanaf 10 tot 12.30 uur.
Heeft u een elektrisch apparaat dat defect is? Geef het een tweede kans!
Onze vrijwilligers doen er alles aan om het te repareren. Zo helpt u de
afvalberg te verkleinen en zorg te dragen voor een beter milieu.
Is uw broek kapot of doet de rits van uw jas het niet meer? Dit is geen
probleem voor onze naaister. Zij weet er wel raad mee.
Ook met de defecte fiets en zelfs de rollator kunt u in het Repair Café
terecht.
Bent u handig, het Repair Café team heet nieuwe vrijwilligers van harte
welkom. Ook voor PR medewerkers hebben wij plaats.
Heeft u vragen? Loop binnen tijdens een Repair Café of via de mail:
repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
Schrijf de volgende data ook vast in je agenda;
28 mei, 25 juni, 30 juli van 10 tot 12.30 uur Sam-Sam
Wat kun je intussen zelf doen om bewuster om te gaan met ons milieu!
8 Tips om jouw plastic afvalberg te verkleinen
1: Stop met plastic flessen kopen
2: Gebruik herbruikbare verpakkingen
3: Vermijd plastic zakjes
4: Let op welke kledij je koopt!
hoe groter het aandeel van natuurlijke grondstoffen in je kledij, hoe
kleiner jouw bijdrage aan de berg microplastics.
5 Ga voor natuurlijke make-up
6: Gebruik natuurlijke alternatieven
a. Plastic bestek vervang je gemakkelijk door ijzeren / bamboe bestek.
b. Tandenborstels kun je tegenwoordig ook in een bamboevariant
aankopen.
c. Zelfs rietjes bestaan ondertussen in kartonnen en metalen vorm.
d. Theezakjes bevatten ook vaak plastic. Koop losse thee die je in een
theehouder kunt doen.
7: Koop lokaal
8: Sorteer!
Voor de wereld van morgen
Wanneer je deze tips toepast op je dagelijks leven zal je versteld staan
van de hoeveelheid plastic die je op termijn uitspaart. We zien elke dag
meer welke impact plastic op niet enkel ons, maar al het leven heeft. En
die is niet mals. Het is onze verantwoordelijkheid om onze kinderen en
kleinkinderen een wereld te geven waar ze niet overweldigd worden door
het afval van gisteren.
Jouw inspanningen zijn geen druppel op een hete plaat. Want je bent
niet alleen. Zolang je beseft dat alle beetjes helpen, help jij mee vormge
ven aan de wereld van morgen.
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JOHN SCHEEPERS - BIJZONDERE
HEERLENAAR!!

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

Op vrijdag 11 februari werd John naar de buurtzaal van
Sam-Sam gelokt omdat er een zogenaamde vergadering
zou plaatsvinden. Maar dat was niet de reden. Onze burge
meester kwam met een bos bloemen, een taart en een aan
tal cadeautjes langs om John te huldigen en te feliciteren,
want hij is vanaf nu een BIJZONDERE HEERLENAAR .

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

Waarom vindt de burgemeester dat en waarom zijn
wij het met hem eens?:
John Scheepers is penningmeester van de buurtorganisatie
Stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken. John is al
jaren actief als bestuurslid voor de Stichting Buurtbeheer,
welke werd opgericht in 1990. Voordat hij bestuurder werd,
was John al actief binnen de Wijkraad Nieuw Husken, een
voorloper van de buurtorganisatie. Kortom, John is al heel
wat jaren actief voor zijn buurt Zeswegen-Nieuw Husken.
John is iemand die zijn zaakjes op orde heeft. Hij is een
man van afspraken.
Hij is vasthoudend en pakt zaken die in de wijk spelen ge
structureerd aan. Altijd in goed overleg met de gemeente
en andere wijkpartners en bewoners. Hij ziet alle kanten
van een probleem en kan genuanceerd naar zaken kijken.
Hij heeft een goed gevoel voor humor en is hij een prettige
man om mee samen te werken.
Naast de buurtorganisatie heeft John zich in het verleden
ook ingezet voor de speeltuin in de wijk, speeltuin Rollebol
lebult. Hij coördineerde, deed bestuurszaken, heeft veel
geld gevonden voor het opknappen van de speeltuin maar
hij stak ook zijn handen uit de mouwen om bijvoorbeeld
zand te scheppen.
Ook binnen Sam-Sam zet John zich in. Hij heeft in het
verleden vaak schoonmaakacties georganiseerd, waarbij de
buurtorganisatie samen met kinderen van de basisschool
de wijk ingingen om zwerfvuil op te ruimen. Hij draagt zijn
steentje bij, bij alle activiteiten van de buurtorganisatie, of
dat nu buurtschouwen, tent in de wijk, schoonmaakacties,
informatieavonden of buurtfeesten betreft.
John is niet iemand die op de voorgrond treedt. Hij is een
stille maar formidabele kracht in de buurt, en daarvoor mag
hij zonder meer eens in het zonnetje gezet worden. Dus
daarom is hij vanaf nu een bijzondere Heerlenaar en dat is
dik en dubbel verdiend.
PROFICIAT JOHN!!
Namens alle mensen die
met jou mogen samenwerken.

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 aanle
veren en/of schrijven van stukken voor dit blad.
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich hier
voor 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, Mijnzetellaan 6, 6412EN (brieven
bus onder AED). U kunt het artikel ook mailen
naar: nieuwsweg@stichting-buurtbeheer-znh.nl
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