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

Wij wensen u
een vrolijk kerstfeest
en een
gelukkig nieuwjaar
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Belangrijke telefoonnummers

COLOFON
Postadres wijkbeheer:
Stichting Wijkbeheer MSP
Limburgiastraat 36
6415 VT Heerlen
www.wijkbeheermsp.nl
Kopij/advertenties:
wijkbladmsp@gmail.com
Redactie:
Rob Lukácsi
Sandra Zegers
Huub Strolenberg
Henk Pelzer
Charles Krutzen

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

0900-8844

Brandweer (algemeen)

088-450 7 450

NightCare (na 17.00 uur en weekend)

(045) 577 88 44

Acute zorg aan huis (Meander)

0900-699 0 699

Afvaltelefoon (RD4)

(045) 543 71 00

Alcander (Hoofdkantoor)

(045) 560 25 25

Alcander (Buurtcentrum MSP)

(045) 204 20 30

Apotheek Meezenbroek

(045) 572 13 44

Artsenpraktijk Kasteellaan

(045) 572 09 69

Zuyderland (voorheen Atrium Heerlen )
Basisscholen:		

RABO-bank:
NL97 RABO
012.24.92.625

088-459 7777

BS De Horizon

(045) 572 08 72

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

(045) 572 20 70

Buurthulp MSP

(045) 785 12 69

Mondriaan

088-506 62 62

Dierenambulance Limburg

0900-700 9000

Volgende uitgave:

Dieren in acute nood en/of gewonde dieren

Kopijstop editie 1 2020:
Wo. 22 januari 2020

Gemeente Heerlen

Uitgave editie 1 2020:
Do. 13 februari 2020
Aanleveren kopij:
Kopij en foto’s per e-mail
aanleveren in Word. Foto’s,
logo’s en advertenties
altijd als bijlage meezenden. Vraag om een
leesbevestiging.
Bewoners met een NEENEE-sticker kunnen het
wijkblad afhalen bij
Buurtcentrum MSP.
De redactie houdt zich het recht
voor om ingezonden stukken niet
te plaatsen of in te korten.

112

144
14 045

GGD Zuid-Limburg

088-880 50 00

Jeugdgezondheidszorg Meandergroep

0900-699 0 699

Kindertelefoon

0800-0432

Meander Thuiszorg

0900-699 06 99

Meld Misdaad Anoniem

0800-7000

Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

088-880 5014

Ongediertebestrijding

(045) 572 13 98

Pastorie Schandelen

(045) 572 34 73

Servicetelefoon Gemeente Heerlen/Openb.
werken
Sociaal Buurtteam MSP

14 045
(045) 560 40 04

De Luisterlijn (voorheen Sensoor)
Storingnummers:

bloemenboetiek

Helga
Kasteellaan 87b - Heerlen
Tel. 572 03 61

0800-9009

Geiser

088-027 88 88

Kabeltelevisie Ziggo

0900-1884

Watervoorziening
Weller

043-309 09 09
(045) 404 86 00

Woonpunt

088-050 60 70

Vincio Wonen (voorheen De Voorzorg)

(045) 522 32 55

Woningcorporaties:

Druk- en zetfouten
voorbehouden.

0900-0767
Gas, electriciteit

Caritas 045
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W IJK N IEU WS
Vlaggenplan Heerlen van start

Gastvrijheid zonder prijs!
Sinds oktober zijn we gestart met een nieuw
diaconaal project: koken voor mensen die alleen
of met hun gezin niet of nauwelijks kunnen
rondkomen OF voor de eenzame mens die
behoefte heeft aan warmte en gezelligheid.
Het liefdadigheidsproject draagt de naam ‘Caritas
045’ en zal worden uitgevoerd in het Juphuis
(gelegen naast de Heilig Hart Kerk van
Schandelen; Schandelerstraat 81 te Heerlen).
Het allereerste ‘Caritas 045’ diner werd feestelijk
geopend op dinsdag 22 oktober jl. door
burgemeester Roemer.
Arend van der Heijden heeft een dergelijk project
mede vormgegeven in Helmond (genaamd Caritas
0492) en dit is een doorslaggevend succes
gebleken.
Dekenaat Heerlen heeft samen met hem eenzelfde
opzet bedacht voor Heerlen; namelijk ‘Caritas 045’.
Eenmaal per week kan men aansluiten voor een
heerlijke, gezonde maaltijd en/of een gezellige kop
koffie of thee.
De ‘Caritas 045’ diners zullen elke dinsdag
plaatsvinden. De gezonde maaltijd wordt door
‘Caritas 045’ vrijwilligers geserveerd vanaf 18.00
uur. Aanmelden kan via 06-

Sinds vrijdag 6 december is de Heerlense vlag
voor elke Heerlenaar te koop. Daarnaast laat de
gemeente de vlag wapperen bij alle openbare
gebouwen in de stad. De blauwe gemeentevlag met
de gele adelaar bestaat sinds 1966. Het blauw staat
voor hardwerkende mensen en de gele adelaar
voor de stad die grote veranderingen trotseerde.
Volgens wethouder Jordy Clemens past de vlag
nog steeds goed bij de stad: “Heerlen staat altijd
open voor verandering, verwelkomt het nieuwe.
Tegelijkertijd is er groeiend zelfbewustzijn en trots.
Wat mij betreft mogen we nóg vaker die trots op
onze stad uitdragen. We laten de Heerlense adelaar
weer wapperen. Op ieder openbaar gebouw, in elke
buurt en bij iedere trotse Heerlenaar!”
Speciale introductieprijs bij Visit ZuidLimburg shop
De vlag van Heerlen is verkrijgbaar bij de Visit
Zuid-Limburg shop (voorheen VVV), Bongerd 19 in
Heerlen. Door gunstige inkoop en met een kleine
subsidie is de vlag voor de speciale introductieprijs
van €19,95 verkrijgbaar. De vlag is 1 x 1,5 meter
en geschikt voor een vlaggenstok. Een leuk cadeau
voor de komende feestdagen.
Openbare gebouwen
De komende tijd worden ook alle openbare
gebouwen in Heerlen voorzien van de Heerlense
vlag.

‘Caritas
045’
heeft
dit
initiatief
kunnen
verwerkelijken dankzij sponsoren, donateurs en
een enthousiast team aan vrijwilligers.
Interesse om mee te helpen in de keuken? Loop bij
ons binnen en schuif aan.
Houd ook onze Facebookpagina ‘Caritas 045’ in
de gaten…
Hopelijk tot ziens, Het team

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

4
Welkom bij Martin en Patricia
•
•
•

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

ma-di-wo
vrijdag
zaterdag
zondag

Schaesbergerweg 138 - Heerlen

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

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 e en grot e beur t

-

Occassions
APK
Onderhoud
Reparaties
Banden

APK GRATI S

Bedankt voor uw vertrouwen in ons!
Wij wensen u fijne feestdagen
en zien u graag in 2020 weer in een van onze praktijken.
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
Twijfelt u over uw verzekering en het aantal vergoedingen in 2020?
Kijk dan op www.fysiovergoeding.nl

W IJK N IEU WS
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HET GEVOEL VAN TOEN
1938 was een lastige tijd voor ouders om een kind te krijgen.
Ondanks de oorlog, heb ik eerlijk gezegd een goede jeugd gehad.
Ik was te jong om te beseffen wat er allemaal om me heen gebeurde.
Mijn familie zag mij als hun lichtpuntje in die duistere tijd.
Een totaal onverwachte nakomeling, dus er was een groot
leeftijdsverschil tussen mijn broers en mij.
Ze droegen me op handen.
We woonden in een klein dorpje, ongeveer een half uur van Utrecht vandaan.
Mijn pa, ma, twee broers en ik.
Toen de oorlog begon, was mijn oudste broer 22 jaar en dienstplichtig.
Hij vocht bij de Gribbeberg, totdat het duidelijk was, dat verdedigen geen zin meer had.
Hij moest vluchten en de vijand zat op zijn hielen.
Gelukkig was het een hele mistige periode.
Dat heeft hem geholpen om ongezien zich te verplaatsen, stukje bij beetje.
Na drie maanden spanning, niet wetende wat er met hem was gebeurd,
kwam hij eindelijk veilig thuis.
Hij moest zich verstoppen in het nachthok van de kippen.
En voor de zekerheid, wist ik natuurlijk van niks.
Ik was een jaar of drie en ze durfden het risico niet aan,
dat ik per ongeluk iemand zou vertellen waar mijn broer was.
Mijn andere broer was 19 jaar en zat verstopt bij een boerderij in de buurt.
Als de kust veilig was, kwam hij even gedag zeggen en hij nam altijd iets voor me mee.
Op een dag kwam hij aangelopen, met een grote lach op zijn gezicht.
Hij had een puppy voor me meegebracht van de boerderij. Ik was zo blij.
De boerin deed er alles aan, om het ons en vele anderen,
zo aangenaam mogelijk te maken.
Een liefdevol mens, dat was ze.
Er waren in die tijd veel dappere mensen.
En mijn broers waren er zeer zeker ook twee van.
Helden uit het hart.
Mijn herinneringen zijn nog alles wat ik heb van toen.
Een vleugje, uit de ziel van de tijd.
TOT DE VOLGENDE........
Bron: anoniem
Geschreven: Sien Greijn

Op 23 september was de officiële opening van Studie Begeleiding Parkstad (SBP) aan de
Kerkraderweg 74. Twee ambitieuze heren, met beiden een hart voor het onderwijs, hebben dit
gerealiseerd. Wij werken nu samen als een team van 8 docenten aan huiswerkbegeleiding en
verzorgen bijlessen voor leerlingen van het Voortgezet en Basis Onderwijs; vanaf groep 6 tot en
met VWO6.
SBP biedt huiswerkbegeleiding, coaching in studievaardigheden, vakinhoudelijke bijlessen, CITOtoets trainingen en (school- & centraal) examentrainingen.
Dus heb je moeite met het plannen en organiseren van al je toetsen, proefwerk zaken, of
gewoonweg moeite met een specifiek vak, dan ben je bij SBP aan het juiste adres!
Kom gerust een kijkje nemen of neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie via: studiebegeleidingsbp@
gmail.com of bel/app naar: 06-8378.7928.
Het SBP-team: Melissa, Michelle, Milou, Sylvana, Silvia, Evie, Tim & Bert
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Bewegingscentrum Healthy Body
Een weldaad voor Body & Mind

Krachttraining voor vrouwen: Maandag 19.30-20.30 uur

Een opbouwende groepsfitness-workout m.b.v. dumbells waarbij de nadruk ligt op het
trainen van je spieren. Door wekelijks mee te doen ga je de kracht in je spieren opbouwen
door na een aantal weken het gewicht van je dumbells steeds een beetje te verhogen met
als doel:
- Snellere vetverbranding (niet alleen tijdens de training maar ook nog daarna)
- Mooiere definitie van je lichaam (de oefeningen zijn gericht op het vrouwenlichaam)
- Versterken van je spierkracht waardoor gewrichten het minder zwaar hebben
- Weerstand en stabiliteit

Fysiogym: woensdag 19.00-20.00 uur

ACTIE - ACTIE - ACTIE
Schrijf je in vanaf januari en
je krijgt van ons de maand
februari GRATIS
De rest van deze
decembermaand mag je gratis
de lessen komen uitproberen!!
(aanmelden niet nodig)

Deze les is bewegen binnen de grenzen van je mogelijkheden, speciaal geschikt voor mensen met lichamelijke klachten, maar ook
mentale klachten. Flexibiliteit van de heupen, versterking van kernspieren en de soepelheid van spieren in nek, rug en benen komen in
deze les volop aan de orde. Het laatste deel van de les wordt besteed aan totale ontspanning. Deze fysiogym is ook zeer geschikt voor
de beginnende sporter en mensen met overgewicht. Een weldaad voor lichaam en geest!

Combi- conditietraining met BBB: Woensdag 20.00-21.00 uur

Dit is het ultieme bewegingsintervalprogramma voor mensen met een gemiddelde conditie die van een beetje uitdaging houden. Al na
korte tijd leidt Combi-conditietraining met BBB tot een merkbaar betere conditie, spierversteviging in zowel het boven- als onderlichaam
en in één les kun je gemiddeld 500 calorieën verbranden, wanneer je kiest voor de zwaarste optie. Een snellere verbranding blijft
ongeveer 24 uur na de training gehandhaafd! (BBB staat voor: Buik-Billen-Benen
Geen inschrijfgeld, geen opzegtermijn!
grondoefeningen)

Combi-Bodymix: Vrijdag 18.30-19.30 uur

Eén les per week		

= € 20,00 per maand

Deze les is een mix van de andere drie lessen samen, een zeer afwisselende
Onbeperkt
= € 25,00 per maand
les waarin je zelf je niveau bepaald. Wij stimuleren je tijdens de lessen zoveel
Studenten
(onbeperkt)
= € 17,50 per maand
mogelijk uit jezelf te halen en toch rekening te houden met je eigen lichaam.
Leskaart
van
10
lessen:
€
58,- (1 jaar geldig)
Een heerlijke les vol variatie en een weldaad voor Body & Mind.
Een uitstekend begin voor het weekend!
Kijk ook op onze facebookpagina:

Gymzaal Limburgiastraat

www.facebook.nl/bewegingscentrumhealthybody

C-MILL terrein
Jan Campertstraat 7

FYSIO
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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

Govert Flinckstraat

Gymzaal Eindhovenstr

Sporthal Palemig

Leiehoes

Leiehoes

Govert Flinckstraat

Waar

Voetbal - Junioren trainingen

Boksen

Badminton

Emotioneel Lichaamswerk

Bridgen

Voetbal - Senioren trainingen

Activiteit

gymzaal Meezenbroek

zaal BMV MSP

Leiehoes

zaal BMV MSP

Sport & Spel v Senioren

Combi-Bodyshape

Bridgeclub ’t Leiehoes

Combi-Bodyfit

The Break

Jamboreepad 2

Explorers 15 t/m 18 jaar

Jeugdwerk 4-8jr

The Break

Break’s Kitchen 9-14 jr

Leiehoes

Juphuis

Linedancegroep

The Break

Leiehoes

Yogagroep

Bridge

Buurtcentrum MSP

Taalgroep Nederlandse les

Tienergroep 9-14jr

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

14.30 - 15.30 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 uur

11.00 - 12.00 uur

10.00 - 12.00 uur

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

Fabiënne Joosten

Mevr. Walraven

Patrick Smeets

Sandra Zegers

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

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

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

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 - 22.00 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

Wiel Bruns

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

06-39752700 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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W IJK N IEU WS
CARNAVALSOPTOCHT in MSP op
JEUGDCARNAVALSVERENIGING
zaterdag 22 februari 2020
PANNESJOP
Het nieuwe Carnavalsseizoen 2020 is
wederom geopend en dat betekent dat
vele verenigingen waaronder JCV
Pannesjop druk in de weer zijn om dit
seizoen weer gladjes te laten verlopen!
Dit cultuurevenement gaat weer haar
vaste plaats innemen in de wijken van MSP.
Druk-druk-druk: organiseren van de Carnavalsmiddagen voor de jeugd, bouwen van een nieuwe Carnavalswagen, maken van nieuwe optochtkleding
en bezoeken aan de diverse Carnavalsverenigingen
in de regio behoren tot de vaste taken. Bovendien
zeer belangrijk: het zoeken naar nieuwe Hooglustigheden is een zeer dankbare, evenwel tijdrovende taak!
Op zaterdag 11 januari 2020 vindt de
Proclamatie plaats vanaf 14.11 uur. Na het
aftreden van ons geweldige muzikale Prinsenpaartje
van het afgelopen seizoen: Prins Jayden 1e en
Prinses Naomi 1e is het zeer spannend om erachter
te komen of ons wervingscomité er uiteindelijk in
geslaagd is om een Prins, Prinsesje of misschien een
Prinsenpaartje te krijgen die ons voor kan(kunnen)
gaan in het nieuwe seizoen 2020. Deze middag zal
opgeluisterd worden door Chantalle van Oppen
en Ivana, beiden zeer bekende zangfenomenen in
onze Carnavalswereld! Ook zullen ongetwijfeld vele
Carnavalsverenigingen acte de présence geven!
Op zaterdag 22 februari 2020 zal er na de optocht
door de wijken van MSP vanaf 14.11 uur wederom
zo’n vertrouwde oergezellige Carnavalsmiddag voor
de Jeugd en aanverwante familieleden, vrienden
en verenigingen zijn.

Wij zijn er wederom in geslaagd om
een Optocht in de wijken van MSP te
kunnen organiseren en wel op

Carnavalszaterdag 22 februari 2020
Het belooft ook volgend jaar weer zo’n prachtige,
bonte en kleurrijke stoet te worden. Enkele plannen
mochten wij al inzien!
Ook deze keer tekenen de carnavalsverenigingen
Prinsengarde Coriovallum en JCV Pannesjop m.m.v.
de Gemeente Heerlen en Wijkbeheer MSP voor de
organisatie.
De geplande route is als de vorige jaren:
OPSTELLING en START om 12.30 uur vanaf
de Wagenschutsweg in Palemig - St.Barbarastraat
- Meezenbroekerweg – Kasteellaan – Albert
Cuypstraat/Bredastraat – Schaesbergerweg
– Amsterdamstraat – Limburgiastraat alwaar
ontbinding.
Aansluitend vanaf 14.11 uur vindt dan de
carnavalsmiddag van JCV Pannesjop in ‘t Leiehoes
plaats met rond 16.00 uur de uitreiking van de
optochtprijzen.
Diegenen die zich voor de optocht willen opgeven
gelieve zich vóór 1 februari 2020 te melden bij
de heer Richard Blijdenstein via het mailadres:
richard22@home.nl
TOT DAN

ALAAF

ALAAF

ALAAF

EENIEDER is UITERAARD WELKOM!
Al deze uitingen van CARNAVAL zijn als vanouds
te beleven in onze vertrouwde Narrentempel:
Gemeenschapshuis ’t Leiehoes aan de
Limburgiastraat in het Schaesbergerveld. Uiteraard
beide middagen ENTREE VRIJ.
Vooralsnog willen wij eenieder hele fijne, warme
Kerstdagen en een Voorspoedig, Gelukkig en
Gezond 2020 toewensen namens de leden
van
JCV Pannesjop en de Prinsengarde
Coriovallum.
		
Jan braam

CARNAVALSKLEDING
Op zaterdag 11 januari
wordt er tijdens de
Proklamatie-middag tevens
een Carnavalskledingbeurs
gehouden in ’t Leiehoes.
Kleding te koop voor een
prikkie……..!
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Tel. 06-21455053

www.hvil.nl
nicole@hvil.nl

Wij wensen iedereen een fijne kerst en
de beste wensen voor 2020

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.
• Ook kunt u tevens het gebit van uw hond laten reinigen bij mijn Paraveterinair
assistentes. Op de dinsdag, woensdag en donderdag zijn zij werkzaam in de salon.
Een gebitsreiniging houdt in:
• Verwijderen van tandplak/tandsteen
• Schoonmaken van tandvlees
• Tanden poetsen
• Persoonlijk advies en een rapport voor thuis

Openingstijden

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

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
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W I J K M EDEDELIN G EN
Aanvraag financiële bijdrage
activiteit
Wisten jullie dat je een leuke buurtactiviteit kunt
organiseren en dat de Gemeente of Stichting
Wijkbeheer MSP hiervoor geld ter beschikking stelt?
Wil je niet ook eens een keer alle bewoners van de
straat leren kennen en samen iets ondernemen?
Een uitstapje, de kerstboom in de wijk versieren,
een zeepkistenrace of sportactiviteit organiseren,
andere culturen leren kennen enz.
De Stichting Wijkbeheer MSP heeft als doel (missie) om de bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven in de wijken Meezenbroek, Schaesbergerveld
en Palemig te stimuleren en te bevorderen en de
afstand tussen de bewoners en de gemeente te
verkleinen. Hiervoor ontvangt de stichting van de
gemeente subsidiegelden, die o.a. voor burgerinitiatieven (activiteiten) ter beschikking gesteld kunnen worden. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk
van de activiteit, die de cohesie en burgerparticipatie ten goede komt. De activiteit zal beoordeeld
worden en indien deze niet in strijd is met de wet
of het doel van de stichting zal de subsidie worden
toegekend.

at Stichting
Wilt u weten w
P zoal voor
S
M
r
e
e
h
e
b
k
ij
W
wilt u
de wijk doet en
et de leden
kennismaken m
r?
van het bestuu
20 januari

andag
Kom dan op ma
es.
naar ‘t Leieho
om 19.30 uur
kt dan graag
Het bestuur maa
u
gaat graag met
kennis met u en
de wijk.
in gesprek over

Wist je dat hier al dankbaar gebruik van wordt
gemaakt. Wat dacht je van:
• Het Parkfeest aan de vijver;
• Buitenspeeldag bij Alcander;
• Seniorenuitstapje;
• Buurtfeest Parkheuvel;
• De MSP Carnavalsoptocht;
• Halloween in speeltuin Meezenbroek
• Het Lentefeest;
• het aankleden en versieren van kerstbomen in
de wijken.
Al deze activiteiten worden door bewoners
georganiseerd. Dit zijn bewoners die zich inzetten
om mensen samen te brengen.
Heb je een activiteit op het oog laat het ons dan
weten en wie weet ontvang je een leuk bedrag.
Subsidies kunnen aangevraagd worden bij
activiteitencommissie@wijkbeheermsp.nl
Bij aanmelding van een activiteit ontvangt u dan
een aanvraagformulier. Dit formulier dient samen
met de begroting ingediend te worden bij de activiteitencoördinatoren. Deze beoordelen de aanvraag en bepalen het toe te kennen percentage en
subsidiebedrag. Het bedrag zal i.v.m. veiligheid altijd overgemaakt worden op een rekeningnummer
van de activiteitenverantwoordelijke.
Zes weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden dient de afrekening met de bijbehorende bewijsvoering en een verhaaltje, waarin staat hoe de
activiteit is geweest, het aantal bezoekers enz.,

ingeleverd te worden bij de activiteitencoördinatoren.
De overgebleven subsidiegelden dienen overgemaakt te worden naar Stichting Wijkbeheer MSP.
Het bestuur Stichting Wijkbeheer MSP

Contact e-mail adressen
Vragen gericht aan het bestuur kunt
u mailen naar:
secretaris@wijkbeheermsp.nl
Aanvragen van ondersteuning voor
activiteiten kunt u mailen naar:
activiteitencommissie@wijkbeheermsp.nl

12

Subsidie voor groene daken en
gevels
Voor inwoners, woningcorporaties, bedrijven
en verenigingen van eigenaren

Dringend vrijwilligers bij
Luisterlijn Heerlen nodig

de

Er wordt steeds vaker gebeld naar de vrijwilligers
van de Luisterlijn. Dag en nacht bieden zij een
luisterend oor aan mensen met zorgen, verdriet
en problemen. Via chat, telefoon en e-mail. Vanaf
januari start er een training om nieuwe vrijwilligers
op te leiden in Heerlen. De Luisterlijn is dringend
op zoek naar mensen die hieraan willen meedoen.
De Luisterlijn wordt vaker gebeld dan ooit.
Afgelopen oktober beantwoordden de vrijwilligers
van de Luisterlijn 10% méér telefoontjes dan in
diezelfde maand vorig jaar. Het aantal vrijwilligers
is echter te laag om de groei te kunnen opvangen.
Om dit op te vangen zijn er dringend nieuwe
vrijwilligers nodig. Zij krijgen een professionele
training en begeleiding.
Écht iets betekenen
Gerben, een van de vrijwilligers uit Heerlen vertelt:
“Ik heb juist voor dit vrijwilligerswerk gekozen
omdat ik iemand kan helpen met mijn luisterende
oor, in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek.
Door echte aandacht te geven en de juiste vragen
te stellen, kan ik mensen op hun gemak stellen.
Dan komen ze de dag net even wat beter door.
Daarnaast is het heerlijk iets voor een ander te
kunnen betekenen.’’ Een andere vrijwilliger vult
aan: ‘’We bieden geen hulp, maar door alleen al te
luisteren, kun je het verschil maken.” In Heerlen
zijn nu 33 vrijwilligers actief, maar dat moeten er
meer worden.
Over de Luisterlijn
De Luisterlijn is al 60 jaar de grootste organisatie
in Nederland die anonieme hulp op afstand biedt.
Vanuit 28 locaties, waaronder in Heerlen, voeren
zo’n 1.500 vrijwilligers dag en nacht ruim 285.000
anonieme gesprekken per jaar, via telefoon, chat
en e-mail. Deze vrijwilligers worden opgeleid en
begeleid door beroepskrachten. Geïnteresseerden
in het vrijwilligerswerk kunnen zich melden via
www.deluisterlijn.nl.
Wil jij meer weten over het vrijwilligerswerk bij
de Luisterlijn? Kijk dan op onze website www.
deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerk en meld je
aan.

Heerlen voert een subsidieregeling in voor
groene daken en groene gevels. Iedereen
kan gebruik maken van de subsidieregeling:
inwoners, woningcorporaties, bedrijven en
verenigingen van eigenaren. Voor de komende
5 jaar is er één miljoen euro beschikbaar.
Wethouder Charles Claessens: “Met groene
gevels en groene daken bespaar je niet alleen
op je energierekening. Ook help je mee aan
een leefbare stad.”
Klimaatverandering
We hebben steeds vaker te maken met extreme
regenval, langdurige droogte en hittegolven.
Extreme regenbuien zorgen voor wateroverlast.
Het rioolstelsel kan de grote hoeveelheden
regenwater niet verwerken waardoor straten,
tuinen en woningen blank komen te staan.
Energiebesparing en andere voordelen
Door de isolerende werking van groene gevels of
daken, kan men energie besparen. Groen koelt
in de zomer en houdt de warmte beter vast in
de winter. Andere voordelen zijn: het voorkomen
van wateroverlast, minder CO2-uitstoot door
energiebesparing, gezondere lucht, het stimuleren
van biodiversiteit, en het terugdringen van
geluidshinder en oververhitting van de bebouwde
kom.

Hoogte subsidiebijdragen
De hoogte van de subsidiebijdrage hangt af van
het soort groen wat er op komt.
1. Een plantjesdak (dunne onderlaag): € 40,- per
m2
2. Een bloemendak (dikkere onderlaag) € 115,per m2
3. Een groengevel: € 115,- per m2
4. Een geveltuin: € 25,- per m2
Meer informatie
Over de verschillen tussen de soorten groene
daken en gevels zie www.waterklaar.nl.
Meer informatie over de subsidieregeling en een
aanvraagformulier is op korte termijn te vinden op
www.heerlen.nl.
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Prinsengarde Coriovallum
Op 16 november jl. hebben
wij het carnavalsseizoen weer
samen met JCV Pannesjop en
Tout Mem Sous in Sportcafé
Schaesbergerveld
geopend.
Dat betekent dat wij richting
uitroeping gaan van onze
nieuwe Heerser(s).
Deze zal plaats gaan vinden
op zaterdag 11 januari in
Sportcafé Schaesbergerveld. Wij zullen om 20:11
uur van start gaan. Muziek wordt wederom
verzorgt door DJ Bart. Het huidige prinsenpaar kan
door privéomstandigheden niet aftreden. Wij als
vereniging hebben dit geaccepteerd en wensen ze
veel succes verder.
De grote vraag elk jaar weer: “Wie gaat het
worden?”
Met een aantal hints zal er die avond een nieuwe
prins/prinses of prinsenpaar worden uitgeroepen,
of zal het een Vorst of Vorstenpaar zijn. Het
prinsencomité heeft reeds een drietal hints bekend
gemaakt:
1e Hij of zij houden van Carnaval....
2e Ze lusten ze wel .....
3e Carnavalsmuziek galmt het hele jaar uit de
boxen....
De komende weken zullen nog een aantal hints
worden gegeven op onze facebookpagina:
Prinsengarde Coriovallum.
Na de Proclamatie van 11 januari hebben wij
natuurlijk weer de Bontemiddag op zondag
19 januari. Wij starten om 11:11 uur. Deze
middag wordt georganiseerd door Sportcafé
Schaesbergerveld
in
samenwerking
met
Prinsengarde Coriovallum en Tout Mem Sous. Dit
jaar hebben we weer geweldige optredens van:
Wir sind Spitze, Springlaevend, Dorpsgekke,
Diversao, Bas van Neer en Danny Pouwels en niet
te vergeten DJ Bart. Kaarten zijn in de voorverkoop
te verkrijgen voor € 5,00 in het Sportcafé op de
Schaesbergerweg en op de dag zelf voor € 7,50.
Op 25 januari zullen we onze receptie houden.
Aanvang 19.11 uur met aansluitend een Prinsenbal
met DJ Bart.
De Kindermiddag staat ook dit jaar weer op de
agenda en wel op zondag 2 februari. Dit jaar in
samenwerking met JCV Pannesjop en Sportcafé
Schaesbergerveld.
Voor alle kleintjes zullen we vanaf 12.11 uur een
gezellige middag houden, waarbij net als vorig
jaar de kids op het open podium in het middelpunt
staan, waar bijna alles mag zoals zingen, dansen,
goochelen, acteren. Ook dit jaar weer voor elk kind
die actief meedoet een klein presentje.
Voor de kleintjes zal een frietje en een snackje
ook dit jaar niet ontbreken. Op het einde van de
middag krijgt ieder kind de wel bekende zak snoep
uitgereikt van onze heerser(s).

Natuurlijk zullen wij in het carnavalsweekend
ook actief zijn in de wijk MSP en Heerlen. Op
Carnavalszaterdag zullen we weer mee gaan
doen in de optocht van MSP, gezamenlijk met JCV
Pannesjop. Zondag lopen we mee in de optocht van
Heerlen.
Alle carnavalsdagen vieren we carnaval in Sportcafé
Schaesbergerveld:
Vrijdagavond 21.02.2020
Pyama Bal
Zaterdagavond 22.02.2020 Bal the Masqué
Zondag 23.02.2020 		
Optochtbal
Maandagavond 24.02.2020 Rozenmontag
Dinsdagavond 25.02.2020 Grienuhbal
Woensdagavond 25.02.2020 Hieringen bieten
Namens Prinsengarde Coriovallum en Damescomité
wensen wij alle bewoners en verenigingen in MSP
een fijne Kerst en een Gezond 2020!!!

��e�i�
VOETZORG
MEDISCH PEDICURE

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

Tuinen te huur
Beste mensen,
Het tuinseizoen gaat weer beginnen. Vanaf maart
2020 is het tuinseizoen in volle gang en geeft voor
velen een extra invulling aan het leven. Tuinieren
en waar nodig samen van elkaar leren en werken.
Er zullen altijd tuinen beschikbaar zijn of vrijkomen.
Op www.volkstuin-deheldevier.nl kunt u nog
de nodige informatie lezen. Hopelijk hebben wij
enige interesse gewekt en mogelijk tot ziens.
Secretariaat Volkstuinvereniging de Heldevier
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REÜNIE

St. Janschool en ’t Pannesjop
Op zaterdag 25 april 2020 vanaf 19.30 uur in het Sportcafé Schaesbergerveld,
Schaesbergerweg 138 te Heerlen.
Veel meesters en juffrouwen komen!
Bij deelname: € 12,50* vóór 10 april 2020 overmaken (i.v.m.
de bestelling) op banknummer NL10 RABO 0119 9438 67 t.n.v.
LWJM Quijs-Horbach o.v.v. Reünie 2020, je naam (eventueel
meisjesnaam indien getrouwd) en basisschoolperiode.
*Dat is voor 2 consumptiebonnen en de hele avond diverse hapjes.
Aanleveren van foto’s uit de goeie ouwe tijd kan naar fotosreunie2020@gmail.
com. Deze foto’s worden getoond op de avond. Aanleveren foto’s betekent tevens
automatisch toestemming voor publicatie (voor deze avond).
We hopen jullie met velen en met een hoop leuke herinneringen te mogen begroeten.
De organisatie, Wies, Ad, Anita, Ruud, Jacqueline.
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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

WIJKVERENIGING
KCC’13
Hierbij wederom een update van
de gebeurtenissen en activiteiten
bij uw wijkvereniging KCC’13.

Als u dit leest is het jaar 2019
bijna voorbij. Een bewogen
jaar met ups en downs. Eind vorig seizoen een
dip op sportief gebied, maar het nieuwe seizoen
2019/2020 is sportief gezien prima van start
gegaan. We hopen dat 2020 een sportief, succesvol
en gezellig jaar wordt bij onze vereniging en alle
activiteiten.
Als u dit leest zijn weer een paar gezellige
activiteiten achter de rug. Een spetterende jaren
80’s/90’s party en een oergezellige Hollandse
avond. Heerlijk meezingen en dansen. De jaarlijkse
dropping van wijkraad Palemig met start en finish
in onze kantine. Bijna 80 deelnemers werden op
een koude vrijdagavond gedropt en mochten
teruglopen om bij aankomst nog even quizvragen
te mogen beantwoorden, zodat de winnaars
bepaald konden worden. Een hapje en een drankje
sloten deze dropping gezellig af. Chapeau voor
de organisatie en hopelijk tot gauw bij weer een
nieuwe activiteit.
Voor de junioren en begeleiding waren er surprises
met Sinterklaas en aangezien iedereen op de
volgende training aanwezig was, is niemand naar
Spanje meegenomen.
Wilt u meer informatie over de diverse
onderdelen van de vereniging, hieronder de
aanspreekpunten:
•
•
•
•
•
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Voetbal senioren via John Scheilen j.scheilen@
woonpunt.nl
Voetbal dames via Henk van Kerkhoff tel. 06282 163 94 of bij Rene Pelzer tel. 06-308 375
83
Voetbal junioren via Barry Doldersum
b-doldersum@ziggo.nl tel. 06-464 057 26
Voetbal veteranen via Maurice Sterk
mauricesterk@gmail.com tel. 06-453 223 62
Darten senioren via Danny Peters
dannypeters449@msn.com tel. 06-515 728 81
of bij Rudie Monsewye rudiemonsewye@gmail.
com tel. 06-473 239 74

Seizoensstart carnavalisten
Ook voor hun is het hoogseizoen weer bezig. De
twee carnavalsverenigingen zullen hun activiteiten
later bekendmaken o.a. via dit wijkblad.
Vacatures
We zijn op zoek naar een terrein- en accommodatieverzorger voor het verzorgen van de accommodatie
op dinsdag- en vrijdagavond tijdens de trainingen
alsmede de zaterdag en zondag tijdens de

wedstrijden. Heeft u interesse of weet u iemand?
Dan bent u van harte welkom of laat ons iets weten.
Nieuwe leden/trainingen
Nieuwe leden zijn altijd welkom bij de afdeling
voetbal en darten. Heb je zin om te voetballen of te
darten? Kom eens langs op een trainingsavond of
een wedstrijddag. Niet alleen spelers zijn welkom,
maar ook leiders, vrijwilligers en kader.
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 of via onze verenigings
e-mail wvKCC13@outlook.com
De junioren trainen op dinsdag en vrijdag van
18.30 tot 19.30 uur en spelen hun wedstrijden op
de zaterdagmorgen. Momenteel hebben we één
jeugdteam te weten J10 (tot 10 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.
Activiteitenkalender
Wij organiseren ook dit seizoen weer diverse
feestavonden waar u als MSP’er hartelijk welkom
bent (zie ook onze socials: facebook en/of de
website):
•
•
•
•

Woensdagmiddag 1 januari de KCC’13
Nieuwjaarsborrel, aanvang 15.00 uur
Vrijdagavond 24 januari de KCC’13
Senioren carnavalsavond, aanvang 20.30 uur
Vrijdagavond 14 februari de KCC’13
Spaarclub-feest-avond, aanvang 20.30 uur
Zondagmiddag 16 februari de KCC’13
Kindercarnavalsmiddag, aanvang 13.11 uur

Sponsoring
Al onze activiteiten doen we zonder subsidies.
Sponsoren zijn altijd welkom. Heeft u interesse
in sponsoring bijvoorbeeld via een wedstrijdbal,
reclamebord,
kledingsponsor
of
op
een
andere manier? 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.

Socials:

Facebook = W.V.KCC’13
Website = WVKCC.nl
E-mail = wvKCC13@outlook.com
Tot slot willen het bestuur en leden van W.V. KCC’13
alle inwoners van MSP heel prettige feestdagen en
een gelukkig, gezond en sportief 2020 toewensen.
Namens W.V. KCC’13, Samen voor de wijk MSP.
Kees Collin
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Tijd voor elkaar
Hans en Hillie, door hun christelijk geloof geïnspireerd, hebben het verlangen om koppels die in een (huwelijks)
relatie aan elkaar verbonden zijn, concrete tips en tools aan te rijken in die situaties waarover in het dagelijkse leven
vaak onenigheid kan ontstaan tussen de partners, en wel op een bijzonder aantrekkelijke manier.

Relatie impuls! een avondje uit met z’n tweeën gecombineerd met een gesprek van hart tot
hart. 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. Met z’n tweeën gaan jullie vervolgens in
gesprek over het thema van de avond met als doel elkaars zienswijze en beleving beter te leren kennen.
Hans en Hillie bieden support tijdens de zeven samenkomsten, maar ook als er bemoediging of een luisterend oor
tussendoor nodig is. Hebben jullie nog vragen of willen jullie je aanmelden? Schroom niet, bel of mail ons!
Aanvang dinsdagavond 28 januari 2020, om de 14 dagen

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

INTERVIEW VAN DE MAAND
Op bezoek bij Stichting
Stadslandbouw MSP
Ingekapseld in het groen tussen Palemig en
Meezenbroek wordt al enkele jaren op biologische
wijze groente geteeld. De dames Josee en Petra
van Stichting Stadslandbouw MSP kunnen je er
alles over vertellen. Van het omgaan met de grond,
welk gevaar er in monocultuur schuilt, over nieuwe
ontwikkelingen zoals stikstof en PFAS en natuurlijk
over het hoe en waarom van biologisch verbouwen.
Een aantal jaren geleden zijn we, op initiatief van
boer Peter Erkens, gestart met dit project, dat
toen nog `stadslandbouwproject MSP` heette.
Tegenwoordig zijn
we een stichting,
zodat we zelfstandig
verder kunnen. Ons
doel is om mensen
het belang te tonen
van
biologisch
telen. Soms hoor
je wel eens dat
we
de
groente
tegen een te hoge
prijs
verkopen
ten opzichte van
prijsstunters. Maar
heb je eenmaal de smaak van onze producten
te pakken, dan kom je gegarandeerd terug. Met
als voordeel: direct vers van het land. Weet je
trouwens dat we tegenwoordig maar 10% van ons
geld besteden aan eten? 10%!! Dat was ooit wel
anders.
Is het hard werken binnen het project? Zeker.
We zijn met een kerngroep van drie personen, af
en toe bijgestaan door een klein groepje voor het
geval dat we handjes tekort komen. Overigens
hebben we dankzij de ‘methode Gebrookerbos’
subsidie ontvangen. Hiermee konden we materiaal
aanschaffen dat het werk op ons land ergonomisch
makkelijker maakt. Grondbewerking bijvoorbeeld
is een inspannende klus.
Wat wordt er zoal verbouwd? Eigenlijk alles.
Natuurlijk een beetje afhankelijk van het seizoen,
maar je kunt bij ons terecht voor boerenkool tot
aubergines en Spaanse pepers. Begin volgend
jaar willen we, dankzij een stukje subsidie, een
kas gaan bouwen zodat we bijvoorbeeld ook
paprika’s kunnen verbouwen. Overigens: we
vermijden monocultuur. Zo verbouwen we niet
één soort boontjes, maar leggen een veldje aan
met meerdere soorten. Dit voorkomt dat je hele
oogst mislukt omdat een bepaalde keversoort het
voorzien heeft op een specifieke soort. Kortom:
biodiversiteit werpt vruchten af, letterlijk.
Nu kennen we tegenwoordig droge zomers,
wat betekent dit voor jullie opbrengst?
We keken wel eens ‘jaloers’ (grapje) naar de

groene grasmat van onze buren, KCC13. Maar
dankzij samenwerking met hun én uiteindelijk
medewerking van de gemeente, hebben we onze
watervoorziening goed kunnen regelen. We mogen
nu ook gebruik maken van het grondwater van onze
buren. Hierbij staat voorop dat we waterbesparende
technieken gebruiken.
Samenwerking is dus belangrijk. Hoe zit het
met soortgelijke projecten in de regio? Er zijn
inderdaad in Maastricht en Landgraaf soortgelijke
procten te vinden, maar tot op heden hebben we
nog geen contact kunnen leggen. Jammer, want
overal vindt je wel specifieke expertise. Waar we
uitstekend mee samenwerken is de ‘Dobbeltuijn’ in
de Dobbelsteijnstraat. De beheerder, Leo de Groot,
heeft een grote kennis van kruiden en permacultuur.
We willen in de toekomst graag wat meer op het
gebied van kruiden gaan doen. Maar ook bloemen
staan op ons programma. En dat levert weer extra
bestuiving op.
À propos….bloemen! Of de reporter misschien een
bloemetje wil proberen????
Nu moet mij van het hart dat ik niet zoveel op
heb met allerlei exotische zaken, maar als de
gastvrouwen al driftig staan te kauwen op een
fragiel kransje van knaloranje blaadjes, ga je maar
met ze mee in dit stukje ‘gastronomie van het land’.
En ja hoor, het smaakt niet eens verkeerd. Langer
dan gewoon blijft de sterke radijssmaak hangen.
Misschien een tip als toevoeging voor een salade!
Even over het klimaat. Nu is er tegenwoordig
veel te doen rond stikstof en PFAS.
Ondervinden jullie hiervan geen gevolgen?
Niet door de manier waarop wij telen. Bovendien is
onze grond, toen we van start gingen onderzocht.
En de compost die we gebruiken is puur biologisch.
Over hoe je goed je grond moet composteren valt
heel wat te vertellen. Hou het er maar op dat je
geen verschraling mag veroorzaken en dat de
grond moet ‘werken’ voor de plant. Zo houdt je
deze gezond.
Tenslotte nog de pompoenendag. Zo te zien
druk bezocht. Een succes? We hebben dit nu
voor de derde keer gedaan, dit jaar met een wat
opvallender presentatie. En dat heeft gewerkt.
Onze pompoenen in alle varianten, soms wel 13
kilo zwaar, vonden gretig aftrek. En we hopen dat
ze niet alleen ter decoratie dienen. Immers, je kunt
er heerlijke soep
van maken. Wil je
een recept? Loop
dan een keer binnen
bij onze locatie aan
de Slotweg. We
zijn er elke vrijdag
van 13 tot 15 uur
en op zaterdag
van 11 tot 13 uur.
Peter Pauwels
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De stichting Samen Delen wenst u hartverwarmende
Kerstdagen toe en een heel Gelukkig Nieuwjaar.
Zus Sajovec-Jacobs
Secretaris van Samen Delen

Beste mensen,
De tijd vliegt voorbij en dit is de laatste nieuwsbrief
van 2019. Voor het einde van het jaar gaan
nog 2 vrachten naar Polen. Daar zitten 2 x 300
“Vrouwendozen” bij. Dat is allemaal heel veel
werk en zonder vrijwilligers zijn wij nergens. Maar
ook zonder uw financiële steun, ondersteuning en
goederen zijn wij nergens, daarvoor onze hartelijke
dank.
Dit jaar zijn er ook weer verhuizingen geweest:
Het pand aan de Beatestraat, dat van de gemeente
Heerlen is, kunnen wij niet meer gebruiken want
de gemeente wil het pand verkopen. Daarentegen
hebben wij van de gemeente Landgraaf een ruimte
gekregen aan de Voltastraat, dit pand wordt door
meerderen gebruikt die allen een aparte ruimte
hebben. Daar zijn wij erg blij mee.
Hoofdgebouw is nog steeds Burettestraat 1 in
Heerlen (Meezenbroek) dat wij gratis van de
gemeente mogen gebruiken. Het depot in Brunssum
stelt woningvereniging Weller beschikbaar en in
de Graafstraat mogen wij gratis gebruik maken
van een ruimte die van woningbouwvereniging
Heemwonen Kerkrade is. Hiervoor zijn wij uiteraard
zeer erkentelijk en dankbaar.
Er worden ongelooflijk veel goederen gebracht en
opgehaald waardoor wij weer veel mensen kunnen
helpen.
De maandelijkse vrachten naar Polen zorgen
ervoor dat er ruimte vrijkomt voor mensen die
weer spullen komen brengen.
Deze zomer hadden wij in de school aan de
Burettestraat Heerlen, bezoek van Gouverneur
Bovens van de Provincie Limburg.
Hij was zeer onder de indruk van wat de vrijwilligers
presteerden. Het bestrijden van armoede staat ook
hoog op de agenda van de provincie.
Verder was Samen Delen aanwezig bij de Dag van
de Armoede in Brunssum om de stichting onder de
aandacht van mensen en organisaties te brengen.
Ook op de Participatiemarkt in het gemeentehuis
van Landgraaf waren wij aanwezig om vrijwilligers
te werven.
Die zijn nog altijd welkom.
Lieve mensen, ondanks uw trouwe steun vragen
wij toch nog uw hulp. In het kader van de
kerstgedachte vragen wij om kerstpakketten of
producten voor in de kerstpakketten te doneren
of eventueel geld om producten te kunnen kopen
waar dan kerstpakketten van worden gemaakt.

Speeltuin Meezenbroek
HALLOWEEN 2019 was een groot succes. Na
een gezellig verzamelen in de speeltuin trokken de
kinderen in groepjes door de griezelig versierde wijk.
Daar stonden veel enthousiaste buurtbewoners
voor ze klaar met een traktatie. Na de tocht was er
een gezellige disco en werden ze nog getrakteerd
op soep, chocomel en broodje worst. Buiten was
er ook nog kampvuur met marshmallows. Dus
volgend jaar weer!!
Nu het speelseizoen ten einde is, zijn er nog
binnenactiviteiten. Houd hiervoor Facebook in de
gaten. Dit was uiteraard niet mogelijk geweest
zonder onze sponsoren en de inzet van de
wijkbewoners en vrijwilligers. Dank je wel MSP
Wijkbeheer, Ontruimings Service Verhagen, Nico
Ramakers en iedereen die we vergeten zijn.
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I N B R AAK PREVEN TIE

Beste bewoners,
Het jaar 2019 loopt weer op zijn eind. In
deze laatste editie van het wijkblad voor
het jaar 2019 willen wij nog uw aandacht
vragen voor twee onderwerpen.
• woninginbraken / inbraakpreventie
• vuurwerk
Wij wensen u hele fijne feestdagen toe.
Uw wijkagent Therry van Hoorn en de
BOA´s Joshi Laven en Kevin Pötgens.

WONINGINBRAKEN/INBRAAKPREVENTIE
De zogenaamde donkere dagen zijn weer begonnen.
Deze periode duurt globaal van begin oktober tot
en met april. Volgens de statistieken neemt het
aantal inbraken in deze periode toe.
Op dit moment laten diezelfde statistieken geen
verhoging van het aantal inbraken zien in MSP. Dit
willen wij, samen met u, zo houden. Daarom dit
artikel over inbraakpreventie.
Licht zet inbrekers in het zicht
Inbrekers zijn in de wintermaanden het meest
actief in de vooravond. Want als het ’s avonds
donker is en er brandt op dat moment geen licht
in een woning, weet een inbreker dat er niemand
thuis is.
Met een eenvoudige tijdschakelaar op uw binnenen buitenverlichting kunt u dit voorkomen. Maar
alleen verlichting is niet genoeg. Inbrekers slaan
graag toe zonder dat toevallige voorbijgangers hen
kunnen zien. Kijk daarom eens kritisch naar uw
eigen huis. Zijn er plekken waar het zicht slecht is,
zoals een raam met een grote struik ervoor of een
niet verlicht portiek of voorportaal?
90% minder kans op inbraak met goed hangen sluitwerk
Daarnaast maakt ook degelijk hang- en sluitwerk
het inbrekers moeilijk. Hang- en
sluitwerk met het Politiekeurmerk
Veilig Wonen vermindert de kans
op een inbraak met maar liefst
negentig procent! De combinatie
van
zicht,
verlichting
en
inbraakwerend hang- en sluitwerk
maakt dat de kans op een inbraak kleiner en de
kans op ontdekking groter.
Preventietips: zorg voor zicht en licht
Een inbreker heeft slechts dertig seconden nodig
om in te breken. Als het langer duurt, breekt hij
vaak zijn poging af. Een aantal tips om het een
inbreker lastig te maken:
• Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk,

•
•
•

•
•

voorzien van het SKG-sterkeurmerk.
Sluit ramen en deuren goed af. Draai ze op het
nachtslot, ook al bent u maar even weg.
Laat sleutels niet achter op zogenaamde
“geheime” plaatsen buiten uw woning.
Maak gebruik van tijdschakelaars op uw
verlichting. Vaak verlaten mensen in de loop
van de dag hun huis om pas in de avond terug
te keren in een donkere woning. Dit terwijl
verlichting in en om de woning juist kan helpen
om inbraak te voorkomen.
Snoei struiken in voor- en zijtuinen zodat
inbrekers zich daar niet kunnen verbergen.
Maak afspraken met uw buren om een oogje in
het zeil te houden.

112, daar pak je ook woninginbrekers mee
U kent uw wijk het beste. Als u denkt dat er iets
niet in orde is, dan is dat meestal ook zo. Ziet u
verdachte personen in uw buurt, mensen die niet in
uw buurt thuishoren en veel aandacht hebben voor
woningen in de buurt. Bel dan direct de politie. Bij
spoed of heterdaad kan dit via 112 en anders via
0900-8844. Let erop hoe ze eruit zien en in welke
richting ze vertrekken, zodat u dit aan de politie
kunt doorgeven. Noteer ook het merk en kenteken
van het eventuele vervoermiddel. Het is van belang
om zo snel mogelijk te bellen, immers een inbreker
heeft slechts enkele minuten nodig om zijn slag
te slaan en er vandoor te gaan. Door uw melding
kan de politie snel ter plaatse zijn en de inbrekers
oppakken. De politie benadrukt: liever een keer
teveel gebeld, dan één keer te weinig!

VU U RWERK
Vuurwerk
Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling.
Helaas vallen er ook elk jaar ernstig
gewonden en soms zelfs doden te betreuren
door vuurwerk. Vaak doordat niet iedereen
verantwoordelijk omgaat met vuurwerk of doordat
het (meestal zware) vuurwerk illegaal en daardoor
onveilig is. Het zware knalvuurwerk veroorzaakt
het meeste letsel en de meeste schade en overlast.
Daarom een aantal tips om vuurwerk op een
veilige en verantwoorde manier af te steken.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Draag een vuurwerkbril, ook als je geen vuurwerk afsteekt. Steek vuurwerk af met een
aansteeklont. Gebruik nooit lucifers of een
aansteker.
Lees altijd de gebruiksaanwijzing.
Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel
staat.
Zet vuurpijlen altijd in een fles, half gevuld
met zand of water. Sla voor grote vuurpijlen
een pvc-buis in de grond.
Steek een pijl altijd vanaf de zijkant aan.
Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 2
stenen of gebruik een vuurwerkklem.
Blijf op een veilige afstand van het vuurwerk.
Steek geen vuurwerk af vanuit je hand.
Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk
tegelijk af.
Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is
afgegaan) nooit opnieuw aan.
Let op omstanders (mens en dier).
Let op de windrichting.
Maak vuurwerk onschadelijk door het in water
te dompelen.
Gooi onschadelijk gemaakt vuurwerk/
vuurwerkresten in de afvalcontainer.
Draag geen licht ontvlambare kleding, zoals
nylon, maar kies bijvoorbeeld voor kleding
van spijkerstof, wol of katoen. En draag een
jas zonder capuchon. Hierin kan per ongeluk
vuurwerk terechtkomen.

Experimenteren
Maak nooit zelf vuurwerk! Meestal explodeert dit
onverwacht en op het verkeerde moment. Laat
het maken van vuurwerk aan de experts over.
Vuurwerk moet je nooit bundelen of uit elkaar halen:
experimenteren met vuurwerk is levensgevaarlijk!
Wat zijn de straffen en boetes voor vuurwerkovertredingen?
Afhankelijk hoe zwaar de overtreding is, krijgt
de overtreder een boete of gevangenisstraf.
De gevangenisstraffen kunnen flink oplopen.
De boete voor het afsteken van toegestaan
consumentenvuurwerk buiten de vastgestelde
tijden is €100,-.
Jongeren kunnen (bij minder zware overtredingen
of misdrijven) ook voor een Halt-straf in aanmerking
komen. De Halt-straf is een korte en snelle
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aanpak waarbij Halt de jongere confronteert met
zijn gedrag en de gevolgen daarvan. De jongere
biedt excuus aan, vergoedt de schade en maakt
specifieke leeropdrachten. Ouders zijn hierbij actief
betrokken
Hoe doe ik melding van illegaal vuurwerk?
Illegaal vuurwerk levert gevaar op voor u en uw
omgeving. Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal
vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld?
• Meld dit bij de politie 0900-8844.
• Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld
Misdaad Anoniem op 0800-7000
Verkoop
De verkoop van vuurwerk is dit jaar op zaterdag 28
december 2019, maandag 30 december 2019 en
dinsdag 31 december 2019 (maximaal 25 kilogram
per huishouden).
Afsteken van vuurwerk
Vuurwerk mag alleen afgestoken worden tussen 31
december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Op de
verpakking staat of u 12, 16 of 18 jaar moet zijn
om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd
hangt af van het soort vuurwerk.
Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op de volgende
websites:
- www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk
- www.politie.nl/themas/vuurwerk.html
- www.meldmisdaadanoniem.nl/illegaal-vuurwerk
- www.halt.nl

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 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)

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

(gewokte groenten in zoete saus)		

2,95

Atjar (Tjampoer of Ketimoen)		

1,95

Kroepoek / Emping / Cassave		

1,95

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

		

6,95

(runderragout, groenten in		
gepaneerde pannenkoek)

2,95

Lemper

2,50

0,70

(alleen op vrijdag en zaterdag)

1,80

Indische snacks

(van mild tot zeer pittig)

Div. gekoelde dranken		

Risolles

o.a. Cola, Ginger Beer, Fernandes,
Spa, Melk, Ice-Tea, Bier
Volg ons ook op
Rotterdamstraat 100A Heerlen
Di. t/m zat. 12:00 - 19:00 uur
Zondag en maandag gesloten
045 - 707 40 66

en

(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

Wij zijn tijdens de feestdagen geopend
van 16.00 tot 19.00 uur om uw
bestellingen af te halen
Dinsdag 24 december
Woensdag 25 december
Donderdag 26 december

