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Weekoverzicht

Maandag
10.00-14.00 uur

2e Hands kledingwinkel open

11.00-15.00 uur

Chinees dansen

12.00-13.00 uur

Lunch

13.00-14.30 uur

Hulp bij formulieren invullen
Dinsdag

10.00-14.00 uur
12.00-13.00 uur

2e Hands kledingwinkel open
Lunch

13.00-14-30 uur

hulp bij formulieren invullen

13.00 -14.00 uur

Meditatie en energetische reiniging

15.00 –16.00 uur

Buikdansen
Woensdag
e

10.00-14.00 uur

2 hands kledingwinkel open

10.30-11.30 uur

Callanetics

12.00 -13.00 uur

Lunch (elke laatste woensdag v/d maand
Wereldlunch)

13.00-14.30 uur

Hulp bij formulieren invullen

14.00-16.00 uur

Knoppenproject alleen op afspraak
Donderdag

09.00 -12.00 uur

Nederlandse les conversatieles

09.30 -10.30 uur

Yoga10.00-12.00 uur

10.00-12.00 uur

Naailes

10.00 -14.00 uur

2e hands kledingwinkel open

10.30 -11.30 uur

Body Fit

12.00-13.00 uur

Lunch

13.00 -15.00 uur

breien

13.00 -14.30 uur

Hulp bij formulieren invullen

Vrijdags zijn we de hele dag gesloten

Bijdrage uit het bestuur

Om aan iedereen die bij de Heksenketel betrokken is duidelijker te maken wat er in het bestuur,
dat 1 maal per maand vergadert, besproken wordt hebben we deze nieuwe rubriek in de digitale
nieuwsbrief in het leven geroepen.
Het bestuur bestaat uit 9 leden: Karin van Doormaal (voorzitter), Harry Winteraeken
(secretaris), Margo van Hooren (penningmeester), Anneke Blokzijl, Wim Kortekaas, Nicole
Suarez en Mariëtte Stals, Melanie Senden en Esmeralda Thiemann. Melanie en Esmeralda als
afgevaardigden van de Stuurgroep. Nicole Moutarde woont de vergadering bij omdat ze
sociaal-cultureel werkster is bij de Heksenketel.
Deze eerste bijdrage bevat een samenvatting van belangrijkste zaken die de afgelopen maanden
ter sprake zijn gekomen.
Nicole Moutarde is vanaf 1 januari 2017 20 uur per week in dienst ( i.p.v. 15 uur). Ze heeft
hiervoor een aanvullende arbeidsovereenkomst gekregen.
Het bestuur is akkoord gegaan met het voorstel van de Stuurgroep om de inrichting van de
Heksenketel te verbeteren. Deze verbetering is al bijna helemaal doorgevoerd en duidelijk
zichtbaar. O.a.: fris geverfde muren, andere stoelen, tafels en bureaus, nieuw serviesgoed en
enkele nieuwe apparaten in de keuken. In de kinderopvang en het kantoor is de vloerbedekking
vervangen. Als de muurdecoraties hangen is het helemaal klaar. Dank aan de mensen die dit in
de vakantie tot stand hebben gebracht!
Helaas heeft het bestuur moeten vernemen dat de uitbreiding en verplaatsing van de
kledingwinkel niet doorgaat. De gemeente heeft een andere gegadigde gevonden voor de
beoogde ruimte.
Er is na overleg toestemming gegeven voor de aanschaf van nieuwe ITC-apparatuur. Er zijn
nieuwe printers (waarvan een tevens kopieerapparaat is) en diverse nieuwe laptops gekocht. De
oude apparatuur is geherinstalleerd en kan door de vrijwilligers gebruikt worden in de
ontmoetingsruimte.
Jeanny Jongboom is sinds 1 september officieel in dienst van de Heksenketel. Ze had 21 jaar
een ID- baan bij Alcander van waaruit zij gedetacheerd werd naar de Heksenketel. Helaas werd
deze baan opgeheven. Het bestuur is blij dat door deze overstap haar kennis en werkervaring
voor de Heksenketel behouden blijven.

Opknapbeurt en heropening

In april werd duidelijk dat er een bedrag beschikbaar was om onze ontmoetingsruimte,
kantoorruimte en kinderoppasruimte op te knappen en te moderniseren. Wat waren we blij!
Allerlei wensen konden kenbaar gemaakt worden en in overleg met het bestuur werden er
prioriteiten gesteld.
Gezien de omvang van het project werd er besloten in de zomervakantie actie te ondernemen.
Alle ruimtes werden (grotendeels) leeggehaald, kasten werden leeggehaald en materiaal werd
uitgezocht. Beheer en buurt hielpen ook mee. Met Stichting Buurtbeheer Zeswegen –
Nieuw-Husken werden kasten geruild en RD4 kreeg een groot aantal spullen.
Er werd geverfd, een nieuwe vloer gelegd in de ruimte voor de kinderoppas en het kantoor, er
kwamen nieuwe meubels in de ontmoetingsruimte en het kantoor en de kinderoppas kreeg nieuw
speelgoed, een box voor de allerkleinsten en een flexibele uitbreidingsmogelijkheid.
Ook kwam er nieuwe wandversiering.
Dankzij een grote gift van Ikea wordt in oktober de tweedehands kledingwinkel opgeknapt. Er
komt nieuw meubilair om de winkel een modernere look te geven. De winkel gaat dicht vanaf
maandag 2 oktober. Op maandag 6 november zal onze kledingwinkel-nieuwe-stijl weer voor
iedereen geopend zijn. Op woensdag 29 november zal de winkel officieel geopend worden door
mevrouw Ans Winkens, raadslid van de Gemeente Heerlen én beschermvrouwe van ons
moedercentrum. Wij zijn zeer verheugd dat zij dit wil doen!
Het is nog niet klaar en er wordt nog steeds aan gewerkt naast de reguliere werkzaamheden. We
hopen vóór 29 november alles klaar te hebben, zodat de heropening van de kledingwinkel
tevens een kleine heropening van ons centrum is!

ons nieuwe kantoor 1

onze vernieuwde kinderoppas 1

onze gezellige ontmoetingsruimte 1

Gezocht: Vrouwen die het leuk vinden om hun Nederlands te
verbeteren.
Nederlandse conversatieles Heksenketel.
Iedere donderdagmorgen komen er in de Heksenketel een aantal vrouwen waarvan Nederlands
niet de moedertaal is, bij elkaar om samen hun Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren.
Samen praten staat voorop!
Geen moeilijke oefeningen, repetities of examens. Onder leiding van een vrijwillig gastdocente
proberen we te bereiken dat door praten over allerlei onderwerpen en het samen lezen van
makkelijke en leuke teksten het ‘’durven spreken’’ steeds beter gaat. Spelling en grammatica
komen ook, maar in mindere mate, aan bod.
Wij zorgen voor het lesmateriaal!
Fouten maken mag en lachen hoort erbij. Vrouwen van alle leeftijden zijn welkom. Kinderopvang
is aanwezig.
Lijkt het je wat?
Loop dan eens binnen op donderdagmorgen om te kijken hoe alles in zijn werk gaat. We beginnen
tussen 9 uur en kwart over 9.
Ken je iemand voor wie het misschien leuk zou zijn?
Vertel haar dan hierover zodat ze een keer kan komen kijken of meedoen.

