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Belangrijke telefoonnummers

COLOFON
Postadres wijkbeheer:
Stichting Wijkbeheer MSP
Eindhovenstraat 51
6415 CE Heerlen
Tel. 045-5725888 of
06-12967308

Alarm: Politie - brandweer - ambulance

112

Politie (geen spoed)

0900-8844

Brandweer (algemeen)

088-4507450

NightCare (na 17.00 uur + weekend)

www.wijkbeheermsp.nl

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 2018:
Wo. 6 juni 2018

GGD (algemeen)

14 045
850 66 66

Inloopcentrum MSP

06-209 304 74

Jeugdgezondheidszorg Meandergroep

Uitgave editie 3 2018:
Do. 28 juni 2018

566 54 33

Kindertelefoon

0800-0432

Meander Thuiszorg

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.

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)

Bewoners met een NEENEE-sticker kunnen het
wijkblad afhalen bij
Buurtcentrum MSP.

14 045
571 99 99

Stichting Wijkbeheer MSP
Storingnummers:

De redactie houdt zich het recht
voor om ingezonden stukken niet
te plaatsen of in te korten.

Woningcorporaties:

Druk- en zetfouten
voorbehouden.

06-12967308
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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0800-9009

Gas, electriciteit

23

Bewoners kunnen
nieuwe maar ook
2de hands spulletjes
aanbieden.

Lentefeest
Koningsdag

Kindervakantiewerk

Wie zijn spullen wilt
verkopen kan zich
voor 15 mei aanmelden.

drank aanwezig
Spijs en
All-in-one
markt

13

Bij het aanmelden
vragen wij € 10 borg.
We willen natuurlijk
de straat vol hebben
en zekerheid hebben
dat je ook komt.
Ook kun je voor € 10
een marktkraam incl.
zeil huren (2x1 m).
Voor aanmelding en
vragen stuur een
mail naar:
info@hstalldesign.nl

Harmonie
Flos Carmeli

Wij nemen z.s.m.
contact met je op.

Entertainment voor kids

17

Wanneer: 3 juni 2018
Waar:
Pleijweg in Palemig
Tijdstipt:
9:00 - 17:00 uur
Opbouwen: vanaf 7:00 uur

Goud voor
Diana Keyani
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De route is als volgt: achterkant BMV - EindhovenLENTEFEESTEN – KONINGSDAG
straat linksaf – Den Boschstraat – Middelburgstraat
MSP
– Amsterdamstraat – Colijnstraat – VerschuurVrijdag 27 april 2018
straat – Gebrs. De Wittstraat – Limburgiastraat
Zoals inmiddels gebruikelijk organiseren de samenwerkende Carnavalsverenigingen Prinsengarde
Coriovallum en JCV Pannesjop ook dit jaar weer de
Lentefeesten waarin opgenomen Koningsdag in de
wijken van MSP!
Dit jaar wordt het feestterrein de achterkant van
de nieuwe BMV MSP op de speelplaats van de
bovenbouw en de wegen rondom dit terrein: de
Zutphenstraat en de Eindhovenstraat!

(ventweg) – dan via de Amsterdamstraat terug
naar het beginpunt.

Vanaf 14.00 uur kunnen de kinderen op het terrein meedoen aan de spelletjes welke op een kaart
aangetekend gaan worden en waarvoor bij inlevering een zak snoep te verdienen valt!
Via de OBS de DROOMBOOM en het wijkblad
wordt aan de kinderen een kleurplaat (zie pagina
12) verstrekt welke op Koningsdag bij het podium
ingeleverd kan worden. Een vakkundige jury zal
deze beoordelen en aan het einde van de middag
vindt dan de prijsuitreiking plaats per leeftijdscategorie! Dus doe jullie best!
Flos Carmeli en de Big Band Heerlen hebben
toegezegd in de loop van de middag enige concerten te zullen geven en tussendoor zal onze welbekende DJ Berry BIG TIME de boel muzikaal
opluisteren!

Een nieuwe locatie met een fonkelnieuwe uitdaging.
Deze dag valt in de vakantie, echter dat moet geen
belemmering zijn om er net zoals andere jaren
weer een knalfeest van te maken!

Ook zal er weer een springkussen staan. Helaas
zijn wij moeten afstappen van de ballonnenwedstrijd. Deze ballonnen komen in de velden en
bossen terecht!

Het programma ziet er als volgt uit:
Van 12.00 tot 13.00 uur: FIETSVERSIEREN
De materialen voor het fietsversieren worden gratis
ter beschikking gesteld, zoals vlaggetjes, gekleurd
papier en ballonnen.
Van 13.15 tot 14.00 uur: OPTOCHT DOOR DE
WIJK
Dit met alle kinderen en hun begeleiders: ouders,
opa en oma, buurman en buurvrouw enz.
Zoveel mogelijk mensen, dan wordt het ook een
imposante optocht! Gebruikelijk wacht na de optocht een verrassing voor de kinderen in de vorm
van enkele versnaperingen.

Het laatste gedeelte van de Eindhovenstraat en de
Zutphenstraat (dus rondom het schoolplein) wordt
ingericht voor een VRIJMARKT voor iedereen:
jong en oud.
In afwijking van andere jaren graag even een
mailtje sturen met vermelding van naam en tel.nr.
naar msplentefeest2018@ziggo.nl voor een
plaatsje.
Tevens wordt op deze feestelijke middag gezorgd
voor een drankje en een hapje van de BBQ!
Om 18.00 uur 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

Working-out and eating healthy is a form of self-respect,
Motivate the mind and the body will follow,
beauty isn't about looking perfect, beauty is make the best version of yourself,
on the inside and out.
Groepsfitness voor vrouwen: afwisselende trainingen op motiverende muziek waarbij we
alle spieren op een verantwoorde manier gaan trainen; kracht, intervaltraining en flexibiliteitstraining
met als doel: een beter gevormd lichaam, vetverbranding, sterkere en soepelere spieren, meer
weerstand en ook heel belangrijk: je wordt er fitter en vrolijker van! Moet ik nog meer zeggen?
Kom gerust een keer meedoen om te kijken of het iets voor je is.

Lestijden:
Maandag:
Woensdag
Woensdag:
Vrijdag: 		

Geen inschrijfgeld, geen opzegtermijn!
19:30-20:30 uur
19.00-20.00 uur (rustiger tempo)
20:00-21:00 uur
18:30-19:30 uur

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

marlene.vanerp@home.nl

Gymzaal Limburgiastraat 34 Heerlen, tel. 06-49800153

C-MILL terrein
Jan Campertstraat 7

FYSIO
FACTO RY

n
Gee tijd
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6416 SG Heerlen
ende
Voldo atsen
erpla
parke

T: +31 (0)45-711 16 55
www.fysiofactory.nl
info@fysiofactory.nl

Uw partner voor
fysiotherapie

R
open uime
ings
tijde
n

Fitnes

s

Diana Schat-Crombach & Bart Wolfs
Fysiotherapie
Sportfysiotherapie• •Perifeer
Perifeerarterieel
arterieel
Fysiotherapie• Orthopedische
• Orthopedischemanuele
manueletherapie
therapie• Sportfysiotherapie
vaatlijden
vaatlijden• •COPD
COPD• •(Kinesio)taping
(Kinesio)taping••Bedrijfsfysiotherapie-aangelegenheden
Bedrijfsfysiotherapie-aangelegenheden •
• The Top Performance
Matrix
Dry needling • Dry
Theneedling
Top Performance
Matrix • Manuele
Lymfe Drainage
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Internationale Smedendagen: 11 en 12 mei
Groots evenement bij Slot Schaesberg
Een groot aantal sier- en kunstsmeden uit heel
Europa komt op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei
bijeen op Slot Schaesberg in Landgraaf.
Het publiek kan hier genieten van het smeden van
een gezamenlijk kunstobject door smeden uit binnen- en buitenland. Scholieren van verschillende
opleidingen doen mee aan een smeedwedstrijd
en er zijn demonstraties smeden, smeedwerkexposities en een vakmanschapsbeurs. Daarnaast
kan het publiek zelf aan de slag met het oeroude
maar springlevende smeedvak. De organisatie van
het evenement is in handen van het Nederlands
Gilde van Kunstsmeden (NGK) en Stichting
Landgoed Slot Schaesberg.

en van smeedwerk in al zijn facetten op de zeer
bijzondere locatie landgoed Slot Schaesberg. De
gelijknamige stichting heeft als doel om het eeuwenoude kasteel en de bouwhoeve weer in ere te
herstellen. In beginsel gaat het om de herbouw
van deze prachtige gebouwen uit de Renaissance.
De herbouw zal op zo ambachtelijk mogelijke wijze
tot stand komen en tevens dienen als een leerproject. Smeden uit binnen- en buitenland smeden
tijdens de Smedendagen gezamenlijk onderdelen
voor de poorttoren die de komende jaren volledig
herbouwd wordt. Deze poorttoren, oorspronkelijk
gebouwd in 1650 en in de 1960er jaren gesloopt,
was de toegang tot de monumentale bouwhoeve
van kasteel Schaesberg. Op het terrein van de
voormalige bouwhoeve staat een grote tent met 12
smidsvuren. Acht vuren zijn bestemd voor demonstraties. De andere vier vuren zijn bestemd voor
het publiek, dat hier zelf het smeedvak in de praktijk kan ervaren.
In het kader van een scholierenwedstrijd maken
leerlingen van o.a. het Techniek College Parkstad
Limburg een werkstuk waarmee ze een trofee kunnen winnen. Tot slot zijn er beide dagen exposities
smeedwerk en demonstraties smeden en een vakmanschapsbeurs.

De Smedendagen zijn inmiddels een traditie; het
NGK organiseert de Smedendagen al sinds 1992.
Tijdens de komende editie kan het publiek geniet-

De Internationale Smedendagen vinden vrijdag 11
mei en zaterdag 12 mei 2018 plaats van 9.30 uur
tot 16.00 uur op Slot Schaesberg.

Tuinen te huur op tuincomplex De Heldevier in Heerlen
Altijd al eens aardappelen willen poten, sla, wortelen of bloemen willen zaaien? Op het tuincomplex
De Heldevier aan de Meezenbroekerweg in Heerlen
zijn nog tuinen te huur.
Het is een gezonde hobby, je bent bezig in de buitenlucht en je eet je zelfgeteelde groenten en fruit.
Je kunt, als je wilt bijna het hele jaar van eigen tuin
eten. En… het is lekkerder dan uit de winkel. Ook
is het rustgevend om in de eigen tuin bezig te zijn,
soms is het zwaar werk, soms ook gewoon domweg
onkruid wieden. Weet wel dat tuinieren ook wat tijd
kost.
Op de tuin leer je andere mensen kennen, dat kan
natuurlijk overal, maar het publiek op De Heldevier
is zeer divers. Uit alle lagen van de bevolking, van
verschillende nationaliteiten en leeftijden. Tuinders
die het goed met elkaar kunnen vinden en elkaar
helpen waar nodig.
Heb je interesse, neem dan contact op met
Freek Dammer, telefoon 045-5726283 of via

de mail:
penningmeester@volkstuin-deheldevier.nl
of jjmdammer@ziggo.nl

www.volkstuindeheldevier.nl
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Tel. 06-21455053
www.hvil.nl
nicole@hvil.nl

Voor de juiste vachtverzorging voor
uw hond of kat!

I.v.m. zwangerschapsverlof is onze trimsalon de hele maand april
geheel gesloten. Vanaf 1 mei zijn wij weer beperkt geopend.
Mijn planning loopt momenteel in juli. Wilt u uw hond netjes hebben
voor of na uw vakantie, reserveer dit dan op tijd.
Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwtjes en onze beperkte
openingstijden in mei? Volg ons dan op onze facebook pagina.

Like onze
facebookpagina
en volg ons

Honden Verzorgings Instituut Limburg
Schaesbergerweg 137a
6415AE Heerlen

FYSIOTHERAPEUTEN
MAATSCHAP

FysioMSP

Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie, oedeem therapie
(lymfedrainage), sportfysiotherapie, looptraining bij claudicatio
intermittens (etalagebenen), trainen bij hartfalen en COPD, fysiofitness.

Tel. 045 - 572 07 53
www.fysiomsp.nl
info@fysiomsp.nl
Kasteellaan 31, 6415 HM Heerlen (Parc Buirette)
Willem Lahaye

Willem Schmetz		

Jana Kusdogan

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

19.30 - 22.30 uur
20.00 - 22.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Leiehoes

Leiehoes

Leiehoes

The Break

zaal BMV MSP

Leiehoes

Leiehoes

Leiehoes

Aerobic en Tai Chi (zelfverd.)

Bridgeclub Golden Troef

Kienmiddag

Huiswerkbegeleiding 9-14jr

Combi-Bodyfit

Kienen

Big Band

Muziekgroep v dames

Buurtcentrum MSP

Leiehoes

Juphuis

Gymzaal Eindhovenstr

The Break

Jamboreepad 2

Gymzaal Eindhovenstr

Sporthal Palemig

Leiehoes

Leiehoes

Waar

Taalgroep Nederlandse les

Yogagroep

Linedancegroep

Sport en spel v senioren

Break’s Kitchen 9-14 jr

Explorers 15 t/m 18 jaar

Boksen

Badminton

Emotioneel Lichaamswerk

Bridgen

Activiteit

The Break

The Break

zaal BMV MSP

Leiehoes

zaal BMV MSP

Tienergroep 9-14jr

Jeugdwerk 4-8jr

Combi-Bodyshape

Bridgeclub ’t Leiehoes

Combi-Bodyfit

Leiehoes

Inloopcentrum Kasteelln

Inloopspreekuur wijkagenten

Bridge

Waar

Activiteit

(om de week)

(laaste maandag vd maand)

Buurtcentrum MSP

Taalgroep Ned. lezen allocht.

20.00 - 21.00 uur

19.30 - 23.00 uur

19.00 - 20.00 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 - 22.00 uur

19.00 - 22.00 uur

19.00 - 21.00 uur

19.00 - 21.00 uur

15.30 - 18.30 uur

14.00 - 15.00 uur

14.00 uur

11.00 - 12.00 uur

Nienke Jacobs

Patrick Smeets

Mevr. Walraven

Patrick Smeets

Sandra Zegers

Kasteellaan 192

Contactpersoon

Healthy Body

Bridgeclub ’t Leiehoes

Healthy Body

Alcander

Alcander

Mevr. Moonen

Organisatie

Bridgeclub de Mijnstreek

Uit Je Bol

BC Palemig

United Sport & Boxing

Marlène van Erp

Tim vd Bosch

Marlène van Erp

Nienke Jacobs

Nienke Jacobs

Tim vd Bosch

Contactpersoon

Jos Muller

Tim vd Bosch

Diana Schat

Scouting St. Jan Baptist Luc Stel

Alcander

Alcander ouderenwerk

Anbo Meezenbroek

Alcander ouderenwerk

Alcander

Wijkagenten

09.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur

Organisatie

E-mail/website

marlene.vanerp@home.nl

njacobs@alcander.nl

szegers@alcander.nl

szegers@alcander.nl

E-mail/website

E-mail/website

bcdemijnstreek.nl

06-49800153

045-5724832

06-49800153

045-2042030 njacobs@alcander.nl

045-2042030 njacobs@alcander.nl

045-5724832

Tel.nr

045-5724832

www.bcpalemig.nl

045-5722887 www.stjanbaptist.nl

045-2042030 njacobs@alcander.nl

045-2042030 psmeets@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

045-5724832

Tim vd Bosch

06-49800153

045-2042030

045-5724832

045-5724832

045-2042030

045-2042030

045-5602525

Big Band Heerlen

Marlène van Erp

Nienke Jacobs

Tim vd Bosch

Tim vd Bosch

Sandra Zegers

Sandra Zegers

Truus Custers

Contactpersoon Tel.nr

Stg. Engelen met een Hart

Healthy Body

Alcander

Sociëteit v. ouderen

Bridgevereniging

Alcander

Alcander

Alcander

Organisatie

Hoe laat

19.30 - 20.30 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

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

10.30 - 12.00 uur
12.00 - 17.00 uur

Papieren spreekuur (hulp bij Buurtcentrum MSP
invullen van formulieren)

Buurtcentrum MSP

Juphuis

Gymzaal Eindhovenstr

Leiehoes

Sporthal Palemig

Leiehoes

Leiehoes

Leiehoes

zaal BMV MSP

Leiehoes

Waar

Buurtcentrum MSP

Leiehoes

zaal BMV MSP

The Break

Jamboreepad 2

Waar

Jamboreepad 2

Jamboreepad 2

Leiehoes

Leiehoes

Vrouwengroep

Kienen

Boksen

Kundalini Yoga

Badminton

Bijeenkomst Gem. de Bron

Jokerclub

Repetitie Harmonie

Badminton 50+

Kundalini Yoga

Activiteit

Naailes

Bridge

Combi-Bodyfit

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

Scouts 11 t/m 15 jaar j+m

Activiteit

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

Welpen 7 t/m 11 jaar j+m

Repetitie percussiegroep

Bordspellengroep

Waar

Sporthal Palemig

Leiehoes

Leiehoes

Activiteit

Recreatief Badminton

Geloofsgemeenschap

Gate to Heaven

(elke even week)

09.30 - 10.30 uur

Buurtcentrum MSP

Sociaal Buurt Team inloop

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

Hoe laat

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

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

18.00 - 20.00 uur

14.00 uur

09.00 - 10.00 uur

Leiehoes

Bloedprikdienst

Hoe laat

Waar

Activiteit

Contactpersoon

Luc Stel

Nienke Jacobs

Marlène van Erp

Tim vd Bosch

Sandra Zegers

Contactpersoon

Roel Aerts

Dirk Haagmans

Mevr. A. Eussen

Tim vd Bosch

Diana Schat

Roel Aerts

Mevr. Walraven

Sandra Zegers

Brigitte Beerend

Sociaal Buurt
Team MSP

Tim vd Bosch

Contactpersoon

Gemeente De Bron

Gemeente De Bron

BC Palemig

Organisatie

BSG Parkstad

Harmonie Flos Carmeli

Diana Schat

Contactpersoon

Tim vd Bosch

Mevr. A. Eussen

Scouting St. Jan Baptist Luc Stel

Scouting St. Jan Baptist Luc Stel

Organisatie

Scouting St. Jan Baptist

Alcander

Healthy Body

Mevr. Moonen

Alcander

Organisatie

Kundalini Yoga Parkstad

BadmintonPlus

Harmonie Flos Carmeli

Gouden Jokers

Gemeente de Bron

BC Palemig

Kundalini Yoga Parkstad

United Sport & Boxing

Anbo Meezenbroek

Alcander

Standby

Standby

Atrium Ziekenhuis

Organisatie

E-mail/website

www.bcpalemig.nl

info@yoga-maastricht.nl

www.bcpalemig.nl

E-mail/website

secretaris@flos-carmeli.nl

www.stjanbaptist.nl

www.stjanbaptist.nl

E-mail/website

njacobs@alcander.nl

marlene.vanerp@home.nl

szegers@alcander.nl

E-mail/website

06-83343344 bijbelgericht@gmail.com

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

045-5724076

045-2042030 szegers@alcander.nl

045-2042030

045-5604004 info@sociaalbuurt
teamheerlen.nl

045-5724832

Tel.nr
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Activiteitenoverzicht MSP

TERUGBLIK CARNAVALSOPTOCHT MSP
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Op een druilerige koude zaterdag de 10e
februari jl. trok wederom een bont gekleurde stoet
door de straten van MSP: de jaarlijkse Carnavalsoptocht.
Vanuit de start in Palemig was het één groot feest.
De prachtige decoratieve wagens en dito groepen
maakten het aanschouwen van de sfeerrijke stoet
tot een waar genoegen! De Carnavals- en vriendengroepen hadden er best weer zin in en lieten dat

Sjpassvrung MSP
ook blijken! Sluitstuk van deze bonte stoet was de
wagen waarop de Hooglustigheden van MSP een
plaatsje gevonden hadden. Van de Prinsengarde
Coriovallum was aanwezig het Prinsenpaar Martin
1e en Patricia 1e (Gielens), JCV Pannesjop leverde
het Prinsesje Alisha 1e (Vos) en van de wijkvereniging KCC’13 was aanwezig het Prinsenpaartje Gino
1e (Stiels) en Tess 1e (Scheeren). Duidelijk zichtbaar genietend van alle aandacht trakteerden zij
de toeschouwers op vele snuisterijen en snoep die
gretig werd opgevangen!
Evenals andere jaren werden toeschouwers uit alle
leeftijdsgroepen gevraagd te jureren op presentatie, muziek en kostumering van de diverse groepen.
Dit heeft geleid tot de volgende prijswinnaars:
1e Prijs en wisselbeker: de Sjpassvrung MSP
met 191 punten
2e Prijs: CV Ons Honk met 189 punten
3e Prijs: CV de Laatkomers met 181 punten
Met uiteraard een bedankje aan de hulpvaardige
juryleden!

De
deelnemers
werden voor het
eerst getrakteerd
op een Herinneringspin
voorzien
van bovenstaande
MSP-Optochtlogo.
Tevens willen wij
alle
deelnemers
van harte danken
voor hun grandioze inzet voor
het wederom slagen van deze geCV de Laatkomers
beurtenis! Ook een
woord van dank
aan de Stichting Wijkbeheer MSP voor hun ondersteuning. Uiteraard ook alle toeschouwers/bewoners van MSP die deze tocht gade hebben geslagen
en mede daardoor de Carnavalsverenigingen JCV
Pannesjop en de Prinsengarde Coriovallum steunen
in hun aktie dit voor de wijk MSP te kunnen en mogen organiseren!
Een foto-impressie is te zien op de site:
www.wijkbeheermsp.nl
Namens deze genoemde verenigingen,
Jan Braam

��e�i�
VOETZORG
MEDISCH PEDICURE

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

bloemenboetiek

Helga
CV Ons Honk

Kasteellaan 87b - Heerlen
Tel. 572 03 61
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Dagelijks geopend van 17:00 - 23:00 uur
Dinsdag gesloten
Oude Kerkstraat 42, 6412 XJ Heerlen (Schandelen)

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

W IJK BERICH T

11

12

KLEURWEDSTRIJD

LentefeesT MSP
2018

Inleveren op vrijdag 27 april tot 15 uur bij het
Naam: __________________________________

podium op Lentefeesten. Diverse prijzen in

Leeftijd: ____________________

leeftijdscategorieën 0-5 jr., 6-8 jr. en 9-11 jr.

W IJK N IEU WS

Omdat de vereniging Flos Carmeli dit jaar 80
jaar bestaat, kreeg ik de vraag of ik een stukje
wilde schrijven omdat ik al erg lang lid ben.
Een stukje schrijven? Waarover? Wat is nu
interessant?
Zal ik over mezelf gaan schrijven? Hoe ik mijn
vrouw via Flos heb leren kennen en wat me
allemaal overkomen is bij de club? Misschien is
dat interessant voor romannetjesverslindende
(=scrabblewoord) dames.
Of zal ik schrijven dat als je op jonge leeftijd muziek
leert, (o.a. het notenschrift) dat je dan beter
complexe en wiskundige vragen kunt oplossen.
Uit een onderzoek van Canadese en Duitse
universiteiten blijkt dat muziekles in het algemeen
je IQ verhoogt. Nee, hier schrijf ik ook maar niet
over, dat wordt te wetenschappelijk.
Laat ik maar beginnen met mijn eigen lidmaatschap
in het voorjaar van 1965, inmiddels 53 jaar geleden.
Mijn naam is Jo Vervuurt. Toen ik bij Harmonie Flos
Carmeli kwam, was deze vereniging gehuisvest
in café-zaal Hermans aan de Schaesbergerweg.
Ik ben begonnen met klarinetles in de school
van Leenhof, wat nu de oefenbunker is, en na
driekwart jaar dagelijks klarinetstudie, mocht ik
al bij de harmonie aanschuiven. Men repeteerde
op de zondagmorgen. De dirigent H. Savelkoul uit
Grevenbicht was een, in mijn ogen, woest uitziende
man met lang krullend haar, zijn ogen konden vuur
spuwen en je voelde het als hij je aankeek. Hij kon
goed schelden en op de vloer stampen, je waagde
het niet om verkeerde noten te spelen.
De harmonie had in de zestiger jaren ook een
succesvolle Tirolerkapel "Die Alpenjäger" die onder
leiding stond van Huub Lindelauf. In 1967 mocht
ik aanschuiven bij de blaaskapel en we speelden in
binnen- en buitenland.
In 1969 verhuisden we van café-zaal Hermans naar
het gemeenschapshuis van het Schaesbergerveld.
Later werd dit de Harmoniezaal genoemd. Deze
zaal was toen beroemd omdat er vele bekende
orkesten optraden, als ik me goed herinner : Q65,
Golden Earrings, The Buffoons en Earth and Fire
met Jerney Kaagman. Dit werd georganiseerd door
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jongerensociëteit Diev.
Maar we verhuisden ook omdat Leenhof aan het
vergrijzen was en in het Schaesbergerveld meer
jeugd woonde die we konden benaderen voor het
lidmaatschap.
We kregen veel nieuwe leerlingen en ikzelf stapte
over op saxofoon.

Onder het voorzitterschap van de heer Harry
Henderix bloeide de vereniging op; naast de
harmonie was er de drumband, een blokfluitgroep,
een jeugd- en een jongerenkoor, vier balletgroepen
en een ritmische gymgroep. De vereniging telde
zo'n 225 leden. Er was een kiencomité dat zorgde,
dat met de opbrengst van de kienavonden, de
financiën op peil werd gehouden. Het was een hele
organisatie.
De harmonie nam eind jaren zeventig tot
eind jaren negentig vaak met succes deel aan
muziekconcoursen en aan het WMC in Kerkrade.
In 1980 werden we Limburgs Kampioen en
later promoveerden we naar de afdeling
"Uitmuntendheid".
Eén van de hoogtepunten was in juli 1987 de
concertreis naar Oberdrauburg in Karinthië,
Oostenrijk. De "Trachtenkapelle Oberdrauburg"
bracht ons een tegenbezoek bij de viering van ons
50-jarig jubileum in 1988.
Na 25 jaar lidmaatschap ging ik in 1990 terug naar
de muziekschool. Ik speelde ook in een bigband
en wilde leren improviseren op mijn saxofoon bij
Harrie Lambrichts. Dat lijkt zo makkelijk als je
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Harrie ziet "fiedelen" op zijn instrument, maar na 2
seizoenen moest ik stoppen wegens mijn wonen en
werken in Engeland. Maar toch veel geleerd.
Wil je iets goed kennen en kunnen dan zal je
ervoor moeten studeren. Natuurlijk zijn er goede
muzikanten die geen noot kunnen lezen, maar dat
is een zeldzaamheid.
Veel jeugdigen willen na enkele maanden muziekles
al bijvoorbeeld trompet of saxofoon kunnen
spelen; dat lukt niet, men is te ongeduldig en men
gaat weer over op iets anders. Alles moet sneller
tegenwoordig.
Intussen vliegt de tijd voorbij. Helaas neemt de
laatste 20 jaar de interesse in muziek-, zang-,
toneel- en sportverenigingen af. Kerken worden
gesloten, scholen worden samengevoegd. Ook
hier in het Schaesbergerveld. Ook Harmonie
Flos Carmeli ontkomt niet aan het veranderende
tijdsbeeld.
Met fanfare St. Hubertus uit Hoensbroek zijn we
inmiddels samengesmolten en verhuisd van de
Harmoniezaal naar ‘t Leiehoes. Het was even
wennen, maar we zijn al helemaal ingeburgerd.
Belangrijk om nu te vertellen, in het jaar dat de
vereniging 80 jaar bestaat, dat Harmonie Flos
Carmeli nog springlevend is en dat men een aantal
concerten per jaar geeft, vaak samen met haar
drum- en percussiegroep.

Ik hoop u te zien tijdens één van deze concertuitvoeringen of kom eens kijken in ‘t Leiehoes op
donderdagavond (harmonierepetitie) of op zaterdagmorgen (percussierepetitie). Nog fijner is het
als u komt meedoen of een instrument wilt leren
bespelen.
En anders? Dan bent u van harte welkom op
zaterdag 17 november op onze receptie en
feestavond.
U komt toch?

Workshops taart decoreren
Taart decoratiemateriaal

PME en Wilton
cursussen
WWW.THECAKEHOUSE.NL

Openingstijden winkel:
Schaesbergerweg 169,
Do/Vr 10.00-17.00 uur
6415 AG Heerlen
Za 10.00-16.00 uur
Tel: 045-5610013 - 06-53775768 Workshops op afspraak

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: Nico 06-40218790, Theo 0633746423 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

W IJK BERICH T
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Bewoners kunnen
nieuwe maar ook
2de hands spulletjes
aanbieden.

Wie zijn spullen wilt
verkopen kan zich
voor 15 mei aanmelden.

Spijs en drank aanwezig

Bij het aanmelden
vragen wij € 10 borg.
We willen natuurlijk
de straat vol hebben
en zekerheid hebben
dat je ook komt.
Ook kun je voor € 10
een marktkraam incl.
zeil huren (2x1 m).
Voor aanmelding en
vragen stuur een
mail naar:
info@hstalldesign.nl
Wij nemen z.s.m.
contact met je op.

Entertainment voor kids
Wanneer:
Waar:
Tijdstipt:
Opbouwen:

3 juni 2018
Pleijweg in Palemig
9:00 - 17:00 uur
vanaf 7:00 uur
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Voor al uw vragen over

Mensen met aandacht

Gezondheid
Veiligheid
Wonen

0900-6990699

Neem dan contact op met uw wijkverpleegkundige:

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

Denise Salden, Schaesbergerveld
06-14580807

Hannie Vaessen, manager
Hulp bij Huishouden
5665419

Ellen Moolenaar, Meezenbroek en Palemig
06-42939022

Pedicure-Salon

Jolanda
Heerlijk en ontspannen uw
voeten laten verwennen
Jolanda Roeks
Heemskerkstraat 85
Heerlen

Behandeling volgens afspraak

Bel 06-13855118

Kapsalon Pakbiers
Sandra en Josanne Vanovermeere

––knippen
––kleuren
––krullen
Woensdagochtend,
donderdag, vrijdag en
zaterdag

Gelieve volgens afspraak

Tel. 045-5720290

St. Barbarastraat 122, 6415 RZ, Heerlen-Palemig

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

WASSEN & KNIPPEN

€ 14,50

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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Olympisch Worstelen Heerlen
Afd. Schaesbergerveld
en Meezenbroek

Een kleine terugblik.
De Filmmiddag van 2018 was wederom zeer gezellig. We hebben lekker gelachen. Popcorn mocht
uiteraard niet ontbreken. Onze gasten gingen
voldaan naar huis.
Inmiddels zijn we even verder en hebben we de
Paasviering achter de rug.
Een middag met verrassingen. We hebben de gasten verwelkomt met een drankje en een lekker stuk
vlaai. Vervolgens een loterij waarbij presentjes
van de plaatselijke middenstand zijn verloot. Hiervoor nog onze dank. Het was een gezellige middag
waarbij onze eigen paashaas aanwezig was.
Iedereen kreeg na afloop een paaspresentje
aangeboden dat goed in de smaak viel. Al met al
een geweldige dag voor onze gasten.
We hebben inmiddels de volgende activiteiten gepland:
- Filmmiddag		
- Kienmiddag
- Paasviering		
- Sinterklaasmiddag
- Bloesemtocht
- Kerstviering
- Schutterspark
Uiteraard staat er nog meer op het programma,
maar dat zijn we nog aan het regelen.
vervolg pagina 15
Zo ziet u hoe de Zonnebloemafdeling Schaesbergerveld-Meezenbroek werkt voor mensen die
tot de doelgroep behoren.
Eventuele nieuwe gasten of vrijwilligers kunnen
zich melden bij Leny onder nummer 045-5728856
of kijk even op onze vernieuwde website
www.onzezonnebloem.nl
Hier kunt u zich aanmelden als vrijwilliger. Uw
steun wordt zeer gewaardeerd.
Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen
van onze afdeling. Ons doel is en blijft onze afdeling in ere houden. Bij de Zonnebloem draait het
om mensen. Dat geldt ook voor onze afdeling. Met
een gezellige groep vrijwilligers zetten wij ons in
voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf
18 jaar.
Iedereen heeft behoefte aan gezelschap, maar als
je een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien vaker alleen thuis dan je zou willen.
De vrijwilligers van onze afdeling komen graag
langs voor een kopje koffie of om samen met
jou op pad te gaan.
Henny van der Veeke
Voorzitter, 06-13656558

Diana Keyani schittert op Paastoernooi
In het paasweekend heeft Diana Keyani, 9 jaar,
van basisschool OBS de Droomboom deelgenomen
aan het Paastoernooi te Utrecht. Dit toernooi met
825 worstelaars uit diverse landen is het grootste
jeugdtoernooi van Europa en het deelnemersveld
groeit nog ieder jaar in aantal, maar ook in sterkte
van het deelnemersveld.
Diana kwam uit in de klasse tot 20kg, meisjes 7 t/m
11 jaar. Zij wist op overtuigende wijze een eerste
plaats te behalen. Omdat er 4 meiden deelnamen
in dit gewicht, werd volgens het Noorse systeem
geworsteld. Dit houdt in dat alle worstelaars tegen
elkaar moeten worstelen. In haar eerste partij
kwam Diana uit tegen de Shayna Yoghi van Fortius
Dordrecht. Zij wist haar tegenstandster al in de
eerste ronde te toucheren. Uitslag 4-0. In de tweede
partij kwam ze uit tegen Zehra Bademci van E&N
Sport Wrestling Rotterdam. Zehra was zo onder de
indruk van Diana dat zij niet tegen haar durfde te
worstelen. Uitslag 10-0. In de laatste partij kwam
Diana uit tegen de Duitse Madina Bayramova van
ASV Karthause. Ondanks de dappere tegenstand
van Madina, wist Diana ook deze partij al in de eerste
ronde overtuigend te winnen met een eindstand
van 11-1. Met deze overwinning behaalde zij dus
haar gouden medaille.
Diana is de dochter van trainer Ayoub Keyani.
Ayoub is de grote drijfveer achter worstelvereniging
Olympisch Worstelen Heerlen. Hij geeft 4 dagen
per week training in de sporthal van OBS de
Droomboom. Ayoub is natuurlijk zo trots als een
pauw op zijn dochter Diana en hoopt dat zij met
deze overwinning een stimulans is voor alle andere
kinderen uit de omgeving.
Ben je geïnteresseerd? Loop dan gerust eens
binnen tijdens een van de trainingen. Maandag en
dinsdag vanaf 15.00 uur. Woensdag vanaf 14.00
uur en vrijdag vanaf 15.30 uur.
Voor meer informatie kan je ook altijd bellen
met Ayoub op 06-52314828, via de facebooksite
van Olympisch Worstelen Heerlen of olympisch.
worstelen@gmail.com
Op 30 mei geeft Ayoub met enkele van zijn worstelaars een
demonstratie
op de Promenade in het
centrum van
Heerlen. Aanvang
13.00
uur.
Hopelijk
dan.

tot
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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
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WANDELPROGRAMMA
KLEDINGINZAMELING
ALCANDER 2018
van Schandelen Sittarderweg - Meezenbroek In het kader van Meer Bewegen voor Ouderen
Schaesbergerveld
starten wij in april weer met onze wandelingen.
Op 19 april begint onze wandeling in Margraten
organiseert opnieuw een
of Sibbe en eindigt in Oud-Valkenburg. Op 17 en
KLEDINGINZAMELING
24 mei lopen wij van Banholt, via Mheer voor de
2-uurs wandeling, naar Terlinden.

In juni wandelen wij op de 14e en de 21e van
Voerendaal of Weustenrade naar het centrum van
Voerendaal.
Op 12 en 19 juli maken wij een wandeling rond de
gemeente Schinnen.
9 en 16 augustus staat een rondwandeling in
Doenrade op het programma.
13 en 20 september sluiten we het seizoen
af met een mooie route vanuit Heijenrath naar
Schweiberg.
Via diverse opstapplaatsen worden wij per bus opgehaald en naar het startpunt van de wandeling
gebracht (en aan het eind van de middag weer
‘thuis’ gebracht).
Een deel van de groep loopt ongeveer één uur en
een ander deel ongeveer twee uur. Aan het eind
van de route komen wij weer samen op hetzelfde
adres voor koffie/thee en heerlijke vlaai (voor eigen rekening).
Wij hebben al veel mogen genieten van het mooie
Limburgse land, de gezelligheid van elkaar, bewegen, koffie/thee ‘met’, kortom van een mooie middag.
Als u wilt meedoen aan een activiteit, dan kunt
u zich aanmelden bij ALCANDER, tel. 0457111560 of via e-mail psmeets@alcander.nl
Wanneer u eerst een keer als introducee mee wil
gaan, kunt u zich op de dinsdag vóór de wandeling
tussen 14.30 en 16.00 uur aanmelden bij tel. 0455713730. U bent van harte welkom.

In samenwerking met Stichting Aktie ’68 uit
Maastricht houdt de R.K. Kerkgemeenschap
een kledinginzameling. De inzameling wordt op
zaterdag 21 april a.s. gehouden. U kunt dan al uw
gebruikte kleding, schoeisel, dekens, beddengoed
in een gesloten plastic zak tussen 11.00- 13.00 uur
afleveren aan de kerk van Schandelen, voor het
Juphuis in de Schandelerstraat waar een bus van
Aktie ’68 aanwezig zal zijn.
De opbrengst van de door u ingeleverde kleding komt
geheel ten goede aan de gehandicapte medemens.
Stichting Aktie ‘68 steunt al ruim 49 jaar de
belangen van de gehandicapten zo organiseert zij
jaarlijks (vakantie)reizen, subsidieert activiteiten
en projecten die bijdragen aan het welzijn van de
gehandicapten.
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door het inzamelen
van gebruikte kleding.
Namens de R.K. Kerkgemeenschap en Stichting Aktie ‘68
willen wij u bij deze alvast
bedanken voor uw medewerking.
Stichting Aktie ‘68 heeft een
goedkeurende verklaring van
het Centraal Bureau Fondsenwerving
Voor informatie omtrent deze inzameling kunt u
bellen naar telefoonnummer: 043-3637657
Wat mag in de kledingzak:
-

Schoenen (per paar)
Alle soorten boven en onderkleding
Baby en kinderkleding
Handtassen
Dekens-Lakens-Slopen en Handdoeken
Sjaal-Handschoennen-Sokken en Pet of Hoed
Jassen
Knuffels

Wat kunnen wij niet gebruiken:
-

Lappenstof
Vuile onbruikbare kleding en schoenen
Kussens en dekbedden
Vloerbedekking en vloermatten
Matrassen
Speelgoed
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Heb jij LEF? Durf te investeren in jullie (huwelijks)relatie!
Relatie impuls! biedt een unieke kans:
• als jullie relatie goed is, maar willen groeien naar een diepere eenheid;
• als laatste redmiddel om een scheiding te voorkomen;
• voor elke situatie hier tussenin, waar het verlangen er is te gaan voor een intiemere relatie.
Hans en Hillie, door hun christelijk geloof geïnspireerd, hebben het verlangen om koppels die een
relatie met elkaar hebben, concrete tips en tools aan te rijken in die situaties waarover in het
dagelijkse leven vaak onenigheid kan ontstaan tussen de partners.
Relatie impuls! het is een cursus, maar tevens ook een avondje uit met z’n tweeën. We beginnen
elke avond met een heerlijke maaltijd in een ontspannen setting. Zo kunnen jullie opladen voordat
we overgaan tot het behandelen van het thema van de avond in groepsverband. Hierna gaan jullie
weer met z’n tweeën aan de slag met concrete opdrachten. Hans en Hillie bieden support tijdens de
zeven samenkomsten, maar ook als er bemoediging of een luisterend oor tussendoor nodig is.
De opzet van de cursus Relatie Impuls! wordt in vele landen gehanteerd. Uit onderzoek blijkt dat
73% van de deelnemers een significante verbetering ervaart in hun relatie!
Om zeker te zijn van resultaat zijn er twee voorwaarden. 1) Heb LEF en schrijf je in. 2) Stel je open
voor de aangedragen visie en leg aangeleerde patronen en eigen wijsheden af.
Hebben jullie nog vragen of willen jullie je aanmelden? Schroom niet, bel of mail ons!
Locatie: Het Leiehoes
Limburgiastraat 36
6415 VT Heerlen

Aanvang 18.30 uur tot ca. 21.15 uur
Vanaf 24 april 2018, 7 dinsdagen
Kosten € 150,00 per koppel all-in

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

Buurthulpen
Samen werken aan een fijn MSP

Mevrouw Van Stratum en mevrouw Kamps,
buurtbewoners van elkaar:
“In het wijkblad MSP las ik over de buurthulpen. Laatst
hebben wij gebeld voor onze buurman om hem te helpen
zijn hoge heg te snoeien. Ik ga ze zeker nog eens bellen.
Ik zie het als een extra steun in de rug, zegt mevrouw
Van Stratum. Aarzel niet, bel gewoon!
En als wij merken dat iemand niet durft, bellen wij wel,
vult mevrouw Kamps aan.”
Ook een steuntje in de rug nodig?
Bewoners weten de buurthulpen steeds vaker te vinden.
Zoekt u hulp bij een klus in en rondom uw huis? Denk aan
het knippen van de heg, het ophangen van een klok of
schilderij of het uitlaten van de hond als u het even niet
kan.
Spreek
ofkom
komlangs
langsbij
bijons
onspand
pandaan
aan
Spreek ons
ons aan
aan of
dede
Kasteellaan 129.
tussen
09.00 en 16.00
Kasteellaan
129.Op
Opwerkdagen
werkdagen
van maandag
t/m uur.
Dan drinken van
we een
kop
kijken
wevrijdag
wat wevan
voor u
donderdag
09.00
totkoffie
16.00en
uur
en op
kunnen
bel
met 045-7851269.
09.00
totbetekenen.
13.00 uur. Of
Dan
drinken
we een kop koffie en

kijken we wat we voor u kunnen betekenen. Of bel met
Graag tot ziens!
045-7851269.
Graag tot ziens!

21

22
Kindervakantiewerk 2018

4 geweldige dagen
voor kinderen van
MSP, Molenberg
en GMS.

in de eerste week van de
zomervakantie namelijk
dinsdag 10 juli t/m vrijdag
13 juli 2018

op stap
Nog een paar maanden en dan staat de
zomervakantie weer voor de deur. Net zoals afgelopen jaar is er ook dit jaar weer
een Kindervakantiewerk georganiseerd
door de buurten GMS, MSP en Molenberg.

Kinder
vakantie
werk
2018

Wat is voor jullie belangrijk om te
weten?
Wanneer is het KVW?
Het valt in de eerste week van de
zomervakantie van dinsdag 10 juli t/m
vrijdag 13 juli 2018.
Waar kan ik me inschrijven voor
deelname?
Je kunt je komen inschrijven op de
volgende dagen en locaties:
GMS/MSP:
Woensdag 23 mei 2018
Juphuis, Schandelerstraat 81,
15.00-17.00 uur
Donderdag 31 mei 2018
Juphuis, Schandelerstraat 81,
18.00-20.00 uur

Nu is er natuurlijk de vraag wat we gaan doen deze 4 dagen.
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4

Wij zijn te gast bij het Broederhuis op Molenberg
Vandaag gaan we naar het avontuurlijke
Blote voeten park in Brunssum
Pretpark Walibi in België
Zwemmen in Aquana Duitsland* en
naar speeltuin Meezenbroek + BBQ

*Heb je een zwemdiploma en ben je 7 jaar of ouder? Dan mag je mee zwemmen in
Aquana. De andere groep (jonger dan 7 en geen zwemdiploma) blijven in de speeltuin

Kindervakantiewerk 2018 is een gezamenlijk initiatief van

Na 1 juni 2018 kun je je nog aanmelden via mail:
kvwheerlen@gmail.com
Molenberg:
Laat hier je gegevens achter met telefoonnummer en
Woensdag 23 mei 2018
dan zal contact met je worden opgenomen. Denk aan
Broederhuis, Kerkraderweg 9, 15.00-17.00 uur
een geldig ID-kaart of paspoort (aantoonbaar bij
Donderdag 31 mei 2018
inschrijving,
anders geen inschrijving mogelijk!)
Broederhuis, Kerkraderweg 9, 18.00-20.00 uur
foto Sien
Greijn
Wat zijn de kosten?
Deelname bedraagt € 30,00. Voor een 2de kind uit een gezin bedraagt de deelname € 27,50 en voor een
3de kind en meer uit een gezin € 25,00. Voor deelnemers buiten deze wijken wordt € 15 extra gerekend
per kind bovenop de kosten voor deelname.
Waar vindt het KVW plaats?
Dit jaar zijn we op diverse locaties in de buurten aanwezig (zie flyer rechtsboven). Tevens gaan we 1 dag
met de bus op reis.
Mocht het je leuk lijken om dit jaar met ons mee te gaan, kom je dan op één van bovenstaande
dagen inschrijven en vul alvast het inschrijfformulier op pagina 23 in. Hopelijk zien we jullie terug bij
Kindervakantiewerk Heerlen!
Namens de werkgroep van Kindervakantiewerk Heerlen
Sandra, Yvonne, Carol, Desiree, Frans

I NSC H R I J F F O R MU LIER K IN DERVAK AN TIEWERK

INSCHRIJFFORMULIER KINDERVAKANTIEWERK
10,11,12 en 13 juli 2018

GMS / SBM / MSP
Betaling

C/B/L

GMS ____________
Voornaam

: _____________________________________________

Achternaam

: _____________________________________________

Adres

: _____________________________________________

Postcode / Plaats

: _______________ - ____________________________

Geboortedatum

: ____ / ____ / ____

BSN nummer

: ____________________________________________

Tel. Nr. ouder(s)

: ___________________/_______________________/

Geslacht:

J / M

____________________/_______________________
Bijzonderheden

: ________________________________(bijv. reisziekte)

Medicijnen

: ____________________________________________

Kledingmaat

: 110/116 120/128 134/140 146/152 158/164

E-mail adres ouder

: ____________________________________________

(Niet) In de groep bij:

: ____________________________________________

Op- en uitstapplaats

:

Broederhuis Molenberg / Juphuis GMS

O Mijn kind heeft minimaal zwemdiploma A
O Mijn kind heeft GEEN zwemdiploma
(mag niet deelnemen aan de zwemactiviteiten en blijft in de speeltuin)
Aankruisen wat van toepassing is s.v.p.
Let op !!: de organisatie is niet verantwoordelijk voor zoek raken en/of defect
raken van sieraden, mobiele telefoons, geld of andere waardevolle spullen.
Tijdens de KVW dagen worden foto’s gemaakt. Deze komen op een afgesloten
internetpagina te staan. Enkele algemene foto's kunnen gebruikt worden
voor sociale media of redactioneel in de wijkblaadjes. Tevens geeft u met
ondertekening aan, dat uw kind een geldig paspoort/identiteitskaart heeft.

Datum :-------/--------/---------

Plaats : -----------------------------------------

Handtekening ouder/verzorger : _________________________________________
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ALLES VERS BEREID UIT EIGEN KEUKEN

ALLES VERS BEREID UIT EIGEN KEUKEN

Indische Specialiteiten
Saté Ajam + Lontong,

satésaus

€ 6,50

en gedroogde uitjes

Saté Babi + Lontong,

satésaus

€ 6,50

en gedroogde uitjes

Rendang

(pittig rundvlees)		

€ 3,50

Semoor

(zoet rundvlees)		

€ 3,50

Nasi goreng		

		€ 2,50

Warme Surinaamse broodjes

Bami goreng		

		€ 2,50

Bakkeljauw				€ 4,50
Garnalen				€ 4,50
Kerrie kip				€ 4,00
Ketjap kip				€ 4,00
Pom (kipfilet, kippendij, zoutvlees)
€ 5,50
Rendang				€ 4,50
Semoor				€ 4,50
Roti kerrie kip (brood, kerriekip,
€ 10,00

Sambal Goreng boontjes		

€ 2,50

Tja

€ 2,50

Atjar Ketimoen

		€ 1,50

Atjar Tjampoer

		€ 1,50

Kroepoek / emping		

€ 1,50

Risolles		 		€ 2,50
Lemper 				€ 2,00

kousenband, aardappel, ei, zuur/rode kool)

Losse Surinaamse bal		
€
Saté (2 stokjes)			€
Surinaamse gehaktbal (rund)
€
Surindi (gehaktbal, satésaus, taugé,
€

(gewokte groenten in zoete saus)

2,50
5,50
3,50
5,50

Spekkoek
Gado Gado

(8 smaken)		

€ 2,50

gestoomde groente

€ 6,50

(alleen op vrijdag en zaterdag)

gedroogde uitjes)

Dranken

Optioneel
Zuurgoed				gratis
Kouseband				€ 0,50
Diverse Sambal			
€ 0,50
Chutney Mango			
€ 0,75
Rotterdamstraat 100A Heerlen

Diverse gekoelde dranken o.a.
Fernandes
Ice-tea

(green / cherry/pineapple)

€ 1,50

(diverse smaken)		

€ 1,50

Halfvolle melk 0,5L		

€ 1,50

Di. t/m zat. 11:00 - 19:00 uur, zondag en maandag gesloten

Telefoonnummer 045 - 70 74 066.

U kunt bij ons pinnen.

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

