


                    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 

14.00 - 15.00  uur          Meditatie en energetische reiniging 

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) 

10.30 - 11.30  uur           Callanetics 

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

13.00 - 14.30  uur           Verwenzorg (alleen op afspraak) 

     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  
     zijn wij gesloten                               

 



 

  

 

 

Macramé 

Bij zoveel enthousiasme over de laatste macramé 

workshop gaan we er nog een geven. Deze oude 

techniek is zeer decoratief en doet zo gezellig aan 

op een mooie plek in huis. Het past eigenlijk 

overal in de woning.  

 

Je krijgt vast bewonderende blikken en compli-

mentjes, want het is echt een blikvanger. Je wordt 

vanzelf trots op jezelf! 

 

 

De technieken zijn makkelijk te aan te leren. Je gaat verschillende knopen leren: 

Weitasknoop, Kordonknoop, Festonknoop en Josephineknoop. Ook kun je er  

verschillende patronen in knopen. Ben je er mee bezig, dan vergeet je helemaal de 

tijd. 

  
 Tot 3 dagen vooraf aanmelden tel: 06-189 560 83  

 
 

Woensdag 15 september         €  5,- 

Woensdag 22 september (Vervolg les)     €  2,- 

Woensdag 29 september (Vervolg les)     €  2,- 

Tijd:   13:00 - 15:00 uur 

De vervolglessen van 22 en 29 september alleen van toepassing als de 

hoofdles van 15 september gevolgd is! 



Herfststuk maken 

Hoera, het is herfst! De tijd om je huis te vullen met kaarsjes warme dekens en een 

zelfgemaakt herfststuk. We maken een ontluikend bloemstuk naar eigen inzicht 

met de mooiste kleuren van de herfst. 

 

  Tot 3 dagen vooraf aanmelden tel: 06-189 560 83  

  

 

 

Dinsdag 19 oktober   €5,-   

Tijd: 19:00 - 21:00 uur 



Schelpenkrans 

Zo’n schelpenkrans laat je vol 

heimwee wegdromen bij de 

herinnering aan vakantie aan 

zee. Je kunt de zilte zeelucht 

bijna ruiken en proeven op je 

lippen. En het is zo makkelijk 

een mooie krans te maken, dat 

je het bijna niet kunt laten.  

 

Je hoeft er buiten je eigen  

bijdragen en goede zin niets 

voor mee te brengen. 

Laat je inspireren door de  

gedachten aan zee, zoute lucht, 

schreeuwende meeuwen en het 

zachte, warme, rulle zand  

 

 Tot 3 dagen vooraf aanmelden tel: 06-189 560 83  

 

 

 

Dinsdag  2 november           €5,- 

Tijd: 13:00 - 15:00 uur 

 

 



Huisnummer maken van schroeven 

Dat is toch wel heel design en apart van schroeven 

je huisnummer maken.  

 

Je kunt je eigen cijfervorm kiezen: schuin of recht 

of de cijfers onder elkaar plaatsen. 

 

 

 

 

 Tot 3 dagen vooraf aanmelden tel: 06-189 560 83  

 

 

 

      

    

 

 

 

 

 

Woensdag 17 november         €7,- 

Tijd: 13:00 - 15:00 uur 

 

 



Adventskrans maken 

De adventskrans komt uit 1839 toen de Duitse theoloog Johann Hinrich Wichern 

hem introduceerde als onderdeel van zijn zendingswerk. De krans zag er wel wat 

anders uit dan de kransen van nu. Hij had vier grote kaarsen (een voor elke zondag 

van advent) en een aantal kleinere rode kaarsen. Het aantal rode kaarsen varieerde 

met het aantal werkdagen tussen de eerste zondag van advent en kerstavond.  

 

Wichern maakte zijn eerste adventskrans van een oud wagenwiel, wat erop duidt 

dat hij met een schuin oog naar de tradities gekeken had. Pas in 1860 bedekte hij 

het wiel met dennentakken. De naalden deden denken aan de doornenkroon op het 

hoofd van Jezus bij de kruisiging. Wichern gaf ook betekenis aan de kleuren van 

de kaarsen. Hij koos wit als symbool van onschuld, en rood voor liefde. 

 

Wij gaan ook een prachtige adventskrans maken. 

 

 Tot 3 dagen vooraf aanmelden tel: 06-189 560 83  
 

 

Donderdag 25  november         €7,- 

Tijd:  13:00-15:00 uur 

  19:00-21:00 uur     

 

 

 

 

 

 



Kerststukje maken 

Ja het is weer zover de kerst  komt eraan. We maken een sfeervol kerststukje 

dat we naderhand op de tafel kunnen zetten of onder de kerstboom. Dan kunnen 

we genieten van een fijne kerst met ons eigen gemaakt werkstuk.  

 

 

 Tot 3 dagen vooraf aanmelden tel: 06-189 560 83  

  

 

 

 

 

Datum:  Dinsdag 14 december                      €7,- 

   13:00 - 15:00 uur 

   19:00 - 21:00 uur 

 

 

 

 

 

 



Voor de wandelingen geldt dat we de tijd nemen om van al het moois in de de om-

geving waar we zijn te genieten.  

Omdat we rekening houden met elkaar nemen we op tijd een rustmoment. Het is 

echter aan jezelf om in te schatten of een bepaalde route en/of afstand voor jou af 

te leggen is. 

 

Spreekt het jullie aan om samen meer plekjes van ons mooie Zuid-Limburg te ont-

dekken, trek dan jullie wandelschoenen aan en ga mee. 

Bij extreem weer kunnen we in overleg de wandeling verplaatsen of veranderen. 

We gaan wandelen wanneer minimaal 4 personen zich aangemeld hebben. 

 

Graag enkele dagen vooraf aanmelden en betalen en ook doorgeven of je zelf wel 

of niet over eigen vervoer beschikt. 

Tot 3 dagen vooraf aanmelden tel: 06-189 560 83 .  
 

 

 

 



Heksenberg route (5 km) 

De Heksenberg is het spannende gebied op de Brunssummerheide waar vroeger 

het Germaanse volk de Hessen streed tegen de Romeinen. Volgens het volksver-

haal is deze heuvel de grafheuvel die is opgericht na afloop van die veldslag. Hes-

sen of Heksen zal je op deze wandelroute niet tegenkomen; wel dicht struikgewas, 

hoge naaldbomen en uitzichten over de weidse heidevelden en de schitterende 

Vennen van de Brunssummerheide. Deze route is te volgen via de paaltjes met de 

lichtgroene band. Hier start ook onze wandeling. 

Tot 3 dagen vooraf aanmelden tel: 06-189 560 83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 15  september      €3,- incl. koffie  

Tijd: 10:00 uur  

 



                                    Eygelshoven  

Jan Nobbe heeft 12 jaar routes uitgezet in het land van Herve. Tijdens deze heuvel-

achtige en bosrijke wandeling loopt u via leuke bospaadjes en trappenpaden, ook 

passeert u Camping de Watertoren en een kapelletje. Verder omlaag passeert u 

mooie vijvers 

 

 

 

 

 

 

 

06 oktober 2021           €3,- incl. Koffie  

Tijd: 10:00 uur 

 

Deze route start vanaf de Abdij. Volgens oude verhalen waren de Bokkenrijders 

geesten die ‘s nachts op bokken door de lucht reden. Je wandelt op deze route on-

der meer langs het voormalige huis van de leider. Rovers zul je niet tegenkomen, 

wel dichte bossen en kloostermuren waardoor je terug in die legendarische tijd 

waant. Let ook op de Baalsbruggermolen aan het meanderende grensriviertje de 

Worm – dit is de enige abdijmolen van Nederland.  

 

 

Woensdag 27  oktober 2021       €3,- incl. koffie 

Tijd :10:00  uur     Tot 3 dagen vooraf aanmelden tel: 06-189 560 83  

Bokkenrijders route 



Wandeling Ter Worm 
 
Terworm, een landgoed vlak bij Heerlen. Maak een wandeling door de Zuid-

Limburgse natuur en langs de historie van dit landgoed met het fraaie kasteel. Volg 

de paaltjes met donker blauwe bandjes. 

Hier is duidelijk zichtbaar, dat we ons op een landgoed bevinden: statige lindenbo-

men omzomen deze laan, terwijl aan weerskanten hoogstam fruitboomgaarden met 

oude Limburgse appelrassen zijn aangelegd. Het hele gebied is een fraai voorbeeld 

hoe een voorheen doorsnee landbouwgebied omgevormd kan worden tot een  

cultuurhistorisch interessant natuurgebied. 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

8 december  2021          €3,- incl. koffie  

Tijd: 10:00 uur 

Tot 3 dagen vooraf aanmelden tel: 06-189 560 83  



Activiteitenoverzicht 

 

Macramé 
 

15 september (Tijd: 13-00 - 15:00 uur) 
 

Vervolglessen 
22 september (Tijd: 13-00 - 15:00 uur) 
29 september (Tijd: 13-00 - 15:00 uur) 

 Herfststuk Maken 
 

19 oktober (Tijd: 19:00 - 21:00 uur) 

     

   

Krans maken van schelpen 
 
2 november (Tijd: 13:00 - 15:00 uur) 

 Huisnummer maken van schroeven 
 

17 november (Tijd: 13:00 - 15:00 
uur) 

   

   

Adventskrans maken 
 

25 november (Tijd: 13:00 - 15:00 uur) 
25 november (Tijd: 19:00 - 21:00 uur) 

  
Kerstvakantie 
20 december—9 januari 

   
   

Kerststukje maken14 december (Tijd: 
13:00 - 15:00 uur) 

  

Wandelingen 

   

Heksenberg Route 
15 september(Tijd: 10:00 uur) 

 Eygelshoven route 
6 oktober  (Tijd: 10:00 uur 

   

Bokkersrijder route 
27 oktober  (Tijd: 10:00 uur) 

 Wandeling ter Worm 
8 december (Tijd: 10:00 uur ) 

Tot 3 dagen vooraf aanmelden tel: 06-189 560 83  



 

Kerstvakantie 

 

De kerstvakantie is dit jaar van  

20 december tot 9 januari 

 

We hebben dus 3 weken kerstvakantie en beginnen weer op  

 

10 januari 2022 



 

    

 

 
 

 

 

  

 

Nieuwsbrief, website en Facebook 

 

Wist u dat wij een nieuwsbrief hebben die wij periodiek  

uitgeven? Aanmelden kan heel makkelijk en veilig. Ga naar onze  

website:  www.mc-deheksenketel.nl. Je ziet dan rechts op de  

pagina een formulier (zie onderstaande foto) om je aan te mel-

den voor onze nieuwsbrief. Het formulier kan op kleinere scher-

men ook halverwege de pagina staan.  

 

Je blijft dan op de hoogte van het laatste 

nieuws en krijgt toegang tot deze mooie 

nieuwsbrief! 

Naast onze eigen website zijn wij ook te 

vinden op Facebook om lekker actueel 

te blijven.  

Ga naar www.facebook.com/Mc-de-

Heksenketel-247119558817026/  

 

 

Lees de leukste berichten en vind meer informatie in  

bovenstaande adressen en blijf in contact hetgeen zeker in deze 

tijd heel erg waardevol is. 

 



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

www.mc-deheksenketel.nl 

mcdeheksenketel@gmail.com 

06-189 560 83  

Mijnzetellaan 6 - 6412 EN  Heerlen 


