WIJKBLAD MSP
Het wijkblad van Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig

Wijkblad MSP is een uitgave van Stichting Wijkbeheer MSP en
verschijnt 6x per jaar met een oplage van 3.000 stuks

EDITIE 1 2022

2
COLOFON

Belangrijke telefoonnummers
Alarm: Politie - brandweer - ambulance

Postadres wijkbeheer:
Stichting Wijkbeheer MSP
Limburgiastraat 36
6415 VT Heerlen
www.wijkbeheermsp.nl
Kopij/advertenties:
wijkbladmsp@gmail.com
Redactie:
Rob Lukácsi
Sandra Zegers
Henk Pelzer
Charles Krutzen
Rabobank:
NL97 RABO
012.24.92.625

Politie (geen spoed)

0900-8844

Brandweer (algemeen)

088-450 7 450

NightCare (na 17.00 uur en weekend)

(045) 577 88 44

Acute zorg aan huis (Meander)

0900-699 0 699

Afvaltelefoon (RD4)

(045) 543 71 00

Alcander (Hoofdkantoor)

(045) 560 25 25

Alcander (Buurtcentrum MSP)

(045) 204 20 30

Apotheek Meezenbroek

(045) 572 13 44

Artsenpraktijk Kasteellaan

(045) 572 09 69

Zuyderland (voorheen Atrium Heerlen )
Basisscholen:		

088-459 7777

BS De Horizon

(045) 572 08 72

OBS De Droomboom
(voorheen ‘t Pannesjop & Theo Thijssen)

(045) 572 20 70

Mondriaan

088-506 62 62

Dierenambulance Limburg

0900-700 9000

Dieren in acute nood en/of gewonde dieren

Gemeente Heerlen

Volgende uitgave:
Do. 7 juli 2022

GGD Zuid-Limburg

Kopijstop:
Wo. 15 juni 2022

Juridisch Loket

Aanleveren kopij:
Kopij en foto’s per e-mail
aanleveren in Word. Foto’s,
logo’s en advertenties
altijd als bijlage meezenden. Vraag om een
leesbevestiging.
Bewoners met een NEENEE-sticker kunnen het
wijkblad afhalen bij
Buurtcentrum MSP.
De redactie houdt zich het recht
voor om ingezonden stukken niet
te plaatsen of in te korten.

112

144
14 045
088-880 50 00

Jeugdgezondheidszorg Meandergroep

0900-699 0 699
0900-8020

Kindertelefoon

0800-0432

Meander Thuiszorg

0900-699 06 99

Meld Misdaad Anoniem

0800-7000

Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

0800-2000

Ongediertebestrijding

(045) 572 13 98

Pastorie Schandelen

(045) 572 34 73

Servicetelefoon Gemeente Heerlen/Openb.
werken
Sociaal Buurtteam MSP

14 045
(045) 560 40 04

De Luisterlijn (voorheen Sensoor)
Gas, electriciteit

0800-9009

Geiser

0800-0072

Kabeltelevisie Ziggo

0900-1884

Watervoorziening
Weller

043-309 09 09
(045) 404 86 00

Woonpunt

088-050 60 70

Vincio Wonen (voorheen De Voorzorg)

(045) 522 32 55

Storingnummers:

Woningcorporaties:

Druk- en zetfouten
voorbehouden.

Kapsalon Pakbiers
Dames - Heren - Kinderen

St. Barbarastraat 122 - 6415 RZ Heerlen

Gelieve volgens afspraak Tel. 045 - 572 02 90

088-0767 000
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LENTEFEEST annex
KONINGSDAG in MSP

Mag ik me even voorstellen?

Namens de samenwerkende Carnavalsverenigingen
Prinsengarde Coriovallum en JCV Pannesjop moeten
wij u helaas mededelen dat het Lentefeest, waarin
opgenomen Koningsdag op 27 april dit jaar, geen
doorgang kan vinden in MSP.

Mijn naam is Petra van der Sman-Moonen en sinds
2008 woon ik met mijn man Marcel in de wijk
Parkheuvel. Sindsdien is ons gezin uitgebreid met
onze kinderen Lisa en Fedde en onze labrador Mik.
Wij wonen met heel veel plezier in deze gezellige
wijk en hebben het heel erg naar onze zin.

De reden hiervan is dat wij i.v.m. het Coronagebeuren en uittreders niet de benodigde
vrijwilligers bijeen hebben gekregen om e.e.a.
adequaat en op een veilige manier voor iedereen
te kunnen organiseren in MSP.
Wij zijn ervan overtuigd dat wij daardoor voor
vele kinderen een teleurstellende mededeling
hebben moeten doen waarvoor onze welgemeende
excuses!
Voor volgend jaar hopen wij toch weer paraat te
zijn om dit evenement als vanouds op deze of in
een iets gewijzigde vorm te kunnen organiseren!
Namens genoemde verenigingen, Jan Braam

www.sportinheerlen.nl
Meer Heerlenaren in beweging!
De gemeente Heerlen en de Sportraad Heerlen
willen voor iedereen in Heerlen en Hoensbroek
de drempel om te gaan sporten zo laag mogelijk
maken. Daarom heeft de gemeente de website
www.sportinheerlen.nl in het leven geroepen.
Als je op zoek bent naar een sportvereniging of
sportschool of je wilt gaan sporten maar je weet
eigenlijk niet zo goed welke sporten er in Heerlen
zijn, kijk dan eens op www.sportinheerlen.nl.
Heerlen
heeft
een
gevarieerd
sporten
beweegaanbod
met
enkele
bijzondere
sportfaciliteiten. Bijvoorbeeld de handbikebaan
bij Adelante, Indoor Beach Limburg, skatehal The
Promise, klimcentrum Neoliet en de Boulodrome
van Club de Petanque.
Op de website vind je alle informatie over sporten
in Heerlen en ontdek je jouw vorm van sport en
bewegen. Bij de meeste sportaanbieders kun je
ook een gratis proefles volgen!
Behalve sporten in verenigingsverband of bij een
sportschool, is ook sporten in de openbare ruimte
steeds meer in trek. Heerlen maakt dat mogelijk
met bijvoorbeeld een calisthenics parkje. Ontdek
de mogelijkheden op www.sportinheerlen.nl.
En.. je vindt er ook informatie over de Sportraad,
het Sportakkoord Heerlen, sportbijdragen voor
inwoners en informatie over inclusief sporten.

In het dagelijks leven werk ik in de zorg, als begeleider binnen een woongroep voor jongeren met
een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.
In deze groep werken we met de jongeren naar
zoveel mogelijk zelfstandigheid en autonomie, een
uitdagende baan die geen enkele dag hetzelfde is.
In mijn vrije tijd ga ik graag op pad met mijn gezin,
hou ik van wintersport of vakantie naar zee en
wandel ik graag met de hond.
Sinds december 2021 ben ik als penningmeester
toegetreden tot het bestuur van Stichting
Wijkbeheer MSP, omdat ik me graag inzet voor
de belangen en saamhorigheid van de wijk.
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Mondzorgcoaches aan de slag voor gezonde
peutermonden
Het consultatiebureau bij de GGD in Heerlen is uitgebreid met een mondzorgcoach. Deze mondzorgcoach
geeft ouders en verzorgers van jonge kinderen (0-4 jaar) tips over hoe ze het gebit van hun kind(eren)
goed kunnen onderhouden. Ook adviseert de coach over gezond eetgedrag. Dit initiatief is gestart dankzij
samenwerking van Tandartsen Heerlen, KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde), Hogeschool Utrecht, Kindertandverzorging Limburg, CZ, GGD Zuid-Limburg en gemeente
Heerlen.
In Heerlen gaat 1 op de 4 kinderen niet regelmatig naar de tandarts. Wethouder Jordy Clemens: “Een
gezond gebit is erg belangrijk. Door het vanaf kinds af aan goed te onderhouden en regelmatig naar de
tandarts te gaan voorkom je problemen op latere leeftijd.”“Voor kinderen tot 18 jaar is een bezoekaan de
tandarts gratis. Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Veel ouders weten niet dat ze geen financiële
bijdrage hoeven te leveren,” geeft Ivo Koenen van zorgverzekeraar CZ aan.
De mondzorgcoach is vooralsnog iedere dinsdag
aanwezig op het consultatiebureau, Overloon 2, en kan
gratis worden bezocht. Ouders kunnen binnenlopen
of het bezoek combineren met een afspraak op het
consultatiebureau.
Gezonde peutermonden
Via een wetenschappelijk onderzoek wordt gemeten
hoe de mondzorgcoach het beste geïmplementeerd
kan worden en ondersteunen partners elkaar
in hun samenwerking. Dit onderzoek, ‘gezonde
peutermonden’, is een initiatief van de Hogeschool
Utrecht in samenwerking met de betrokken partners.
Het project wordt gefinancierd met een RAAK MKBsubsidie.

C-MILL terrein
Jan Campertstraat 7
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T: +31 (0)45-711 16 55
www.fysiofactory.nl
info@fysiofactory.nl

Uw partner voor
fysiotherapie
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Diana Schat-Crombach & Bart Wolfs
Fysiotherapie
Sportfysiotherapie• •Perifeer
Perifeerarterieel
arterieel
Fysiotherapie• Orthopedische
• Orthopedischemanuele
manueletherapie
therapie• Sportfysiotherapie
vaatlijden
vaatlijden• •COPD
COPD• •(Kinesio)taping
(Kinesio)taping••Bedrijfsfysiotherapie-aangelegenheden
Bedrijfsfysiotherapie-aangelegenheden •
• The Top Performance
Matrix
Dry needling • Dry
Theneedling
Top Performance
Matrix • Manuele
Lymfe Drainage
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Waarom opzien tegen 5000 km afzien?’: voor Toon Hermans Huis Parkstad op de fiets naar de Noordkaap.
‘Waarom opzien tegen 5000 km afzien?’ is het
motto van Armand Winthagen – directeur van
Toon Hermans Huis Parkstad – bij het maken van
een solo fietstocht van 5000 kilometer van Heerlen
naar de Noordkaap. Naast het uit laten komen
van deze jongensdroom en het behalen van een
persoonlijke (sport)prestatie, heeft Armand nog
een doel voor ogen: 25.000 euro ophalen voor het
voortbestaan van Toon Hermans Huis Parkstad.
Fietsfanaat
Op de vraag waarom hij zijn fiets-expeditie koppelt
aan een actie voor Toon Hermans Huis Parkstad
antwoordt hij: “Ik hou van fietsen, van het gevoel
van rust en vrijheid dat het me geeft. Elke dag
fiets ik naar mijn werk. En samen met de ritten
in mijn vrije tijd zit ik gemiddeld zo’n 8 uur per
week op de fiets. In datzelfde tijdsbestek waarin
ik mij vooruittrap, komt het leven van zo’n 104
andere mensen, ergens in Nederland, stil te staan.
Ieder uur krijgen namelijk 13 mensen de diagnose
kanker. Kun je je dat voorstellen?”

alle maatregelen zijn deze inkomsten in 2021
behoorlijk onder druk komen te staan. Het jaar
is met een flink tekort afgesloten dat niet met
overheidssteun wordt aangevuld. Daarom heb ik
besloten om mijn fietstocht samen met Nationaal
Fonds Tegen Kanker aan een donateursactie te
koppelen.” aldus Armand Winthagen.
5K Noord
Zondag 8 mei 2022 stapt Armand in Heerlen op
de fiets om na meer dan 5000 kilometer afzien op
dinsdag 21 juni aan te komen op de Noordkaap.
Het doel van deze solo-expeditie is om 25.000 euro
in te zamelen en daarmee het Toon Hermans Huis
Parkstad te redden.
Doneren kan via de website www.5knoord.nl.
Hier lees je meer over de voorbereidingen, acties
en belevenissen onderweg. Ook op Facebook en
Instagram is hij als @5KNOORD te volgen.
Toer de Toon op zondag 24 april
“Wat ik er nog even in wil fietsen,” zegt Armand “is
dat onze jaarlijkse Toer de Toon – zondag 24 april
– ook onderdeel is van mijn voorbereidingen”. Niet
alleen kun je op deze dag zien hoe het daarmee
staat, maar het inschrijfgeld voor deelname wordt
ook betaald op de actiepagina van 5K NOORD waar
het Nationaal Fonds Tegen Kanker een belangrijke
bijdrage doet door de opbrengst te verdubbelen.

Kanker zet je wereld op zijn kop. Niet alleen als
je zelf ziek bent, maar ook als iemand om wie je
geeft ziek is of aan kanker is overleden. In het
ziekenhuis doen ze er alles aan om je te genezen,
maar waar kun je terecht met je angst, verwarring
en onzekerheid? Daarvoor is het Toon Hermans
Huis Parkstad, een centrum voor leven met en na
kanker. Zo houd je de moed om het allemaal vol te
houden en te verwerken.
Coronacrisis
“De coronacrisis heeft ook Toon Hermans Huis
Parkstad economisch hard geraakt. De stichting is
volledig afhankelijk van donateurs, sponsoren en
opbrengsten vanuit bijzondere activiteiten. Door

Verboom
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Autorecycling Heerlen BV

* In- en verkoop schade-auto's
www.verboom-bv.nl
* Meeste nieuwe en gebruikte onderdelen
Facebook: Verboomautorecycling
per computer direkt opvraagbaar
* U ontvangt een rechtsgeldig
EEN BETER MILIEU
RDW-vrijwaringsbewijs
BEGINT BIJ JEZELF
verboom.bv@kpnmail.nl
Leenkampsweg 4, Heerlen - Palemig
autorecycling@verboom-bv.nl
Tel. 045 - 572 06 54
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Eerste deelnemers van Operatie Steenbreek 2022 ontvangen gratis
plantjes
De eerste deelnemers van Operatie Steenbreek in 2022 hebben op 19 maart 2022 de gratis plantjes opgehaald. Ze halen de stenen uit hun tuin en planten groen erin. Dat verbetert de waterafvoer bij hevige regen
en geeft verkoeling bij extreme hitte. Want alle beetjes helpen! Doet u mee aan de volgende ronde?
Alle beetjes helpen!
Helpt het aanpassen van zo’n klein tuintje wel? Jazeker! Het klimaat verandert. We zien riolen die de enorme
regenbuien niet aankunnen, straten of kelders die onder water lopen. En langdurige hitte die bij veel mensen
tot gezondheidsklachten leidt. Uit onderzoek blijkt dat de toename van verharding een van de belangrijkste
oorzaken hiervan is. En 40% van de verharding is van particulieren. Dus elke groene tuin helpt!
Doet u mee aan ronde twee?
Denkt u er misschien al langer aan om uw stenen tuin te vergroenen? Wilt u meer van uw tuin genieten;
mooie bloemen en planten? En koeler zitten tijdens een hete zomer? Of wilt u iets doen aan de opwarming
van de aarde en niet langer het water het riool in laten lopen? Doe dan mee aan ronde twee en haal een
deel tegels of grind uit uw tuin. Dan krijgt u van ons in ruil gratis planten en gratis tuinadvies via ‘Operatie
Steenbreek’. Samen kunnen we veel bereiken!
Hoe?
•
•
•
•

Meld u aan voor de actie via cnme.nl
Het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) maakt met u een afspraak en bekijkt samen met u
uw wensen, welke planten het beste bij uw tuin passen en het ontwerp.
U kunt na dit advies kiezen uit meerdere plantenpakketten. Ze zijn voldoende voor het aanplanten van
minimaal 6m2 en maximaal 12 m2 groen.
U haalt uw plantenpakket op bij u in de buurt tijdens een vooraf bepaald ophaalmoment.

Tegels eruit, groen erin!
In ruil krijgt u gratis planten en advies.

>> Doet u mee?
Patrick Essers uit Hoensbroek sprong
meteen op deze actie, toen hij bij een
harde regenbui weer eens het water het
riool in zag spoelen: “Ik dacht vroeger
vooral aan het onderhoud, maar nu denk
ik ook aan de natuur. De opwarming,
wateroverlast, het uitsterven van de bijen.
Via het vergroenen van je tuin kun je
hierin iets betekenen. Kleinschalig, maar
alle beetjes helpen! En sinds dit voorjaar
genieten we al van de mooie bloemetjes.
We hebben nog steeds een simpele tuin,
maar zo veel mooier en leuker! En het
advies en de planten zijn gratis. Het is
echt een ‘steen’goede actie!”

Meer weten? Kijk op www.heerlen.nl/steenbreek.

Tegels eruit, groen erin!
In ruil krijgt u gratis planten en advies.
Denkt u er misschien al langer aan om uw stenen tuin te vergroenen? Wilt u
iets doen aan de opwarming van de aarde en niet langer het water het riool
in laten lopen? Haal dan een deel tegels of grind uit de tuin. Dan krijgt u
van ons in ruil gratis planten en gratis tuinadvies via ‘Operatie Steenbreek’.
Samen kunnen we veel bereiken!
Vorig jaar kwamen zo’n 35 inwoners
uit onze gemeente enthousiast op
deze actie af. De start van het vergroenen van onze buurten. Dit jaar
gaan we weer aan de slag. Doet u
mee? Met meer groen kan het regenwater weer goed in de bodem zakken, tempert de temperatuur in de
stad en wordt fijnstof afgevangen.
Het is goed voor onze gezondheid
en het vergroot het leefgebied van
dieren. En u kunt genieten van mooi
groen en bloemetjes in uw tuin.
Hoe werkt het?
1. Meld u aan voor de actie via
www.heerlen.nl/steenbreek of
www.cnme.nl.
2. Het Centrum voor Natuur- en
Milieu Educatie (CNME) maakt
met u een afspraak en bekijkt uw
wensen, welke planten het beste
bij uw tuin passen en het ontwerp.
3. U kunt na dit advies kiezen uit
meerdere plantenpakketten. Ze
zijn voldoende voor het aanplanten van maximaal 12 m2 groen.
4. U haalt uw plantenpakket op bij
de gemeente tijdens een vooraf
bepaald ophaalmoment.

Alle beetjes helpen!
Helpt het aanpassen van zo’n klein
tuintje wel? Jazeker! Uit onderzoek
blijkt dat de toename van verharding
echt negatieve effecten heeft op
het welbevinden van mens, dier en
natuur. We merken allemaal dat ons
klimaat verandert. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een lange periode van
droogte. Heftige buien veroorzaken
vaak overlast: riolen kunnen het water niet aan, straten of kelders lopen
onder water. En vergeet niet dat
langdurige hitte bij veel mensen tot
gezondheidsklachten leidt.
Dit alles heeft verschillende oorzaken, maar verharding is een
belangrijke hierin. En zo’n 40% van
de stedelijke oppervlakte is in het
bezit van particulieren. Ondanks
alle maatregelen van gemeenten en
waterschappen in Nederland hebben
we dus de hulp van alle inwoners
nodig. Alle kleine beetjes samen,
kunnen een groot effect hebben!
Schrijf u nu in via www.cnme.nl.

Meer weten of aanmelden? Zie www.heerlen.nl/steenbreek.

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

20.00 - 22.00 uur

The Break

Leiehoes

Leiehoes

The Break

zaal BMV MSP

Leiehoes

Leiehoes

Sociaal Buurt Team inloop

Kienen

Wereldgeschiedenis lessen

Huiswerkbegeleiding 8-16jr

Combi-Bodyfit

Big Band

Muziekgroep v dames

Jamboreepad 2

Leiehoes

Waar

Leiehoes

Explorers 15 t/m 18 jaar

Bridgen

Activiteit

Bridge

gymzaal Meezenbroek

The Break

zaal BMV MSP

Leiehoes

zaal BMV MSP

Sport & Spel v Senioren

Girls Code 8 - 14 jaar

Body & Mindtraining

Bridgeclub ’t Leiehoes

Combi-Bodyfit

The Break

The Break

Break’s Kitchen 7-14 jr

Tienergroep 10 - 14 jaar

Leiehoes

Yogagroep

The Break

Buurtcentrum MSP

Taalgroep Nederlandse les

Jeugdwerk 4 - 9 jaar

Waar

Activiteit

(om de week)

20.00 - 22.00 uur

Buurtcentrum MSP

Taalgroep Ned. lezen allocht.

20.00 - 21.00 uur

19.30 - 23.00 uur

19.00 - 20.00 uur

16.30 - 18.30 uur

14.30 - 15.30 uur

14.00 - 15.30 uur

14.00 - 15.30 uur

10.00 - 13.00 uur

Hoe laat

19.30 - 00.00 uur

19.00 - 21.00 uur

15.30 - 18.30 uur

11.00 - 12.00 uur

10.00 - 12.00 uur

Hoe laat

19.30 - 20.30 uur

16.00 - 18.00 uur

13.45 - 15.45 uur

12.30 - 16.30 uur

12.00 - 14.00 uur

10.00 - 12.00 uur

09.30 - 10.30 uur

Leiehoes

Ismakogie

Hoe laat

Waar

Activiteit

Jeffrey Sprenger

Patrick Smeets

Sandra Zegers

Contactpersoon

Tim vd Bosch

Tim vd Bosch

Marlène van Erp

Jeffrey Sprenger

Tim vd Bosch

Tim vd Bosch

Sociaal Buurt
Team MSP

Sandra Zegers

Truus Custers

Vievre Body & Mind

Bridgeclub ’t Leiehoes

Vievre Body & Mind

Alcander

Alcander ouderenwerk

Alcander

Alcander

Mevr. Moonen

Organisatie

Bridgeclub de Mijnstreek

Marlène van Erp

Tim vd Bosch

Marlène van Erp

Jeffrey Sprenger

Patrick Smeets

Jeffrey Sprenger

Jeffrey Sprenger

Tim vd Bosch

Contactpersoon

Jos Muller

E-mail/website

marlene.vanerp@home.nl

jsprenger@alcander.nl

Tel.nr

E-mail/website

06-49800153

045-5724832

06-49800153

06-28750380 jsprenger@alcander.nl

045-2042030 psmeets@alcander.nl

06-28750380 jsprenger@alcander.nl

06-28750380 jsprenger@alcander.nl

045-5724832

bcdemijnstreek.nl

045-5722887 www.stjanbaptist.nl

06-28750380 jsprenger@alcander.nl

045-2042030 psmeets@alcander.nl

045-2042030 szegers@alcander.nl

Tel.nr

045-5724832

045-5724832

06-49800153

06-28750380

045-5724832

zaal open vanaf 12.30 uur

info@sociaalbuurt
teamheerlen.nl

045-5604004
045-5724832

szegers@alcander.nl

E-mail/website

045-2042030

045-5602525

Contactpersoon Tel.nr

Scouting St. Jan Baptist Luc Stel

Alcander

Alcander ouderenwerk

Alcander

Organisatie

Madeleines

Big Band Heerlen

Vievre Body & Mind

Alcander

Leiehoes

Leiehoes

Standby

Alcander

Alcander

Organisatie

Activiteitenoverzicht MSP
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DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

Juphuis

Sporthal Palemig

Leiehoes

Leiehoes

zaal BMV MSP

Waar

Leiehoes

Buurtcentrum MSP

Leiehoes

zaal BMV MSP

The Break

Jamboreepad 2

The Break

Waar

Jamboreepad 2

Leiehoes

Jamboreepad 2

Leiehoes

Waar

Sporthal Palemig

Leiehoes

Leiehoes

Kienen

Badminton

Jokerclub

Repetitie Harmonie

Badminton 50+

Activiteit

Diverse opleidingen

Naailes

Bridge

Combi-Bodyfit

Kidsdisco 4 t/m 8 jaar
(1x per maand op vrijdag)

Scouts 11 t/m 15 jaar j+m

Boys Code / Game Avond
(8 tot 16 jaar) 1x per maand

Activiteit

Bevers 4/5 t/m 7 jaar j+m

Elke oneven week: bordspel

Welpen 7 t/m 11 jaar j+m

Repetitie percussiegroep

Activiteit

Recreatief Badminton

Arabische taalles v kinderen

Geloofsgemeenschap

14.00 - 17.00 uur

14.00 - 16.30 uur

10.00 - 12.00 uur

Hoe laat

10.30 - 12.00 uur

13.00 - 15.00 uur

12.00 - 17.00 uur

10.00 - 12.00 uur

Hoe laat

19.00 - 22.00 uur

19.00 - 21.00 uur

18.30 - 20.30 uur

18.30 - 19.30 uur

10.00 - 13.00 uur

09.30 - 11.30 uur

08.30 - 12.00 uur

Hoe laat

20.00 - 22.00 uur

19.45 - 21.45 uur

19.30 - 22.30 uur

19.00 - 22.00 uur

14.00 uur

09.30 - 11.30 uur

Buurtcentrum MSP

Vrouwengroep

Hoe laat
09.30 - 11.30 uur

Waar

Papieren spreekuur (hulp bij Buurtcentrum MSP
invullen van formulieren)

Activiteit

Contactpersoon

Jeffrey Sprenger

Luc Stel

Jeffrey Sprenger

Marlène van Erp

Tim vd Bosch

Sandra Zegers

Contactpersoon

Wiel Bruns

Mevr. A. Eussen

Tim vd Bosch

Diana Schat

Tim vd Bosch

Gate to Heaven

Aurora Levant

BC Palemig

Organisatie

Harmonie Flos Carmeli

Tim vd Bosch

Diana Schat

Contactpersoon

Mevr. A. Eussen

Scouting St. Jan Baptist Luc Stel

Bordspelgroep Parkstad

www.bcpalemig.nl

E-mail/website

secretaris@flos-carmeli.nl

www.stjanbaptist.nl

www.stjanbaptist.nl

E-mail/website

jsprenger@alcander.nl

jsprenger@alcander.nl

marlene.vanerp@home.nl

szegers@alcander.nl

info@fabiusopleidingen.nl

E-mail/website

045-5724832

06-53647668 info@aurora-levant.nl

Tel.nr

045-5729395

045-5722887

045-5724832

045-5722887

Tel.nr

06-28750380

045-5722887

06-28750380

06-49800153

045-5724832

045-2042030

0162-426808

Tel.nr

06-39752700 www.badmintonplus.nl

045-5729395 secretaris@flos-carmeli.nl

045-5724832

www.bcpalemig.nl

06-53151415

Mevr. Mulders

E-mail/website

045-2042030 szegers@alcander.nl

045-2042030

Tel.nr

Sandra Zegers

Brigitte Beerend

Contactpersoon

Scouting St. Jan Baptist Luc Stel

Organisatie

Alcander

Scouting St. Jan Baptist

Alcander

Vievre Body & Mind

Mevr. Moonen

Alcander

Fabius Opleidingen

Organisatie

BadmintonPlus

Harmonie Flos Carmeli

Gouden Jokers

BC Palemig

Senioren v Senioren HMM

Alcander

Standby

Organisatie
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Activiteitenoverzicht MSP

9

W IJK N IEU WS
Tuintjeswandeling door MSP
Op zaterdag 11 juni kan iedereen, jong en oud,
deelnemen aan een bijzondere wandeling: een
speciale route langs onze vier tuintjes: de Moestuin,
de Stadslandbouw, de Heldevier en de Dobbeltuin.
Niet iedereen weet dat MSP maar liefst vier soorten
van (volks)tuintjes rijk is. Schijnbaar zijn er toch
veel mensen met groene vingers te vinden in
Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig. Om
inwoners van MSP kennis te laten maken met
deze leuke en gezonde hobby, is er een wandeling
uitgezet.
We starten op 11 juni met tuintje nummer 1: de
Moestuin in de Limburgiastraat. Deelnemers krijgen
hier een kopje koffie of thee met wat lekkers.
Bijzonder aan de Moestuin is de eenvoudige opzet.
Iedereen die wil beginnen met een tuintje kan hier
aan de slag. Je krijgt alle hulp op een afgebakend
stukje grond. Ook gereedschap kun je lenen.
Kortom: de plek om aan de slag te gaan met een
nieuwe hobby.
Via de Mesdagstraat gaat de wandeling dan naar
de Govert Flinckstraat waar zich Stadslandbouw
bevindt. Een nieuwe manier van biologisch
tuinieren. Het terrein is geheel opnieuw ingericht
waardoor je inzicht krijgt waar je rekening mee
moet houden, voor je begint met het verbouwen
van groente en (binnenkort) ook fruit.
De volgende tuin ligt ietsje verderop. Via het
wandelpad langs de vijver gaan we richting de
Regenboog. Langs het pad, rechts van hoeve
de Baak (Sneppe Beemden) wandelen we naar
tuinencomplex De Heldevier. Een groot terrein
vol met allerlei soorten groentes, van Hollandse
boerenkool tot meer exotische soorten. Laat je
verrassen en proef van een heerlijke soep van
eigen bodem.
Tenslotte gaan we naar de Dobbelsteijnstraat. Hier
ligt een bijzonder plekje, haast idyllisch,verscholen
tussen baksteenmuren. Wat je hier te zien maar
ook te horen krijgt is een boodschap: hoe gaan we
om met onze aarde! En maak ook kennis met de
‘Rocketoven’.
Deelname is gratis en mede mogelijk gemaakt door
Stichting Wijkbeheer MSP.

KinderVakantieWerk 2022
Bij deze het KinderVakantieWerk-programma voor
2022:
1
2
3
4
5

aug
aug
aug
aug
aug

Te gast bij Jens
Steinerbos
Mondo Verde
Efteling
Bioscoop met BBQ

Inschrijving kan tot uiterlijk 1 juni 2022 via email
Kvwheerlen@gmail.com. Let op: vol is vol !!
Wij vragen een bijdrage van € 50 en € 5 borg voor
het t-shirt.
Voor kinderen die niet in de wijken GMS of MSP
wonen, zal een extra bedrag van € 15 in rekening
worden gebracht. Betaling kan via Parkstad
Leergeld of via de bank/pin.
VOL =VOL
Mochten er vragen zijn, graag via de email of via
de app 06-15302118
Groetjes,
Sandra en Desiree
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dat nieuwe vrijwilligers opstaan om de stichting
Busplus Heerlen fulltimebaan
te helpen. „In principe is iedereen welkom. Je
voor vrijwilligers: ‘We zijn maar
moet wel in het bezit zijn van het rijbewijs B en
de spiegels er uiteraard niet af rijden”, vertelt hij
met z’n tweetjes’
Ruim 140 senioren zijn lid van Busplus Heerlen.
De stichting komt echter handen te kort. „We zijn
maar met z’n tweeën”, legt initiatiefnemer Rob
Rörik uit. „Het is voor ons bijna een fulltimebaan
geworden.”
Samen met mede-initiatiefnemer Giesela Mols is
hij zowat dag en nacht met de stichting bezig.
„Er komt veel bij kijken. Van iets simpels als
de bus schoonmaken tot het bijhouden van
de administratie. Het is allemaal veel werk.”
Daarnaast runt het duo samen buurthuis ButtingInn in Hoensbroek. Mols geeft daar verschillende
activiteiten.
Vrijwilligers
Meerdere keren per week rijdt het duo met een
volle bus ergens naar toe. „We zijn geen taxidienst
of openbaar vervoer”, legt Rörik uit. „Bij alle ritten
draait het erom, dat iedereen een leuk dagje uit
heeft.” Afgelopen weekend zetten de buschauffeurs
nog koers naar de weekmarkt van Genk. Er
waren acht plekken beschikbaar voor het uitje. Er
kwamen echter drie keer zoveel aanvragen binnen.
„We zullen nog wel vaker naar België rijden”, lacht
de Heerlenaar.
Dit tekent ook het ‘probleem’ van de stichting.
Er zijn veel meer leden dan vrijwilligers. Hoewel
de stichting zelf al gestopt is met het maken van
reclame, komen er nog wekelijks nieuwe mensen
bij. „Wij kunnen het niet meer alleen. Zijn we
bijvoorbeeld op hetzelfde moment ziek, dan staat
de bus stil. En dat willen we de gebruikers niet
aandoen”, vertelt de initiatiefnemer. Hij hoopt

lachend. „Zo’n bus is toch een stuk groter dan
een personenauto. Zeker in het begin is dat soms
wennen.”

Eenzaamheid
Busplus heeft laten zien dat het voor verbinding en
plezier zorgt. „Mensen die in eenzaamheid leefden,
kwamen daar door het initiatief uit. In het begin
waren de ritten rustig en stil, maar tegenwoordig
hoor je vanaf vertrek een kakofonie aan geluid.
Voor die kleine mooie momenten doen we het.”
De oud-vrachtwagenchauffeur - hij reed 34 jaar
internationaal - houdt zelf enorm van rijden. Elke
ritje zoekt hij de idyllische binnenwegen op om
iedereen maximaal te laten genieten. „De verhalen
die je gedurende zo’n rit hoort, zijn soms heel
speciaal. Dat doet wat met je. Maar het mooiste
blijven de bedankjes en lieve woorden achteraf. Als
je ziet hoe iedereen geniet, dan had dit initiatief
eigenlijk al jaren eerder moeten komen.”
Bron: ViaParkstad

Busplus Heerlen kost 4 euro per maand, betalen
via automatische incasso.
De ritprijs en verdere kosten zijn voor eigen
rekening of het staat in het programma incl
vermeld.
Info te verkrijgen via Facebook/BusplusHeerlen of bel 045-2002439 tussen 09.30 en
12.30 uur
www.busplusheerlen.nl
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De Vrolijke
Teckelclub
OP 25 APRIL START DE
NIEUWE PUPPYTRAINING,
VANAF 10 WEKEN.
START ALLE NIEUWE
CURSUSSEN OP 23 MEI

Trainingen
andere
kleine
rassen.
Trainingen voor
voorTeckels
Teckelsen
envoor
voor
andere
kleine
rassen.
Puppy’s
(vanaf 10
gehoorzaamheidtraining
(voor
Puppy’s (vanaf
10weken),
weken),
gehoorzaamheidtraining
(voor
alle
leeftijden)
speurtraining
en
funtraining
(mix
van
alle leeftijden) speurtraining en funtraining (mix van
behendigheid, spel en gehoorzaamheid).
behendigheid, spel en gehoorzaamheid).
Lesdag:
Lesdag: maandagavond.
maandagavond.
OP 25 APRIL START DE NIEUWE PUPPYTRAINING, VANAF 10 WEKEN.

Locatie: Scouting
Jan CURSUSSEN
Baptist, Jamboreepad
2,
START ALLESt.
NIEUWE
OP 23 MEI.
6415 JN Heerlen (Meezenbroek)
Locatie: Scouting St. Jan Baptist, Jamboreepad 2,
6415 JN Heerlen (Meezenbroek).

KOM GERUST EEN
KIJKJE NEMEN!
Meer informatie:
T 06 105 331 69
Like ook onze facebook
pagina
www.facebook.com/
annemielardenoye

KOM GERUST EEN KIJKJE NEMEN!

VIEVRE Body & Mind

een kijkje
onze
website:
www.vievrebodymind.nl
Meer Neem
informatie:
T 06op105
331
69
Gezellige, afwisselende en verantwoorde groepslessen in de gymzaal van de Droomboom met de ingang in

de Eindhovenstraat.
Like
ook onze facebook pagina
www.facebook.com/annemielardenoye
Combi workout

Een gecombineerde groepsfitness-workout van cardio en krachttraining waarbij je zelf bepaalt hoe hard je wilt
werken. Een effectief oefenprogramma ter verbetering van je lichaamscontouren.
Je kracht, conditie en weerstand zullen merkbaar toenemen en je lijf wordt
strakker. En je verbrandt bovendien nog aardig wat calorieën.
Deze lessen worden gegeven op: maandag 19.30-20.30 uur
woensdag 20.00-21.00 uur
vrijdag 18.30-19.30 uur
Body & Mind training (weldadige fitness voor lichaam en geest)

Prijzen groepslessen
Eén les per week		
= € 25,00 per maand
Onbeperkt
= € 30,00 per maand
Leskaart van 10 lessen: € 78,- (1 jaar geldig)

Deze groepsles is op woensdagavond 19.00-20.00 uur,
woensdagmorgen om 10.00 uur op onze locatie Kissel 42
In deze les combineren we verschillende oefeningen met elkaar, die je inzicht geven in wat je body èn je mind je vertelt als je inderdaad
de tijd neemt om te luisteren. Door de oefeningen die speciaal voor deze les zijn samengesteld rek, strek en versterk je het hele lichaam
op een rustige en verantwoorde manier. Je zult ervaren hoe je lichaam en geest elkaar beïnvloeden en welke invloed je ademhaling
heeft op je welzijn. Je lichaam wordt beweeglijker en sterker gemaakt, doordat de pezen, spieren en gewrichten meer flexibiliteit en
kracht krijgen.
Door de oefeningen, zul je na een aantal lessen merken dat je soepeler, leniger en sterker bent.
Ben je op zoek naar meer weerstand, rust, aandacht en een stukje bewustwording, dan is deze Body & Mind les het
moment om je batterij weer even helemaal op te laden.

Website: www.vievrebodymind.nl
Facebook: Vievre Body & Mind

Email: marlene.vanerp@home.nl
Telefoon: 06-49800153

W IJK N IEU WS
MSP wordt hartveiliger
Stichting Wijkbeheer MSP heeft samen met de
Gemeente Heerlen, Hartveilig Limburg en Benu
apotheken recent een extra AED weten te
realiseren op de buitenmuur van de apotheek
in de Kasteellaan. Hiermee is er in MSP een
dekkend AED netwerk ontstaan.
Ben
je
nog
geen
vrijwilliger
van
het
reanimatienetwerk Hartslagnu, maar wil je wel
graag mee doen? Kijk op Hartslagnu.nl voor meer
info.
Reanimatiecursus
Tijdens een reanimatiecursus leer je reanimeren
en een AED bedienen. Na deelname weet je wat je
moet doen als iemand een hartstilstand krijgt en
kun je levens redden.
Help je ons mee? Meld je snel aan voor deze
reanimatiecursus.
Wanneer? 17 mei 2022
Tijdstip? 18.30 of 20.15 uur (1 uur en 45
minuten duurt de training)
Waar? ’t Leiehoes
Kosten? 5 euro als je burgerhulpverlener wilt
worden. 25 euro als je geen burgerhulpverlener
wilt worden.
Aanmelden via secretarismsp@gmail.com
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De Stichting Wijkbeheer MSP is een buurtorganisatie
die namens de Gemeente Heerlen bevoegd is om
de subsidiegelden op een verantwoorde wijze in te
zetten in de buurten Meezenbroek, Schaesbergerveld
en Palemig. Deze subsidie is bedoeld om de cohesie
en burgerparticipatie voor bewoners en het verenigingsleven te
stimuleren. Verder zet de Stichting Wijkbeheer MSP samen met
betrokken bewoners zich in om de leefbaarheid in de wijken te
verbeteren.
Wisten jullie dat je een leuke buurtactiviteit kunt organiseren en dat de Gemeente of Stichting
Wijkbeheer MSP hiervoor geld ter beschikking stelt? Wil je niet ook eens een keer alle bewoners
van de straat leren kennen en samen iets ondernemen? Een uitstapje, de kerstboom in de wijk
versieren, een zeepkistenrace of sportactiviteit organiseren, andere culturen leren kennen enz.
De Stichting Wijkbeheer MSP heeft als doel (missie) om de bewonersparticipatie en
bewonersinitiatieven in de wijken Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig te stimuleren en te
bevorderen en de afstand tussen de bewoners en de gemeente te verkleinen. Hiervoor ontvangt
de stichting van de gemeente subsidiegelden, die o.a. voor burgerinitiatieven (activiteiten) ter
beschikking gesteld kunnen worden. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de activiteit, die de
cohesie en burgerparticipatie ten goede komt. De activiteit zal beoordeeld worden en indien deze
niet in strijd is met de wet of het doel van de stichting zal de subsidie worden toegekend.
Wist je dat hier al dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Wat dacht je van:
• Het Parkfeest aan de vijver;
• Buitenspeeldag bij Alcander;
• Seniorenuitstapje;
• Buurtfeest Parkheuvel;
• De MSP Carnavalsoptocht;
• Halloween in speeltuin Meezenbroek
• Het Lentefeest;
• het aankleden en versieren van kerstbomen in de wijken.
Al deze activiteiten worden door bewoners georganiseerd. Dit zijn bewoners die zich inzetten om
mensen samen te brengen.
Heb je een activiteit op het oog laat het ons dan weten en wie weet ontvang je een leuk bedrag.
Subsidies kunnen aangevraagd worden bij activiteitenmsp@gmail.com of via onze website
www.wijkbeheermsp.nl
Bij aanmelding van een activiteit ontvangt u dan een aanvraagformulier. Dit formulier dient samen
met de begroting ingediend te worden bij de activiteitencoördinatoren. Deze beoordelen de aanvraag
en bepalen het toe te kennen percentage en subsidiebedrag. Het bedrag zal i.v.m. veiligheid altijd
overgemaakt worden op een rekeningnummer van de activiteitenverantwoordelijke.
Zes weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden dient de afrekening met de bijbehorende
bewijsvoering en een verhaaltje, waarin staat hoe de activiteit is geweest, het aantal bezoekers
enz., ingeleverd te worden bij de activiteitencoördinatoren.
De overgebleven subsidiegelden dienen overgemaakt te worden naar Stichting Wijkbeheer MSP.
Het bestuur Stichting Wijkbeheer MSP

Vragen gericht aan het bestuur kunt u mailen naar:
secretarismsp@gmail.com
Aanvragen van ondersteuning voor activiteiten kunt u mailen naar:
activiteitenmsp@gmail.com of kijk op www.wijkbeheermsp.nl

WO O R D J E VA N DE WILDBEH EERDER
Vleermuizen
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terwijl dwergvleermuizen hoofdzakelijk in huizen
(in de spouw of op zolder) overwinteren.

Na een lange en regenachtige winter is dan eindelijk
het voorjaar aangebroken. We hebben er lang op
moeten wachten. De regenperiode startte reeds
medio november en zette lang voort. Op enkele
dagen stevige nachtvorst na, heeft het eigenlijk
niet gewinterd en de gevallen hoeveelheid neerslag
doet eerder denken aan een natte moesson dan
aan de winter.
Het is wellicht daarom dat we zo hunkerden naar de
eerste zonnestralen. Nu deze eindelijk gearriveerd
zijn, kunnen we naar buiten om te genieten van
al het moois. De bloemen ontluiken, de knoppen
ontspringen en het dierenrijk lijkt te ontwaken.
Één bepaalde diersoort heeft in het bijzonder
uitgekeken naar dit moment: de vleermuis.
De vleermuis heeft namelijk al in de herfst zijn
winterverblijf opgezocht. Dat komt omdat hij leeft
van insecten en die zijn er te weinig als het nat
en koud is. Omdat z’n lichaam erg klein is en het
veel energie kost om te vliegen, gaat hij daarom in
winterslaap.
Om te kunnen vliegen hebben vleermuizen vleugels
die bestaan uit een vlieghuid, opgespannen tussen
de vingers van hun voor- en achterpoten en hun
staart. Ze worden daarom ook wel handvleugeligen
genoemd.
Ze zijn wereldwijd van grote ecologische waarde,
voornamelijk bij het bestuiven van bloemen en het
verspreiden van zaden; veel tropische planten zijn
voor hun voortplanting volledig afhankelijk van
vleermuizen.
In onze contreien zijn vleermuizen vooral nuttig
in het beperken van insectenplagen waardoor er
minder pesticiden gebruikt hoeven te worden. De
insecten worden in de avondschemer in de lucht
gevangen met behulp van echolocatie: Een voor
ons onhoorbaar geluid wordt in de omgeving
“geroepen” en door terugkaatsing kan de vleermuis
zich een beeld vormen van zijn omgeving.
In Nederland leven er zo’n 10 soorten die allemaal
leven van insecten. Ze zijn wettelijk beschermd
omdat er een aantal soorten vrij zeldzaam zijn.
Vleermuizen paren vóór de winter, maar de eisprong
en bevruchting treden pas een paar maanden
later op. Meestal is er maar één jong; dat wordt
gezoogd en blijft tijdens de jacht van de moeder
op de slaapplaats hangen. Vleermuizen kunnen tot
tientallen jaren oud worden en planten zich maar
langzaam voort. Ze zijn meestal zeer trouw aan
hun standplaats en overwinteringsplaats.
Veel vleermuissoorten slapen en overwinteren in
vaak grote aantallen in grotten of, bij gebrek aan
grotten, in ijskelders, bunkers en forten. Sommige
vleermuizen overwinteren ook in boomholten,

In de zomer verkiezen ze plaatsen die warmer zijn
dan bunkers en forten, en komen ze veelvuldig voor
op zolders. Ze hangen daar overdag met hun hoofd
naar beneden. Ze kunnen ook ondersteboven in
bunkers hangen of aan takken van bomen, onder
afdakjes enzovoort. 's Avonds vliegen vleermuizen
uit. Ze zijn in de schemering goed te herkennen, in
de eerste plaats omdat er in de schemering weinig
vogels vliegen en in de tweede plaats omdat hun
vlucht nogal afwijkend is. Op jacht naar vliegende
insecten hebben ze een zeer onregelmatige vlucht,
ze kunnen snel hun vliegrichting aanpassen. Deze
vleermuizen zenden namelijk ultrasone geluiden uit
die op een prooi weerkaatsen en weer opgevangen
worden. Zo kan de vleermuis de afstand tot
zijn prooi en omgeving inschatten en vliegt hij
opmerkelijk veilig. Vleermuizen kunnen in een
volledig donkere kamer vliegen waarin zeer dunne
draden gespannen zijn, zonder deze te raken.
Omdat mensen vaak onwetend zijn over hoe
vleermuizen leven, schrikken ze er vaak van als men
merkt dat er vleermuizen in de spouw of onder de
dakpannen leven. Vaak worden uitvliegopeningen
overdag dichtgemaakt waardoor de vleermuizen
er ’s avonds niet meer uit kunnen en daardoor
doodgaan. Het hebben van een vleermuiskolonie
in je huis kan echter geen enkel kwaad.
Omdat vleermuizen zo belangrijk voor ons zijn en
een beschermde status hebben, hebben de meeste
gemeenten een aanspreekpunt voor vragen en
zorgen over de aanwezigheid van vleermuizen
in huis. Mocht een dergelijke situatie zich bij u
voordoen, kunt u ook contact opnemen met de
wildbeheerder, de contactgegevens zijn in het bezit
bij uw buurtvereniging MSP.

Stel je vraag, bied hulp of
doe een leuk aanbod.

ONTDEK
BUURT
SCHAKEL

Ook
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of h
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u ee
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W W W. B U U RT S C H A K E

Het BuurtSchakel-team gaat binnen het platform op zoek naar de juiste persoon of bedrijf om uw wens of vraag positief te beantwoorden.
BuurtSchakel verbindt maar al te graag mensen, ideeën en kennis en
brengt vraag en aanbod bij elkaar: wij slaan een brug tussen wijkbewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers van Sevagram, bedrijven,
winkeliers en verenigingen.
Daarnaast bundelt BuurtSchakel de krachten van bestaande en nieuwe
wijkinitiatieven en werken we samen aan het verbeteren van uw woonen leefomgeving. Door mensen en organisaties met elkaar te verbinden
ontstaat meer samenhang in de wijk en /of bij het zorgcentrum. Samen
staan we sterker!

Samen staan we sterker!

BuurtSchakel is een platform waar u als buurtbewoner of cliënt snel en
makkelijk met al uw (hulp)vragen terecht kunt. Stel u voelt zich eenzaam
of alleen en heeft behoefte aan een maatje om gezellig mee te kletsen.
Of u zoekt iemand die u helpt met boodschappen doen of tuinieren?
Het zijn slechts enkele voorbeelden waarvoor u bij BuurtSchakel hulp
kunt inroepen. Geen vraag is ons te gek, op welk gebied dan ook.

Wat is BuurtSchakel?
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en s
vraa
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Het
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TSCHAKEL.COM

Ook voor zorginhoudelijke vragen kunt u terecht bij BuurtSchakel. Het
kan bijvoorbeeld zijn dat u zich zorgen maakt over uw partner die vergeetachtig wordt of u heeft hulp nodig bij het aanschaffen van een rollator
of het bezoeken van een arts. Het team van BuurtSchakel gaat op zoek
naar de juiste persoon en neemt uw zorgen zoveel mogelijk weg. Of biedt
u een ingang.

BuurtSchakel ontzorgt

2. Liever bellen of mailen? Dat kan ook! Bel 045 782 05 01 of stuur een
mailtje met uw vraag of aanbod naar: info@buurtschakel.com. Ons
team neemt dan binnen 24 uur contact met u op.

1. Meld u met één druk op de knop gratis aan via www.buurtschakel.com
en stel daar uw (hulp)vraag of idee. Vervolgens deelt BuurtSchakel uw
vraag in ons netwerk en brengt u in contact met ‘de aanbieders’ die interesse hebben in het oplossen van uw vraag of idee. Dit kan een buurtbewoner zijn, maar ook zorg- of welzijnsorganisatie, woningcorporatie,
gemeente of ondernemer. Ook kunt u via het platform uw aanbod delen.

Het platform BuurtSchakel werkt snel én eenvoudig:

iOS

Uitgiftedatum: juni 2021

Android

Download de BuurtSchakel app:

Of bel naar 045 – 782 05 01
Mail: info@buurtschakel.com

Bent u nieuwsgierig geworden?
Bezoek dan ons platform:
www.buurtschakel.com
en meld u aan.

MEER INFORMATIE

Ons kernteam staat tijdens werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
voor u klaar.

Ontmoet ons kernteam
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Knip deze bon uit en wordt geknipt tegen
het actietarief van

€ 15,00

U kunt nu on-line een afspraak maken!
Dat kan via www.labelleimage.nl of
mail naar afspraak@labelleimage.nl
Meezenbroek op ’t pleintje Tel. 5709093

Geopend van
woensdag t/m
zondag

Voor openingstijden zie
onze Facebookpagina

Tel. 045-5725480
Oude Kerkstraat 42, 6412 XJ Heerlen (Schandelen)

Voor al uw vragen over
Gezondheid
Veiligheid
Wonen

Mensen met aandacht

0900-6990699

Neem dan contact op met uw wijkverpleegkundige:

Denise Salden, Schaesbergerveld
06-14580807
Sakina Samadi, Meezenbroek en Palemig
06-21371057

Werken op het mooiste plekje van
Meezenbroek!
Zoek je een leuke bijbaan of een
parttime job in de bediening of als
afwasser? En ben je 16 jaar of ouder?
Heb je zoiets nog nooit gedaan maar
zou je het wel willen leren?
Werken in ons restaurant is nooit saai. We
betalen boven het minimum en je deelt
mee in de fooi.
Werktijden meestal tussen 17.00-22.30 en
(soms) ook op zaterdag/zondagmiddag en
feestdagen.
Lijkt je dit iets? Kom eens langs of bel/app
voor meer informatie.
Samen bespreken we je beschikbaarheid,
gewenste uren en talenten!
Bel /app Agnes 06-39149786.
Langskomen mag ook!
Gasterij ‘t Oude Poorthuys
Kasteellaan 3, Heerlen

Voor al uw vragen over huishoudelijke zorg kunt
u terecht bij:

Manuela Seegers,
manager Hulp bij Huishouden
06-43364471
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’t Heerlens Heitje in MSP
Bent u al bekend met ‘t Heerlens Heitje?
‘t Heerlens Heitje is de naam van het unieke Heerlens concept waarbij u wordt beloond voor het
doen van klussen in uw buurt. U draagt bij aan een
fijnere buurt en krijgt daarvoor Heerlense Heitjes
die u kunt besteden bij Heerlense ondernemers.
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Wil je als ondernemer deelnemen
en heitjes in ontvangst nemen?
Dat kan heel eenvoudig.
Hoe? Kijk snel op heerlen.nl/heitje

Iedereen uit Heerlen van 21 jaar en ouder kan
meedoen en de vernieuwde app van ‘t Heerlens
Heitje downloaden in de App Store of Google Play.
‘t Heerlens Heitje besteden
Check welk klusje je wilt doen en meld je aan via
de app. Als je klus is afgerond, ontvang je de beloning in de vorm van digitale munten. Met jouw
Heerlense Heitjes kun je betalen bij de aangesloten
ondernemers. Shoppen en betalen dus vanuit de
app met jouw digitale munten. Het bedrag wordt
omgezet en afgeschreven in jouw digitale portemonnee in de app. Handig, snel en veilig. Het verdienen van heitjes valt onder de vrijwilligersvergoeding.
Kijk voor alle informatie en voorwaarden op
www.heerlen.nl/heitje

>>

Je heitjes inleveren in de winkel? Dat doe je gewoon
via de app bij de deelnemende lokale ondernemers.

Heel eenvoudig!

>>

En dan lekker genieten van die kop koffie, lunch of
dat flesje wijn.

In Heerlen kan het! Met dit
concept van ‘t Heerlens Heitje
geven we op innovatieve wijze
een draai aan het vroegere
‘heitje voor karweitje’.
Meedoen is leuk én waardevol;
je draagt bij aan een fijne
leefomgeving en wordt daarvoor
beloond. Ben je enthousiast
geworden en wil je meer weten?
Kijk dan voor alle info en
voorwaarden op

www.heerlen.nl/heitje.
‘t Heerlens Heitje is een initiatief van de gemeente Heerlen in samenwerking met centrumorganisatie Heerlen Mijn Stad, CoTown, Brightlands Smart Services Campus, buurtorganisatie GrasboekMusschemig-Schandelen, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Het wordt financieel ondersteund door het fonds Urban Innovative Actions (UIA)
van de Europese Unie.

20

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK HEERLEN
MAAK
D
VRIJBLIJVEN
K:
A
UW AFSPRA
045 572 99 92

Bij TPP Heerlen zijn we reeds meer dan 30 jaar gespecialiseerd in het vervaardigen van kwalitatieve kunstgebitten.
Continue investeren in de ontwikkeling van materialen en
technieken om de patiënttevredenheid zo hoog mogelijk te
houden is vanzelfsprekend. De dag van vandaag hebben
scanners, printers en andere digitale ontwikkelingen hun
meerwaarde in onze praktijk reeds bewezen. We hebben de
laatste jaren een digitale workflow ontwikkeld die vele voordelen biedt ten opzichte van de traditionele werkwijze. Voeg
hier nog onze jarenlange kennis en ervaring aan toe en we
zijn ervan overtuigd dat we voor iedere patiënt een optimaal
resultaat kunnen garanderen.
Aarzel dus niet en maak vandaag nog uw vrijblijvende afspraak
om samen te bespreken wat we voor u mogen betekenen.

Conings D.

Verdoes M.

Voordelen digitale werkwijze
• Verkorte behandeltijd, minder afspraken
• Betere pasvorm
• Sterkere kwaliteit
• Prothese verloren? Geen probleem, alle
gegevens worden digitaal bewaard. Wij
maken een exacte kopie binnen enkele dagen
Waarom TPP Heerlen?
• Ruim 30 jaar ervaring
• Persoonlijk patiënt contact
• Volledige serviceverlening
• Vooruitstrevend
• Nieuwste technologiën

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK HEERLEN | Van Karnebeekstraat 11 | 6415 EK Heerlen | 045 572 99 92
tppheerlen@home.nl | www.tandprothetischepraktijkheerlen.nl | E
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Nieuwe klus binnen
't Heerlens Heitje:
de Buurtkijk
De gemeente Heerlen is verantwoordelijk voor het
onderhoud in de openbare ruimte.
Natuurlijk kunnen wij niet constant controleren of
alles er piekfijn bijstaat. Hulp van Heerlenaren als
‘ogen en oren’ op straat kunnen dan heel belangrijk
zijn!
Buurtkijk
Sinds kort bieden we via de app van ’t Heerlens
Heitje de klus ‘Buurtkijk’ aan.
Deze klus houdt in dat de deelnemer een ronde
door de buurt loopt en opschrijft welke objecten
achterstallig onderhoud hebben. Denk aan
straatlantaarns, prullenbakken, speeltoestellen en
dergelijke.
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In de komende weken zal voor iedere buurt de
Buurtkijk worden aangeboden via de app van ’t
Heerlens Heitje.
Deze klus komt niet in de plaats van de buurtschouw
die kan worden geïnitieerd door bijvoorbeeld
buurtorganisaties en inwoners.
Uitbreiding klusaanbod
Ziet u zelf nog mogelijke klussen voor ’t Heerlens
Heitje in uw buurt? We horen het graag!
U kunt deze via de knop ‘Klus suggestie’ in de
app indienen of laat het ons weten via heitje@
heerlen.nl, dan nemen we contact op om samen
te kijken naar de mogelijkheden.

De deelnemer krijgt van ons een plattegrond en
formulier mee om deze zaken goed in te vullen.
Ook geven wij voorbeeldfoto’s mee. Hiermee krijgt
de deelnemer een duidelijk beeld van wat je kan
zien als goed of slecht onderhouden.
Na afloop hoort de deelnemer ook van ons wat
er mee gebeurt. De vergoeding voor deze klus is
voorlopig 20 heitjes (=20 euro).

Oproep voor vrijwilligers voor Natuurvriendenhuis Eikhold
De historische villa in Heerlen biedt gelegenheid voor gasten om betaalbaar in informele sfeer te overnachten.
Het is zo duurzaam mogelijk ingericht en wordt geheel beheerd door vrijwilligers. Op website eikhold.eu
is nadere informatie te vinden.
Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers om het team aan te vullen. Zij dragen bij aan de goede sfeer
in huis, boeken de gasten in en verzorgen eenvoudige huishoudelijke en administratieve taken. Je wordt
professioneel ingewerkt om te leren omgaan met veiligheidsprocedures, zoals brand, inbrekersalarm en
AED. Een uitgebreide cursus in
een van onze landelijke huizen is
mogelijk.
Heb je interesse? Neem vrijblijvend
contact op met de coördinator
Vrijwilligers Jo Heunen:
- cvw.eikhold@nivon.nl
- j.heunen@home.nl
of Marijke Duysens
- chw.eikhold@nivon.nl
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OPLICHTING
De laatste maanden krijgt de wijkagent meldingen
dat er oplichter(s) actief zijn in de wijk. Men richt
zich vaak op ouderen en men probeert met een
smoes de woning binnen te komen.
Soms gebeurt dat door zich voor te doen als
medewerker van Enexis of iemand die voor het
goede doel geld inzamelt. U kunt zelf de kans op
slachtofferschap verkleinen.
Tips om slachtofferschap te voorkomen:
• De belangrijkste: laat onbekenden NOOIT
binnen
• Bedrijven horen de komst van medewerkers
altijd vooraf aan te kondigen
• Banken sturen NOOIT medewerkers langs
deuren en zoeken nooit telefonisch contact.
Wantrouw dus iedereen die u benadert over
uw bankpas of pincode
• Kijk eerst via de deurspion, of via een raam
wie er voor de deur staat.
• Vraag bijvoorbeeld via het deurraampje
waarom mensen aanbellen, of gebruik de
kierstandhouder op de deur
• Klinkt het verhaal geloofwaardig? Misschien
kunt u zelf de actie uitvoeren, die de aanbeller
voorstelt?
Ook vind oplichting veel plaats via de telefoon. Twee
van de meest voorkomende vormen van oplichting
via de telefoon betreffen whatsappfraude en
spoofing.
Whatsappfraude
Bij deze vorm van oplichting worden smoesjes
gebruikt door mensen die zich in een berichtje
via WhatsApp voordoen als iemand anders. Een
telefoon is zogenaamd op de grond of in het water
gevallen, maar er moet even snel iets betaald
worden, bijvoorbeeld. Of er wordt op slinkse wijze
gevraagd om inloggegevens of andere gevoelige
informatie.
Preventietips
• Bel de persoon op het nummer dat bij u
bekend is
• Ga na of het rekeningnummer inderdaad van
een bekende of familielid is
• Belt de zogenaamde bekende met een nieuw
nummer, kijk via google of het nummer al
eerder is gebruikt bij fraude
• Scherm uw social media profielen zo veel
mogelijk af
• Zet uw telefoonnummer niet openbaar op
Marktplaats
Spoofing
De oplichters lijken te bellen met een
telefoonnummer van de bank van de slachtoffers.
Dit is echter niet het geval, het zou zelfs kunnen
dat de daders zich niet eens in Nederland bevinden.
Deze truc, ook wel spoofing met telefoonnummers

genoemd, wordt vaker gebruikt bij oplichting via
de telefoon.
Wat te doen?
Als u, of uw (groot)ouder een telefoontje krijgt van
uw bank met de vraag om een geldbedrag over te
boeken, hang dan direct op. Ook al lijkt het heel
betrouwbaar en spreekt de beller gedetailleerd
over zaken waarvan u denkt dat alleen uw bank
ze kan weten, uw bank belt nooit met de vraag om
geld over te maken. Als dit toch gebeurt, hang dan
op.
Heeft u al geld overgemaakt? Bel direct uw bank
om uw rekening te blokkeren.
De wijkagent

D’r Heëlesje Joarmaat 23 april
Grote voorjaarsmarkt vol sfeer en gezelligheid!
Op zaterdag 23 april vindt van 9.00 uur
tot 17.00 uur d’r Heëlesje Joarmaat plaats in
Heerlen-Centrum. Bezoekers kunnen door de hele
binnenstad deelnemen aan speciale activiteiten,
rondstruinen langs 300 marktkramen en genieten
van kunst, muziek en vermaak.
Bekende standwerkers op de Saroleastraat
In de Saroleastraat maken standwerkers een echt
show van de verkoop, met humor en demonstraties.
Hier vindt u ook bekende standwerkers tussen zoals
voormalig Nederlands kampioen standwerken, Paul
Bol, de ‘koningin van St. Joep’ Lydia van der Ruit,
en de bekende Marc Demeyer uit Vlaanderen.
Culinaire specialiteiten, traditie en
boekenmarkt op het Pancratiusplein
Op
het
Pancratiusplein
zijn
(Limburgse)
specialiteiten te vinden zoals honing en asperges.
In een traditionele rookoven wordt vis gerookt. Er
zijn ook verschillende oude ambachten. Verder is
er als vanouds een boekenmarkt met onder andere
lp’s en stripboeken. Schunck Muziekschool zorgt
voor live muziek op het terras van Schunck aan het
Pancratiusplein.
Kunstmarkt, workshops en gezondheid in de
Geleenstraat
In de Geleenstraat is een grote kunstmarkt. Naast
ruim 50 kramen met kunst zijn hier workshops
en demonstraties van kunstenaars. Op het plein
voor het stadhuis staat een terrasje waar vegan
maaltijden/hapjes geserveerd worden. Verder is
hier een kleine gezondheidsmarkt.
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Nieuws van Flos Carmeli
Flos Carmeli is de muziekvereniging in de wijk MSP met leden uit allerlei wijken in Heerlen
en omstreken.
We repeteren in ‘t Leiehoes op de Limburgiastraat. Iedere donderdagavond vanaf 19.45
met de harmonie en iedere zaterdagochtend vanaf 10.30 met de percussiegroep. Heb je
zin om een keer te komen kijken dan ben je uiteraard welkom. De vereniging is er voor
jong en oud! Je kunt bij een repetitie binnenlopen, maar wil je er zeker van zijn dat we ook
daadwerkelijk repetitie hebben (soms valt er wel eens een repetitie uit door vakantie of
ziekte) dan kun je het beste vooraf even contact opnemen met ons secretariaat secretaris@flos-carmeli.nl

Agenda

Muziekpuzzel
Zet de letters in de goede volgorde en plaats
ze in de vakjes naast de woorden. Ontdek
daarna welk woord we zoeken in de onderste
vakjes van de puzzel door de letters in de
vakjes met cirkels in de goede volgorde te
zetten.
Veel succes!

15 mei - opluisteren communiemis
H.H. van Jezuskerk, Schandelen

10 juli - slotconcert
(locatie nader te bepalen)

iedere donderdagavond vanaf 19.45
repetitie harmonie in ‘t Leiehoes

iedere zaterdagochtend vanaf 10.30
repetitie percussiegroep in ‘t Leiehoes

n wij?

d zoeke
r
o
o
w
k
l
e
W

<
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HaFa Concours voor onze jeugdleden
Als je een muziekinstrument wilt leren spelen,
kun je via onze vereniging muziekles volgen
op de muziekschool in Heerlen/Hoensbroek.
1x per jaar organiseert de muziekschool een HaFaconcours voor al haar muziekleerlingen. HaFa betekent Harmonie-Fanfare. Het verschil tussen deze 2
zit hem in de instrumenten die je in een harmonie
of fanfare kunt tegenkomen. Een fanfare bestaat uit
koperblazers, saxofoons en slagwerk. Een harmonie
bestaat uit blaasinstrumenten (zoals koperblazers en
saxofoons) en slagwerkers. De groep van blaasinstrumenten is in een harmonie uitgebreid met houtblazers zoals klarinetten en dwarsfluiten, hobo, en fagot.
Die vindt je niet in een fanfare.
Het concours was afgelopen zondag 3 april in
het Auditorium van SCHUNCK Glaspaleis.
Van onze vereniging waren er dit jaar weer
4 leerlingen die aan dit concour mee hebben
gedaan. Benthe, Timo, Yza en Milan spelen
klarinet, trompet, dwarsfluit en pauken. In verschillende devisies hebben zij laten horen hoe
ze in de afgelopen periode zijn gegroeid in hun
muzikale ontwikkeling. Super gedaan!
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Tegenwoordig krijgt één op de drie mensen vroeg
of laat in zijn leven de diagnose kanker. Gelukkig
zet de medische wereld enorme stappen en is
genezing voor de veel vormen van kanker steeds
meer haalbaar. En toch heb je als mens vaak het
idee dat je met lege handen staat. De behandeling
is voorbij en dan komt vaak pas het besef wat je
allemaal hebt doorgemaakt. Bij wie kun je dan
terecht met je verhaal, met je zorgen en verdriet?
Stel dat jouw partner of een van je ouders kanker
heeft en je maakt je ernstig zorgen. Als je de zieke
niet wil belasten met jouw verdriet, bij wie kun jij
dan terecht?
Bij Toon Hermans Huis Parkstad dromen wij van
een wereld waarin iedereen die geraakt wordt door
kanker de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig
heeft voor een optimale kwaliteit van leven. Onze
professioneel getrainde vrijwilligers staan voor je
klaar met een luisterend oor, zodat je jouw verhaal
kunt delen. Zo merk je dat je er niet alleen voor
staat. Dat er mensen om je heen staan die je
helpen om de veerkracht te hervinden die je in je
hebt.
Op die basis is in Sittard in 1998 het eerste
Toon Hermans Huis in Nederland opgezet. Een
verpleegkundige van de afdeling oncologie
ontmoette per toeval zijn voormalige patiënten in
de stad en hoorde steeds hetzelfde: de behoefte
om ook na de behandeling nog te kunnen praten
over wat er allemaal is gebeurd. Na Sittard volgden
huizen in Maastricht en Venlo. En sinds 2005 bestaat
het Toon Hermans Huis Parkstad in Heerlen.
Je kunt er terecht voor een goed gesprek met een
gastvrouw -of heer of met lotgenoten. Je kunt
er deelnemen aan verschillende activiteiten die
ervoor zorgen dat je weer balans vind in je leven
en weer eigen keuzes durft te maken. Om bij Toon
Hermans Huis Parkstad binnen te lopen heb je
geen verwijzing nodig. En iedereen is er welkom,
of je nu (ex-)patiënt, naaste of nabestaande bent.
We zoeken samen met jouw naar wat jij nodig hebt
voor een optimale kwaliteit van leven.
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Hulp bij energie besparen
Help de energierekening stijgt! Energie besparen
is nu belangrijker dan ooit. Maatregelen kunnen
besparingen van honderd tot wel meer dan tweehonderd euro per maand opleveren! Maar zelfs
met kleine maatregelen, bespaar je snel al tientjes
op je energierekening.
Voor inspiratie en advies
Maar wat is er mogelijk en hoe pak je dat aan? Om
je daarbij te helpen is gemeente Heerlen aan-gesloten bij de woonwijzerwinkel. Daar laten ze het
jou allemaal zien. Loop daarom gerust binnen bij
de WoonWijzerWinkel Limburg bij het Parkstad
Limburg Stadion, Roda JC Ring 61, Kerkrade.
Zonnepanelen voor iedereen
Zonnepanelen leveren meteen energie en dus geld
op. Gemeente Heerlen vindt dat iedereen de kans
moet krijgen om met zonnepanelen de eigen beurs
én het milieu te helpen. Met een lening zonder
kredietwaardigheidstoets kunt u zonnepanelen
aanschaffen. Met wat u aan energie bespaart betaalt u de lening terug. Zo kosten de zonnepanelen
u niets. Integendeel ze leveren u geld op. Kijk op
www.heerlen.nl/zonnepanelenproject
voor
meer informatie.

Leo de Groot gaat letterlijk ‘uit het
dak ‘ voor zijn oven. Een pepernoten
liefhebber heeft zich al gemeld.
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De DigiHulplijn
Mensen die tegen problemen aanlopen bij het
gebruik van online diensten, computer, laptop,
smartphone of tablet kunnen voor gratis
ondersteuning terecht bij de DigiHulplijn.
Tijdens de coronacrisis maken meer mensen
gebruik van digitale mogelijkheden dan
voorheen. Echter, niet iedereen is op dat vlak
even bedreven. De hulplijn is vooral gericht op
ouderen, maar het staat iedereen vrij om te
bellen.
„Het is fijn om digitaal mee te kunnen doen,
maar dat kan ook lastig zijn. Wij helpen
bij vragen. Aan de andere kant van de lijn
zitten getrainde vrijwilligers van onder meer
SeniorWeb, het Nationaal Ouderenfonds en
bibliotheken”, legt de woordvoerder uit.
De DigiHulplijn is van maandag tot en met
vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar
op telefoonnummer: 0800-1508.

Een luisterend oor nodig?
Soms wil je praten over verdriet, zorgen of
problemen, maar is het moeilijk om een luisterend
oor te vinden bij iemand uit je omgeving. Of je zoekt
juist naar iemand die jou niet persoonlijk kent. Bij
de Luisterlijn kun je dag en nacht, anoniem terecht
voor een goedgesprek. Jouw verhaal staat bij ons
centraal.
Bel, chat of mail
Of je nu belt, chat of mailt, de vrijwilligers van de
Luisterlijn hebben aandacht voor jou en denken
met je mee.
Je kunt dag en nacht bellen naar 088 0767 000
(normaal tarief). Lokale nummers vind je op www.
deluisterlijn.nl. Chatten kan elke dag tussen
10.00 en 22.00 uur. via www.deluisterlijn.nl
Over de Luisterlijn
De Luisterlijn is dag en nacht beschikbaar voor
een vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat en
mail. Door te luisteren helpen de 1.500 getrainde
vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet
(even) het hoofd te bieden. Met jaarlijks ruim een
half miljoen oproepen is de Luisterlijn al 60 jaar de
grootste organisatie in Nederland die emotionele
steun op afstand biedt.

Badmintonners gezocht
Badmintonclub ‘Trim-Fit’ speelt op woensdagavond
in Sporthal Palemig te Heerlen. Tijdstip: 20.30 uur
tot 22.00 uur. Het niveau is ‘recreatief’. We zoeken
nieuwe leden!
Kom gerust kijken of neem gewoon je racket en
zaalschoenen mee en speel een keertje met ons
mee. Geheel vrijblijvend.
Wij verheugen ons alvast op elk nieuw lid en hopen
uiteraard dat je blijft.
Interesse? Kom dan woensdagavond rond 20.15
uur naar sporthal Palemig en vraag naar Ger
Stoffels voor meer info.
Tot ziens en welkom!
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Welzijnsstichting Alcander biedt aan:
gratis laagdrempelige bewegingsles
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Bewegen is goed, goed bewegen is beter! De Gezondheidsraad
wijst op de gevaren van stilzitten.
Het is van belang dat mensen ‘bewegen integreren in hun
dagelijkse leven’ en dat is Ismakogie ten voeten uit! Ook als je zit, kun je bijna onzichtbaar actief bewegen.
Met onze trainingsmethode leer je minimale oefeningen die je altijd en overal kunt uitvoeren: achter je
bureau, in de trein, het vliegtuig of de auto. Kleine intensieve bewegingen om spieren en gewrichten soepel
en lichaam en geest gezond te houden!
Omdat Ismakogie je bewust maakt van je bewegingen en van je houding tijdens het bewegen is deze
beweegmethode zeer geschikt als basis voor alle vormen van bewegen.
Meer informatie over Ismakogie leest u op www.ismakogieparkstad.nl of bel Ismakogiedocente Caroline
Lemmens op 045-8501981.
Welzijnstichting Alcander biedt Ismakogie aan in Heerlen en Hoensbroek:
•
•

Maandagochtend van 9.30 uur tot 10.30 uur in Gemeenschapshuis ’t Leiehoes, Limburgiastraat 36,
6415 VT Heerlen
Maandagochtend van 11.30 tot 12.30 uur in “Ons Trefcentrum, Pius XII Plein 38, 6433 CZ
Hoensbroek

Bij interesse een tweede groep van 13.30 tot 14.30 uur.
Aanmelden en info over het lesgeld via Lia Cools en Roos Ost van Welzijnsorganisatie Alcander.
Telefoonnummer: 045-5602525 of mail receptie@welzijnsgroep.nl

ALLES VERS BEREID UIT EIGEN KEUKEN
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Indische Specialiteiten
Nasi schotel

(nasi goreng, rendang,		
groente, atjar, kroepoek)

14,25

Bami schotel

14,25

(bami goreng, smoor,
groente, atjar, kroepoek)

		

Saté schotel (nasi of bami, 2 stokjes saté,

Warme Surinaamse broodjes
Bakkeljauw (kabeljauw)		
Garnalen				
Kerrie kip				
Ketjap kip				
Pom (kipfilet, kippendij, zoutvlees)
Rendang (pittig rundvlees)
Smoor (kip)				
Saté (2 stokjes + satésaus, gedr. uitjes)
Surinaamse gehaktbal (rund)
Surindi (gehaktbal, satésaus, taugé,

10,00

saus, uitjes, atjar)

5,50
5,50
5,00
5,00
6,50
5,50
5,50
6,75
4,75
6,75

gedroogde uitjes)

Saté ajam

		

7,95

(3 varkenssaté + lontong,		
satésaus en gedroogde uitjes)

7,95

Rendang

(pittig rundvlees)			

4,75

Smoor

(kip)

(3 kipsaté + lontong,
satésaus en gedroogde uitjes)

Saté babi

			 4,75

Nasi goreng		

			 3,75

Bami goreng		

			 3,75

Sambal goreng boontjes			

3,50

Atjar (Tjampoer of Ketimoen)		

2,50

Kroepoek 					 2,50

Roti Massala kipfilet
(broodpannenkoek, massala kip, kousenband,

11,25

aardappel, ei, zuur)

Emping / Cassave 				

3,00

Gado Gado

		

7,75

(rund)

3,75

(gestoomde groenten,
pindasaus, kroepoek, ei, gedr. uitjes)

(op bestelling)

Diverse sambal			

0,75

(van mild tot zeer pittig)

Indische snacks

Div. gekoelde dranken		

2,00

o.a. Cola, Ginger Beer, Fernandes,
Spa, Melk, Ice-Tea, Bier
Volg ons ook op
Rotterdamstraat 100A Heerlen
Di. t/m zat. 12:00 - 19:00 uur
Zondag en maandag gesloten
045 - 707 40 66

en

Losse Surinaamse gehaktbal

Risolles (runderragout, groenten in		
gepaneerde pannenkoek)

3,50

Lemper

3,00

(rijstrolletje gevuld met kip)		

Martabak Telor

(ei, rundergehakt,		
lente-ui in loempiavel)

3,25

Spekkoek

3,25

Alles voorzien van een

(Indische botercake) 8 smaken

is ook veganistisch te verkrijgen

Rotterdamstraat 100A - Tel. 045 - 707 40 66 - Zo. + Ma. gesloten - Di. t/m zat. 12.00 - 19.00 uur

