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
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Op zaterdag 30 juli, zaterdag 20 augustus
en zaterdag 3 september kunt u zich
inschrijven voor de rommelmarkt, van
11.00 uur tot 13.00 uur in het gebouw
van H.S.V de Edelkarper, of via onze
Facebook pagina.
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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
Eefje Schrijvers
Henk Pelzer
Charles Krutzen
Rabobank:
NL97 RABO
012.24.92.625
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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
144

Dieren in acute nood en/of gewonde dieren

Gemeente Heerlen

Volgende uitgave:
Do. 29 september 2022

GGD Zuid-Limburg

Kopijstop:
Wo. 7 september 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.
Druk- en zetfouten
voorbehouden.

Verboom

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)

088-0767 000
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:

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

MSP wordt hartveiliger

W IJK N IEU WS

17 mei jl. namen 23 buurtbewoners uit MSP
deel aan een reanimatie- en AED-training in
‘t Leiehoes. MSP wordt hiermee weer een stukje
hartveiliger.
Voor meer info over Hartveilig Heerlen zie:
https://www.heerlen.nl/aed-enburgerhulpverleners-aanmelden-bijreanimatienetwerk.html

3

Mag ik me even voorstellen?
Hallo, ik ben Eefje Schrijvers, vanaf 1 mei gestart
(opvolgster van Sandra Zegers) als Opbouwwerker
in MSP vanuit Heerlen Stand-by!
Het ondersteunen van bewonersinitiatieven in een
wijk en werken met vrijwilligers is niet nieuw voor
mij. Ik heb 16 jaar als Sociaal Welzijnswerker in
Roermond gewerkt. Ik zoek altijd de verbinding,
daar ligt dé uitdaging vind ik.
Heb je een vraag over of een idee: voor, in, met
of door jouw buurt? Dan kun je bij mij terecht.
Ik ga graag met jou en andere buurtbewoners
in gesprek. Samen komen we in actie voor een
prettige en leefbare buurt!
Tot ziens!
Eefje Schrijvers
eschrijvers@alcander.nl
Werklocatie:
Buurtpunt the Break tel: 045-5615260

4

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

R
open uime
ings
tijde
n

Fitnes

s

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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SAVE THE DATE
16 SEPTEMBER
OPEN DAG
13u-17u
BUURTPUNT: THE BREAK
Schandelermolenweg 24 Heerlen
tel: 045-5615260

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

Leiehoes

The Break

Jamboreepad 2

Leiehoes

Leiehoes

Waar

Leiehoes

Yogagroep

Break’s Kitchen 7-14 jr

Explorers 15 t/m 18 jaar

Biodanza

Bridgen

Activiteit

Bridge

zaal BMV MSP

Combi-Bodyfit

19.00 - 20.00 uur

zaal BMV MSP

Leiehoes

Body & Mindtraining

Bridgeclub ’t Leiehoes

16.30 - 18.30 uur

The Break

Girls Code 8 - 14 jaar

14.00 - 15.30 uur

20.00 - 21.00 uur

19.30 - 23.00 uur

14.30 - 15.30 uur

The Break

gymzaal Meezenbroek

Tienergroep 10 - 14 jaar

14.00 - 15.30 uur

10.00 - 13.00 uur

Hoe laat

19.30 - 00.00 uur

19.30 - 21.30 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

Sport & Spel v Senioren

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.

09.30 - 10.30 uur

Leiehoes

Ismakogie

Hoe laat

Waar

Activiteit

Jeffrey Sprenger

Patrick Smeets

Eefje Schrijvers

Contactpersoon

Tim vd Bosch

Tim vd Bosch

Marlène van Erp

Jeffrey Sprenger

Tim vd Bosch

Tim vd Bosch

Sociaal Buurt
Team MSP

Eefje Schrijvers

Truus Custers

Vievre Body & Mind

Bridgeclub ’t Leiehoes

Vievre Body & Mind

Alcander

Alcander ouderenwerk

Alcander

Alcander

Mevr. Moonen

Organisatie

Bridgeclub de Mijnstreek

Biodanza

Marlène van Erp

Tim vd Bosch

Marlène van Erp

Jeffrey Sprenger

Patrick Smeets

Jeffrey Sprenger

Jeffrey Sprenger

Tim vd Bosch

Contactpersoon

Jos Muller

Janneke Berkers

E-mail/website

marlene.vanerp@home.nl

jsprenger@alcander.nl

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

Tel.nr

bcdemijnstreek.nl

06-42164956 www.biodanza.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

Eefje Schrijvers

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

Eefje Schrijvers

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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Moestuinenwandeling door
MSP blijvertje?

9

afweten. Maar geen punt. Volgend jaar hopen we
op een herhaling. Het was immers de eerste keer
en elk evenement moet groeien. Ideeën bij de
deelnemers zijn er genoeg.
Kortom: misschien wel een blijvertje voor MSP.
Want een aantal van vier moestuinen, en daarbij
ook nog zo verschillend, is uniek te noemen. Daar
mag je trots op zijn.
Peter Pauwels

Onze wijkbewoners met groene vingers waren al
druk bezig in de vroege morgen van zaterdag 11
juni. Kraampjes werden neergezet, de koffie begon
te pruttelen dankzij de stroom van een ronkend
aggregaatje, kruiwagens met onder andere een
pompoen werden ‘strategisch’ neergezet en je kon
van ver al de geur van verse groentesoep ruiken.

Moestuinenwandeling 2022 MSP is een succesje
geweest. De inzet van de moestuinen was perfect.
Iedereen deed zijn uiterste best om goed voor
de dag te komen. Alleen de bezoekers: echte
tuinfreaks wisten de weg naar de moestuinen goed
te vinden, het ‘grote publiek’ liet het een beetje
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BU SPLU S
PROGRAMMA BUSPLUS HEERLEN JULI/AUGUSTUS

www.busplusheerlen.nl

Busplus Heerlen kost 4
euro maandelijks, 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 https://www.
facebook.com/BusplusHeerlen-103201781546811
of telefoonisch 0452002439 tussen 09.30 12.30 uur

Giesela en Rob
045- 200 2439

P RO G R A M MA BU SPLU S JU LI/AU G
Programma juli:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

Zondag 3 juli: Terug in de tijd, Nonke Buusjke
Schinveld.
Maandag 4 juli: Triade 44 een bijzonder Lunch
cafe in Brunssum.
Dinsdag 5 juli: Weekmarkt Vaals met een
bezoek aan het Drielandenpunt.
Donderdag 7 juli: Eifeltour Heimbach met
bahnrundfahrt.
Vrijdag 8 juli: Geilenkirchen en een hapje
eten bij der futterkrippe Frelenberg.
Maandag 11 juli: Heinsberg winkelcentrum de
Ostpromenade.
Dinsdag 12 juli: Eynderhoof Nederweert is
een openluchtmuseum waar je na het passeren
van de ijzeren poort *teruggaat in de tijd van
rond1900. Het hele museum wordt beheerd
door vrijwilligers.
Donderdag 14 juli: Genk Grote Markt, voor
iedereen wat te beleven. Laat u verrassen!
Vrijdag 15 juli: Brommler Muhle, hier kunt u
terecht voor een lekker diner, samen gezellig
tafelen.
Zondag 17 juli: Nonke Buusjke Schinveld een
gezellige zondagmiddag.
Maandag 18 juli: We gaan met Busplus naar
Banneux, een bekend Mariabedevaartsoord.
Banneux is een dorp in de gemeente Sprimont
in de Belgische provincie Luik.
Dinsdag 19 juli: Boottocht Maas vanaf Kessel,
de prijs van de boottocht 17,50 euro. U vaart
door een rivierlandschap met veel afwisseling.
Mooie vergezichten, watersport, pittoreske
maasdorpen en idyllische baaien. Er wordt 2 x
geschut met een verval van minstens 6 meter.
Woensdag 20 juli: Hendriks Mode Heerlen
Donderdag 21 juli: Butting inn organiseert
een lunch waar u kunt kiezen uit vlees of vis,
laat u verrassen. De koks zullen uiteraard dit
alles serveren met een lekkere salade. De
kosten voor deze lunch zijn 8 euro, geef bij
de reserving aan vis of vlees. Geen vervoer?
Busplus kan u rijden, maar let op! Er is slechts
plaats voor 8 mensen. Vol=vol. U mag
uiteraard ook met eigen vervoer komen.
Vrijdag 22 juli: Makado Beek
Maandag 25 juli: Gangelt, de boodschappen
doen en een hapje eten bij Hamacher Haus,
een gezellige entourage en een goede keuken.
Laat u verrassen.
Donderdag 28 juli: Genk Grote Markt, een
mooie grote markt met groenten en fruit en u
kunt hier ook nog lekker winkelen in shopping
1, 2 en 3.
Vrijdag 29 juli: Een mooi Zomerfeest in Butting
Inn in samenwerking met de Klantendag van
Busplus Heerlen. Lekker eten en drinken, laat
u verrassen. We kunnen die dag maximaal 8
personen ophalen. Graag zoveel mogelijke
op eigen vervoer komen als dit mogelijk is.
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Aanmelden is wel verplicht in verband met
inkoop. Deze middag is gratis, alleen één
telefoontje en u bent erbij!

Programma augustus:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Maandag 1 augustus: Kasteelpark Born is
een dierenpark dat gelegen is in de tuinen van
voormalig kasteelpark Born. Midden in het park
is een terras waar u lekker kunt genieten van
een hapje en een drankje.
Dinsdag 2 augustus: Een dans /muziekmiddag.
Oldie muziek en lekker de voetjes laten swingen.
Kosten voor deze middag zijn 6 euro.
Donderdag 4 augustus: Lekker lunchen bij
Triade 44 te Brunssum.
Vrijdag 5 augustus: Gezellig naar de markt
in Hasselt, met een prachtige binnenstad. We
bezoeken ook de geweldig mooie Japanse tuin.
Laat u verrassen.
Zondag 7 augustus: Simpelveld Stoomtrein,
een leuke zondagmiddag.
Maandag 8 augustus: We gaan naar de
Makado in Beek.
Dinsdag 9 augustus: Eetkamer Hoensbroek,
goed eten voor een leuke prijs.
Donderdag
11
augustus:
Eynderhoof
Nederweert neemt u mee in de tijd vanaf 1900.
Vrijdag 12 augustus: Gezellig samen tafelen
bij deTwee Gezusters, dagmenu en de prijs zijn
altijd goed.
Maandag 15 augustus: Drielanden tour,
mooie tocht door het heuvelland. Er zullen
meerdere stops zijn.
Donderdag 18 augustus: Tour de Thorn, een
mooie boottocht met rederij Cascade. Ticket
boottocht is 14,50 euro
Zondag 21 augustus: Mooi treinrit Simpelveld
Stoomtrein.
Maandag 22 augustus: Tierpark Aachen, een
mooi verzorgd park met een groot aanbod van
verschillende dieren. LET OP! U kunt hier niet
pinnen.
Donderdag 25 augustus: Busplus Heerlen
bezoek Monschau. Mooie vakwerkhuizen te
bezichtigen.
Vrijdag 26 augustus: Ubach Palenberg
winkelen.
Maandag 29 augustus: Rondrit de Basiliek
op de markt in Meersen wordt ook wel het
pronkstuk van Maasgothiek genoemd en is
gewijd aan het heilig sacrament en de apostel
Bartholomeus.
Dinsdag 30 augustus: Weekmarkt Vaals
daarna bezoek aan drielandenpunt.
Donderdag 1 september: Mooie tocht naar
Abdij Valdieu
Vrijdag 2 september: Weekmarkt Maastricht
een gezellige en altijd drukbezochte markt.
www.busplusheerlen.nl
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Elke maandag kienen in 't Leiehoes
Iedereen is welkom!
Zaal open: 12:30
Start kienen: 13:30
Einde kienen: 16:30
Hopelijk tot dan!
Limburgiastraat 36, 6415 VT Heerlen

Kapsalon Pakbiers
Dames - Heren - Kinderen

St. Barbarastraat 122 - 6415 RZ Heerlen

Gelieve volgens afspraak Tel. 045 - 572 02 90

VIEVRE Body & Mind

Neem een kijkje op onze website: www.vievrebodymind.nl
Gezellige, afwisselende en verantwoorde groepslessen in de gymzaal van de Droomboom met de ingang in
de Eindhovenstraat.
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
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Bingo in speeltuin Meezenbroek groot succes
Op 8 juni jl. werd er een Bingo
voor kinderen en gezinnen
georganiseerd in speeltuin
Meezenbroek.
Ondanks de regen was er toch
een mooie opkomst. Zoals
je ziet zat iedereen droog
en werden er veel prijsjes
gewonnen.
Kom gewoon eens langs of
volg ons op Facebook om geen
activiteiten te missen.
Groetjes Jonny en Gina
(nieuwe beheerders van
speeltuin Meezenbroek)

Muziekvereniging Flos Carmeli presenteert

concert 10 juli 2022

Aanvang concert: 11.30 uur
Inloop vanaf 11.00 uur met koffie/ thee & vlaai.
Locatie: ‘t Leiehoes, Limburgiastraat 36 in Heerlen

In samenwerking met
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Heerlen gaat
energietoeslag uitbetalen

>>

Door de gestegen energieprijzen kan niet
iedereen de energierekening betalen. Daarom
is er voor huishoudens met een laag inkomen
een eenmalige energietoeslag van 800
euro. Dit zijn niet alleen mensen met een
bijstandsuitkering, maar ook bijv. parttimers
en zelfstandigen met een laag inkomen of
ouderen met alleen AOW. De energietoeslag
van 800 euro is eenmalig en alleen bedoeld
voor het jaar 2022.

Aanvragen kan tot 1 maart 2023

Krijgt u alleen AOW? Vraag de toeslag aan

Bent u bekend bij de gemeente, bijvoorbeeld omdat u een
bijstandsuitkering ontvangt? Dan krijgt u de energietoeslag
automatisch uitbetaald. Als u een laag inkomen heeft kunt u zelf een
aanvraag doen via de website www.heerlen.nl/energietoeslag

Vraag een energietoeslag aan als u:
●
●
●
●

(parttime) werkt maar weinig verdient;
uitkering van UWV ontvangt;
AOW-gerechtigd bent zonder aanvullend pensioen;
zelfstandig bent met een laag inkomen.

Hulp nodig?

Vindt u het lastig om dit via internet te regelen, en kunt u wel
wat hulp gebruiken? Ga dan langs bij het Informatiepunt Digitale
Overheid (IDO) bij SCHUNCK Bibliotheek Glaspaleis, Hoensbroek,
Heerlerheide of Heerlerbaan. Hulp via het IDO is gratis, ook als u
geen lid van de bibliotheek bent.

Flyer energietoeslag.indd 1

14-04-2022 14:01:11
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Start nieuwe wekelijkse groep Biodanza voor
beginners.
Vanaf 6 september in ’t Leiehoes
Zou je dat wel willen? Dan is Biodanza iets voor jou.
Biodanza werkt door de jarenlang onderzochte combinatie van
bewegen, gevarieerde muziek, contact en plezier maken.
Ga mee op ontdekkingsreis, laat je verrassen door de diepe werking
van eenvoudige (dans)oefeningen.

Leren dat leven een kunst is
Het lichaam opnieuw ontdekken
Het terugvinden van je hart
Je eigen talenten ten diepste
ontwikkelen
De ware menselijke kwaliteit hervinden
Dat is Biodanza
~Rolando Toro (de grondlegger van Biodanza)~

Dans en muziek bieden een prachtige gelegenheid om jezelf te
ontplooien. Er is geen enkele danservaring voor nodig. Ook een goede conditie is niet vereist. Ooit geleerde
danspasjes mag je allemaal vergeten. Het gaat niet om het maken van mooie bewegingen. Elke oefening en elke
dans is steeds weer een uitnodiging om uitdrukking geven aan wat in jou leeft. Biodanza betekent letterlijk ‘de dans
van het leven’.
Je bent welkom
We starten in september met een nieuwe wekelijkse groep voor beginners. Hét moment
om kennis te maken en te ontdekken of Biodanza iets voor je is.
De lessen zijn: elke dinsdagavond van 19:30 tot 21:30 uur. Locatie ’t Leiehoes
Meer informatie, ook over kennismakingslessen: www.biodanza.nl / wekelijkse groep /
Heerlen. Of bel met Janneke 0642164956 of Anneke 0627850539
Het is fijn als je even laat weten dat je wilt komen.

LEIDING GEVRAAGD M/V
MET AFFINITEIT VOOR SCOUTING

www.leidinggevraagd.nl

Voor diverse leeftijdsgroepen
zoeken wij leiding m/v!

IETS VOOR JOU?!
Kijk snel op
www.leidinggevraagd.nl
voor de vacatures en
word leiding of bel voor
meer info.
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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

18

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.

19

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.
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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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’t Heerlens Heitje zet eerste stap
binnen het sociaal domein
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’t Heerlens Heitje is een initiatief van de gemeente
Heerlen in samenwerking met Heerlen Mijn Stad,
CoTown, Brightlands Smart Services Campus,
buurtorganisatie GMS, CBS en de VNG. Het wordt
financieel ondersteund door het fonds Urban
Innovative Actions (UIA) van de Europese Unie.
Meer informatie: heerlen.nl/heitje

Gemeente gaat samenwerking aan met Alcander
en Steunpunt Mantelzorg Parkstad. Het
innovatieve project ’t Heerlens Heitje zet een eerste
stap om samen te werken met maatschappelijke
organisaties binnen het sociaal domein. Ze heeft
in Alcander en Steunpunt Mantelzorg Parkstad
aantrekkelijke samenwerkingspartners gevonden.
Deze (welzijns)organisaties gaan de komende
periode als pilot eigen klussen aanbieden via de
app van ’t Heerlens Heitje.
Heerlen startte in 2021 als eerste Europese
gemeente een pilot met een digitale munt voor
het uitvoeren van klussen door inwoners in
hun eigen buurt. Met het project stimuleert ze
de burgerbetrokkenheid, de leefbaarheid in de
buurten en de lokale economie. Inmiddels zijn
er al 143 klussen uitgevoerd en 18 ondernemers
aangesloten. Deze aantallen groeien nog steeds.
Inwoners en ondernemers die meedoen, zijn
enthousiast en zien de meerwaarde van ’t
Heerlens Heitje. De samenwerking met Alcander
en Steunpunt Mantelzorg Parkstad is een nieuwe
mijlpaal binnen het project.
Nieuw soort klussen in de app
De komende periode zetten beide organisaties
verschillende karweitjes in de app van ’t Heerlens
Heitje. De eerste klus van JENS (onderdeel van
Alcander), namelijk het bouwen van een bloembak
met het materiaal van een oude zandbak, is al
geclaimd en was meteen een succes. En Steunpunt
Mantelzorg Parkstad zoekt via ’t Heerlens Heitje
inwoners die het leuk vinden om een wandeling te
maken met een minder mobiele buurtgenoot.
Inwoners uit Heerlen kunnen deze (sociale) klussen
uitvoeren en krijgen daarvoor een vergoeding in de
vorm van digitale munten. De verdiende beloning
(ook wel: Heitjes) kunnen ze uitgeven bij de
aangesloten Heerlense ondernemers.
Klein beginnen
Manager Jacqueline Koenen van welzijnsorganisatie
Alcander: "Vanuit Alcander (en de coöperaties
Heerlen STAND-BY! en JENS) stimuleren we
inwoners van Heerlen om deel te nemen en bij te
dragen aan de maatschappij. Dit sluit goed aan bij
het gedachtegoed van 't Heerlens Heitje. Vandaar
dat we elkaar gevonden hebben. Samen gaan we
onderzoeken of het platform voor onze organisatie
van toegevoegde waarde kan zijn. Onze klussen
bieden we aan via de app van ’t Heerlens Heitje.
We beginnen klein en bekijken wat we ervan leren.
Zien we dat het werkt, dan breiden we het aanbod
uit.”

De Luisterlijn: opnieuw meer
dan 350.000 gesprekken in 2021
Het aantal gesprekken dat vrijwilligers bij de
Luisterlijn voeren blijft onverminderd hoog. In
2021 werden er maar liefst 354.352 oproepen
beantwoord. Dat zijn er iets minder dan het
jaar ervoor. Volgens de organisatie, die het hele
jaar door, 24 uur per dagbereikbaar is, komt
dit voornamelijk door zwaardere en langere
gesprekken. Zo wordt er vooral contact opgenomen
bij verdriet, eenzaamheid of zorgen.
De behoefte aan een luisterend oor is de afgelopen
jaren flink toegenomen. Door de wereldwijde
pandemie raakten veel mensen sociaal steeds
geïsoleerder. Wanneer contact met familie,
vrienden of in de supermarkt, op straat niet altijd
mogelijk is, biedt de Luisterlijn uitkomst. “Dag en
nacht zitten getrainde vrijwilligers klaar om zonder
oordeel te luisteren naar mensen in kwetsbare
situaties. Mensen die op moeilijke momenten in
hun leven ondersteuning nodig hebben in de vorm
van een goed gesprek. Voor hen zijn we er. Maar
om aan die behoefte te blijven voldoen, blijven we
voor onze locatie in Heerlen ook altijd opzoek naar
nieuwe vrijwilligers.”
Over de Luisterlijn
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een
vertrouwelijk gesprek, per telefoon (088 0767
000), chat of mail. Door te luisteren helpen bijna
1.500 getrainde vrijwilligers zorgen, pijn en verdriet
(even) het hoofd te bieden. De Luisterlijn bestaat
al meer dan zestig jaar en wordt gefinancierd
door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport. Behoefte aan een gesprek? Bel 088
0767 000 of chat/mail via deluisterlijn.nl
Interesse om als vrijwilliger te komen werken?
Meld je aan via heerlen@deluisterlijn.nl of kijk op
de luisterlijn.nl
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Welzijnsstichting Alcander biedt aan: bewegingslessen
Ismakogie
Wat is Ismakogie?
Ismakogie is leuk, fijn en leerzaam! Ismakogie is geschikt voor iedereen: zowel mannen als
vrouwen. Ismakogie leert je om het lichaam op een goede en natuurlijke manier te
gebruiken, elk uur van de dag. Hierdoor worden spieren sterker, gewrichten soepeler en de
doorbloeding en de ademhaling verbetert. Omdat Ismakogie laagdrempelig is, kan iedereen
meedoen, zonder kans op overbelasting. Ismakogie is een heerlijke manier van bewegen!

Ervaringen
Een deelnemer schreef: Aangetrokken door de visie “goed bewegen is beter” ben ik
ismakogie gaan doen. Vaak ben ik in mijn leven er op gewezen rechtop te lopen of te staan.
Ik wist echter niet hoe dat moest. In het afgelopen jaar heb ik geleerd dat een goede
houding begint bij de steunpunten in je voeten. Dat was voor mij een openbaring. Ook heb
ik mij verbaasd dat je met kleine bewegingen het hele lichaam laat werken. Hoe meer ik dat
bewust werd hoe fijner de bewegingen aanvoelen. In de les zijn wij samen geconcentreerd
bezig, deze inspanning leidt tot ontspanning.
Nu ik weet hoe je een goede houding kunt krijgen ga ik het steeds meer toepassen. Soms zak
ik weer in maar dan weet ik mezelf te corrigeren. Mijn nieuwe uitdaging is minder pijn te
hebben van de artrose in mijn schouders en nek. Bij een scanonderzoek is de artrose
vastgesteld en dan heb je daar mee te leven met zo nodig pijnstillers. In de ismakogie
probeer ik de spieren te versterken en mede door een betere lichaamshouding verbetering
te krijgen.

Nieuwsgierig geworden?
Meer informatie en ervaringen van deelnemers leest u op: www.ismakogieparkstad.nl.
Of bel Ismakogie-docent Caroline Lemmens: het telefoonnummer is: 045-8501981.

Waar en wanneer?
De lessen vinden wekelijks op maandag plaats in Heerlen en Hoensbroek. Wilt u aan deze
activiteit meedoen, neem dan contact op met Ria Cools of Roos Ost van ‘Welzijnsstichting
Alcander’, telefoonnummer: 045-5602525, of mail naar receptie@welzijnsgroep.nl. Een
gratis proefles is mogelijk. Er zijn nu enkele plekken vrij, aarzel dus niet, want vol = vol!

Nieuws van
Flos Carmeli

F LO SN IEU WS
fluit, een link aan de muziek.
Muziekvereniging

Onze muziekvereniging is in de loop der jaren flink
veranderd. In de jaren 70/80/90 waren we een
harmonie met drumband, een blokfluitgroep, een
jeugd- en jongerenkoor, 4 balletgroepen en een
ritmische gymgroep. Toendertijd telden we ruim
225 leden. Een grote vereniging dus.
Door een veranderd tijdsbeeld waarin muziek,
zang en verenigingsleven helaas steeds minder
interessant werd, zijn we heden ten dagen veranderd
in een muziekvereniging met een harmonie en een
percussiegroep. Nog steeds muzikaal, aanzienlijk
minder leden (we tellen nu ongeveer 50 leden over
beide groepen) maar zeker niet minder gezellig
en nog steeds open voor nieuwe leden die hun
interesse voor muziek met ons delen.
In de glorietijden van de vorige eeuw verwisselden
we onze blauwe uniformen voor de bekende
groene uniformen die we de laatste (ruim) 40 jaar
hebben gedragen. De Flos, zo zei men, dat zijn
toch die muzikanten met die groene jasjes uit het
Schaesbergerveld. Precies dat zijn wij, herkenbaar
aan de appelgroene jasjes en zwarte broeken
met groene bies. In de jaren 80 aangeschaft voor
concerten en om mee op straat te lopen. Tijdens
de processie, bij het halen van de communicanten
of bij andere gelegenheden. Op straat lopen doen
we op dit moment niet meer. Concerten geven we
echter wel nog steeds. Daarom vonden we het
ook de hoogste tijd worden om onze uniformen
te vervangen voor iets moderners maar wel nog
herkenbaar als de Flos.
Inmiddels zijn er nieuwe uniformen aangeschaft
met behulp van een subsidie van het Prins Bernhard
Cultuurfonds.
Ook het logo kon wel een metamorfose gebruiken.
Na al die jaren was ook dat niet meer helemaal
van deze tijd. De faun die in ons logo verwerkt zit,
refereert waarschijnlijk aan de Bokkenrijders die
lang geleden Limburg onveilig maakten. Als half
mens en half bok is deze mythische figuur een
soort bosgod die wordt afgebeeld met een dubbele
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Om trouw te blijven aan deze faun (hij is per slot
van rekening al jarenlang aan onze vereniging in
het logo verbonden) hebben we deze figuur dan
ook in ere gehouden. In ons nieuwe logo - dat
binnenkort op alle media uitgerold gaat worden en
waar we hier alvast een voorproefje van geven - is
dan ook duidelijk weer een faun te herkennen.
Zodra onze nieuwe huisstijl compleet is, zullen
we een nieuwe update plaatsen met foto’s en
een concertdatum waar we ons in onze nieuwe
uniformen zullen presenteren.

Scan mij

rdebie@alcander.nl

Rachel De Bie

06-14 74 84 82

www.heelheerlenbeweegt.nl

VOLG HEEL HEERLEN BEWEEGT OP

06-28 51 17 63

Heerlerheide
Heerlerheide &
& Heerlen-Centrum
Heerlen-Centrum

vboesten@alcander.nl

Vivian Boesten

Hoensbroek
Hoensbroek &
& Heerlen-Zuid
Heerlen-Zuid

Sportconsulenten
volwassenen & senioren

De Fit en Fun regeling is een uitkering die een bijdrage in de
kosten van individuele maatschappelijke, sociale, sportieve
en/of culturele activiteiten levert.

Aanmelden kan via
www.heelheerlenbeweegt.nl/zomervakantie

Maandag 22 augustus
10:00 - 11:00 uur

SPORTPARK GRASBROEK

HEERLEN-CENTRUM

Woensdag 17 augustus
10:00 - 11:00 uur

Financiële regelingen

www.heerlen.nl/fit-en-fun-regeling
www.heerlen.nl/fit-en-fun-regeling

SPORTPARK VARENBEUK

HEERLERHEIDE

Woensdag 10 augustus
10:00 - 11:00 uur

JONGERENCENTRUM THE MAX

HOENSBROEK

Maandag 3 augustus
10:00 - 11:00 uur

THE FLASH

HEERLERBAAN

YOGA ACTIVITEIT

ZOMERVAKANTIE

Laagdrempelig sportaanbod voor 55+ers tegen een
relatief lage vergoeding. Via de site is het aanbod per
wijk te vinden.

www.heelheerlenbeweegt.nl/senioractief
www.heelheerlenbeweegt.nl/senioractief

SeniorActief (MBVO)

Vindplaats voor sport- en beweegaanbod voor mensen met
een beperking. Sportloket voor (gratis) advies op maat
Regioconsulent Chantal Bos | cbos@alcander.nl

www.iedereenkansporten-parkstad.nl/sport-zoeken
www.iedereenkansporten-parkstad.nl/sport-zoeken

Iedereen Kan Sporten Parkstad

Vindplaats voor sport- en beweegaanbod, locaties en
regelingen binnen de gemeente Heerlen.

www.sportinheerlen.nl
www.sportinheerlen.nl

Sport in Heerlen; Hét sportplatform

Voor jezelf of voor iemand anders? Neem dan eens een kijkje op:

OP ZOEK NAAR EEN SPORT
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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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Verborgen Romeinse schat weer
zichtbaar voor publiek

Heerlen is rijk aan archeologie met de restanten
van het Romeins badhuis als waardevol en
tastbaar voorbeeld. Maar Heerlen heeft nog een
verborgen schat: de Romeinse kelder aan de
Coriovallumstraat 17 onder makelaarskantoor
Aquina. Een klein kijkvenster in de gevel maakt
het mogelijk een blik te werpen op het ondergronds
Romeinse verleden. Voor wie dat niet weet, valt het
venster niet op. Wethouder cultuur, Jordy Clemens:
“Daar gaan we wat aan doen. We zijn trots op ons
rijke verleden. Laten we dat ook zichtbaar maken
zodat iedereen een glimp kan opvangen van zijn
of haar verleden. Het is nu - na zeventig jaar - de
hoogste tijd om de kelder nader te onderzoeken, te
reinigen en te presenteren aan het grote publiek.”
Maandag 20 juni 2022 startte het archeologisch
onderzoek.
Alle
resten
worden
zorgvuldig
gedocumenteerd en beschreven. Met die informatie
kan de archeoloog uitpluizen hoe men 2000 jaar
geleden de kelder heeft gebouwd. Daarna start
restauratieatelier Restaura met schoonmaken, want
de Romeinse resten zijn sterk vervuild met stof,
cement en verf van de moderne kelder. Restaura
zet daarbij de allernieuwste technieken in. Tijdens
het project wordt een reeks vlogs uitgebracht zodat
iedereen de werkzaamheden kan volgen.
Bewonderen
De kelder is tijdens kantooruren ook te bekijken via
een glasplaat in de vloer van het makelaarskantoor.
Heerlen wil echter dat men deze waardevolle schat
altijd kan bewonderen. Samen met Restaura
en makelaarskantoor Aquina wordt nagedacht
over hoe dat vorm kan krijgen. Die aanpassing
past bij de geplande werkzaamheden voor de
Coriovallumstraat die opnieuw wordt ingericht
met onder meer elementen die verwijzen naar de
Romeinse tijd.
Eerste archeologische object
De Romeinse kelder werd in 1952 blootgelegd en
hoort bij een Romeins woonhuis. In de keldermuur
zaten vijf nissen, waarin waarschijnlijk (olie)
lampjes stonden. De exacte grootte van de kelder
is niet bekend. De achterzijde van de muur was
door middel van dakpannen en een laag leem
waterdicht gemaakt. Het betreft unieke resten die
als eerste archeologische object in Heerlen zijn
behouden en bewaard voor de toekomt.
Heerlen-Centrum
De binnenstad van Heerlen
verandert de komende
jaren
ingrijpend.
Zo
moet de bezoeker in het
Romeins Kwartier de rijke
Romeinse
geschiedenis
weer voelen en beleven
in musea én in het
straatbeeld.

Heerlen start 'Sjpruut Sjop'
Heerlen krijgt een nieuwe 'winkel': de Sjpruut Sjop.
Hier kunnen ouders en aanstaande ouders die een
steuntje in de rug nodig hebben babyspullen krijgen.
Tegelijkertijd wordt de winkel een ontmoetingspunt
voor ouders waar zij ook terecht kunnen met hun
vragen over zwangerschap, bevalling en opvoeding.
Gemeente Heerlen huurt een pand in Heerlerheide
en geeft Alcander een subsidie om deze voorziening
op te zetten en te begeleiden in samenwerking met
de Bovengrondse Vakschool. De nieuwe Sjpruut
Sjop gaat in september open.
“Elk kind in Heerlen verdient een veilige en gezonde
start in een fijne omgeving”, stelt wethouder
Jordy Clemens. “We willen ouders hierbij graag
ondersteunen. Een bedje kan hierbij bijvoorbeeld
al van grote betekenis zijn. De Sjpruut Sjop biedt
uitkomst; voor spullen, maar ook voor advies én
een luisterend oor van andere ouders in de wijk.”
Kansrijk van start
De Sjpruut Sjop past in de Heerlense aanpak
'Kansrijk van Start'. Deze aanpak richt zich op
de gezondheid van (ongeboren) kinderen in onze
stad. Gedachte hierachter is dat de eerste 1.000
dagen cruciaal zijn voor een gezonde lichamelijke
en geestelijke ontwikkeling van een kind. Door
ouders en kinderen in die eerste fase te helpen
geven we de kinderen een betere start voor de rest
van het leven.
Steuntje in de rug
De Sjpruut Sjop is bijvoorbeeld bedoeld voor ouders
die problemen hebben en daardoor niet in staat
zijn om een babyspullenuitzet aan te schaffen. Voor
kleine spullen zoals kleertjes, dekentje en flesjes is
dat al geregeld. Ouders krijgen in samenwerking
met Stichting Babyspullen een Babystartpakket.
Maar er is ook behoefte aan grotere spullen, zoals
bijvoorbeeld een bedje, een kinderwagen of een
Maxi-Cosi.
Ontmoeting en advies
Behalve voor dit soort spullen kunnen ouders
er ook terecht voor ontmoeting met andere
(aanstaande) ouders, vragen, een luisterend oor
of advies. Dat doen we door de Sjpruut Sjop te
koppelen aan bestaande initiatieven vanuit Kansrijk
van Start, zoals het Jonge Ouders Project (JOP),
de Sjpruutcafés en het Ooievaarsmoedersproject
(Alcander/JENS) en het Vraag het aan Sjpruut
spreekuur (SCHUNCK).
Opening
De nieuwe winkel wordt gevestigd in Heerlerheide
waar de behoefte het grootst is. Het is de bedoeling
dat de winkel in september open gaat.

W IJK N IEU WS

Werkt er iets
niet of is er iets
kapot in jouw
straat, buurt of
in de stad?
Meld het!

Scan
mij!
Lukt het melden niet?
Bel met de gemeente om uw melding
door te geven via 14 045 of ga langs
bij de gemeentelijke informatiepunten
in SCHUNCK Bibliotheken.
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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

