


                    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  
     zijn wij gesloten                               

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Schilderij van spijkers & touw 
Ben je al langer uit aan het kijken naar iets  

speciaals om die ene lege plek op de muur op een 

bijzondere manier in te vullen? 

 

Echt iets bijzonders is een schilderij met spijkers. 

En het onderwerp? Daar kun je van alles voor  

verzinnen: iets uit de natuur of een detail van een 

leuke foto, er kan van alles  en niks moet.  

 

Dus lekker timmeren, goed om af te reageren.  

Gezellig samen bezig zijn bij een kop koffie,  

daar doe je ook nog ideeën van anderen op. 

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

 

 

 
 

Datum :Donderdag 12 mei         € 6,- 

Tijd  :13:00 - 15:00 uur 

 



Bloemstuk van groente & fruit 

Een echte blikvanger die je nergens anders ziet, 

zo’n bloemstuk van groente en fruit. Je kunt het 

creëren in allemaal dezelfde kleuren, maar ook 

tinten die bij elkaar passen.  

 

Rode kool met bijvoorbeeld radijsjes of..nou ja 

laat je eigen fantasie z’n gang maar gaan, er zijn 

zoveel mogelijkheden en zoveel kleuren in de 

natuur. Maar als je kookneigingen krijgt bij het 

zien van zo’n kunstwerk: blijf dan af van dit 

mooie werkstuk. 

 

  

 

 

 

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

 

 

 

Datum :Dinsdag 17 mei    

     € 8,-  

Tijd  :19:00 - 21:00 uur 



Workshop kracht & energie 

Tijdens deze workshop ga ja met lichte  

gewichten en je eigen lichaamsgewicht aan 

de slag om je hele lichaam zo sterk en  

soepel mogelijk te maken.  

 

Je beweegt op je eigen manier en je         

bepaalt je eigen intensiteit. Plezier maken 

en jezelf blijven is het belangrijkste!  

 

Deelname is alleen mogelijk met vooraf  

aanmelden. 

 

Maximaal aantal deelnemers: 12 

 

 

 

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

 

 

 

Datum :Donderdag 19 mei        € 5,-  

Tijd  :13:00 - 14:00 uur 

 

 



Lente Bloemstuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit  ♪♫♫…..Heerlijk toch die lente 

kriebels: frisse jonge blaadjes, kuikentjes, lammetjes en ontluikende bloemetjes 

als krokusjes. Wat leuk om die uitkomende, tere boden van de lente in huis te 

halen. Het hele huis ruikt naar de lente. Het fijne is, dat het eigenlijk heel     

makkelijk te maken is, precies zoals je het zelf wilt: een hoog stuk of juist laag 

en vlak, meerkleurig of liever alles in de verschillende tinten van een kleur.  

Bovendien werkt het ook nog heerlijk ontspannend. En heb je goede raad      

nodig, dan is deskundige hulp aanwezig.  

 

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

 

  

Datum :Dinsdag 31 mei         € 8,-  

Tijd  :19:00 - 21:00 uur 

 

 



Schelpenkrans 

De zee met zijn schuimende golven, de 

schreeuwende meeuwen en die heerlijke, zilte 

lucht die je ook op je lippen voelt. Het warme 

zand onder je voeten waar je in wegzakt en af 

en toe het prikken van die scherpe randjes van 

schelpen, gemeen verstopt onder het rulle 

zand. Met heimwee denk ik terug aan die 

heerlijk zomertijd. Maar….je kunt natuurlijk 

ook op een andere manier herinneringen naar 

boven halen. Bijvoorbeeld door van die heer-

lijke zee haar prachtige producten in huis te 

halen en er iets mooi van maken, zoals        

bijvoorbeeld een schelpenkrans. 

 

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

 

Datum :Dinsdag 07 juni         € 6,-  

Tijd  :13:00 - 15:00 uur 

   

 

 

 

 

 

 



Workshop rust en ontspanning 

Tijdens deze workshop gaan we aan 

de gang met zachte en vloeiende   

bewegingen.  

 

Je leert ontdekken hoe je zo goed 

mogelijk kunt ontspannen en de 

kracht en balans in jezelf kunt     

vinden. We maken gebruik van    

rustige ademhalingstechnieken en 

bewegingen om op deze manier je 

hoofd leeg te maken en meer rust en 

balans in je lichaam te creëren. 

Deelname is alleen mogelijk met 

vooraf aanmelden. 

 

Maximaal aantal deelnemers: 12! 

 

 

 

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

 

 

 

 

Datum :Donderdag 09 juni        € 5,- 

Tijd  :13:00 - 14:00 uur    

 

 



Dromenvanger 

Ook wel eens last gehad van nachtmerries 

of nare dromen? Een dromenvanger lijkt 

dan te helpen. 

Een dromenvanger is oorspronkelijk af-

komstig van een indianenvolk uit Noord-

Amerika 

 

Volgens de legende werken dromenvangers 

beschermend, ze zouden nachtmerries te-

genhouden en goede dromen doorlaten. 

Wij gaan ze maken van verschillende mate-

rialen die al aanwezig zijn, maar als je zelf 

leuke voorwerpen hebt die je er in wilt  

verwerken kan dit natuurlijk ook.  

Laat je geest borrelen en uitstromen in je 

scheppingsdrang. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Datum :Donderdag 16 juni        € 6,-  

Tijd  :13:00 - 15:00 uur  

    



Bloemstuk 

Ja, die heerlijk zomer is er weer en de natuur is er opnieuw in zijn volle glorie 

met haar adembenemende tinten, die overal schitteren in het zomerzonnetje. 

Het is hét seizoen om met een oogstrelend bloemstuk op tafel te pronken. 

Met zo’n bloemstuk breng je die heerlijke, hartverwarmende zomersfeer ook in 

huis of op balkon! Wie fleurt daar nou niet van op en het werkt ook nog een 

rustgevend, wat bij mij beter helpt dan mindfulness 

 

 

 

 

 

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

  

 

Datum :Donderdag 23 juni        € 8,-  

Tijd  :19:00 - 21:00 uur 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



Tekst op hout 

Op hout kun je de leukste teksten zetten.  Denk maar eens aan tekst van een ge-

boorte kaartje bij de voordeur, of wat familie voor je betekent of je huisdier, en 

wat  dacht je van je naam, huisnummer met je huisregels of je hobby’s (bv    

lekker borrelen met een kaasje erbij getekend). Er zijn ontiegelijk veel          

mogelijkheden, ga maar eens  brainstormen, er valt je vast wel een originele 

tekst in. 

 

 

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

  

 

 

 

Datum :Dinsdag 05 juli         € 7,- 

Tijd  :13:00 - 15:00 uur 

 

 

 

 

 

 



Bloemstuk 

Vlak voor de zomervakantie nog een zelfgemaakt fleurig boeket in huis! Dat 

kan via deze workshop! 

 

 

  

 

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

 

 

 

 

 

Datum :Donderdag 14 juli         € 8,-  

Tijd  :19:00 - 21:00 uur 

      

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 
 

 

 

  

 

Voor de wandelingen geld 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. 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 verplaatsen of veranderen. We gaan 

wandelen wanneer we minimaal 4 personen zich aangemeld hebben. 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Al  eens gehoord van onze verleidelijke geurende en exotisch smakende wereld-

lunches? 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 oorspronke-

lijke gerechten worden bereid door een uit dat land afkomstige kokkin. Het zijn 

dus zeer authentieke gerechten, die door onze charmante kokkin worden geser-

veerd. 

De lunch komt elke maand uit een ander land en dus steeds een kookster uit dat 

betreffende land, vandaar de naam wereldlunch. U kunt elke laatste Woensdag van 

de maand van onze wereldlunch komen genieten. Opgeven verplicht. 

Woensdag 25 Mei wereldlunch Servisch 

Woensdag 29 Juni wereldlunch Italiaans  

 



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 hebben met de laatste activiteiten en     

handige tips, interesse ? Aanmelden kan via onze website 

 

 

 

Hulp bij formulieren invullen 

Heb je moeite met het invullen van papieren of andere zaken wij helpen uw graag 

verder iedere dinsdag van 10:00 tot 12:00 (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 

 

 

suggesties of tips 

Wij staan altijd open voor suggesties en of tips deze kun je naar ons toe mailen of 

je mag ons bellen. De contact gegevens vind je op de achterkant van dit boekje 



Wij zijn gesloten op de volgende datums. 

 

 

maandag 18 April (paasmaandag) 

 

 

maandag 25 April tot Zondag 8 Mei (Mei vakantie) 

 

 

donderdag 26 Mei (Hemelvaart) 

 

 

Maandag 6 Juni (Pinkstermaandag) 

 

 

maandag 25 Juli t/m Zondag 4 September (Zomervakantie) 



Activiteitenoverzicht 

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

 

Het is mogelijk om de kosten te pinnen. 

Schilderij van spijkers & touw  Bloemstuk van groente & fruit 

Datum   :Donderdag 12 mei  
Tijd         :13-00 - 15:00 uur 

Prijs        :€6,- 

  Datum   :Dinsdag 17 mei  
Tijd         :19-00 - 21:00 uur 

Prijs        :€8,- 

Workshop kracht & energie  Lente Bloemstuk 

Datum   :Donderdag 19 mei  
Tijd         :13-00 - 14:00 uur 

Prijs        :€5,- 

 Datum   :Dinsdag 31  mei  
Tijd         :13-00 - 15:00 uur 

Prijs        :€8,- 

Schelpenkrans  Workshop rust & ontspanning 

Datum   :Dinsdag 7 juni  
Tijd         :13-00 - 15:00 uur 

Prijs        :€6,- 

 Datum   :Donderdag 9 juni  
Tijd         :13-00 - 14:00 uur 

Prijs        :€5,- 

Dromenvanger  Bloemstuk 

Datum   :Donderdag 16 juni  
Tijd         :13-00 - 15:00 uur 

Prijs        :€6,- 

 Datum   :Donderdag 23 juni  
Tijd         :19-00 - 21:00 uur 

Prijs        :€8,- 

Tekst op hout  Bloemstuk 

Datum   :Dinsdag 5  juli  
Tijd         :19-00 - 21:00 uur 

Prijs        :€7,- 

 Datum   :Donderdag 14 juli 
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 


