


                    Programma  & activiteiten  (vast aanbod) 

 

     Maandag 

10.00 - 12.00  uur          2e Hands kledingwinkel open 

10.00 - 12.00  uur          Hulp bij formulieren invullen (alleen op afspraak) 

11.00 - 15.00  uur          Chinees dansen 

12.00 - 13.00  uur          Lunch           

 

     Dinsdag 

10.00-  12.00  uur          2e Hands kledingwinkel open 

10.00 - 12.00  uur          Knoppenproject (alleen op afspraak) 

10.00 - 12.00  uur          Hulp bij formulieren invullen (alleen op afspraak) 

12.00 - 13.00  uur          Lunch 

15.00 - 16.00  uur          Buikdansen 

 

     Woensdag 

10.00 - 12.00  uur           2e hands kledingwinkel open 

10.00 - 12.00  uur           Knoppenproject (alleen op afspraak) 

12.00 - 13.00  uur           Lunch (en laatste woensdag van de maand wereldlunch)   

 

     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 bij formulieren invullen  (alleen op afspraak) 

10.00 -  12.00  uur           2e Hands kledingwinkel open 

12.00 -  13.00  uur           Lunch    

13.00 -  15.00  uur           Handwerken 

 

     Vrijdag gesloten 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Herfstbloemstuk 

♪♫♫…Het is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat 
in mei ♪♫♫….., het mooie liedje van Gerard Cox is weer van toepassing. 
Ook de herfst, met zijn adembenemende kleuren die overal schitteren in 
het zonnetje, kun je in huis halen met een oogstrelend bloemstuk dat 
pronkt op je tafel. 
Allerlei materialen zijn hier aanwezig waarmee je je bloemstuk zelf kunt 
samenstellen. Een schaal, vaas, kom of pot moet je zelf meenemen. Als je 
zelf nog leuke, decoratieve spulletjes hebt kun je die natuurlijk ook 
meebrengen. 
    

 Tot 3 dagen vooraf aanmelden via 06-189 560 83  
 

 

 

Donderdag 29 september       

19:00 uur - 21:00 uur 

 

€ 8,00 



Herfstkrans 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

Tot 3 dagen vooraf aanmelden via 06-189 560 83  

  

 

 

Dinsdag 11 oktober      € 8,00 

19:00 uur - 21:00 uur 



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 stellen, in zijn 

of haar lievelingsbloemen of  

lievelingskleuren.  

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. 

 

 

Tot 3 dagen vooraf aanmelden via 06-189 560 83  

 

 

 

 

 

Maandag  31 oktober     € 8,00  

19:00 uur - 21:00 uur 

 



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!    

 

Tot 3 dagen vooraf aanmelden via 06-189 560 83  

 

 

 

Donderdag 10 november     € 8,00  

19:00  uur - 21:00 uur 

 



Adventskrans maken 

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

Tot 3 dagen vooraf aanmelden via 06-189 560 83  

 

 

 

Donderdag  24 november     € 10,00  

19:00 uur - 21:00 uur 



Winter BloemstukWinter BloemstukWinter BloemstukWinter Bloemstuk    

 
Prachtige bloemen zijn er ook in de winter, die in de koudste maanden 
van het jaar hartverwarmend werken. Door hun kleur en geur blazen ze je 
hart open, vooral als je er dennentakjes in verwerkt en je een zweem van 
die heerlijke boslucht ruikt. Een pronkstuk om in huis te hebben en niet 
alleen hartverwarmend, maar ook oogstrelend en stralend in je huis! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot 3 dagen vooraf aanmelden via 06-189 560 83 

 

 

 

 

Donderdag 8 december     € 8,00 

19:00 uur - 21:00 uur    

 



 
    

 
 
 

 

 

  

 

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 Heksenketel. 

Bij extreem weer overleggen we samen of we gaan wandelen of niet.  

 

Tot 3 dagen vooraf aanmelden via 06-189 560 83  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Al  eens gehoord van onze verleidelijk 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 gerechten uit een bepaald land. Deze 

oorspronkelijke gerechten worden bereid door een uit dat land afkomstige 

kokkin. Het zijn dus zeer authentieke gerechten, die door onze charmante 

kokkin 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 wereldlunch komen 

genieten. Tot 3 dagen vooraf aanmelden via 06-189 560 83! 

Woensdag 28 september  (nadere informatie volgt nog) 

Woensdag 30  november  (nadere informatie volgt nog) 

In oktober is er geen wereldlunch in verband met de herfstvakantie. 



Algemene informatie 
 

Aanmelden & betalingsmogelijkheden 

Voor al onze activiteiten is het nodig om je 3 dagen van te voren aan te 
melden; dit kan op onze locatie of telefonisch. De betaling kan zowel 
contant als per pin! 

 
Nieuwsbrief 

Wij maken regelmatig een nieuwsbrief 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! 

Vast programma 

Wij hebben elke week buiten de workshops en aangekondigde activiteiten 

ook een vast programma. Dit programma vind je op pagina 2 van dit 

boekje. 

 



Wij zijn gesloten op de volgende data. 

 

 

Herfstvakantie 21 oktober t/m 30 oktober 

 

 

Kerstvakantie 16 december t/m 8 januari 

 



Activiteitenoverzicht 

 Tot 3 dagen vooraf aanmelden via 06-189 560 83  

 

Het is mogelijk om de kosten te pinnen. 

Herfstbloemstuk  Herfstkrans 

Datum   :Donderdag 29 september  

Tijd         :19-00 - 21:00 uur 

Prijs        :€8,- 

  Datum   :Dinsdag 11 oktober  

Tijd         :19-00 - 21:00 uur 

Prijs        :€8,- 

Allerheiligen Bloemstuk  Bloemstuk 

Datum   :Maandag 31 oktober  

Tijd         :19-00 - 21:00 uur 

Prijs        :€8,- 

 Datum   :Donderdag 10 november  

Tijd         :19-00 - 21:00 uur 

Prijs        :€8,- 

Adventskrans  Winter Bloemstuk 

Datum   :Donderdag 24 november  

Tijd         :19-00 - 21:00 uur 

Prijs        :€10,- 

 Datum   :Donderdag 8 december 

Tijd         :19-00 - 21:00 uur 

Prijs        :€8,- 

   

   

   

   

   

   

   

   

 



https://www.facebook.com/Mc-de-Heksenketel-247119558817026 

mcdeheksenketel@gmail.com 

06-189 560 83  

Mijnzetellaan 6 | 6412EN | Heerlen 

www.mc-deheksenketel.nl 


