
1

INHOUDSOPGAVE 

Kunst in de maak 1

Van de Stichting … 2

Vakantie activiteiten 3

Tent in de Buurt 3

Basisschool de Wegwijzer 4

Moedercentrum Heksenketel 6

Kookhoek 8

Repair Café 9

Nieuws van de Fysio 9

Kinderknutselpagina 10

Nieuws van de gemeente 11

‘t Heerlens Heitje 12

Rattenoverlast melden 13

Peuteropvang Kiddooh 14

Dames Gym Club 15

TTV Heerlen 15

Belangrijke telefoonnummers 16

Ismakogie 16

COLOFON
Bewoners met een NEE-NEE-sticker 
kunnen gratis een exemplaar van deze 
editie afhalen in de hal van Sam-Sam 
bij de conciërge.
 
Kopij kunt u 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. 
REDACTIE: John Scheepers, Irma 
Tunderman
LAY-OUT: Monique Vossen 
(www.epicsdesign.nl) 

Buurtblad voor Zeswegen-Nieuw Husken      Editie oktober 2022

KUNST IN DE MAAK
Zo’n 9 jaar geleden wilden we het winkelplein opfleuren. Toen 
werd ook het idee geboren om er grote borden te hangen met te-
keningen van bewoners. Zo kwamen er de zogenaamde kunstpa-
nelen te hangen. Ondertussen zijn deze panelen door invloed van 
weer en zon dermate verweerd dat ze aan vernieuwing toe zijn. 

In de lente-editie van dit blad deden we al een oproep dat bewoners een 
idee kunnen inleveren voor een tekening op de panelen. Dat kan nu nog 
steeds. Als u een mooi voorbeeld hebt, kunt u dat op schaal inleveren via 
info@stichting-buurtbeheer-znh.nl of via ’t Heerlens Heitje. De daadwerke-
lijke grootte is 100x244 cm.
Ondertussen hebben we al 2 lokale kunstenaars bereid gevonden om een 
kunstpaneel te maken.

Simone Cals uit Nieuw Husken bezig met een van de panelen. Als je in-
zoomt op het werk kun je allerlei dingen zien, vooral veel gezichten.

Simone noemt haar kunst tombola-
design, het is als een grabbelton waar 
je steeds iets anders in vindt. Ze 
werkt intuïtief, het ene gezicht gaat 
tijdens het verven over in een ander. 
Ze krijgt haar inspiratie onder het 
werk.
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Bij deze uitgave een nieuwe foto 
gemaakt van onze wijkagent te 
midden van zijn collega’s bij gele-
genheid van de uitreiking van de 
oorkonde “Politie Topper van de 
vroege dienst”.

Facebook
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 
info 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 
geven.

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.

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.vel-
trop@politie.nl  
Meer informatie 
of contact met uw 
wijkagent? Vul op 
www.politie.nl (Mijn 
Buurt) uw postcode 
in. Automatisch ver-
schijnen dan naam 
en foto van de wijk-
agent. 

Stichting Buurtbeheer
Zeswegen-Nieuw Husken
info@stichting-buurtbeheer-znh.nl
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We zoeken nog steeds een nieuwe voorzitter!

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

De NieuwSweg is er voor iedereen!
Mocht u geen NieuwSweg hebben ontvangen, dan kunt u een gratis 
exemplaar afhalen in de hal van Sam-Sam bij de conciërge, of bij 
Kapsalon Hairpoint. Of kijk digitaal: 
www.stichting-buurtbeheer-znh.nl
==> Hebt u zaken waar u zich aan stoort,
==> wilt u mee discussiëren,
==> zijn er zaken die u kwijt wilt,

...laat het dan weten...

AAN DE STICHTING.

---------------------------------------------------------------
VAKANTIE ACTIVITEITEN

Ook dit jaar zijn er weer diverse activiteiten georganiseerd tijdens de zo-
mervakantie. Met name de Zumba was druk bezocht en goed in de smaak 
gevallen. We gaan kijken of we hier een vervolg aan kunnen geven.
Ook de High Tea en de wijnproeverij waren geslaagd.
De zomervakantie is dan wel voorbij, maar we gaan door met organise-
ren van activiteiten in het najaar, zo komt er nog een bierproeverij en een 
busreis naar de kerstmarkt in Keulen.

Bierproeverij
Donderdag 3 november 2022
In de buurtzaal Van Sam-Sam, Mijnzetellaan 6
Start: 19.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur
Kosten:  € 10,00. Vooraf te betalen!

Inschrijven en betalen tot 27 oktober kan bij: 
- Inloop Buurtzaal op dinsdag en vrijdag van 11.30 uur tot 12.30 uur
- Moedercentrum Heksenketel ma. t/m do. van 9.00 tot 12.00 uur
Alleen ingeschreven deelnemers kunnen proeven
Voor meer info mail naar:vakantie.zeswegennieuwhusken@gmail.com

Met de bus naar de Kerstmarkt in Keulen
Woensdag 14 december 2022
Met een bus vanuit Zeswegen naar de beroemde 
Kerstmarkt in Keulen.
We vertrekken rond de middag en zullen in de 
avond tegen negen uur terug reizen. 
De kerstmarkt van Keulen staat bekend om zijn 
vele kraampjes op 5 pleinen waar veel lekkernijen 
en hebbedingetjes te koop zijn.
Kosten € 7,50 per persoon. Vooraf te betalen!

Inschrijven en betalen kan tot 9 november bij: 
- Inloop Buurtzaal op dinsdag en vrijdag van 11.30 uur tot 12.30 uur
- Moedercentrum Heksenketel ma. t/m do. van 9.00 tot 12.00 uur
De reis gaat alleen door bij voldoende deelname. 
Voor meer info mail naar: vakantie.zeswegennieuwhusken@gmail.com

TENT IN DE BUURT

Op zaterdag 24 september 
stonden wij weer met ons 
tentje in de buurt, deze keer 
aan het winkelplein. 

De verhalen die we hoorden wa-
ren niet allemaal positief; er werd 
aangegeven dat men last had van 
afvaldumping, PMD-zakken die 
(veel te vroeg) buiten gezet wor-
den, zwerfvuil en hangjongeren. 

Ook blijkt dat er weer gedeald 
wordt in onze buurt. Ons advies is 
dat bewoners hun klachten melden 
bij de gemeente of politie, afhanke-
lijk van de aard van de klachten.

Gelukkig waren er ook positieve 
geluiden en willen bewoners graag 
mee doen met een bingo of garage-
sale. Ook is men bereid om buren 
te helpen met het doen van bood-
schappen of de hond uit te laten.
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Het schooljaar 2022-
2023 kleurrijk gestart
Schooljaar 2022-2023 
is dit schooljaar kleur-
rijk gestart. De leerlingen 
zijn over een rode loper 
het schoolplein opgelopen 
waarbij een enorme bal-
lonnenboog zorgde voor 
een kleurrijke start. De 
leerkrachten droegen al-
len kleurrijke shirts met 
de naam erop. Er heb-
ben veel ouders gebruik 
gemaakt van de moge-
lijkheid om op de eerste 
schooldag mee naar 
binnen te gaan. 

Ook op 15 september 
waren veel leerlingen en ouders aanwezig tijdens de welkomstactiviteit. 
De kinderen en hun ouders zijn op zoek gegaan naar alle meesters en 
juffen en hiervoor alle klaslokalen bezocht. In elk lokaal werd een vraag 
gesteld voor in het kennismakingsboekje. Iedereen weet nu wie onze 
meesters en juffen zijn! 

Invoering methode Blink: “vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, kri-
tisch denken en probleemoplossend vermogen”
De school heeft gekozen voor het thema een kleurrijk schooljaar omdat 
we vinden dat onze leerlingen gebaat zijn bij een geïntegreerd aanbod. 
De methode Blink biedt leerlingen de 
mogelijkheden tot vindingrijkheid, 
nieuwsgierigheid, kritisch denken 
en probleemoplossend vermogen”. 
Onderzoek laat positieve relaties 
zien tussen deze niet-cognitieve 
vaardigheden en succes op school 
en in het leven. BS de Wegwijzer 
gaat dit schooljaar aan de slag met 
de methode BLINK en hierdoor zal een thematisch aanbod zichtbaar zijn 
in de groepen 1 t/m 8. Tijdens deze lessen zullen de leerlingen zelf op 
onderzoek gaan en zullen de vakgebieden taal - lezen - creatieve vakken 
en wereldoriëntatie gecombineerd worden. Ook het aanbod van cultuur 
zal hierop worden afgestemd zodat de kinderen optimale kansen geboden 
krijgen om te leren. 

Kinderboekenweek- de schoolschrijver 
De Kinderboekenweek is van 5 oktober t/m 16 oktober en BS de Wegwij-
zer is hier actief mee bezig. Leesplezier staat voorop, aangezien lezen bij 
ons topprioriteit is.
Er werden boeken gelezen rondom het thema GigaGroen en het eerste 
thema van Blink rondom Groene fabrieken en Duurzaam Design. Tijdens 
de Kinderboeken worden er in alle groepen ook culturele workshops aan-
geboden. Groep 4 is uitgenodigd door een kinderboekenschrijver. Zij zijn 
op donderdagochtend 6 oktober op excursie gegaan en hebben kinderboe-
kenschrijver Li Lefubure ontmoet. Alle klassen krijgen in de week voor de 
herfstvakantie ook nog een Kinderboekenschrijver in de klas op bezoek.  

Wilt u thuis ook in blijven zetten op lezen en leesplezier? Ga ook eens op 
bezoek bij Schunck; zij organiseren ook diverse leuke activiteiten in de 
bibliotheek, rondom de Kinderboekenweek. Een bibliotheekabonnement is 
voor basisschoolleerlingen overigens gratis!

 Basisschool De Wegwijzer
Mijnzetellaan 4

6412 EN  Heerlen
045-5720943

email: info.wegwijzer@innovo.nl

Nieuwe toiletten
Gedurende de zomervakantie zijn 
de toiletgroepen in onze school 
vervangen. Dit was noodzakelijk 
want het schoolgebouw van BS de 
Wegwijzer oogt nog heel modern 
en nieuw, maar staat al sinds 1984 
aan de Mijnzetellaan. De toiletten 
waren dus al 38 jaar oud en zeer 
duidelijk aan vervanging toe. We 
zijn blij dat we nu weer gebruik 
kunnen maken van geheel ver-
nieuwde toiletten en zijn hier dus 
erg blij mee.

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 (kim-
berly.rienties@innovo.nl ).  

Bezoek AFAS Circustheater 
Scheveningen: Aladdin.
De groepen 5 en 6 zijn dankzij de 
ABN Foundation op woensdag 12 
oktober naar het AFAS Circusthea-
ter in Scheveningen geweest. Met 
een grote bus zijn zij in de ochtend 
opgehaald om een lange busreis 
naar Schevingen te maken.
Hier hebben wij naar de prachtige 
voorstelling van Aladdin kunnen 
kijken.
Aladdin vertelt het verhaal van 
hoofdpersonage Aladdin, een arme 
jongen die in de straten van Agra-
bah leeft en steelt om te kunnen 
leven. Op een dag ontmoet hij daar 
prinses Jasmine en redt haar, nadat 
zij ontsnapte uit het paleis om te 
ontdekken hoe het leven buiten de 
paleismuren is.
Wist je dat....
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- Er in de set en 350 kostuums miljoenen Swarovski kristallen zitten?
- Bij ‘Prince Ali’ de dansers ieder 4 kostuums dragen, wat zorgt voor 108 ‘ 

snelle verkledingen’ in 3,5 minuut?

De kinderen hebben genoten van deze geweldig mooie voor-
stelling en kans die de ABN Foundation ons heeft geboden!

Het uitje met de bus
Op vrijdag 23 september zijn de leerlingen van bs de Wegwij-
zer op stap gegaan met de bus. De groepen 1 t/m 3 zijn naar 
Peewee geweest en de groepen 5 t/m 8 hebben Toverland 
bezocht. Het was een gezellig dag waarin veel leuke momen-
ten waren tussen leerlingen en de juffen en meesters van de 
school. De leerlingen van bs de Wegwijzer waren goed her-

kenbaar in het park door de oranje 
hesjes van onze school. 

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
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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”

Activiteiten

Allerheiligen bloemstuk
Een bloemstuk voor je dierbare persoon, die 
je mist en in liefde wilt herdenken. Wat is er 
mooier dan zo’n bloemstuk zelf samen te stel-
len, in zijn of haar lievelingsbloemen of lieve-
lingskleuren. 
Dit samen met andere mensen doen, die ook 
hun dierbare willen eren, brengt een speciale 
sfeer met zich mee waar je je mee verbonden 
kunt voelen.
Wanneer: 31 okt. van 19.00 tot 21.00 uur
Kosten: € 8,00

Bloemstuk
Werken met levend materiaal is zo heerlijk om te doen. Tere bloemen te 
voelen en te vormen tot een bekoorlijk pronkboeket. Of het nu een bont 
herfstboeket is van warme, prachtige, vurige kleuren of een sierlijk boeket 
met allerlei tinten van één kleur, een ton sur ton. 
Je bloemstuk kan zo een echte blikvanger worden! 

Wanneer: Do. 10 nov. van 19.00 tot 21.00 uur
Kosten: € 8,00

Adventskrans
Eindelijk……….Kerstmis is weer in zicht! Het 
aftellen kan beginnen.  En waar doe je dat 
beter mee dan  met een gezellige, sfeer-
brengende adventskrans. Met warm groen 
gekleurde takjes en zacht gloeiende kaars-
jes: je hart gaat er meteen van open.
De Heksenketel kan je helpen met het ma-
ken hiervan. Breng een pot, vaas of schaal 
mee en een portie goede zin. En natuurlijk 
mag je ook zelf leuke versierseltjes meene-
men.

Wanneer: Do. 24 nov. van 19.00 tot 21.00 uur
Kosten:  € 10,00

Winterbloemstuk
Prachtige bloemen zijn er ook in de winter, 
die in de koudste maanden van het jaar hart-
verwarmend werken. Door hun kleur en geur 
blazen ze je hart open, vooral als je er den-
nentakjes in verwerkt en je een zweem van 
die heerlijke boslucht ruikt. Een pronkstuk om 
in huis te hebben en niet alleen hartverwar-
mend, maar ook oogstrelend en stralend in je 
huis!
Wanneer: Do. 8 dec. van 19.00 tot 21.00 uur
Kosten: € 8,00

Wandelingen
Voor de wandelingen geldt dat we tijd nemen om 
van al het moois in de omgeving waar we zijn te 
genieten. Omdat we rekening houden met elkaar 
nemen we op tijd een rustmoment.
Spreekt het je aan om samen gezellig te wandelen, 
trek dan je wandelschoenen aan en ga mee!
We wandelen iedere woensdag van 10:00 uur tot 

12:00 uur en onze wandelingen 
vertrekken allemaal vanaf De Hek-
senketel.
Bij extreem weer overleggen we sa-
men of we gaan wandelen of niet. 

Wereldlunch
Al eens gehoord van onze verleide-
lijk geurende en exotisch smakende 
wereldlunches?
In de Heksenketel bereiden wij elke 

maand voor alle mensen in de wijk 
en daarbuiten een wereldlunch.
Het is een lunch met specifieke ge-
rechten uit een bepaald land. Deze 
oorspronkelijke gerechten worden 
bereid door een uit dat land af-
komstige kokkin. Het zijn dus zeer 
authentieke gerechten, die door 
onze charmante kokkin worden 
geserveerd.
Deze lunch komt elke maand uit 
een ander land en dus steeds een 
kokkin uit dat betreffende land, 
vandaar de naam wereldlunch. U 
kunt elke laatste woensdag van de 
maand voor € 6,- van onze wereld-
lunch komen genieten. 

Woensdag 28 september 
Afghanistan
In oktober is er geen wereldlunch in 
verband met de herfstvakantie.

Woensdag 30  november 
(nadere informatie volgt nog)

Aanmelden & betalingsmoge-
lijkheden
Voor al onze activiteiten is het no-
dig om je 3 dagen van te voren aan 
te melden; dit kan op onze locatie 
of telefonisch. De betaling kan zo-
wel contant als per pin!

Nieuwsbrief
Wij maken regelmatig een nieuws-
brief met de laatste activiteiten en 
handige tips! Heb je interesse? 
Aanmelden kan via onze website.



Hulp bij formulieren invullen
Heb je moeite met het invullen van 
papieren of formulieren? Wij helpen 
je graag verder op afspraak!

Wij zijn gesloten op de 
volgende data:

Herfstvakantie 
21 oktober t/m 30 oktober
Kerstvakantie 
16 december t/m 8 januari

vr
ijd

ag
 

ge
sl
ot

en
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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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KRUIDIGE OVENSCHOTEL 
met sperziebonen, aardappel, 
paprika, spekjes en kaas 

Ingrediënten (4 pers.):
• 600 gr krieltjes/aardappel blokjes 
  of 6 middelgrootte aardappels in 
  blokjes gekookt
• 2 zoete paprika’s
• 2 tomaten
• 2 rode uien
• 4 teentjes knoflook geperst
  pot sperziebonen 660 gr uitgelekt 
  of vers 400 gr gekookt
• 3 eieren
• 100 gr geraspte kaas
• 125 of 250 gr spekreepjes
• 4 tl paprikapoeder, 2 tl knoflook 
• poeder, peper en zout

Bereiding: 
Snijd de paprika in stukjes, snip-
per de uien en snijd de tomaat heel 
fijn. Zet een diepe koekenpan op 
het vuur en bak hierin de spekjes 
krokant. Voeg de aardappel bij de 
spekjes en bak op hoog vuur met 2 
el olie krokant in 5 minuten. 
Verwarm de oven op 195 graden 
(hete lucht). 
Voeg de ui en paprika toe en laat 3 
minuten op redelijk hoog vuur bak-
ken (voeg gewenst nog wat olie toe 
tegen aanbakken). 
Voeg de verse knoflook, paprika-
poeder, knoflookpoeder en peper 
toe. Voeg direct daarna de tomaat 
en sperziebonen toe, verwarm 
goed en proef of het op smaak is. 
Je hebt nu al een zalige maaltijd 
waar je van kan genieten, maar 
met kaas en ei krijgt hij een extra 
en andere smaak. Kluts hiervoor 
het ei en meng met de kaas. 
Doe de groente in een ruime 
ovenschotel en schenk het ei/kaas 
mengsel erover heen en zet voor 
ongeveer 10 minuten in de oven. 

STOOFSCHOTEL 
met blokjes pompoen, cham-
pignons en een lekkere pittige 
touch van harissa. 

Ingrediënten (4 pers.):
800 gr pompoen (in blokjes)
• 1 grote ui (naar eigen keuze)
• 1 teen knoflook
• 1 blokje groentebouillon
• 500 ml water
• 200 gr kikkererwten (zak of pot)
• verse peterselie
• 250 gr champignons
• 2 eetlepels tomatenpuree
• 2 theelepel harissa (of meer naar 
  smaak)
• 2 eetlepels boter of margarine

Bereiding: 
Snijd de ui en knoflook fijn en 
smelt de boter in een braad- of 
stoofpan. 
Fruit hier de ui en knoflook in en 
roer hier de harissa en de toma-
tenpuree doorheen. Voeg dan de 
plakjes champignons toe en roer-
bak even mee. 
Doe vervolgens de pompoenblok-
jes erbij en schep er goed door-
heen. Los het bouillonblokje op 
in het water en giet de bouillon 
vervolgens met de pompoen in de 
pan. Breng zachtjes aan de kook 
en laat ca. 30 minuten stoven met 
de deksel een klein beetje open. 
Roer er de laatste 5 minuten de 
kikkererwten en peterselie door-
heen. Proef op het laatst of er nog 
een beetje peper, zout of harissa in 
hoort. 
Lekker met rijst of aardappelpuree. 
Serveer er eventueel wat Griekse 
of plantaardige yoghurt bij.
Tip: Harissa is een pittige pasta 
van o.a. pepers en tomaat uit 
Noord-Afrika en is vrij goed 
verkrijgbaar bij de grotere super-
markten.

TAGLIATELLE PASTA
in een romige pestosaus met 
courgette en tomaatjes

Ingrediënten (2 pers.):
• 150 gr tagliatelle
• 100 gr pesto
• 250 gr cherrytomaatjes
• 2 eetlepels pijnboompitten
• 100 ml kookroom
• 1 uitje
• 1 teen knoflook
• 1 courgette
• verse basilicum (ter garnering)

Bereiding: 

Kook de tagliatelle in de ca. 10 
minuten gaar.
Snipper het uitje en knoflook en 
fruit deze aan in een pan.
Voeg de courgette in blokjes toe en 
bak een paar minuutjes mee.
Roer de pesto erdoor en vervolgens 
ook de room. Giet de pasta af en 
schep door de groenten en saus.
Halveer de cherrytomaatjes en 
schep door de pasta en warm even 
mee. Garneer de tagliatelle met 
pesto met geroosterde pijnboom-
pitten en verse basilicum.
Tips: Voeg eventueel wat stukjes 
kip toe voor het bakken van de 
courgette. Lekker met een frisse 
salade.
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REPAIR CAFÉ

Over ons Repair Café en het ontstaan ervan. 
Het Repair Café is in 2009 bedacht door de Amsterdamse journalist 
Martine Postma. Zij kwam op het idee om in het hele land laagdrempe-
lige ontmoetingsplaatsen in te richten, waar buurtbewoners hun eigen 
kapotte spullen kunnen repareren, onder deskundige begeleiding in een 
ontspannen sfeer. Heerlen was er dus vroeg bij om al in 2011 ook een 
Repair Café te beginnen. Hiervoor werden vrijwilligers gezocht met tech-
nische kwaliteiten alsmede een fietsenmaker en naaisters. Enkele men-
sen van het eerste uur zijn er nog steeds bij betrokken. De locatie is in 
de loop der jaren wel vaker veranderd. Zo zaten we eerst in de Luciushof. 
Wegens verbouwing moesten we verkassen en werd het een rondreizend 
Repair Café. Kerkrade, Bocholtz en Simpelveld werden bezocht. Op dit 
moment repareren we in  Buurtcentrum Sam-Sam in de wijk Zeswegen te 
Heerlen en in Dienstencentrum op de Boor in Bocholtz. 

De maandelijkse bijeenkomst
Iedere laatste zaterdag van de maand komen zo’n 15 vrijwilligers bij 
elkaar. De technische mensen nemen hun eigen gereedschap mee en ook 
de naaister haar naai- en lock machine en vele klosjes garen! We starten 
met het inrichten van de ruimte en een kopje koffie of thee  en bijpraat 
ronde. Meestal zitten er al enkele bezoekers te wachten, vol spanning of 
hun meegebrachte ‘spullen’ gerepareerd kunnen worden. Helaas komt 
het er meestal op neer dat de technische vrijwilliger repareert en de klant 
waar nodig helpt en uitleg geeft over het euvel. De naaister zet wel haar 
klanten aan het werk, om bijvoorbeeld een naad los te tornen. Er is ook 
tijd voor een leuk gesprekje met elkaar over geschiedenis van de meege-
brachte spullen. Vaak mooie, ontroerende verhalen. Veel mensen komen 
nog eens terug,  of ze nemen hun kinderen of buurman  mee. Meestal 
zijn er zo’n 20 bezoekers, en die houden onze mensen wel 2 ½  uur be-

zig. Het aantal geslaagde 
reparaties ligt zeker op 
de helft. Soms wordt er 
advies gegeven of moet 
er een onderdeel gekocht 
worden, dat er een vol-
gend keer ingezet wordt. 
Of van 2 kapotte stofzui-
gers wordt 1 werkende 
gemaakt. De naaister 
heeft altijd gelukte re-
paraties! En soms is iets 
ook helemaal niet meer te 
maken, en gaat het in de 
BEST tas. 

Tot slot: De doelstelling 
is om kapotte spullen een 
tweede kans te geven 
en samen te repareren. 
Reparatie kennis , indien 
mogelijk, over te dragen. 
De Repair Café ochtenden 

zijn altijd energiek en inspirerend zowel voor bezoeker als vrijwilliger.

29 oktober is er weer Repaircafé in Buurtzaal SamSam Mijnzetellaan 6 
Heerlen. Inloop vanaf 10 uur tot 12.30 uur

26 november zijn we in Bocholtz Ontmoetingscentrum Op de Boor 
Wilhelminastraat 19, ook van 10 tot 12.30 uur

We willen u graag 
Thomas Vervoort voorstellen. 

Sinds maart 2022 is Thomas werk-
zaam bij ons in de praktijk. 
Thomas is fysiotherapeut maar 
daarnaast ook manueel therapeut. 
De manueel therapeut is gespecia-
liseerd in het opsporen en behan-
delen van gewrichtsklachten van 
armen, benen en de wervelkolom. 
Hierdoor bewegen de gewrichten 
weer soepel en neemt de pijn af. 
Tevens past hij dry needling toe om 
spierknoopjes weg te krijgen. 

Thomas is ook acupuncturist.  
Acupunctuur kan de energiebalans 
herstellen. Kleine naaldjes worden 
op energiekanalen (meridianen) 
geplaatst zodat het lichaam weer in 
balans komt.

Acupunctuur kan onder andere 
helpen bij maag-darmklachten, 
hoofdpijn, verhoogde stress, slape-
loosheid en allergieën.
Acupunctuur wordt vergoed vanuit 
uw aanvullende verzekering.

Heb je vragen over de behan-
delingen van Thomas, wil je een 
afspraak plannen of heb je andere 
vragen met betrekking tot fysiothe-
rapie, manuele therapie of alge-
mene vragen?

Bel of mail ons gerust, we staan je 
graag te woord.
We horen en zien je graag!

Lieke, Nathalie, Patrick, Stefan en 
Thomas

uwFysio
Zeswegenlaan 182
6412 HH  Heerlen
Tel: 045-5727468
Email: info@uwfysio.nl
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GELIJKE KANSEN VOOR KINDEREN EN JON-
GEREN, JUIST NU
Extra hulp, ondersteuning, sport, cultuur en steun bij overstap 
naar voortgezet onderwijs 
Gemeente Heerlen, Peuteropvang Heerlen, JenS, Heerlen Standby en 
het onderwijs hebben een plan ontwikkeld om Heerlense kinderen en 
jongeren juist nu een extra steun in de rug te geven. Het programma 
Ruimte voor Ontwikkeling bestaat uit extra hulpverlening waar dat het 
hardst nodig is. Bovendien is er aandacht voor talentonwikkeling en 
de - voor veel kinderen pittige - overstap van basisschool naar middel-
baar onderwijs. De acties vinden plaats in het kader van het Nationaal 
Programma Onderwijs.

‘Met deze extra acties sluiten we aan op wat de scholen en peuter-
speelzalen al doen, helpen we kinderen en gezinnen die dat nodig 
hebben en zorgen we er juist nu voor dat kinderen en jongeren via 
sport, culturele activiteiten en schoolzwemmen actief blijven en elkaar 
kunnen ontmoeten’, zegt wethouder Jordy Clemens. De gemeente wil 
met de keuze voor een forse inhaalslag met name ook het onderwijs 
ontlasten. Clemens: ‘We zien dat veel juffen en meesters het in deze 
tijd ook zwaar hebben. Daarom kiezen we er met dit pakket voor niet 
alleen kinderen en ouders te ondersteunen maar ook de druk op het 
onderwijs te verlichten.’

Momenteel werkt de gemeente samen met haar zorg- en onderwijs-
partners aan de precieze verdeling van de gelden (ca. 1,9 miljoen 
euro) over de scholen. Daarbij zal met name ook gekeken worden naar 
plekken waar  de problemen het grootst zijn. Voor de uitvoering van de 
maatregelen ontvangt de gemeente Heerlen voor de schooljaren 2021-
2023 geld uit het landelijke Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

-------------------------------------------------------------------------------

Verwijder uw
overhangend 
groen

Een verzorgde groene (voor)tuin is fijn om te hebben en om te zien, 
voor zowel bewoners als voor iedereen die langsloopt. Maar het is 
ook belangrijk om het veilig te houden. Soms gebeurt het dat groen, 
vaak onbedoeld, stevig over de erfgrenzen groeit. 
Beplanting vanuit tuinen die te ver over de openbare weg of stoep 
hangen, kunnen zorgen voor overlast en gevaarlijke situaties. 
Niemand wil dat er onoverzichtelijke situaties ontstaan voor school-
gaande kinderen, mensen met een lichamelijke beperking of fietsers. 
Ook voor de hulpdiensten, strooiwagens moeten stoepen en wegen 
overzichtelijk, toegankelijk en veilig blijven. 

Snoei uw overhangend groen terug 
Op dit moment is er sprake van overhangend groen vanuit uw tuin. 
Dit zorgt voor overlast op openbaar terrein. We verzoeken u 
dringend om dit overhangend groen binnen twee weken flink 
terug te snoeien. Zo voorkomt u verdere (verkeers)overlast voor 
uw buren en voorbijgangers. 

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is vastgesteld dat het 
verboden is beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben 
op zodanige wijze dat het vrije uitzicht voor wegverkeer wordt 
belemmerd of daaraan op andere wijze hinder of gevaar oplevert.

In dit geval bent u verplicht om uw beplanting terug te snoeien. 
Wanneer er geen gehoor wordt gegeven aan deze oproep, zal de 
gemeente handhavend moeten optreden.

Laten we samen onze gemeente leefbaar en veilig houden. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Verwijder uw 
overhangend groen

>>

Vanaf 1 juni 2022 kunnen 
Heerlenaren gemakkelijker een 
melding maken voor overlast in 
de openbare ruimte. 
Met het vernieuwde formulier kun-
nen we gerichter vragen stellen, 
zodat de melding sneller bij de 
juiste persoon of instantie terecht 
komt.

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!
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Dit zorgt voor overlast op openbaar terrein. We verzoeken u 
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uw buren en voorbijgangers. 
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op zodanige wijze dat het vrije uitzicht voor wegverkeer wordt 
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Verwijder uw 
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In de afgelopen twee maanden meldden bijna 200 enthousiaste inwoners van de 
gemeente Heerlen zich aan via de app van 't Heerlens Heitje. Niet gek, want de 
zomer is in aantocht! De ideale periode om heitjes te gaan verdienen én uitgeven. 
Meedoen is niet alleen leuk maar vooral ook erg waardevol; u draagt bij aan een 
fijne leefomgeving en wordt daarvoor beloond. Heerlenaren zijn trots op hun stad 
en dragen daarom graag hun steentje bij. Ook meedoen? Dat kan in 3 eenvoudige 
stappen!

Wilt u een mooiere buurt én genieten 
bij lokale ondernemers?

De app van 't Heerlens Heitje is beschikbaar op alle smartphones 
en tablets. Zoek ‘t Heerlens Heitje op in de appstore en download 
deze. Nadat u zich heeft geregistreerd en uw digitale portemonnee 
heeft aangemaakt bent u klaar voor een karweitje. Hulp nodig 
bij het installeren of gebruik van de app? Loop eens binnen bij 
knoppenwinkel van de bieb in Hoensbroek, Heerlerheide of in het 
centrum. Hier helpen ze u graag!

Stap 1. Download de app
Er staan genoeg karweitjes op u te wachten in de app. Wordt het een 
bankje verven, een prullenbak opknappen of de klusjes in uw wijk 
in kaart brengen? Vanaf juni vindt u ook enkele sociale karweitjes in 
de app als experiment. Neem gerust een buurtgenoot, gezinslid of 
vriend(in) mee.

Stap 2. Doe een karweitje!

1 heitje = 1 euro

Prullenbak opknappen? 
15 heitjes verdienen!

Buurtkijk doen? 
20 heitjes verdienen!

Poetsklus doen? 
12 heitjes verdienen!

Bankje verven? 
30 heitjes verdienen!

Na het afronden van de karweitjes ontvangt u digitaal uw heitjes. En 
daar kunt u héél veel leuke dingen mee doen. Een ijsje eten of een 
drankje op het terras, een leuk cadeautje kopen of met de kinderen 
naar de speeltuin? Zelfs een tattoo kan betaald worden met heitjes. 
Genoeg leuke plekken om uzelf te belonen! En u steunt er ook nog 
eens de lokale ondernemers van Heerlen mee. Win-win, toch?

Stap 3. Verdiende heitjes uitgeven!

Info over het project 
Heerlen is de eerste Europese gemeente die in 2019 een digitale munt gebruikt. Het project richt zich op het stimuleren van burgerbetrokkenheid, het versterken van de lokale 
economie en het verbeteren van de leefomgeving. ’t Heerlens Heitje is een initiatief van de gemeente Heerlen in samenwerking met Heerlen Mijn Stad, CoTown, Brightlands 
Smart Services Campus, buurtorganisatie GMS, CBS en de VNG. Het wordt financieel ondersteund door het fonds Urban Innovative Actions (UIA) van de Europese Unie.

Lees meer op heerlen.nl/heitje 
of scan de QR code!
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De beste voorbereiding 
op de basisschool

Kijk voor 
meer informatie op

www.peuteropvangheerlen.nl

Samen
spelend
leren

De Ukkepukkehut
p/a Frans Postmaschool 
Merwedestraat 16  
6413 VV Heerlen  
06 83 96 82 81

Kiddooh
p/a BS de Wegwijzer 
Mijnzetellaan 6 
6412 EN Heerlen 
06 51 87 78 73

PEUTEROPVANG HEERLEN WERKT MEE AAN PILOT TRIPLE P PECE

Positieve benadering voor betere ontwikkeling 
van het kind
De pedagogisch medewerkers van Peuteropvang 
Heerlen volgen de workshop tot PECE-coach (Positief 
Opvoeden Kinderopvang). POVH is één van de twee 
Nederlandse organisaties die meedoet aan deze pilot. 
Een team van Universiteit Amsterdam onder leiding 
van Ruben Fukkink, bijzonder hoogleraar Kinderop-
vang aan de Universiteit van Amsterdam en Hoge-
school van Amsterdam onderzoekt de resultaten van 
PECE.

Het programma komt uit Australië en heeft daar ver-
schillende positieve bijwerkingen laten zien. Niet alleen 
voelden de kinderen zich door de positieve aanpak 
veiliger, meer uitgedaagd en konden zich daardoor 
beter ontwikkelen. Ook hadden de leerkrachten en pedagogisch medewer-
kers minder last van werkdruk en werkstress. De samenwerking was beter 
en er werd samen meer bereikt. POVH-bestuurder Annie Slabbers: “Ik ben 
enthousiast over PECE, want we gunnen al onze pedagogisch medewer-
kers dat goede gevoel over hun werk, een fijne samenwerking, een groep 
waar de peuters lekker in hun vel zitten en zich positief ontwikkelen.” 

Extra betrokkenheid
Om een beeld te krijgen van de peuteropvang in Heerlen, bezocht hoog-
leraar Fukkink vorige week de locaties Puk (Vrieheide) en Pip (Heerlerhei-
de). Hij nam een kijkje in de groep en werd er bijgepraat door peuters,  

(hoogleraar Ruben Fukking bij PUK)

bestuurders en pedagogisch mede-
werkers. 
Ruben Fukkink zag de extra zorg 
en betrokkenheid van pedagogisch 
medewerkers voor peuters en hun 
ouders. “Extra zorg en betrokken-
heid die peuterleidsters normaal 
vinden, maar die ik hier toch wil 
benadrukken.”
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Opvoedmodules en vragen-
lijsten
De pilot Triple P PECE start dit 
schooljaar. In vier modules wor-
den 22 opvoedstrategieën uitge-
legd. Alle locaties vullen dezelfde 
vragenlijsten in voor het onder-
zoek van de Universiteit van Am-
sterdam. “Een ontzettend waar-
devol leermoment,” weet Annie 
Slabbers, “we hebben al zoveel in 
huis. Dit programma haalt al die 
vermogens nog meer naar boven 
en versterkt ze ook nog eens.” 
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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 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 
of Ingrid Neven 06-53316035 (tijdens kantoor-
uren).

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

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 manier van bewegen! 

Ervaringen
Een deelnemer schreef:”Ik ben heel tevreden ermee en 
heb veel geleerd. Hoe ik mij kan helpen in verband mijn 
reuma-klachten. Je zet alles in beweging van tenen tot 
hoofd. Ik voel ook heel duidelijk waar we bezig zijn als we 
de oefeningen doen. Wat heel prettig is dat de oefeningen 
zo rustig aan gedaan worden. Zonder dat je veel pijn hebt. 
En alle spieren in beweging zet.Ik ben vanaf dag 1 bij je 
begonnen. En geniet er nog steeds van ook de groep is 
leuk.”

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

Waar en wanneer?
De lessen vinden wekelijks op maandag plaats in Heerlen 
en Hoensbroek. Wilt u aan deze activiteit meedoen, neem 
dan contact op met Ria Cools of Roos Ost van ‘Welzijns-
stichting Alcander’, telefoonnummer: 045-5602525, of 
mail naar receptie@welzijnsgroep.nl. Een gratis proefles 
is mogelijk. Er zijn nu enkele plekken vrij, aarzel dus niet, 
want vol = vol!


