Wijkblad MSP
Het wijkblad van Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig
Wijkblad MSP is een uitgave van Stichting Wijkbeheer MSP
Oplage: 3.500
Verschijnt 6x per jaar
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CV De Laat Komers
Aan het werk in MSP!
Wilt u iets met me bespreken?
Loop binnen op vrijdag
1 februari, 1 maart of 5 april
in The Break, Schandelermolenweg 24. Van 9-12 uur ben ik daar
aan het werk.
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Ook als u vindt dat ik iets moet
weten over de buurt of iemand
moet bezoeken.
Tot dan!

Interview

BUURTPUNT
THE BREAK
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Buurt Ontbijt Nieuws

Buurtactieplan

Jeugdcarnavalsmiddag

Breek de dag met een eitje
of een broodje.

Samen ontbijten... Gezellig
Buurtontbijt
en informatief
Schandelermolenweg 24, Heerlen
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Prinsengarde
Coriovallum

JCV Pannesjop
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Buurtwethouder
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Charles Claessens
Buurtwethouder
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Belangrijke telefoonnummers

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

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 2 2019:
Wo. 27 maart 2019

GGD (algemeen)

Uitgave editie 2 2019:
Do. 18 april 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.

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)

14 045
571 99 99

Stichting Wijkbeheer MSP

06-12967308

Storingnummers:

Woningcorporaties:

Druk- en zetfouten
voorbehouden.

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

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
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aan toegevoegd. De disco’s zijn ook weer van de
partij.
Houd onze facebook pagina speeltuin Meezenbroek 2.0 in de gaten voor al onze datums en activiteiten.
Op naar een leuk en goed speeltuinjaar 2019!
Nog even en het is weer speeltuintijd!
Met Pasen gaat het speeltuinseizoen weer van start
en wij van Speeltuin Meezenbroek staan ook in
2019 weer voor jullie klaar.
Zo hebben we in mei het cultuurfeest en in juli het
buurtfeest. Voor het cultuurfeest kan iedereen zich
aanmelden die lekkernijen uit zijn/haar land wil
laten proeven.
Afgelopen jaar was de eerste editie van het
buurtfeest en het was een groot succes. Hopelijk dit
jaar weer. Hier is een open podium bij waarbij we
kinderen uit de wijk en omstreken willen motiveren
om hun passie te laten zien. Dit kan zijn dansen,
zingen maar ook goochelen.
Uiteraard zijn er ook weer de knutselmiddagjes op
woensdag met Martje. Hier wordt koken met kids

Aan het werk in MSP!
Wilt u iets met me bespreken?
Loop binnen op vrijdag
1 februari, 1 maart of 5 april
in The Break, Schandelermolenweg 24. Van 9-12 uur ben ik daar
aan het werk.
Ook als u vindt dat ik iets moet
weten over de buurt of iemand
moet bezoeken.
Tot dan!
Charles Claessens
Buurtwethouder

Tot snel en tot speels
Team Speeltuin Meezenbroek
Henri Jonasstraat 51
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U kunt bij ons terecht voor:
• Algemene fysiotherapie
• Manuele Therapie (rugklachten)
• Schouderklachten
• Revalidatie COPD en andere longziekten
• Oncologische revalidatie, bewegen tijdens en na kanker
• Geriatriefysiotherapie, valpreventie, Parkinson, CVA
• (Sport) revalidatie
• Oedeemtherapie/ lymfedrainage, aanmeten steunkousen
• Medische training, oefentherapie en fitness
Wij zijn te bereiken op:
Kasteellaan 31 - Kerkraderweg 54 - Voskuilenweg 129-F in Heerlen
Tel. 045 - 541 04 44
www.fysiomolenberg.nl – info@fysiomolenberg.nl
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INTERVIEW VAN DE MAAND
Je hebt wel eens van die interviews die gewoon
vanzelf gaan. Meestal dankzij de goed gebektheid
van degene die geïnterviewd wordt. En dat is zeker
het geval bij onze buurtgenoot Paul van Veghel.
Zodra de deur van zijn woning in de Heemskerkstraat
open zwaait, krijg je een ware spraakwaterval
over je heen. Paul, 64 jaar geleden geboren in het
Brabantse Asten, is inmiddels na 14 jaar, aardig
ingeburgerd, met name als het om carnaval gaat.
Paul is namelijk geen onbekende als het over dat
laatste onderwerp gaat. Al jaren trekt hij mee in
de Heerlense optocht als Einzelgänger, steeds met
een compleet van voor tot achter opgetuigde fiets.
Vorig jaar, 2018, wist hij zelfs met zijn creatie
(hij schrijft zich in onder het pseudoniem ‘Paul
Creatieve’) de eerste prijs te halen. Een wisseltrofee
voorstellende een bronzen ezel, het symbool van
stadscarnavalsvereniging De Winkbülle. En dat
Paul qua optochten de smaak te pakken heeft,
bewijst het feit dat hij meetrekt in de bonte stoeten
van Heerlerheide, Schinveld, de lichtstoet op
dinsdagavond in Heerlen en dit jaar voor de eerste
keer: de MSP-optocht. Paul verheugt zich er al op.
En het vervoer? Dat gaat alles per fiets, dé fiets
wel te verstaan. Een enkele keer werd hij met zijn
carnavalsvehikel door twee agenten aangehouden.
Reden: ze wilden hem graag op de foto zetten!

Of hij nog meer anekdotes heeft? Zeker. Zoals
gezegd, hij is vaak gefotografeerd en vertelt dat op
enig moment een foto van hem op een Letlandse
website stond. Maar, het gaat ook wel eens mis.
Vooral als toeschouwers langs de kant zich wat
baldadig gedragen, zoals het vernielen van zijn
uitbeelding. “En zeg je er iets van……. Ik denk er
niet graag aan terug”.
Trots toont hij (natuurlijk nadat de interviewer
plechtig had beloofd er over te zwijgen) zijn
nieuwste creatie. Ja, u raadt het al…..een fiets. Wat
mogen we kwijt? Dat het dit jaar weer een prachtige
creatie wordt. Fantasie kent geen grenzen. Maar
waarin schuilt nu de voldoening? Daar hoeft onze
Paul niet lang over te denken. “Je krijgt zoveel
contact met mensen. Als je iets graag doet krijg je
extra energie. En als mensen van mijn uitbeelding
genieten, levert me dat heel, heel veel voldoening
op”.
Of Paul nog op ander gebied creatief is? “Jazeker!
Ik ben al een tijd aangesloten bij Linea Recta, de
organisatie die de Romeinse wegen in onze regio,
in het voetlicht stelt. Voor een poster heb ik me
wel eens in een Obelix-kostuum moeten hijsen met
een grote steen op de rug. Geweldig om ook iets
met het verleden van onze omgeving te kunnen
doen”.
In ieder geval zal Paul komende tijd niet met een
grote steen te zien zijn, maar op een fiets….en wat
voor een. We laten ons verrassen!

					Peter Pauwels
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Bewegingscentrum Healthy Body

Een weldaad voor Body & Mind

SPORTEN VOOR VROUWEN (alle leeftijden)
Marlène en Vivian zijn jouw instructeur tijdens de groepslessen. Zij begeleiden en helpen je met het uitvoeren
van de oefeningen. Onze gevarieerde lessen zijn gericht op het vrouwenlichaam en geschikt voor beginners én
gevorderden. Onze lessen hebben diverse positieve effecten op jouw lichaam, zoals:
•
•
•
•
•
•

Fitheid verbeteren
Vetten en koolhydraten verbranden
Vorming van het lichaam
Fysiek welzijn versterken
Fit blijven
Fysieke en mentale klachten verminderen

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

Wil je zelf het succes van deze workout ervaren? Kom dan gerust voor een gratis proefles!
Tot ziens!

Vivian en Marlène

Lestijden:
Maandag:
Woensdag
Woensdag
Vrijdag: 		

Voor meer informatie bel of email naar:
marlene.vanerp@home.nl / 06-49800153
Gymzaal Limburgiastraat

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

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

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

Uw partner voor
fysiotherapie

R
open uime
ings
tijde
n

Fitnes

s

Diana Schat-Crombach & Bart Wolfs
Fysiotherapie
Sportfysiotherapie• •Perifeer
Perifeerarterieel
arterieel
Fysiotherapie• Orthopedische
• Orthopedischemanuele
manueletherapie
therapie• Sportfysiotherapie
vaatlijden
vaatlijden• •COPD
COPD• •(Kinesio)taping
(Kinesio)taping••Bedrijfsfysiotherapie-aangelegenheden
Bedrijfsfysiotherapie-aangelegenheden •
• The Top Performance
Matrix
Dry needling • Dry
Theneedling
Top Performance
Matrix • Manuele
Lymfe Drainage

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

Buurtcentrum MSP

Leiehoes

Juphuis

Gymzaal Eindhovenstr

The Break

Jamboreepad 2

Govert Flinckstraat

Gymzaal Eindhovenstr

Sporthal Palemig

Leiehoes

Leiehoes

Govert Flinckstraat

Waar

Taalgroep Nederlandse les

Yogagroep

Linedancegroep

Sport en spel v senioren

Break’s Kitchen 9-14 jr

Explorers 15 t/m 18 jaar

Voetbal - Junioren trainingen

Boksen

Badminton

Emotioneel Lichaamswerk

Bridgen

Voetbal - Senioren trainingen

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)

19.30 - 20.30 uur

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 - 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

19.00 - 21.00 uur

15.30 - 18.30 uur

14.00 - 15.00 uur

14.00 uur

11.00 - 12.00 uur

Fabiënne Joosten

Patrick Smeets

Mevr. Walraven

Patrick Smeets

Sandra Zegers

Kasteellaan 192

Contactpersoon

Healthy Body

Bridgeclub ’t Leiehoes

Healthy Body

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

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

Alcander ouderenwerk

Line Dance groep

Alcander ouderenwerk

Alcander

Wijkagenten

09.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur

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 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

045-2042030 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

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

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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knutselen en tekenen. Ook zij is helemaal in de ban
JEUGDCARNAVALSVERENIGING
van haar Prins met wie zij dit avontuur aangaat!
PANNESJOP
Op zaterdag 12 januari werd bij JCV Pannesjop
tijdens een door vele verenigingen drukbezochte
Carnavalsmiddag het 41e Prinsenpaartje van de
vereniging uitgeroepen:

Prins Jayden 1e en Prinses Naomi 1e

Daarom ook dit jaar weer een knallend carnavalsseizoen in MSP. Sjpass en Plezeer maken
staat hoog in het vaandel van onze vereniging en
laten wij dat daarom vooral aangaan en genieten!
					Jan Braam

CARNAVALSOPTOCHT in MSP op
ZATERDAG 2 maart
Ook dit jaar zullen de Carnavalsverenigingen en Vriendenclubs een
geweldige kleurrijke Carnavalsoptocht organiseren in de wijken van
MSP en wel op Carnavalszaterdag
2 maart.
De route, opstelling en start is, zoals vaker
succesvol gebleken, vanuit de Wagenschutsweg in
Palemig. Tijdstip van vertrek: 12.30 uur
Voor de wagens geldt AANRIJROUTE via de
Sint Barbarastraat of Slotweg naar de Kapelweg
tot voormalig Stienstra, dan naar links de
Wagenschutsweg in naar de opstelling. Gelieve
op deze weg zo ver mogelijk aan de linkerkant
te parkeren, zodat andere wagens gemakkelijk
kunnen passeren om de juiste nummeringsplaats
te bereiken!

Dit jaar een lief jong paartje dat de harten steelt
van iedereen! Uit een zware, fraai gedecoreerde
kist op wielen sprongen zij tevoorschijn onder luid
geknal van ontploffende confettibussen!
Prins Jayden 1e (Monsewije) is 9 jaren jong en
zit op school bij OBS de Droomboom in groep 5 bij
meester Paul. Een zeer actieve voetballende jongen bij W.V. KCC’13. Hij speelt en voetbalt graag
met zijn vele vriendjes en vriendinnetjes. Gamed
graag op zijn pc en playstation met Fortnite. Hij
is ook een actieve vlogger op Youtube. Jayden wil
later – net als zijn vader – stratenmaker worden!
De Prinses aan zijn zijde is al 5 jaren zijn exclusieve
vriendinnetje welke hij volledig beschermt en waar
niemand aan mag komen.
Prinses Naomi 1e (Peters) is 10 jaar en een leuk,
sportief meisje dat met veel plezier en toewijding
naar school gaat. Bij juffrouw Helene en meester
Rene heeft zij op OBS de Droomboom haar draai
gevonden. Evenals haar Prins houdt zij van buitenspelen en voetballen bij W.V. KCC’13. Een creatief, actief dametje met veel capaciteiten zoals

De ROUTE is als volgt: St.Barbarastraat –
Meezenbroekerweg – Kasteellaan – Albert
Cuypstraat/Bredastraat
–
Schaesbergerweg
- Amsterdamstraat – Limburgiastraat met als
eindpunt gemeenschapshuis ’t Leiehoes.
Hier start aansluitend om 14.11 uur de
Jeugdcarnavalsmiddag van JCV Pannesjop
met rond 16.00 uur de prijsuitreiking!
			
					Jan Braam
KOMT DAT ZIEN………….!
ALAAF

ALAAF

ALAAF
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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
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W IJK N IEU WS
Wijkvereniging K.C.C.’13
Het jaar is weer bijna twee
maanden oud en we houden
u op de hoogte van onze activiteiten. Natuurlijk is het wat
stiller nu in de winterperiode,
maar er gebeurt wel van alles.
Ook in 2019 proberen we de
wijk te verbinden middels diverse activiteiten, zie de activiteitenkalender. U bent van
harte welkom.
We zijn dit jaar begonnen met de nieuwjaarsreceptie op 1 januari. Een gezellige middag waarbij iedereen zijn of haar goede wensen uitsprak
en waar voorzitter John Scheilen met het eerste
goede nieuws van het jaar kwam, het voorstellen
van de nieuwe trainer voor het seizoen 20192020 de heer Henk Stawenga.
Wie is Henk Stawenga?
Henk is een 46 jaar jonge en gemotiveerde trainer
uit Merkelbeek waar hij samenwoont met vriendin
Amenda. Hij is vader van twee zonen en werkzaam
bij SKCP (Stichting Kringloop Centrale Parkstad) in
Brunssum.
Zijn trainersloopbaan begon hij bij s.v. Langeberg
waar hij het 2e elftal trainde en assistent was bij het
1e elftal, alsmede trainer van diverse jeugdelftallen. Zijn tweede club was v.v. Amstenrade waar
hij ook het 2e elftal trainde en assistent was bij
het 1e elftal. Midden in het seizoen werd hij daar
interim hoofdtrainer. Hierna ging Henk aan de slag
als hoofdtrainer bij s.v. Abdissenbosch waar hij nu
drie jaar werkzaam is. Hij werd in het tweede seizoen kampioen en promoveerde naar de 5e klasse.
Nu gaat hij beginnen aan een nieuwe uitdaging bij W.V. KCC’13. In de gesprekken tussen het
bestuur en Henk bleek dat beide partijen eenzelfde
visie hebben. Het voetbalpeil op een hoger niveau
brengen met plezier op het veld, maar ook daarbuiten, de zogenaamde derde helft. Henk is nu al
bezig met zijn nieuwe uitdaging via gesprekken
met spelers en staf. Henk is een echte verenigingsman en weet dat ook de vrijwilligers die voor de
club bezig zijn heel belangrijk zijn. Zoals hij het zelf
zo mooi zegt: “Samen ben je W.V. KCC’13, samen
ga je voor succes en kan je iets moois bereiken”.
Wij heten Henk dan ook hartelijk welkom bij onze
vereniging en wensen hem en de teams natuurlijk
ook via deze weg alle succes toe in het nieuwe seizoen.
Carnaval 2019
Zondagmiddag 24 februari zal onze kantine weer
veranderen in een carnavalstempel als de jaarlijkse
KinderCarnavalsmiddag van W.V. KCC’13 losbarst.
Prins Gino Stiels en Prinses Tess Scheeren
treden dan af en kijken terug op een leuk en gezellig carnavalsjaar.
Wie wordt of worden de opvolgers van Prins Gino
en Prinses Tess? Een Prins? Een Prinses? Of weer
een duo? Wie het ook worden/wordt, we wensen
de opvolger(s) een heel mooi carnavalsseizoen

toe. Onze praatjesmaker Henk van Kerkhoff zal
alles van commentaar voorzien en zal de kinderen en ouderen laten lachen en genieten. Het
wordt een middag met diverse activiteiten waar diverse carnavalsverenigingen aanwezig zullen zijn
met muziek van DJ Dinesh en een optreden van
zangeres Chantal van Oppen. Aanvang zal zijn
om 14.11 uur.
Zorg dat je erbij bent en doe mee ALAAF ALAAF
ALAAF.
Op zaterdag 12 januari werden we ook al verrast
vanuit ‘t Leiehoes. Onze leden Jayden Monsewije
en Naomi Peters werden uitgeroepen tot Prins en
Prinses van JCV Pannesjop. We wensen ook dit
paar een heel mooi carnavalsseizoen toe.
Nieuwe leden
Nieuwe leden zijn altijd welkom. 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) en 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 bij Marc Reynders via mhc.reynders@ziggo.nl (junioren) of bij John Scheilen  j.scheilen@
woonpunt.nl (senioren en dames).
Het dartteam
D.C. 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:
22 februari:
		
24 februari:
		

Feestavond spaarclub W.V. KCC’13		
vanaf 20.30 uur
KinderCarnavalsmiddag W.V. 		
KCC’13 vanaf 14.11 uur

Al deze 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 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 e-mail
j.scheilen@woonpunt.nl
Namens W.V. KCC’13, Kees Collin
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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

Verkrijgbaar in de salon:

carnavalsstrik/stropdas
voor uw hond v.a. € 2,00
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
Prinsengarde Coriovallum en
De Carnavalsdagen
Damescomité
Wij nodigen u van harte
Beste carnavalisten,
Tijdens de proclamatie op 12 januari zijn in het bomvolle Sportcafé
Schaesbergerveld
onze
nieuwe
heersers Prins Loek 1ste en Prinses Nicole 1ste geproclameerd. Zij
namen de scepter over van Prins
Martin 1e en Prinses Patricia 1e.
In het dagelijks leven staan ze bekend onder de
naam Loek Carlitz en Nicole Carlitz. Ze wonen samen met hun dochter Bo in Schaesbergerveld.
Prins Loek is zelfstandig ondernemer en runt zijn
eigen bedrijf Voegbedrijf Carlitz.
Loek doet graag darten en volgt veel sport op de
buis. Onze Prinses Nicole is dagelijks bezig met
dochter Bo en houd de administratie van hun bedrijf bij. Lekker lunchen en feesten door het jaar,
daar loopt onze prinses niet voor weg. Al met al zijn
beide personen spontaan, eerlijk, vrolijk, rechtuit.
De juiste mix om als Prinsenpaar te functioneren.
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uit om samen met ons
Prinsenpaar de Carnavalsdagen (zaterdag 2 maart
t/m dinsdag 5 maart vanaf 20.00 uur) te komen
vieren in onze Narrentempel Sportcafé Schaesbergerveld.
We beginnen op zaterdag met de Wijkoptocht MSP
en s’avonds het inluiden van de eerste carnavalsavond. Op dinsdag sluiten we af met het traditionele Haringbegraven.
Al onze dagen zullen muzikaal begeleid worden
door niemand minder dan onze huis DJ Bart.
Wij hopen u van harte te verwelkomen om deze
leuke carnavalsdagen met ons mee te vieren in
onze Narrentempel Sportcafé Schaesbergerveld.
Prinsengarde Coriovallum, Nick Jungblut (secretaris)

Bijna vijf jaar moeten wachten om nu eindelijk
Prinsenpaar te mogen zijn van Prinsengarde Coriovallum. Ze beloven om samen met de Raad en
de Dames er een groot feest van te maken. De aftrap is al gedaan tijdens de geslaagde proclamatie
en er zullen nog vele dagen volgen.
Een driemaal Alaaf op Prins Loek en Prinses Nicole!
Bonte-middag
Dit seizoen was alweer de vijfde editie van de
bonte-middag. In een goed gevulde zaal hebben
we een paar leuke artiesten zien optreden, waaronder Fer Naus, Danny Pouwels, Dorpsgekke, Beppie Kraft en Big Benny. Dit alles werd ondersteund
door niemand minder dan onze huis-dj DJ Bart.
Wij, de vriendenverenigingen van Sportcafé
Schaesbergerveld: Prinsengarde Coriovallum en
Tout Mem Sjous zijn zeer tevreden met de opkomst
en een goed geslaagde Bonte-middag.
Receptie
Op 26 januari was de receptie van ons mooie en
carnavaleske Prinsenpaar Prins Loek 1ste en Prinses Nicole 1ste. Hier ontvingen zij de felicitaties
en geschenken en zullen de mooie herinneringen
koesteren. Het was een gezellige en vooral weer
een druk bezochte receptie.
KinderCarnavalsmiddag
Op een leuke en feestelijke kindermiddag hebben
de kinderen van de wijk MSP samen met Prins Loek
1ste en Prinses Nicole 1ste lekker kunnen hossen
en dossen op carnavalsmuziek en met een glaasje
limonade. Als afsluiter ontvingen ze het wel bekende en goed gevulde zakje snoep.

��e�i�
VOETZORG
MEDISCH PEDICURE

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

Behandeling/Specialisaties:

Pedicuresalon

"La Luna"
Anja Thijssen Tel. 06-20928896

Aangesloten bij landelijke brancheorganisatie Provoet
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

* Diabetische en reumatische voet
VERGOEDING ZIEKENFONDS MOGELIJK
* Voetinspectie/advies
* Nagels knippen en frezen
* Ingegroeide nagels en nagelwallen
* Eelt, likdoorns en kloven
verwijderen
* Nagels lakken en gelnagellak,
zowel handen als voeten
* Orthesiologie
* Ayurvedische massage
* Voet- en beenmassage

Heerlijk een frisse
kleur op uw nagels,
laat uw voeten eens
lekker verwennen.

Smaragdstraat 22
6412 SV Heerlen
pedicure-laluna@kpnmail.nl / www.pedicuresalon-laluna.nl
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Wil je niet ook eens bewoners of andere culturen leren kennen?
Wisten jullie dat je een leuke buurtactiviteit kunt organiseren en dat de Gemeente of Stichting Wijkbeheer
MSP hiervoor geld ter beschikking stelt? Wil je niet ook eens een keer alle bewoners van de straat leren
kennen en samen iets ondernemen? Een uitstapje, de kerstboom in de wijk versieren, een zeepkistenrace
of sportactiviteit organiseren, andere culturen leren kennen. Dan kun je terecht bij het buurtactieplan van
de Gemeente of de activiteitencommissie van de Stichting Wijkbeheer MSP.
Via het buurtactieplan kun je een financiële bijdrage aanvragen om in de wijk of buurt een activiteit te
houden. Geld waarmee je gezamenlijk met bewoners iets leuks kunt doen. Het moet wel in het teken staan
om bewoners met elkaar te verbinden.
Ook bij de Stichting Wijkbeheer MSP kun je terecht voor een bijdrage die dit doel bevorderen. Hiervoor hebben
we een activiteitencommissie in het leven geroepen die culturele activiteiten van bewoners, vrijwilligers
stimuleren in onze wijken. Deze activiteitencommissie stelt de financiële middelen ter beschikking en helpt
zelfs met de financiële verantwoording. Natuurlijk moet je wel zelf de activiteit organiseren met vrijwilligers,
een begroting opstellen en als de activiteit heeft plaatsgevonden een financiële verantwoording inleveren.
Een aantal voorbeelden:
lture
• Het Parkfeest aan de vijver
Every cu n
• Straatspeeldag
ow
has his
• Seniorenuitstapje
auty
• De MSP Carnavalsoptocht
ea of be
d
i
• Lentefeest
• Het aankleden en versieren van kerstbomen in de wijken
Al deze activiteiten worden door bewoners georganiseerd. Dit zijn bewoners die
zich inzetten om mensen samen te brengen. Dus laat je idee niet verloren gaan en meld het bij onze
activiteitencommissie@wijkbeheermsp.nl
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Een muziekinstrument leren....
...kan bij muziekvereniging Flos
Carmeli. In samenwerking met
muziekschool SCHUNCK* kunnen we
jong en oud een opleiding aanbieden.

De muziekschool zal zo veel mogelijk de
lessen proberen in te plannen aansluitend aan de
lessen van de basisschool in ons leslokaal of
indien niet anders kan op haar locatie in het
glaspaleis.

Vanaf medio 2018 is onze vereniging een
samenwerking
gestart
met
zowel
de
muziekschool SCHUNCK*
als met de
basisschool DE DROOMBOOM met als
doelstelling dat de leerlingen van de basisschool
in de lestijd kennis kunnen maken met cultuur
(dus ook muziek). Deze lessen zullen in ons
verenigingslokaal worden gegeven.

Er bestaat de mogelijkheid om enkele instrumenten van de vereniging hiervoor te gebruiken.
Investeren in een instrument is dan in vele gevallen niet nodig.
Wilt u meer informatie of wilt u zich inschrijven
voor muzieklessen? Stuur dan een email naar
info@flos-carmeli.nl

Repetitietijd harmonie:

Donderdag vanaf 19:45 uur tot 21:45
uur. De leerlingen kunnen tot aan
de pauze mee spelen (pauze circa
20:30).

Repetitietijd percussiegroep:

ergeld

Zaterdag vanaf 10:30 uur
tot 12:00 uur.

Le
Stichting

Locatie repetities:
Gemeenschapshuis ‘t Leiehoes
Limburgiastraat 36,
De kosten voor muziekschool bedragen € 250,= voor een leerling
6415 VT te Heerlen
onder de 18 jaar. Voor leerlingen boven de 18 gelden hogere tarieven
(zaal: ‘mallegat’)

die gelijk staan aan de prijzen die de muziekschool hanteert.
Gespreide betaling is mogelijk. Bij meerdere leerlingen kunnen we
een gereduceerd tarief gaan hanteren.In de kosten zijn instrumentgebruik alsmede lesmateriaal inbegrepen.
De mogelijkheid bestaat om een deel van de kosten voor muziekopleiding te bekostigen uit ‘stichting leergeld’.

W IJK N IEU WS
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Waarom ben ik hier op aarde?
Heeft het leven zin? Is er iets dat ons overstijgt? Hoe kan ik gelukkig worden? Is er leven na de dood? Waarom
is er zoveel kwaad in de wereld? Hoe ziet de toekomst eruit? In vijf bijeenkomsten gaan we op deze vragen in en
onderzoeken we wat voor antwoorden de Bijbel geeft.
Aanvang: eerste week van maart 2019

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

Te huur
Garagebox/opslagruimte op de
Heuvelweg te Heerlen.
Huur € 70,- per maand.
Tel. 06-21601363
w.j.lange@hetnet.nl

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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Buurt Ontbijt Nieuws
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BREA

Breek de dag met een eitje
of een broodje.
Samen ontbijten... Gezellig
en informatief
Schandelermolenweg 24, Heerlen

13 Februari
13 Maart
17 April
15 Mei
12 Juni
03 Juli
van 10.00 tot 12.00
Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met
Tessa : 06 50 28 50 09

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)

Saté ajam

		

6,95

Saté babi

(3 varkenssaté + lontong,		
satésaus en gedroogde uitjes)

6,95

Saté varkenshaas

8,75

(3 kipsaté + lontong,
satésaus en gedroogde uitjes)

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

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

(3 varkenshaassaté + lontong, satésaus en gedroogde uitjes)

Garnalen					 3,95

(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

kerriekip, kousenband, aardappel, ei, zuur)

Volg ons ook op
Rotterdamstraat 100A Heerlen
Di. t/m zat. 11:00 - 19:00 uur
Zondag en maandag gesloten
045 - 707 40 66

(pittig rundvlees)			

3,95

Semoor

(zoet rundvlees)			

3,95

Nasi goreng		

			 3,25

Bami goreng		

			 3,25

Sambal goreng boontjes			

2,95

Tja

2,95

(gewokte groenten in zoete saus)
(ei in pittige saus)

1,75

Atjar (Tjampoer of Ketimoen)		

1,95

Kroepoek / Emping / Cassave		

1,95

Gado Gado

6,95

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

		

(alleen op vrijdag en zaterdag)

0,70

(van mild tot zeer pittig)

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

Rendang

Sambal goreng Telor

4,50

(broodpannenkoek,      10,50

Diverse sambal			

		

Indische snacks

1,80

Risolles

(runderragout, groenten in
gepaneerde pannenkoek)

Lemper
en

(rijstrolletje gevuld met kip)		

Martabak Telor

(ei, rundergehakt,
lente-ui in loempiavel)

Spekkoek

(Indische botercake) 8 smaken

Alles voorzien van een

  2,95

2,50
  2,75

2,95

is ook veganistisch te verkrijgen

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

