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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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

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:		

(045) 572 08 72

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

(045) 572 20 70

Mondriaan

Volgende uitgave:
17 februari 2022

Gemeente Heerlen

Kopijstop:
Wo. 26 januari 2022

Jeugdgezondheidszorg Meandergroep

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.

088-459 7777

BS De Horizon

Rabobank:
NL97 RABO
012.24.92.625

Onder voorbehoud

112

088-506 62 62

Dierenambulance Limburg

0900-700 9000
144

Dieren in acute nood en/of gewonde dieren

14 045

GGD Zuid-Limburg

088-880 50 00
0900-699 0 699

Juridisch Loket

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:

Als uw auto aan een APK-keuring toe is ga dan naar:

St. Barbarastraat 10
6415 RV Heerlen
Telefoon 045 - 572 12 68

Kijk ook op
www.autobedrijfaretz.nl
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Occassions
APK
Onderhoud
Reparaties
Banden
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CARNAVAL in MSP
Zoals iedereen helaas ervaart en misschien lijfelijk ondervindt is Covid-19 nog steeds ongekend in ons
midden. Besmettingen lopen op en ontwrichten hierbij ons dagelijks bestaan. Vele culturele evenementen
zijn gecancelled en men wacht en hoopt spoedig op betere tijden. Mensen hunkeren naar het vertrouwde
leven vóór Covid-19.
Zo ook de Carnavalisten onder ons: wat mogelijk is, wordt gedaan en er wordt georganiseerd ….. echter
niemand kan op korte termijn een uitspraak doen over het wel, dan niet kunnen beleven van dit spektakel!
Er zijn plannen gemaakt door de samenwerkende Carnavalsverenigingen in MSP: de Prinsengarde Coriovallum
en de JCV Pannesjop voor het komende seizoen. De start in november is helaas daarbij al gecancelled en
mogelijk gaat er nog meer niet door. Edoch er is goede hoop dat er misschien in of vanaf januari toch iets
georganiseerd kan worden met de dan geldende aangepaste regels van de overheid!
Zoals wellicht reeds bekend is dat JCV Pannesjop vanaf dit komende seizoen 2021-2022 ondergebracht is in
het Sportcafe ‘Schaesbergerveld’ aan de Schaesbergerweg. Omdat daar ook de Prinsengarde Coriovallum
hun domicilie hebben, besloten beide verenigingen om nog meer samen te werken om de Carnaval in de
wijken van MSP te promoten en te beleven. Daarbij komt ook nog dat JCV Pannesjop dit seizoen hun 4x11
jarig bestaan van de vereniging hoopt te vieren. Mocht dit komende seizoen door de omstandigheden niet
lukken, dan is er altijd nog een uitwijkmogelijkheid om dat bij de start van het nieuwe seizoen in november
2022 te doen.
Het programma van beide verenigingen ziet er voorlopig als volgt uit:
		PRINSENGARDE CORIOVALLUM
		
Zaterdag
8 januari 2022 v.a. 20.00 u
		
Zondag
16 januari 2022 v.a. 12.00 u
		
Zaterdag
29 januari 2022 v.a. 19.00 u
		
Zondag
6 februari 2022 v.a. 10.00 u

Proklamatie
Bonte Middag met tal van artiesten
Receptie
Frühshoppen

		JCV PANNESJOP
		
Zaterdag
15 januari 2022
v.a. 14.11 u
Proklamatie
		
Zaterdag
12 februari 2022 v.a. 20.00 u
Feestavond t.g.v. het 4x11 jarig Jubileum
		
Zondag
20 februari 2022 v.a. 11.11 u
Receptie en aansluitend v.a. 16.00 u de
									Kindermiddag
Al deze festiviteiten vinden plaats in het Sportcafe Schaesbergerveld.
Op Carnavalszaterdag 26 februari 2022 organiseren beide verenigingen wederom de
Optocht door de wijken van MSP met een aangepaste route vanwege de verhuizing van
JCV Pannesjop naar het Sportcafe Schaesbergerveld.
Aansluitend zal een Optochtbal door beide verenigingen in het Sportcafe georganiseerd
worden tot – wanneer mogelijk – in de kleine uurtjes.
Dit alles natuurlijk onder voorbehoud v.w.b. de komende maatregelen tegen Covid-19.
Laten we hopen dat e.e.a. vooralsnog doorgang kan en mag vinden.
De Prinsengarde Coriovallum en JCV Pannesjop wensen u in dit gezamenlijke bericht heel veel gezondheid
toe, ‘kiek oet’ en hopelijk tot ziens op mogelijk een van onze festiviteiten.
Verder wensen wij u hele fijne Feestdagen, een goeie roetsj en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar 2022!
Namens beide genoemde Carnavalsverenigingen,
Jan Braam
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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

U kunt bij ons terecht voor:
• Algemene fysiotherapie
• Manuele Therapie
• Schouderklachten
• Revalidatie COPD en andere longziekten
• Oncologische revalidatie, bewegen tijdens en na kanker
• Geriatriefysiotherapie, valpreventie, Parkinson, CVA
• (Sport) revalidatie
• Oedeemtherapie/ lymfedrainage, aanmeten steunkousen
• Medische training, oefentherapie en fitness
Wij zijn te bereiken op:
Kasteellaan 31 - Kerkraderweg 54 - Voskuilenweg 129-F in Heerlen

Tel. 045 - 541 04 44
www.fysiomolenberg.nl – info@fysiomolenberg.nl
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De school in de wijk en de wijk
in de school

OBS de Droomboom ligt in de prachtige wijk MSP.
Zo divers als de wijk is qua inwoners zo divers is
ook de school. Alle culturen, geloven, soorten en
smaken zijn op school vertegenwoordigd. Deze
smeltkroes proberen we elke dag weer te vertellen
dat de wereld in het klein op school vertegenwoordigd is maar dat het soms ook maar een kleine
wereld is. De afgelopen 2 jaar hebben we onderzocht wat onze kernwaarden zijn. We hebben de
volgende drie vastgesteld:

Onze werkvisie is daarop afgesteld en de missie die
we ons hebben gesteld is dat we van elk kind een
meesterwerk willen maken. We willen hun talenten
en kwaliteiten verkennen, gebruiken en uitbreiden.
We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen.
De eerder genoemde wereld in het klein en de
kleine wereld waarin kinderen opgroeien willen we
uitbreiden. We willen ze wereldwijs maken. Daarvoor zijn allerlei initiatieven in gang gezet die nu
door de coronapandemie niet allemaal even snel
uitgevoerd kunnen worden maar ons streven is om
dit snel op te pakken. De komende maanden, als
de rust in de maatschappij weer is teruggekeerd,
gaan we allerlei initiatieven ontwikkelen. Daarbij
hebben we soms de wijk en zijn inwoners nodig. U
zult daar beslist via allerlei kanalen over horen en
zien.
Heerlen-Noord behoort ook tot een van de 20
wijken die tot de Gelijke Kansen Alliantie be
horen en waar de komende jaren (20/25 jaar)
veel geld zal worden geïnvesteerd om dit deel van
Heerlen op een positieve manier een flinke boost
te geven. Daar hebben we allemaal een rol in; ook
OBS de Droomboom. We gaan daarover zeker met
onze kinderen in gesprek, zij zijn tenslotte de inwoners van nu en de toekomst. Nu wordt daar nog te
veel over gesproken aan vergadertafels en achter
bureaus. Alles wat er de afgelopen jaren is “afgebroken” dient tegen het licht te worden gehouden
en weer in ere worden hersteld als dat dienend is
voor de wijk en dus ook voor de kinderen. Laten
we het “de hygiëne moet weer op orde komen”

noemen. Persoonsvorming (waar is het fatsoen en
respect gebleven?), wijkagenten en BOA’s bereikbaar, naschoolse activiteiten, maatschappelijk werk
zichtbaar. Een trendbreuk is daarvoor nodig. We
kunnen nog uren terugkijken op wat allemaal niet
goed is gedaan of gegaan, maar nu de blik vooruit,
het klagen en de irritaties achter ons latend. Laten
we doen zoals leerkrachten en kinderen al jaren
doen:
Leren van en met elkaar! Dan kan de school
de wijk in en de wijk de school in.
Ron van Mierlo
Directeur OBS de Droomboom

Zin om samen gezellig te
lunchen?
Vind je het gezellig om met andere mensen samen
te lunchen? Kom gerust een keertje uitproberen.
Wanneer?
Iedere donderdag van 11.30 uur tot 13.00 uur
Wel de woensdag ervoor vóór 12.00 uur even aanmelden via
stichtingwijkpresentieparkstad@gmail.com
of
fiencruts@home.nl
of
tel. 06-28988782 of 06-51371722
Waar? Meezenbroekerweg 70, Heerlen
Kosten? € 1 per persoon
Iedereen is van harte welkom!
Stichting Wijkpresentie Parkstad
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Welzijnsstichting Alcander biedt aan:
bewegingslessen voor 50-plussers: 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. Ismakogie voorkomt en verbetert voet-,
bekkenbodem-, rug-, nek- en schouderklachten. Ismakogie is ook heel goed voor mensen
met ademhalingsproblemen, rugpijn, reuma of artrose. Ismakogie leert je de juiste houding
tijdens het zitten, staan en lopen. Omdat Ismakogie laagdrempelig is, kan iedereen
meedoen, zonder kans op overbelasting. Ismakogie is een heerlijke manier van bewegen!
Wilt u meer weten? Kijk op www.ismakogieparkstad.nl of bel Ismakogie-docent Caroline
Lemmens: het telefoonnummer is 045-8501981
Waar en wanneer?
• Gemeenschapshuis ’het Leiehoes’, Limburgiastraat 36, 6415 VT Heerlen op
maandagochtend van 9.30 uur tot 10.30 uur.
• Wijkgebouw ‘Ons Trefcentrum’, Pius XII Plein 38, 6433 CZ in Hoensbroek op
maandagochtend van 11.30 tot 12.30 uur en de tweede groep van 13.30 tot 14.30
uur. Deze groep is in oprichting.
Nieuwsgierig geworden?
Wilt u aan deze activiteit meedoen, neem dan contact op met Truus Custers van
‘Welzijnsstichting Alcander’, tel. 045-7111560 en 045-5602525, of mail naar
tcuster@alcander.nl.
Een gratis proefles is mogelijk. Er zijn nog enkele plekken vrij, aarzel niet, want vol = vol!

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

20.00 - 22.00 uur

Buurtcentrum MSP

The Break

Leiehoes

The Break

Leiehoes

zaal BMV MSP

Leiehoes

Leiehoes

Taalgroep Ned. lezen allocht.

Sociaal Buurt Team inloop

Kienen

Huiswerkbegeleiding 8-16jr

Fit & Slank “in 8 weken”

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

Leiehoes

Ismakogie

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

19.00 - 19.45 uur

16.00 - 18.00 uur

12.30 - 16.30 uur

12.00 - 14.00 uur

10.00 - 12.00 uur

09.30 - 10.30 uur

08.30 - 12.00 uur

Leiehoes

Wereldgeschiedenis lessen

Hoe laat

Waar

Activiteit

Jeffrey Sprenger

Patrick Smeets

Sandra Zegers

Contactpersoon

Tim vd Bosch

Tim vd Bosch

Marlène van Erp

Claudia Lange

Jeffrey Sprenger

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

www.fitenslank.nl

jsprenger@alcander.nl

zaal open vanaf 12.30 uur

info@sociaalbuurt
teamheerlen.nl

szegers@alcander.nl

info@fabiusopleidingen.nl

E-mail/website

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

06-54350347

06-28750380

045-5724832

045-5604004

045-2042030

045-5602525

0162-426808

Contactpersoon Tel.nr

Scouting St. Jan Baptist Luc Stel

Alcander

Alcander ouderenwerk

Alcander

Organisatie

Madeleines

Big Band Heerlen

Vievre Body & Mind

Fit & Slank

Alcander

Leiehoes

Standby

Alcander

Alcander

Fabius Opleidingen

Organisatie

Vanwege de coronamaatregelen adviseren wij u om eerst contact op te nemen met de contactpersoon

Activiteitenoverzicht MSP
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DONDERDAG

VRIJDAG

ZONDAG ZATERDAG

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

Jamboreepad 2

Leiehoes

Waar

Sporthal Palemig

Leiehoes

Leiehoes

Kienen

Badminton

Jokerclub

Repetitie Harmonie

Badminton 50+

Activiteit

Wereldgeschiedenis lessen

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

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

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

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

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

045-5722887

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

Vanwege de coronamaatregelen adviseren wij u om eerst contact op te nemen met de contactpersoon
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gedeelte voor stadslandbouw, zal begin
Herinrichting sportvelden van
feestelijke aftrap worden gegeven.
start
Eind november is begonnen met de herontwikkeling
van de oude sportvelden aan de Govert Flinckstraat.
Naast een waterbuffer (aan te leggen door het
Waterschap) komt er een ‘gedenkbomenbos’.

9

2022 een

Op de foto: Charles Claessens, wethouder en Petra
Haakma van Stadslandbouw.
Peter Pauwels

Vanuit de gemeenteraad is aangegeven dat Heerlen
meer bomen moet planten, en het liefst gekoppeld
aan een thema. Zo komt in de MSP-wijk op deze
plek het gedenkbomenbos. Doel hiervan is een
prachtige plek te realiseren voor rust en bezinning.
Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Het
gedenkbomenbos wordt weergegeven als een
Keltische boomcirkel die bestaat uit 39 bomen.
De cirkel of kring bevat diverse soorten bomen
elk met een bijzondere betekenis. Rond de kring
kunnen nog andere bomen worden aangeplant,
die geadopteerd kunnen worden. Vanzelfsprekend
komt hierover nog meer informatie.
Ondertussen is Charles Claessens, wijkwethouder
MSP, op uitnodiging van de redactie, een kijkje
komen nemen. Petra Haakma van Stadslandbouw
was ter plekke aanwezig om de nieuwe aanpak van
Stadslandbouw toe te lichten.

De wethouder was onder de indruk van het werk dat
al op korte termijn verzet is, op het toch behoorlijk
grote terrein. “MSP is grotendeels volgebouwd,
dus de natuurlijke herinrichting van het terrein
maakt het wonen in deze wijk weer een stukje
mooier” aldus Claessens, die in zijn portefeuille als
wethouder ook aandachtsgebied ‘duurzaamheid’
heeft.

Samen met de andere projecten waaronder de
eerder genoemde waterbuffer en het nieuwe
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Kindervakantiewerk Heerlen

Hulp met QR-code nodig?

Dringend vrijwilligers nodig!

Beste inwoners van MSP,

Volgend jaar bestaat KVW Heerlen alweer 10 jaar.
We willen dan flink gaan uitpakken door met de
kinderen naar de leukste parken te gaan. Dit kan
helaas alleen als we genoeg vrijwilligers hebben.
Lijkt het je leuk om 1 of meerdere dagen mee te
gaan?

Gezien de QR-code steeds meer vereist gaat
worden in deze Corona-tijd, hebben we besloten
om de mensen die moeite hebben om dit in orde te
maken te helpen. Indien u een van deze personen
bent, nodigen wij u graag in 't Leiehoes uit om u
hierbij te helpen.

Geef je op via kvwheerlen@gmail.com en laat
weten welke dagen je kunt. Dit is van 02.08.2022
t/m 05.08.2022. Graag zien wij genoeg vrijwilligers om de kinderen een leuke week te bezorgen.

Op donderdag 23 december tussen 11.00 en
17.00 uur reserveren wij hier de tijd voor.

Alvast bedankt.
Groetjes sandra Dammer, organisatie KVW Heerlen

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!
(vanwege de geldende coronamaatregelen kunnen de
tijden afwijken)

Wat heeft u nodig?
• Uw DigiD inloggegevens, deze hebben wij nodig
om een QR-code aan te maken. (Dit kan ook de
app op de smartphone zijn, hierbij is alleen de
pincode nodig)
• Een smartphone als u de QR-code op uw telefoon
wilt hebben. Heeft u geen smartphone? Geen
probleem, dan printen wij de QR-code voor u
uit!
Indien u geen DigiD heeft, kunnen we deze meteen
voor u aanvragen. Wat heeft u dan nodig?
• Uw ID-kaart
• Uw adresgegevens
• Een telefoonnummer en/of e-mailadres
Wij vragen wel iedereen om een mondkapje mee
te nemen.
Misschien tot dan!
Tim van den Bosch,
Gemeenschapshuis 't Leiehoes

Samen op
Heerlen

pad

met

W IJK N IEU WS
Programma december:
Busplus

Niet mobiel en toch op pad?
Mensen ontmoeten en samen
uitstapjes maken? Rijd dan mee
met Busplus Heerlen! Een bus
die 55-plussers uit Heerlen,
voor een klein bedrag, vervoert naar markten,
winkelcentra of supermarkten. Ook dagtripjes
zoals ritjes naar de Eifel, een bezoek aan een
museum en andere bezienswaardigheden,
staan op het programma.
Van maandag t/m vrijdag kunt u zich van 09.00 tot
12.30 uur via telefoonnr 045-2002439 aanmelden
voor de Busplus Heerlen.
Na
inschrijving
ontvangt
u
het
actuele
programmaoverzicht en daarna elke maand een
actueel programmaoverzicht.
Op internet zijn de actuele ritten ook te zien.
Heeft u wat kunnen vinden waar u graag mee zou
willen gaan? Belt u dan met het kantoor. Uw ritten
worden dan geboekt of u krijgt te horen dat de bus
al vol is en dan wordt u op de reservelijst geboekt.
Vervolgens wordt u dan op de dag voor de geboekte
rit door de chauffeur gebeld en zal deze u aangeven
hoe laat u wordt opgehaald. Als u op de reservelijst
staat voor een rit wordt u ook een dag vóór de
geplande rit gebeld of u wel of niet mee kunt.
Op de dag van de geboekte rit wordt u rond de
geplande tijd opgehaald. Hou rekening met een
speling van 30 min.
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Maandag 20 december: Winkelcentrum Gangelt
en lunchen, denk aan uw internationale QR code.
Dinsdag 21 december: Weekmarkt Heerlen en
een bezoek aan het Loon.
Woensdag 22 december: Makado Beek overdekt
winkelen en uw laatste kerstinkopen doen.
Wij van Busplus Heerlen wensen u fijne feestdagen
en een voorspoedig 2022 met mooie ritten met het
BusPlus Heerlen busje.
Rob Rörik en Giesela Mols
www.busplusheerlen.nl

Bij het instappen in de bus wordt u geholpen
(indien nodig) door de chauffeur, die u ook zal
helpen bij het uitstappen. Dat u de autogordel
vastzet is vanzelfsprekend, opdat u veilig vervoerd
kunt worden. De ritprijs rekent u dan ook met de
chauffeur af.

Gymnastiek voor ouderen

Onder auspiciën van Alcander worden diverse
activiteiten georganiseerd, waaronder gymnastiek voor ouderen.
U bent van harte welkom:
Wanneer alle klanten voor de rit zijn opgehaald,
gaat het op weg richting de geplande activiteiten.
Bij alle activiteiten of het nu winkelen is of een
rondrit, zullen we altijd een moment vinden
om gezamenlijk koffie te gaan drinken, behalve
wanneer we gaan lunchen. Aan het eind van de
dag wordt u dan weer thuis afgezet.

Op dinsdag: In het Juphuis, Schandelerstraat
81 van 11.00 uur tot 12.00 uur
Op woensdag: In de gymzaal Meezenbroekerweg (bij de school) van 14.30 uur tot 15.30 uur.
Hopelijk tot gauw!
Het gymteam van Alcander
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V E I L I G H EID IN DE WIJK

Meld uw beveiligingscamera aan bij ‘Camera in Beeld’
Ondernemers en burgers die beveiligingscamera’s bij hun bedrijf of woning hebben kunnen die laten
registreren bij ‘Camera in Beeld’. Op die manier kunnen ze de politie helpen bij het oplossen van incidenten
en misdaden.
De particuliere camera’s maken (binnen de daarvoor geldende regels) niet alleen opnames van hun eigen
terrein, maar soms ook van een stukje openbare ruimte. Voor de politie kunnen deze camerabeelden een
waardevolle bijdrage zijn bij het oplossen van strafbare feiten zoals inbraken, overvallen en berovingen. Dan
is het wel belangrijk dat de politie snel kan beschikken over eventuele opnames.
Online database
Burgers en ondernemers helpen daarbij als ze hun camera’s aanmelden bij ‘Camera in Beeld’. Dat is een
online database van de politie, waar alle (particuliere en overheids-)camera’s op een kaart staan aangegeven.
Zo heeft de politie overzicht welke camera’s op welke plek hangen en waar zij opnames van maken.
Contact met de eigenaar
Is ergens iets gebeurd? Dan kan de politie via dat systeem heel snel zien of er camera’s in de buurt zijn. Als
dat zo is, neemt de politie contact op met de eigenaar van de betreffende camera en vraagt of de beelden
gebuikt mogen worden voor het oplossen van de zaak. De politie kan dus niet zonder toestemming van de
eigenaar de beelden bekijken.
Wilt u een bijdrage leveren aan het opsporingswerk van de politie? Meld uw camera dan aan bij
www.politie.nl/onderwerpen/camera-in-beeld.html. Daar staan ook antwoorden op veel gestelde
vragen.

VIEVRE Body & Mind
Ken jij Vievre al?
Kijk maar even op de website: www.vievrebodymind.nl
Ook Vievre heeft zich aangepast aan de huidige maatregelen::
Woensdag 10.00-11.00 uur Body & mind training locatie Kissel
Woensdag 16.00-17.00 uur Combi bodytraining locatie Kissel
Zaterdag 15.00-16.00 uur Body & mind training locatie gymzaal
Zaterdag 16.00-17.00 combi bodytraining locatie gymzaal
(Voor de Personal trainingen hebben wij helaas geen plaatsen meer)

Voor de trainingen op de Kissel zijn beperkte plaatsen beschikbaar. Wij maken daarom op de
zaterdagmiddag gebruik van de gymzaal (ingang Eindhovenstraat) zodat wij voldoende ruimte hebben
om de nodige afstand te houden.
Wij hopen zoveel mogelijk mensen in beweging te mogen houden d.m.v. onze trainingen zowel matig
intensief of een tandje lager.

Facebook: Vievre Body & Mind
Email: marlene.vanerp@home.nl
Telefoon: 06-49800153

BU U RTPREVEN TIE
Buurtpreventie MSP
Het is en blijft steeds weer een hele beproeving
om een eigentijdse en dus duurzame kerstboom
te plaatsen op de Kasteellaan. De boom wordt
zoals altijd geleverd door de Stichting Wijkbeheer
MSP, maar je moet er vervolgens zelf voor zorgen
dat die boom wordt geplaatst. Ook dit jaar heeft
Sita Bottenberg dit, naast zoveel andere klussen,
weer op zich genomen. Ze heeft gezorgd voor
een gat in de grond en ook voor de benodigde
stroomtoevoer. Hierbij is het wel opmerkelijk en
tegelijkertijd hilarisch om tijdens het aanbrengen
van de kerstversiering een mondkapje te moeten
dragen.
Uiteindelijk is alles, weliswaar met veel moeite en
omwegen, maar in pais en vree, gelukt. De boom
staat er prachtig bij en de lichtjes schitteren in
de winterse avonden. De kerstboom levert een
wezenlijke bijdrage aan de kerstsfeer in onze wijk.
We hopen dat de kerstverlichting ook figuurlijk
licht brengt in deze sombere en donkere tijden, die
door Corona wordt overheerst. Laten we daarnaast
tevens hopen dat de feestverlichting ook een
vreedzame uitwerking zal hebben.
Beste Sita; we zullen de lezers alle besognes
besparen die jij hebt moeten overwinnen om alles
voor elkaar te krijgen. Maar namens iedereen in de
wijk wil ik je hartelijk danken voor alle moeite en
je ook complimenteren met het eindresultaat. Het
is geweldig!
In heel MSP staan 5 sfeervolle kerstbomen. Een
sfeer die ook gevoelens en gedachten oproepen.
Iedereen realiseert zich dat het afgelopen jaar
een bijzonder enerverende tijd is geweest en nog
steeds is. Niet alleen voor ons in MSP, maar in
heel Heerlen, Limburg, Nederland en de rest van
de wereld. Een wereld die wordt geteisterd en
geknecht door een virus dat zich in diverse variaties
aan ons opdringt. Het virus maakt niet alleen erg
veel slachtoffers, ontwricht de economie, maar nog
erger, het zet mensen tegen elkaar op en speelt ze
ook tegen elkaar uit. Dat leidt tot tegenstellingen
en tweespalt, hetgeen heel erg is. We moeten in
deze crisis kunnen vertrouwen op het gezonde
verstand van de mensen en dat iedereen doet wat
men moet en kan doen. Laten we tevens de wens
uitspreken dat we het virus snel onder controle
hebben en er een einde komt aan alle ellende.
In deze crisisperiode zijn veel, vaak anonieme,
slachtoffers gevallen. Er zijn ons echter ook mensen
ontvallen die een bijzondere positie in onze wijk
innamen. In dit kader wil ik graag Martje Geurts
en Kees Collin vermelden. Martje heeft jarenlang,
met veel energie, passie en liefde, op geheel eigen
wijze speeltuin Meezenbroek bestierd. Daardoor
heeft zij het mogelijk gemaakt dat veel kinderen
daar konden spelen en de speeltuin een echte
ontmoetingsplek werd, waar de mensen elkaar
konden treffen.
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Kees Collin heeft jarenlang een grote rol van
betekenis gespeeld in de inmiddels opgeheven
wijkvereniging W.V.KCC. Wij zijn zowel Martje
als Kees erg veel dank verschuldigd en we zullen
altijd met respect aan hun terugdenken. De
herinneringen aan hun, zal voor velen een bron
van inspiratie blijven. Wij wensen hun familie, in
deze kerstperiode erg veel sterkte.
Gelukkig zijn er ook in de huidige tijd mensen
bereid om zich belangeloos en vrijwillig in te zetten
voor de wijk. Zij vormen in wezen de ruggengraat,
maar ook de toekomst van MSP. Ook hen willen
we, vanaf deze plaats, hartelijk danken voor al
hun betrokkenheid en inzet. Hierbij moet ik altijd
denken aan een historische uitspraak van president
Kennedy. Vrij vertaald komt het hierop neer: "Kijk
wat jij voor de wijk kan doen en niet wat de wijk
voor jou kan doen".
Ik wens u allen een gelukkig kerstfeest en een
voorspoedig en gezond 2022.
Karel Zwakhalen

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
De das
Nu de koude periode weer is aangebroken, de
dagen kort zijn geworden en wij voor de open haard
blijven, is er ook voor het dierenrijk een andere tijd
aangebroken.
Zoogdieren hebben hun wintervel aangetrokken,
vogels hun donspakket. Na zich gedurende de
overvloedige zomer zo veel mogelijk volgepropt
te hebben met eten moeten de opgebouwde
vetreserves er voor zorgen dat de winter overleefd
kan worden. Nóg is er voldoende voedsel. Wormen
en slakken zijn er nog volop, gevallen fruit en noten
bieden nog een volle maag voor de meeste dieren.
Maar langzaam aan wordt het meer en meer grillig.
Voedsel wordt schaarser, de nachten kouder en na
de eerste vorst is de grond hard geworden en zijn
bladerpakketten aan elkaar geplakt.
Om zo min mogelijk energie te verspillen moet
elke overbodige verplaatsing worden voorkomen,
de dieren gaan in spaarstand. Aan voortplanting
wordt door de kleinere dieren en vogels pas in het
voorjaar gedacht. De grotere dieren, zoals reeën,
hebben de paring al een tijdje achter de rug en ook
zij maken zich pas in het voorjaar weer druk over
de kalfjes die dan geboren moeten worden. Dat ligt
ongeveer net zo bij de das.
Sinds een aantal jaren is ook de das een vaste
bewoner van MSP en dan met name in en om het
Kapellerbos. En hoewel u hem vast nog nooit gezien
heeft, omdat hij vooral in het holst van de nacht
actief is, is hij nadrukkelijk aanwezig. Voor wie de
sporen van de das kent mag dat geen verrassing
zijn, want de sporen van de das zijn goed zichtbaar.
We hebben het immers niet over een klein beestje.
Het betreft hier de grootste marterachtige die in
Nederland voorkomt. Vrouwtjes wegen tussen 7 en
14 kilo, mannetjes wel tot 17 kilo. En ze eten alles
wat ze tegen komen, van insecten tot muizen, van
kadavers tot fruit en zelfs vis wanneer het ze uit
zou komen.
Ik vergelijk de das met een kleine beer. Hij is groot,
log en luidruchtig vooral, eet alles op zijn pad en
woont in holen. De holen worden burcht genoemd.
Deze burcht graaft hij zelf en worden van generatie
op generatie gebruikt en na verloop van tijd dus
behoorlijk van omvang, soms meer dan 100 meter
lang. Elk jaar wordt er namelijk een beetje uitgebreid
door verder te graven en meer in/uitgangen te
maken. De das woont er in familieverband en dat
brengt mij terug naar de voortplanting.
De paring heeft weliswaar in het vroege voorjaar
al plaatsgevonden, maar net als bij het ree heeft
een das een uitgestelde draagtijd. De jongen
worden geboren in januari/februari wanneer het
moederdier in winterrust verblijft. Het is geen
winterslaap te noemen, maar in de winter blijft de
das toch veelvuldig in zijn burcht. Dat kan omdat
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hij in de zomer en herfst een behoorlijke speklaag
heeft opgebouwd en er zijn gevallen bekend waarbij
ze een wintervoorraad aanleggen.
Hierdoor kunnen de jongen, die naakt geboren
worden en de eerste weken blind zijn, veilig groot
worden gebracht. Erg kwetsbaar dus en praktisch
dat mama dan in de buurt is om bescherming te
bieden en dan gelijk ook warm te houden.
In de burcht is er een speciale kraamkamer waar
de jongen geboren worden en verblijven totdat ze
kunnen zien en lopen. Ook daarna verblijven ze
nog lange tijd ondergronds en komen vaak pas in
het vroege voorjaar, rond maart, voor het eerst
buiten.
De das zelf krijgt u maar moeilijk te zien bij uw
dagelijkse wandeling. Het zijn vooral de sporen die
zijn aanwezigheid verraden. Let daarbij op flink
graafwerk in de vorm van holen/burchten, maar
ook midden in weilanden op zoek naar voedsel.
Prenten, vaak zo groot als kindervoetjes. Kleine
kuiltjes in de grond met daarin uitwerpselen.
Deze uitwerpselen zijn, afhankelijk van het
seizoen, voorzien van fruitpitten. Wissels, vaste
paden vaak dwars door het weiland waarlangs
hij zijn nachtelijke strooptochten voert. Of grijze
haren in het prikkeldraad. Allemaal tekenen van
aanwezigheid van deze prachtige dikzak.
Toine Ramakers
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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

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

Manuela Seegers,
manager Hulp bij Huishouden
06-43364471

Zolang wij maar beperkt open zijn kunt u onze heerlijke menu’s laten bezorgen of afhalen.
Bestellen kan heel gemakkelijk via onze website of
telefonisch 045-5458550
Kijk op onze website www.oudepoorthuys.nl voor de actuele openingstijden.

W IJK N IEU WS
’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.
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Open volgens afspraak

Verboom

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

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK
HEERLEN
VAN KARNEBEEKSTRAAT 11
6415 EK HEERLEN
045 572 99 92
WWW.TANDPROTHETISCHEPRAKTIJKHEERLEN.NL
DOMINIQUE CONINGS

MARK VERDOES

LAAT UW
GEBITSPROTHESE
GRATIS
DIGITALISEREN

BIJ TPP HEERLEN HEBBEN WE REEDS IN 2015 ALS ÉÉN VAN DE EERSTEN IN
DE REGIO STAPPEN GEZET IN DE DIGITALE TANDPROTHETIEK.
WE ZIJN DE EVOLUTIES OP DE VOET BLIJVEN VOLGEN EN TOEPASSEN.
NU 4 JAAR LATER, IS VOOR ONS HET MOMENT AANGEBROKEN DAT WE NOG
EEN STAP VERDER KUNNEN GAAN. WE HEBBEN GEÏNVESTEERD IN
SCANNERS MET DE HOOGSTE PRECISIE, PRINTERS EN COMPUTERS OM EEN
KOPIE VAN UW HUIDIGE GEBIT TE MAKEN. VOEG HIER NOG ONZE KENNIS
EN ERVARING AAN TOE, EN WE ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT WE VOOR
IEDERE PATIËNT HET BESTE RESULTAAT KUNNEN GARANDEREN.

WAAROM UW PROTHESE
DIGITALISEREN/VOORDELEN?
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 PATIËNTCONTACT
VOLLEDIGE SERVICEVERLENING
VOORUITSTREVEND
NIEUWSTE TECHNOLOGIEËN

MAAK VRIJBLIJVEND
UW AFSPRAAK:
+045 572 99 92
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vervangen door een modern gegalvaniseerd stalen
De Meezenbroekervijver:
exemplaar. Best jammer!
pareltje in MSP
Praat met een (oud-)Meezenbroeker over de vijver
en je kunt er donder op zeggen dat het gesprek
gaat over ijspret. “Vreuger, wah. Toen kos’te noch
sjaatse op d’r viever. Went de sjoél oetwoar, dan
hongevieër, es jeugd va Meezenbroek, doaasjtondelangk op ‘t ies’.
Herinneringen aan vervlogen tijden, mag je wel
zeggen. Geen lange winters meer, en zeker geen
schaatspret op de vijvers die MSP rijk is. Maar ach,
ook in een andere seizoen zijn vijver en omgeving,
prachtige plekjes in de buurt, zeg maar gerust één
van de pareltjes in MSP.
De naam van de vijver, hoe kan het ook anders, is
ontleend aan de gelijknamige wijk: Meezenbroek.
‘Broek’ staat hierbij voor ‘moerassig of drassig
land’. Een mogelijke verklaring van ‘Meezen’ kan
duiden op ‘Bartholomeus’. Het zou zich dus hier
kunnen handelen over het land of stuk grond van
Bartholomeus.
De vijver zal in ieder geval al bestaan hebben
tijdens of na de bouw van kasteel Meezenbroek
(eerder genaamd ‘adelijck huis Meysenbroeck’),
zo rond 1700, waarover we al schreven in een
vorig wijkblad. In die tijd was een vijver vol vette
karpers, een goede aanvulling op het doorgaans

Door de ligging centraal in de wijk en de toename aan
vrije tijd, kwam het in 1933 al gauw tot oprichting
van Hengelsportvereniging ‘de Edelkarper’. Maar
er gebeurde meer op de vijver. Direct na de
oorlog, in 1945, werd de vijver het decor van de
bevrijdingsfeesten. Midden op de vijver werd een
vlot, gemaakt van lege olievaten, gelegd waar
avonden lang orkesten speelden. Rond de vijver was
alles verlicht en ook de brug was feestelijk versierd.
In de jaren ’60 en ’70 vonden er shows plaats van
radiografisch bestuurbare bootjes en werden op
en rond de vijver nog diverse andere activiteiten
gehouden, waaronder een rommelmarkt.
Door de aanwezigheid van natuurlijke bronnen
werden begin jaren ’80 twee nieuwe vijvers
gemaakt aan de noordkant van de Kasteellaan. We
hebben daarmee een aanzienlijk vijveraanbod in
de wijk waarmee de hengelsport een behoorlijke
‘boost’ kreeg. In 2012 kreeg de vijver een wat
natuurlijk aanzien, de diepte werd aangepast en
hekjes rondom verdwenen. Toen de vijver voor
de nieuwe opmaak werd drooggelegd kwam een
dubieus object boven water: een machinegeweer
van het merk Kalashnikov. Wel wat anders dan de
onschuldige schaatspret.
Misschien hebben de lezers van dit artikeltje zelf
nog herinneringen aan de vijver, bijvoorbeeld de
grootste snoek die er ooit gevangen is, of andere
feesten die er plaatsvonden.
Neem dan contact op met wijkbewoner en wijkbladauteur Peter Pauwels (06 3979 2585). Wie weet
kunnen we er nog een vervolg op maken.
Peter Pauwels

eenvoudige menu. Zo kende het nabijgelegen
kasteel Schaesberg zelfs meerdere vijvers voor het
kweken van vis. Maar voor omwonenden was het
in die tijd ‘not done’ om een stekje uit te gooien
in water van de hoge heren. Je moest het eens
wagen!
Toen het kasteel niet meer werd gebruikt, zette
ook het verval van de vijver in. Pas in 1932 werd
besloten de vijver op te knappen en kreeg deze de
uiteindelijke vorm van een groot uitgevallen kegel.
Ook kwam er het bekende witte houten bruggetje
en al gauw vonden sierlijke zwanen er hun thuis
en broedplaats in de grote rhododendronstruiken.
En voor menig bruidspaar vormde de vijver met
het houten witte bruggetje een romantisch decor
voor de bruidsreportage. Helaas is het bruggetje

Bron foto’s Wim Giebels
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Vernielingen op het Meezenhofje
Spoorverdubbeling Heerlen
Landgraaf
Helaas vinden er nog steeds vernielingen plaats
op het Meezenhofje (Doctor Kuyperstraat/Talmastraat).
Na de zoveelste keer herstellen van het hofje zijn
we op zoek naar een pasbare oplossing.
Woon jij rond het Meezenhofje en wil je meepraten over een nieuwe inrichting?
Geef dan je naam en e-mailadres op aan
secretarismsp@gmail.com van Stichting wijkbeheer MSP. Je krijgt dan t.z.t een uitnodiging om in
een team in gesprek te gaan over de mogelijkheden
en voorkeur voor een andere inrichting.
Karel Zwakhalen

In 2021 en 2022 verdubbelt ProRail in opdracht
van de provincie Limburg de spoorlijn HeerlenLandgraaf. De spoorverdubbeling maakt een tweede
grensoverschrijdende reizigerstrein per uur naar
Duitsland mogelijk. Zo wordt het gemakkelijker om
over de grens te wonen, werken, studeren of te
winkelen.
ProRail heeft Swietelsky opdracht gegeven de
werkzaamheden uit te voeren. We verdubbelen
niet alleen het spoor, maar passen ook bestaande
spoorviaducten aan (Euregioweg, Melchersstraat
en Spoorstraat in Landgraaf) en realiseren nieuwe
viaducten (Spoordamstraat in Heerlen). De overweg
aan de Glas mij-Weg verdwijnt, evenals station De
Kissel. De gemeente Heerlen sluit de Glas mij-Weg
via het nieuwe viaduct aan de Spoordamstraat
aan op de Mijnspoorweg. Ten slotte passen we de
opstelterreinen voor treinen (emplacementen) en
perrons van de stations Heerlen en Landgraaf aan.
We voeren onze werkzaamheden zoveel mogelijk
uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00
en 19.00 uur. Een deel van de werkzaamheden
voeren we uit tijdens buitendienststellingen:
periodes waarin er geen treinen rijden.
Die periodes zijn al gepland: de weekenden van
28-31 januari 2022. Daarna voert Swietelsky het
grootste deel van het werk uit in een negenweekse
spoorsluiting van 5 maart tot en met 7 mei
2022. We informeren u hier tijdig over.
Volg het hele project via
www.swietelsky-rail.nl/projecten/
spoorverdubbeling-heerlen-landgraaf/
Volg de bouw
Op het bouwterrein in het Glas mij-park in Heerlen
is een uitkijkpunt ingericht. Vanaf deze uitkijkpunt
heeft u zicht op de werkzaamheden vanaf een
veilige locatie. De uitkijkpunten zijn sinds 18
oktober toegankelijk.
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Heerlen dicht
netwerk

gaten

in

AED-
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Meld u als vrijwilliger aan via www.hartveilig.nl.
Na afronding verzorgt Hartveilig de aanmelding bij
Hartslagnu.

Een AED is een apparaat dat helpt bij een
hartstilstand. De gemeente heeft AED-apparaten
op meerdere plaatsen hangen. Kijk op de site van
de Hartstichting voor meer informatie over AEDapparaten.
Bij een hartstilstand geeft de AED stroomstootjes.
Hierdoor moet het hart weer gaan kloppen. Als
iemand binnen 6 minuten gereanimeerd kan
worden, is de kans groot dat hij of zij het overleeft.
Bij een hartstilstand is het belangrijk dat er zo snel
mogelijk een AED in de buurt is. De 112-centrale
roept burgerhulpverleners op om direct naar
het slachtoffer te gaan of om een AED te halen.
Burgerhulpverleners zijn opgeleide vrijwilligers
aangemeld bij Hartslagnu. Zij zijn oproepbaar bij
een hartstilstand in de buurt. De burgerhulpverlener
krijgt een code toegezonden om de AED-kast te
openen.
We
zoeken
altijd
burgerhulpverleners
(vrijwilligers) die kunnen reanimeren in een
noodsituatie. Meld u aan via Hartslagnu.nl of
Hartveilig.nl als burgerhulpverlener bij het
Reanimatie Netwerk Heerlen.

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
beLeo de Groot
gaat
letterlijk
‘uit het
taalt
u
de
lening
terug.
Zo
kosten
de
zonnepanelen
dak ‘ voor zijn oven. Een pepernoten
uliefhebber
niets. Integendeel
ze zich
leveren
geld op. Kijk op
heeft
alugemeld.
www.heerlen.nl/zonnepanelenproject
voor
meer informatie.

U kunt ook bijdragen aan het Reanimatie Netwerk
door een AED aan te schaffen en deze aan te
melden bij het Reanimatie Netwerk. De gemeente
vergoedt gemaakte kosten voor de aanschaf van
een AED-kast.
Als vrijwilliger moet u aan een aantal voorwaarden
voldoen:
* minimum leeftijd is 18 jaar
* mobiele telefoon bezitten
Voor geïnteresseerden die nog geen geldig
reanimatiecertificaat hebben, biedt de gemeente
een aantal kosteloze cursussen aan. Dit gebeurt
in samenwerking met onze partners. Het gaat om
een basiscursus reanimeren, inclusief het gebruik
van een AED.
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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.

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2022!
Welkom bij Skin & Nailcare

Voor vragen of info kunt u contact opnemen met

06-44397122

U kunt terecht voor:
*Gezichtsbehandelingen
*Pedicure (ook medisch)
*Permanent make-up
*Kunstnagels (gel & acryl)
*Waxen
*Brazilian wax
Kortom, verzorging van top tot teen!

of neem een kijkje op mijn Facebookpagina of mijn
website

www.skinandnailcare.nl
Ik werk op afspraak en tevens in de avonduren

Hopelijk mag ik u snel welkom heten bij Skin & Nailcare!
Liefs, Cindy Klinkenberg

skinandnailcare
Amsterdamstraat 79 - 6415 BV - Heerlen
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1 loket voor buurtinitiatieven: voor
vragen, hulp of subsidie
Gemeente verbetert dienstverlening
aan inwoner die actief wil zijn in de
buurt

dienstverlening staat nadrukkelijk genoteerd als
een van de opgaven in de begroting van 2022. Het
college wil dat onderdelen van de gemeente beter
met elkaar gaan samenwerken, met als doel om
tot een betere focus en samenhang te komen in de
dienstverlening aan inwoners.

Inwoners van Heerlen die een idee of initiatief
voor hun buurt hebben, kunnen op 1 centraal punt
terecht bij de gemeente: voor hulp, informatie
of subsidie. Niet alleen als 1 gezicht naar buiten
toe, maar ook achter de schermen werken
verschillende disciplines nu samen binnen 1 team.
Hiermee beoogt de gemeente de dienstverlening
aan burgers op het gebied van buurtparticipatie te
verbeteren.

Adriane Keulen, wethouder Buurtgericht Werken
en Charles Claessens, wethouder Beheer en
Onderhoud: “Elke inwoner die de buurt gezelliger,
mooier of veiliger wil maken, moeten wij koesteren.
Daarom zijn wij uitermate blij met dit nieuwe loket
voor alle buurtinitiatieven. Burgers die een actieve
rol willen spelen in hun buurt moeten gemakkelijk
en snel worden geholpen”.

De gemeente heeft allerlei subsidiemogelijkheden
voor burgers die aan de slag willen om hun buurt
leuker, schoner of veiliger te maken. Zo is er
de Buurtactie voor sociale activiteiten; Heerlen
Schoon en de Buitenkans met de buurtdeal zijn
er voor mensen die de openbare ruimte willen
verbeteren. Vanuit de 1-loket-gedachte zijn alle
subsidiemogelijkheden gebundeld en gemakkelijker
te vinden via: www.heerlen.nl/buurtinitiatief
Per mail is het team te bereiken via
buurtinitiatieven@heerlen.nl of telefonisch via
het reguliere nummer van de gemeente (0455605040, vraag naar het team Buurtregie).
Opgave voor 2022
Het bundelen van krachten op het gebied van

bloemenboetiek

Helga
Kasteellaan 87b - Heerlen
Tel. 572 03 61

ALLES VERS BEREID UIT EIGEN KEUKEN

ALLES VERS BEREID UIT EIGEN KEUKEN

Indische Specialiteiten
Nasi schotel

(nasi goreng, rendang,		
sambal goreng boontjes, atjar, kroepoek)

13,75

Bami schotel

13,75

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

		

Saté schotel (nasi of bami, 3 stokjes saté,

Warme Surinaamse broodjes
Bakkeljauw (kabeljauw)		
Garnalen				
Kerrie kip				
Ketjap kip				
Pom (kipfilet, kippendij, zoutvlees)
Rendang (pittig rundvlees)
Smoor (zoet rundvlees)			
Losse Surinaamse gehaktbal

5,20
5,20
4,75
4,75
6,20
5,20
5,20
3,20

(rund)

Saté (2 stokjes + satésaus, gedr. uitjes)
Surinaamse gehaktbal (rund)
Surindi (gehaktbal, satésaus, taugé,

10,00

saus, uitjes, atjar)

6,20
4,20
6,20

gedroogde uitjes)

Saté ajam

		

7,50

(3 varkenssaté + lontong,		
satésaus en gedroogde uitjes)

7,50

Rendang

(pittig rundvlees)			

4,20

Smoor

(zoet rundvlees)			

4,20

(3 kipsaté + lontong,
satésaus en gedroogde uitjes)

Saté babi

Nasi goreng		

			 3,50

Bami goreng		

			 3,50

Sambal goreng boontjes			

3,20

Tja

(gewokte groenten in zoete saus)		

3,20

Atjar (Tjampoer of Ketimoen)		

2,20

Kroepoek 					 2,20

Roti Massala kipfilet
(broodpannenkoek, massala kip, kousenband,

10,75

aardappel, ei, zuur)

Emping / Cassave 				

2,50

Gado Gado

		

7,20

(runderragout, groenten in		
gepaneerde pannenkoek)

3,20

Lemper

2,75

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

(op bestelling)

Diverse sambal			

0,75

(van mild tot zeer pittig)

Div. gekoelde dranken		

2,00

o.a. Cola, Ginger Beer, Fernandes,
Spa, Melk, Ice-Tea, Bier

Risolles

Volg ons ook op
Rotterdamstraat 100A Heerlen
Di. t/m zat. 12:00 - 19:00 uur
Zondag en maandag gesloten
045 - 707 40 66

Indische snacks

en

(rijstrolletje gevuld met kip)		

Martabak Telor

(ei, rundergehakt,		
lente-ui in loempiavel)

3,00

Spekkoek

3,20

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

