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

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

112
0900-8844

Brandweer (algemeen)

088-4507450

NightCare (na 17.00 uur + weekend)

577 88 44

Acute zorg aan huis

561 61 62

Afvaltelefoon (RD4) (€0,45 p.gesprek)

0900-4441234
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wijkbladmsp@gmail.com

Alcander (Hoofdkantoor)

560 25 25

Alcander (Buurtcentrum MSP)

204 20 30
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Apotheek Meezenbroek

572 13 44

Artsenpraktijk Kasteellaan
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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
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Word. Foto’s, logo’s en
advertenties altijd als
bijlage meezenden. Vraag
om een leesbevestiging.
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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:

De redactie houdt zich het recht
voor om ingezonden stukken niet
te plaatsen of in te korten.
Druk- en zetfouten
voorbehouden.

bloemenboetiek

Helga
Kasteellaan 87b - Heerlen
Tel. 572 03 61

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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Onthulling eerste
Zuid-Limburg

Indiëmonument

van

Op donderdag 15 augustus 2019 is onder grote belangstelling
het eerste Indiëmonument van Zuid-Limburg onthuld in de
Ingenieur Dingertuin (APG) in Heerlen.
Eigen herdenking
"We hebben veel Indische Nederlanders in Zuid-Limburg",
verklaart voorzitter André Simon. "En we kregen steeds vaker te
horen dat mensen een eigen regionale herdenking wilden voor
de slachtoffers van Tweede Wereldoorlog in Nederlands Indië." In
Limburg wonen naar schatting zo'n 80.000 Indische Nederlanders.
Steeds meer jongeren
Volgens de stichting leeft die wens niet alleen bij de eerste generatie.
"Steeds meer jongeren hebben interesse in de geschiedenis.
Jongeren van Indische en Molukse afkomst, maar ook Nederlandse
jongeren." Het monument is ontworpen en gemaakt door Hendri
Wanders uit Nuth en werd dinsdag geplaatst.
Burgers en soldaten
Met het monument in Heerlen krijgt Limburg een tweede Indiëmonument. "Maar dit monument en de herdenking zijn voor de
burgers. De herdenking in Roermond richt zich op de soldaten", legt
Simon uit. De stichting wil jaarlijks op 15 augustus alle slachtoffers
herdenken van de Japanse bezetting in het voormalig NederlandsIndië ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Ook worden mensen
die geleden hebben van de Onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië,
in de volksmond de Bersiap-periode, herdacht.
De herdenking wordt precies 74 jaar na de capitulatie van Japan
gehouden. Daardoor kwam op 15 augustus 1945 een einde aan de
Tweede Wereldoorlog en werd Nederlands-Indië bevrijd.

Foto’s: Harrie Limbrichts

Burgemeester Emile Roemers
met Waringin-voorzitter
André Simon
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Tuinen te huur op tuincomplex De Heldevier
Het tuinseizoen is weer in volle gang en geeft voor velen een extra invulling aan het leven.
Tuinieren en waar nodig samen van elkaar leren en werken.
Op zondag 8 september tijdens het parkfeest nodigen wij u dan ook uit om eens een kijkje te nemen
op ons tuincomplex. U kunt dan de tuinen in nog volle bloei zien.
Ook tijdens een bezoek aan onze stand kunt u zich laten informeren.
Voor een drankje zal gezorgd worden.
Er zullen altijd nog wel tuinen vrijkomen. Vraag bij de stand naar
de mogelijkheden.
Heeft u interesse? Neem dan contact op met
Freek Dammer, telefoon 045-5726283.
Kijk ook eens op www.volkstuin-deheldevier.nl
Hopelijk hebben wij enige interesse gewekt en mogelijk tot ziens.
Secretariaat Volkstuinvereniging de Heldevier

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

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 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

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
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
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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 - 22.30 uur

19.45 - 21.45 uur

19.30 - 22.30 uur

19.30 - 21.30 uur

19.00 - 22.00 uur

19.00 - 20.30 uur

14.00 uur

Activiteit

Voetbal - Senioren trainingen Govert Flinckstraat

09.30 - 10.30 uur

Buurtcentrum MSP

Sociaal Buurt Team inloop

09.00 - 10.00 uur

Leiehoes

Bloedprikdienst

Hoe laat

Waar

Activiteit

Contactpersoon

John Scheilen

Luc Stel

Fabiënne Joosten

Marlène van Erp

Marc Reynders

Tim vd Bosch

Sandra Zegers

Contactpersoon

Roel Aerts

Dirk Haagmans

Mevr. A. Eussen

Tim vd Bosch

Diana Schat

Roel Aerts

Harmonie Flos Carmeli

Gate to Heaven

Gemeente De Bron

BC Palemig

Organisatie

Mevr. A. Eussen

Tim vd Bosch

Diana Schat

Contactpersoon

Tim vd Bosch

www.bcpalemig.nl

E-mail/website

secretaris@flos-carmeli.nl

www.stjanbaptist.nl

www.stjanbaptist.nl

E-mail/website

j.scheilen@woonpunt.nl

fjoosten@alcander.nl

marlene.vanerp@home.nl

mhc.reynders@ziggo.nl

szegers@alcander.nl

E-mail/website

045-5724832

06-83343344 bijbelgericht@gmail.com

Tel.nr

045-5724832

045-5729395

045-5722887

045-5722887

Tel.nr

045-5722887

045-2042030

06-49800153

045-5724832

045-2042030

Tel.nr

info@yoga-maastricht.nl

045-5223708 www.badmintonplus.nl

045-5729395 secretaris@flos-carmeli.nl

045-5724832

06-83343344 bijbelgericht@gmail.com

www.bcpalemig.nl

info@yoga-maastricht.nl

045-2042030 szegers@alcander.nl
045-5724076

045-2042030

Sandra Zegers

Scouting St. Jan Baptist Luc Stel
BSG Parkstad

E-mail/website

045-5604004 info@sociaalbuurt
teamheerlen.nl

045-5724832

Tel.nr

Mevr. Walraven

Brigitte Beerend

Sociaal Buurt
Team MSP

Tim vd Bosch

Contactpersoon

Scouting St. Jan Baptist Luc Stel

Organisatie

w.v. K.C.C.’13

Scouting St. Jan Baptist

Alcander

Healthy Body

w.v. K.C.C.’13

Mevr. Moonen

Alcander

Organisatie

Kundalini Yoga Parkstad

BadmintonPlus

Harmonie Flos Carmeli

Gouden Jokers

Gemeente de Bron

BC Palemig

Kundalini Yoga Parkstad

Senioren v Senioren HMM

Alcander

Standby

Standby

Atrium Ziekenhuis

Organisatie
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60 jaar Zonnebloem Schandelen,
Palemig en Sittarderweg e.o.

Welkom bij Stichting Moestuin
MSP

FEEST VOOR ONZE ZONNEBLOEMAFDELING
Op 15 september bestaan wij 60 jaar!
Wij willen dan onze leden, vrijwilligers en gasten
op zondag 15 september 2019 een mooie
feestmiddag aanbieden.
Met een leuke artiest en wat lekkers te eten en te
drinken. Een advocaatje met slagroom mag daarbij
niet ontbreken. Onze gasten/deelnemers, leden en
vrijwilligers zijn hier namelijk dol op.
Maar eerst gaan we in juli nog op stap naar de
Vlindertuin in Lunteren. Ook hebben we nog een
kienmiddag, die altijd in de smaak valt.
Laten we niet vergeten dat inmiddels de lotenverkoop
van de Zonnebloemloterij gestart is. Mogelijk dat
binnenkort nog een van onze vrijwilligers bij u
aan de deur komt om u een lot te verkopen. De
opbrengst van deze loten komt geheel ten goede
aan activiteiten van de Zonnebloem.
Wordt u nieuwsgierig en wilt u ook wel eens komen
kijken of meedoen? Als u tot onze doelgroep hoort,
kan dat zeker. U kunt meteen meedoen met de
activiteiten als u dat wilt. Bij veel activiteiten zijn
ook introducés welkom.
Als u mee wilt doen als gast of gewoon wilt
deelnemen aan een van de activiteiten (de
diavoorstelling) kunt u contact opnemen met mevr.
L. Piepers (tel. 5722180). Er zijn geen verplichtingen
(zoals contributie) verbonden aan het gast zijn
van de Zonnebloem. Wij vragen voor de deelname
aan activiteiten een passende bijdrage. Iedereen
bepaalt zelf waaraan meegedaan wordt.
Wellicht tot binnenkort.
De afdeling Schandelen, Palemig en Sittarderweg
e.o. van de Zonnebloem

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

��e�i�
VOETZORG
MEDISCH PEDICURE

Judith Leers Kloosterkoolhof 46 6415XV Heerlen
tel. 06-46175440 judithleers@gmail.com
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Verslag Buurtfeest Speeltuin Meezenbroek 7 juli jl.
Het was een zeer geslaagde dag. Leuke optredens en heel veel
publiek. Het was super gezellig en de kinderen hebben zich goed
geamuseerd.
De ouders hebben zich vermaakt met de rommelmarkt, maar ook
genoten van een hapje en drankje.
Scouting St. Jan Baptist uit Meezenbroek was aanwezig met leuke
en leerzame spelletjes.
Volgend jaar gaan we dit weer doen en hopen op een net zo
geslaagde dag. Iedereen bedankt voor de leuke dag.
Extra dank gaat uit naar alle vrijwilligers die er die dag bijwaren. Toppers zijn jullie!
Tot volgend jaar.
Team Speeltuin Meezenbroek
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Resultaten onderzoek

Informatiebehoefte leefbaarheid en veiligheid
Meezenbroek-Schaesbergerveld-Palemig
De gemeente zet sinds 2017 extra in op veilige buurten. Niet alleen door het bestrijden van
criminaliteit en overlast, maar juist door te zorgen dat inwoners zich veilig voelen in hun eigen buurt.
Dit doen we onder andere door ieder half jaar buurtplannen op te stellen. Ook in MeezenbroekSchaesbergerveld-Palemig (MSP) hebben we dat gedaan. In zo’n buurtplan staat welke zaken we op
het gebied van leefbaarheid en veiligheid als eerste aanpakken, wat er aan gedaan is en wat er nog
gedaan gaat worden. Nu, 2 jaar later, willen we van inwoners weten of zij deze informatie willen krijgen
en de manier waarop ze dat het liefste willen.
We hebben inwoners gevraagd om mee te doen aan een onderzoek door een vragenlijst in te vullen. Dit
onderzoek ging over de leefbaarheid en veiligheid* in de woonomgeving en de manier waarop inwoners
hierover informatie ontvangen of willen ontvangen.
Via een willekeurige steekproef zijn 1.000 inwoners van MSP benaderd om mee te doen aan de enquête.
Inwoners van MSP konden de vragenlijst zowel schriftelijk als digitaal invullen. Naast een
willekeurige steekproef is een oproep gericht op de buurt MSP via de Facebookpagina van de gemeente
Heerlen gedaan.
De buurtbladen en digitale media in de buurt, de whatsappgroepen in de buurt hebben dit ook actief
gedeeld. Uiteindelijk hebben 406 personen de vragenlijst ingevuld. Een mooi resultaat!
Resultaten van het onderzoek
De meerderheid van de inwoners was afkomstig uit Meezenbroek.
Uit de resultaten bleek dat bijna 9 van de 10 inwoners zich medeverantwoordelijk voelt
voor de leefbaarheid en veiligheid (L&V) in hun directe woon- en leefomgeving.
Inwoners willen het liefst via huis-aan-huisbladen betrokken worden bij L&V thema’s in
hun buurt (56%), daarna volgt de website van de buurtorganisatie (41%) en de website
van de gemeente Heerlen (31%). Op het moment krijgen inwoners via de buurtapp,
social media en de website van de gemeente en buurtorganisatie informatie over deze
thema’s. Toch wil driekwart van de inwoners meer informatie krijgen over L&V thema’s.
Onderwerpen die zij interessant vinden zijn: meldingen van overlast en vernieling,
geplande werkzaamheden in mijn buurt en veiligheidssituatie in hun buurt. Inwoners
gaven zelf aan dat ze informatie over afval en rommel op straat en verkeersveiligheid
ook belangrijk vinden. Daarnaast is meer behoefte aan informatie over het voorkomen
van inbraken, het dumpen van afval.
Het liefst worden inwoners via de buurtapp over deze onderwerpen geïnformeerd. Op
de voet gevolgd door de website van MSP, E-mail, huis-aan-huisbladen en het wijkblad
MSP.
Wat gaan we doen met deze uitkomsten?
We nemen de uitkomst van het onderzoek mee in de nieuwe opzet van de buurtplannen. Hoe deze plannen er uitkomen te zien, gaan we samen met een aantal inwoners en
professionals uit de buurt verder uitwerken. De verwachting is dat dit in het najaar
verder vorm krijgt. We houden u op de hoogte!
* De leefbaarheid gaat over de mate waarin de buurt aansluit bij de wensen en behoeften van
burgers. Is het bijvoorbeeld schoon genoeg op straat? Zijn er vernielingen in de buurt?
Veiligheid in de buurt hoort hier ook bij. Denk bijvoorbeeld aan woninginbraken of auto’s die
te hard door de straat rijden.
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De droom van een adelaar
Op 19 juni jl. vond in de sporthal van OBS de Droomboom in Heerlen het allereerste worsteltoernooi
voor scholieren plaats. Met dit toernooi, dat begon als een droom, hoopt trainer Ayoub Keyani de basis te
hebben gelegd voor een toernooi dat uitgroeit tot een jaarlijks evenement voor de basisscholen in Parkstad.
Ayoub, vrij vertaald “Adelaar”, kwam halverwege de jaren 90 als vluchteling vanuit Iran naar Nederland.
Ayoub was lid van de Iraanse nationale worstelselectie en het duurde dan ook niet lang voor hij zijn plek
veroverd had bij de selectie van KSV Simson Landgraaf. Na jarenlang voor Simson actief te zijn geweest
als worstelaar en later ook als jeugdtrainer, besloot Ayoub zijn droom na te leven en in Heerlen een eigen
vereniging op te richten. Er bleken veel mensen en instanties te zijn die, als dank voor zijn tomeloze inzet
in de wijk Meezenbroek te Heerlen, Ayoub wilden steunen in het realiseren van zijn droom en zo werd
Olympisch Worstelen Heerlen geboren.
Onder de naam van Olympisch
Worstelen Heerlen weten inmiddels veel leerlingen van
de nabijgelegen basisscholen
Ayoub te vinden. Hier maken
de kinderen kennis met de
worstelsport en worden ze
getraind in doorzettingsvermogen,
reactievermogen,
snelheid, evenwichtszin, lenigheid en tactiek. Daarbij wordt
er natuurlijk ook aan de conditie
gewerkt.
Tijdens
het
toernooi,
dat
mogelijk werd gemaakt door
OBS de Droomboom, Alcander
en vrijwilligers,
streden 41
kinderen in de leeftijd vanaf
5 jaar om de medailles. De
kinderen
waren
afkomstig
van de basisscholen OBS de
Droomboom, RK BS Sint Tarcisius en de Tovercirkel (Heerlerbaan). Het was een prachtige worstelmiddag
met veel trotse ouders als publiek, die uiteindelijk werd afgesloten met een eerste plaats voor OBS de
Droomboom.
Ayoub werkt ondertussen hard aan de uitbreiding van zijn droom. Een worsteltoernooi voor alle scholieren
van Parkstad. Ayoub gelooft in een toekomst voor de worstelsport in Nederland en in de vele onontdekte
talenten
die
onze
regio
herbergt.

(foto’s Bryan de Vos)
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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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Voor de afdeling Schaesbergerveld-Meezenbroek is de Zonnebloem op zoek naar een

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGER
Wat gaat u doen?
• Het regelmatig bezoeken van een of meer mensen met een fysieke beperking voor een goed gesprek
en een luisterend oor
• Het begeleiden en verzorgen van zieken en gehandicapten tijdens één van de vele georganiseerde
dagtrips en groepsactiviteiten van de Zonnebloem
• Deelnemen aan de ledenvergaderingen die ongeveer zeven keer per jaar gehouden worden
Wat vragen wij?
• Enthousiasme
• Kunnen luisteren naar anderen
• Goede contactuele eigenschappen
• Affiniteit met sociaal geïsoleerde hulpvragers
• Kunnen samenwerken met andere vrijwilligers
De werktijden kunnen in overleg bepaald worden.
De frequentie van het bezoekwerk is ongeveer eens in de maand per deelnemer.
Wat stellen we daar tegenover?
• Zekere mate van vrijheid bij de uitvoering van werkzaamheden
• Afwisselend vrijwilligerswerk in een plezierige sfeer
• Verdere ontplooiing van persoonlijke kwaliteiten en verdere ontwikkeling van competenties door
middel van bijvoorbeeld cursussen en workshops
• Waardevolle contacten met mensen die anders dreigen te vereenzamen
• Nieuwsbrief voor vrijwilligers
• Aanvullende verzekering gedurende werkzaamheden voor de Zonnebloem
• Kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de functie worden uiteraard vergoed
Iets voor u?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rilana Derrez via rilana-zb@hotmail.com
Een eventueel oriënterend gesprek kan volgen.
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Verboom

Autorecycling Heerlen BV

* In- en verkoop schade-auto's
www.verboom-bv.nl
* Meeste nieuwe en gebruikte onderdelen
Facebook: Verboomautorecycling
per computer direkt opvraagbaar
* U ontvangt een rechtsgeldig
EEN BETER MILIEU
RDW-vrijwaringsbewijs
BEGINT BIJ JEZELF
verboom.bv@kpnmail.nl
Leenkampsweg 4, Heerlen - Palemig
autorecycling@verboom-bv.nl
Tel. 045 - 572 06 54

Voor al uw vragen over
Gezondheid
Veiligheid
Wonen

Mensen met aandacht

0900-6990699

Neem dan contact op met uw wijkverpleegkundige:

Denise Salden, Schaesbergerveld
06-14580807
Jamilla Franssen, Meezenbroek en Palemig
06-41602373

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

Hannie Vaessen, manager
Hulp bij Huishouden
5665419

Tandprothetische Praktijk Heerlen
De digitale gebitsprothese
Dragers van een kunstgebit weten het uit ervaring. Na een aantal
jaren moet de versleten prothese vervangen worden. En dat betekent
wéér happen, meten, passen en diverse stoeluren bij de tandarts en/of
de tandprotheticus. Plus wéér de nodige weken en maanden wennen.
Met de digitale prothese komt aan die ongemakken een einde, belooft Mark Verdoes.
‘Heel eenvoudig’, zegt hij. ‘Als we een digitale scan hebben van de eerste prothese,
is het reproduceren een fluitje van een cent. De patiënt hoeft bij wijze van spreken
alleen als de basis veranderd is, langs te komen om dit apart te scannen. We lezen
de scan uit, en frezen met behulp van deze gegevens de nieuwe prothese.
Een exacte kopie die meteen past en waaraan de drager niet meer hoeft te wennen.
Wel een vooruitgang, denk ik.
Voordelen
De voordelen zijn evident, zegt Mark Verdoes. De tanden zijn integraal
onderdeel van de kunststof. Geen naadjes meer, minder kans voor bacteriën
om zich vast te zetten. Bovendien is het gefreesde kunstgebit sterker en gaat
het langer mee.
De Tandprothetische Praktijk Heerlen is gevestigd aan de Van Karnebeekstraat 11 in Heerlen
Alle informatie op www.tandprothetischepraktijkheerlen.nl Telefoonnummer 045-5729992
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Opfleuren Schaesbergerweg
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Bewoners van de Schaesbergerweg hebben
het initiatief genomen om deze straat aan
de grens van MSP op te fleuren. Daarmee
wordt ook de leefbaarheid en het onderlinge
contact bevorderd.Het gaat om kleinschalige
activiteiten, die makkelijk door de bewoners
kunnen worden uitgevoerd, waar nodig
ondersteund door de gemeente of andere
instanties.
Zo is er onlangs een smiley bord geplaatst
om het verkeer af te remmen. Dit wordt
periodiek ingezet op verschillende plekken in
de straat.
Het
maken
van
stoeptegeltuintjes
wordt aangemoedigd en hulp bij het
uitvoeren daarvan wordt aangeboden aan
geïnteresseerde bewoners.
Om zwerfvuil door weggewaaide kapotte PMB zakken te voorkomen hebben enkele bewoners stevige
haken aan de steunpalen van de bomen bevestigd. De zakken kunnen daaraan worden opgehangen.
Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om
het transformatorhuisje bij het speelveld op te
fleuren en de poort van de voormalige Glasmij,
die toch een soort industrieel erfgoed is, meer tot
zijn recht te laten komen.
Tenslotte wordt er gewerkt aan de organisatie
van Burendag eind september.
Voor meer informatie kan contact worden
opgenomen met de werkgroep via e-mail:
fleurop6415@gmail.com
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Oproep: vrijwilligers voor Sevagram gezocht!
Voor zorgcentrum De Regenboog en Elfershof zijn wij op zoek naar
vrijwilligers op diverse afdelingen.
Zo zoeken wij vrijwilligers voor: de baravond, het ontbijt en het
avondbrood, als ondersteuning in de Gasterie tijdens de warme maaltijd,
ter ondersteuning bij diverse activiteiten óf in de cliëntenraad.
Heb jij vragen of wil je je aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact
op met Annelore Lemaire via 06-10314446 of annelore.lemaire@
sevagram.nl

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
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• De MSP Carnavalsoptocht;
Aanvraag financiële bijdrage
• Lentefeest;
activiteit
• het aankleden en versieren van kerstbomen in
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 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

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

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)

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

		

6,95

(runderragout, groenten in		
gepaneerde pannenkoek)

2,95

Lemper

2,50

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

Diverse sambal			

15,00

1 groente, kroepoek)

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

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

