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

112
0900-8844

Brandweer (algemeen)

088-4507450

NightCare (na 17.00 uur + weekend)

577 88 44

Acute zorg aan huis

561 61 62

Afvaltelefoon (RD4) (€0,45 p.gesprek)

0900-4441234

Kopij/advertenties:
wijkbladmsp@gmail.com

Alcander (Hoofdkantoor)

560 25 25

Alcander (Buurtcentrum MSP)

204 20 30

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

Apotheek Meezenbroek

572 13 44

Artsenpraktijk Kasteellaan

572 09 69

Zuyderland (voorheen Atrium Heerlen )

576 66 66

Basisscholen:		

BS De Horizon

572 08 72

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

572 20 70

RABO-bank:
NL97 RABO
012.24.92.625

Buurthulp MSP

785 12 69

CAD (Alcohol en Drugs)

571 95 77

Dierenambulance

571 47 73

Volgende uitgave:

Gemeente Heerlen

Kopijstop editie 4 2019:
Ma. 5 augustus 2019

GGD (algemeen)

Uitgave editie 4 2019:
Do. 29 augustus 2019
Aanleveren kopij:
Kopij en foto’s uitsluitend
per e-mail aanleveren in
Word. Foto’s, logo’s en
advertenties altijd als
bijlage meezenden. Vraag
om een leesbevestiging.
Bewoners met een NEENEE-sticker kunnen het
wijkblad afhalen bij
Buurtcentrum MSP.
De redactie houdt zich het recht
voor om ingezonden stukken niet
te plaatsen of in te korten.
Druk- en zetfouten
voorbehouden.

14 045
850 66 66

Jeugdgezondheidszorg Meandergroep

566 54 33

Kindertelefoon

0800-0432

Meander Thuiszorg

0900-699 06 99

Meld Misdaad Anoniem

0800-7000

Ongediertebestrijding

572 13 98

Pastorie Schandelen

572 34 73

Politie Aanlooppunt MSP

0900-8844

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

Woningcorporaties:

14 045
571 99 99

Gas, electriciteit

0800-9009

Geiser

0900-1405

Kabeltelevisie

0900-1884

Watervoorziening
Weller

043-309 09 09
404 86 00

Woonpunt

088-050 60 70

De Voorzorg

522 32 55
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Mag ik me even voorstellen:
Het bestuur Stichting Wijkbeheer MSP (deel 2)
Denise Stein-Gehlen
(Activiteitencommissie)
In 2008 ben ik met mijn man vanuit Grasbroek
naar de nieuwbouwwijk Parkheuvel verhuist. We
wonen inmiddels al weer 10 jaar samen met onze
kinderen Donna en Vinnie in deze levendige buurt
en hebben het hier prima naar onze zin.
In 2009 ben ik samen met vijf andere buurtbewoners de buurtvereniging Parkheuvel gestart.
Doel van het opzetten van deze buurtvereniging
was het bevorderen van de sociale contacten,
saamhorigheid en de sociale controle in deze

nieuwe buurt.
Vanuit mijn rol als
voorzitter
binnen
buurtvereniging
Parkheuvel, ben ik in
2014 benaderd om
deel te nemen aan
de algemene vergadering van Stichting 
Wijkbeheer MSP.
Begin 2018 ben ik
toegetreden tot het
dagelijks
bestuur
en vorm ik samen
met mijn buurvrouw
Saskia Smeets de activiteitencommissie.
Ik ben zeer begaan met de buurt en denk graag
mee over hoe we de sociale betrokkenheid in
een straat, buurt of onze wijk kunnen vergroten.
Door het toekennen van gemeentelijke subsidie
aan bewonersinitiatieven verklein ik de afstand
tussen de buurtbewoners en de gemeente en zorg
ik er indirect voor dat de wijk MSP en meerdere
bewoners hier profijt van hebben.
In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als
commercieel manager binnen de hotelgroep LBG
in Maastricht. Als Commercieel Manager ben ik de
ambassadeur voor de LBG hotel groep en onderhoud
ik de contacten met relaties en businesspartners
voor 6 hotels.
Voor subsidieaanvragen mag u mij altijd mailen op
activiteitencommissie@wijkbeheermsp.nl

Saskia Smeets
(Activiteitencommissie)
Na diverse jaren woonachtig te zijn geweest in
Landgraaf hebben mijn man en ik in 2008 onze
woning in de wijk Parkheuvel betrokken. Inmiddels
is ons gezin verder uitgebreid met onze dochters
Fleur en Sofie. We hebben het erg naar onze zin
in de wijk waarin we wonen en voelen ons hier
helemaal thuis.
In 2009 zijn wij
de
buurtvereniging Parkheuvel gestart. Doel van het
opzetten van deze
buurtvereniging was
het bevorderen van
de sociale contacten,
saamhorigheid en de
sociale controle in
deze nieuwe buurt.
Begin 2018 ben ik,
samen
met
mijn
buurvrouw
Denise
Gehlen, toegetreden
tot het dagelijks bestuur van Stichting Wijkbeheer
MSP. Wij vormen samen de activiteitencommissie.
In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als
assistente bij De Hypotheker Heerlen. Ik regel de
volledige administratieve afhandeling van hypotheekaanvragen en aanvullende producten die afgesloten worden bij de aankoop van een woning.
Voor subsidieaanvragen mag u mij altijd mailen op
activiteitencommissie@wijkbeheermsp.nl
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Oops….

Daar gaan we weer!
BUURTFEEST EDITIE 2
SPEELTUIN MEEZENBROEK

Wij gaan samen met de buurt en omstreken de grote zomervakantie inluiden.
Waar:
Wanneer:
Tijd:

Speeltuin Meezenbroek,
Henri Jonasstraat 51 in Heerlen.
7 Juli 2019
11.00 uur t/m 20.00 uur.

Wat is er te doen? Grimeren, Spellen, Alle atracties in de speeltuin zijn

toegankelijk voor de kids, Karaoke.
VOOR DE KIDS IS ER EEN FRIKANDEL, GEZONDE HAP, IJSJE EN SIROOP GRATIS.
De snackbar is deze dag ook open voor een hapje en een drankje.
Tevens staat de bbq ook aan.
VERDER OP DEZE MOOI DAG ZULLEN ER OOK OPTREDENS PLAATSVINDEN VAN OA:
DJ RAYMOND
DJ STEVEN
PAINKILLERS

DJ VANESSA
DJ KING B
SHAQBLAQ

DEZE DAG ZAL MC MADAH VOOR DE ENTERTAINMENT ZORGEN!

Iedereen is van harte welkom om deze dag een super feest van te maken.

W IJK N IEU WS
Voorbereidende maatregelen
t.a.v. sloop in volle gang

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

Op 1 juni is de aannemer met de werkzaamheden
t.a.v. sloop van de kerk aan de Amsterdamstraat
gestart. Het plaatsen van hekken, het afdoppen van
het riool en het rooien van het groen is inmiddels
begonnen.
De sloop is i.v.m. vragen vanuit de buurt een
maand eerder begonnen.
De voorbereidende maatregelen voor de sloop van
de kerk Heilige Drievuldigheid, het voormalige
schoolgebouw van basisschool ’t Pannesjop, de bijbehorende gymzaal en het voormalige gemeenschapshuis in de Eindhovenstraat lopen tot juli.
Vervolgens wordt er asbest verwijderd en gaan de
de gebouwen één voor één tegen de vlakte. Dat zal
duren tot november.
Met omwonenden zijn er nog spullen uit de school
gehaald die herbruikbaar zijn. Ook worden er nog
plannen gemaakt hoe we het terrein achter laten.
We horen zaken over de jeugd, speeltuin, parkeren,
vervelende bomen enz. Al deze zaken nemen
we mee in een plan. Dit plan bespreken we in
september met de directe omwonenden.
Wij houden u op de hoogte middels nieuwsbrieven,
facebook en dit wijkblad.

Mocht u ons benaderen, dan zullen we u altijd uitnodigen om de mogelijkheden op dat moment te
bekijken.
Met vriendelijke tuindersgroet,
Bestuur Stichting Moestuin MSP

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

St. Barbarastraat 10
6415 RV Heerlen
Telefoon 045 - 572 12 68
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Kijk ook op
www.autobedrijfaretz.nl

Bij ee n grot e beur t

-

Occassions
APK
Onderhoud
Reparaties
Banden

APK GRATI S
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Bewegingscentrum Healthy Body

Een weldaad voor Body & Mind

Zomerstop van
maandag 8 juli t/m
vrijdag 9 augustus

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

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 grondoefeningen)

Combi-Bodymix: Vrijdag 18.30-19.30 uur

Geen inschrijfgeld, geen opzegtermijn!

Deze les is een mix van de andere drie lessen samen, een zeer afwisselende
les waarin je zelf je niveau bepaald. Wij stimuleren je tijdens de lessen zoveel
mogelijk uit jezelf te halen en toch rekening te houden met je eigen lichaam.
Een heerlijke les vol variatie en een weldaad voor Body & Mind.
Een uitstekend begin voor het weekend!

Gymzaal Limburgiastraat

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

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

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

Uw partner voor
fysiotherapie

R
open uime
ings
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

Gymzaal Eindhovenstr

Sporthal Palemig

Leiehoes

Leiehoes

Govert Flinckstraat

Boksen

Badminton

Emotioneel Lichaamswerk

Bridgen

Voetbal - Senioren trainingen

The Break

gymzaal Meezenbroek

zaal BMV MSP

Leiehoes

zaal BMV MSP

Jeugdwerk 4-8jr

Sport & Spel v Senioren

Combi-Bodyshape

Bridgeclub ’t Leiehoes

Combi-Bodyfit

20.00 - 21.00 uur

19.30 - 23.00 uur

19.00 - 20.00 uur

14.30 - 15.30 uur

10.00 - 13.00 uur

Hoe laat

19.30 - 21.00 uur

19.30 - 00.00 uur

19.00 - 22.00 uur

19.00 - 22.00 uur

19.00 - 21.00 uur

18.15 - 19.30 uur

14.00 - 15.30 uur

Govert Flinckstraat

Voetbal - Junioren trainingen

19.00 - 21.00 uur

14.00 - 15.30 uur

Jamboreepad 2

Explorers 15 t/m 18 jaar

15.30 - 18.30 uur

The Break

The Break

Break’s Kitchen 9-14 jr

14.00 uur

Tienergroep 9-14jr

Juphuis

Linedancegroep

11.00 - 12.00 uur

10.00 - 12.00 uur

Waar

Leiehoes

Yogagroep

Leiehoes

Buurtcentrum MSP

Taalgroep Nederlandse les

Fabiënne Joosten

Mevr. Walraven

Patrick Smeets

Sandra Zegers

Kasteellaan 192

Contactpersoon

Healthy Body

Bridgeclub ’t Leiehoes

Healthy Body

Alcander ouderenwerk

Alcander

Alcander

Mevr. Moonen

Organisatie

w.v. K.C.C.’13

Bridgeclub de Mijnstreek

Uit Je Bol

BC Palemig

United Sport & Boxing

w.v. K.C.C.’13

Marlène van Erp

Tim vd Bosch

Marlène van Erp

Patrick Smeets

Fabiënne Joosten

Fabiënne Joosten

Tim vd Bosch

Contactpersoon

John Scheilen

Jos Muller

Tim vd Bosch

Diana Schat

Marc Reynders

Scouting St. Jan Baptist Luc Stel

Alcander

Line Dance groep

Alcander ouderenwerk

Alcander

Wijkagenten

09.00 - 12.00 uur

Activiteit

Inloopcentrum Kasteelln

Inloopspreekuur wijkagenten

Organisatie

E-mail/website

marlene.vanerp@home.nl

www.fitenslank.nl

fjoosten@alcander.nl

szegers@alcander.nl

szegers@alcander.nl

E-mail/website

E-mail/website

j.scheilen@woonpunt.nl

bcdemijnstreek.nl

06-49800153

045-5724832

06-49800153

045-2042030 psmeets@alcander.nl

045-2042030 fjoosten@alcander.nl

045-2042030 fjoosten@alcander.nl

045-5724832

Tel.nr

045-5724832

www.bcpalemig.nl

mhc.reynders@ziggo.nl

045-5722887 www.stjanbaptist.nl

045-2042030 fjoosten@alcander.nl

045-5724076

045-2042030 psmeets@alcander.nl

045-2042030 szegers@alcander.nl

0900-8844

Tel.nr

045-5724832

045-5724832

Tim vd Bosch

Tim vd Bosch

Madeleines

06-49800153

Marlène van Erp

06-54350347

045-2042030

045-5724832

045-5724832

045-2042030

045-2042030

045-5602525

Healthy Body

Claudia Lange

Fabiënne Joosten

Tim vd Bosch

Tim vd Bosch

Sandra Zegers

Sandra Zegers

Truus Custers

Contactpersoon Tel.nr

Big Band Heerlen

Fit & Slank

Alcander

Sociëteit v. ouderen

Bridgevereniging

Alcander

Alcander

Alcander

Organisatie

Hoe laat

19.00 - 19.45 uur

16.00 - 18.00 uur

13.30 - 16.30 uur

13.30 - 16.30 uur

10.45 - 11.45 uur

10.00 - 12.00 uur

Bridge

Waar

Activiteit

(om de week)

19.30 - 20.30 uur

Buurtcentrum MSP

Taalgroep Ned. lezen allocht.

09.30 - 10.30 uur

Leiehoes

Ismakogie

Hoe laat

Waar

Activiteit

Activiteitenoverzicht MSP
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DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

09.30 - 11.30 uur
09.30 - 11.30 uur

Papieren spreekuur (hulp bij Buurtcentrum MSP
invullen van formulieren)

Buurtcentrum MSP

Juphuis

Leiehoes

Sporthal Palemig

Leiehoes

Leiehoes

Leiehoes

zaal BMV MSP

Leiehoes

Waar

Buurtcentrum MSP

Leiehoes

Govert Flinckstraat

zaal BMV MSP

The Break

Jamboreepad 2

Vrouwengroep

Kienen

Kundalini Yoga

Badminton

Bijeenkomst Gem. de Bron

Jokerclub

Repetitie Harmonie

Badminton 50+

Kundalini Yoga

Activiteit

Naailes

Bridge

Voetbal - Junioren trainingen

Combi-Bodyfit

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

Scouts 11 t/m 15 jaar j+m

10.30 - 12.00 uur
12.00 - 17.00 uur

Jamboreepad 2

Leiehoes

Leiehoes

Welpen 7 t/m 11 jaar j+m

Repetitie percussiegroep

Bordspellengroep

Waar

Sporthal Palemig

Leiehoes

Leiehoes

Activiteit

Recreatief Badminton

Geloofsgemeenschap

Geloofsgemeenschap

(elke oneven week)

Jamboreepad 2

14.00 - 17.00 uur

10.30 - 12.30 uur

10.00 - 12.00 uur

Hoe laat

13.00 - 15.00 uur

10.00 - 12.00 uur

Waar

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

Hoe laat

19.30 - 21.00 uur

19.00 - 21.00 uur

18.30 - 20.30 uur

18.30 - 19.30 uur

18.15 - 19.30 uur

10.00 - 13.00 uur

09.30 - 11.30 uur

Hoe laat

21.00 - 22.30 uur

20.00 - 22.30 uur

19.45 - 21.45 uur

19.30 - 22.30 uur

19.30 - 21.30 uur

19.00 - 22.00 uur

19.00 - 20.30 uur

14.00 uur

Activiteit

Voetbal - Senioren trainingen Govert Flinckstraat

09.30 - 10.30 uur

Buurtcentrum MSP

Sociaal Buurt Team inloop

09.00 - 10.00 uur

Leiehoes

Bloedprikdienst

Hoe laat

Waar

Activiteit

Contactpersoon

John Scheilen

Luc Stel

Fabiënne Joosten

Marlène van Erp

Marc Reynders

Tim vd Bosch

Sandra Zegers

Contactpersoon

Roel Aerts

Dirk Haagmans

Mevr. A. Eussen

Tim vd Bosch

Diana Schat

Roel Aerts

Harmonie Flos Carmeli

Gate to Heaven

Gemeente De Bron

BC Palemig

Organisatie

Mevr. A. Eussen

Tim vd Bosch

Diana Schat

Contactpersoon

Tim vd Bosch

www.bcpalemig.nl

E-mail/website

secretaris@flos-carmeli.nl

www.stjanbaptist.nl

www.stjanbaptist.nl

E-mail/website

j.scheilen@woonpunt.nl

fjoosten@alcander.nl

marlene.vanerp@home.nl

mhc.reynders@ziggo.nl

szegers@alcander.nl

E-mail/website

045-5724832

06-83343344 bijbelgericht@gmail.com

Tel.nr

045-5724832

045-5729395

045-5722887

045-5722887

Tel.nr

045-5722887

045-2042030

06-49800153

045-5724832

045-2042030

Tel.nr

info@yoga-maastricht.nl

045-5223708 www.badmintonplus.nl

045-5729395 secretaris@flos-carmeli.nl

045-5724832

06-83343344 bijbelgericht@gmail.com

www.bcpalemig.nl

info@yoga-maastricht.nl

045-2042030 szegers@alcander.nl
045-5724076

045-2042030

Sandra Zegers

Scouting St. Jan Baptist Luc Stel
BSG Parkstad

E-mail/website

045-5604004 info@sociaalbuurt
teamheerlen.nl

045-5724832

Tel.nr

Mevr. Walraven

Brigitte Beerend

Sociaal Buurt
Team MSP

Tim vd Bosch

Contactpersoon

Scouting St. Jan Baptist Luc Stel

Organisatie

w.v. K.C.C.’13

Scouting St. Jan Baptist

Alcander

Healthy Body

w.v. K.C.C.’13

Mevr. Moonen

Alcander

Organisatie

Kundalini Yoga Parkstad

BadmintonPlus

Harmonie Flos Carmeli

Gouden Jokers

Gemeente de Bron

BC Palemig

Kundalini Yoga Parkstad

Senioren v Senioren HMM

Alcander

Standby

Standby

Atrium Ziekenhuis

Organisatie

8

Activiteitenoverzicht MSP

9
W IJK N IEU WS
Terugblik Lentefeest/ KoningsVrijwilliger handwerkclubje
dag van 2 juni
gezocht voor woonvorm Willem II
In verband met de bar slechte weersomstandigheden welke aangekondigd werden op Koningsdag 27 april werden de voorgenomen activiteiten
van het Lentefeest annex Koningsdag verschoven
naar zondag 2 juni.
Op deze stralende hoogzomerse dag met een temperatuur van boven de 30 graden was het goed
toeven op het feestterrein voor de dorstige en
verkoeling zoekende aanwezigen.
De temperatuur nodigde de kinderen helaas
niet uit om enthousiast fietsjes te versieren en
potsierlijk een optocht door de wijk te maken. Ook
de geplande spelletjesronde lieten zij links liggen.
Dus deze activiteiten werden snel geschrapt. In
plaats daarvan had de organisatie een bad en een
heuse waterglijbaan weten te bemachtigen, waar
door jong en oud, druk gebruik van werd gemaakt.
Ook van het springkussen met permanent toezicht
werd door de aanwezige 50 kinderen veel gebruik
gemaakt. Verder ontvingen deze jeugdigen een
traktatie in de vorm van een zakje snoep, glaasje
fris, chips en een appel.
Van de mogelijkheid om karaoke te doen werd door
enkele kinderen en volwassenen gebruik gemaakt,
echter door de zonlichtreflectie op het scherm was
het moeilijk de maat te houden.
De vrijmarkt heeft weinig opgebracht door het
geringe aantal toeschouwers en kooplustigen op
deze middag.
De temperatuur en de zomerweekendactiviteiten
in de stad zullen waarschijnlijk debet zijn aan de
verminderde belangstelling voor dit jaarlijkse Lentefeest in de wijken van MSP. Samengevat was het
toch voor velen een gezellige, ouderwetse zondagmiddag en een feestdag die voor de wijk MSP een
betekenisvolle plek in de jaarlijkse activiteitenkalender heeft veroverd, die mede de o zo belangrijke cohesie in de wijk opgekrikt heeft.
Met dank aan de muzikale begeleiding van DJ Big
Time Berry, de medewerkers van het Buurtactieplan van de Gemeente Heerlen, de Oranjevereniging Heerlen, het bestuur en de leden van Wijkbeheer MSP, de hengelsportvereniging de Edelkarper,
de milieumensen van RD4 en de samenwerkende
carnavalsverenigingen: Prinsengarde Coriovallum
en JCV Pannesjop, die ondanks deze verminderde
belangstelling, deze mooie dag mogelijk hebben
gemaakt.
Een foto-impressie van deze dag is te zien op de
website van Wijkbeheer MSP:
www.wijkbeheermsp.nl

Bent u een kei in het handwerken
en vindt u het leuk om onze
cliënten een fijne middag te
bezorgen?
Dan zijn wij op zoek naar u!
Handwerkclubje Woonvorm Willem II in Landgraaf
(Kakert) bestaat inmiddels 7 jaar en wordt vol
enthousiasme geleid door een vaste vrijwilligster
die wekelijks afwisselend ondersteund word door
drie andere vrijwilligsters.
Helaas kan zij dat werk niet voortzetten en dat
betekent dat wij op zoek zijn naar een enthousiaste hobbyist die haar wil komen vervangen.
Het handwerkclubje is momenteel elke zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30/16.00 uur
bijeen. Echter kunnen we hier natuurlijk nog over
brainstormen.
Bent u degene die wij zoeken? Neem dan contact
op met Melanie Jeukens.
m.jeukens@radar.org tel. 088 - 350 5086

Nieuwe winkel op Etosplein
Op donderdag 11 juli
opent Tajex Markt
haar deuren. Tajex
Markt is gelegen op
het Etosplein (voormalig Etospand). Hier
kun je terecht voor
groenten, fruit en
vlees (halal).

��e�i�
VOETZORG
MEDISCH PEDICURE

Jan Braam

Judith Leers Kloosterkoolhof 46 6415XV Heerlen
tel. 06-46175440 judithleers@gmail.com
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Boomwhackers muziek maken is kinderspel!

Dat hebben een aantal leerlingen van BS de Horizon
laten zien en horen!
Het plan was om een schoolorkestje te starten en op ‘Talent
aan de Horizon’ een optreden te verzorgen.
Het jaarlijks terugkerend evenement was echter al binnen niet al te lange
tijd gepland en dus gingen we snel aan de slag met inventariseren welke
kinderen al een instrument spelen en welk instrument dat dan is.
Al snel bleek dat de instrumenten die de kinderen bespelen niet heel
makkelijk te combineren waren. Dat maakte het lastiger om in de
relatief korte tijd iets neer te zetten waar iedereen aan kon meedoen.
Daarom besloten we om iedereen met de Boomwhackers te laten
spelen.

Boomwhackers zijn gekleurde buizen van kunstsof. Deze zijn
hol van binnen en van verschillende lengte waardoor iedere buis een eigen toon heeft.
De klank maak je door ermee op je hand of -zoals wij bij onze Percussiegroep doen- op
een voorwerp te slaan. In ons geval hebben we daarvoor rekken met holle buizen waar
we met de boomwhackers op slaan.
Het nummer dat we samen met de kinderen ingestudeerd hebben is de Popcornsong. Dit eenvoudige nummer was snel en met veel plezier in te studeren met behulp van een Youtube filmpje
Op het filmpje wordt met kleuren die corresponderen met de boomwhackers getoond welke toon aan
de beurt is. De kinderen werden in groepjes van 2 gedeeld en kregen ieder 2 tonen die ze moesten
volgen. 1 Groepje had zelfs 3 tonen te spelen.
Al na 2 keer oefenen ging het zo goed dat we de kinderen meer konden uitdagen en hebben we
geoefend met snellere tempo’s en wisseling van de te spelen noten. Voor de kinderen was dat een uitdagende les waarbij ze heel veel plezier hebben gehad. Maar ook heel geconcentreerd gewerkt hebben.
De les erna hebben we besteed aan het ‘uit het hoofd’ / ‘op gehoor’ spelen. Ook dat vergde de nodige
aandacht. Maar het resultaat was een spetterend optreden in het Cultuurhuis.
Ben je nieuwsgierig geworden naar deze kleurrijke
percussie-instrumenten? Kom dan een keer op zaterdagochtend kijken als we repeteren in ‘t Leiehoes
van 10.30-12.00 uur.

Parkfeest 2019

ZONDAG
8 SEPTEMBER

Wil je oude spullen verkopen of je hobby showen?
Hengelsportvereniging de Edelkarper organiseert ook dit jaar weer
het inmiddels bekende Parkfeest in het park in Meezenbroek. Ook
dit jaar streven wij weer naar een feest met voor elk wat wils en
voor jong en oud.
Een van de vaste programma onderdelen is de Grote Rommelmarkt. Heeft
u nog spullen liggen die u altijd al eens van de hand wilde doen, dan kunt
u nu terecht op het parkfeest. We verwachten weer over de 100 kramen.
Huurprijs € 15,00 per kraam. Het dekzeil van de kraam kunt u op 8 september lenen
tegen een borgsom van € 5,00. Uiteraard krijgt u na het terugbrengen van het
dekzeil deze borgsom terug.
U kunt uw kraam op twee manieren bestellen:
- Per e-mail aanmelden:
Stuur uw mail naar info@parkfeestaandevijver.nl Vermeld uw naam, adres en
telefoonnummer en geef aan hoeveel kramen u wilt huren. U ontvangt van ons een
bevestiging per mail. Let op: dit is niet uw nummer van de kraam. Let op: U kunt
alleen CONTANT betalen.
- Mondeling aanmelden:
U kunt zich op zaterdag 22 juni, zaterdag 13 juli, zaterdag 27 juli en zaterdag 10
augustus (laatste inschrijfmogelijkheid) van 11.00 uur tot 13.00 uur aanmelden in de
kantine van Hengelsportvereniging De Edelkarper aan de Meezenbroekerweg 170
tegenover de kerk van het Apostolisch Genootschap, Meezenbroekerweg 11A. U kunt
de kraamhuur hier contant betalen.
De Werkgroep Parkfeest 2019.
Knip deze ingevulde strook uit en neem hem mee als u zich gaat aanmelden!

INSCHRIJFFORMULIER KRAAM

PARKFEEST 2019

Naam: ..........................................................
Adres: ..........................................................
Tel.nr: ..........................................................
Aantal kramen: ............
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Uitvoering door Werk voor
Heerlen
Basisbanen twee jaar op proef
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft
besloten een pilot Basisbanen in te richten, voor
de duur van twee jaar. De proef start op 1 oktober
van dit jaar en wordt uitgevoerd door de stichting
Werk voor Heerlen.

Wij zoeken nog nieuwe leden voor onze toneelclub
Triekeltrak. Dus heb je altijd al eens op een podium
willen staan en leren toneel spelen, dan ben je bij
ons van harte welkom op een repetitie.
Neem gerust contact op met Leontine (secretaris)
tel. 0641242187 of bij Jo Braeken (voorzitter) 0455217683.
We hopen met z’n allen dat we tot ziens kunnen
zeggen. Heel veel groetjes van Triekeltrak.

Basisbanen zijn bedoeld voor mensen met een
bijstandsuitkering die een re-integratietraject
bij Baanbrekend Werk en/of Werk voor Heerlen
hebben doorlopen, maar die het nog niet lukt
om een betaalde baan te vinden. Deze mensen
zijn vaak wel in staat om een maatschappelijke
bijdrage te leveren. Met een basisbaan krijgen zij
betaald werk en een inkomen op het niveau van
het minimumloon.
Basisbanen zijn tijdelijk
Het werk van de basisbanen biedt een
maatschappelijke bijdrage, bijvoorbeeld (buurt)
conciërges, maar wordt in de praktijk vaak door
vrijwilligers gedaan. Er mag géén sprake zijn van
verdringing op de arbeidsmarkt. Om die reden
zijn basisbanen tijdelijk. Uitkeringsgerechtigden
mogen maximaal twee jaar aanspraak maken op
een basisbaan. Daarna vervalt de baan en moet de
uitkeringsgerechtigde doorstromen naar regulier
werk.
Aanvullend werk op andere terreinen
De proef wordt uitgevoerd door de stichting Werk
voor Heerlen. Deze organisatie verricht op dit
moment werk in de groenvoorziening voor de
gemeente Heerlen. Bij de basisbanen gaat het
juist om aanvullend werk op andere terreinen.
Basisbanen kunnen ook worden uitgevoerd bij
verbonden partijen van de gemeente.
Wethouder Martin de Beer van arbeidsmarktbeleid
ziet basisbanen als een kans voor mensen die nog
niet in staat zijn om werk te vinden op de reguliere
arbeidsmarkt. “Werk dat nu vaak door vrijwilligers
wordt gedaan krijgt op deze manier een structurele
invulling.”

Toneelclub Triekeltrak
Het is al een tijdje geleden, 23 en 24 maart jl,
dat wij ons toneelstuk ”Geneet va ’t Leeve”,
gespeeld hebben in het Juphuis, in Schandelen.
Het waren hele fijne uitvoeringen en het was een
leuk toneelstuk om te spelen. We hadden veel
pech, maar dankzij veel hulp van medewerkers en
anderen zijn we er toch in geslaagd het toneelstuk
te kunnen opvoeren. Ook het fijne publiek op
beide dagen, heeft ervoor gezorgd dat het goede
uitvoeringen waren.

“Senioren voor Senioren HMM”
Mooie dagtocht op 23 mei 2019
Een prachtige dagtocht. De weergoden waren ons
goed gezind. Met een volgeladen bus gingen we
op weg naar Haps, met bestemming De Aalshof,
alles over de “Kip en het Ei”. Onder het genot van
een Brabantse stuk appeltaart met koffie en thee
werd het geheim onthult: “Wie was er nu eerder
de kip of het ei”? Wetenschappelijk gezien was het
DE KIP.
Verder kon het gezelschap allerlei zaken proeven die
te maken hebben met eieren, zoals verschillende
soorten advocaat en kokoskoekje.
Daarna werd er een bezoek gebracht aan een
kippenstal met vrije uitloop voor de kippen.
Afgesloten werd met een heuse eiertikwedstrijd
met eeuwige roem voor de winnaar.
De magen begonnen te knorren, dus tijd voor een
echte aspergelunch in de “Poort van Loon”. Na de
lunch ging het verder door het UNESCO gebied
langs de Maas met zijn hagen en boomgaarden.
Een gids vertelde alles over het ontstaan van het
gebied. Deze bezichtiging werd afgesloten met een
heerlijke softijs langs de Maas.
Langzaam werd het weer tijd om terug te keren
naar het Limburgse land. Met een diner bij het
vliegveld in Beek werd de dag afgesloten.
Moe maar zeer voldaan keerden we, tegen 21.00
uur, terug naar Meezenbroek. Met dank aan
chauffeur Herman vd. Molen.
Ad Walraven

W IJK N IEU WS
WIJKVERENIGING KCC’13
Hierbij wederom een update
van de gebeurtenissen en activiteiten bij uw wijkvereniging.
Als u dit leest is het seizoen
2018/2019 afgelopen en kijken
we terug op een seizoen met
ups en downs.
Seizoensafsluitingen
Op vrijdag 31 mei gingen alle junioren al vroeg op
pad om een bezoek te brengen aan pretpark Irrland
gelegen nabij Kevelaer. Zeer vermoeid keerden zij
aan het begin van de avond terug na een leuke en
gezellige dag.
Op zaterdag 1 juni kregen eerst de junioren de afsluiting met een springkussen, waterglijbaan en
andere spellen en natuurlijk een heerlijke lunch.
De afsluiting van de senioren volgde in de namiddag met eerst een wedstrijdje voetbal door mixed
teams, dames – veteranen – 1e en 2e elftalspelers.
Daarna was het mogelijk om eieren te gooien op
enkele vrijwilligers en ook de koe was weer aanwezig om te schijten in een vak met als hoofdprijs
een bedrag van € 250. Daarna een gezellige feestavond met de benoeming van speler/speelsters
van het jaar en muziek van DJ Dinesh.
Sportief succes
Helaas ging het dit seizoen een stuk minder goed
dan het vorige seizoen. Zowel het eerste als het
tweede team eindigden onderin hun klasse. De
dames werden fraai tweede en de beide jeugdteams eindigden in de middenmoot.
Vanaf 3 augustus gaan we er weer volop tegenaan
met een nieuwe trainersduo, zie activiteitenkalender. We zullen zeggen, nieuwe ronde met nieuwe
kansen.
Bestuur en organisatie
Gedurende dit seizoen vonden enkele mutaties
plaats. Het bestuur werd uitgebreid, waardoor de
taken wat beter verdeeld konden worden en nieuwe vrijwilligers gingen met frisse moed en ideeën
van start. Helaas namen we ook afscheid van enkele vrijwilligers die stopten, maar ook zij maakten
W.V. KCC’13 tot wat het nu is.
De Dartclub
Ook zij zijn en blijven een onderdeel van onze
wijkvereniging en gelukkig worden er ook volgend
seizoen weer geregeld wedstrijden in competitieverband op de vrijdagavond gespeeld.
Vacatures
Waar we naar op zoek zijn is een terrein- en accommodatieverzorger voor het verzorgen van de
accommodatie op dindag- en vrijdagavond tijdens
de trainingen, alsmede de zaterdag en zondag
tijdens de wedstrijden. Tevens zoeken wij nog een
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verzorger/masseur voor de trainingsavonden en de
zondag tijdens de wedstrijden. Heeft u interesse of
weet u iemand dan bent u van harte welkom.
Nieuwe leden
Nieuwe leden zijn altijd welkom bij de junioren, de
senioren en bij de dames. Heb je zin om te voetballen? Kom eens langs op een trainingsavond of
een wedstrijddag. Niet alleen spelers zijn welkom,
maar ook leiders, vrijwilligers en kader.
De junioren trainen op dinsdag en vrijdag van
18.15 tot 19.30 uur en spelen hun wedstrijden op
de zaterdagmorgen. Momenteel hebben we twee
jeugdteams te weten JO9 (tot 9 jaar), JO11 (tot
11 jaar). De senioren trainen op dinsdag en vrijdag van 19.30 uur tot 21.00 uur en spelen hun
wedstrijden op de zondag. De dames trainen op de
dinsdag en vrijdag van 19.30 uur tot 20.30 uur en
spelen hun wedstrijden op de vrijdagavond.
Aanmelden kan bij de vereniging en info kunt u
krijgen: over de junioren bij de heer Marc Reynders via e-mail mhc.reynders@ziggo.nl of over
de senioren en de dames bij de heer John Scheilen
via e-mail j.scheilen@woonpunt.nl
Activiteitenkalender (voorlopig):
Vanaf zaterdag 29 juni tot vrijdag 2 augustus zal
de kantine gesloten zijn. Vrijdag 2 augustus gaat
de kantine weer open als start voor het nieuwe seizoen. Zaterdag 3 en zondag 4 augustus, kennismakings- en trainingsweekend met trainingen
lunch en BBQ. Op 17, 21 en 25 augustus worden
wedstrijden om de Corioladecup gespeeld voor
het 1e elftal. Op 1, 8 en 15 september worden
wedstrijden om de KNVB beker gespeeld voor zowel het 1e en het 2e elftal. Op zondag 22 september beginnen de competities weer voor het 1e
en 2e elftal.
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 0651429774.
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 de heer John Scheilen
via e-mail j.scheilen@woonpunt.nl
Namens
W.V. KCC’13
Kees Collin
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W A NDELN IEU WS
Wandelsportvereniging “Voorwaarts” organiseert

zondag 18 augustus 2019
Zomer bos en heide wandeltocht
Start:
zaal Juphuis gelegen aan de Schandelerstraat 79-81 te Heerlen
Starttijden:
6 en 12 km tussen 8.00 uur en 14.00 uur
16 km tussen 8.00 uur en 13.00 uur
20 km tussen 8.00 uur en 12.00 uur
Startbureau sluit om 17.00 uur
Inschrijfgelden € 2,50 zonder herinnering. Leden van een
erkende wandelsportorganisatie krijgen een reductie van
€ 1,00. Sticker € 0,25 (apart te kopen). Kinderen tot 14
jaar betalen geen inschrijfgeld (mits onder begeleiding van
ouder/verzorger).
Inlichtingen
Secr. WSV “Voorwaarts” Mw. Jonkers-Meulenberg
St. Barbarastraat 94, 6415 RX Heerlen
Tel. 045-5721084 of 06-44748646
www.wsvvoorwaarts.nl
E-mail: wsv_voorwaarts@hotmail.com
De routes lopen hoofdzakelijk over bos en heide paadjes en in de
buitengebieden. Op alle afstanden zijn rustgelegenheden waar
men tegen gunstige prijzen koffie, thee, fris, soep, broodjes en
vla kan verkrijgen.
Alle afstanden beginnen vanuit het Juphuis door de groenvoorziening van Palemig. De 6 km gaat langs de Sibelco groeve terug
naar de start. De 12, 16 en 20 km lopen door een mooi stukje
natuurgebied naar de rust bij de Gerardushoeve op de Heksenberg en over de hei richting rust bij scouting Tarcitius (Nieuwenhagen).
Voor de 16 en 20 km zijn nog aparte stukjes met rust bij scouting Tarcitius. Van daaruit loopt men gezamenlijk terug naar de
start.

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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Buurtpreventie MSP

“leefbaarheid en veiligheid”. Daar waar we met de
gemeente kunnen samenwerken, doen we dat.

Mobiele
Ledwagen,
Whatsapp-groepen,
leefbaarheid en gemeente

De WhatsApp-groepen doen het redelijk goed.
Het is jammer dat soms mensen de groep
verlaten wanneer iemand anders iets plaatst dat
in de ogen van de beheerder onterecht is. De
beheerders corrigeren zo'n foutieve plaatsing met
een privébericht aan de melder en hopen dat de
mensen die mee doen voor het juiste doel toch
in de groep blijven. We hebben jou nodig, want
een WhatsApp-buurtpreventiegroep werkt het best
naar mate er meer mensen deelnemen. Dus maak
jezelf (als je dat nog niet bent) lid van één van de
vijf WhatsApp-groepen binnen MSP.
Ben je geen lid meer: maak jezelf dan opnieuw lid
en vertrouw op de beheerders. Ook als er weinig te
melden valt, het gaat om dat ene moment dat onze
wijk beschermt.

Een initiatief om een mobiele
ledwagen voor onze wijk te krijgen
is verdwenen in de zo genoemde
ijskast! De ledwagen zou een brug
kunnen slaan tussen wijkagent/
politie, Boa’s en burgers. Onder
meer om deze te gebruiken voor
het vooraf aankondigen van controles (zoals op
hondenpoep of foutparkeren), het tijdstip om de
vuilcontainers aan te bieden of een melding van
een aanstaande snelheidscontrole in de wijk. Als
dit soort aankondigingen zijn gegeven, kan er bij
controle flink worden doorgepakt, omdat de burger
immers al een tijdje op de hoogte had kunnen zijn
van de controles.
Maar denk ook aan mededelingen van festiviteiten
in de wijk zoals het populaire Parkfeest, een tekst
dat de speeltuinen weer open zijn of een vereniging
die iets de vieren heeft.
Maar ook bij de scholen kan de ledkar de aandacht
vestigen met teksten als "30 kilometer zone, denk
aan onze kinderen".

Kleine incidenten plaats je op Facebook
(BuurtpreventieMSP besloten groep) en de grotere
incidenten in onze WhatsAppgroep. Deze worden
verzorgd door een kleine groep vrijwilligers die geen
subsidie of geld hiervoor ontvangen. Zij steken er
uren in, puur om onze wijk leefbaarder te maken.
Steun ons met deelname, op Facebook maar ook
in de WhatsApp-groepen. Kijk hier op www.
buurtpreventiemsp.nl voor meer informatie.
Karel Zwakhalen

bloemenboetiek

Helga
Kasteellaan 87b - Heerlen
Tel. 572 03 61
Tot onze grote schrik beschikt onze gemeente
Heerlen maar over 25 BOA’s voor alle wijken. Er
is zelfs maar één Boa voor MSP. Deze ene BOA
heeft simpelweg niet voldoende arbeidsuren om
bijvoorbeeld de beelden van de camera op het
zwarte veldje uit te lezen. Kortom, het zou zonde
zijn om een mobiele ledwagen te krijgen die daarna
wellicht staat te verstoffen in de opslagplaats,
omdat er geen tijd voor het plaatsen en bedienen
is. Aangezien de aanschafkosten zo'n € 20.000
bedragen, willen we dat (in ieder geval nu) niet.
Maar de gemeente staat er welwillend tegenover.
Het is aan hun hoe verder met dit initiatief.
Toch blijven we aan de weg timmeren, met als inzet

16
Tel. 06-21455053

www.hvil.nl
nicole@hvil.nl

Voor de juiste vachtverzorging
voor uw hond

Wij krijgen vaak vragen over de gebitsgezondheid van de hond. Vanaf heden kunt u nu ook bij ons terecht voor
al uw vragen over de tandverzorging voor uw hond.
Omdat binnen het team 2 dames zijn afgestudeerd voor paraveterinaire ondersteuning zijn zij bevoegd om een
gebitsreiniging (zonder narcose) te mogen uitvoeren. Zij zullen het gebit van uw hond volledig nakijken en eventueel
reinigen (zover mogelijk uw hond dit toelaat). U krijgt bij de gebitscontrole persoonlijk advies wat past bij uw hond.
Met dit advies en de producten die te koop zijn in de salon kunt u zelf dus ook thuis aan de slag.
Bij tand(vlees)problemen die wij niet kunnen verhelpen geven wij het advies om contact op te nemen met uw dierenarts
voor eventueel een reiniging onder narcose.
Op de dinsdag, woensdag en donderdag zijn de assistentes aanwezig in de salon en kunnen dus afspraken worden
gemaakt voor het gebit. Een gebitscontrole gebeurt enkel onder afspraak. *Dit kan gecombineerd worden met de
trimbehandeling of enkel voor het gebit. Kosten voor de gebitsreiniging bedragen €10,- excl. consult. Combineert u
de gebitscontrole met de trimbehandeling, dan hoeft u hier niet apart consult voor te betalen. Komt u alleen voor het
gebit, dan bedraagt het consult €12,50 + €10,- voor de gebitsreiniging. Deze kosten
worden in rekening gebracht, omdat wij tijd reserveren voor uw hond.
Openingstijden
Heeft u nog vragen neem dan contact met ons op.
Maandag		
gesloten
Dinsdag		
09.00 - 18.00 uur
Tot ziens in de salon!
Woensdag
09.00 - 18.00 uur
Donderdag
09.00 - 21.00 uur
Like onze
Honden Verzorgings Instituut Limburg
Vrijdag		
09.00 - 13.00 uur
facebookpagina
Schaesbergerweg 137a
Zaterdag		
gesloten
en volg ons
6415AE Heerlen
Wij werken alleen op afspraak
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Opmerkelijke deelnemer voor
Aanvraag financiële bijdrage
stichting KNGF (Koninklijk Nederlands
activiteit
Geleidehonden Fonds)

Hallo medebuurtbewoners van MSP! Mijn naam is
Paul van Veghel, ook bekend als Paul Creatieve
van o.a. de carnavalsfiets "Steampunk Paul". Ik
ben er trots op een inwoner van onze prachtige
wijk te mogen zijn en mede daarom neem ik graag
deel aan activiteiten die voor en door de wijk worden georganiseerd. Vorig jaar heb ik bijvoorbeeld
deelgenomen aan de 'Politiecursus voor Burgers',
een bijzonder interessante en leerzame cursus
die door onze sympathieke wijkagent Therry van
Hoorn werd georganiseerd.
Dit jaar heb ik in zes 
carnavalsoptochten meegereden, waaronder uiteraard die van MSP. En ik
heb er van genoten! Ik viel met mijn carnavalscreatie in de prijzen
(o.a. de publieksprijs) en haalde
zelfs de krant
(interview in De
Limburger). Ook
zijn er veel foto's
van mijn creatie
op internet verschenen, waarvan er één bij dit
artikel te zien is.
Van de mensen
die
mijn
eigengebouwde fiets zagen, heb ik
enorm veel leuke
complimenten
gekregen. Van al
deze hartverwarmende ervaringen kan ik nu nog
steeds genieten!
Mijn doel is om het publiek en de jury ook te laten
genieten en om als een soort "rijdend theater per
fiets" de samenhorigheid tussen mensen te bevorderen. Ik kom op voor een fijne, leefbare wijk,
waarin de bewoners elkaar kennen, helpen, verdragen, en stimuleren.
Inmiddels ligt de carnaval alweer een tijdje achter
ons. In die periode was er veel regen, Jan de wind,
een aantal stormen en veel afgewaaide boomtakken. We bevinden ons inmiddels in de lente,
met het zonnetje en hogere temperaturen in het
vooruitzicht!
Naast 'creatieveling in hart en nieren' ben ik ook
een actieve spaarder van plastic doppen. Dit doe
ik voor de stichting KNGF, die zich inzet voor
het opleiden en inzetten van geleidehonden voor
blinden en slechtzienden. Meer informatie over dit
goede doel kun je onder andere vinden op de website www.doppenactiekngf.nl.
Wil je met mij mee sparen voor dit goede doel?
Neem dan gerust contact met me op. Ik ben met
betrekking tot alle bovenstaande zaken bereikbaar
op paulcreatieve@hotmail.nl
Tot ziens in onze wijk!

Paul van Veghel

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.
Een aantal voorbeelden:
• Het Parkfeest aan de vijver;
• Straatspeeldag;
• Seniorenuitstapje;
• De MSP Carnavalsoptocht;
• 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.
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
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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

INTERVIEW VAN DE MAAND
Als het even kan willen we in elke aflevering
van het wijkblad kort stilstaan bij iemand die
betrokken en/of actief is in zijn of haar buurt.
Of misschien op een andere manier bijdraagt
aan de leefbaarheid van MSP, bijvoorbeeld
met een hobby of sportactiviteit.
Deze keer zijn we langsgegaan bij iemand van
de eerst genoemde groep: Patricia Kölker, betrokken bij MSP en in het bijzonder Meezenbroek.

Weliswaar is het nog op een vroege maandagmorgen in de Jan Steenstraat, maar het opschrift
op het T-shirt van Patricia maakt dit meteen goed:
‘Mondays are an option’. Tel daarbij op de enthousiaste begroeting door twee labradors en de toon
voor een leuk gesprek is gezet. Eenmaal door de
viervoeters heen geworsteld, wordt je ook nog

eens verwelkomd met vrolijk gekrijs van twee valkparkieten. Dan weet je het al: je bent bij echte
dierenliefhebbers. Patricia kan dit alleen maar bevestigen. “Mijn droom is om ooit nog eens een
oud boerderijtje te kunnen kopen met een flinke
lap grond. Ik ben ooit van plan geweest om samen
met vrienden uit Valkenburg een dierenopvang te
beginnen, maar dat is destijds niet echt van de
grond gekomen. Ik wilde graag opvang bieden
aan paarden die door hun leeftijd niet meer geschikt zijn als ren- of rijdier. Of bijvoorbeeld om
honden die uit landen als Roemenië komen, hier
op te vangen om deze vervolgens weer geschikt te
maken als huisdier. Maar of het er ooit van komt?“
Waarom niet? Ik woon hier graag. Mijn ouders
wonen nog kortbij, in de Ruysdaelstraat. Je hebt
veel contact met anderen in je directe omgeving,
dus…. En ik ben hard op weg om nog een andere
droom te verwezenlijken: het onderwijs. Ik heb ooit
Pabo gedaan, maar toen ik afstudeerde waren er
nauwelijks banen in het onderwijs. Zodoende ben
ik in de zorg beland als Verzorgende IG. Maar de
hang naar het onderwijs is toch sterker en ik heb
mijn baan kortgeleden opgezegd. Dankzij een contract bij Innovo als onderwijsondersteuner heb ik
dus toch weer voet aan de grond gekregen. Binnenkort mag ik een tijdlang meedraaien als leerkracht
bij de Catharinaschool in Welten. Mijn levensmotto
is: “doen waar je gelukkig van wordt”. Iets dat

ik ook meegeef aan mijn kinderen.
Geldt dat ook voor je kijk op MSP? Zeker, ik ben
beheerder van de Facebook-pagina ‘Buurtpreventie
MSP’ en de Whatsappgroep. Af en toe wordt ik niet
vrolijk van de reacties die volgen wanneer iemand
een bericht heeft geplaatst. Vooral wanneer deze
een eigen leven gaan leiden. Je vraagt je wel eens
af of er niet wordt gereageerd om het ‘reageren
zélf’. Jongens, blijf wel bij de les, denk ik dan. Ik
kan me een kwestie herinneren die ik uiteindelijk
geheel moest verwijderen. En buiten Facebook,
kun je iemand nog altijd persoonlijk aanspreken.
Puur een kwestie van een vriendelijk woordje en
misschien een beetje helpen. Ik zeg altijd zo: de
toon maakt de muziek.
En buiten Social media? Ik was betrokken bij
de acties om de geldautomaat weer terug te krijgen en de verkeersveiligheid te verbeteren op de
Kasteellaan. Daarbij is het wel eens vechten tegen ‘verankerde inzichten’ van ambtenaren. Een
voorbeeldje: mij was opgevallen dat beklinkering
van stoep en wegdek dezelfde kleur (grijs) hadden.
Kinderen hadden dus niet in de gaten dat ze zich op
straat bevonden, dus waar het verkeer komt. Het
kostte mij behoorlijk wat energie om de gemeente
ervan te overtuigen dat een andere kleur klinker
zou bijdragen aan een stukje verkeersveiligheid
voor de kleintjes.
Heb je dat gevoel ook bij buurtbewoners?
Eerlijk gezegd wel een beetje. Zo organiseer je
buurtbijeenkomsten met de wethouder, de amb
tenaren en alle betrokkenen. Komt er slechts een
handjevol mensen opdagen. En nét degenen die er
het meeste baat bij zouden hebben, laten op zo’n
avond verstek gaan. Dat is dan wel jammer.
Hoe verder met MSP? Even denken. Tja, besef
goed ‘vreuger’ is niet meer. Jongeren zijn anders opgegroeid, soms wat té materialistisch. Het doet me
wel eens pijn doet dat speciale jeugdvoorzieningen
zo gesloopt worden. Of je gaat na een bezoek aan
de bioscoop nog even naar een cafeetje en het valt
op dat iedereen alleen maar bezig is met z’n smartphone. Aan de andere
kant geldt ook dat je
jongeren ruimte en
kansen moet bieden.
Vroeger klitten we
óók bij elkaar op een
pleintje, tegenwoordig is dat niet anders.
Zoek elkaar rustig op,
geen enkel probleem,
maar hou gewoon
een beetje rekening
met je omgeving! En
zo blijft het wonen in
MSP ook leuk.
Peter Pauwels
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Zomeractiviteiten 2019 bij Alcander
Deze zomer organiseert het jeugd- en jongerenwerk van
Alcander samen met alle vrijwilligers en andere partners weer
een spetterend programma gedurende de zomervakantie.
Net zoals vorig jaar kun je weer kiezen uit leuke uitstapjes of
activiteiten in je eigen wijk. Er is voor alle jongeren tussen
de 4 en 16 jaar genoeg te doen, van pretparken tot een
lekkere BBQ.
De boekjes waarin alle activiteiten staan zijn op de basisscholen uitgedeeld en kunnen tevens ook bij Jongerencentrum The Break opgehaald worden. Hierin staat alle informatie over wat we gaan doen, hoeveel het kost en wat de
regels zijn.
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen
met:
Fabienne Joosten
Tel: 06-28511763
Mail: fjoosten@alcander.nl
Facebook: Fabienne Joosten

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

Tel. 045 - 541 04 44
www.fysiomolenberg.nl – info@fysiomolenberg.nl

Koninklijke
MSP
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W IJK N IEU WS
Onderscheiding in
Nieuw hondenuitrengebied in
Meezenbroek/Palemig

Op vrijdag 26 april heeft de jaarlijkse Lintjesregen
van de gemeente Heerlen plaatsgevonden. In
totaal hebben dertien personen een Koninklijke
Onderscheiding van Zijne Majesteit Koning WillemAlexander gekregen. Hiervan zijn acht Heerlenaren
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Vijf zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau.
Eén Lid in de Order van Oranje Nassau is
afkomstig uit MSP namelijk de heer Harry (HJH)
Deloo.
Harry Deloo (80 jaar) is vanaf 1979 als vrijwilliger
verbonden aan het Nederlands Mijnmuseum. Bijna
35 jaar gaf hij met veel enthousiasme memorabele
rondleidingen door het museum. Sinds 2013 zorgde
hij als huismeester dat het museum bleef draaien.
Hier had hij nagenoeg een dagtaak aan. Ook bij
evenementen of groepsbezoeken in de avonden en
buiten de openingstijden van het museum was hij
aanwezig om het museum te openen en te sluiten.

Het college van B&W heeft in MSP één plaats
aangewezen waar een nieuwe hondenuitrengebied
wordt ingericht. Het gaat om de volgende locatie:
Meezenbroekweg/Sint Barbarastraat. Dit gebied ligt niet in de directe omgeving van woningen
en/of doorgaande wegen.
Om overlast van hondenpoep tegen te gaan zijn in
het verleden hondenuitlaatplaatsen aangelegd en
hondenuitrengebieden aangewezen.
Hondenuitlaatplaatsen zijn omheinde plaatsen die
zijn aangelegd in overleg met buurtorganisaties op
locaties waar draagvlak is. In deze gebieden hoeft
hondenpoep niet te worden opgeruimd en mogen
de honden los rondlopen. De uitlaatplaatsen worden elke week schoongemaakt met een drollenzuiger.
Voor hondenuitrengebieden gelden dezelfde voorwaarden. Deze zijn echter niet afgezet met een hek
en worden niet schoongemaakt.
Al veel gebruikt
Het nieuwe gebied ligt niet in de directe omgeving
van bebouwing of doorgaande wegen. Het ligt dan
ook niet in de verwachting dat er klachten zullen
komen over (stank)overlast of verkeersveiligheid.
In de praktijk wordt het nieuw aangewezen gebied
al veel gebruikt door hondenbezitters.
Voor een overzicht van alle hondenuitlaatplaatsen
en uitrengebieden, kijk op https://www.heerlen.nl/locatiesuitlatenhonden.html

Daarnaast is Harry als vicevoorzitter al 23 jaar
de steunpilaar binnen het bestuur van Stichting
Wijkbeheer MSP (Meezenbroek, Schaesbergerveld
en Palemig).
Hij voelt zich als één van de eerste inwoners
van de buurt enorm betrokken bij wat er speelt
en leeft. Harry participeerde jarenlang in vele
werkgroepen en was intensief betrokken bij de
sociale herovering van minister Vogelaar, waar MSP
een van de landelijke aandachtswijken was. Hij is
het gezicht van de stichting en een verbinder pur
sang. Bovendien heeft Harry tussen 2000 en 2015
jaarlijkse diverse cursussen verzorgd voor ouderen
om te leren omgaan met de computer.

22
Oproep: vrijwilligers voor Sevagram gezocht!
Voor zorgcentrum De Regenboog en Elfershof zijn wij op zoek naar
vrijwilligers op diverse afdelingen.
Zo zoeken wij vrijwilligers voor: de baravond, het ontbijt en het
avondbrood, als ondersteuning in de Gasterie tijdens de warme maaltijd,
ter ondersteuning bij diverse activiteiten óf in de cliëntenraad.
Heb jij vragen of wil je je aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact
op met Annelore Lemaire via 06-10314446 of annelore.lemaire@
sevagram.nl

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 na zomervakantie

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

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

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

HONDENKAPSALON

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

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

Knip deze bon uit en wordt geknipt tegen
het actietarief van

€ 15,00

U kunt nu on-line een afspraak maken!
Dat kan via www.labelleimage.nl of
mail naar afspraak@labelleimage.nl
Meezenbroek op ’t pleintje Tel. 5709093

W I J K MEDEDELIN G
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SPEELTUIN MEEZENBROEK ZOEKT VRIJWILLGERS
Speeltuin Meezenbroek is dringend op zoek naar vrijwillgers.
De schoolvakantie staat weer voor de deur en om dan iedere
dag open te kunnen zijn en de kinderen een leuke dag te
bezorgen zijn er vrijwilligers nodig. Buiten de schoolvakanties
zijn wij natuurlijk ook open en op die dagen hebben wij ook
hulp nodig. Zonder hulp van vrijwilligers is dit niet mogelijk.
Wij zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om één of
meerdere dagdelen per week ons team te komen versterken
of alleen in de schoolvakantie.
De speeltuin is open op maandag, dinsdag, donderdag
van 15.00 - 17.00 uur en op woensdag, vrijdag en
zaterdag van 13.00 - 17.00 uur. Op zondag zijn wij
gesloten.
Tijdens de schoolvakantie zijn wij iedere dag geopend
van 12.00 tot 17.00 uur.
Wij zoeken dus vrijwilligers die het o.a. leuk vinden om in
de keuken te staan en snoep, frisdrank, ijsjes en broodjes
te verkopen en/of toezicht te houden. Ook zoeken wij
mensen die kunnen klussen (grasmaaien, verfwerk,
timmeren enz.).
Heeft u tijd om samen met ons team de speeltuin voor de
kinderen open te houden? Dan bent u van harte welkom.
U kunt contact opnemen met Martje Geurts op 0651948344 om samen te kijken wat voor u mogelijk is.

ALLES VERS BEREID UIT EIGEN KEUKEN

ALLES VERS BEREID UIT EIGEN KEUKEN

Indische Specialiteiten
Nasi schotel

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

13,50

Bami schotel

13,50

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

		

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

Saté schotel (nasi of bami, 3 stokjes saté,

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

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

(rund)

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

5,95
3,95
5,95

gedroogde uitjes)

Tonijnsalade				

Roti kerrie kip

(broodpannenkoek,

4,50
10,50

kerriekip, kousenband, aardappel, ei, zuur)

Diverse sambal			

15,00

1 groente, kroepoek)

0,70

(van mild tot zeer pittig)

Saté ajam

		

6,95

Saté babi

(3 varkenssaté + lontong,		
satésaus en gedroogde uitjes)

6,95

Saté varkenshaas

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

8,75

Rendang

(pittig rundvlees)			

3,95

Smoor

(zoet rundvlees)			

3,95

(3 kipsaté + lontong,
satésaus en gedroogde uitjes)

Nasi goreng		

			 3,25

Bami goreng		

			 3,25

Sambal goreng boontjes			

2,95

Tja

2,95

(gewokte groenten in zoete saus)		

Sambal goreng Telor

(ei in pittige saus)

1,75

Atjar (Tjampoer of Ketimoen)		

1,95

Kroepoek / Emping / Cassave		

1,95

Gado Gado

		

6,95

(runderragout, groenten in		
gepaneerde pannenkoek)

2,95

Lemper

2,50

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

(alleen op vrijdag en zaterdag)

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

1,80

Risolles

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

Indische snacks

en

(rijstrolletje gevuld met kip)		

Martabak Telor

(ei, rundergehakt,		
lente-ui in loempiavel)

2,75

Spekkoek

2,95

Alles voorzien van een

(Indische botercake) 8 smaken

is ook veganistisch te verkrijgen

Rotterdamstraat 100A - Tel. 045 - 707 40 66 - Zo. + Ma. gesloten - Di. t/m zat. 11.00 - 19.00 uur

