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16 Septem

Soep voor de
soep
voor
buurt
Soep voor de buurt

Op zondag 16 september wordt er een heerlijke so
12.00 uur welkom om een kopje koffie te drinken,
opgediend.
De groenten voor de soep worden gesponsord vand
niet nodig.
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Open Waar:
Monumentendag
Buurtcentrum MSP
Schanderlermolenweg 24
Heerlen
Voor vragen of informatie kunt u
contact opnemen met
Sandra Zegers 045-2042030
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Gesponsord door:

12
Whatsapp
netwerk
MSP
Fietstocht
50

woensdag 12 september 2018
Kosten € 5,inclusief koff
ie
en vlaai op
de
pauzeplek!

18
Fietstocht
50PLUS

.

Inschrijven
Wilt u zeker zijn van een goodiebag en herinnering aan de fietstocht?
Schrijf u dan in vóór 5 september via de mail: fietstocht@themovefactory.nl
Wilt u eerst meer weten? Bel dan 06-14748473.

Startlocatie
Auberge de Rousch, Kloosterkensweg 17, 6419 PJ Heerlen.

Starttijd
Tussen 9.30 uur en 11.00 uur.

Afstand
40 km.
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Belangrijke telefoonnummers

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

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

112
0900-8844

Brandweer (algemeen)

088-4507450

NightCare (na 17.00 uur + weekend)

577 88 44

Acute zorg aan huis

561 61 62

Afvaltelefoon (RD4) (€0,45 p.gesprek)

0900-4441234

Kopij/advertenties:
wijkbladmsp@gmail.com

Alcander (Hoofdkantoor)

560 25 25

Alcander (Buurtcentrum MSP)

204 20 30

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

Apotheek Meezenbroek

572 13 44

Artsenpraktijk Kasteellaan

572 09 69

Zuyderland (voorheen Atrium Heerlen )

576 66 66

Basisscholen:		

BS De Horizon

572 08 72

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

572 20 70

RABO-bank:
NL97 RABO
012.24.92.625

Buurthulp MSP

785 12 69

CAD (Alcohol en Drugs)

571 95 77

Dierenambulance

571 47 73

Volgende uitgave:

Gemeente Heerlen

Kopijstop editie 5 2018:
Wo. 3 oktober 2018

GGD (algemeen)

Uitgave editie 5 2018:
Do. 25 oktober 2018
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.

850 66 66

Jeugdgezondheidszorg Meandergroep

566 54 33

Kindertelefoon

0800-0432

Meander Thuiszorg

0900-699 06 99

Meld Misdaad Anoniem

0800-7000

Ongediertebestrijding

572 13 98

Pastorie Schandelen

572 34 73

Politie Aanlooppunt MSP

0900-8844

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

14 045
571 99 99

Stichting Wijkbeheer MSP
Storingnummers:

Woningcorporaties:

Druk- en zetfouten
voorbehouden.

Workshops taart decoreren
Taart decoratiemateriaal

PME en Wilton
cursussen
WWW.THECAKEHOUSE.NL

14 045

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

06-12967308
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

Speeltuin
Meezenbroek
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Tuinen te huur op tuincomplex
De Heldevier

Beste wijkbewoners,
Als eerste willen we ons nog
eens aan u voorstellen, maar eenieder persoonlijk
voorstellen wordt een lang verhaal, dus bij deze
het team vrijwilligers van speeltuin Meezenbroek.
We zijn inmiddels een dik jaar met deze vriendengroep bezig. Het was een jaar van veel leren en
ervaring opdoen, maar het heeft wel veel plezier
en voldoening gebracht. Dit merkten we ook aan
het aantal bezoekers dat bij ons over de grasmat
kwam. Dat er zoiets uit zou komen was niet te verwachten. De medewerking van de hele wijk was
onvoorstelbaar. Schilderwerk aan zwembadje, toestellen en gebouwtje, graafwerkzaamheden met
een machine, groenonderhoud, elektra aanleggen.
Noem maar op. Allemaal vanuit onze wijk belangeloos gedaan. Dank hiervoor.
Wij als team hebben wel gemerkt dat er behoefte
was aan wat extra’s en daar hebben we met
plezier op ingespeeld. Een speurtocht, een rommelmarkt voor de kinderen, knutselmiddagen en
disco-avondjes zijn hier enkele voorbeelden van.
Ook hebben we van buitenaf veel steun gehad met
o.a. de borduurservice die ook onze shirts heeft
geregeld. Verder hebben we de samenwerking
met kindervakantiewerk en de wijkvereniging opgepakt, wat super is. We hopen komend seizoen
en ook daarbuiten op deze voet verder te kunnen
gaan, maar dat kan niet zonder de steun en de
aanloop van kinderen en ouders/grootouders. De
koffie staat klaar. Ook voor wandelaars en fietsers
die een bakkie willen doen staat de poort open.
Voor de activiteiten en openingstijden verwijzen
wij iedereen naar onze facebookpagina (altijd even
checken voorkomt teleurstelling). Hierop staan
de openingstijden en of we gesloten zijn vanwege
weer of andere omstandigheden. Tot slot hopen we
nog op een aantal mensen dat zich geroepen voelt
om ons team te komen versterken en er met ons
een gezellige en vooral voor de kinderen en de wijk
een mooie invulling aan te geven.
Namens team speeltuin Meezenbroek, bedankt
voor het eerste leerzame jaar en graag tot ziens bij
ons of op één van de activiteiten.

Het tuin seizoen is 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 9 september tijdens het parkfeest
nodigen wij, het bestuur, u uit eens vrijblijvend een
kijkje te nemen in ons tuincomplex. U kunt dan de
tuinen in 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 tuinen vrijkomen. Vraag bij de
stand voor de mogelijkheden.
Heb je interesse, neem dan contact op met
Freek Dammer, telefoon 045-5726283 of via
de mail: jjmdammer@ziggo.nl of
penningmeester@volkstuin-deheldevier.nl of
via de website.
Op www.volkstuin-deheldevier.nl kunt u nog
de nodige informatie lezen.
Hopelijk hebben wij enige interesse gewekt en
mogelijk tot ziens.
Secretariaat Volkstuinvereniging de Heldevier
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Bewegingscentrum Healthy Body

Een weldaad voor Body & Mind

Marlène van Erp & Vivian Reul
geven verantwoorde, gezonde en afwisselende lessen die je helpen om fit te worden en fit te blijven.

Alleen voor vrouwen!
Wil jij ook eens in een groep trainen op motiverende muziek?
Een ongedwongen, gezellige en sportieve sfeer?
Kom dan eens meedoen!

Lestijden:
Maandag:
Woensdag
Vrijdag: 		

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

Probeer (gratis) een groepsles met afwisselende oefeningen. Voor zowel beginners als gevorderden en alle leeftijden.

Voor meer informatie bel of email: marlene.vanerp@home.nl / 06-49800153
Gymzaal Limburgiastraat/ ingang ‘t Leiehoes
Tot ziens!

Vivian en Marlène

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
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16 September ‘18

soep voor de buurt
Soep voor de buurt
Op zondag 16 september wordt er een heerlijke soep voor de buurt gemaakt. Jullie zijn vanaf
12.00 uur welkom om een kopje koffie te drinken, rond 13.00 uur zal de soep worden
opgediend.
De groenten voor de soep worden gesponsord vandaar dat deelname gratis is, aanmelden is
niet nodig.
Waar:
Buurtcentrum MSP
Schanderlermolenweg 24
Heerlen
Voor vragen of informatie kunt u
contact opnemen met
Sandra Zegers 045-2042030
Gesponsord door:
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Tel. 06-21455053

www.hvil.nl
nicole@hvil.nl

Voor de juiste vachtverzorging voor
uw hond of kat!
Sinds 1 juli is het concept bij mij in de trimsalon wat aan
het veranderen. Omdat bij mij kwaliteit boven kwantiteit
gaat, moet ik mij hierin blijven oriënteren.
U kunt daarom dan ook meer rust en persoonlijke aandacht
terug gaan zien in de salon. Er wordt tijd gereserveerd
voor uw hond. Uw hond verdient een trimbehandeling
waarin rust, respect en aandacht centraal staan.
Ik heb mij altijd al gespecialiseerd in het trimmen volgens
rasstandaard en daar hoort dan ook een passend
kostenplaatje bij. Sinds 1 juli zijn dan ook onze prijzen
gewijzigd.
Vor een uitgebreide prijslijst kunt u kijken op onze
website www.hvil.nl

Honden Verzorgings Instituut Limburg
Schaesbergerweg 137a
6415AE Heerlen

Openingstijden

Like onze
facebookpagina
en volg ons

Maandag		
gesloten
Dinsdag		
09.00 - 18.00 uur
Woensdag
09.00 - 18.00 uur
Donderdag
09.00 - 21.00 uur
Vrijdag		
09.00 - 13.00 uur
Zaterdag		
gesloten
Wij werken alleen op afspraak

Vallen?!
Beter voorkomen dan genezen!

Heeft u ervaring met vallen of bent u bang om te vallen. Dan kunnen wij u helpen. Op dinsdag 2 oktober
organiseren wij een interactieve voorlichtingsmiddag met als thema: valpreventie. Tijdens deze dag leert
u hoe vallen voorkomen kan worden.
Heeft u interesse om deze voorlichtingsmiddag bij te wonen, neem dan vóór 15 september contact met
ons op.
Tel: 045 - 541 0444
Email: info@fysiomolenberg.nl
Locatie: MediPoint Parkstad, Voskuilenweg 129F te Heerlen
Aanvang: 13.30 uur

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

20.00 - 22.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Leiehoes

Leiehoes

Leiehoes

The Break

Leiehoes

zaal BMV MSP

Leiehoes

Leiehoes

Aerobic en Tai Chi (zelfverd.)

Bridgeclub Golden Troef

Kienmiddag

Huiswerkbegeleiding 9-14jr

Fit & Slank “in 8 weken”

Combi-Bodyfit

Big Band

Muziekgroep v dames

Buurtcentrum MSP

Leiehoes

Juphuis

Gymzaal Eindhovenstr

The Break

Jamboreepad 2

Govert Flinckstraat

Gymzaal Eindhovenstr

Sporthal Palemig

Leiehoes

Leiehoes

Govert Flinckstraat

Waar

Taalgroep Nederlandse les

Yogagroep

Linedancegroep

Sport en spel v senioren

Break’s Kitchen 9-14 jr

Explorers 15 t/m 18 jaar

Voetbal - Junioren trainingen

Boksen

Badminton

Emotioneel Lichaamswerk

Bridgen

Voetbal - Senioren trainingen

Activiteit

The Break

The Break

zaal BMV MSP

Leiehoes

zaal BMV MSP

Tienergroep 9-14jr

Jeugdwerk 4-8jr

Combi-Bodyshape

Bridgeclub ’t Leiehoes

Combi-Bodyfit

Leiehoes

Inloopcentrum Kasteelln

Inloopspreekuur wijkagenten

Bridge

Waar

Activiteit

(om de week)

19.30 - 20.30 uur

Buurtcentrum MSP

Taalgroep Ned. lezen allocht.

20.00 - 21.00 uur

19.30 - 23.00 uur

19.00 - 20.00 uur

14.00 - 15.30 uur

14.00 - 15.30 uur

10.00 - 13.00 uur

Hoe laat

19.30 - 21.00 uur

19.30 - 00.00 uur

19.00 - 22.00 uur

19.00 - 22.00 uur

19.00 - 21.00 uur

18.15 - 19.30 uur

19.00 - 21.00 uur

15.30 - 18.30 uur

14.00 - 15.00 uur

14.00 uur

11.00 - 12.00 uur

Nienke Jacobs

Patrick Smeets

Mevr. Walraven

Patrick Smeets

Sandra Zegers

Kasteellaan 192

Contactpersoon

Healthy Body

Bridgeclub ’t Leiehoes

Healthy Body

Alcander

Alcander

Mevr. Moonen

Organisatie

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

Nienke Jacobs

Nienke Jacobs

Tim vd Bosch

Contactpersoon

John Scheilen

Jos Muller

Tim vd Bosch

Diana Schat

Jac Couvee

Scouting St. Jan Baptist Luc Stel

Alcander

Alcander ouderenwerk

Anbo Meezenbroek

Alcander ouderenwerk

Alcander

Wijkagenten

09.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur

Organisatie

E-mail/website

marlene.vanerp@home.nl

www.fitenslank.nl

njacobs@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 njacobs@alcander.nl

045-2042030 njacobs@alcander.nl

045-5724832

Tel.nr

045-5724832

www.bcpalemig.nl

kcc13.jc@gmail.com

045-5722887 www.stjanbaptist.nl

045-2042030 njacobs@alcander.nl

045-2042030 psmeets@alcander.nl

045-5724076

045-2042030 psmeets@alcander.nl

045-2042030 szegers@alcander.nl

0900-8844

Tel.nr

045-5724832

045-5724832

Tim vd Bosch

Tim vd Bosch

Madeleines

06-49800153

Marlène van Erp

06-54350347

045-2042030

045-5724832

045-5724832

045-2042030

045-2042030

045-5602525

Healthy Body

Claudia Lange

Nienke Jacobs

Tim vd Bosch

Tim vd Bosch

Sandra Zegers

Sandra Zegers

Truus Custers

Contactpersoon Tel.nr

Big Band Heerlen

Fit & Slank

Alcander

Sociëteit v. ouderen

Bridgevereniging

Alcander

Alcander

Alcander

Organisatie

Hoe laat

19.00 - 19.45 uur

16.00 - 18.00 uur

13.30 - 16.30 uur

13.30 - 16.30 uur

10.45 - 11.45 uur

10.00 - 12.00 uur

09.30 - 10.30 uur

Leiehoes

Ismakogie

Hoe laat

Waar

Activiteit

Activiteitenoverzicht MSP
7

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

Nienke Jacobs

Marlène van Erp

Jac Couvee

Tim vd Bosch

Sandra Zegers

Contactpersoon

Roel Aerts

Dirk Haagmans

Mevr. A. Eussen

Tim vd Bosch

Diana Schat

Roel Aerts

Mevr. Walraven

Sandra Zegers

Brigitte Beerend

Sociaal Buurt
Team MSP

Tim vd Bosch

Contactpersoon

Gate to Heaven

Gemeente De Bron

BC Palemig

Organisatie

BSG Parkstad

Harmonie Flos Carmeli

Tim vd Bosch

Diana Schat

Contactpersoon

Tim vd Bosch

Mevr. A. Eussen

Scouting St. Jan Baptist Luc Stel

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

Anbo Meezenbroek

Alcander

Standby

Standby

Atrium Ziekenhuis

Organisatie

E-mail/website

www.bcpalemig.nl

info@yoga-maastricht.nl

www.bcpalemig.nl

E-mail/website

secretaris@flos-carmeli.nl

www.stjanbaptist.nl

www.stjanbaptist.nl

E-mail/website

j.scheilen@woonpunt.nl

njacobs@alcander.nl

marlene.vanerp@home.nl

kcc13.jc@gmail.com

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

045-5724076

045-2042030 szegers@alcander.nl

045-2042030

045-5604004 info@sociaalbuurt
teamheerlen.nl

045-5724832

Tel.nr
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Open Monumentendag
8 en 9 september
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In het weekend van 8 en 9 september 2018 vindt
de 32ste editie van de BankGiro Loterij Open
Monumentendag plaats, één van de grootste culturele evenementen van Nederland. Met het thema
In Europa ligt dit jaar het accent op alles wat ons
in dit werelddeel cultureel aan elkaar bindt. Het
thema sluit aan bij het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, een initiatief van de Europese Unie.
Het publiek kan op deze Open Monumentendag
(meestal gratis) van alles ontdekken over de
Europese dimensies van erfgoed: internationale

architectuurstromingen, vergelijkbare én onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse inspiratie in toegepaste kunsten, uitwisseling van
kennis en wetenschap, en vanzelfsprekend de historische context waarin monumenten zijn gebouwd
en gebruikt.
Ook in de buurt van de MSP-wijk is weer van alles
te zien en te beleven. Denk maar eens aan een
bezichtiging van het oude Romeinse badhuis in
Heerlen-centrum of de Petrus en Paulus-kerk in
Schaesberg. Maar nóg korter bij huis, en zeer zeker
de moeite waard, is een bezoekje aan de ruïne van
het voormalige kasteel Schaesberg. Op het voorterrein, de ruïne zelf en in het bezoekerscentrum
valt van alles te zien en te beleven. Zo vertellen
gidsen over de recente opgravingen waarbij een
nog oudere burcht tevoorschijn kwam, die zichtbaar is onder de uitgegraven fundamenten van de
middelste toren. De bezoeker wordt er daarnaast
meegenomen op een tijdreis van de middeleeuwen
tot aan de tijd van Napoleon. Reenactors in historische kostuums geven tekst en uitleg over harnassen, ambachten en wapens uit vervlogen tijden.
Ook aan de kinderen is gedacht: maak je eigen
wapenschild of versier een pannenkoek. En voor
degenen die weg zijn van kleding: er is een uitgebreide stand uit Polen waar de liefhebber van historie een complete middeleeuwse outfit kan aanschaffen. En wordt dat alles je te veel? Dan is er
nog dr. Maximus, een kwakzalver uit Engeland, die
je zeker van een genezend recept kan voor-

zien. Maar misschien is een potje honing van eigen
bodem wel meer aan te bevelen. Om de insecten te
helpen, is er een uitgebreide stand met insectenhotels.
Reden genoeg om het ook dit jaar weer, kort bij
huis te zoeken!

SpeciMal B.V.
+31684906801
www.specimal.nl

��e�i�
VOETZORG
MEDISCH PEDICURE

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

info@specimal.nl

GEBRUIK ONDERSTAANDE KORTING CODE

AANBIEDING
EN AFHAAL
ONTVANG 15%
KORTING OP

in Heerlen:
10 kilo gemixt voor € 30,00
UW BESTELLING OP WWW.SPECIMAL.NL
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Dagelijks geopend van 17:00 - 23:00 uur
Dinsdag gesloten
Oude Kerkstraat 42, 6412 XJ Heerlen (Schandelen)

bloemenboetiek

Helga
Kasteellaan 87b - Heerlen
Tel. 572 03 61

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

St. Barbarastraat 10
6415 RV Heerlen
Telefoon 045 - 572 12 68

Kijk ook op
www.autobedrijfaretz.nl

Bij ee n grot e beur t

-

Occassions
APK
Onderhoud
Reparaties
Banden

APK GRATI S

Welkom bij Hans en Jolanda
•
•
•

Het adres voor al uw feestenavonden,
bruiloften, koffietafels, vergaderingen enz.
Grote zaalruimte met 80 zitplaatsen
Ruime parkeergelegenheid

poolbiljart - golfbiljart - tafelvoetbal - darten
Bel voor meer informatie
045 - 572 05 90
Schaesbergerweg 138 - Heerlen

ma-di-wo
vrijdag
zaterdag
zondag

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

W IJK BERICH T
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Wijkvereniging K.C.C.’13
Het nieuwe seizoen begint met
een nieuw logo

en/of ander huishoudelijk afval. Door deze vervuiling krijgt de vereniging minder geld per opgehaalde kilo oud papier. Wij vragen u dan ook vriendelijk
om alleen oud papier/karton aan te bieden zonder
het overige afval. Dank hiervoor.

Het vorige seizoen werd op
zaterdag 23 juni afgesloten
met een gezellige en sportieve
seizoensafsluiting. Voor de
jeugdleden waren er die middag diverse spelactiviteiten en
een luchtkussen-stormbaan.
De veteranen voetbalden tegen de veteranen van Roda JC
en de seniorleden sloten het seizoen af met een
beachparty, goede muziek van DJ Dinesh en enkele
leuke activiteiten zoals het koeschijten en het eiergooien op drie (te) goed beschermde heren John,
Ton en Frits.

Al deze activiteiten doen we zonder subsidies.
Sponsoren zijn altijd welkom. Heeft u interesse
in sponsoring, bijvoorbeeld via een reclamebord
of kledingsponsor. Neem dan contact op met het
sponsorcomité via e-mail cl.collin@ziggo.nl of bel
06 - 514 297 74.
Zoals u ziet, een vereniging in beweging. U bent van
harte welkom. Om te sporten of om te ontspannen.

In de zomerperiode wordt natuurlijk niet stilgezeten door het bestuur en de vrijwilligers. De
planning voor het nieuwe seizoen 2018/2019 is
in de maak. Er is een nieuw fris logo ontworpen.
Door de gemeente is de accommodatie deels gerenoveerd en nog veel meer kleine en grote taken
zijn uitgevoerd.
Het nieuwe seizoen voor de senioren begon op zaterdag 21 juli met een eerste training en op zondag
22 juli met een Fitness Body Training/Bootcamp
o.l.v. Maurice Roman voor alle seniorleden. Daarna
volgden op de dinsdagen, vrijdagen en zondagen
de trainingen. Ook de dames trainen weer en wel
op de vrijdag.
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
Het nieuwe seizoen voor de junioren begon op
dinsdag 7 augustus met een eerste training. Daarna volgden trainingen op de vrijdag en dinsdag. Op
zaterdag 25 augustus konden de jeugdleden hun
vrienden/vriendinnen en/of klasgenoten meenemen om te voetballen en samen nog veel meer
activiteiten te doen middels een breed omlijstend
programma.
De junioren trainen op de dinsdag en vrijdag van
18.15 tot 19.30 uur. Momenteel hebben we drie
jeugdteams te weten JO9 (tot 9 jaar), JO11
(tot 11 jaar) en JO13 (tot 13 jaar). Aanmelden
kan bij de heer Jac Couvee via e-mail kcc13.jc@
gmail.com. De contributie bedraagt € 10,00 per
maand.
Eén van de taken die onze vereniging uitvoert is het
ophalen van oud papier op elke eerste woensdag
van de maand. Hiermede worden extra inkomsten
verkregen voor onze vereniging. Chapeau voor
deze groep vrijwilligers die dit doen na hun dagelijkse werkdag, soms bij extreme warmte, soms in
de regen/sneeuw en kou, maar altijd met een lach
op het gezicht. Helaas wordt het aangeboden oud
papier nogal eens vervuild met plastic, piepschuim

					Kees Collin

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.
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
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WhatsApp-netwerk voor
Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig

Bericht van Buurtpreventie MSP:
De “MSP Urban Deal”
Beste lezer, bent u al lid van één van de vijf actieve WhatsApp-groepen van Buurtpreventie MSP? Dan
feliciteer ik u en wens u veel plezier met het te verkrijgen cadeau van de “MSP Urban Deal”.
Maar liefst 20 bedrijven binnen MSP vinden het top dat u meedoet om onze buurt MSP veiliger en
leefbaarder te maken. Met groot enthousiasme gunnen de bedrijven u dan ook deze fraaie en bijzondere
“MSP Urban Deal” (N.B. In Heerlen betekent "Urban" stoer en uitdagend). De deal krijgt u automatisch
toegestuurd als u al lid bent van een WhatsApp-groep of u kunt deze deal afhalen. Kijk op de website
www.buurtpreventiemsp.nl waar u deze deal kunt afhalen. Ook als nieuw aangemeld lid kunt u de
deal daar afhalen. Nog geen lid? Meld u dan snel aan via www.buurtpreventiemsp.nl en ontvang de
deal.
We hopen natuurlijk dat u de buren en alle bekenden wijst op het bestaan en het algemeen belang van
de WhatsApp-groepen. Wellicht kunt u hen overtuigen van de noodzaak om lid te worden. In totaal
kunnen wij 1.000 MSP Urban Deals verdelen. Het is dus zaak er snel bij te zijn. De actie met de deals
loopt tot 1 maart 2019.
Succes
Team Buurtpreventie MSP
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Overname fysiotherapiepraktijk
FysioMSP wordt Fysiotherapie
FysioMSP
Molenberg MSP!
Na meer dan 40 jaar in
Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig
gewerkt te hebben gaan Willem Lahaye en Willem
Schmetz met pensioen.
Dat betekent niet dat de praktijk aan Kasteellaan
31 gaat verdwijnen. Integendeel!
Fysiotherapie Molenberg, met praktijk aan de
Kerkraderweg en in MediPoint (Voskuilenweg) zal
de praktijk als derde locatie overnemen.
Wij zijn heel blij met de ervaring en deskundigheid
van Fysio Molenberg. De therapeutische mogelijkheden worden uitgebreid met geriatrie fysiotherapie (ouderen), oncologie fysiotherapie, sportfysiotherapie en schouderrevalidatie. Gericht onderzoek
met echografie is mogelijk. Oedeemtherapie, manuele therapie en oefenen bij COPD worden voortgezet. Dit zijn allemaal specialisaties. Natuurlijk
kunt u ook terecht voor rugpijn, nekpijn, revalidatie na nieuwe heup, knie enz.
Het is heel fijn dat de vertrouwde gezichten Anjes
Leijen Heeneman en Jana Kusdogan blijven.
De overgang zal de komende maanden geleidelijk
gaan gebeuren. Eind 2018 stoppen wij definitief.
Wij willen u nu al bedanken voor de samenwerking
en het vertrouwen in al die jaren.
		

Willem Lahaye en Willem Schmetz

FYSIOTHERAPEUTEN
MAATSCHAP

Graag willen wij ons aan u
voorstellen.
Fysiotherapie Molenberg bestaat uit een team van
7 fysiotherapeuten. Onze praktijk is sinds 40 jaar
gevestigd in de wijk Molenberg in Heerlen. Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig zijn bekend
werkveld voor ons, doordat onze praktijklocaties
op Molenberg op een steenworp afstand liggen.
Toen Willem Lahaye en Willem Schmetz aankondigden te gaan stoppen, voelde het bijna als vanzelfsprekend dat wij, samen met de vertrouwde
gezichten van Jana Kusdogan en Anjes Leijen
Heeneman, hun werk in deze wijken zouden gaan
voortzetten.
Met deze overname hebben wij de volgende locaties van waaruit wij gaan werken:
1.MSP		
Kasteellaan 31
2.Molenberg Kerkraderweg 54
3.Molenberg MediPoint, Voskuilenweg 129 F
Wij gaan de voor u bekende behandelingen voortzetten en bieden daarnaast onder andere ook geriatriefysiotherapie, oncologiefysiotherapie, sportfysiotherapie en revalidatie bij schouderklachten aan.
In de volgende editie van dit blad stellen wij onze
praktijk en teamleden verder aan u voor. U kunt
echter ook alvast een kijkje nemen op onze website: www.fysiomolenberg.nl

FysioMSP

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

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

Willem Schmetz		

Jana Kusdogan
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Voor al uw vragen over

Mensen met aandacht

Gezondheid
Veiligheid
Wonen

0900-6990699

Neem dan contact op met uw wijkverpleegkundige:

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

Denise Salden, Schaesbergerveld
06-14580807

Hannie Vaessen, manager
Hulp bij Huishouden
5665419

Ellen Moolenaar, Meezenbroek en Palemig
06-42939022

Kapsalon Pakbiers
Sandra en Josanne Vanovermeere

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

Gelieve volgens afspraak

Tel. 045-5720290

St. Barbarastraat 122, 6415 RZ, Heerlen-Palemig

Pedicure-Salon

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

Behandeling volgens afspraak

Bel 06-13855118

HONDENKAPSALON

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

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

WASSEN & KNIPPEN

€ 14,50

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

Bewonersinitiatief
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"MSP uit de Kunst": "The Bom"
voor muzikanten in de wijk

Op een zonnige zomeravond hebben twee buurtbewoners een waterspellendag georganiseerd. Kinderen uit de wijk, voor diegene die zich hadden
opgegeven, konden meedoen aan diverse waterspellen. Als afsluiting hebben ze een lekkere snack
van de BBQ gehad. Het was een hele leuke en
vooral gezellige dag.

Ook willen wij fam. Bakker en fam. Wellink, die ons
gesponsord hebben, bedanken. Zo hadden wij een
dag om nooit te vergeten. Op naar de volgende
activiteit!
Groetjes Bianca en Kimberlij

Maak je muziek en zou je ‘n keer willen optreden?
Daartoe bestaat nu de mogelijkheid in de wijk.
Dat houdt het volgende in.
Op één vrijdagavond in de maand is er de mogelijkheid voor muzikanten, die in deze wijk wonen(!),
op te treden in The Break aan de Schandelermolenweg 24. En dat onder de naam "The Break of
Music", afgekort als "The Bom".
Dat kan van alles zijn: punk, pop, singer-songwriter,
folk, country, rock, klassiek enz. Belangrijk daarbij
is dat het ofwel akoestisch is ofwel licht versterkt.
Een normale podiuminstallatie is niet mogelijk. The
Break is immers geen concertzaal. Laagdrempelig,
maar natuurlijk wel van op zijn minst "aanvaardbare" kwaliteit.
De bedoeling is om in september/oktober met The
Bom van start te gaan.
Optredens zullen 'n uur tot anderhalf uur kunnen
duren. Daar The Break dus geen concertzaal is, is
er geen apparatuur, zoals versterkers, luidsprekers
aanwezig. Daar zal de muzikant of zullen de
muzikanten dan zelf voor moeten zorgen.
Bovendien dient er (absolute voorwaarde), wat
betreft geluidsvolume, rekening gehouden te
worden met de buren. Dat houdt ook in dat
optredens van grote ensembles, zoals twaalf of
meer mans groepen niet mogelijk zijn.
En... helaas, er past geen duizend man publiek in
de zaal.
Als je er interesse in hebt om op te treden (graag
zelfs), neem dan contact op met Charles Krutzen,
chacha@charleskrutzen.com, 045-8500709

msp

uit
de

kunst

the Break of Music
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Verboom

Autorecycling Heerlen BV

* In- en verkoop schade-auto's
www.verboom-bv.nl
* Meeste nieuwe en gebruikte onderdelen
Facebook: Verboomautorecycling
per computer direkt opvraagbaar
* U ontvangt een rechtsgeldig
EEN BETER MILIEU
RDW-vrijwaringsbewijs
BEGINT BIJ JEZELF
verboom.bv@kpnmail.nl
Leenkampsweg 4, Heerlen - Palemig
autorecycling@verboom-bv.nl
Tel. 045 - 572 06 54
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MSP nieuws
Heeft u ons gemist?
Het boekje
‘Mijn MSP. Een nieuwe
manier van herstructureren
2007-2017’
Is nog gratis verkrijgbaar bij
Gemeenschapshuis ’t Leiehoes,
Limburgiastraat 36, Heerlen.

Meer nieuws: www.heerlen.nl/mijnmsp

Verzoening

Relatie Impuls!

Conflicten met je partner, ouders, kinderen,
vriend(in), buren, etc., ze zorgen 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.

In september starten we weer met een serie
bijeenkomsten om te bouwen aan stevige
fundamenten in (huwelijks)relaties.

Hans en Hillie, door hun christelijk geloof
geïnspireerd, hebben het verlangen relaties te
helpen herstellen. We moedigen je aan zelf het
initiatief te nemen en niet af te wachten.
Wij willen je hierbij helpen. Benieuwd hoe we
het aanpakken? Maak een afspraak zodat we
kennis kunnen maken en samen een plan van
aanpak formuleren.
Kosten? Wij vragen een vrijwillige gave, laat je
hart spreken in wat het resultaat je waard is.

Relatie impuls! het is een cursus, maar tevens
ook een avondje uit met z’n tweeën. We
beginnen elke avond met een heerlijke maaltijd
in een ontspannen setting. Zo kunnen jullie
opladen voordat we overgaan tot het
behandelen van het thema van de avond in
groepsverband. Hierna gaan jullie weer met z’n
tweeën aan de slag met concrete opdrachten.
Hans en Hillie bieden support tijdens de zeven
samenkomsten, maar ook als er bemoediging of
een luisterend oor tussendoor nodig is.
Meer info? Bel of mail ons.
hans@leveninliefde.eu /06-200 199 61
hillie@leveninliefde.eu /06-297 314 21
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Fietstocht 50

woensdag 12 september 2018
Kosten € 5
,inclusief k
offie
en vlaai op
de
pauzeplek
!

.

Inschrijven
Wilt u zeker zijn van een goodiebag en herinnering aan de fietstocht?
Schrijf u dan in vóór 5 september via de mail: fietstocht@themovefactory.nl
Wilt u eerst meer weten? Bel dan 06-14748473.

Startlocatie
Auberge de Rousch, Kloosterkensweg 17, 6419 PJ Heerlen.

Starttijd
Tussen 9.30 uur en 11.00 uur.

Afstand
40 km.

WOENSDAG 12 SEPTEMBER
50 PLUS FIETSTOCHT
MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN - NATUUR SOCIALE CONTACTEN - CULTUUR
Dit jaar wordt de 50PLUS Fietstocht alweer voor
de 8e keer georganiseerd. Na zeven succesvolle
edities organiseren de sportconsulenten van
Alcander (gemeente Heerlen) en The Move Factory
(gemeente Landgraaf) in samenwerking met
belangenvereniging De Ouwe Hap en Wielervrienden
Parkstad ook dit jaar weer de 50PLUS fietstocht.
De tocht is zeker geen wedstrijd, iedereen kan
op zijn eigen tempo met stadsfiets of elektrische
fiets de route rijden en genieten van de prachtige
omgeving en de vele bezienswaardigheden die we
onderweg tegenkomen.
En heeft u behoefte aan een extra pauze naast de
pauzes die we hanteren? Geen probleem, dan stopt
u een keertje vaker.
De tocht is in totaal ongeveer 40 km lang en er is
gekozen voor een zo vlak mogelijk traject, zodat er
bijna geen hoogteverschillen overwonnen hoeven
te worden. Tevens bestaat de route grotendeels uit
fietspaden waar geen auto´s mogen komen.
Tussen 09.30 uur en 11.00 uur kan er gestart
worden. Uiterlijke finishtijd is 17.00 uur. De
fietstocht start dit jaar bij Auberge de Rousch,
Kloosterkensweg 17 in Heerlen.
Onderweg wordt bij Brasserie de Watertoren
in Rimburg een grote pauze verzorgd waar
de deelnemers een kopje koffie en stuk vla
wordt aangeboden. De startlocatie is tevens de
eindlocatie.
Het inschrijfgeld voor deze tocht bedraagt € 5,per persoon. Hiervoor ontvangt u:
• een routebeschrijving
• een boekje met een beschrijving van alle
bezienswaardigheden, die men onderweg
tegenkomt en andere belangrijke zaken
betreffende deze tocht
• koffie en vlaai bij het pauzepunt
• een herinnering aan deze tocht
• verzorging
onderweg
zowel
technisch
(fietspech) als medisch (EHBO)
• een gevuld tasje met lekkere versnaperingen
gesponsord door de PLUS
Het initiatief voor deze tocht wordt gestimuleerd
door de gemeente Landgraaf en de gemeente
Heerlen in het kader van het sport en ouderenbeleid.
Bent u nog geen 50PLUS en wilt u ook meefietsen,
informeer dan naar de mogelijkheden via
fietstocht@themovefactory.nl
Wilt u wachttijden bij het startbureau voorkomen
en zeker zijn van een leuke herinnering en de
goodiebag, dan is vooraf inschrijven handig. Dit kan
bij: fietstocht@themovefactory.nl Inschrijven
op de dag zelf kan tussen 9.30 en 11.00 uur.
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Als de weergoden ook meewerken, belooft het
een bijzonder mooie dag te worden, waarbij ook
op sociaal gebied de nodige contacten kunnen
worden gelegd en men tevens kan genieten van
een afwisselend landschap.

WANDELPROGRAMMA
ALCANDER 2018
In het kader van Meer Bewegen voor Ouderen zijn
er nog twee wandelingen.
13 en 20 september sluiten we het seizoen
af met een mooie route vanuit Heijenrath naar
Schweiberg.
Via diverse opstapplaatsen worden wij per bus opgehaald en naar het startpunt van de wandeling
gebracht (en aan het eind van de middag weer
‘thuis’ gebracht).
Een deel van de groep loopt ongeveer één uur en
een ander deel ongeveer twee uur. Aan het eind
van de route komen wij weer samen op hetzelfde
adres voor koffie/thee en heerlijke vlaai (voor eigen rekening).
Wij hebben al veel mogen genieten van het mooie
Limburgse land, de gezelligheid van elkaar, bewegen, koffie/thee ‘met’, kortom van een mooie middag.
Als u wilt meedoen aan een activiteit, dan kunt
u zich aanmelden bij ALCANDER, tel. 0457111560 of via e-mail psmeets@alcander.nl
Wanneer u eerst een keer als introducee mee wil
gaan, kunt u zich op de dinsdag vóór de wandeling
tussen 14.30 en 16.00 uur aanmelden bij tel. 0455713730. U bent van harte welkom.

ALLES VERS BEREID UIT EIGEN KEUKEN

ALLES VERS BEREID UIT EIGEN KEUKEN

Indische Specialiteiten
Saté Ajam + Lontong,

satésaus

€ 6,75

en gedroogde uitjes

Saté Babi + Lontong,

satésaus

€ 6,75

en gedroogde uitjes

Rendang

(pittig rundvlees)		

€ 3,75

Semoor

(zoet rundvlees)		

€ 3,75

Nasi goreng		

		€ 3,00

Warme Surinaamse broodjes

Bami goreng		

		€ 3,00

Bakkeljauw				€
Garnalen				€
Kerrie kip				€
Ketjap kip				€
Pom (kipfilet, kippendij, zoutvlees)
€
Rendang				€
Semoor				€
Losse Surinaamse bal		
€
Saté (2 stokjes)			€
Surinaamse gehaktbal (rund)
€
Surindi (gehaktbal, satésaus, taugé,
€

Sambal Goreng boontjes		

€ 2,75

Tja

€ 2,75

4,75
4,75
4,25
4,25
5,75
4,75
4,75
2,75
5,75
3,75
5,75

gedroogde uitjes)

Roti kerrie kip

(gewokte groenten in zoete saus)

Atjar Ketimoen

		€ 1,75

Atjar Tjampoer

		€ 1,75

Kroepoek / emping / casave
Risolles

(runderragout)		

Lemper

(kip)			€

Martabak Telor

€ 10,00

kousenband, aardappel, ei, zuur/rode kool)

2,25

€ 2,50

Gado Gado

(8 smaken)		

€ 2,75

gestoomde groente

€ 6,75

(alleen op vrijdag en zaterdag)

Optioneel

Dranken

Zuurgoed				gratis
Kouseband				€ 0,60
Diverse Sambal			
€ 0,60

Fernandes

Rotterdamstraat 100A Heerlen

(ei, gehakt, lenteui

€ 2,75

in loempiavel)

Spekkoek
(brood, kerriekip,

€ 1,75

Diverse gekoelde dranken o.a.

Ice-tea

(green / cherry/pineapple)

€ 1,75

(diverse smaken)		

€ 1,75

Halfvolle melk 0,5L		

€ 1,75

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

Telefoonnummer 045 - 70 74 066.

U kunt bij ons pinnen.

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

