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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 per mail inleveren naar 
nieuwsweg@stichting-buurtbeheer-
znh.nl. Voor meer informatie kunt u 
bellen met John Scheepers: 
06-12425992.De redactie heeft het 
recht om ingezonden stukken niet te 
plaatsen. 
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Tunderman, Annie Cox
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BLOEMEN IN DE BUURT
Zoals we in de vorige editie al lieten weten wordt er volop gewerkt aan het 
bloemenlint aan de Gerard Holtlaan in Nieuw Husken. Het succesvolle re-
sultaat daarvan kunt u aanschouwen via bijgaande plaatjes. Naast vlinders, 
bijtjes en hommels zijn er ook steeds meer bewoners die even bij het lint 
komen. Het bloemenlint in Nieuw Husken wordt beheerd door een aantal 
vrijwilligers in de buurt, met steun van Stg. Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw 
Husken en gemeente Heerlen.
De gemeente heeft zelf ook op diverse plekken bloemenlinten aangelegd, 
zoals bijvoorbeeld aan de Jos Cuypersstraat en de Zeswegenlaan. Natuur in 
je eigen buurt, gratis te bewonderen, met dank aan de vrijwilligers.

Lees verder op pagina 16
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ACTIVITEITEN 
BUURTORGANISATIE

Paaseieren rapen
Op 16 april hadden we de Paashaas 
op bezoek in onze buurt. Eerst 
zochten de kleintjes samen met de 
Paashaas op de speelplaats van de 
basisschool naar eieren. Daarna 
gingen de grotere kinderen in de 
speeltuin aan de slag. 

De kinderen brachten de eieren 
naar de Paashaas. Toen alle eieren 
gevonden waren, werden ze eerlijk 
verdeeld over alle deelnemers. Er 
waren ook speciale eieren verstopt. 
Degene die zo’n speciaal ei vond, 
kreeg een prijs van de Paashaas.
Er namen zo’n 70 kinderen deel 
aan deze activiteit.
   

Koningsdag  
Het beloofde een mooie dag te 
worden in Speeltuin de Rollebolle-
bult, popcornmachine en suikerspin 
waren ook van de partij. Rond de 
middag hadden 23 deelnemers hun 
fiets versierd en kon de optocht 
met versierde fietsen beginnen. De 
jury pikte er 3 deelnemers uit die 
een prijs wonnen voor de mooist 
versierde fietsen.
Daarna volgde de Zeskamp, er 
waren 6 speluitdagingen die de 
kinderen konden afwerken. De 
deelnemende kinderen kregen 
een scoreformulier mee en waren 
ingedeeld in 2 groepen, t.w. 2 t/m 
5 jaar en 6 t/m 12 jaar. De deel-
nemers gingen het parcours af en 
nadat ze alle uitdagingen afgewerkt 
hadden, konden ze het formulier 
inleveren. Aan de hand van de sco-
res/tijden werden de formulieren 
voorzien van een puntenscore. Zo 
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We zoeken nog steeds een nieuwe voorzitter!

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

De NieuwSweg is er voor iedereen!
Mocht u geen NieuwSweg hebben ontvangen, dan kunt u een gratis exem-
plaar 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.

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 Zeswe-
gen (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 idee-
en, bent u geïnteresseerd in meer 
informatie of wil u meelopen met 
een van de volgende schouwen, 
meld u dan aan via 06-1396 1102 
of info@stichting-buurtbeheer-znh.
nl

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

VAN DE STICHTING...

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

Wat is Stichting Buurtbeheer?
Stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken is een door de gemeente 
gesubsidieerde, doch (politiek) onafhankelijke buurtorganisatie met vrij-
willigers die betrokken zijn bij de buurt en er naar streven om samen met 
de buurt en de mensen die hier werkzaam zijn vóór en mét de buurt een 
leefomgeving te verwezenlijken waar iedereen zich thuis voelt, meetelt 
en mee kan doen. De activiteiten zijn dan ook gericht op samen, en met 
elkaar verbinden. Wij proberen een continuering in onze activiteiten te 
behouden en hier zo mogelijk, ieder jaar een kleine uitbreiding  aan te ge-
ven.Verder op zullen we enkele activiteiten, die we in het voorjaar hebben 
georganiseerd belichten. 

Nieuw bestuur en vrijwilligers
Naar aanleiding van onze oproep eind vorig hebben zich een aantal 
serieuze kandidaten gemeld die ondertussen actief zijn bij de buurtorga-
nisatie. Verder heeft er ook een bestuurswisseling plaats gevonden. Er is 
een nieuwe secretaris en een nieuw bestuurslid gevonden en de voorzitter 
treedt zoals aangekondigd af. We zijn dus nog steeds op zoek naar 
een nieuwe voorzitter!
Ondanks de nieuwe vrijwilligers blijven wij op zoek naar kandidaten die 
samen met ons leuke en nodige activiteiten voor onze buurt willen organi-
seren of mee helpen hieraan. 
Hoe meer mensen, hoe meer vreugde en hoe meer activiteiten!
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” 

Stichting Buurtbeheer
Zeswegen-Nieuw Husken
info@stichting-buurtbeheer-znh.nl

Overlijden 
Hein Kersten

Op 24 juni bereikte ons het 
droevige bericht dat onze zeer 
gewaardeerde buurtbewo-
ner Hein Kersten plotseling 
overleden was. Hein was de 
drijvende kracht achter het 
onderhoud op het winkelplein. 
Hij zorgde er samen met 
enkele andere bewoners voor 
dat het “buizenwerk” rondom het winkelplein strak in de verf bleef zit-
ten. Tevens onderhield hij o.a. de bloembakken, de banken en “onze 
kerstboom”. Hein woonde aan het winkelplein waar hij op zijn manier 
toezicht hield en als vrijwilliger werkte aan de leefbaarheid van onze 
buurt. Niet alleen door een praatje te maken en als nodig mensen aan 
te spreken, maar ook door zijn handen uit de mouwen te steken.
Hein werd in 2015 getriggerd door het project “We Fresh”, waarbij be-
woners zelf ideeën konden aanleveren ter verbetering van hun eigen 
woonbuurt. Het was de bedoeling dat de bewoners dat dan ook zelf 
gingen uitvoeren. In eerste instantie ging dat onder leiding van een 
contactpersoon die alles met de gemeente regelde, zodat de wen-
sen ook uitgevoerd zouden kunnen worden. Hein, die destijds nog de 
huismeester was van de flat boven de winkelpanden, was erg gechar-
meerd van dit project en heeft daar met een aantal bewoners stevig 
uitvoering aan gegeven. Nadien, toen de bloembakken geplaatst wa-
ren en de buizen in door hen zelf uitgezochte kleuren geverfd waren, 
bleef Hein de kartrekker. Zo heeft hij er met enkele andere buurtbe-
woners in wisselende samenstelling jarenlang voor gezorgd dat alles 
altijd pico bello uitzag. Naderhand werden op zijn verzoek nog bankjes 
geplaatst en is er een kerstverlichting in de boom gekomen. Ook nu 
was hij nog bezig met het ontwikkelen van nieuwe ideeën.
We zullen Hein gaan missen en zijn hem eeuwige dankbaarheid ver-
schuldigd.
Om Hein in ons midden te laten blijven zullen we een herinnering bij 
“zijn bank” aanbrengen.
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TENT IN DE BUURT

Elk halfjaar staan we als buurtorga-
nisatie ergens in de buurt met ons 
tentje. Zo stonden we op 23 april 
bij de Jurastraat/Onder Devoon. 
De bewoners in de omtrek waren 
vooraf geïnformeerd. Bij deze “Tent 
in de Buurt” was ook een informa-
tiestand van het Heerlens Heitje.

Het was deze keer opvallend dat er 
mensen kwamen die specifiek op 
zoek waren naar de wijkagent, ie-
mand van de gemeente of van Wel-
ler. Gelukkig waren die ter plekke 
en konden de bewoners daar hun 
verhaal kwijt.

Er blijkt veel last te zijn van PMD-
zakken die niet op het juiste mo-
ment aangeboden worden, waar-
door de zakken al dagen vooraf op 
de verzamelplek neergezet worden. 
Dat is niet de bedoeling, het trekt 
ongedierte aan en als de zakken 
openscheuren (o.a. door die dieren) 
dan zwerft/waait het afval door de 
hele buurt. 

Ook kwamen er diverse klachten 
over de bomen op de parkeerplaats 
bij de Juraflat, er is sprake van 
wortelopdruk waardoor het onveilig 
lopen is en bovendien zitten er veel 
vogels in de bomen die hun ontlas-
ting op de auto’s laten vallen.
Anderzijds bespeurden wij dat de 
bewoners er graag wonen omdat 
het kort bij de stad is en er veel 
groen is. Ook zagen wij een grote 
saamhorigheid en dat bewoners bij 
behoefte elkaar waar nodig onder-
steunden.
Ondertussen zijn we ruim 2 maan-
den verder en is aan de betrokken 
bewoners teruggekoppeld wat er 
met hun melding gebeurd is, of 
gaat gebeuren. Zo zijn de klachten 

over de wortelopdruk op de parkeerplaats in behandeling genomen door 
de gemeente.

PMD Afval aanbieden
Wat betreft de PMD-zakken, is dit eigenlijk een pro-
bleem dat veroorzaakt wordt door de bewoners zelf. 
Het is niet de eerste keer dat we hiermee gecon-
fronteerd worden, dit gebeurde ook in de Cambri-
umstraat in de nabijheid van de flat en omtrek. De 
bewoners zijn daar door Weller, gemeente en Rd4 
middels onderstaande deur-aan-deur-brief hierover 
geïnformeerd:

Aan de bewoners
Regelmatig worden zakken met PMD-afval (Plastic, Metalen en Drank-
kartons) te vroeg buiten gezet. Ook wordt er regelmatig ander afval 
gedumpt. Het te vroeg aanbieden van PMD-zakken en het dumpen van 
afval is verboden. U kunt hier zelfs een boete voor krijgen! 
Jammer genoeg is dit afval geen mooi visitekaartje voor de buurt. Boven-
dien trekt het afval ongedierte aan en gaat het stinken. Zeker bij hoge 
temperaturen. We moeten de wijk met z’n allen schoonhouden! Daarom 
vragen wij aan iedereen om de PMD-zakken pas vanaf 19.00 uur op de 
avond  vóór de inzameldag buiten te zetten. Weet u niet wanneer de 
PMD-zakken worden opgehaald? Download dan de Milieuapp van Rd4. 
Met deze App heeft u altijd een actueel overzicht van de ophaaldagen.
Wist u trouwens dat:
• PMD-verpakkingen alleen mogen worden aangeboden in doorzichtige 
 PMD-zakken?
• In de PMD-zak alleen verpakkingen mogen worden aangeboden?
• Gebruiksartikelen zoals speelgoed, wasmanden en prullenbakken niet 
 bij het PMD-afvalhoren? Deze worden bij de inzameling dan ook niet 
 door Rd4 meegenomen.
• Piepschuim géén PMD-afval is? U kunt piepschuim gratis inleveren bij 
 de Rd4-milieuparken.

Melden bij de gemeente
Is er afval gedumpt? Of staan de zakken veel te vroeg buiten? Meld dit 
dan bij via de Heerlen App of telefonisch bij de gemeente Heerlen via 
telefoonnummer +14 045.  Voor meer informatie over het doorgeven van 
meldingen zie https://www.heerlen.nl/meldingen.html
Wij doen een beroep op u als bewoner om er samen voor te zorgen dat 
de wijk een mooie, leefbare plek blijft! Wanneer u de PMD-zakken wél 
pas op de inzameldag of de avond ervoor aanbiedt is deze brief uiteraard 
niet voor u bedoeld.       
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.  Samen houden wij de 
buurt schoon en afvalvrij!

Parkeeroverlast Rietveldstraat
Bij een “Tent in de Buurt” eerder in Nieuw Husken waren meldingen van 
bezorgdheid binnen gekomen over de wijze van parkeren in het lange 
gedeelte van de Rietveldstraat. Dit heeft er toe geleid dat er gesprekken 
geweest met enkele bewoners en dat er in overleg met de afdeling ver-
keer van de gemeente een brief is opgesteld naar de bewoners:

Geachte bewoner,
Tijdens de bijeenkomst Tent in de Wijk in september 2021 vroegen een 
aantal bewoners van de Rietveldstraat of er iets gedaan kon worden om 
de doorstroom van verkeer in hun straat te bevorderen. 

Probleem
Het probleem doet zich voor op het lange gedeelte van de Rietveldstraat, 
van de huisnummers 1 tot en met 48. Doordat hier vaak aan weerszijden 

Verder dit jaar staan nog op het 
activiteitenprogramma:
• Vakantie-activiteiten • Halloween 
• Sinterklaas • Kerstboom 
versieren 
....En wie weet welke leuke ideeën 
er nog aan komen waaien!

Naast deze activiteiten zijn we 
in de buurt ook actief met
• Tent in de Buurt • Buurtschouwen
• Street art • 4x per jaar uitbren-
gen van dit buurtblad • Facebook 
en een website • Het onderhouden 
van een AED in onze buurt
• Waar mogelijk bijdragen aan de 
Lokaal Educatieve Agenda van 
Basisschool de Wegwijzer
• Ondersteuning van diverse initia-
tieven in de buurt, etc....

Vrijwilligers gezocht voor het 
maken van een publicatiebord
Stichting Buurtbeheer is op zoek 
naar vrijwilligers voor het maken 
en plaatsen van een publicatiebord. 
In samenwerking met Basisschool 
de Wegwijzer willen we een publi-
catiebord ontwerpen en plaatsen 
op het schoolplein. Hiervoor zoeken 
wij vrijwilligers die willen meeden-
ken, maken en plaatsen van het 
publicatiebord.
Hebt  u interesse? Meld u aan, wij 
en de buurt hebben u nodig.
Aanmelden via info@stichting-
buurtbeheer-znh.nl

konden we voor beide leeftijdsgroepen prijzen uitreiken. Voor de eerste 
prijs een Gouden beker, voor de 2e prijs een zilveren medaille en voor de 
3e prijs een bronzen plak. In totaal deden ruim 45 deelnemers mee aan 
de Zeskamp. De dag werd afgesloten met een kinderdisco en BBQ. 
Al met al een geslaagde dag die uiteindelijk toch meer dan 100 bezoekers 
opleverde.

Street art op het winkelplein
Uit de inzendingen van de kinderen van de Basisschool is bovenstaande 
afbeelding geselecteerd om op een van de borden op het winkelplein aan-
gebracht te worden.
Indien u een tekening wil aanleveren, dan kan dat nog via info@stichting-
buurtbeheer-znh.nl 

Buitenspeeldag 2022
Deze jaarlijkse activiteit vindt altijd plaats op de 2e woensdag van juni. 
Vanwege het slechte weer hadden we de Buitenspeeldag verplaatst naar 
woensdag 8 juli. Samen met de professionals en stagiaires van Jens en 
enkele buurtbewoners 
hadden we een 
parcours opgesteld met 
10 verschillende spellen. 
Nadat de kinderen alle 
spellen gedaan hadden, 
konden ze bij Speeltuin 
de Rollebollebult verder 
spelen en kregen ze er 
een gratis ijsje.
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LEUKE ZOMERACTIVITEITEN IN 2022 VOOR BEWONERS ZESWEGEN 
EN NIEUW HUSKEN 

Woon je in een andere buurt dan ben je ook van harte welkom….

Wandelen in de buurt
10:00 tot 11:00 uur.  26 juli € 1,00 voor de koffie
Na afloop een kopje koffie /thee 2, 9, 16, 23 aug
Vertrek vanuit de Buurtzaal 3 sept
  
Inloop, 11:30 tot  13:30  uur
Heeft u zin in een praatje onder het genot van een kopje koffie en een kleine lunch (uitsmijter, broodje kaas) 
Iedere dinsdag en vrijdag.  
Geen aanmelding voor nodig, loop gerust even binnen 
Koffie en thee op de dinsdag gratis. Lunch vanaf € 2,50

Bloemschikken
13:00  tot 16:00 uur 10 augustus € 7,50

Sport
Zumba Gold met een lage intensiteit 3, 17 augustus € 1,00
Voor absolute beginners of senioren 10:30-11:30 uur
Meer informatie, mail of kom langs
 31 augustus
 14:00-15:00 uur 

High Tea 
12:00 uur tot 15:00 uur 28 juli € 7,50
Smullen van alle lekkere dingen  

Wijnproeverij 
19:00 uur  4 augustus € 10,00
Wit, rood, rosé proeven maar 

Kaasproeverij
19:00 uur
Diverse kazen, van romig licht tot zwaar  18 augustus € 10,00

Meer informatie:
• Voor elke activiteit geldt: aanmelden tot een week vooraf. Er is een minimum en max. aantal deelnemers. 
• Je bent definitief aangemeld als je betaald hebt.
• Iedereen mag meedoen, jong en oud, Behalve de wijn en kaas proeverij die zijn alleen voor volwassenen.
• Aanmelden via email: vakantie.zeswegennieuwhusken@gmail.com 
• Inloop op dinsdag- en vrijdagochtend tussen 11:30 en 13:30 uur  in Buurtzaal Sam-Sam

Adres: Buurtzaal Sam-Sam, Mijnzetellaan 6 (ingang zijkant bij Sportzaal)

Team Zomer activiteiten Zeswegen-Nieuw Husken
Stg. Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken
Moedercentrum de Heksenketel
Alcander (Heerlen Stand-by!)

geparkeerd wordt is het soms lastig om met een auto er door te komen. 
Ook maakten enkele bewoners zich zorgen of hulpdiensten in geval van 
nood wel door de straat konden rijden. 
Wij hebben samen met de buurtorganisatie de situatie ter plaatse beke-
ken en hier met enkele bewoners over gesproken. Het probleem lijkt niet 
zozeer de bewoners zelf te zijn. Die parkeren meestal op een goede ma-
nier, en dit leidt niet tot problemen voor Rd4 of situaties waarbij mensen 
niet uit hun inrit kunnen rijden. Het probleem wordt vaker veroorzaakt 
door bezoek, dat niet altijd van dit probleem op de hoogte is, of mensen 
die ‘even’ iets moeten afgeven (en dan toch lang wegblijven), bezorg-
diensten enzovoorts.

Oplossing
Een mogelijke oplossing voor dit probleem is om een parkeerverbod in te 
stellen aan de westkant van de Rietveldstraat (zijde nrs. 1 t/m 47). Wij 
nemen dat besluit echter alleen als er voldoende draagvlak onder bewo-
ners is. Wij spreken van voldoende draagvlak als meer dan de helft van 
de bewoners reageert, en minimaal twee derde van de mensen die rea-
geren voorstander zijn. U kunt zich dus uitspreken over dit voorgenomen 
parkeerverbod.

Als u wilt reageren, stuur dan uiterlijk op vrijdag 1 juli een e-mail met in 
het onderwerp ‘Rietveldstraat’ naar verkeer@heerlen.nl. Geef in elk geval 
aan waar u woont, en of u voor of tegen het parkeerverbod bent. Als u 
nog andere gedachten hierover heeft horen we die natuurlijk ook graag. 
Vragen
Misschien heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief. U kunt dan 
mailen naar verkeer@heerlen.nl of tijdens kantooruren bellen met 14045.

Op dit moment worden de reacties van de bewoners nog verwerkt en is 
het nog niet mogelijk om aan te geven of er voldoende reacties zijn bin-
nen gekomen en wat het gevolg hiervan is.
Zo ziet u in ieder geval dat er naar u wordt geluisterd en dat u waar mo-
gelijk ook zelf kunt mee denken en beslissen over wat er met uw buurt 
gebeurt. Zo houden we samen de buurt schoon, veilig en leefbaar.

REPAIR CAFÉ

Op zaterdag 30 juli is er weer 
Repaircafé van 10.00 tot 12.30 
uur, maar dan in De Rode Beuk, 
Kloosterstraat 131, te 6369 AB 
Simpelveld.

In augustus is er vanwege vakantie 
geen Repaircafé. 
Het daarop volgende Repaircafé 
is dan weer op 24 september in 
de Buurtzaal van Sam-Sam aan 
de Mijnzetellaan 6, ingang rechts 
naast de Sportzaal. 
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Lezen is topprioriteit op 
basisschool De Weg-
wijzer
 
Woensdag 8 juni vond 
het voorleesontbijt en de 
boekenruilmarkt plaats. 
Wij hebben laten zien 
dat lezen topprioriteit is 
op onze school.  In alle 
groepen werd voorgele-
zen, onder andere door de 
burgemeester, de wethou-
der en onze bestuursvoor-
zitter en in de tussentijd 
genoten de kinderen van 
een gezond ontbijt. Alle 
groepen van unit 2 en unit 
3 hebben een boek cadeau 
gekregen waaruit direct 
werd voorgelezen. De kinderen van unit 1 hebben na het voorlezen nog 
mogen genieten van een muzikale voorstelling. 
Wij willen alle ouders die aanwezig waren en hun kinderen boeken mee 
naar school hebben gegeven hartelijk danken. Er is volop geruild. Dit is 
iets waar wij heel blij mee zijn. SAMEN hebben wij er namelijk een groot 
succes van gemaakt.
Onze leesconsulente vanuit bibliotheek Schunck was ook aanwezig en 
heeft ouders nogmaals gewezen op de mogelijkheid om geheel gratis een 
abonnement voor hun kind af te sluiten, indien ouders dit nog niet heb-
ben.  Zo maakt u ook thuis van lezen topprioriteit.  

Kleuters naar het theater
Dinsdag 31 mei zijn de kleutergroe-
pen naar het theater in Heerlen ge-
weest. Daar was een voorstelling te 
zien van Robin Hood. De kinderen en 
juffen werden opgehaald met 2 grote 
bussen. Wat een belevenis was dit…
De kinderen hebben genoten!

Paolo de Zebratemmer
Paolo de Zebratemmer is gestuurd door zijn cir-
cusdirecteur om aan de andere kant van de stad 
of dorp een zebra (Seef) op te halen. Deze was 
ontsnapt uit het circus.
Paolo de Zebratemmer komt de school binnen op 
zijn trapauto met accordeon. Hij stelt zich voor 
aan de kinderen en legt uit dat hij naar de andere 
kant van de stad of dorp moet. Een heel belang-
rijke taak. Maar hij mag dat niet alleen. Alleen 
maar met de hulp van de aanwezige kinderen. 
Echter de circusdirecteur heef hem gewaar-
schuwd, dat er onderweg goed moet worden uit-
gekeken. Er kunnen onveilige en gevaarlijke situ-
aties voorkomen. Om bij Seef de zebra te komen, 
heeft de circusdirecteur een route uitgetekend 
aan de hand van vier situaties/opdrachten. Deze 
vier situaties/opdrachten zijn gekoppeld aan een 
kleur. Als je de juiste kleuren volgt, kom je van-
zelf bij de zebra. Paolo de Zebratemmer vraagt 
aan de kinderen of zij hem goed willen helpen. Maar eerst wil Paolo een 
liedje op zijn accordeon spelen. Alle kinderen mogen meezingen. Na het 

 Basisschool De Wegwijzer
Mijnzetellaan 4

6412 EN  Heerlen
045-5720943

email: info.wegwijzer@innovo.nl

liedje gaat Paolo op pad met zijn 
trapauto en wil naar de eerste kleur 
gaan. Maar onderweg stoot hij zijn 
hoofd en weet niet meer waar hij 
is. Hij vraagt aan de kinderen wat 
hij nu moet doen? 
De opdrachten/scenes zijn: au-
togordels, de functie van een 
stoplicht, buiten spelen/fietsen op 
straat, uitstappen uit een auto en 
oversteken. 
Als alle scenes met de kinderen op 
correcte verkeersveilige wijze zijn 
geregisseerd, is zijn missie ge-
slaagd en is Seef de Zebra gevon-
den. 

Communicantjes

Donderdag 26 mei ontvingen 5 kin-
deren van basisschool de Wegwijzer 
hun Eerste Heilige Communie. Wat 
hebben ze genoten en wat zagen ze 
er mooi uit.

Minicollege
Komend schooljaar start Bs De 
Wegwijzer ook weer met het Mini-
college. Op deze momenten mo-
gen peuters kennis komen maken 
op onze school. De volgende data 
gepland: maandag 22 september 
2022, dinsdag 15 november 2022, 
woensdag 25 januari 2023, don-
derdag 16 maart 2023 en vrijdag 
26 mei 2023. De peuters volgen 
van 9:00 tot 10:00 uur een korte 
kringactiviteit in de klas en maken 
daarnaast ook een werkje. Ouders 
kunnen elkaar normaliter ook ont-
moeten, maar dit gaat helaas op dit 
moment nog niet i.v.m. de Coro-
namaatregelen. Mocht u uw kind 
willen laten aansluiten, dan het 
verzoek om aan te melden via 
eva.marnette@innovo.nl. 

Hopelijk tot dan!   

Aanmelding nieuwe leerlingen 
Wordt uw zoon of dochter dit schooljaar of volgend schooljaar vier jaar? 
Wij geven tijdens een persoonlijk gesprek graag meer informatie over 
onze school en laten daarbij trots de school zien. Mocht u een afspraak 
willen maken, dan kan dit persoonlijk, telefonisch (045-5720943) of per 
mail (kimberly.rienties@innovo.nl ). 

Eindtoets groep 8
In de week van 18 april ging groep 8 hard aan de slag om nog één keer 
te knallen. Ze hebben laten zien dat ze ertoe doen en dat ze het verschil 
kunnen maken. Op de eindtoets werd de kennis getoetst van de afgelopen 
8 jaar. Van rekenen, taal en spelling tot executieve vaardigheden om te 
kunnen begrijpend lezen: alles kwam voorbij! 
Vol trots hebben wij de uitslagen ontvangen! Onze leerlingen van groep 8 
hebben, ondanks de Corona-periode, boven het gemiddelde gepresteerd. 
Wij zijn ontzettend trots op alle leerlingen en leerkrachten! 

Onze school heeft een score behaald van:212,3!
 
Het landelijk gemiddelde, dat behaald is op deze toets, is 200. Hiermee 
scoren we als school ruim boven het landelijk gemiddelde en daar zijn we 
heel trots op!
We feliciteren onze leerlingen en leerkrachten met dit prachtige resultaat! 

Wist u dat:
• De leerlingen van groep 7 en 8 zich hebben ontpopt tot heuse onder-
 nemers, tijdens de ondernemersmarkt van donderdag 16 juni?
• Zij na weken van voorbereidingen eindelijk hun producten en diensten 
 mochten verkopen aan de bezoekers van deze markt?
• Een van de gastdocenten van de Gemeente Heerlen overgebleven 
 producten heeft opgekocht voor zijn collega’s?
• De leerlingen de opbrengst van deze markt zullen schenken aan een 
 nader te bepalen goed doel?
• Wij trots zijn op onze leerlingen, omdat dit project symbool stond voor 
 onze kernwaarden samen, groeien en geluk?

GROENE KRUIS 
HEERLEN-HOENSBROEK 
VERSTREKT SUBSIDIE!
Heeft u of uw vereniging al weer 
nieuwe plannen om iets te orga-
niseren?

Is er wel een plan maar geen geld 
of onvoldoende geld om het uit te 
voeren?

Er zijn in het derde en vierde kwar-
taal van dit jaar nog mogelijkheden 
om, in co-financiering met andere 
geldgevers, plannen waar te maken. 
Het Groene Kruis Heerlen onder-
steunt projecten door middel van 
subsidie. Voor inwoners van Heerlen 
en soms ook voor andere Parkstad-
gemeenten.
De projecten dienen het maatschap-
pelijk welzijn te bevorderen. Dit 
kan van alles zijn, te denken valt 
bijvoorbeeld aan een buurtproject, 
een gezondheidsproject, een project 
van een goededoelenorganisatie, een 
kleinschalig project enz.

Kortom, initiatieven door en voor 
inwoners van jong tot oud kunnen in 
aanmerking komen voor  financiële 
ondersteuning van het Groene Kruis. 
De bestuursleden van het Groene 
Kruis beoordelen elke aanvraag en 
toetsen deze aan de door haarzelf 
gestelde voorwaarden. 
Wij vragen een projectomschrijving 
en een begroting. Een begroting 
waarin duidelijk staat wat de kosten 
zijn en welke andere subsidiever-
strekkers zijn benaderd. Daarnaast 
willen wij weten wat de eigen bijdra-
ge van de organisatie en/of deelne-
mers is.
Kijk voor de voorwaarden en het 
aanvraagformulier op onze website: 
www.groenekruisheerlen.nl

St. Groene Kruis Heerlen Hoensbroek
Ans Winkens, voorzitter 
Mail naar: Jo Linders, secretaris: 
jlalinders@gmail.com

Kom kennis maken op de basisschool! 
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klassiek ballet, jazz ballet, show-
dans, flamenco, tapdans en oriën-
taalse dans.
De lessen beginnen met een war-
ming-up, al dan niet gecombineerd 
met de basisbewegingen en tech-
nieken. Aan het einde van de les 
worden eenvoudige choreografieën 
gedanst, waarin ook de diverse 
technieken aan bod komen. De les 
wordt afgesloten met een cooling 
down.
Maar het allerbelangrijkste is de 
gezelligheid en het plezier tijdens 
de lessen met respect voor ieders 
danskunsten.
Spreekt dit je aan of ben je nieuws-
gierig geworden? Kom dan vrijblij-
vend voor een gratis proefles op 
dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur, 
daarna kost het €2,00 per les.

Vacature Creatief 
Medewerkster
Voor ons Moedercentrum De 
Heksenketel zijn wij op zoek naar 
iemand met creatieve ideeën en 
vaardigheden om ons creatieve 
aanbod te vernieuwen.
Iedere 3 maanden stelt de pro-
grammagroep het activiteitenaan-
bod voor de komende 3 maanden 
vast. Om dit aanbod meer te 
variëren en eens andere activiteiten 
aan te bieden, zijn we op zoek naar 
iemand die het leuk vindt om crea-
tieve workshops te bedenken en uit 
te voeren, al dan niet met onder-
steuning van onze huidige creatieve 
medewerkster.
Het centrum richt zich met name 
op mensen met een kleine beurs 
en daarom is het belangrijk dat de 
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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”

Zomervakantie
De Heksenketel is dan gesloten van vrijdag 22 juli t/m 
zondag 4 september. In de eerste  week na de vakantie 
zijn er geen activiteiten maar wij zijn wel open.

Onze activiteiten in dit blad zijn enerzijds vaste activi-
teiten, maar gezien de verschijningsdatum van dit blad 
met name gericht op activiteiten na de zomervakantie.
Vaste- en incidentele activiteiten van de Heksenketel t/m oktober ‘22

Onze workshops:

Herfstbloemstuk 
♪…Het is weer voorbij die mooie zomer, die 
zomer die begon zowat in mei ♪….., het mooie 
liedje van Gerard Cox is dan weer van toepas-
sing. 
Verdwenen zijn die heerlijke, warme zomerda-
gen en zwoele avonden onder de kersenboom 
met een lekker drankje. Ook verdwijnen da-
delijk die fleurige, zonnige kleuren, maar……… 
niet getreurd….We halen ze toch gewoon weer 
in huis, in de tuin of op het balkon! Want ook 
de herfst met zijn adembenemende kleuren, 
die kun je in huis halen met een oogstrelend 
bloemstuk dat pronkt op je tafel. Het maken 
is niet zo moeilijk als het eruit ziet. Met z’n allen gezellig samenzijn o.l.v. 
een deskundige begeleidster brengt je tot de leukste ideeën.
Allerlei materialen zijn hier aanwezig, behalve een schaal, vaas, kom of 
pot die je beter zelf kunt meenemen. En als je zelf nog leuke, decoratieve 
spulletjes hebt kun je die natuurlijk ook meebrengen.
Wanneer: 29 sept. 19.00 – 21.00 uur
Kosten: € 8,00 

Herfstkrans
Een kerstkrans aan je voordeur of tuinpoort doet 
altijd zo vriendelijk en gezellig aan. Als ik op straat 
wandel en zo’n krans aan een voordeur zie hangen 
krijg ik altijd zo’n tinteling van o, wat leuk en stijgt 
mijn goede zin. Het maakt ook weer wat goed op 
een kille, regenachtige herfstdag.We gaan hiermee 
aan de slag en je bent van harte welkom.
Wanneer: 11 okt. 19.00 – 21.00 uur
Kosten: € 8,00

Wereldlunch
Al eens gehoord van onze verleidelijk geurende en exotisch smakende we-
reldlunches? 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 één bepaald land. Deze 
oorspronkelijke gerechten worden bereid door een uit dat land afkomstige 
kokkin. Het zijn dus zeer authentieke gerechten, die door onze charmante 
kokkin voor u worden geserveerd. Deze lunch komt elke maand uit een 
ander land en dus ook steeds een kookster uit dat betreffende  land, van-
daar de naam wereldlunch.

U kunt elke laatste woensdag van de maand voor € 6,00 van onze wereld-
lunch komen genieten.
Woensdag 28 september
Woensdag 30 november
In oktober is er geen wereldlunch in verband met de herfstvakantie.
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prijzen van de workshops laag zijn 
én dat de workshop kostendekkend 
wordt gepland. De workshops kun-
nen zowel overdag als in de avond-
uren gepland worden.
Voor meer informatie over ons cen-
trum verwijzen we je naar onze site 
www.mc-deheksenketel.nl

Lijkt het je leuk om een creatieve 
bijdrage te leveren aan ons cen-
trum, stuur dan een email naar 
mcdeheksenketel@gmail.com en 
vertel op welk vlak je kwaliteiten 
liggen. We zien je reactie graag 
tegemoet!

Vrijwilligers voor in de keuken 
en 2e hands kledingwinkel
Heb je tijd om een paar uur in de 
week te komen helpen? Wij zijn op 
zoek naar leuke collega’s voor in de 
keuken en 2e hands kledingwinkel.
Je wordt bij de keuken ingezet als 
gastvrouw met taken zoals licht 
huishoudelijk werk, het bereiden 

van lunches en het verzorgen van 
koffie en thee.
De taken van de kledingwinkel 
bestaat  uit  het aannemen van ge-
bruikte kleding, sorteren en verko-
pen van kleding.
Als je jonge kinderen hebt, zorgen 
wij voor opvang.
Heb je interesse mail naar 
mcdeheksenketel@gmail.com of 
bel voor een afspraak tel: 06-
18956083.

Naailessen
Zin om echt creatief bezig te zijn, 
uw eigen kleding maken, een leuke 
fleurige rok of blouse, of wilt u een 
kledingstuk oppimpen of herstellen, 
nieuwe gordijntjes nodig? Iedere 
donderdagochtend is hier naailes. 
De lerares, begeleidt u hierbij zo 
goed mogelijk.

U kunt uw eigen naaimachine 
meenemen, maar heeft u die niet, 
in de Heksenketel hebben wij ook 
machines waar u gebruik van kunt 
maken. We werken met patronen 
uit naaiboekjes of tijdschriften, die 
aanwezig zijn, eigen patronen zijn 
ook prima om mee te nemen. U 
bepaalt zelf wat u wilt maken. Wel 
moet u zorgen voor eigen materi-
aal, zoals stof, garen, spelden en 
meetlint.
Is er twijfel of dit wel iets voor u is, 
kom gewoon eens kijken en kennis 
maken, de 1e les is gratis. In ieder 
geval is er een hele gezellige sfeer. 

De naailes wordt gegeven op elke 
donderdag van 9.00 tot 11.00 uur 
en kost €2,00 per les.

Buikdansen (Oriëntaalse dans)
Buikdansen is een prachtige, sier-
lijke dansvorm voor alle maten en 
leeftijden en in tegenstelling tot de 
naam dans je met je héle lichaam 
en niet alleen met je buik!
Er is geen danservaring nodig. Het 
buikdansen stimuleert je vrouwe-
lijkheid en zelfvertrouwen en is zo-
wel gezond voor lichaam en geest! 
Buikdansen heeft een positieve 
invloed op je houding en versterkt 
je spieren (ook de bodembekken-
spieren).
Sinds januari 2017 vinden er bij 
MC De Heksenketel buikdanslessen 
plaats onder leiding van Martina 
Gerards-Wijnen (Samirah) met 
jarenlange ervaring op het gebied 
van velerlei dansvormen, zoals o.a. 

WEEKOVERZICHT ACTIVITEITEN 

Maandag 
10.00 - 12.00  uur Tweedehands kledingwinkel open
10.00 - 12.00  uur Formulieren invullen (alleen op afspraak)
11.00 - 15.00  uur Chinees dansen
12.00 - 13.00  uur Lunch

Dinsdag 
10.00 - 12.00  uur Tweedehands kledingwinkel open
10.00 - 12.00  uur Knoppenproject (alleen op afspraak)
10.00 - 12.00  uur Formulieren invullen (alleen op afspraak)
12.00 - 13.00  uur Lunch
15.00 - 16.00  uur 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)  

Donderdag 
09.00 - 12.00  uur Nederlandse conversatieles
09:00 - 11:00  uur Naailes
09.30 - 10.30  uur Yoga
10.00 - 12.00  uur Knoppenproject (alleen op afspraak)
10.00 - 12.00  uur Formulieren invullen (alleen op afspraak)
10.00 - 12.00  uur Tweedehands kledingwinkel open
12.00 - 13.00  uur Lunch  
13.00 - 15.00  uur Handwerken
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GEGRILDE ASPERGES MET 
PARMEZAANSE KAAS

Ingrediënten (2 pers.):
• 10 witte asperges
• 50 gr Parmezaanse kaas
• 5 zongedroogde tomaatjes
• 2 eetlepels olijfolie
• Snufje zwarte peper
• 2 eetlepels pijnboompitten
• 1 handje sla

Bereiding: 
Snijd de onderste 2 cm van de 
asperges. Schil de witte asperges 
indien nodig. Breng een (asperge)
pan met water aan de kook. Kook 
de asperges ca. 4 minuten beet-
gaar. Giet daarna goed af.
Verhit een grillpan op hoog vuur. 
Bestrijk de asperges met een 
beetje olijfolie. Leg ze in de grillpan 
en grill ze een paar minuten tot ze 
mooie grillstrepen hebben.
Rooster ondertussen de pijnboom-
pitten. Snijd de gedroogde tomaat-
jes in stukjes. Leg de asperges op 
een bord. Besprenkel met een klein 
beetje goede olijfolie. Rasp er flink 
wat Parmezaan over, houd de kop-
jes van de asperges vrij. Verdeel de 
stukjes gedroogde tomaat er over 
en bestrooi met de pijnboompitten. 
Maak het af met een snuf zwarte 
peper. Lekker met aardappelpuree 
of frieten.
Je kunt dit gerecht als hoofdge-
recht serveren of als voorgerecht. 
Houd in dit laatste geval ca. 3 
asperges per persoon aan.

MACARONI BLOEMKOOL
Ingrediënten (3 pers.):
• 0.5 bloemkool (in roosjes)
• 1 ui
• 1 teen knoflook
• 500 ml bouillon
• 100 ml melk
• 150 gr geraspte mozzarella
• 300 gr volkorenpasta
• olie of boter om in te bakken

• snuf paprikapoeder
• peper en zout

Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 220 gra-
den. Maak de bloemkool schoon, 
snipper de ui en snijd de knoflook 
fijn. 
Verhit wat olie of boter in een pan 
en fruit de ui en knoflook aan. Voeg 
daarna de bloemkool en paprika-
poeder toe, bak nog even mee en 
voeg daarna de bouillon toe.
Laat dit koken totdat de bloemkool 
gaar is. Kook ondertussen de pasta 
gaar. Wanneer de bloemkool gaar 
is, pureer deze tot een glad meng-
sel. Voeg de melk en 100 gram 
kaas toe, roer dit goed door tot 

een gladde saus. Breng op smaak 
met peper en zout en voeg dan de 
gekookte pasta toe aan de saus. 
Roer dit nog een keer goed door 
en doe daarna het mengsel in een 
ovenschaal. 
Bestrooi de pasta met de overige 
kaas en zet ongeveer voor 10 
minuten in de oven, zodat de kaas 
smelt en wat bruin wordt.
Serveer de pasta ovenschotel met 
een frisse salade of voeg er ook 
eens doperwten aan toe.
 
PASTA SALADE MET 
TONIJN EN EI
Ingrediënten (2 pers.):
• 125 gr pasta (bv fusili of penne)
• 1 blikje tonijn (160 gr)
• 250 gr tomaatjes
• 2 eieren
• 1 kleine rode ui
• Handje rucola
• 3 eetlepels pesto

Bereiding: 

Snijd de ui in dunne ringetjes en 
snijd de cherrytomaatjes doormid-
den. Doe de pasta in een kom en 

schep de pesto erdoor en de tonijn. 
Voeg de tomaatjes, rucola, ui en 
wat gescheurde blaadjes basilicum 
toe en meng er ook door. 
Serveer de pasta met partjes ei. 
Deze pastasalade met tonijn is zo-
wel lauwwarm als koud lekker.

SALADE

Ingrediënten:
• 1/2 dun gesneden rode ui 
• 1/4 theelepel olijfolie
• 1 ½ theelepel rode wijn azijn
• 1½ theelepel gedroogde oregano
• 1½  komkommer, dun gesneden
• 1 potje Griekse yoghurt
• 1 eetlepel verse limoensap
• 1 geplette teen look
• vers gesneden dille
• 1 theelepel zout
• zwarte peper

Bereidingswijze:
Meng in een kom de ui, olijfolie, 
azijn en oregano en laat marineren 
terwijl je de rest klaarmaakt.
Meng in een andere kom de yog-
hurt, limoensap, look, dille, zout en 
peper. Voeg de komkommer en de 
ui toe en kruid af. Zet dit nu 20-30 
minuten in de frigo alvorens op te 
dienen.

Welzijnsstichting Alcander biedt aan: 

BEWEGINGSLESSEN ISMAKOGIE

Wat is Ismakogie? 
Ismakogie is leuk, fijn en leerzaam! Ismakogie is geschikt voor iedereen: 
zowel mannen als vrouwen. Ismakogie leert je om het lichaam op een 
goede en natuurlijke manier te gebruiken, elk uur van de dag. Hierdoor 
worden spieren sterker, gewrichten soepeler en de doorbloeding en de 
ademhaling verbetert. Omdat Ismakogie laagdrempelig is, kan iedereen 
meedoen, zonder kans op overbelasting. Ismakogie is een heerlijke ma-
nier van bewegen! 

Ervaringen
Een deelnemer schreef: Aangetrokken door de visie “goed bewegen is 
beter” ben ik ismakogie gaan doen. Vaak ben ik in mijn leven er op gewe-
zen rechtop te lopen of te staan. Ik wist echter niet hoe dat moest. In het 
afgelopen jaar heb ik geleerd dat een goede houding begint bij de steun-
punten in je voeten. Dat was voor mij een openbaring. Ook heb ik mij 
verbaasd dat je met kleine bewegingen het hele lichaam laat werken. Hoe 
meer ik dat bewust werd hoe fijner de bewegingen aanvoelen. In de les 
zijn wij samen geconcentreerd bezig, deze inspanning leidt tot ontspan-
ning.
Nu ik weet hoe je een goede houding kunt krijgen ga ik het steeds meer 
toepassen. Soms zak ik weer in maar dan weet ik mezelf te corrigeren. 
Mijn nieuwe uitdaging is minder pijn te hebben van de artrose in mijn 
schouders en nek. Bij een scanonderzoek is de artrose vastgesteld en 
dan heb je daar mee te leven met zo nodig pijnstillers.  In de ismakogie 
probeer ik de spieren te versterken en mede door een betere lichaams-
houding verbetering te krijgen.

Litscherveldweg 8, 6413 BA Heerlen • 045 - 572 88 03 • info@jfranssen.nl 
voor meer informatie : www.jfranssen.nl

Meer dan 20 jaar ervaring

Voor uw hypotheek en al uw verzekeringen

Nieuwsgierig geworden?
Meer informatie en ervaringen 
van deelnemers leest u op: www.
ismakogieparkstad.nl.      Of bel 
Ismakogie-docent Caroline Lem-
mens: het telefoonnummer is: 
045-8501981.

Waar en wanneer?
De lessen vinden wekelijks op 
maandag plaats in Heerlen en 
Hoensbroek. Wilt u aan deze acti-
viteit meedoen, neem dan contact 
op met Ria Cools of Roos Ost van 
‘Welzijnsstichting Alcander’, tele-
foonnummer: 045-5602525, of 
mail naar receptie@welzijnsgroep.
nl. Een gratis proefles is mogelijk. 
Er zijn nu enkele plekken vrij, aar-
zel dus niet, want vol = vol!
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LAMPION MAKEN
 
Wat heb je nodig:
- 2 stevige gekleurde A4’tjes
- potlood
- liniaal
- schaar
- lijm
- eventueel nietmachine

Hoe maak je het
Leg een stevig A4 blaadje in de breedte 
voor je. Vouw het blaadje dubbel van on-
deren naar boven. Maak de vouwlijn goed 
scherp, door bijvoorbeeld met je nagel er overheen te gaan.
Vouw ongeveer de bovenste 2 cm van het papier naar onderen en weer 
terug.
Knip vanaf onderen strookjes in het papier tot aan de vouwrand gemaakt 
in de vorige stap. Je mag zelf weten hoe breed je de strookjes maakt, on-
geveer een centimeter breed geeft een mooie lampion. Je kunt eerst met 
een potlood en liniaal streepjes zetten waar je de strookjes wilt knippen, 
maar het kan ook uit de losse hand.
Vouw het papier weer open.
Doe nu een beetje lijm op de punten aan één kant van het papier. Pak 
het papier dan op aan beide kanten en breng de uiteinden naar elkaar toe 
zodat je een cirkel krijgt. Plak de uiteinden netjes op elkaar.
Pak een tweede A4 blaadje en knip er een strookje af van ongeveer 2 cm 
breed.
Lijm het strookje aan de binnenkant van de lampion vast om een hand-
vat te maken. Om er zeker van te zijn dat het papier niet loskomt, kun je 
eventueel ook een nietmachine gebruiken.

Veel succes!

BERICHT VAN HET ACTIECOMITÉ ZESWEGEN
Beste buurgenoten
Langs deze weg informe-
ren we jullie over de actie 
voor het behoud van de 
buurtsuper in Zeswegen. 
Op 1 januari 2023 zal de 
ALDI zijn deuren sluiten. 
Dit hebben we helaas niet 
kunnen voorkomen. Wel 
hebben we op 8 Maart, 
met hulp van de SP-fractie, een belangrijke slag geslagen in de Heerlense 
gemeenteraad. Met de steun van meer dan 30 bezorgde Zeswegenaren 
op de publieke tribune moest er door de raad een besluit genomen wor-
den over het beschermen van de supermarktvoorziening in onze buurten. 
Uiteindelijk stemde een krappe meerderheid onder aanvoering van de SP 
vóór bescherming van de supermarktvoorziening in onder andere Zeswe-
gen.

Wat betekent dit nu? 
Het is geen garantie is dat er zich een nieuwe supermarkt gaat vestigen, 
de gemeente kan immers geen supermarkt beginnen. De gemeente zal 
niet meewerken aan een nieuwe bestemming als een supermarkt de 
buurt verlaat. Dat betekent dat als de ALDI vertrekt uit Zeswegen, dat ze 
zich niet op een andere plek in Heerlen mogen vestigen. Daarnaast moet 
de gemeente zorgen dat het huidige pand van de ALDI Zeswegen be-

stemd blijft voor een supermarkt. 
Een van de leiders van het actieco-
mité Jos Linssen is tevreden: “Het 
is belangrijk dat de gemeenteraad 
dit besluit heeft genomen en dat 
ze onze actie steunen. We zullen 
de ontwikkelingen als actiecomité 
kritisch blijven volgen en alles doen 
wat kan helpen om een buurtsuper 
voor onze wijk te behouden”. 
De afgelopen periode is het ac-
tiecomité met zowel Weller als de 
eigenaar van het ALDI-pand rond 
de tafel gegaan. Weller vindt een 
buurtsuper erg belangrijk voor de 
wijk, maar kan als woningcorpora-
tie niet veel doen. De pandeigenaar 
heeft een makelaar in de hand ge-
nomen die actief contact zoekt met 
supermarktconcerns. De pandeige-
naar heeft pas afgelopen jaar het 
pand gekocht, terwijl hij wist dat 
de ALDI zou vetrekken. Hij is kei-
hard aan werken om er een nieuwe 
supermarkt in het pand te krijgen, 
omdat het ook in zijn belang is dat 
het pand snel verhuurd wordt. Er 
zijn afspraken gemaakt dat hij ons 
op de hoogte houdt van de ontwik-
kelingen. 
Heb je nog goede ideeën die kun-
nen helpen om een buurtsuper 
voor Zeswegen te behouden? Laat 
het ons weten! 
Mail naar: joslinsen@live.nl of 
timoerreijnders@gmail.com

Lukt het melden niet? 
Bel met de gemeente om uw melding 
door te geven via 14 045 of ga langs 
bij de gemeentelijke informatiepunten 
in SCHUNCK Bibliotheken.

Scan 
    mij!

Werkt er iets 
niet of is er iets 
kapot in jouw 
straat, buurt of 
in de stad?
Meld het!

BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS
Alarm nummer  112
Politie (geen spoed)  0900-8844
Misdaad anoniem 0800-7000
Handhaving BOA Bente Körfer  06-53724292
Handhaving BOA Chrit de Esch 06-53719903
Dierenambulance  088-8113510
Milieuklachten Limburg  043-3617070
De Luisterlijn  088-0767000 
Algemeen maatschappelijk werk  045-5602525
Steunpunt huiselijk geweld  0900-1262626
Meldpunt anti-discriminatie  045-5718501
Bureau voor rechtshulp  045-5719551
Kindertelefoon  0800-0432
Parochie Heerlen-Noord 045-5212450
 
Huisartsenpraktijk Zeswegen  045-5726688
Night Care (huisartsencentrale)  045-5778844
Tandarts Kruszel 045-5729757
Uwfysio Zeswegen  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  14-045
Rd4 Grofvuil/milieupark  045-5437100
Essent Electriciteit/gas 0800-9009
Kabel  0800-0340
Water  0800-0233040
 
Woningcorporaties 
Vincio wonen 045-5223255
Weller 045-4048600
Woonpunt  088-0506070 
 
Basisschool Wegwijzer  045-5720943
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, Mijnzetellaan 6, 6412EN (brievenbus 
onder AED). U kunt het artikel ook mailen naar: 
nieuwsweg@stichting-buurtbeheer-znh.nl
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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, 
het tegengaan van hittestress 
en een vriendelijk aanzicht.

Denkt u er misschien al langer aan 
om uw stenen tuin te vergroenen? 
Of wilt u iets doen aan de opwar-
ming 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 tuin-
advies via ‘Operatie Steenbreek’. 
Samen kunnen we veel bereiken!
Patrick geniet al volop van zijn tuin
 
“Stenen eruit, groen erin”, dacht 
Patrick Essers uit Hoensbroek toen 
hij bij een harde regenbui weer 
eens het water het riool in zag 
spoelen. En hij schreef zich meteen 
in voor deze actie.
“Toen ik deze actie zag, ben ik 
er meteen opgesprongen. Op die 
manier kun je toch iets betekenen 
in de opwarming van de aarde. 
Kleinschalig, maar alle kleine beet-
jes helpen! En sinds dit voorjaar 
genieten we al van de mooie bloe-
metjes. We hebben nog steeds een 
simpele tuin, maar zo veel mooier 
en leuker!”

“Het is echt een ‘steen’goede actie. 
Je krijgt gratis advies en gratis 
plantjes. IKL komt thuis kijken, 
geeft goed advies en bepaalt sa-
men met je de locatie van de plant-
jes en de soorten. Daarna krijg je 
een ophaalmoment om de gratis 
plantjes van de gemeente af te ha-
len. Je hoeft alleen maar de stenen 
te verwijderen en te planten.”

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 kie-
zen uit meerdere plantenpakketten. 

Ze zijn voldoende voor het aanplanten van max. 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 ver-
andert. We zien riolen die de enorme 
regenbuien niet aankunnen, straten 
of kelders die onder water lopen. En 
langdurige hitte die bij veel mensen 
tot gezondheidsklachten leidt. Uit 
onderzoek blijkt dat de toename van 
verharding een van de belangrijkste 
oorzaken hiervan is. En 40% van de 
verharding is van particulieren. Dus 
elke groene tuin helpt!

Samen voor de natuur … en gezellig 
werken op eigen tempo is heerlijk 
en gezond!

Aanmelden kan via de redactie van 
NieuwSweg tel. 06-1242 5992 of 
mail naar 
info@stichting-buurtbeheer-znh.nl. 
Het  tel.nr van de contactpersoon is 
daar bekend.

Groet uit Nieuw Husken.

NIEUW NEDERLANDS MIJNMUSEUM 
GEOPEND VOOR PUBLIEK

Op zondag 1 mei 2022 opende het nieuwe Nederlands Mijnmuse-
um de deuren voor publiek. Na een openingshandeling geleid door 
directeur Bram de Groot, bezochten meer dan 300 mensen het 
museum. Bijzonder was dat er – ondanks hun hoge leeftijd – ook 
enkele oud-mijnwerkers aanwezig waren.
 
Het nieuwe Nederlands Mijnmuseum, gevestigd in voormalig warenhuis 
Kneepkens, bestaat uit vier verdiepingen die elk een ander thema uit het 
mijnverleden uitlichten. 

De wens voor een nieuw Nederlands Mijnmuseum was er een, die al lang 
en breed gedragen werd. Het museum in het schacht- en ophaalgebouw 
van de Oranje-Nassau I mijn richtte zich vooral op de mijnwerker en zijn 
ondergrondse werk, maar het verhaal is veel groter en de ruimte om het 
complete verhaal te vertellen was daar niet voorhanden. Deze locatie is 
tijdelijk gesloten, maar blijft onderdeel van het Nederlands Mijnmuseum.
Het Nederlands Mijnmuseum in de Doctor Poelsstraat 29 in Heerlen is 
geopend van dinsdag t/m zondag van 10 tot 17 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.nederlandsmijnmuseum.nl

BLOEMENLINT NIEUW HUSKEN 
(vervolg van voorpagina)

De vrijwilligers bij het bloemenlint zijn nog op zoek naar enkele 
vrijwilligers, die mee kunnen helpen op een of meer manieren:
• Af en toe mee helpen om samen gras te 
 verwijderen of bij te knippen,
• plantjes voorkweken vanuit zaad en daarna 
 plaatsen in het bloemenlint,
• gezonde vaste planten doneren (het liefst 
 winterhard) en zomers bloeiend,
• in periode van langdurige droogte af en toe 
 water geven aan de planten,
• bloemenzaad doneren, er zijn diverse soorten 
 meerjarige bloemzaden, alles is welkom.
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AANMELDEN: 
www.heelheerlenbeweegt.nl/zomervakantie
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samen spelendleren
De beste voorbereiding 
op de basisschool

samen spelendleren

HKZ-
gecertificeerd

Kijk voor meer informatie op onze site:
www.peuteropvangheerlen.nl

Peuteropvang
De Ukkepukkehut

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

Peuteropvang 
Kiddooh

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

PEUTEROPVANG IN BEWEGING!
Vorige maand vonden bij peuteropvang Heerlen 
(POVH) weer de beweegweken plaats. In de eerste 
week stonden de aardbei en tuinkruiden in de spot-
light. In de tweede week werd de peuter4daagse 
gelopen. Beide weken waren weer een succes. Er 
werden driegangenmenu’s in elkaar gezet, smoothies 
gemaakt, aardbeienburgers geserveerd en nog veel 
meer. 

In de tweede week liepen alle peuters minimaal een 
kwartier per dag. Ook brachten de verschillende loca-
ties in een soort estafette fakkels naar elkaar. Ter af-
sluiting was er een groot beweegfestijn op het voetbal-
veld van NEC ’92 bij de Varenbeuk. Zo’n tweehonderd 
peuters liepen er samen met hun ouders de laatste 
meters van de peuter4daagse en ontvingen een medaille.

Nu, een maand later, is er nog steeds veel aandacht voor bewegen bij 
peuteropvang Heerlen. Want als geen ander weten we hoe belangrijk 
bewegen is voor de ontwikkeling van peuters. Maar ook voor volwassenen 
is het heel belangrijk om in beweging te blijven. Een uitdaging, maar met 
de peuters van POVH als voorbeeld, gaat meer bewegen deze zomer zeker 
lukken!

Ben jij tussen de 

4 en 12 jaar? Wil je deel uit- maken van een groep in je buurt?

Woon je in 

Heerlen?
Wil je coole 

Heerlen points 
sparen?

Wil je 1 uur per 
week meehelpen 

in je buurt? Deelnemen aan 

excursies en 

leerzame uitjes

Helden
voor

Heerlen
Schoon

Wij zijn op zoek naar jou!
Schrijf je snel in!

Aanmelden kan via: 
www.heerlen.nl/schoonmaakactie-aanmelden.html
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De Helden van Heerlen zijn kinderen tussen de 4 en de 12 jaar die onder 
begeleiding van een of twee volwassenen een uurtje de wijk ingaan. Ge-
wapend met prikker en gekleed in coole veiligheidsjacks gaan ze de wijk in 
om te werken aan een schoner Heerlen.
De kids kunnen als beloning Heerlen Points sparen. Dit is een sticker met een 
waarde van € 1,50. Maximaal 4 keer per maand kunnen ze een sticker verdienen.
De volgespaarde kaart kunnen ze bij de ondernemers in de stad inleveren, denk 
aan Quatro 4 Bioscoop, de Media Markt, Beagles & Beans, WelpiesToys enz.. Ook de 
ondernemers in de andere centra zijn benaderd om mee te doen. Ben jij een onder-
nemer die mee wil doen aan dit project? Mail dan naar p.van.den.hove@heerlen.nl
Verder organiseren we excursies en leerzame milieu-uitjes.

De Vrienden van Heerlen zijn volwassenen die in de wijk zwerfafval gaan opruimen. 
Ook voor de vrienden zijn er prikkers, vuilniszakken en veiligheidsjacks. Ze kunnen 
geen Heerlen points sparen maar wel meedoen met de excursies/milieu-uitjes. De 
zakken met afval worden door de buitendienst van de gemeente opgehaald.

SAMEN ZORGEN VOOR EEN 
FIJNE LEEFOMGEVING IN JOUW 
BUURT

Stel … de buurt wordt steeds gezelliger 
en buren leren elkaar beter kennen. En 
er wordt van alles georganiseerd waar-
door het lever in de buurt fijner wordt. 
Dat klinkt toch goed, toch?

Misschien ben je al actief in je buurt of wil 
je wel eens iets gaan organiseren. Je hebt 
leuke ideeën maar je weet niet precies hoe 
je het moet aanpakken?

Er zijn organisaties, geldpotjes en initiatie-
ven waar je misschien wel gebruik van kunt 
maken. Wij willen uitzoeken hoe we dit zo 
goed en handig mogelijk kunnen aanbieden. 
Aan jouw buurt, voor jou. Gemeente Heer-
len heeft ons namelijk gevraagd hen hierbij 
te helpen.
Daarom halen we eerst graag meer infor-
matie op uit de buurt. Wil je daarvoor een 
16-tal vragen invullen? We hopen dat je 
mee doet. 
Ga hiervoor naar:
https://enquete.toponderzoek.com/Heerlen

Alvast bedankt voor je aandacht, betrok-
kenheid en deelname!
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De gemeente Heerlen vindt het 
belangrijk dat buren zich be
trokken voelen met elkaar en 
hun buurt. Als u uw buren kent, 
is de stap niet zo groot om eens 
een praatje aan te knopen. Of 
om samen iets op te lossen en 
te verbeteren. Uw buurt wordt 
er ook gezelliger van. Daarom 
hebben wij, gemeente Heerlen, 
een subsidie voor kleinschalige 
activiteiten en initiatieven in uw 
buurt. 
 
Vanuit de buurtactie kunt u tot 
maximaal 2500 euro bijdrage 
vragen per activiteit. 

Alleen de daadwerkelijke kos
ten worden vergoed. Eten en 
drinken worden niet vergoed. 
Wel kunt u voor een straatfeest 
een bijdrage krijgen voor bij
voorbeeld spullen die u huurt, 
zoals: een partytent, grill, tafels, 
springkussen e.d. 

Belangrijk: het moet gaan om 
een activiteit waardoor u uw 
buurt of buurtgenoten (beter) 
leert kennen. Het doel is ten
slotte om de verbinding en 
betrokkenheid met elkaar en 
de buurt verhogen. 

Buurtactie 
een subsidieregeling voor activiteiten in uw buurt

Meer info 
Kijk op www.heerlen.nl/buurtactie. Heeft u daarna nog vragen 
over deze regeling? Bel de gemeente en vraag naar Buurt
gericht Werken (tel.nr. 14045). Wij helpen u graag verder. 

 Stippel een meet-&-greet-wandeling uit door 
en voor de buurt: laat elke deelnemer iets 
over zichzelf vertellen bij zijn of haar huis. 
Kopje koffie na afloop? Gezellig!

 Houd een jeu-de-boule- of spelletjesmiddag, 
bijvoorbeeld voor de ouderen in uw buurt. 

 Organiseer een zeepkistenrace, een talen-
tenjacht, of een openlucht-filmavond. 
 Studeer een toneelstuk in met buurtgenoten 

en geef een voorstelling aan de buurt. 

 Houd een ‘lange buurttafel’ op een veldje 
of een park. Zorg voor tafels en banken en 
spreek af dat iedereen lekkers te eten en te 
drinken mee neemt. 

 Regel samen een ‘garagesale’ met alle buren 
uit de straat. En vergeet niet om een spring
kussen te huren, voor de kinderen!

Ter inspiratie: 
ideeën voor buurtacties!

Zo leert u uw buren 
(beter) kennen!

Wij kunnen maximaal een subsidie toekennen van 
€ 2.500,-, maar kijken naar wat er echt nodig is om 
van uw idee een succes te maken. 

Let op! 
Eten en drinken worden niet vergoed. Wel kunt u 
voor straatbarbecues bijvoorbeeld een bijdrage 
krijgen voor de huur van een springkussen. Ook voor 
grotere feesten zijn bijdrages mogelijk, maar niet voor 
het eten en drinken: dat moet u dan zelf betalen.

Foto’s en filmpjes welkom! 
De gemeente verzamelt beeldmateriaal om de 
buurtactie-subsidie meer bekendheid te geven 
via internet, posters, folders en social media. 
Als u foto’s en filmpjes heeft van uw buurtactiviteit 
die u ter beschikking stelt voor dit doel, dan kunt u 
het materiaal insturen naar bgw@heerlen.nl. 
Alvast hartelijk bedankt! 

Buurtactie
Wilt u uw buren leren kennen? 
Wilt u zich inzetten voor kleinschalige 
activiteiten en initiatieven in uw buurt? 
Bekijk dan de mogelijkheden voor 
buurtactie-subsidie!

Voor en door de buurt!

Meer informatie? 
Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op 
www.heerlen.nl/buurtactie. Daarnaast is in uw buurt een 
buurtorganisatie actief, die mogelijk kan helpen bij uw 
idee. Kijk voor meer info over de organisatie in uw buurt 
op www.heerlen.nl/buurten. 

Heeft u een vraag? 
Stuur een mailtje naar gemeente@heerlen.nl of bel 14045 
(en vraag naar bureau Buurtgericht Werken). 

Wij kunnen maximaal een subsidie toekennen van 
€ 2.500,-, maar kijken naar wat er echt nodig is om 
van uw idee een succes te maken. 

Let op! 
Eten en drinken worden niet vergoed. Wel kunt u 
voor straatbarbecues bijvoorbeeld een bijdrage 
krijgen voor de huur van een springkussen. Ook voor 
grotere feesten zijn bijdrages mogelijk, maar niet voor 
het eten en drinken: dat moet u dan zelf betalen.

Foto’s en filmpjes welkom! 
De gemeente verzamelt beeldmateriaal om de 
buurtactie-subsidie meer bekendheid te geven 
via internet, posters, folders en social media. 
Als u foto’s en filmpjes heeft van uw buurtactiviteit 
die u ter beschikking stelt voor dit doel, dan kunt u 
het materiaal insturen naar bgw@heerlen.nl. 
Alvast hartelijk bedankt! 

Buurtactie
Wilt u uw buren leren kennen? 
Wilt u zich inzetten voor kleinschalige 
activiteiten en initiatieven in uw buurt? 
Bekijk dan de mogelijkheden voor 
buurtactie-subsidie!

Voor en door de buurt!

Meer informatie? 
Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op 
www.heerlen.nl/buurtactie. Daarnaast is in uw buurt een 
buurtorganisatie actief, die mogelijk kan helpen bij uw 
idee. Kijk voor meer info over de organisatie in uw buurt 
op www.heerlen.nl/buurten. 

Heeft u een vraag? 
Stuur een mailtje naar gemeente@heerlen.nl of bel 14045 
(en vraag naar bureau Buurtgericht Werken). 

Wij kunnen maximaal een subsidie toekennen van € 2.500,-, maar kijken naar 
wat er echt nodig is om van uw idee een succes te maken. 

Let op! 
Eten en drinken worden niet vergoed. Wel kunt u voor straatbarbecues bij-
voorbeeld een bijdrage krijgen voor de huur van een springkussen. Ook voor 
grotere feesten zijn bijdrages mogelijk, maar niet voor het eten en drinken: 
dat moet u dan zelf betalen.

Foto’s en filmpjes welkom! 
De gemeente verzamelt beeldmateriaal om de buurtactie-subsidie meer be-
kendheid te geven via internet, posters, folders en social media. Als u foto’s 
en filmpjes heeft van uw buurtactiviteit die u ter beschikking stelt voor dit 
doel, dan kunt u het materiaal insturen naar bgw@heerlen.nl. Alvast hartelijk 
bedankt!

Meer informatie? 
Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op www.heerlen.nl/
buurtactie. Daarnaast is in uw buurt een buurtorganisatie actief, die 
mogelijk kan helpen bij uw idee. Kijk voor meer info over de organisatie in 
uw buurt op www.heerlen.nl/buurten. 
Heeft u een vraag? 
Stuur een mailtje naar gemeente@heerlen.nl of bel 14045 (en vraag naar 
bureau Buurtgericht Werken).

Waarom de buurtactie? 
De gemeente Heerlen vindt het belangrijk dat buurt-genoten zich ver-
bonden voelen met elkaar en hun buurt. Daarom heeft de gemeente 
de buurtactie ingevoerd: een subsidie voor een activiteit of een initia-
tief waarmee de verbinding met buurtbewoners wordt verhoogd. Als 
u uw buren kent, is de stap niet zo groot om eens een praatje aan te 
knopen, om samen iets op te lossen in uw buurt of om hulp te vragen 
als dat nodig is. Uw woonomgeving wordt er ook gezelliger van. 

Voor de buurt, door de buurt! 
Bij de buurtactie gaat het om acties die uitnodigen 
om elkaar te ontmoeten en het netwerk in de buurt verstevigen. 
Of om samen iets in uw buurt op te knappen terwijl u intussen ook 
elkaar (beter) leert kennen. Als u buurtactie-subsidie wil aanvragen, 
dan kunt u hiervoor samenwerken met buurtorganisaties, verenigin-
gen of scholen, maar dit is geen voorwaarde. Voor en door de buurt, 
voor meer verbinding en betrokkenheid – dat is het motto! 

Voorbeelden van buurtacties 
Iedereen kan een financiële bijdrage in het kader van de buurtactie 
aanvragen. De aanvraag moet gericht zijn op (een gedeelte van) de 
buurt. Heeft u ooit gedacht aan: 

• het organiseren van een jeu-de-boules middag of een toneel
 voorstelling;
• met de hele straat een voortuintje van een zieke buur 
 opknappen;
• een straatfeest houden zodat jong en oud elkaar beter leert 
 kennen;
• een wandeling of rondleiding verzorgen voor en door de buurt;
• een moestuin aanleggen en onderhouden met uw buurt-
 genoten;
• een ‘garagesale’ of straatBBQ organiseren met/voor de buurt;

Hoe dien ik een aanvraag in?
Een aanvraag dient u online in via www.heerlen.nl/buurtac-
tie. Hier vindt u het aanvraagformulier en meer informatie. 
Maak uw idee zo concreet mogelijk. Geef daarbij ook aan wat 
u met het plan in de buurt wilt bereiken, met wie u het gaat 
uitvoeren en of er samengewerkt wordt met buurtorganisaties 
of andere partijen. Doe er een begroting bij: een overzicht van 
de verwachte kosten en (eventueel) inkomsten. De aanvragen 
worden beoordeeld door een groep actieve bewoners uit 
verschillende buurten van Heerlen en bureau Buurtgericht 
Werken, gemeente Heerlen. 

De belangrijkste voorwaarden zijn:
• de buurtactiviteit is toegankelijk voor de buurtbewoners;
• de aanvrager heeft een begroting opgemaakt;
• de aanvraag is kleinschalig en heeft betrekking op (een deel 
van) de buurt 
 of een combinatie van buurten in de gemeente Heerlen;
• de activiteit is bij voorkeur een nieuw of vernieuwend 
 initiatief;
• het initiatief is geen reguliere activiteit van de aanvrager;
• buurtbewoners voeren de activiteit (grotendeels) zelf uit;
• na afloop dient u een verslag in van de activiteit, en een 
overzicht van de gemaakte kosten (en indien van toepassing, 
 ook de inkomsten). 

Krijgt u alleen AOW? Vraag de toeslag aan
Bent u bekend bij de gemeente, bijvoorbeeld omdat u een 
bijstandsuitkering ontvangt? Dan krijgt u de energietoeslag 
automatisch uitbetaald. Als u een laag inkomen heeft kunt u zelf een 
aanvraag doen via de website www.heerlen.nl/energietoeslag  

Vraag een energietoeslag aan als u: 
● (parttime) werkt maar weinig verdient;
● uitkering van UWV ontvangt;
● AOW-gerechtigd bent zonder aanvullend pensioen;
● zelfstandig bent met een laag inkomen.

Heerlen gaat 
energietoeslag uitbetalen

Door de gestegen energieprijzen kan niet 
iedereen de energierekening betalen. Daarom 
is er voor huishoudens met een laag inkomen 
een eenmalige energietoeslag van 800 
euro. Dit zijn niet alleen mensen met een 
bijstandsuitkering, maar ook bijv. parttimers 
en zelfstandigen met een laag inkomen of 
ouderen met alleen AOW. De energietoeslag 
van 800 euro is eenmalig en alleen bedoeld 
voor het jaar 2022.  

>> Aanvragen kan tot 1 maart 2023

Hulp nodig?
Vindt u het lastig om dit via internet te regelen, en kunt u wel 
wat hulp gebruiken? Ga dan langs bij het Informatiepunt Digitale 
Overheid (IDO) bij SCHUNCK Bibliotheek Glaspaleis, Hoensbroek, 
Heerlerheide of Heerlerbaan. Hulp via het IDO is gratis, ook als u 
geen lid van de bibliotheek bent.

Flyer energietoeslag.indd   1 14-04-2022   14:01:11
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