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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
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INFORMATIEAVOND OVER 
VEILIGHEID
In 2019, voor de Corona-uitbraak hadden we als stg. Buurtbeheer 
Zeswegen-Nieuw Husken al eens, in samenwerking met de ge-
meente, een informatieavond over veiligheid georganiseerd,. Nu 
hebben, samen met onze wijkagent Ronald Veltrop, opnieuw een 
avond aan dit thema gewijd op woensdag 30 november.

De avond werd begonnen met 2 medewerkers van Firma Van Enckevort 
uit de Koumen, specialisten op het gebied van onder andere hang- en 
sluitwerk en elektronische toegangscontrole. De heren hadden diverse 
materialen meegenomen en legden verschillen uit over cylinders, sleutels 
en sloten. 
 
Daarna was het de beurt aan Sander Simons, de digitale wijkagent van de 
politie. Hij vertelde, ondersteund door een presentatie met beelden, onder 
andere over malware, ransomware, phishing, spoofing, spam, botnets en 
cryptomining. De nadruk lag vooral op het bewust maken van de risico’s 
en het herkennen van foutieve mails.

De avond werd afgesloten door Yvonne Thiessen-Mulder die in het kort iets 
uitlegde over de nieuwe manier van melden bij de gemeente op het gebied 
van vuilstorting, kapotte straatverlichting, gevaarlijke situaties etc. 
Alle deelnemers kregen na afloop gratis een rookmelder of tijdschakelklok 
aangeboden.
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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.

Afscheid voorzitter Theo Latten op 19 januari
Theo Latten die sinds 2009 aan onze organisatie verbonden is, 
treedt per 1 januari 2023 terug als voorzitter. 

Theo nam voor de eerste keer deel aan een vergadering van Stichting 
Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken op 27 mei 2009. Hij was destijds al 
de voorzitter van de huurderscommissie van Weller en wilde een vergade-
ring van buurtbeheer bijwonen om te ervaren of deelname aan dit over-
leg nuttig en zinvol voor de huurderscommissie was. Er bleken voldoende 
aanknopingspunten en gezamenlijke doelen te zijn, zodat hij besloot om 
tot het bestuur toe te treden. Al snel nam hij de taak van vicevoorzitter 
op zich en ging zich bezig houden met de thema’s leefbaarheid, veilig-
heid, evenementen en het digitaal trapveld.

Theo leerde de buurt goed kennen doordat hij voor zijn werk veel in de 
buurt actief was. Hij was verbaal sterk en zelfverzekerd en straalde dat 
ook uit. Nadat Karel Leentjens eind 2013 afscheid genomen had van 
het bestuur, was het dan ook duidelijk dat Theo vanaf 1 januari 2014 de 
nieuwe voorzitter werd.
Vergaderen met Theo ging meestal van links naar rechts, over en weer 
werden zaken door hem besproken die wel vermeldenswaardig waren, 
maar niet op de agenda stonden. Desondanks werden de vergaderingen 
toch binnen een redelijk tijdsbestek afgerond.
 
In die tijd was het gebruikelijk dat de speeltuin onder de verantwoorde-
lijkheid van de buurtorganisatie viel. Als bestuurder van buurtbeheer was 
je tevens ook bestuurder van de speeltuinvereniging wegens gebrek aan 
andere kandidaten. Onze vergaderingen gingen dan ook deels over de 
ontwikkelingen in de speeltuin. Toen de speeltuin gemoderniseerd moest 
worden, kwam deze taak dus bij ons bestuur te liggen. Theo richtte zich 
derhalve op het begeleiden van de vernieuwingswerkzaamheden ter 
plekke. Verder moesten er ook de nodige vergaderingen bezocht worden 
en waren we veel bezig met activiteiten voor sponsorwerving. Het heeft 
van 2015 tot 2018 veel energie gekost, maar het resultaat mocht er dan 
ook wezen.

Nadien heeft Theo zich ingezet voor een inlooppunt waar een praatje 
gemaakt kon worden onder het genot van een drankje of een kopje koffie 
met taart. Er was ruimte voor het stellen van vragen op welk gebied dan 
ook en er werd ter plekke gezocht naar een oplossing of een loket waar 
men verder geholpen kon worden. Uit deze inloopmomenten is de huidige 
opzet van de Buurtzaal uit ontstaan.
Aangezien Theo al een paar jaar niet meer in de buurt woont en het wat 
rustiger aan wil gaan doen, heeft hij dan ook een paar maanden geleden 
aangegeven per 1 januari te stoppen als voorzitter.
In de loop der jaren is hard gewerkt, het was soms huilen, soms was hij 

Grijs-Groen
De werkgroep Grijs-Groen van 
Stichting Buurtbeheer wil ook in 
2023 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 06-1242 5992. 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

Tot slot willen we alle 
bewoners uit onze buurt 
een fijne kerstvakantie 

wensen.

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
Onze voorzitter Theo Latten treedt per 1 januari terug als voorzitter, zie 
verder in deze editie. Hij zal wel nog als vrijwilliger bij onze organisatie 
actief blijven bij enkele activiteiten. Wat betreft een nieuwe voorzitter; er 
heeft zich al één kandidaat gemeld.
Ondanks nieuwe vrijwilligers/bestuursleden blijven wij op zoek naar kan-
didaten die samen met ons leuke en nodige activiteiten voor onze buurt 
willen organiseren 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 verschijnen dan naam en foto 
van de wijkagent. 

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 
Zeswegen (openbaar) en Nieuw Husken (prive-
groep).

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

boos, maar vaak maakte het hem 
ook blij, zo geeft hij zelf aan. Hij 
vindt dat we samen in ieder geval 
iets hebben neergezet. Hij wil in 
de toekomst wel nog als vrijwilliger 
aan buurtbeheer verbonden blijven, 
maar niet meer als bestuurslid.
Als buurtorganisatie zijn wij dan 
ook op zoek naar een waardige op-
volger met eenzelfde dosis kennis 
op breed gebied, met een uitge-
breid netwerk, die onze buurt net 
zo goed kan vertegenwoordigen als 
Theo dat gedaan heeft.
Theo neemt officieel afscheid 
tijdens onze openbare Nieuwjaars-
receptie op donderdag 19 januari 
2023 om 18:00 uur in de Buurt-
zaal in Sam-Sam. U bent allen van 
harte uitgenodigd hierbij aanwezig 
te zijn. 

Namens het bestuur
John Scheepers



4 5

Judolessen
Op basisschool de Wegwijzer zijn wij be-
gonnen met judolessen. De kinderen zijn 
ontzettend enthousiast.

Tijdens de judolessen staan de volgende 7 
judowaarden centraal: 
• Vertrouwen: ‘op elkaar kunnen rekenen’
• Samenwerken: ‘elkaar altijd helpen’
• Respect: ‘alles en iedereen in hun waarde 
laten’
• Beheersing: ‘in balans blijven’
• Weerbaarheid: ‘sterk staan en volhouden’
• Discipline: ‘doen wat nodig is’
• Plezier: ‘lachen en veel lol maken’

De lessen worden gegeven door trainers 
van Judovereniging Budosport Parkstad.

Aladdin
eVanuit een samenwerking tussen de ABN 
Amro, het jeugdeducatiefonds en het cir-
custheater in Scheveningen kregen de leerlingen van de groepen 5 en 6 
de kans om naar de musicalvoorstelling Aladdin te gaan. Voorafgaande 
aan het uitje hebben de leerlingen lessen gekregen over het verhaal en 
muzieklessen over de liedjes in de show. En zo stapten de groepen 5 en 

6 vroeg in de bus om een gezellige rit naar Sche-
veningen te maken. Hier hebben de leerlingen een 
zeer indrukwekkende voorstelling gezien waarbij 
ze lekker konden meezingen met de liedjes. Voor 
velen zal dit een uitje zijn dat ze niet snel zullen 
vergeten. Twee van onze leerlingen zijn zelfs geïn-
terviewd door Kidsweek! Het artikel, met nog meer 
informatie over de voorstelling, kunt u vinden via 
onderstaande link:
Speciale voorstelling van musical Aladdin met 1500 
kinderen | Kidsweek

Schoolschrijver
In de vorige editie hebben wij u verteld over de 
schoolschrijver. In de week van 17 oktober was 
het zover, wij hebben bezoek gehad van een echte 
schrijver: Michael Reefs. Michael is een echte fanta-

sy-auteur met al veel titels op zijn naam. Hij heeft alle groepen van de 
school een bezoekje gebracht en mooie activiteiten met hen  uitgevoerd. 
Zelfs bij de kleuters en startklas is Michael Reefs geweest. Zelf schrijft 
deze schrijver geen prentenboeken. Maar de kinderen vonden het fantas-
tisch dat de schrijver er wel een kwam voorlezen in de klas. Wie weet, na 
het enthousiasme en geknuffel van onze kinderen gaat schrijver Michael 
misschien toch nog wel eens een prentenboek schrijven.

Een ochtend als schilder
Afgelopen maand hebben wij deelgenomen aan een workshop icoon 
schilderen. Het woord ‘’icoon’’ is afgeleid van het Griekse woord ‘’eikon’’, 
dat beeld of beeltenis betekent. Deze workshop werd verzorgd door juf 
Natasja die werkt voor cultuureducatie. De workshop stond in het teken 
van ons thema bij BLINK, namelijk ‘Gezellige Tradities’. Op school hebben 
wij onder andere geleerd dat Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw gezellige 
tradities zijn.

Vandaag zijn wij aan de slag gegaan met de gezellige traditie Sinterklaas. 

 Basisschool De Wegwijzer
Mijnzetellaan 4

6412 EN  Heerlen
045-5720943

email: info.wegwijzer@innovo.nl

Wij mochten vandaag dan ook 
Sinterklaas schilderen. Hoe zijn wij 
aan de slag gegaan?
1. Eerst hebben wij een plankje ge-
kregen waarbij we de rand moesten 
afplakken met tape.
2. Vervolgens mochten we het 
gezicht van Sinterklaas tekenen 
met potlood. We begonnen eerst 
met het tekenen van de neus en 
de mond. Juf Natasja liet ons een 
mooi stappenplan zien, waardoor 
wij goed wisten hoe we dit moes-
ten doen. Na de neus en de mond 
mochten we de rest van het gezicht 
afmaken. Nadat Sinterklaas gete-
kend was, mochten we hem schil-
deren.
3. We moesten eerst de baard 
schilderen, dan het gezicht, dan 
de gele strepen van de mijter en 
als laatste pas de rode mantel en 
mijter.
4. Als laatste mochten wij de ach-
tergrond schilderen met blauw en 
GOUD! Hierbij moesten wij reke-
ning houden met schaduw.
Wij hebben een gezellige ochtend 
samen gehad, waarbij we lekker 
creatief konden zijn. En wat zijn we 
trots op onze werkjes!

Sinterklaas 
De afgelopen maand stond ook 
in het teken van Sinterklaas. De 
school was weer mooi versierd en 
vele activiteiten zijn uitgevoerd en 
samen opgezet om alle gezelligheid 
voor de goedheilig man compleet te 
maken.
De groepen 1-3 zijn naar het Sin-
terklaashuis in Schinveld geweest. 
Hier hebben zij opgetreden, pie-
ten wakker gemaakt, op het dak 
geklommen en vele andere leuke 
zaken gedaan.
Op 2 december heeft sinterklaas 
met zijn pieten ons verrast met 
een bezoek aan school. Wij hebben 

samen gedanst gekletst en vele andere 
leuke dingen. Het was een geweldige 
ervaring.

Kerst
Eindelijk was het weer zover! De 
kerstmarkt van Basisschool de Wegwij-
zer mocht na de coronaperiode weer 
plaatsvinden. Wat was iedereen hier 
weer blij mee!
De tombola, verkochte werkjes, mu-
ziek, dans, gezelligheid en heel veel 
ouders en kinderen die hebben genoten 
van deze mooie tijd van het jaar.
Op school zal op 23 december nog 
een kerstviering plaatsvinden voor alle 
kinderen en leerkrachten om het jaar 
goed af te sluiten en de vakantie goed 
te starten.

Schoolontbijt
Landelijk komt er steeds meer aandacht voor het (gezonde) ontbijt. 
Ontbijt is ontzettend belangrijk om de hersenen en het lichaam “aan” te 
zetten. Vandaar dat de oudervereniging en een groep hulpouders hiermee 
aan de slag zijn gegaan om te kijken hoe zij vanuit school aandacht aan 
het ontbijt zouden kunnen schenken. 

Na veel mogelijkheden onderzocht 
te hebben, is het eindelijk zover 
en is op Basisschool de Wegwijzer 
het gezonde schoolontbijt van start 
gegaan.
Het gezonde schoolontbijt is voor al 
onze leerlingen! 
In de klas wordt dagelijks iets aan-
geboden om te kunnen nuttigen als 
ontbijt. Dit kan variëren van bruine 
bolletjes tot een lekkere beker 
yoghurt.
Dit had allemaal niet gekund als de 
hulpouders zich hier niet voor had-
den ingezet, dus onze grote dank 
gaat uit naar deze ouder(s)!

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 ).  

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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maar leren we ook hoe we leuke onderwerpen kunnen vinden in de na-
tuur. Tijdens de wandeling is er tijd voor vragen en komen er tips voorbij 
zoals fotograferen in kikkerperspectief en technieken als macro fotografie. 
Neem voor deze wandeling goeie wandelschoenen mee, wat te drinken en 
een dosis gezelligheid! Inschrijven kan individueel of gezellig met vrien-
den, collega’s, buren of familie! Doe dit wel tijdig want vol is vol!

Bloemstuk Lente
Donderdag 23 maart 2023
19:00 – 21:00 Uur
Kosten:  € 8,00

Creatief bezig zijn met bloemen brengt u een stapje dichter bij de na-
tuur. Als je dit samen met anderen doet, heb je niet alleen een gezellige 
middag, maar zul je ook ontdekken hoeveel inspiratie je opdoet van uw 
medecursisten. Deze keer werken we aan een thematisch bloemstuk: 
lente!! Vergeet je eigen schaal of pot niet en neem gerust materiaal van 
thuis mee, dat je graag in je bloemstuk wil verwerken!
Inschrijven kan individueel of gezellig met vrienden, collega’s, buren of 
familie! Doe dit wel tijdig want vol is vol!

Paasversiering Schilderen Op Hout 
Woensdag 5 april 2023
13:00 – 15:00 uur
Kosten:  € 5,00

dinnetjes! Tijdens deze workshop 
kunnen ook kinderen zich op ge-
ven. Echter, ieder kind kan alleen 
meedoen onder begeleiding van 
een volwassene. Wil deze volwas-
sene ook zelf meedoen, dan is het 
de bedoeling dat deze volwassene 
ook betaalt. Samen belooft dit een 
reuze gezellige middag te worden; 
de themakeuze is vrij. Tijdens 
deze workshop mag je zelf je eigen 
gladde stenen mee brengen, ook 
hebben we voor deze workshop 
weer steentjes te koop á € 0,50 p. 
steen. 
Inschrijven kan individueel of ge-
zellig met vrienden, collega’s, buren 
of familie! 

Bloemschikken
Donderdag 9 maart 2023
19:00 – 21:00 uur
Kosten: € 8,00

Een workshop bloemschikken leidt 
altijd tot verrassende creaties. 
Fraaie creaties zien het daglicht, 
van mooie kransen tot bijvoor-
beeld een bijzonder boeket. Maak 
een mooie creatie die past bij het 
seizoen. Met het maken van een 
fraai bloemstukje met de leukste 
decoratiematerialen wordt het puur 
genieten! Neem je eigen schaal, 
vaas of pot mee.
Inschrijven kan individueel of ge-
zellig met vrienden, collega’s, buren 
of familie! 

Fotografie
Woensdag 15 maart 2023
13:00 – 15:00 uur
Thema: Lente in de natuur
Kosten:  € 3,00

Deze workshop is bedoeld voor 
iedereen met een fotocamera en/
of een mobiele telefoon. Tijdens 
deze workshop gaan we op stap 
vanaf De Heksenketel. Tijdens deze 
workshop leren we niet alleen hoe 
we beter kunnen fotograferen, 

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”

PROGRAMMA HEKSENKETEL JANUARI – APRIL 2023

Voor alle workshops en activiteiten geldt dat deze onder voorbehoud zijn.

Happy Stones Schilderen 
Woensdag 18 januari 2023
13:00 – 15:00 uur
Thema: Valentijn en liefde
Kosten:  € 4,00

Misschien heb je er al eens van gehoord, en mis-
schien ook niet. Happy Stones, die vrolijke steentjes 
die je buiten soms ergens uit het niets op je liggen 
te wachten. Vaak steken ze een hart onder je riem 
in moeilijke tijden of toveren een lach op iemands gezicht. Als je zo’n 
Happy Stone vindt, mag je kiezen deze steen te houden of verder te laten 
reizen. Tijdens deze workshop gaan we samen van die vrolijke steentjes 
schilderen. Na de workshop kan je er zelf voor kiezen deze steentjes te 
houden of ze te laten reizen. Je mag zelf je eigen gladde stenen meene-
men, maar we hebben ook leuke steentjes te koop voor € 0,50 per steen. 
Inschrijven kan individueel of gezellig met vrienden, collega’s, buren of 
familie! Doe dit wel tijdig want vol is vol!

Bloemschikken
Dinsdag 24 januari 2023 
19:00 – 21:00 uur
Kosten: € 8,00

Werken met bloemen is een leuke ontspannen-
de activiteit en is geschikt voor jong en oud! 
Wil je ook graag een leuk bloemstuk maken? 
Volg dan onze workshop bloemschikken in De 
Heksenketel! Neem je eigen vaas, pot of schaal 
mee en maak er iets moois van. De workshop 
is geschikt voor iedereen die van bloemen houdt. Inschrijven kan individu-
eel of gezellig met vrienden, collega’s, buren of familie! Doe dit wel tijdig 
want vol is vol!

Epoxy Sieraden Maken
Woensdag 8 februari 2023
13:00 – 15:00 uur
Kosten:  € 6,00

Een prachtig sieraad is mooi, maar hoe mooi is 
het als je het zelf gemaakt hebt? Tijdens deze 
workshop gaan we onze eigen sieraadhanger 
maken door middel van epoxy hars. In deze 
hars leggen we leuke kleine dingetjes, om deze 
vervolgens uit te harden met een UV-lamp. Neem gerust kleine leuke din-
getjes mee om in de hars te leggen. Denk aan kleine gedroogde bloeme-
tjes, mini schelpjes, glittertjes enz. Ook wij zullen zorgen dat er een klein 
aanbod is om in te gieten.
Inschrijven kan individueel of gezellig met vrienden, collega’s, buren of 
familie!; vol is vol!

Bloemschikken 
Maandag 13 februari 2023
19:00 – 21:00 uur
Thema: Valentijn
Kosten: € 8,00

Gedurende het jaar organiseren wij diverse sei-

vr
ijd

ag
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zoensgebonden workshops. Tijdens 
deze leuke workshop in het kader 
van Valentijnsdag, waar gezellig-
heid en creatief bezig zijn voorop 
staan, wordt gewerkt met mooie 
materialen en bloemen. Wees je 
eigen Valentijn of creëer iets moois 
voor iemand die je wil verrassen! 
Vergeet niet je eigen vaas, pot of 
schaal mee te nemen!
De workshops zijn geschikt voor 
iedereen die van bloemen houdt.
Inschrijven kan individueel of ge-
zellig met vrienden, collega’s, buren 
of familie! Doe dit wel tijdig want 
vol is vol!

Donderdag 16 februari 2023
19:00 – 21:00 uur
Bloemschikken
Thema: Carnaval
Kosten: € 8,00

Laat je talent tot bloei komen in 
De Heksenketel tijdens de gezel-
lige workshop bloemschikken met 
als thema carnaval. Deze creatieve 
workshop wordt gegeven door onze 
eigen Esmeralda en zoals ieder-
een weet staat zij garant voor een 
mooie avond gevuld met plezier en 
kennis! Ook hier is het de bedoe-
ling om je eigen vaas, pot of schaal 
mee te nemen! De workshop is 
geschikt voor iedereen die van 
bloemen houdt.
Inschrijven kan individueel of ge-
zellig met vrienden, collega’s, buren 
of familie! Ook hier; vol is vol!

Happy Stones Schilderen Met 
Kinderen
Woensdag 1 maart 2023 
13:00 – 15:00 uur
Thema:  Vrij
Kosten: € 4,00

Hoe leuk is het om samen Happy 
Stones te schilderen met je kind, 
kleinkind en/of vriendjes en vrien-

7

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 Hulp met 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 Hulp met 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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Een jaar van plichten en zorg-be-
trachting trok aan ons voorbij.
Met iets van een zelfverachting 
ging er een rij doelen en eisen
in verwachting aan ons voorbij.
Die niet altijd uitkomen op de wijze 
waarop we over ze dromen.
Die ons langzaam weer naar de 
uitgang voeren om met Kerst 
de droom te leven die nog niet aan 
ons werd ontnomen.

Schrijver: Willem B. Tijssen

We wensen iedereen hele 
fijne feestdagen en een 
gelukkig, gezond 2023!

Wij zijn gesloten op de volgen-
de data:
Kerstvakantie: 
13 december 2022 t/m 8 januari 
2023

Voorjaarsvakantie 
17 februari t/m 26 februari 2023

Wereldlunch
In de Heksen-
ketel bereiden 
wij elke maand 
voor alle men-
sen in de wijk 
en daarbuiten 
een wereld-
lunch.
Het is een 
lunch met 
specifieke ge-
rechten uit een 
bepaald land. Deze oorspronkelijke 
gerechten worden bereid door een 
uit dat land afkomstige kokkin. Het 
zijn dus zeer authentieke gerech-
ten, die door onze charmante kok-
kin worden geserveerd. Deze lunch 
komt elke maand uit een ander 
land, vandaar de naam wereld-
lunch. 

Voor € 6,00 kun je elke laatste 
woensdag van de maand van onze 
wereldlunch genieten. 

Woensdag 25 januari 
om 12.00 uur
Italiaans
(In februari geen wereldlunch i.v.m 
carnavalsvakantie)

Woensdag 29 maart 
om 12.00 uur
(Nadere informatie volgt)

Aanmelden en betalingsmogelijk-
heden:
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 met pin!

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

Kerstgedicht
Belletjes rinkelen zacht achter een 
slee.
Met de romantiek rondom de kerst 
telt ook het verlangen weer mee. 
Een verlangen om weer onbevan-
gen los te mogen laten 
van al wat ons tot zorg was en op 
ons drukte als loodzware dictaten.

Bij Pasen hoort natuurlijk wat paas-
versiering en dus gaan we tijdens 
deze workshop paasversieringen 
maken. Hiervoor gaan we een setje 
houten boomschijfjes beschilderen 
en versieren met vrolijke glitters. 
Leuk om weg te zetten, te hangen 
in bloemstukken of als hangertjes 
in paastakken. Breng jij gezellig-
heid mee, dan zorgen wij voor de 
rest! 
Inschrijven kan individueel of ge-
zellig met vrienden, collega’s, buren 
of familie! Ook hier; vol is vol!

Paasbloemstuk
Donderdag 6 april 2023
19:00 – 21:00 uur
Kosten:  € 8,00

Zou jij graag 
eens een 
workshop 
met bloe-
men willen 
volgen? Dit 
kun je doen 
bij De Hek-
senketel. Bij 
ons kun je 
langskomen 
voor een 
gezellige workshop. Een workshop 
met bloemen heeft twee voordelen. 
Ten eerste heb je een hele gezel-
lige middag of avond. Ten tweede 
hou je er ook nog eens een heel 
mooi eindresultaat aan over. Dit 
keer staat het werken met bloemen 
in het teken van Pasen! Vergeet je 
eigen schaal of pot niet en neem 
gerust materiaal van thuis mee dat 
je graag wil gebruiken!
Inschrijven kan individueel of ge-
zellig met vrienden, collega’s, buren 
of familie! Doe dit wel tijdig want 
vol is vol!

REPAIRCAFÉ PARKSTAD WENST U FIJNE 
FEESTDAGEN.
26 november is alweer het laatste Repaircafé van 2022 geweest. We kij-
ken terug op een goed jaar, gelukkig zonder beperkende maatregelen.

Onze doelstelling, kapotte spullen een tweede kans te geven en samen te 
repareren om zo reparatie kennis over te dragen, blijft ook in 2023 onze 
drijfveer. Wij willen dan ook onze trouwe vrijwilligers hartelijk bedanken 
voor hun inzet tijdens de repair-ochtenden in Heerlen en Bocholtz, een 
hartelijk dankjewel, Theo, Elly en Lusin voor de lekkere koffie en jullie 
hulp tijdens de Repaircafé ’s in Sam-Sam.
De Repair Café ochtenden zijn altijd energiek en inspirerend zowel voor 
bezoeker als vrijwilliger. Wij verwelkomen u dan ook graag weer in 2023 
met uw kapotte dierbare spullen.

Noteer vast de volgende data;
Zaterdag 28 januari, zaterdag 25 februari, zaterdag 25 maart
In Buurtzaal Sam-Sam, Mijnzetellaan 6 Heerlen
Van 10.00 uur tot 12.30 uur

SOCIAAL BUURTTEAM 
ZESWEGEN-NIEUW 
HUSKEN EN 
EIKENDERVELD

Heeft u vragen op het gebied van 
opvoeden, werkloosheid, daginvul-
ling, relatieproblemen, psychische 
problemen, schulden, eenzaam-
heid, zelfstandig (blijven) wonen 
of zorg. Dan kunt u terecht bij het 
Sociaal Buurtteam (SBT) tijdens de 
spreekuren. De ondersteuning is 
gratis. Tijdens het eerste gesprek 
wordt (indien nodig ) een vervolg 
gesprek gepland met een mede-
werker die samen met u de vraag 
bekijkt en oppakt.

Spreekuren : iedere dinsdag tussen 
11.15 en 13.15 uur. U  kunt ge-
woon naar binnen wandelen tijdens 
dit tijdstip.

* Buurtpunt Sam-Sam ( Mijnzetel 
   laan 6, Zeswegen) even weken
* Buurtteam Markieshuis 
  (Markieshuis 5, Eikenderveld) 
   oneven weken

U kunt ook een afspraak maken 
met een buurtteam, dan kan dat 
elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 
op: tel: 045 - 560 40 04. 
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APPELTAART UIT DE 
AIRFRYER 

Ingrediënten (4 pers.):
- 200 g zelfrijzend bakmeel
- 135 g ijskoude ongezouten 
 roomboter
- 100 g fijne tafelsuiker
- 1 ei
- 5 gram vanillesuiker
- Snuf zout 
- 3 goudrenetten

Bereiding: 
• Zeef het zelfrijzend bakmeel 
boven een kom, voeg de suiker, 
vanillesuiker, een snufje zout en de 
koude boter in blokjes toe. Meng 
dit in de keukenmachine tot een 
grofkorrelig deeg. Heb je geen 
keukenmachine, geen probleem, 
snijd dan met 2 messen de boter 
tot formaat kleine erwtjes.
• Meng de helft van het losgeklopt 
ei door het deeg.
• Stort het deeg op je werkblad 
en kneed tot een samenhangende 
deegbal. Werk snel, de boter mag 
niet te warm worden.  Verpak het 
deeg in plasticfolie, sla het even 
plat en leg het dan een half uur in 
de koelkast.
• Schil de appels, verwijder het 
klokhuis en snijd in niet te kleine 
blokjes. Meng met de suiker, ka-
neel en citroensuiker. Heb je geen 
citroensuiker dan kun je er ook 1/2 
theelepel vers geraspte citroenschil 
aan toevoegen.
• Haal het deeg uit de koelkast en 
leg het op een met bloem besto-
ven werkblad. Snijd 1/3 deel van 
het deeg en houd dit apart voor de 
deegreepjes. Druk de rest van het 
deeg plat met je handen, bestuif 
met nog wat bloem en rol uit tot 
een dikke plak van ca. 1/2 cm.
• Leg een velletje bakpapier over 
de bodem van de springvorm, sluit 
de ring en vet bodem en rand in 

met boter. Bekleed bodem en rand 
met het deeg.
• Schep de appelstukjes in de 
vorm. Rol de rest van het deeg 
dunne reepjes en leg hiermee een 
ruitpatroon op de appel.  Druk 
eventueel met de achterkant van 
een lepeltje een motiefje in de 
rand.
• Kwast voor een glanzend laagje 
de bovenkant in met de rest van 
het losgeklopt ei.
• Verwarm de airfryer op 150 
graden.
• Zet de springvorm er in en bak 
de appeltaart ongeveer 1 uur. Zet 
eventueel als de taart nog erg 
bleek is het laatste kwartier de 
temperatuur naar 160 graden.

OMELET UIT AIRFRYER 
Ingrediënten:
- 2 eieren
- 2 plakjes kipfilet
- 2 plakjes kaas
- Halve rode paprika
- Olijfolie
- Zout en peper

Bereiding: 
• Verwarm de airfryer voor op 190 
graden.
• Kluts de eieren in een kommetje.
• Snijd de kipfilet, kaas en rode 
paprika in stukjes en voeg dit toe 
aan het ei. Sprenkel er een beetje 
zout en peper overheen.
• Smeer de bakvorm voor je airfry-
er met een klein beetje olijfolie in. 
Schenk het ei er vervolgens in.
• Bak je omelet in acht tot tien 
minuten goudbruin.

WOKGERECHT UIT DE 
AIRFRYER
Vanavond heb ik deze wokschotel 
gemaakt in de airfryer. Het smaak-
te voortreffelijk!

Het recept heb ik ook gedeeld op 
Facebook met leden van de Philips 
Airfryer bak avonturen en ik kreeg 
hier zoveel leuke reacties op, dat ik 
hem hier ook wil delen. Het recept 
is voor 4 personen:

Ingrediënten (4 pers.):
- 500 gr kippendijfilet, in stukjes 
 snijden en marineren met soja-
 saus, sambal en knoflook
- Udon noedel 370 gram 
 (ongekookt)
- 400 gr bio nasi/bami groente
- Half bakje kastanjechampigons
- Conimex woksaus knoflook 
 gember zoet

Bereiding: 
Noedels koken, kipblokjes in 
airfryer voor 6 min op 200 gr.  
Daarna de wokgroente erbij voor 5 
min, dan de gekookte noedels en 
een flinke scheut woksaus, goed 
doorroeren en weer  voor 5 min en 
voila klaar!

Graag jullie reacties en als jullie 
zelf lekkere leuke ideeën hebben, 
ik hoor het graag.

Groet Irma

BUURTBEMIDDELING BIJ BEGINNENDE 
BURENRUZIES

Gemeente Heerlen en woningcorporaties starten met 
buurtbemiddeling
Gemeente Heerlen gaat samen met woningcorporaties Woonpunt, 
Vincio Wonen, Weller, Wonen Zuid en Wonen Limburg starten met de 
interventie buurtbemiddeling in 2023. Met buurtbemiddeling zetten we 
op een laagdrempelige manier in op bemiddeling bij beginnende huis-, 
tuin-, en keukenconflicten. De gemeente denkt dat inwoners onder 
begeleiding van een getrainde buurtbemiddelaar ruzies eerder zelf kun-
nen oplossen, zonder dat het verder escaleert. 
Burgemeester Roel Wever: ‘‘Buurtbemiddeling is een goed voorbeeld 
van burgerparticipatie. Het is namelijk een effectief bewezen interven-
tie, waarmee we zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid van 
onze buurten. Getrainde bemiddelaars helpen om het contact tussen 
buren te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict.’’

Buurtbemiddeling
Inwoners leren om hun problemen niet direct bij politie, justitie of 
verhuurders neer te leggen, maar er eerst zelf samen uit proberen te 
komen. Getrainde buurtbemiddelaars begeleiden dit proces. Buurtbe-
middeling werkt het best in een vroeg stadium en bij niet te ernstige 
problemen. Hierdoor wordt voorkomen dat een (buren)ruzie in een 
jarenlang conflict ontaardt en onnodig escaleert. Een burger, woning-
corporatie, wijkagent of buurtregisseur meldt een casus aan bij de aan-
gestelde coördinator buurtbemiddeling. Vervolgens wordt deze casus 
aan een buurtbemiddelaar gekoppeld die de buren bij hun conflict gaat 
bemiddelen. 

Uitrol in Heerlen
In 2023 start de interventie buurtbemiddeling in de drie focusgebieden 
van Heerlen-Noord: Vrieheide, Kasteelbuurt-Hoofdstraat-Slakhorst en 
GMS. Vervolgens zal de uitrol gefaseerd plaatsvinden naar de andere 
buurten van Heerlen. Om ervoor te zorgen dat de interventie niet al-
leen incidenteel wordt ingezet, is met de woningcorporaties een pro-
jectduur van drie jaar afgesproken.
‘‘Het is een mooie ontwikkeling dat we dit samen met de woningcor-
poraties gaan organiseren. Samen investeren wij 100.000 euro om 
buurtbemiddeling gratis aan te kunnen bieden aan de Heerlenaren die 
dit nodig hebben. Zo zorgen we samen voor een betere woon- en leef-
omgeving”, aldus wethouder Wonen Casper Gelderblom.

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

ENQUÊTE OVER HET BESPAREN VAN ENER-
GIE IN UW (HUUR)WONING
De energieprijzen zijn fors gestegen. De gemeente wil samen met u 
stappen zetten naar energiezuinig en aard-
gasvrij wonen. Vul daarom deze enquête in 
over het besparen van energie in uw eigen 
woning of huurwoning. De gemeente wil dat 
iedereen kan meedoen en dat dit haalbaar 
en betaalbaar is voor iedereen. De enquête 
kan geheel anoniem ingevuld worden. 

https://www.heerlen.nl/warmte H
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Welkom in de Hoi Heerlen Bus!

De gemeente Heerlen en het Leger des Heils 
hebben samen deze prachtige bus om de inwoners 
van Heerlen met elkaar in contact te brengen en het 
ontmoeten in buurten nóg meer te faciliteren. 
De inzet van deze sprankelende SRV wagen is twee-
ledig, enerzijds zullen we wekelijks door een aantal 
wijken in Heerlen rijden op vaste dagen en tijdstip-
pen. 

Elke week zijn we er op dezelfde plek en tijd. De 
organisatie van deze koffi emomenten  worden
volledig verzorgd door het Leger des Heils. 

Anderzijds  zal deze bus vanuit de Gemeente 
Heerlen vanuit diverse thema’s worden ingezet om 
de inwoners van Heerlen intensiever te betrekken 
bij het opstellen van kwalitatief goed beleid en het 
voeren van de dialoog in onze buurten. 
Stap gerust eens binnen.

De koffi e is gratis.

Aftrap Hoi Heerlen Bus in de vier stadsdelen:

De Hoi Heerlen Bus zal in alle stadsdelen in Heerlen te bezoeken zijn. 
De data en locaties worden binnenkort op de socials van de gemeente 
Heerlen bekend gemaakt. Houd deze dus in de gaten!

Koffi emomenten 

De Hoi Heerlen bus zal voorlopig elke vrijdag in de wijken van 

Heerlen-Zuid en Heerlen-Centrum staan. Na verloop van tijd 

worden ook wijken in andere stadsdelen aangedaan. 

De data en locaties worden 
binnenkort op de socials van de 
gemeente Heerlen bekend gemaakt. 
Houd deze dus in de gaten!

Informatie en contact 

Hoi Heerlen Bus: 

bgw@heerlen.nl of rick.overdijk@legerdesheils.nl

www.legerdesheils.nl/buurtwerk

Welkom in de Hoi Heerlen 
Bus!

De gemeente Heerlen en het Leger 
des Heils hebben samen deze prach-
tige bus om de inwoners van Heerlen 
met elkaar in contact te brengen en 
het ontmoeten in buurten nóg meer 
te faciliteren.
De inzet van deze sprankelende SRV 
wagen is tweeledig, enerzijds zullen 
we wekelijks door een  aantal wijken 
in Heerlen rijden op vaste dagen en 
tijdstippen; elke week op dezelfde 
plek en tijd. De organisatie van deze 
koffiemomenten worden verzorgd 
door het Leger des Heils.
Anderzijds zal deze bus vanuit de Ge-
meente Heerlen met diverse thema’s 
worden ingezet om de inwoners van 
Heerlen intensiever te betrekken bij 
het opstellen van kwalitatief goed 
beleid en het voeren van de dialoog 
in onze buurten.
Stap gerust eens binnen! 

Aftrap Hoi Heerlen Bus in de vier 
stadsdelen:
De Hoi Heerlen Bus zal in alle stads-
delen in Heerlen te bezoeken zijn. De 
data en locaties worden binnenkort 
op de socials van de gemeente Heer-
len bekend gemaakt. Houd deze dus 
in de gaten!

Koffiemomenten
De Hoi Heerlen bus zal voorlopig elke 
vrijdag in de wijken van Heerlen-
Zuid en Heerlen-Centrum staan. Na 
verloop van tijd worden ook wijken in 
andere stadsdelen aangedaan.

Informatie en contact:
hoi Heerlen Bus: bgw@heerlen.nl of 
rick.overdijk@legerdesheils.nl
www.legerdesheils.nl/buurtwerk
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Welkom in de Hoi Heerlen Bus!

De gemeente Heerlen en het Leger des Heils 
hebben samen deze prachtige bus om de inwoners 
van Heerlen met elkaar in contact te brengen en het 
ontmoeten in buurten nóg meer te faciliteren. 
De inzet van deze sprankelende SRV wagen is twee-
ledig, enerzijds zullen we wekelijks door een aantal 
wijken in Heerlen rijden op vaste dagen en tijdstip-
pen. 

Elke week zijn we er op dezelfde plek en tijd. De 
organisatie van deze koffi emomenten  worden
volledig verzorgd door het Leger des Heils. 

Anderzijds  zal deze bus vanuit de Gemeente 
Heerlen vanuit diverse thema’s worden ingezet om 
de inwoners van Heerlen intensiever te betrekken 
bij het opstellen van kwalitatief goed beleid en het 
voeren van de dialoog in onze buurten. 
Stap gerust eens binnen.

De koffi e is gratis.
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Op 29 oktober was het wéér Halloween in speeltuin Rollebollebult 
in Zeswegen. 

Het was stralend weer, het leek wel  zomer. Er waren in de speeltuin weer 
leuke activiteiten georganiseerd.  We gingen met de jeugd knutselen, we 
maakten echte heksenhoeden. Ook werden er toverstafjes gemaakt. 
   
Nu nog leren toveren! Dat is een kwestie van goed oefenen. Wat was dat 
mooi om te zien. Het was een super mooie geslaagde dag.
 
Groetjes van Rob als Graaf Dracula

Rob als Graaf Dracula

KERSTBOOMPJES KRANT 

Wat heb je nodig?
- 1 satéstokje
- 1 kurk
- gaatjes tang
- schaar
- mes

Aan de slag:
Knip een driehoek uit een oude 
krant.
Leg de driehoek van de oude krant 
op tafel en vouw het als een har-
monica. Knip dan met de gaatjes-
tang een gaatje in het midden van 
de harmonica.
Met een schaar maak je het kerst-
boompje op jouw wens, door aan 
elke kant een beetje te knippen.
Met een mes snij je een stuk van 
de kurk af (zie foto’s). Op die ma-
nier kun je de kurk recht neerzet-
ten. Met het puntje van het mes 
maak je een klein gaatje aan de 
bovenkant van de kurk.
Vervolgens steek je het kerstboom-
pje in het gaatje van de kurk.

Tegeltjeswijsheid van de wijkagent GROTE ACTIEDAG IN DE BUURT GMS
Ruim twintig panden gecontroleerd 

De gemeente Heerlen en de politie hebben op woensdag 23 no-
vember 21 panden gecontroleerd in de buurt GMS vanuit de aanpak 
Sociaal Veilig. Dit betroffen bedrijfs-, kamerverhuur- en overlast-
panden in de Willemstraat, Sittarderweg en Grasbroekerweg. Doel 
van de actiedag was om een eerste integraal beeld te krijgen van 
de situatie achter de voordeur en om misstanden aan te pakken. 

GMS kent veel kamerverhuurpanden, overlastpanden, leegstaande en 
verloederde panden. In het gecontroleerde gebied wonen kwetsbare be-
woners met zorgproblematieken. Hierbij is aandacht voor zorg en veilig-
heid, preventie en repressie, persoonsgerichte aanpak en gebiedsgerichte 
aanpak.
 
Resultaten actiedag
De actiedag in GMS maakt onderdeel uit van de aanpak Sociaal Veilig. De 
afgelopen tijd vonden er al geslaagde acties plaats in Hoensbroek en Vrie-
heide. Enerzijds door handhavend optreden, anderzijds door zorg en hulp 
aan te bieden waar dit noodzakelijk is. Er zijn vandaag tijdens de actiedag 
een aantal aandachtspunten geconstateerd. De adresinschrijvingen bleken 
niet bij alle panden te kloppen. In enkele panden waren de brandveiligheid 
en bouwvoorschriften niet in orde. Twee ondernemers hielden zich niet aan 
de verplichting om tweedehands goederen te registreren. Ook bleken er 
op enkele adressen een zorgbehoefte te bestaan die nog niet werd inge-
vuld. Hier komt ondersteuning vanuit het expertiseteam. Alle aandachts-

punten worden verder opgepakt 
en gemonitord. Er vinden spoedig 
vervolgcontroles plaats. 

Samenwerking
Aan de actie namen 28 mensen 
deel van zowel de gemeente als 
politie, vanuit verschillende teams 
en disciplines. Deze teams be-
staan uit bouwinspecteurs, poli-
tieagenten, handhavers, sociaal 
rechercheurs, juristen, bevolkings-
controleurs, zorgconsulenten en 
het interventieteam.
 
In de toekomst zullen vaker dit 
soort integrale acties plaats-
vinden, met als doel de verbe-
tering van de leefbaarheid, de 
veiligheid en het veiligheidsge-
voel in de buurt.
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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

AL SPELEND HET NIEUWE JAAR IN!

Hebben jullie dat ook, zo aan het eind van het jaar. Dat je 
terugdenkt aan de afgelopen maanden, soms met een lach 
en soms met een traan. Ook bij peuteropvang Heerlen doen 
we dat. We denken aan al die mooie momenten in onze 
tweeëntwintig locaties in Heerlen en Hoensbroek, waaronder 
Kiddooh en Ukkepukkehut in deze wijk. De peuters liepen de 
peuter4daagse, ze tapten water uit hun eigen watertappunt, 
vierden de zomer, versierden gezonde boterhammen enzo-
voorts. En ze speelden, speelden en speelden. Spelend leren 
noemen wij dat. Dat klinkt heel eenvoudig. En het gebeurt 
ook voortdurend in al onze locaties.  Maar, dat spelend leren 
kan alleen maar als de peuters zich veilig en vertrouwd 
voelen in de groep. En dat is waar al onze pedagogisch me-
dewerkers ook dit afgelopen jaar met veel enthousiasme en liefde voor de 
peuter aan hebben gewerkt.

Spelend leren
Peuters die spelen, leren heel veel. Bijvoorbeeld nieuwe woorden, tellen, 
sámen spelen, delen, plezier maken, opdrachtjes uitvoeren en nog veel 
meer. Maar al spelend leren peuters ook de wereld ontdekken. Al spelend 
krijgen emoties en gebeurtenissen een plek. Inderdaad, zó belangrijk is 
spel. 

Veiligheid
Maar zó belangrijk is ook die goede ondersteuning bij dat spel. Want peu-
ters zijn kwetsbaar; een goede, zorgzame en veilige omgeving is daarom 
onmisbaar. Dat geldt niet alleen voor onze locaties en speelplekken. Maar 

onze pedagogisch medewerkers 
werken ook hard aan een veilige 
en vertrouwde sfeer in de groep. 
Bijvoorbeeld met een luisterend 
oor, een geïnteresseerde blik en 
met respect en aandacht voor de 
peuters. Of zoals één van onze pe-
dagogisch medewerkers laatst zei: 
“Houd van ze!”

Missie
En dat is wat we al vele jaren doen, 
wat we ook in 2022 hebben gedaan 
en wat we ook in de toekomst blij-

ven doen. We houden van de kinderen, we respecteren ze en we stellen 
ze op hun gemak. Want peuters die zich veilig en gewaardeerd voelen, 
kunnen zich goed ontwikkelen. Dat is onze missie: alle peuters een goede 
start bieden in hun leven!

Peuteropvang Heerlen wenst iedereen fijne feestdagen en een heel goed 
en gezond 2023!

Kijk voor meer informatie en mooie verhalen op:
www.peuteropvangheerlen.nl.

Geachte wijkbewoner,

Wij zijn Isa en Arianne, tweedejaars Social Work studenten en wij lopen stage bij Alcander opbouwwerk in uw 
wijk. Onlangs zijn er een aantal ideeën binnengekomen over activiteiten binnen uw wijk. Wij zijn heel benieuwd 
naar wat uw blik is ten aanzien van activiteiten organiseren en bijwonen. Graag vragen we u om de onder-
staande vragenlijst in te vullen, uit te knippen en in de brievenbus (onder de AED-kast) van Mijnzetellaan 6 te 
doen.We kijken uit naar uw reacties!

Vul in wat voor u van toepassing is. Ja: Nee:   

1) Bent u op de hoogte van de activiteiten die er worden georganiseerd in de wijk?  q q 

Zo ja, heeft u hier al eens aan deelgenomen? q q
2) Wat vindt u van de activiteiten die er worden georganiseerd?      
                 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Zou u zelf een activiteit willen organiseren voor de mensen in de wijk? q q

4) Heeft u interesse in een bingo avond? q q

5) Zou u mee willen helpen met activiteiten die er worden georganiseerd? q q
6) Wat voor een activiteit zou u graag willen doen? (Bijvoorbeeld: wandelen, 
fietsen, bingo, knutselen, tekenen, koken, kidsclub)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7) Gaat u wel eens naar activiteiten uit andere wijken? q q
Zo ja, wat voor soort activiteiten zijn dit?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geachte lezer,

Ook zouden wij graag een minibieb willen oprichten in Zeswegen. Hierbij is er een vrijwilliger nodig uit de wijk 
die graag met ons wil werken aan deze bieb. Daarnaast zoeken wij iemand die het leuk zou vinden om deze 
minibieb in de voortuin te hebben.
Wat is een minibieb? Een minibieb is een door de buurt beheerde bibliotheek, waaruit iedereen boeken mag 
lenen. Vaak is dit in de vorm van een kastje of huisje. Deze minibiebjes zijn vaak te vinden in de voortuin van 
een medebewoner.

Bent u geïnteresseerd in het werken aan, of het hebben van een minibieb, stuur dan een mailtje naar 
2101259driessens@zuyd.nl of naar 2105687ledoux@zuyd.nl
We zien uit naar uw samenwerking!

Isa Ledoux en Arianne Driessens

!
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BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS
Alarm nummer  112
Politie (geen spoed)  0900-8844
Misdaad anoniem 0800-7000
Handhaving BOA Bente Körfer  06-53724292
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
Fysio voor U 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 dinsdags van 11:15-13:15 uur
Even weken in Sam-Sam Zeswegen-Nieuw Husken
Oneven 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 
(tijdens kantooruren).

Kopij NieuwSweg

Wilt u een artikel plaatsen in dit blad dan kunt u 
uw kopij inleveren bij, of opsturen naar, Redactie 
NieuwSweg, Mijnzetellaan 6, 6412EN (brieven-
bus onder AED). U kunt het artikel ook mailen 
naar: nieuwsweg@stichting-buurtbeheer-znh.nl

Welzijnsstichting Alcander biedt aan: 

BEWEGINGSLESSEN ISMAKOGIE...
in Nieuw Lotbroek en Schaesbergerveld

Wat is Ismakogie? 
Ismakogie is leuk, fijn en leerzaam! Ismakogie is geschikt 
voor iedereen: zowel mannen als vrouwen. Ismakogie leert 
je om het lichaam op een goede en natuurlijke manier te 
gebruiken, elk uur van de dag. Hierdoor worden spieren 
sterker, gewrichten soepeler en de doorbloeding en de 
ademhaling verbetert. Ismakogie voorkomt en verbetert 
voet-, bekkenbodem-, rug-, nek- en schouderklachten. 
Ismakogie is ook heel goed voor mensen met ademha-
lingsproblemen, rugpijn, reuma of artrose. Ismakogie leert 
je de juiste houding tijdens het zitten, staan en lopen. Om-
dat Ismakogie laagdrempelig is, kan iedereen meedoen, 
zonder kans op overbelasting. Ismakogie is een heerlijke 
manier van bewegen! 

Een deelnemer vertelde: “Mijn ervaring met Ismakogie is 
dat ik stomverbaasd was dat je met zulke simpele oefenin-
gen zoveel verschillende spieren voelt. Daarbij vind ik de les 
rustgevend en zijn de oefeningen geschikt voor iedereen.”

Waar en wanneer?
• Maandagochtend in ’t Leiehoes, Limburgiastraat 36, 
6415 VT Heerlen van 9.30 uur tot 10.30 uur.
• Maandagochtend in  ‘Ons Trefcentrum’, Pius XII Plein 38, 
6433 CZ Hoensbroek. 
Groep 1 van van 11.30 uur tot  12.30 uur en groep 2 van 
13.30 uur tot 14.30 uur.

Nieuwsgierig geworden?
Wilt u weten of Ismakogie geschikt voor u is? Kijk op 
www.ismakogieparkstad.nl of bel Ismakogie-docent 
Caroline Lemmens, tel.nr: 045-8501981. 
Wilt u weten hoe u zich kunt aanmelden en wat is de 
contributie is? Neem contact op met Roos van Olst en Lia 
Cools van Welzijnsstichting Alcander, tel.nr: 045-5602525 
en e-mailadres: receptie@welzijnsgroep.nl.

Een gratis proefles is mogelijk! 


