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Postadres wijkbeheer:
Stichting Wijkbeheer MSP
Limburgiastraat 36
6415 VT Heerlen
Tel. 045-5725888 of
06-12967308
www.wijkbeheermsp.nl

Belangrijke telefoonnummers
Alarm: Politie - brandweer - ambulance
Politie (geen spoed)

112
0900-8844

Brandweer (algemeen)

088-4507450

NightCare (na 17.00 uur + weekend)

577 88 44

Acute zorg aan huis

561 61 62

Afvaltelefoon (RD4) (€0,45 p.gesprek)

0900-4441234

Kopij/advertenties:
wijkbladmsp@gmail.com

Alcander (Hoofdkantoor)

560 25 25

Alcander (Buurtcentrum MSP)

204 20 30

Redactie:
Rob Lukácsi
Sandra Zegers
Huub Strolenberg
Henk Pelzer
Charles Krutzen

Apotheek Meezenbroek

572 13 44

Artsenpraktijk Kasteellaan

572 09 69

Zuyderland (voorheen Atrium Heerlen )

576 66 66

Basisscholen:		

BS De Horizon

572 08 72

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

572 20 70

RABO-bank:
NL97 RABO
012.24.92.625

Buurthulp MSP

785 12 69

CAD (Alcohol en Drugs)

571 95 77

Dierenambulance

571 47 73

Volgende uitgave:

Gemeente Heerlen

Kopijstop editie 3 2019:
Wo. 5 juni 2019

GGD (algemeen)

Uitgave editie 3 2019:
Do. 27 juni 2019
Aanleveren kopij:
Kopij en foto’s uitsluitend
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.

14 045
850 66 66

Jeugdgezondheidszorg Meandergroep

566 54 33

Kindertelefoon

0800-0432

Meander Thuiszorg

0900-699 06 99

Meld Misdaad Anoniem

0800-7000

Ongediertebestrijding

572 13 98

Pastorie Schandelen

572 34 73

Politie Aanlooppunt MSP

0900-8844

Servicetelefoon Gemeente Heerlen/Openb.
werken
Sensoor (SOS Telefonische Hulpdienst)
Storingnummers:

Woningcorporaties:

14 045
571 99 99

Gas, electriciteit

0800-9009

Geiser

0900-1405

Kabeltelevisie

0900-1884

Watervoorziening
Weller

043-309 09 09
404 86 00

Woonpunt

088-050 60 70

De Voorzorg

522 32 55
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Mag ik me even voorstellen:
Het bestuur Stichting Wijkbeheer MSP (deel 1)
Huub Strolenberg (Voorzitter)
Ik ben in 2003 opnieuw
getrouwd, vader van
Natascha en verzorger
van Janneke, Koen,
Evelien en Nicolle en
woon sinds 2002 met
Yvonne, kinderen en
Bella, onze viervoeter
in Palemig.
Sinds
2003
heeft
iemand
mij
weten
te strikken voor het
vrijwilligerswerk
en
ik vind het hartstikke
leuk.
Het
geeft
voldoening om voor anderen iets te kunnen
betekenen en het verreikt je leven!
In september 2011 ben ik gevraagd om toe te
treden tot de Stichting Wijkbeheer MSP en ik moet
toegeven dat er veel werk aan de winkel is of zijn
het uitdagingen?
Gelukkig hebben we veel vrijwilligers, die met ons
samenwerken en zich inzetten voor een leefbare en
veilige buurt.
Momenteel werk ik als Teamleider van Proces
& Kwaliteitsbeheersing en Teamleider van
Productiecoördinatie & Planningen bij de Business
Improvement & Change bij APG in Heerlen.
Daarnaast ben ik ook eigenaar van HST-all
design, een grafisch designbureau. Mijn hobby's
zijn fotograferen, filmen en monteren, grafische
ontwerpen maken en de natuur. Mijn passie is
vissen!
Mocht je nog vragen hebben stel ze dan gerust
voorzitter@wijkbeheermsp.nl

Thijs Deckers (Secretaris)
Ik ben Thijs Deckers,
32 jaar oud, en sinds
2013 woonachtig in de
wijk MSP. Ik ben in 2015
getrouwd met Maud en

ik werk bij de gemeente
Eindhoven als raadsadviseur/Plaatsvervangend
Griffier.
Najaar 2018 ben ik
toegetreden
tot
het

bestuur van Stichting Wijkbeheer MSP in de functie
van secretaris.
Mijn hobby’s zijn hardlopen, wielrennen, skiën en
het volgen van de (gemeenteraads)politiek.
Mocht u nog vragen hebben stel ze dan gerust via
secretaris@wijkbeheermsp.nl

Nico Deliege (Penningmeester)
Mijn naam is Nico
Deliege en ik woon
al mijn hele leven in
MSP. Ik ben vader
van
2
kinderen
en
nog
eens
stiefvader van een
drietal.
Inmiddels
hebben we al acht
kleinkinderen.
En
nummer negen is op
komst.
Vanaf nu ga ik als
vrijwilliger
Huub
Strolenberg ondersteunen als penningmeester van
de Stichting Wijkbeheer MSP. Hebt u nog vragen
dan ben ik per e-mail te bereiken.
penningmeester@wijkbeheermsp.nl
Volgende uitgave meer bestuursleden!
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Even voorstellen....

Het bestuur van Flos Carmeli heeft twee nieuwe bestuursleden.
Welkom Michiel en Veerle! Wij willen ze graag aan u introduceren.
Wie ben je?
Hallo beste lezer, ik ben
Michiel van Criekingen. Ik
ben 21 jaar en studeer aan
Zuyd hogeschool. Ik speel
al tien jaar snare drum en
mag sinds een jaar of drie
drummen. Dit doe ik met veel passie en plezier.
Niet alleen speel ik snare, ook vind ik het leuk om andere mensen te helpen dit instrument te leren spelen.

SAMEN MUZIEK MAKEN IS HET
LEUKSTE OM TE DOEN.
Waarom ben je lid geworden van Flos Carmeli?
Ik ben lid geworden nadat ik door een paar mensen
werd meegenomen naar deze leuke en leerzame vereniging. Een nieuwe uitdaging omdat het niveau een
graadje hoger lag en ik nog niet bekend was met de
klank van een harmonie.
Wat maakt Flos Carmeli bijzonder?
Het bijzondere aan de Flos zijn de mensen en de
samenstelling daarvan: een bloeiende jeugd en een
familiaire sfeer. Daarnaast vind ik de muziek die we
spelen erg interessant. Van rock classics naar klassiek
maar ook pop. Voor eenieder wat wils en voor de muzikant een gezonde uitdaging.
Waarom ben je toegetreden tot het algemeen
bestuur?
Ik ben van leerling muzikant naar muzikant gepromoveerd een jaar of acht geleden, daarna ben ik ook
les gaan geven. Toen ben ik in de muziekcommissie
gestapt en nu is de volgende stap het algemeen bestuur.
Een leuke en spannende uitdaging die ik met de medebestuursleden wel aandurf.
Wat wil je gaan doen of veranderen als bestuurslid?
ik wil in eerste instantie niet veel veranderen, alleen
het bestuur helpen met de taken die liggen en die ons
te wachten staan. Graag maak ik mij sterk voor de
muzikanten van onze vereniging en de muzikantjes
van de toekomst

Wie ben je?
Hoi mijn naam is Veerle Erkamp-Habets. Ik ben 35
lentes jong, getrouwd met Patrick en moeder van
2 jongens Milan van 12 en Tristan van 7. Ik werk
bij Van Melick op de Heerlerbaan. Ik ben inmiddels dik
een jaar lid van deze prachtige
harmonie en speel de bariton sinds ik bij de Flos zit.
Hiervoor speelde ik de bugel
bij een andere vereniging.
Waarom ben je lid geworden van Flos Carmeli?
De vereniging waar ik
eerst speelde redde ik niet
meer met het werk wat ik op dat moment deed en
toen zei mijn leidinggevende - die toevallig ook de
voorzitter van de Flos is Frank - ‘waarom komen jullie niet eens bij ons kijken?’ Als 1e is onze zoon gaan
kijken bij de percussiegroep. Dat beviel hem zo goed
dat ik ook graag wilde kijken en besloot er bij te gaan.

MUSIC WAS MY FIRST LOVE AND IT
WILL BE MY LAST!!
Wat maakt flos carmeli bijzonder?
Het is een hele warme vereniging waar je je meteen
bij welkom voelt. Erg familiair en niemand voelt zich
beter dan de ander. Wat me ook erg opvalt is dat iedereen elkaar altijd wilt helpen om samen nog beter te
worden.
Waarom ben je toegetreden tot het algemeen
bestuur?
Ik help graag mensen op welke manier dan ook. Om
iets te kunnen betekenen voor de harmonie leek me
dit een goed idee. Samen met de vereniging nog meer
leuke dingen organiseren en regelen was iets wat ik
graag voor zo’n leuke vereniging terug wil doen.
Wat wil je gaan doen of veranderen als bestuurslid?
Op dit moment een ondersteunende rol vooral zijn. Ik
ga eerst meelopen en kijken wat ik kan betekenen voor
ze en hulp bieden waar ik kan.

L E N T E F E E S TEN - KO N IN G SDAG
5
te verdienen valt!
LENTEFEESTEN – KONINGSDAG
MSP
Ook hebben wij op deze middag iets nieuws bedacht
zaterdag 27 april 2019
voor eerst de kinderen en later ook de ouders en
Reeds voor de elfde maal organiseren de samenwerkende Carnavalsverenigingen Prinsengarde Coriovallum en JCV Pannesjop ook dit jaar weer de
Lentefeesten MSP, waarin opgenomen de viering
van Koningsdag in de wijken van MSP!
Zoals vorig jaar is het feestterrein wederom de
Speelplaats van de nieuwe BMV MSP aan de Eindhovenstraat en de Zutphenstraat. Deze straten zullen ook een functie vervullen in het feestgebeuren!
Ook dit jaar valt deze viering in de schoolvakantie,
echter dit hoeft geen belemmering te zijn om er
wederom een geweldig feest van te maken! Toch?

iedereen die maar wil: KARAOKE
Hiervoor kunnen jullie je opgeven bij de discjockey
en die zal bepalen wanneer je aan de beurt bent.
Lijkt jullie dat niet geweldig?

Het programma ziet er als volgt uit:
Van 12.00 tot 13.00 uur FIETSVERSIEREN
De materialen voor dit fietsversieren worden
wederom gratis ter beschikking gesteld, zoals:
ballonnen, gekleurd papier en vlaggetjes. Uiteraard
mogen papa’s en mama’s helpen om ze zo mooi
mogelijk te versieren, zodat je er met recht trots
op mag zijn.
Van 13.15 tot 14.00 uur OPTOCHT DOOR DE
WIJKEN VAN MSP
Dit gaan we doen met alle kinderen die zo trots zijn
op hun karretje! Iedereen mag meelopen: Oma,
opa, buurvrouw, buurman, vriend of vriendinnetje
die geen karretje hebben: IEDEREEN! Dan wordt
het ook één grote optocht.
Gebruikelijk wacht hen na afloop van de optocht
enkele versnaperingen.

Ook zijn inmiddels op jullie school: OBS de
DROOMBOOM kleurplaten uitgereikt (zie ook
pagina 14 in dit blad) die jullie op de dag zelf bij
het podium (vlakbij de DJ) kunnen inleveren. Een
vakkundige jury zal deze kleurplaten beoordelen
en aan het eind van de middag vindt dan een
prijsuitreiking plaats in 3 leeftijdsgroepen.
In elke groep vallen drie prijzen te verdienen! DOE
JULLIE BEST!
Deze middag wordt muzikaal wederom opgeluisterd
door onze
huis-DJ BIG TIME Berry!
Ook zal er weer een SPRINGKUSSEN staan waar
eens heerlijk op gesprongen kan worden door de
jeugd! Schoentjes uit en NIET gevaarlijk doen!
Verder wordt er een VRIJMARKT gehouden
voor jong en oud. Er zijn 15 kramen GRATIS
ter
beschikking.
Opgave
via
emailadres:
msplentefeest@gmail.com

De route is als volgt: Achterkant BMV – LA
Eindhovenstraat – RA Den Boschstraat –
RA Middelburgstraat – RA Amsterdamstraat – RD
Colijnstraat – RA Verschuurstraat - RA Gebrs. de
Wittstraat - RA Limburgiastraat – LA Zutphenstraat
– RA Eindhovenstraat terug naar het beginpunt de
speelplaats.
Vanaf 14.00 uur kunnen alle kinderen op het
terrein meedoen aan de spelletjes welke op een
kaart aangegeven staan en afgetekend worden en
waarvoor bij inlevering van de kaart een zak snoep

Mochten alle kramen bezet zijn, kun je zelf nog
een plaatsje zoeken met een zelf meegebrachte
tafel. Deze markt komt in de Eindhovenstraat en
de Zutphenstraat rondom het feestterrein. Deze
wegen zullen worden afgezet. Succes!
Tevens wordt op deze feestelijke dag uiteraard
gezorgd voor een hapje van de BBQ en een drankje!
Om 18.30 uur is het EINDE van de FESTIVITEITEN.
Tot ziens op het FEESTTERREIN op de SPEELPLAATS
van de BMV MSP aan de Eindhovenstraat.
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Bewegingscentrum Healthy Body

Een weldaad voor Body & Mind

SPORTEN VOOR VROUWEN (alle leeftijden)
"een weldadige beleving van bewegen zonder me te hoeven af te matten"
"een vredig en voldaan gevoel na deze les"
"alsof het leven minder zwaar is na zo'n heerlijke les"
Dit zijn enkele reacties op de woensdagles van 19.00 uur. De fysiogym is bewegen binnen de grenzen van je mogelijkheden,
zowel fysiek als mentaal een prettige manier van trainen. Of je nou pas wil beginnen met een milde vorm van sporten,
of je hoofd "leegmaken", of je nu zwanger bent, herstellende van een ziekte, burn out, reumatische klachten, arthrose,
overgangsklachten, nek- en rugproblemen of overgewicht. Deze les is geschikt voor iedereen, jong en oud en oefeningen
kunnen altijd worden aangepast.
Lestijden:
Maandag:
Woensdag
Woensdag
Vrijdag: 		

19:30-20:30 uur
19:00-20:00 uur fysiogym
20:00-21:00 uur
18:30-19:30 uur

Wil jij ook graag eens ervaren hoe deze les voelt? Dat kan; kom gratis
en vrijblijvend een proefles meedoen. Wij hanteren geen inschrijfgeld
of contracten.
(meedoen met een fanatiekere les kan natuurlijk ook!)
Geen inschrijfgeld, geen opzegtermijn!

Wil je graag wat meer informatie? Bel gerust 06-49800153
of mail naar marlene.vanerp@home.nl
Gymzaal Limburgiastraat

Eén les per week		
= € 20,00 per maand
Onbeperkt
= € 25,00 per maand
Leskaart van 10 lessen: € 58,- (1 jaar geldig)

Kijk ook op onze facebookpagina:
www.facebook.nl/bewegingscentrumhealthybody

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
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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

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

20.00 - 22.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Leiehoes

Leiehoes

Leiehoes

The Break

Leiehoes

zaal BMV MSP

Leiehoes

Leiehoes

Aerobic en Tai Chi (zelfverd.)

Bridgeclub Golden Troef

Kienmiddag

Huiswerkbegeleiding 9-14jr

Fit & Slank “in 8 weken”

Combi-Bodyfit

Big Band

Muziekgroep v dames

Gymzaal Eindhovenstr

Sporthal Palemig

Leiehoes

Leiehoes

Govert Flinckstraat

Boksen

Badminton

Emotioneel Lichaamswerk

Bridgen

Voetbal - Senioren trainingen

The Break

gymzaal Meezenbroek

zaal BMV MSP

Leiehoes

zaal BMV MSP

Jeugdwerk 4-8jr

Sport & Spel v Senioren

Combi-Bodyshape

Bridgeclub ’t Leiehoes

Combi-Bodyfit

20.00 - 21.00 uur

19.30 - 23.00 uur

19.00 - 20.00 uur

14.30 - 15.30 uur

10.00 - 13.00 uur

Hoe laat

19.30 - 21.00 uur

19.30 - 00.00 uur

19.00 - 22.00 uur

19.00 - 22.00 uur

19.00 - 21.00 uur

18.15 - 19.30 uur

14.00 - 15.30 uur

Govert Flinckstraat

Voetbal - Junioren trainingen

19.00 - 21.00 uur

14.00 - 15.30 uur

Jamboreepad 2

Explorers 15 t/m 18 jaar

15.30 - 18.30 uur

The Break

The Break

Break’s Kitchen 9-14 jr

14.00 uur

Tienergroep 9-14jr

Juphuis

Linedancegroep

11.00 - 12.00 uur

10.00 - 12.00 uur

Waar

Leiehoes

Yogagroep

Leiehoes

Buurtcentrum MSP

Taalgroep Nederlandse les

Fabiënne Joosten

Mevr. Walraven

Patrick Smeets

Sandra Zegers

Kasteellaan 192

Contactpersoon

Healthy Body

Bridgeclub ’t Leiehoes

Healthy Body

Alcander ouderenwerk

Alcander

Alcander

Mevr. Moonen

Organisatie

w.v. K.C.C.’13

Bridgeclub de Mijnstreek

Uit Je Bol

BC Palemig

United Sport & Boxing

w.v. K.C.C.’13

Marlène van Erp

Tim vd Bosch

Marlène van Erp

Patrick Smeets

Fabiënne Joosten

Fabiënne Joosten

Tim vd Bosch

Contactpersoon

John Scheilen

Jos Muller

Tim vd Bosch

Diana Schat

Marc Reynders

Scouting St. Jan Baptist Luc Stel

Alcander

Line Dance groep

Alcander ouderenwerk

Alcander

Wijkagenten

09.00 - 12.00 uur

Activiteit

Inloopcentrum Kasteelln

Inloopspreekuur wijkagenten

Organisatie

E-mail/website

marlene.vanerp@home.nl

www.fitenslank.nl

fjoosten@alcander.nl

szegers@alcander.nl

szegers@alcander.nl

E-mail/website

E-mail/website

j.scheilen@woonpunt.nl

bcdemijnstreek.nl

06-49800153

045-5724832

06-49800153

045-2042030 psmeets@alcander.nl

045-2042030 fjoosten@alcander.nl

045-2042030 fjoosten@alcander.nl

045-5724832

Tel.nr

045-5724832

www.bcpalemig.nl

mhc.reynders@ziggo.nl

045-5722887 www.stjanbaptist.nl

045-2042030 fjoosten@alcander.nl

045-5724076

045-2042030 psmeets@alcander.nl

045-2042030 szegers@alcander.nl

0900-8844

Tel.nr

045-5724832

045-5724832

Tim vd Bosch

Tim vd Bosch

Madeleines

06-49800153

Marlène van Erp

06-54350347

045-2042030

045-5724832

045-5724832

045-2042030

045-2042030

045-5602525

Healthy Body

Claudia Lange

Fabiënne Joosten

Tim vd Bosch

Tim vd Bosch

Sandra Zegers

Sandra Zegers

Truus Custers

Contactpersoon Tel.nr

Big Band Heerlen

Fit & Slank

Alcander

Sociëteit v. ouderen

Bridgevereniging

Alcander

Alcander

Alcander

Organisatie

Hoe laat

19.00 - 19.45 uur

16.00 - 18.00 uur

13.30 - 16.30 uur

13.30 - 16.30 uur

10.45 - 11.45 uur

10.00 - 12.00 uur

Bridge

Waar

Activiteit

(om de week)

19.30 - 20.30 uur

Buurtcentrum MSP

Taalgroep Ned. lezen allocht.

09.30 - 10.30 uur

Leiehoes

Ismakogie

Hoe laat

Waar

Activiteit

Activiteitenoverzicht MSP
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DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

09.30 - 11.30 uur
09.30 - 11.30 uur

Papieren spreekuur (hulp bij Buurtcentrum MSP
invullen van formulieren)

Buurtcentrum MSP

Juphuis

Leiehoes

Sporthal Palemig

Leiehoes

Leiehoes

Leiehoes

zaal BMV MSP

Leiehoes

Waar

Buurtcentrum MSP

Leiehoes

Govert Flinckstraat

zaal BMV MSP

The Break

Jamboreepad 2

Vrouwengroep

Kienen

Kundalini Yoga

Badminton

Bijeenkomst Gem. de Bron

Jokerclub

Repetitie Harmonie

Badminton 50+

Kundalini Yoga

Activiteit

Naailes

Bridge

Voetbal - Junioren trainingen

Combi-Bodyfit

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

Scouts 11 t/m 15 jaar j+m

10.30 - 12.00 uur
12.00 - 17.00 uur

Jamboreepad 2

Leiehoes

Leiehoes

Welpen 7 t/m 11 jaar j+m

Repetitie percussiegroep

Bordspellengroep

Waar

Sporthal Palemig

Leiehoes

Leiehoes

Activiteit

Recreatief Badminton

Geloofsgemeenschap

Geloofsgemeenschap

(elke oneven week)

Jamboreepad 2

14.00 - 17.00 uur

10.30 - 12.30 uur

10.00 - 12.00 uur

Hoe laat

13.00 - 15.00 uur

10.00 - 12.00 uur

Waar

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

Hoe laat

19.30 - 21.00 uur

19.00 - 21.00 uur

18.30 - 20.30 uur

18.30 - 19.30 uur

18.15 - 19.30 uur

10.00 - 13.00 uur

09.30 - 11.30 uur

Hoe laat

21.00 - 22.30 uur

20.00 - 22.30 uur

19.45 - 21.45 uur

19.30 - 22.30 uur

19.30 - 21.30 uur

19.00 - 22.00 uur

19.00 - 20.30 uur

14.00 uur

Activiteit

Voetbal - Senioren trainingen Govert Flinckstraat

09.30 - 10.30 uur

Buurtcentrum MSP

Sociaal Buurt Team inloop

09.00 - 10.00 uur

Leiehoes

Bloedprikdienst

Hoe laat

Waar

Activiteit

Contactpersoon

John Scheilen

Luc Stel

Fabiënne Joosten

Marlène van Erp

Marc Reynders

Tim vd Bosch

Sandra Zegers

Contactpersoon

Roel Aerts

Dirk Haagmans

Mevr. A. Eussen

Tim vd Bosch

Diana Schat

Roel Aerts

Harmonie Flos Carmeli

Gate to Heaven

Gemeente De Bron

BC Palemig

Organisatie

Mevr. A. Eussen

Tim vd Bosch

Diana Schat

Contactpersoon

Tim vd Bosch

www.bcpalemig.nl

E-mail/website

secretaris@flos-carmeli.nl

www.stjanbaptist.nl

www.stjanbaptist.nl

E-mail/website

j.scheilen@woonpunt.nl

fjoosten@alcander.nl

marlene.vanerp@home.nl

mhc.reynders@ziggo.nl

szegers@alcander.nl

E-mail/website

045-5724832

06-83343344 bijbelgericht@gmail.com

Tel.nr

045-5724832

045-5729395

045-5722887

045-5722887

Tel.nr

045-5722887

045-2042030

06-49800153

045-5724832

045-2042030

Tel.nr

info@yoga-maastricht.nl

045-5223708 www.badmintonplus.nl

045-5729395 secretaris@flos-carmeli.nl

045-5724832

06-83343344 bijbelgericht@gmail.com

www.bcpalemig.nl

info@yoga-maastricht.nl

045-2042030 szegers@alcander.nl
045-5724076

045-2042030

Sandra Zegers

Scouting St. Jan Baptist Luc Stel
BSG Parkstad

E-mail/website

045-5604004 info@sociaalbuurt
teamheerlen.nl

045-5724832

Tel.nr

Mevr. Walraven

Brigitte Beerend

Sociaal Buurt
Team MSP

Tim vd Bosch

Contactpersoon

Scouting St. Jan Baptist Luc Stel

Organisatie

w.v. K.C.C.’13

Scouting St. Jan Baptist

Alcander

Healthy Body

w.v. K.C.C.’13

Mevr. Moonen

Alcander

Organisatie

Kundalini Yoga Parkstad

BadmintonPlus

Harmonie Flos Carmeli

Gouden Jokers

Gemeente de Bron

BC Palemig

Kundalini Yoga Parkstad

Senioren v Senioren HMM

Alcander

Standby

Standby

Atrium Ziekenhuis

Organisatie
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Activiteitenoverzicht MSP
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en daarmede steun hebben gegeven aan de
Terugblik CARNAVALSOPTOCHT
organiserende Carnavalsverenigingen in MSP: de
MSP op zaterdag 2 maart 2019
Prinsengarde Coriovallum en JCV Pannesjop.
Helaas door pech met twee praalwagens
van verschillende deelnemers vertrok
de optocht vanuit Palemig met ruim een
half uur vertraging! Een wagen moest
helaas helemaal verstek laten gaan en
de andere wagen kon er gelukkig nog
- door een snelle aktie van de deelnemer - op tijd
inspringen. Deze voorvallen deden gelukkig niet af
aan de kwaliteit van de voorbijtrekkende wagens
en het enthousiasme van de overige deelnemers.
Ze hadden er best weer zin in en lieten dat ook
blijken! Prachtige bonte kleuren en geweldige
bijpassende kostuums waren een oogstreling voor
de ruim 1.500 toegestroomde bewoners van MSP
langs de weg!
Sluitstuk van deze bonte optocht was de wagen
waarop de Hooglustigheden van MSP een plaatsje
gevonden hadden. Van de Prinsengarde Coriovallum
was aanwezig het Prinsenpaar Loek 1e en Nicole
1e (Carlitz), JCV Pannesjop met het Prinsenpaar
Jayden 1e (Monsewije) en Naomi 1e (Peters) en
Wijkvereniging KCC’13 met het Prinsenpaar Riley
1e (van de Wal) en Evy 1e (Beekman). Zichtbaar
genietend van alle aandacht trakteerden zij de
toeschouwers op veel snoep en leuke snuisterijen
die best wel in de smaak vielen!
Evenals andere jaren werden toeschouwers uit
alle leeftijdsgroepen gevraagd de voorbijtrekkende
groepen en wagens te beoordelen op presentatie,
muziek en kostumering! Dat heeft geleid tot de
volgende prijswinnaars:

Een foto-impressie van deze Optocht is te zien op
de site van Wijkbeheer MSP:
http://www.wijkbeheermsp.nl/optochtmsp.html
Namens genoemde Carnavalsverenigingen,
Jan Braam

1

de Sjpassvrung MSP
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1e Prijs en wisselbeker:
Sjpassvrung MSP met 166 punten
2e Prijs:
CV de Laat Komers met 140 punten
3e Prijs:
Úmmer op ut Letste Moment met 139 punten
Met dank aan de hulpvaardige juryleden onderweg!
Jammer genoeg waren niet alle
deelnemers aanwezig tijdens
de prijsuitreiking in ’t Leiehoes,
echter de prijzen en een prachtige
herinnering in de vorm van een
pin aan deze optocht hebben zij
inmiddels in ontvangst mogen
nemen!
Tevens willen wij alle deelnemers van harte danken
voor hun enthousiaste inzet voor het wederom
slagen van deze, inmiddels de 8e jaargang van de
Optocht in MSP! Ook een dankwoord aan de Stichting
Wijkbeheer MSP voor hun ondersteuning. Uiteraard
een dankjewel aan alle toeschouwers/bewoners
van de wijken van MSP die met hun aanwezigheid
aan deze optocht, belangstelling hebben getoond

CV de Laat Komers

3

Úmmer op ut Letste Moment
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bloemenboetiek

Helga
Kasteellaan 87b - Heerlen
Tel. 572 03 61

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

Bij ee n grot e beur t

-

Occassions
APK
Onderhoud
Reparaties
Banden

APK GRATI S

Welkom bij Hans en Jolanda
•
•
•

Het adres voor al uw feestenavonden,
bruiloften, koffietafels, vergaderingen enz.
Grote zaalruimte met 80 zitplaatsen
Ruime parkeergelegenheid

poolbiljart - golfbiljart - tafelvoetbal - darten
Bel voor meer informatie
045 - 572 05 90
Schaesbergerweg 138 - Heerlen

ma-di-wo
vrijdag
zaterdag
zondag

Openingstijden
18.00 - 02.00 uur
18.00 - 03.00 uur
16.00 - 03.00 uur
12.00 - 00.00 uur
Donderdag gesloten

K I N D E RVAK AN TIEWERK
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Achter de schermen zijn we nu al druk bezig met de voorbereidingen voor
2019. Kindervakantiewerk zal worden gehouden van 16 t/m 19 juli 2019.
Het belooft weer een super leuke week te worden!
PROGRAMMA KINDERVAKANTIEWERK 2019
WIJKEN: MOLENBERG, MSP EN GMS
Dag 1 Dinsdag 16 juli 2019
GMS: Juphuis sport en spel
Spellen en sport
Alle leeftijden
10.00- 15.00uur

Dag 2 Woensdag 17 Juli 2019
Irrland Duitsland
Vertrek: 9.00 uur
Terug: 19.00 uur
Alle leeftijden

Dag 3 Donderdag 18 juli 2019
Mondo Verde Landgraaf
Vertrek: 9.45 uur
Terug:
16.30 uur
Alle leeftijden

Dag 4 Vrijdag 19 juli 2019
Schaesbergerveld:
Speeltuin Spelewei: 4 tot 6 jarigen 11.00- 17.00 uur
Zwemmen Aquadroom, België: 7 tot 12 jarigen MET ZWEMDIPLOMA. 10.0014.30uur
Afsluiting: gezamenlijke BBQ.
Inschrijven voor kindervakantiewerk 2019:

Maandag 20 mei in het Juphuis van 18.00 tot 21.00 uur
Woensdag 22 mei in het Broederhuis van 18.00 tot 19.00 uur
Woensdag 22 mei in ‘t Leijehoes van 19.30 tot 20.30 uur

Nadere informatie krijg je bij de inschrijving.
Kom je inschrijven voor kindervakantiewerk 2019!!!!!

Deelnemers
gezocht

Voor een onderzoek naar beweeggedrag
en gezondheid in relatie tot een bebouwde
omgeving, zijn wij op zoek naar:

Volwassenen M/V, 18 jaar of ouder
uit Heerlen
Doe mee en ontvang een VVV-bon t.w.v. € 15,-.

Meer weten?
Ga naar: www.A2health-studie.nl
Bel naar: 043 - 388 28 34 of
Mail naar: A2health-studie@maastrichtuniversity.nl
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WIJKVERENIGING KCC’13
Hierbij wederom een korte update van de gebeurtenissen en activiteiten bij uw wijkvereniging.
Carnaval 2019
Op zondagmiddag 24 februari a.s. was onze
kantine weer veranderd in een carnavalstempel
voor de jaarlijkse KinderCarnavalsmiddag van
W.V.KCC’13. Prins Gino (Stiels) en Prinses Tess
(Scheeren) traden af en keken terug op een leuk
en gezellig carnavalsjaar. Nu moesten we wachten
op het uitroepen van hun opvolgers maar eerst
werden de gastverenigingen JCV Pannesjop,
Prinsengarde Coriovallum, CV Dat Gaat ’T Niet
Worden, CV Molenberg en CV De Paljassen door
onze praatjesmaker Henk van Kerkhoff ontvangen.
En dan was het eindelijk zover, de nieuwe prins
en prinses werden uitgeroepen. Met een muzikale
entree van DJ Dinesh werd afgeteld van elf naar
één en daar verschenen ze dan, prins Riley
(van de Wal) en prinses Evy (Beekman) en
onder een driewerf Alaaf startte voor hun een
onvergetelijk carnavalsseizoen. Al met al werd
het een oergezellige middag met zang, dans en
carnavalsplezier.
Accommodatie gebruik
Gedurende de carnavalsdagen maakten twee
groepen gebruik van onze accommodatie om
zich voor te bereiden op de optochten waarin zij
meeliepen. C.V. De Spjpassvrung en C.V. dat Gaat
’T Niet Worden lieten zien dat de wijkvereniging
niet alleen een voetbalclub is.
Wijkraad Palemig was ook wederom te gast tijdens
hun jaarlijkse dropping en voor de jaarvergadering.
Wij hopen dat ook zij zich thuis blijven voelen bij
onze wijkvereniging. Ook u kunt voor activiteiten
terecht op onze accommodatie.

Het dartteam
DC. KCC’13 heeft al meerdere competitie- en
bekerwedstrijden in de kantine van onze vereniging
gespeeld. Het was steeds gezellig druk. Interesse
om lid te worden? Contactpersonen voor het darten
zijn Arja en Joël Plomp. Nadere info kunt u krijgen
via arjaplomp@hotmail.com
Activiteitenkalender (voorlopig)
Vrijdag 31 mei 2019: Jeugddag voor onze
juniorleden, uitstapje naar pretpark.
Zaterdag 1 juni 2019: Seizoensafsluiting met
diverse activiteiten zoals het koeschijten, eiergooien en veel gezelligheid.
Sponsoring
Al onze activiteiten doen we zonder subsidies.
Sponsoren zijn altijd welkom. Heeft u interesse
in sponsoring bijvoorbeeld via een wedstrijdbal,
reclamebord of als kledingsponsor? Neem dan
contact op met het sponsorcomité via e-mail
cl.collin@ziggo.nl of bel 06 – 514 297 74.
Zoals u ziet een vereniging in beweging. U bent van
harte welkom om te sporten of om te ontspannen.
Heeft u interesse om lid te worden of anderszins
te helpen? Meld u dan aan bij John Scheilen via
j.scheilen@woonpunt.nl
Namens W.V. KCC’13, Kees Collin

Nieuwe leden
Nieuwe leden zijn altijd welkom bij de junioren,
de senioren en bij de dames. Heb je zin om te
voetballen? Kom eens langs op een trainingsavond
of een wedstrijddag. Niet alleen spelers zijn
welkom, maar ook leiders, vrijwilligers en kader.
De junioren trainen op dinsdag en vrijdag van
18.15 tot 19.30 uur en spelen hun wedstrijden
op de zaterdagmorgen. Momenteel hebben we
twee jeugdteams te weten JO9 (tot 9 jaar), JO11
(tot 11 jaar). De senioren trainen op dinsdag en
vrijdag van 19.30 uur tot 21.00 uur en spelen hun
wedstrijden op de zondag. De dames trainen op de
dinsdag en vrijdag van 19.30 uur tot 20.30 uur en
spelen hun wedstrijden op de vrijdagavond.
Aanmelden kan bij de vereniging en info kunt
u krijgen: over de junioren bij de heer Marc
Reynders via mhc.reynders@ziggo.nl of over de
senioren en de dames bij de heer John Scheilen via
j.scheilen@woonpunt.nl

��e�i�
VOETZORG
MEDISCH PEDICURE

Judith Leers Kloosterkoolhof 46 6415XV Heerlen
tel. 06-46175440 judithleers@gmail.com
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K L E URWEDSTRIJD

KLEURWEDSTRIJD KONINGSDAG 2019
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Tel. 06-21455053

www.hvil.nl
nicole@hvil.nl

Voor de juiste vachtverzorging voor
uw hond
•
•
•
•

Bij ons in de trimsalon wordt uw hond getrimd volgens de rasstandaard. Aan de
eventuele extra wensen van de klant wordt natuurlijk aandacht geschonken.
Omdat ik graag rust heb in de trimsalon worden er niet teveel honden tegelijk
in de trimsalon ingepland.
Honden ervaren hierdoor een fijne omgeving waar ze respectvol worden
behandeld.
In de trimsalon kunt u ook zelf uw hond komen wassen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website.
In de trimsalon kunt u ook terecht voor verschillende
verzorgingsproducten. Denk aan borstels, kammen,
shampoo’s, hondenbadjassen/handdoeken en lekkere
geurtjes voor uw hond.

Honden Verzorgings Instituut Limburg
Schaesbergerweg 137a
6415AE Heerlen

Like onze
facebookpagina
en volg ons

Openingstijden

Maandag		
gesloten
Dinsdag		
09.00 - 18.00 uur
Woensdag
09.00 - 18.00 uur
Donderdag
09.00 - 21.00 uur
Vrijdag		
09.00 - 13.00 uur
Zaterdag		
gesloten
Wij werken alleen op afspraak

W IJK N IEU WS
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Doe mee met het onderzoek in MSP
Wat vindt u van uw woonomgeving? Voelt u zich veilig? Bent u
van mening dat u voldoende geïnformeerd wordt over wat er
speelt in uw buurt? En waarover zou u dan vooral geïnformeerd
willen worden?
We horen graag uw mening over de wijze waarop u in uw
woonomgeving betrokken en geïnformeerd wilt worden over de
veiligheid in uw buurt. Daarom doen we een onderzoek. Half april
2019 ontvangen ruim 1.000 willekeurig geselecteerde huishoudens
in de buurt Meezenbroek-Schaesbergerveld-Palemig (MSP) een
vragenlijst in de brievenbus om mee te werken. Inwoners in MSP
kunnen ook de vragenlijst online invullen via www.heerlen.nl/
onderzoekmsp. Dit kan vanaf 15 april. Inwoners die dus geen
schriftelijke vragenlijst hebben gekregen kunnen toch met het
onderzoek meedoen.

Meedoen aan het onderzoek?
Wilt u meedoen aan het onderzoek? Kijk dan vanaf
15 april op www.heerlen.nl/onderzoekmsp.
Deelname is geheel anoniem. Dat wil zeggen dat uw
gegevens niet herleidbaar zijn naar persoonlijke
gegevens. Het invullen van de vragenlijst kost hooguit
5 minuten.

Heeft u vragen over dit onderzoek?
Bel dan met de gemeente Heerlen via 045-5605040
of mail naar gemeente@heerlen.nl .
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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

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
Jamilla Franssen, Meezenbroek en Palemig
06-41602373

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

Hannie Vaessen, manager
Hulp bij Huishouden
5665419

Tandprothetische Praktijk Heerlen
De digitale gebitsprothese
Dragers van een kunstgebit weten het uit ervaring. Na een aantal
jaren moet de versleten prothese vervangen worden. En dat betekent
wéér happen, meten, passen en diverse stoeluren bij de tandarts en/of
de tandprotheticus. Plus wéér de nodige weken en maanden wennen.
Met de digitale prothese komt aan die ongemakken een einde, belooft Mark Verdoes.
‘Heel eenvoudig’, zegt hij. ‘Als we een digitale scan hebben van de eerste prothese,
is het reproduceren een fluitje van een cent. De patiënt hoeft bij wijze van spreken
alleen als de basis veranderd is, langs te komen om dit apart te scannen. We lezen
de scan uit, en frezen met behulp van deze gegevens de nieuwe prothese.
Een exacte kopie die meteen past en waaraan de drager niet meer hoeft te wennen.
Wel een vooruitgang, denk ik.
Voordelen
De voordelen zijn evident, zegt Mark Verdoes. De tanden zijn integraal
onderdeel van de kunststof. Geen naadjes meer, minder kans voor bacteriën
om zich vast te zetten. Bovendien is het gefreesde kunstgebit sterker en gaat
het langer mee.
De Tandprothetische Praktijk Heerlen is gevestigd aan de Van Karnebeekstraat 11 in Heerlen
Alle informatie op www.tandprothetischepraktijkheerlen.nl Telefoonnummer 045-5729992
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Stichting Groene Kruis Heerlen
Meldingen via Heerlen app
ondersteunt projecten met
subsidie
De gemeente Heerlen heeft een eigen app
U hebt een idee of zelfs een concreet
plan dat ten goede komt aan de buurt
of aan een groep mensen die u een warm hart
toedraagt. Zulke plannen kosten vaak geld.
De stichting Groene Kruis Heerlen-Hoensbroek
verleent subsidie aan projecten die het welzijn
van mensen in Heerlen en Parkstad stimuleren,
mogelijk ook aan uw project.
Subsidie voor iedereen?
Alle initiatieven door en voor inwoners komen in
aanmerking voor een dergelijke subsidie als aan
een paar voorwaarden wordt voldaan.
De belangrijkste voorwaarde is dat de subsidie
het welzijn vergroot van (een groep) mensen in
Heerlen of Parkstad. Andere voorwaarden vindt u
terug op de website van de stichting.
Stichting Groene Kruis Heerlen-Hoensbroek
De stichting Groene Kruis Heerlen-Hoensbroek
is ontstaan uit het vroeger alom bekende Groene
Kruis. Het Groene Kruis zorgde in deze regio voor
ondersteuning en hulpmiddelen bij ziekte. Deze
taken zijn inmiddels overgedragen aan Meander.
Het geld dat overbleef, geeft de stichting via
subsidie terug aan de gemeenschap.
Wilt u weten of een project, individueel of in
organisatieverband, in aanmerking komt? Ga dan
naar onze website waar u alle benodigde informatie
aantreft.
Contactgegevens: Secretaris Stichting Groene
Kruis Heerlen Hoensbroek
- Mailadres: jlalinders@gmail.com
- Website: groenekruisheerlen.nl

“SENIOREN VOOR SENIOREN”
HMM Samen voor Elkaar
Wij gaan op vakantie van 15 tot en met 21
augustus 2019 naar Beieren en Oostenrijk en
logeren in hotel Wilder Kaiser in Oberaudorf
Beieren in Duitsland. Een 7-daagse reis op basis
van halfpension met vele extra’s.
Deze vakantie is voor zowel leden als niet-leden.
Kosten voor deze vakantie zijn:
- tweepersoonskamer € 585
- eenpersoonskamer kost € 695
Gereisd wordt met Nancy Tours uit Maastricht in
een zeer comfortabele bus.
Inschrijven kan tot 1 mei 2019.
Nadere informatie bij:
Dhr. Ad Walraven, tel. 045-5724076

waarop u gemakkelijk en snel een afspraak kunt
maken, klachten of meldingen kunt doorgeven,
mee kunt doen met de buurtpreventie of onze
bekendmakingen, nieuws en evenementen kunt
volgen. Wilt u ook op de hoogte blijven of snel iets
met ons regelen? Download dan de Heerlen app!
De Heerlen app is beschikbaar voor IOS en Android
via de:
•
•

app store
google store

Wat kunt u er allemaal mee doen?
•

•
•
•
•
•
•

Melding doorgeven op gebied van openbare
ruimte, veiligheid of bouwen en milieu zoals
- Kapotte straatverlichting
- Afval
- Overlast
- Ongedierte
- Etc.
Een afspraak inplannen met de gemeente
Heerlen
Deelnemen aan buurtpreventie (meldingen
veiligheid in uw buurt) zie pagina 20 + 21
De laatste nieuwsberichten van de gemeente
Heerlen vinden
Abonneren op de bekendmakingen in uw buurt
Bekijken welke evenementen waar in Heerlen
zijn
Informatie vinden over onder andere de
openingstijden en het gemeentebestuur

Hoe kunt u de app installeren?
•

•
•
•

•

Ga naar h
 ttps://www.heerlen.nl/
heerlenapp.html en klik op de app store of
google store link, dan gaat u meteen naar de
juiste app in uw apple of google store.
U ziet nu het Gemeente Heerlen icoontje. Kies
vervolgens voor 'installeren'.
Als de installatie klaar is, kunt u de app openen.
U kunt de app ook altijd openen via het icoontje
op het startscherm van uw gsm of tablet.
Als u de app opent, krijgt u een menu met
bovenstaande keuzes. Kies de soort melding
die u wilt doorgeven of de soort informatie u
graag wilt vinden.
Als u wilt meedoen met de buurtpreventie,
dan moet u zich nog even voor uw eigen buurt
aanmelden. Daarmee
kunt u dan meldingen
maken en bekijken in
uw buurt.

Zie pagina 20 voor de
instructies.
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Meedoen met buurtpreventie?
1.

Download de Heerlen-app in je google- of app-store.

2.

Kies in het startscherm voor de optie buurtpreventie.

4.

5.

3.

Kies de buurt waarvoor je je wilt aanmelden (later
kun je eventueel nog meerdere buurten toevoegen).

6.

Vul je gegevens in. Let op: alleen de naam die je invult
is eventueel voor andere gebruikers zichtbaar. Nooit je
mailadres. Het mailadres wordt alleen gebruikt voor het
beheer van de app.

Je krijgt in je mail een toegangscode.
Vul deze eenmalig in om je aanmelding af te ronden.

Vanaf nu kun je meldingen maken, meldingen bekijken
of via ‘mijn buurten’ extra buurten toevoegen of verwijderen. Bekijk ook altijd even de tips, zodat je de app
zo optimaal mogelijk kunt gebruiken.

W IJK N IEU WS

Weten wat jij kunt doen
voor een veilige buurt?
Wat doe je als bewoner als je in je buurt iets ziet wat verdacht is? Waar kun je
terecht om het te melden? Dat zijn vragen die je je niet meer hoeft te stellen
als je de vernieuwde Heerlen-app installeert. Want deze app is nu uitgebreid
om het melden van situaties die niet pluis zijn makkelijker en efficiënter te
maken.
Gebruikers van de app kunnen snel via een paar eenvoudige invulschermpjes
een melding maken van dingen en rechtstreeks versturen naar de meldkamer.
Buurtbewoners die de app ook hebben geïnstalleerd krijgen berichtjes over
meldingen. Zo weten ze wat er in de buurt speelt. De meldkamer beoordeelt
wat er met de melding moet gebeuren. En schakelt als dat nodig is de BOA,
wijkagent of politie in.

Veiligheid doen we samen
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Oproep: vrijwilligers voor Sevagram gezocht!
Voor zorgcentrum De Regenboog en Elfershof zijn wij op zoek naar
vrijwilligers op diverse afdelingen.
Zo zoeken wij vrijwilligers voor: de baravond, het ontbijt en het
avondbrood, als ondersteuning in de Gasterie tijdens de warme maaltijd,
ter ondersteuning bij diverse activiteiten óf in de cliëntenraad.
Heb jij vragen of wil je je aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact
op met Annelore Lemaire via 06-10314446 of annelore.lemaire@
sevagram.nl

Paasfilm: het leven van Jezus?

U bent van harte uitgenodigd voor een filmvertoning van het leven van Jezus, een prachtige weergave van het
Lukasevangelie en een van de meest bekeken films ooit.
Er zijn geen kosten aan verbonden, liefst wel even aanmelden.
Zaterdag 20 april aanvang 19.00 uur

Afrekenen met Conflicten!
Conflicten met je partner, ouders, kinderen, vriend(in), buren, etc., het zorgt voor boosheid verbittering en verdriet
in je leven. Voor je gevoel heb je alles geprobeerd. Misschien vind je dat de ander aan zet is.
Maar, ….dat gebeurd niet. Wij bieden hulp. Benieuwd hoe? Bel voor een kennismakingsgesprek.
Hans en Hillie, door hun christelijk geloof geïnspireerd, hebben het verlangen mensen te helpen.
Meer info? Bel of mail ons.

hans@leveninliefde.eu /06-200 199 61
hillie@leveninliefde.eu /06-297 314 21

Dagelijks geopend van 17:00 - 23:00 uur
Dinsdag gesloten
Oude Kerkstraat 42, 6412 XJ Heerlen (Schandelen)

HONDENKAPSALON

WUBBLE
Tel: 06-55322011
St. Barbarastraat 22
6415 RV Heerlen

Openingstijden:
ma t/m vr 9.00-18.00
za 9.00-14.00

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
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W IJK N IEU WS
Noodmap niet ontvangen?
Eind 2018 zijn noodmappen huis-aan-huis
verspreid. Dit is een map waarin u persoonlijke
gegevens als medicijngebruik, informatie over
allergiën, telefoonnummers van familieleden en
een reanimatieverklaring kunt noteren. Informatie
die belangrijk is voor hulpdiensten en in een acute
situatie kostbare tijd bespaart.
Heeft u een nee-nee sticker? Dan heeft u de map
niet ontvangen. U kunt de map dan afhalen bij
Buurtpunt The Break, Schandelermolenweg 24.

Welkom bij Stichting Moestuin
MSP
Graag willen wij ons aan u voorstellen. Wij beheren een perceel aan de Limburgiastraat in MSP.
Het hoofddoel is het telen van groenten, fruit enz.
Verder is het ook een mooie gelegenheid om de
inwoners met elkaar in contact te brengen.
Wat is er nou leuker dan je eigen eten te kweken
en ook nog eens kennis te maken met je medewijkbewoners. Altijd leuk om te zien hoe mensen
van andere afkomst tuinieren.
Gedurende het jaar zijn er ook altijd activiteiten,
denk hierbij aan opschoondagen, oogstfeest e.d.
Hierbij is altijd een hapje en een drankje aanwezig.
Mochten we uw interesse hebben gewekt, neem
dan gerust contact met ons op. Dit kan op verschillende manieren.
Email: stichtingmoestuinmsp@hotmail.com
of per telefoon: Theo 06-33746423 of Theo
06-23008201.
Mocht u ons benaderen, dan zullen we u altijd uitnodigen om de mogelijkheden op dat moment te
bekijken.
Met vriendelijke tuindersgroet,
Bestuur Stichting Moestuin MSP

WIJZIGING SPREEKUUR
Wegens omstandigheden is
het spreekuur van wethouder
Claessens in de wijk van
vrijdagochtend 5 april verplaatst
naar vrijdagochtend 10 mei
(9.00 - 12.00 uur).
Excuses voor het ongemak en
we hopen de 10e zoveel mogelijk
buurtbewoners te mogen
ontvangen. Tot dan!

24
In de Eindhovenstraat en de Amsterdamstraat worden
dit jaar vier panden gesloopt.
Het gaat om het voormalige schoolgebouw van
basisschool ’t Pannesjop, de bijbehorende gymzaal
en het voormalige gemeenschapshuis in de
Eindhovenstraat. In de Amsterdamstraat wordt de
kerk Heilige Drievuldigheid gesloopt.

Maart 2019

Sloop van leegstaande panden

De panden staan al jarenlang leeg. Er is geen koper
gevonden
Voor de direct omwonenden en de ouders/verzorgers
zijn de leegstaande panden een doorn in het oog.
Bovendien is de situatie gevaarlijk omdat jongeren
nogal eens in en op de gebouwen klimmen.
De voorbereidingen van de sloop duren tot en met
juni
Er wordt bodemonderzoek gedaan, gekeken naar
eventueel aanwezig asbest en het sloopplan wordt
gemaakt. Het afvoeren van asbest gebeurt ook in die
tijd.
Daarna krijgen de bewoners de gelegenheid om, met
eigen gereedschap, bruikbare materialen uit de
panden te halen. Bijvoorbeeld schoolborden, trap‑
leuningen en deurklinken.
Na de zomer start de sloop. En begin volgend jaar is
het werk klaar.
Buurtbewoners mogen ideeën aandragen voor
invulling van het leeggekomen terrein
Na de zomer wordt daarvoor een informatiebijeen‑
komst gehouden. Dan is ook duidelijk of geld beschik‑
baar is en wat daarmee kan worden gedaan.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met Hannah Kamps. Mailen kan
naar h.kamps@heerlen.nl. Bellen kan ook, via nummer
560 4184.

meer nieuws op heerlen.nl

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

K I N D E RVAK AN TIEWERK

4 geweldige dagen
voor kinderen van
msp, molenberg
en gms.
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go crazy

kinder
vaka
ntie
werk
2019

van 16 t/m 19 juli 2019
dag1 crazy88
dag2 irrland
dag3 mondo verde
dag4 aquadroom en speeltuin de spelewei
Inschrijfgeld:
Eerste kind 35 euro
Tweede kind 32,50 euro
Derde kind 30 euro
Hier bovenop komt een borg van 5 euro
voor het T-shirt.
Pasfoto meenemen bij inschrijving.

De inschrijfdagen:
Maandag 20 mei Juphuis
van 18 tot 21 uur
Woensdag 22 mei broederhuis
van 18 tot 19 uur
Woensdag 22 mei leijenhoes
van 19.30 tot 20.30 uur

Kindervakantiewerk 2019 is een gezamenlijk initiatief van
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BUURTPUNT
THE BREAK

Wandelen
Elke donderdagmiddag
Samen met mede
buurtbewoners gezellig
wandelen en bij terugkomst
een kopje koffie in The Break
Schandelermolenweg 24, Heerlen

Vertrek vanuit The Break om
14.00 en rond 15.30 zijn we
weer terug voor een lekker
kopje koffie.
Meer informatie:
Sandra Zegers
szegers@alcander.nl
Tel: 045 204 20 30
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BUU RTN IEU WS
Planning sloop kerk Meezenbroek
(Kasteellaan 131)

Tafeltennis is een sport voor
iedereen!
Voor de kleintjes leuk om spelenderwijs te beginnen
met sporten en voor ouderen zeer geschikt om in
beweging te blijven. Uit onderzoek blijkt dat het
goed is voor de hersenen en zelfs dementie tegen
kan gaan. Daarnaast is het een sport die tot zeer
hoge leeftijd beoefend kan worden.
Bij ons kun je tafeltennissen op alle niveaus, zowel
competitief als recreatief. Er zijn groepen voor jong
en oud. We hebben beginners van 6 jaar en van 50
jaar. Ons oudste lid is momenteel 90 jaar!
Daarnaast worden er door het jaar heen
verschillende activiteiten georganiseerd zoals een
culinaire avond, kienen, pretpark, overnachting,
dartavond, trainingsdagen en een slotfeest aan het
eind van het seizoen (juni/juli).
Probeer het eens
Kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen en sport
één maand gratis mee!

In december heeft u van Woonpunt de laatste
informatiebrief ontvangen, dat is alweer een tijdje
geleden.
In onderstaand bericht informeren we u over de
huidige stand van zaken en de planning van de
sloopwerkzaamheden.
Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?
De kerk inclusief bijbehorende pastorij wordt
geheel gesloopt. De firma Dirix Sloopwerken uit
Elsloo voert deze werkzaamheden in opdracht van
Woonpunt uit.
De voorbereidende werkzaamheden zijn reeds
gestart; de klok en het kruis zijn verwijderd en
er zijn ecologische maatregelen getroffen zoals
verplicht conform de ontheffing van de provincie
Limburg. Nu wordt het gebouw van binnenuit
gereed gemaakt voor de sloop en diverse mensen
en materieel worden ingepland.
Eerst wordt er gestart met het saneren van de
laatste asbesttoepassingen. Deze zitten in de muur
ter plaatse van de kozijnen en worden vanuit de
binnenkant van de kerk gesaneerd volgens de
daarvoor geldende procedures en regelgeving.
Daarna wordt gestart met de machinale sloop van
het gebouw.
Wat is de planning?
• voorbereidende werkzaamheden (maart 2019)
• asbestsanering in de kerk (april/mei 2019)
• sloop gebouw (mei/juni 2019)
• grondwerk en inrichten terrein (juni/juli 2019)

Adres: Kamperheideweg 4 in Heerlen of dependance
Gymzaal “De Doom” de Doom 15 in Heerlen
Voor meer informatie kunt u mailen naar:
info@ttvheerlen.nl
Bellen mag ook. Telefoonnummer: 06-29 306 987
Wij kijken al naar u uit…

Wat merkt u hiervan?
Wanneer de daadwerkelijke sloopwerkzaamheden
starten, is het mogelijk dat u hiervan enige hinder
ondervindt. Uiteraard doen wij en de sloper ons
uiterste best om de overlast tot een minimum te
beperken. Maar u zult begrijpen dat de sloop van
een dergelijk gebouw niet zonder lawaai en enige
stof uitgevoerd kan worden. Op voorhand onze
excuses voor de eventuele overlast.
Wat is de bestemming van de grond na de
sloop?
Na de sloop wordt het perceel ingezaaid met gras.
In overleg met buurt zal gekeken worden naar een
tijdelijke invulling van het grasveld en wellicht het
realiseren van een gedenkteken aan de kerk. Op
termijn zal Woonpunt onderzoeken of nieuwbouwen
op deze locatie een optie is.
Aan de zijkant van de kerk staat een
gasverdeelstation van Enexis. Deze staat op grond
van de gemeente Heerlen en blijft ongewijzigd
intact.
Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen over dit bericht, dan kunt u
telefonisch contact opnemen met onze projectleider
Pieter Diederen via 088 – 050 60 70.

ALLES VERS BEREID UIT EIGEN KEUKEN

ALLES VERS BEREID UIT EIGEN KEUKEN

Indische Specialiteiten
Nasi schotel

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

13,50

Bami schotel

13,50

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

		

Rames schotel (nasi of bami, 2 vlees, 1 groente, 16,50
atjar, 1 satéstok, pittig ei, 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

4,95
4,95
4,50
4,50
5,95
4,95
4,95
2,95

(rund)

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

5,95
3,95
5,95

gedroogde uitjes)

Tonijnsalade				

Roti kerrie kip

(broodpannenkoek,

4,50
10,50

kerriekip, kousenband, aardappel, ei, zuur)

Diverse sambal			

15,00

1 groente, kroepoek)

0,70

(van mild tot zeer pittig)

Saté ajam

		

6,95

Saté babi

(3 varkenssaté + lontong,		
satésaus en gedroogde uitjes)

6,95

Saté varkenshaas

(3 varkenshaas-		
saté + lontong, satésaus en gedroogde uitjes)

8,75

Rendang

(pittig rundvlees)			

3,95

Smoor

(zoet rundvlees)			

3,95

(3 kipsaté + lontong,
satésaus en gedroogde uitjes)

Nasi goreng		

			 3,25

Bami goreng		

			 3,25

Sambal goreng boontjes			

2,95

Tja

2,95

(gewokte groenten in zoete saus)		

Sambal goreng Telor

(ei in pittige saus)

1,75

Atjar (Tjampoer of Ketimoen)		

1,95

Kroepoek / Emping / Cassave		

1,95

Gado Gado

		

6,95

(runderragout, groenten in		
gepaneerde pannenkoek)

2,95

Lemper

2,50

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

(alleen op vrijdag en zaterdag)

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

1,80

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)

2,75

Spekkoek

2,95

Alles voorzien van een

(Indische botercake) 8 smaken

is ook veganistisch te verkrijgen

Rotterdamstraat 100A - Tel. 045 - 707 40 66 - Ma. gesloten - Di. t/m zat. 11.00 - 17.00 uur

