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

0900-8844

Brandweer (algemeen)

088-450 7 450

NightCare (na 17.00 uur en weekend)

(045) 577 88 44

Acute zorg aan huis (Meander)

0900-699 0 699

Afvaltelefoon (RD4)

(045) 543 71 00

Alcander (Hoofdkantoor)

(045) 560 25 25

Alcander (Buurtcentrum MSP)

(045) 204 20 30

Apotheek Meezenbroek

(045) 572 13 44

Artsenpraktijk Kasteellaan

(045) 572 09 69

Zuyderland (voorheen Atrium Heerlen )
Basisscholen:		

088-459 7777

BS De Horizon

(045) 572 08 72

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

(045) 572 20 70

Buurthulp MSP

(045) 785 12 69

Mondriaan

088-506 62 62

Dierenambulance Limburg

0900-700 9000

Gemeente Heerlen

Kopijstop:
Wo. 11 november 2020

Jeugdgezondheidszorg Meandergroep

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.
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Dieren in acute nood en/of gewonde dieren

Volgende uitgave:
december of januari
(onder voorbehoud)

Aanleveren kopij:
Kopij en foto’s per e-mail
aanleveren in Word. Foto’s,
logo’s en advertenties
altijd als bijlage meezenden. Vraag om een
leesbevestiging.

112

14 045

GGD Zuid-Limburg

088-880 50 00
0900-699 0 699

Kindertelefoon

0800-0432

Meander Thuiszorg

0900-699 06 99

Meld Misdaad Anoniem

0800-7000
088-880 5014

Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Ongediertebestrijding

(045) 572 13 98

Pastorie Schandelen

(045) 572 34 73

Servicetelefoon Gemeente Heerlen/Openb.
werken
Sociaal Buurtteam MSP

14 045
(045) 560 40 04

De Luisterlijn (voorheen Sensoor)
Storingnummers:

0800-9009

Geiser

088-027 88 88

Kabeltelevisie Ziggo

0900-1884

Watervoorziening
Weller

043-309 09 09
(045) 404 86 00

Woonpunt

088-050 60 70

Vincio Wonen (voorheen De Voorzorg)

(045) 522 32 55

Woningcorporaties:

Druk- en zetfouten
voorbehouden.

0900-0767
Gas, electriciteit

Tel. 06-21455053

www.hvil.nl
nicole@hvil.nl
Openingstijden

Voor de juiste vachtverzorging voor
uw hond
Honden Verzorgings Instituut Limburg
Schaesbergerweg 137a
6415AE Heerlen

Like onze
facebookpagina
en volg ons

Maandag		
gesloten
Dinsdag		
09.00 - 18.00 uur
Woensdag
09.00 - 18.00 uur
Donderdag
09.00 - 21.00 uur
Vrijdag		
09.00 - 13.00 uur
Zaterdag		
gesloten
Wij werken alleen op afspraak
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VAN HET BESTUUR
De coronacrisis heeft een grote impact op ons allemaal. Begin dit jaar had niemand kunnen vermoeden
dat al onze levens zo drastisch zouden veranderen. Waar we als stichting willen werken aan een sterkere
cohesie in de wijk en het verenigingsleven willen ondersteunen, moesten we dit jaar allemaal juist iets meer
afstand van elkaar nemen.
Als bestuur hebben we moeten wennen aan het feit dat we niet meer fysiek bij elkaar konden komen en
moesten vergaderen via Skype. Inmiddels vergaderen we weer maandelijks op gepaste afstand van 1,5m
in buurthuis ’t Leiehoes.
De impact die het coronavirus heeft op onze
wijk is enorm. Vele mooie activiteiten die we
normaal gesproken ondersteunen, konden
noodgedwongen niet doorgaan (o.a. het
parkfeest, kindervakantiewerk, lentefeest, etc.).
Het coronavirus is helaas nog een tijdje
onder ons. Als bestuur hopen we dan ook dat
buurtbewoners zich bij ons zullen melden met
initiatieven die voldoen aan de RIVM richtlijnen
en ontmoeting tussen buurtbewoners toch
mogelijk maken.
Heeft u een leuk idee? Laat het ons dan weten
via activiteitenmsp@gmail.com

Nieuwe gemeentelijke buurtregisseur
Beste bewoners van Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig (MSP),
Mijn naam is Bart Vliegen. Sinds dit voorjaar ben ik de nieuwe gemeentelijke buurtregisseur voor
MSP.
Wat houdt dat in?
Als buurtregisseur ben ik contactpersoon tussen bewoners en de gemeente
voor zaken die over de buurt gaan. Denk bijvoorbeeld aan verkeer, openbaar
groen, veiligheid, maar ook welzijn, onderwijs en economie. Ik overleg met
deskundigen op die gebieden als het over jullie buurt gaat. Soms breng ik
partijen bij elkaar om bepaalde problemen in de buurt op te lossen.
Een belangrijke partner in mijn werk is de Stichting Wijkbeheer MSP.
Deze vrijwilligersorganisatie wordt gerund door bewoners uit jullie buurt.
Ze overleggen met de gemeente en zijn vraagbaak voor bewoners over
buurtzaken en verzorgen het wijkblad. Andere partners waar ik mee
samenwerk zijn onder meer de politie, bureau handhaving en het sociaal
buurtteam. Samen zetten we ons in om er voor te zorgen dat uw buurt een
fijne plek blijft om te wonen en te werken.
Maar de belangrijkste mensen in de buurt zijn jullie, de bewoners. Het is
jullie buurt, en alleen samen met jullie kunnen we er wat moois van maken.
Ik reken dan ook op een mooie samenwerking!
U kunt mij altijd benaderen met uw vragen, opmerkingen of voor het maken
van een afspraak. Mail me dan op b.vliegen@heerlen.nl of bel of app me op 06 53811336.
Hartelijke groet, Bart Vliegen
Gemeente Heerlen
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Via homepage gemeente Heerlen
Direct in gesprek via ‘live chat’
Inwoners van Heerlen kunnen direct in gesprek
met de gemeente via de zogenaamde 'live chat'.
Via een knop op de homepage kunnen ze direct
een vraag stellen. Een formulier invullen of een
telefoonnummer bellen is dan niet nodig. Op
werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur volgt direct
een antwoord of reactie. Wethouder Adriane
Keulen: “Deze manier van werken hebben we het
afgelopen half jaar uitgebreid getest. De reacties
waren heel positief en daarom blijven we op deze
manier werken. Maar persoonlijk contact blijft
natuurlijk mogelijk”.
Voor sommige mensen is het lastig om zaken met
de gemeente te regelen via de website. In dat
geval kunnen ze via de chat direct een gesprek
beginnen. Dat kan door de knop aan te klikken
rechts onderaan op de pagina www.heerlen.nl. Is
de knop niet zichtbaar op de homepage, dan is de
chat niet beschikbaar.
De live chat is een extra service van de gemeente,
bovenop de gebruikelijke kanalen als mail en
telefoon. Natuurlijk kunnen inwoners altijd naar
het stadhuis blijven komen. Voor sommige zaken
is dat zelfs verplicht.

computer, bijvoorbeeld in de bibliotheek. Daar is
het belangrijk om het gesprek goed af te sluiten,
anders kunnen volgende gebruikers nog lezen wat
is besproken. Afsluiten gebeurt via het kruisje
rechts bovenin het chatbericht. Dan is het gesprek
afgelopen. De gemeente reageert dan ook niet
meer.
Privacy
Gaat het om zaken waarbij inwoners privacygevoelige informatie moeten aanleveren? Dat kan niet
via de chat. In zo'n geval kunnen mensen de informatie via de mail of telefoon doorgeven. Mailen
kan naar gemeente@heerlen.nl, bellen kan naar
045- 560 50 40 (ook vanuit het buitenland).
Volgen
Burgers kunnen de gemeente ook volgen op social
media. Daar kunnen ze meedenken over, of op de
hoogte blijven van, de ontwikkelingen in de stad.
Ook daar volgt een reactie op werkdagen tussen
9.00 en 16.00 uur. Vragen die buiten deze tijd
worden ingediend, worden de volgende werkdag
opgepakt.
•
•
•

facebook gemeente Heerlen
twitter gemeente Heerlen
instagram gemeente Heerlen

Goed afsluiten
Chatten met gemeente kan ook vanaf een openbare

Onze praktijk is weer volledig geopend!

U kunt weer voor alle soorten behandelingen bij ons terecht waarbij onze therapeuten rekening
houden met alle maatregelen en adviezen van het RIVM en onze beroepsvereniging KNGF.
U kunt bij ons terecht voor:
•
•
•
•
•

• Geriatriefysiotherapie, valpreventie,
Algemene fysiotherapie
Parkinson, CVA
Manuele therapie (rugklachten)
• (Sport) revalidatie
Schouderrevalidatie (aangesloten bij
• Oedeemtherapie / Lymfedrainage,
Schoudernetwerk
aanmeten steunkousen
Revalidatie COPD en andere
• Medische training, oefentherapie en
longziekten (ook na COVID-19)
fitness
Oncologische revalidatie, bewegen
tijdens en na kanker
Wij zijn te bereiken op:
Kasteellaan 31 – Kerkraderweg 54 – Volkuilenweg 129-F in Heerlen
Tel. 045 – 541 04 44
www. fysiomolenberg.nl – info@fysiomolenberg.nl
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Een nieuwe naam voor een pad in MSP
Op 2 september heeft wethouder Adriane Keulen de naam van een voet/fietspad onthult in onze buurt
Palemig. De naam Sneppe Beemden heeft bedenker en Palemiger Peter Pauwels ontdekt op oude
landkaarten. Inwoners van Heerlen mogen tegenwoordig ideeën indienen voor straten, paden of gebieden
in de gemeente, voor zover deze nog geen naam hebben. Als zodanig hebben we dan ook een primeurtje
in MSP. Tijdens een kleine ceremonie op 2 september, is het nieuwste straatnaambordje feestelijk onthuld,
uiteraard met de nodige Corona-voorzorgsmaatregelen. Ook het waterschap Limburg, dat enkele jaren
geleden het gebied langs de Caumerbeek opnieuw heeft ingericht, was in de persoon van Arnold Jansen van
het dagelijks bestuur vertegenwoordigd.
Uit oude kaarten blijkt dat dit gebied reeds lang geleden deze naam droeg. Helaas zijn veel gebiedsnamen
door de jaren heen in de vergetelheid geraakt. Gelukkig vinden wij ze soms nog terug op oude kaarten
van de gemeentes Schaesberg en Heerlen. Zo ook Sneppe Beemden. De naam voor het voetpad betekent
dan ook een herstel van de oude naam van dit gebied, voor enkele jaren als natuurgebied ingericht door
Waterschap Limburg. Een naam hiervoor zou dan ook uitgelegd kunnen worden als ‘slot act’.
Wat betekent de naam, waar staat deze voor? Hiervoor moeten we hem ontleden in twee delen.
Allereerst ‘Beemden’.
Sinds 1208 is het bekend dat gebieden ‘beemd’ werden genoemd, naar een
Middelnederlandse spellingswijze. Mogelijk is de naam ontstaan uit een samenstelling
van ‘ban’ (rechtsgebied) en ‘made’ (weiland), maar dit is niet zeker. Een beemd is ook
het toponiem (veldnaam) dat, onder meer in, zowel Nederlands en Vlaams, Brabant en
Limburg gebruikt wordt om graslandpercelen in een beekdal aan te duiden, soms ook
gespeld als bempt, bempd, bampd, enzovoort. Feitelijk hebben we het hier dan over een
strook laaggelegen land ter weerszijden van een rivier of beek die regelmatig overstroomt,
wat vaak vruchtbaar weidegebied oplevert. De beemden waren gemeenschappelijke weidegronden in de
buurt van o.a. de beek. In dit geval de Caumerbeek.
Dan over ‘Sneppe’
Ook van deze benaming weten we dat hij al in de late middeleeuwen voorkwam.
In encyclopedieën wordt de naam vertaald in ‘snip’, een steltloper uit de familie
Scolopacidae. Andere benamingen zijn ‘loopvogel’ of ‘waadvogel’. We zouden er dus
van uit mogen gaan dat een kleine loopvogel als de snip in de beemden zijn thuis had.
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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 grondoefeningen)

Geen inschrijfgeld, geen opzegtermijn!

Combi-Bodymix: Vrijdag 18.30-19.30 uur

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		
= € 25,00 per maand
Onbeperkt
= € 30,00 per maand
Studenten (onbeperkt) = € 20,00 per maand
Leskaart van 10 lessen: € 60,- (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
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ings
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Fitnes
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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

Leiehoes

Leiehoes

Leiehoes (1x p.mnd)

The Break

Leiehoes

zaal BMV MSP

Leiehoes

Leiehoes

Aerobic en Tai Chi (zelfverd.)

Bridgeclub Golden Troef

Wereldgeschiedenis lessen

Huiswerkbegeleiding 8-16jr

Fit & Slank “in 8 weken”

Combi-Bodyfit

Big Band

Muziekgroep v dames

Jamboreepad 2

Govert Flinckstraat

Sporthal Palemig

Leiehoes

Govert Flinckstraat

Leiehoes

Waar

Leiehoes

Explorers 15 t/m 18 jaar

Voetbal - Junioren trainingen

Badminton

Bridgen

Voetbal - Senioren trainingen

Italiaanse lessen

Activiteit

Bridge

The Break

Leiehoes

zaal BMV MSP

Leiehoes

zaal BMV MSP

Girls Code 8 - 14 jaar

Spaanse lessen

Combi-Bodyshape

Bridgeclub ’t Leiehoes

Combi-Bodyfit

gymzaal Meezenbroek

Leiehoes

Spaanse lessen

Sport & Spel v Senioren

The Break

Break’s Kitchen 7-14 jr

The Break

Leiehoes

Yogagroep

The Break

Leiehoes

Bridgecursus

Jeugdwerk 4 - 9 jaar

Buurtcentrum MSP

Taalgroep Nederlandse les

Tienergroep 10 - 14 jaar

Waar

Activiteit

(om de week)

20.00 - 22.00 uur

Buurtcentrum MSP

Taalgroep Ned. lezen allocht.

20.00 - 21.00 uur

19.30 - 23.00 uur

19.00 - 20.00 uur

18.30 - 20.00 uur

16.30 - 18.30 uur

14.30 - 15.30 uur

14.00 - 15.30 uur

14.00 - 15.30 uur

10.00 - 13.00 uur

Hoe laat

20.15 - 21.45 uur

19.30 - 21.00 uur

19.30 - 00.00 uur

19.00 - 22.00 uur

18.15 - 19.30 uur

19.00 - 21.00 uur

18.30 - 20.00 uur

15.30 - 18.30 uur

11.00 - 12.00 uur

10.00 - 12.00 uur

10.00 - 12.00 uur

Hoe laat

19.30 - 20.30 uur

19.00 - 19.45 uur

16.00 - 18.00 uur

13.45 - 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

Tim vd Bosch

Jeffrey Sprenger

Patrick Smeets

Tim vd Bosch

Sandra Zegers

Contactpersoon

Tim vd Bosch

Tim vd Bosch

Marlène van Erp

Claudia Lange

Jeffrey Sprenger

Tim vd Bosch

Tim vd Bosch

Sandra Zegers

Sandra Zegers

Truus Custers

Healthy Body

Bridgeclub ’t Leiehoes

Healthy Body

Volksuniv. Maasland

Alcander

Alcander ouderenwerk

Alcander

Alcander

Mevr. Moonen

Organisatie

Volksuniv. Maasland

w.v. K.C.C.’13

Bridgeclub de Mijnstreek

BC Palemig

w.v. K.C.C.’13

Marlène van Erp

Tim vd Bosch

Marlène van Erp

Tim vd Bosch

Jeffrey Sprenger

Patrick Smeets

Jeffrey Sprenger

Jeffrey Sprenger

Tim vd Bosch

Contactpersoon

Tim vd Bosch

John Scheilen
045-5724832

E-mail/website

06-49800153

045-5724832

06-49800153

045-5724832

06-28750380 jsprenger@alcander.nl

045-2042030 psmeets@alcander.nl

06-28750380 jsprenger@alcander.nl

06-28750380 jsprenger@alcander.nl

045-5724832

Tel.nr

j.scheilen@woonpunt.nl

www.bcpalemig.nl
bcdemijnstreek.nl

Diana Schat

mhc.reynders@ziggo.nl

045-5722887 www.stjanbaptist.nl

045-5724832

06-28750380 jsprenger@alcander.nl

045-2042030 psmeets@alcander.nl

045-5724832

Jos Muller

Marc Reynders

E-mail/website

marlene.vanerp@home.nl

www.fitenslank.nl

jsprenger@alcander.nl

szegers@alcander.nl

szegers@alcander.nl

E-mail/website

045-2042030 szegers@alcander.nl

Tel.nr

045-5724832

045-5724832

06-49800153

06-54350347

06-28750380

045-5724832

045-5724832

045-2042030

045-2042030

045-5602525

Contactpersoon Tel.nr

Scouting St. Jan Baptist Luc Stel

Volksuniv. Maasland

Alcander

Alcander ouderenwerk

Volksuniv. Maasland

Alcander

Organisatie

Madeleines

Big Band Heerlen

Healthy Body

Fit & Slank

Alcander

Volksuniv. Maasland

Bridgevereniging

Alcander

Alcander

Alcander

Organisatie

Vanwege de coronamaatregelen adviseren wij u om eerst contact op te nemen met de contactpersoon

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

Sporthal Palemig

Leiehoes

Leiehoes

Leiehoes

zaal BMV MSP

Waar

Buurtcentrum MSP

Leiehoes

Govert Flinckstraat

zaal BMV MSP

The Break

Jamboreepad 2

The Break

Vrouwengroep

Kienen

Badminton

Bijeenkomst Gem. de Bron

Jokerclub

Repetitie Harmonie

Badminton 50+

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

Boys Code / Game Avond
(8 tot 16 jaar) 1x per maand

12.00 - 17.00 uur

Leiehoes

Leiehoes

Repetitie percussiegroep

Bordspellengroep

Waar

Sporthal Palemig

Leiehoes

Leiehoes

Activiteit

Recreatief Badminton

Geloofsgemeenschap

Geloofsgemeenschap

(elke oneven week)

10.30 - 12.00 uur

Jamboreepad 2

Welpen 7 t/m 11 jaar j+m

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

Jamboreepad 2

Hoe laat

Waar

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

19.30 - 21.00 uur

19.00 - 22.00 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

20.00 - 22.00 uur

19.45 - 21.45 uur

19.30 - 22.30 uur

19.30 - 21.30 uur

19.00 - 22.00 uur

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

Jeffrey Sprenger

Luc Stel

Jeffrey Sprenger

Marlène van Erp

Marc Reynders

Tim vd Bosch

Sandra Zegers

Contactpersoon

Wiel Bruns

Mevr. A. Eussen

Tim vd Bosch

Diana Schat

Gate to Heaven

Gemeente De Bron

BC Palemig

Organisatie

BSG Parkstad

Tim vd Bosch

Diana Schat

Contactpersoon

Tim vd Bosch

Mevr. A. Eussen

www.bcpalemig.nl

E-mail/website

secretaris@flos-carmeli.nl

www.stjanbaptist.nl

www.stjanbaptist.nl

E-mail/website

j.scheilen@woonpunt.nl

jsprenger@alcander.nl

jsprenger@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

06-28750380

045-5722887

06-28750380

06-49800153

045-5724832

045-2042030

Tel.nr

06-39752700 www.badmintonplus.nl

045-5729395 secretaris@flos-carmeli.nl

045-5724832

06-83343344 bijbelgericht@gmail.com

www.bcpalemig.nl

06-53151415

Mevr. Mulders

045-2042030
045-2042030 szegers@alcander.nl

Scouting St. Jan Baptist Luc Stel
Harmonie Flos Carmeli

E-mail/website

045-5604004 info@sociaalbuurt
teamheerlen.nl

045-5724832

Tel.nr

Sandra Zegers

Brigitte Beerend

Sociaal Buurt
Team MSP

Tim vd Bosch

Contactpersoon

Scouting St. Jan Baptist Luc Stel

Organisatie

w.v. K.C.C.’13

Alcander

Scouting St. Jan Baptist

Alcander

Healthy Body

w.v. K.C.C.’13

Mevr. Moonen

Alcander

Organisatie

BadmintonPlus

Harmonie Flos Carmeli

Gouden Jokers

Gemeente de Bron

BC Palemig

Senioren v Senioren HMM

Alcander

Standby

Standby

Atrium Ziekenhuis

Organisatie

Vanwege de coronamaatregelen adviseren wij u om eerst contact op te nemen met de contactpersoon
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Activiteitenoverzicht MSP

Prinsengarde
JCV Pannesjop

W IJK N IEU WS
Coriovallum en
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Milieuvriendelijk slokje Heerlen
nieuwe buitentaps in onze stad

Beste Carnavalisten van MSP
Namens de samenwerkende leden van de
Prinsengarde Coriovallum en JCV Pannesjop
hierbij de stand van zaken i.v.m. het Coronavirus t.a.v. de vieringen van Carnavalsactiviteiten in MSP.
Diverse carnavalsverenigingen in de regio hebben
bij voorbaat al hun activiteiten voor het seizoen
2020-2021 gecancelled, omdat de regels dusdanig
aangescherpt zijn/worden voor horeca en samenkomsten dat dit niet meer te hanteren is.
Wij zijn in afwachtende houding om een definitieve beslissing te nemen totdat de overkoepelende BCL (Bond van Carnavalsverenigingen in
Limburg) en het SLV (Samenwirkende Limburgse
Vasteloavesvereniginge) met duidelijke richtlijnen
komen om vooralsnog, mogelijk in zeer beperkte
mate, toch iets te kunnen organiseren.
Deze richtlijnen worden in de loop van september/
oktober verwacht (in ieder geval ruim vóór de start
van het nieuwe seizoen op 11 november) en zullen
hiervan mededeling doen in een volgende uitgave
van dit wijkblad MSP en op onze site.
Tot dan, maar vooral…. blijf allen gezond en tot
ziens op mogelijk een Carnavalsactiviteit in MSP.
Jan Braam

Het aantal buitentaps is inmiddels uitgebreid naar
14 taps. Het water uit de taps is van WML en
hetzelfde veilige drinkwater als bij mensen thuis in
de kraan. Met de buitentaps wil de gemeente het
gemakkelijker maken voor mensen onderweg om
gratis water te tappen. Het water uit deze taps is
van WML en hetzelfde als thuis in de kraan.
Nu in coronatijd is hygiëne nog belangrijker dan
normaal. Iedereen die een slokje Heerlen of slokje
ÒsGebrook tapt zorgt dat de handen schoon zijn bij
het indrukken van de bedienknop. Als dat niet zo
is, gebruik je een schoon zakdoekje of bijvoorbeeld
een sleutel om de knop mee aan te raken.
De locaties van de buitentaps zijn:
1 Ridder Hoenstraat, ingang Ridderhoenpark
2 Prof Koopmansstraat, speeltuin Terveurdt
3 Versiliënbosweg, sportpark Varenbeuk
4 Schaapskooiweg, ingang Brunssummerheide
5 Spoorsingel, Maankwartier Nrd Busstation
6 Bekkerweg, ingang park Bekkerveld
7 Valkenburgerweg, onderwijsboulevard
8 Benzenrade, bij de kapel
9 Imstenraderbos, parkeerplaats RKHBS
10 Wannerstraat, winkelcentrum Heerlerheide
Goed voor het milieu en jezelf
“Kraanwater is gezond en milieuvriendelijk,” zegt
wethouder Charles Claessens (Duurzaamheid).
“Met de uitbreiding van de buitentaps hebben
mensen die onderweg zijn in onze stad voldoende
mogelijkheden om aan gratis water te komen. Ik
vraag iedereen om extra op de hygiëne te letten in
coronatijd, zodat we veilig gebruik kunnen maken
van de taps.”

De Stichting Wijkbeheer MSP is een buurtorganisatie
die namens de Gemeente Heerlen bevoegd is om
de subsidiegelden op een verantwoorde wijze in te
zetten in de buurten Meezenbroek, Schaesbergerveld
en Palemig. Deze subsidie is bedoeld om de cohesie
en burgerparticipatie voor bewoners en het verenigingsleven te
stimuleren. Verder zet de Stichting Wijkbeheer MSP samen met
betrokken bewoners zich in om de leefbaarheid in de wijken te
verbeteren.
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.
Wist je dat hier al dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Wat dacht je van:
• Het Parkfeest aan de vijver;
• Buitenspeeldag bij Alcander;
• Seniorenuitstapje;
• Buurtfeest Parkheuvel;
• De MSP Carnavalsoptocht;
• Halloween in speeltuin Meezenbroek
• Het Lentefeest;
• het aankleden en versieren van kerstbomen in de wijken.
Al deze activiteiten worden door bewoners georganiseerd. Dit zijn bewoners die zich inzetten om
mensen samen te brengen.
Heb je een activiteit op het oog laat het ons dan weten en wie weet ontvang je een leuk bedrag.
Subsidies kunnen aangevraagd worden bij activiteitenmsp@gmail.com of via onze website
www.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

Vragen gericht aan het bestuur kunt u mailen naar:
secretaris@wijkbeheermsp.nl
Aanvragen van ondersteuning voor activiteiten kunt u mailen naar:
activiteitenmsp@gmail.com of kijk op www.wijkbeheermsp.nl
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waarin stelen tot kunst wordt verheven.
In een intieme circusring brengt La Balfuda
Teatre (ES) het fraaie ‘Bye, bye Confetti’. In deze
familievoorstelling (8+) gaan drie extravagante
maar authentieke clows op zoek naar een opvolger
van hun overleden leider en grote voorbeeld.
De vier acrobaten van Svalbard Company (SE)
brengen een heel andere kant van circustheater.
‘All Genius All Idiot’ is een opzwepende, excentrieke
circusvoorstelling over de absurditeit van het leven.
Dit jaar vindt van zaterdag 26 t/m donderdag
31 december 2020 een Wintereditie van
theaterfestival Cultura Nova plaats in Heerlen.
Vanwege COVID-19 is gekozen voor een winterversie
in plaats van het zo vertrouwde zomerfestival. Zes
dagen vol beeldend theater, circus, dans, muziek,
performances en workshops. De eerste reeks titels zit
vol beloften en levert een prikkelend internationaal
programma op voor jong en oud. Wat is een beter
moment om dit wereldkundig te maken dan op
de dag dat eigenlijk het festival zou zijn gestart:
op vrijdag 21 augustus? Als vooraankondiging
van het festival en uiteraard om het publiek toch
alvast wat festivalstemming mee te geven. Voor
deze eerste reeks voorstellingen kunnen ook gelijk
kaarten besteld worden. Binnenkort wordt het hele
programma van de wintereditie van Cultura Nova
bekend gemaakt.
Intiem karakter
Tijdens de wintereditie houdt Cultura Nova rekening
met de Covid-19 richtlijnen zowel voor bezoekers
als theatermakers. Locaties en ensceneringen zijn
afgestemd op de afstand-regels. Dit geeft een
intiem karakter aan de voorstellingen, zeker zo
rond de feestdagen. Voor het publiek betekent dit
natuurlijk ook dat er minder kaarten beschikbaar
zijn, dus wordt de tip gegeven om op tijd kaarten
te bestellen!
Sprankelende samenwerking
Ook voor de Wintereditie weet Cultura Nova
makers uit de regio te koppelen aan internationale
gezelschappen. Zo heeft het festival philharmonie
zuid-nederland en het Franse theatergezelschap
Plasticiens Volants bij elkaar gebracht rond het
250e geboortejaar van Beethoven. Josep Vicent,
die in 2018 bij Cultura Nova de Carmina Burana in
een zilverzandgroeve dirigeerde, heeft de muzikale
en artistieke leiding. Plasticiens Volants verzorgt
het toneelbeeld van dit toegankelijke muzikale en
visuele spektakel.
Intiem en opzwepend circustheater
Geen traditioneel kerstcircus bij Cultura Nova, maar
juist intiem en opzwepend circustheater, dat niet
eerder in het Zuiden te zien was. Zo brengt Cultura
Nova de Franse theatermaker Aurélia Thiérree
eindelijk naar Heerlen. In het fantasievolle ‘Bells
and Spells’ creëert zij met haar moeder Victoria
Thierrée Chaplin (dochter van Charlie Chaplin)
een magische wereld vol verwondering en illusie,

Verrassend lekker proeven
Cultura Nova heeft een goed voorstel om
eens iets anders te proeven dan het gangbare
Kerstbrood: kleine alchemistische hapjes begeleid
door bedwelmende muziek. In ‘BALSAM’ toveren
de acteurs van Laika (BE) uit een mysterieus
kruidenlaboratorium zinnenprikkelende geuren
en smaken die verrassend goed passen bij de
kruidige composities van muziekensemble Zefiro
Torna (BE). Daarnaast kunnen bezoekers van de
Wintereditie van Cultura Nova natuurlijk ook eten
op en rond het Festivalplein voor Theater Heerlen.
Hartverwarmend familietheater
Het programma van het altijd goed lopende jeugden familietheater is al bekend. In het tedere pareltje
‘Nachtlampje’ van Teater Refleksion (DK) (3-6 jaar)
gaat een kindje nieuwsgierig op zoek nachtelijke
avonturen. Theater FroeFroe (BE) maakt van
‘AiAiAi’ (3+) een speelse voorstelling in een bosrijke
installatie vol marimba en andere dieren. ‘Shel(l)
ter’ (8+) van Zonzo theatercompagnie en hetpaleis
(BE) is een hartverwarmend modern sprookje over
anders zijn, naastenliefde en eigenwaarde. ‘De
Grote Waarom Show’ (4-8 jaar) van Tg. Winterberg
is een vrolijke bijna-wetenschappelijk beeldende
ode aan nieuwsgierigheid.
Speciaal voor jong publiek (4-8 en 8-11 jaar)
maakte Sally Dansgezelschap Maastricht ‘Dit Dat
Dans’, een voorstelling en workshop in één. Een
unieke manier om naar dans te kijken en zelf te
ervaren. ‘As long as we are playing’ (8+) is een
leeftijdloze speeltuin. De dansers en musici van
kabinet k, hetpaleis & LOD muziektheater (BE)
dagen elkaar al spelend uit. Hun spel is een
onuitputtelijke bron van fascinerend kijkplezier.
Regionale samenwerking
Net als andere jaren, werkt Cultura Nova voor de
Wintereditie aan concerten met poppodium NIEUWE
NOR en Parkstad Limburg Theaters, exposities met
SCHUNCK, muzikale performances met (h)ear
en coproducties met o.a. talentontwikkelaar VIA
ZUID. Regionale omroep L1 zorgt samen met mbostudenten van Vista College tijdens het festival
voor impressies van de optredens. De organisatie
is nog bezig met het vormgeven van de inrichting
van het Festivalplein. Over enkele weken wordt
ook de rest van het programma van Cultura Nova
bekend gemaakt. Kijk voor actuele informatie op
www.culturanova.nl.
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Mobiele camera’s helpen bij
opsporing

Kom tafeltennissen bij TTV
Heerlen!
Na lang stilzitten mogen we eindelijk weer de zaal
in. Heeft u ook zin om weer in beweging te komen?
Kom dan gezellig een balletje mee slaan.
Wij hebben verschillende groepen:
•
•
•
•
•
•
•

Maandag 20.00-22.00 recreanten
Dinsdag 18.00-20.00 jeugd
Dinsdag 20.00-22.00 senioren competitiespelers
Woensdag 9.30-11.30 recreanten (incl. 15 min.
pauze met koffie)
Woensdag 14.00-15.30 recreanten (Gymzaal
Welten)
Donderdag 20.00-22.00 recreanten
Vrijdag 18.00-20.00 jeugd

Bij ons mag iedereen vrijblijvend een maand gratis
meedoen. Wel moet je je vooraf even aanmelden.

Wij zijn te vinden op: Kamperheideweg 4, 6414 AL
Heerlen.
Bij interesse en/of vragen kunt u contact
opnemen:

*

info@ttvheerlen.nl
of

(

06 57 94 18 20

Boetes uitgedeeld voor afval
dumpen
De gemeente Heerlen zet fors in op illegale
afvaldumpingen. Sinds 2 juni staan mobiele
camera’s bij drie afvalclusters in de stad. In die tijd
zijn in totaal 26 illegale dumpingen geconstateerd.
In zes gevallen is inmiddels ook een boete
uitgedeeld.
Op het moment dat via de camera’s een dumping
zichtbaar is, wordt er direct een Boa op af gestuurd.
Deze spreekt de persoon direct aan. Is dat niet
mogelijk dan wordt bekeken of iemand opgespoord
kan worden. Bijvoorbeeld aan de hand van een
kenteken. In zo’n geval krijgt iemand thuis bezoek
van een Boa.
Is er afval naast het cluster achtergelaten, dan
wordt meteen een melding gemaakt om het direct
op te ruimen.
Wethouder Charles Claessens: “Ik ben blij dat de
inzet van de mobiele camera’s direct zijn vruchten
afwerpt. Illegaal afval dumpen is echt een asociale
daad. En daar hoort bij dat we krachtig optreden.
Nu mensen zien dat er echt boetes worden
uitgedeeld, denken ze hoplelijk nog eens goed na
voordat ze dat doen. Voorlopig gaan we door met
deze aanpak”.
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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

VOETZORG
MEDISCH PEDICURE

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

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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Behoefte aan een luisterend oor?
De Luisterlijn zorgt dat je weer
Iedereen die ergens mee zit en daarover wil praten
lekker kunt slapen
kan terecht bij de Luisterlijn. De Luisterlijn is dag

en nacht bereikbaar. Je kunt 24 uur per dag, 7
dagen in de week bellen naar 0900-0767 (normaal
tarief). Ook kun je chatten of mailen via www.
deluisterlijn.nl.
www.deluisterlijn.nl
www.twitter.com/DeLuisterlijn
www.facebook.com/deluisterlijn
www.linkedin.com/company/de-luisterlijn/
www.instagram.com/deluisterlijn/

Bellen, chatten of mailen met de hulpdienst, de
Luisterlijn, kan anoniem. Dag en nacht, alle dagen
van de week, het hele jaar door. Al meer dan 60
jaar weten mensen de Luisterlijn te vinden. Want
praten lucht op. Wanneer je pijn hebt of ergens
over piekert; op de momenten dat je je alleen voelt
of juist blij. Wij geven je even dat steuntje in de
rug. De hulp is vrijblijvend en anoniem.
Het aantal mensen dat belt, mailt of chat met
de Luisterlijn voor een luisterend oor stijgt.
Relatieproblemen,
paniek,
angst,
sombere
gevoelens of gevoelens en eenzaamheid zijn
redenen om contact op te nemen.
Praten lucht op
Janine Dassen is trainer/begeleider bij de Luisterlijn
in Heerlen. “Iedereen voelt zich weleens eenzaam
of alleen. Toch heerst er nog een taboe rondom
eenzaamheid. Mensen komen er niet graag voor
uit dat ze zich eenzaam voelen of weinig contacten
hebben. Maar het erover praten en het uitspreken
van gevoelens van eenzaamheid lucht wel op.”
Iedereen kan bij de Luisterlijn in een persoonlijk en
vertrouwelijk gesprek zijn hart luchten en stoom
afblazen. Professioneel getrainde vrijwilligers
luisteren, denken mee en hebben aandacht voor
hun verhaal.
Echt iets betekenen
Gerben is een van de vrijwilligers: “Ik heb voor
dit vrijwilligerswerk gekozen, omdat ik in een
vertrouwelijk gesprek iemand kan helpen. Door
echte aandacht te geven en de juiste vragen te
stellen, kan ik mensen op hun gemak stellen.
Dan komen ze de dag net even wat beter door.
Daarnaast is het fijn iets voor een ander te kunnen
betekenen. Door alleen al te luisteren, kun je het
verschil maken!”
Vrijwilligers
De Luisterlijn is altijd op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers, zoals Gerben. Dit wil niet zeggen dat
je ook meteen jaren aan de Luisterlijn vast zit,
maar mocht je willen helpen, neem dan eens een
kijkje op de website: www.luisterlijn.nl.
Heb je zelf behoefte aan een luisterend oor en een
goed gesprek? Bel dan: 0900-0767, chat of mail
via www.deluisterlijn.nl.

Tuinen te huur
Beste mensen,
Misschien zijn er mensen die eens willen tuinieren
en met andere tuinders hun ervaringen willen delen
of gewoon tuinieren om dagelijks verse groente en
of fruit te telen. De mogelijkheid bestaat om hele
of halve kavels te bewerken naar gelang u nodig
heeft of tijd aan tuinieren wilt besteden.
Het bestuur of leden kunnen u adviseren mocht u
vragen hebben.
Op www.volkstuin-deheldevier.nl kunt u nog
de nodige informatie lezen. Hopelijk hebben wij
enige interesse gewekt en mogelijk tot ziens.
Secretariaat: peterernst@hetnet.nl
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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

Mensen met aandacht

Gezondheid
Veiligheid
Wonen

0900-6990699

Neem dan contact op met uw wijkverpleegkundige:

Denise Salden, Schaesbergerveld
06-14580807

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

Vera Dautzenberg, Meezenbroek en Palemig
06-11053053

Manuela Seegers,
manager Hulp bij Huishouden
06-43364471

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK
HEERLEN
VAN KARNEBEEKSTRAAT 11
6415 EK HEERLEN
045 572 99 92
WWW.TANDPROTHETISCHEPRAKTIJKHEERLEN.NL
DOMINIQUE CONINGS

MARK VERDOES

LAAT UW
GEBITSPROTHESE
GRATIS
DIGITALISEREN

BIJ TPP HEERLEN HEBBEN WE REEDS IN 2015 ALS ÉÉN VAN DE EERSTEN IN
DE REGIO STAPPEN GEZET IN DE DIGITALE TANDPROTHETIEK.
WE ZIJN DE EVOLUTIES OP DE VOET BLIJVEN VOLGEN EN TOEPASSEN.
NU 4 JAAR LATER, IS VOOR ONS HET MOMENT AANGEBROKEN DAT WE NOG
EEN STAP VERDER KUNNEN GAAN. WE HEBBEN GEÏNVESTEERD IN
SCANNERS MET DE HOOGSTE PRECISIE, PRINTERS EN COMPUTERS OM EEN
KOPIE VAN UW HUIDIGE GEBIT TE MAKEN. VOEG HIER NOG ONZE KENNIS
EN ERVARING AAN TOE, EN WE ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT WE VOOR
IEDERE PATIËNT HET BESTE RESULTAAT KUNNEN GARANDEREN.

WAAROM UW PROTHESE
DIGITALISEREN/VOORDELEN?
VERKORTE BEHANDELTIJD, MINDER AFSPRAKEN
BETERE PASVORM
STERKERE KWALITEIT
PROTHESE VERLOREN? GEEN PROBLEEM! ALLE
GEGEVENS WORDEN DIGITAAL BEWAARD, WIJ
MAKEN EEN EXACTE KOPIE BINNEN ENKELE
DAGEN.

WAAROM TPP HEERLEN?
RUIM 30 JAAR ERVARING
PERSOONLIJK PATIËNTCONTACT
VOLLEDIGE SERVICEVERLENING
VOORUITSTREVEND
NIEUWSTE TECHNOLOGIEËN

MAAK VRIJBLIJVEND
UW AFSPRAAK:
+045 572 99 92

WIJKVERENIGING
KCC’13
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de opheffing
Als u dit leest hebben we een
turbulente tijd achter ons. Het
coronavirus waarde rond
en bracht veel ongemak met zich
mee. Het waren moeilijke tijden, het sporten en
samenzijn viel helemaal stil.
Op zondag 15 maart j.l. werd het stil bij uw
wijkvereniging KCC’13, omdat de lockdown met
al zijn beperkingen van kracht werd. Niet meer
sporten/trainen, geen activiteiten en vooral geen
sociale contacten.
In 2013 werd door buurtbewoners van MSP
aangegeven dat er NIETS was in de wijk, er was
geen bindende wijkvereniging voor jong en oud.
Een groep enthousiastelingen begon met het
opstarten van een wijkvereniging voor de wijk MSP,
een omni-vereniging met als hoofdtak voetbal en
zij hoopten uit te groeien tot een bindende factor
in de wijk. Het begin was hoopvol en er waren
genoeg leden en vrijwilligers om door te groeien. Er
kwamen meerdere takken bij zoals een dartsclub,
een spaarclub en een carnavalsvereniging. Enkele
jaren ging het goed en werden aardige successen
behaald en was het gezellig druk bij de diverse
activiteiten.

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.

Helaas werd in de loop van de tijd de interesse van
de afdelingen steeds minder en voelde het bestuur
zich niet meer gesteund. Diverse pogingen om
de afdelingen weer enthousiast te maken voor de
vereniging leidden niet tot een succes.

Mocht u ons benaderen, dan zullen we u altijd uitnodigen om de mogelijkheden op dat moment te
bekijken.

Het bestuur heeft daarom een keuze gemaakt en
besloten om uw wijkvereniging per 1 juli j.l. op te
heffen.

Bestuur Stichting Moestuin MSP

Met vriendelijke tuindersgroet,

Spijtig is het vooral voor de overgebleven junioren
en de senioren, gelukkig al spelend bij andere
verenigingen. Voor dartsclub D.C. KCC’13, nu
spelend in Sportcafé Schaesbergerveld. Voor
de carnavalsvereniging C.V. De Spjassvrung die
onze accommodatie als uitvalsbasis gebruikten
op de carnavalsdagen ter voorbereiding voor hun
optochten. Voor de wijkraad Palemig die bij ons
vergaderde en activiteiten organiseerde. Helaas
voor allen, maar wij wensen ze heel veel succes
toe in de toekomst.
Rest mij om de bestuurders, leden, vrijwilligers,
sponsoren en sympathisanten te bedanken voor
hun inzet en hun betrokkenheid bij wat het was:
uw wijkvereniging KCC’13 in uw mooie wijk MSP.
Kees Collin (cl.collin@ziggo.nl)
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De Adviesraad MO Heerlen adviseert de gemeente over het
gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan in het sociale domein en
stimuleert de maatschappelijke betrokkenheid van burgers van
Heerlen. De raad is continue op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers
die iets willen betekenen voor een ander, die bereid zijn misstanden te
signaleren en bij te dragen tot een constructieve oplossing daarvan

Het cluster Participatie (werk en inkomen) zoekt nog enkele leden
Het cluster Participatie komt op voor de belangen van uitkeringsgerechtigden. Het betreft dan in het bijzonder
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een arbeidsbeperking (bijstand, jonggehandicapten met
arbeidsvermogen of mensen die voorheen recht zouden hebben op een plek in de sociale werkvoorziening).
Als lid neem je deel aan periodiek overleg met beleidsmedewerkers van de gemeente en kun je -wellicht
als ervaringsdeskundige- een bijdrage leveren door middel van het geven van adviezen. Tevens kun je deel
nemen aan werkgroepen binnen de adviesraad, bijvoorbeeld de werkgroep Armoede.
Is je interesse gewekt in dit boeiend werkterrein en wil je hierover meer weten? Neem dan contact op met
Stan Pizlo, voorzitter cluster Participatie, tel. 06-20698016 of mail stanpizlo@home.nl

Cultuureducatieweek in
oktober

W IJK N IEU WS

Op initiatief van gemeente Heerlen is er in oktober
van dit jaar voor het eerst een cultuureducatieweek
voor alle Heerlense basisscholen. Het gaat om
een pilot waaraan het Thermenmuseum, Het
Nederlands Mijnmuseum en SCHUNCK meedoen.
Zo komt het hele verhaal van Heerlen aan bod;
van de Romeinse stad Coriovallum tot het Heerlen
van nu. De week wordt gezamenlijk afgesloten in
Theater Heerlen. Dat zal voor veel kinderen ook
een eerste kennismaking met het theater zijn.
Door de cultuureducatieweek maken kinderen al
op jonge leeftijd kennis met het culturele aanbod in
Heerlen, maar vooral ook met de rijke geschiedenis
van de stad. “Het is belangrijk dat kinderen op
een leuke manier de geschiedenis van hun eigen
omgeving ontdekken. En door alle kinderen tijdens
hun basisschoolperiode minimaal één keer te laten
kennismaken met een culturele instelling, plant je
zaadjes voor de toekomst”, aldus wethouder Jordy
Clemens.
Kunst, cultuur en geschiedenis zijn belangrijk
voor de ontwikkeling van kinderen tot creatieve
en kritische volwassenen. Het streven is dan ook
om de cultuureducatieweek na de pilot jaarlijks
terug te laten komen en zelfs uit te breiden. Na de
zomervakantie is er meer informatie beschikbaar
voor de scholen. Zijn er nog vragen? Neem dan
contact op met SCHUNCK Educatie via educatie@
schunck.nl.
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SchuldHulpMaatje ook bij u in de
buurt!
Stapels rekeningen, regelmatig rood staan, een
financiële dip. Herkenbaar?
Het kan iedereen overkomen, het gezin met een
laag inkomen, een echtscheiding of het verliezen
van een baan, dit alles kan leiden tot financiële
uitdagingen en schulden.
Ook veel inwoners van Heerlen hebben administratieve en financiële vragen of schulden. Echter
kan het stellen van deze vragen en vragen om hulp
lastig zijn. Want waar moet u beginnen in deze
maatschappelijke financiële jungle? Wanneer het
niet duidelijk is waar u terecht kan voor vragen en
hulp, is het gemakkelijker om te besluiten om geen
hulp te vragen.
De deskundige vrijwilligers van SchuldHulpMaatje
Heerlen staan klaar om u de weg te wijzen. Wij zijn
geen onderdeel van het bureaucratisch systeem,
maar bieden praktische ondersteuning en een
luisterend oor. U kan zowel met schulden, als voor
administratieve ondersteuning bij ons terecht. Wij
helpen u graag bij het ordenen en plannen van
uw thuisadministratie. De vrijwilliger kan samen
met u kijken of er nog financiële regelingen zijn
waar u gebruik van kan maken en u helpen bij het
aanvragen van deze voorzieningen.
Wanneer er wel sprake is van schulden helpen wij u
zoeken naar oplossingen. Moet u een professioneel
traject van schuldhulpverlening volgen, dan kan
een maatje aan uw zijde juist prettig zijn. Zij zitten
er op dat moment niet als financieel deskundige,
maar bieden een luisterend oor en een extra
steuntje in de rug.
Heeft u aan het einde van uw geld ook altijd
een stukje maand over?
Neem dan contact met ons op. Onze hulp is
GRATIS!

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

Denkt u dat wij iets voor u kunnen betekenen bel
dan naar 045 – 560 2525 of mail naar heerlen@
shmkparkstad.nl of kijk op onze website www.
shmparkstad.nl, dan ontmoeten
wij u voor een gesprek bij u in de
buurt.
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Wespen
Het zogenaamde wespenseizoen nadert zijn einde,
hoewel de weersomstandigheden nog even voor
overlast kunnen zorgen. Als we nog een beetje
nazomer krijgen en we nog gaan genieten van terras
of tuin, kunnen we nog wat last krijgen. Iedereen
herkent de wesp wel, want ze zijn uitgerust met
een geel/zwart pantser en deze signaalkleuren
staan voor alle wezens op aarde gelijk aan gevaar:
pas op, met mij valt niet te spotten!
Velen vragen zich af waar ze opeens in zo grote
getalen vandaan komen.
Welnu, in het voorjaar leven er enkel koninginnenwespen. Dit zijn vrouwelijke wespen die op een
beschutte plek konden overwinteren. Te denken valt
hierbij aan spouwmuren, schuurtjes, houtstapels
e.d.
Zodra het voorjaar wordt komt de koningin,
die vaak ietsje groter is dan de doorsnee wesp,
tevoorschijn en begint met het maken van een
nest. Dit nest bestaat uit raten, zoals we dat ook
kennen van de honingbij. Het nest van de wesp is
echter niet gemaakt van was, maar van een soort
papier-maché en wordt door de wesp gemaakt
door fijn gekauwd hout te mengen met speeksel.
Wie een onbehandelde houten schutting of
schuurtje in de tuin heeft, kan de wesp vaak bezig
zien. Van dichtbij hoort men ze zelfs “knagen”.

Voor dit eerste nest wordt vaak gebruik gemaakt
van een verlaten hol, zoals dat van een muis of
konijn. Maar een schuurtje, afdak, spouwmuur
of dakgoot vallen ook in de smaak. In dit nest
worden de eerste larven groot gebracht. Dit betreft
vrouwelijke larven welke onvruchtbaar zijn. Ze
vervangen nu de koningin door het nest uit te
breiden en de larven te verzorgen. De koningin
houdt zich vanaf nu enkel bezig met het leggen
van eitjes.
In deze periode zijn de wespen vooral nuttig en
worden minder snel opgemerkt. Ze zijn bezig
met het vangen van rupsen en andere insecten

waardoor ze schadelijke insecten kort houden. Ook
zijn ze nu nog kleiner in getale waardoor we er
weinig last van hebben.
De tweede lichting larven bestaan uit mannelijke
wespen en worden in augustus gelegd. Kort daarna
komt er ook een derde lichting larven en dat zijn
weer vrouwtjes, maar nu wel vruchtbaar. Zij paren
met de mannelijke wespen die kort daarna sterven.
De vrouwelijke, bevruchte exemplaren moeten
zich nu gaan voorbereiden op het overleven van
de aankomende herfst en winter, en dan ontstaat
het probleem: om de winter te kunnen overleven
hebben wespen suiker nodig. En dus verandert de
wesp haar dieet van aanvankelijk vooral dierlijke
eiwitten in suikerrijke voeding zoals fruit maar
vooral ook limonade. Om haar honger te stillen
komt de wesp dus nu veel dichter bij ons omdat
we veel vaker buiten eten/drinken en ook heeft de
wesp nu dringend behoefte aan z’n suiker en kan
dus agressiever overkomen.
Gaan we haar proberen te verjagen, zal ze het niet
nalaten zijn belager te steken. Een (honing)bij is
veel terughoudender om een steek uit te delen.
De angel van een bij heeft namelijk weerhaakjes.
Steekt zij een mens, dan zal de angel in de huid
blijven zitten en bij het vluchten haar ingewanden
uit haar lichaam trekken. Een bij zal een steek dus
met de dood moeten bekopen.
De angel van een wesp daarentegen heeft geen
weerhaken waardoor ze vaker kan steken.
Bovendien geeft het gif van een wesp een veel
pijnlijker reactie, nog los van het feit dat iemand
allergisch kan zijn.
Los van dat alles is het advies om gewoon rustig
te blijven, dan zal de wesp ook rustiger blijven en
minder snel steken.

		

Toine Ramakers, wildbeheerder MSP
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Stichting Samen Delen
Graag willen wij in het wijkblad gebruik maken
om u allen nog eens te vertellen wie wij zijn en
wat wij doen in de “witte school” bij de vijver van
Meezenbroek (Burettestraat 1).
Meer dan 20 jaar bestaat onze stichting al
Wij zijn een non-profit organisatie die goederen, die
nog in prima staat zijn, inzamelt en deze dan weer
gratis weggeeft aan iedereen die aan de verkeerde
kant van het geluk staat.
Stichting Samen Delen probeert iedereen die in
Parkstad woont te helpen met goederen. Mensen
die, door welke omstandigheden dan ook, geen geld
hebben om spullen te kopen, kunnen een beroep op
ons doen. Wel hebt u altijd een verwijzing nodig van
een officiële maatschappelijke organisatie bijv. de
sociale dienst van uw gemeente, maatschappelijk
werk, Meander, Mondriaan, enz.
Als u de verwijzing geregeld hebt, kunt u een
afspraak maken om in redelijkheid goederen in
ons depot uit te zoeken en/of in de kledingboetiek
leuke, mooie, moderne kleding uit te zoeken voor
kinderen en volwassenen.
Wij zijn “beroemd”, omdat wij veel keuze hebben in
o.a. grote maten en positiekleding! Alle spullen die
wij hebben zijn gebruikt, maar wel in prima staat
en dus zeker nog een 2de leven waard!
Om een afspraak te maken kunt u ons bellen op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag,
tussen 10.00 en 16.00 uur. GSM 06 – 53487166

de goederen die de mensen ons aanbieden niet
verkocht worden, maar door ons altijd gratis
worden weggegeven, krijgen wij heel veel mooie
goederen aangeboden.
Zelfs zoveel mooie spullen dat wij in staat zijn,
soms maandelijks een transport met goederen
naar Oost Europa te sturen. Deze goederen gaan
dan naar kindertehuizen, bejaardenhuizen en naar
gezinnen met vaak veel kinderen.
Hebt u interesse om als vrijwilliger bij Stichting
Samen Delen aan de slag te gaan?
U kunt ons helpen met bijv. kleding, schoenen,
huisraad, speelgoed, enz. te sorteren en in te
pakken.
Ook zoeken wij altijd mensen, uiteraard mannen
en vrouwen, om mee te helpen de vrachtwagen te
vullen met 100 kubieke meter aan goederen zodat
deze naar Oost Europa kan vertrekken.
Wij zijn een organisatie met ongeveer 50
vrijwilligers.
Onze dank voor de hulp bestaat uit: altijd koffie
met (bijna altijd) iets lekkers, een gezellige
vrijwilligersmiddag en een Kerst-inn, met een
hapje en een drankje!
Tot ziens bij Stichting Samen Delen!
Anny Palmen, Voorzitter
werktelefoon 06-53487166

Ook kunt u ons op dit nummer bellen indien u nog
in uitstekende staat verkerende goederen heeft en
deze aan Samen Delen wilt geven.
Doordat bijna iedereen weet, dat onze stichting

Welkom
bijbij
Martin
en en
Patricia
Welkom
Martin
Patricia
•
•
•

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

poolbiljart - golfbiljart - electrodart - steeldart
Bel voor meer informatie
06 - 260 123 44
sportcafeschaesbergerveld@gmail.com

ma-do
vrijdag
zaterdag
zondag

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

Schaesbergerweg 138 - Heerlen

Prinsengarde
JCV Pannesjop
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Coriovallum en

23
NR 2

Terugblik CARNAVALSOPTOCHT
MSP
op zaterdag 22 februari 2020
Op deze – door gelukkig spaarzame windvlagen deels zonovergoten dag was het aanschouwen van
de bonte Optocht in MSP een streling!
Vanuit Palemig ging de stoet in een gematigd
tempo richting bejaardencentrum de Regenboog,
onderweg al sinds jaren getrakteerd op heerlijke
frikandellen van Alex en Els Packbiers: een leuke
en verwarmde traktatie! Het enthousiasme van
de deelnemers en de massaal toegestroomde
toeschouwers op de Kasteellaan vindt daar hun
hoogtepunt. Ook hier weer een jaarlijks terugkerend
fenomeen bij familie de Winter: borrels die lijf en
leden letterlijk en figuurlijk hart-verwarmen! Mooi
dat mensen zo kunnen meeleven in een in de wijk
georganiseerd evenement. Dit komt de sociale
cohesie in MSP zeker ten goede!
Sluitstuk van de bonte optocht was de wagen
waarop de Hooglustigheden van MSP een plaatsje
hadden gevonden. Van de Prinsengarde Coriovallum
was aanwezig Prins Keldon 1e (Kerssemeeckers),
van JCV Pannesjop de lieve Prinses Manon 1e
(Blijdenstein) en van de wijkvereniging KCC’13
Prins Alex 1e (Domanski). Zichtbaar genietend van
alle aandacht trakteerden zij de toegestroomde
menigte op veel snoep en leuke snuisterijen die
gretig hun weg vonden!
Evenals voorgaande jaren werden toeschouwers
gevraagd de voorbijtrekkende wagens en groepen
te jureren op presentatie, muziek en kostumering.
Dit leidde tot de volgende uitslag:
1e prijs en Wisselbeker: De Zoete Inval
2e prijs: CV de Laatkomers
3e prijs: Ummer op ut letste Moment

NR 1

Met dank aan de hulpvaardige juryleden onderweg!
Na de Optocht waren jammer genoeg niet alle
deelnemers aanwezig tijdens de prijsuitreiking
in ’t Leiehoes. De prijzen en een prachtige
herinneringspin aan deze optocht hebben zij
inmiddels wel in ontvangst mogen nemen!

NR 3

Hierbij willen wij alle deelnemers
van harte
danken voor hun tomeloze inzet voor het wederom
slagen van deze, inmiddels 9e editie van de
Optocht MSP! Uiteraard een dankwoord aan de
Gemeente Heerlen en de Stichting Wijkbeheer
MSP voor hun ondersteuning. Ook een dankwoord
aan alle bewoners/toeschouwers van de wijken uit
MSP die met hun aanwezigheid aan deze optocht
steun hebben gegeven aan de organiserende
Carnavalsverenigingen in MSP: Prinsengarde
Coriovallum en JCV Pannesjop.
Een impressie van deze Optocht is te zien in enkele
foto’s op de site van Wijkbeheer MSP:
www.wijkbeheermsp.nl/optocht-msp
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Heerlen gaststad Dag van de
Stad 2020! (uitgesteld naar 2021)
Welke Nederlandse stad kent zijn oorsprong
als Romeinse nederzetting en heeft ongekende
veerkracht getoond toen de lucratieve mijnbouw in
de jaren zestig verdween en veel werkgelegenheid
met zich meenam? En welke stad zette die
heropleving kracht bij, met een bloeiende Big Data
Campus en het baanbrekende multifunctionele
stationsgebied het Maankwartier dat met recht als
één groot kunstwerk gezien kan worden?
Het is de stad die het kloppend hart vormt van
Parkstad Limburg en dit jaar ook de stad van
de vermaarde Internationale BauAusstellung,
een
doorlopende
expositie
van
tientallen
projecten op het gebied van innovatie in bouwen,
wonen en leven in de stad. Het is de stad waar
grensoverschrijdende samenwerking de economie
een belangrijke impuls geeft en waar hedendaagse
uitdagingen als bevolkingsdaling dankzij bestuurlijk
lef en innovatiekracht ook kansen brengen. Het is
kortom, de gaststad van de Dag van de Stad
2020: Heerlen! (uitgesteld naar 2021).
De jury, bestaande uit secretaris-generaal
Maarten Schurink van het ministerie van BZK
en wethouder Mobiliteit Robert van Asten van
gaststad 2019 Den Haag, was onder de indruk
van het sterke bidbook, het enthousiasme en de
stevige propositie van Heerlen. Bovendien scoort
Heerlen hoog op vraagstukken die in veel andere
Nederlandse steden op de agenda staan en tijdens
eerdere edities van de Dag van de Stad minder
prominent zijn uitgelicht. Hierbij valt te denken
aan o.a. grensoverschrijdende samenwerking,
bevolkingsdaling, fysieke transformatie, circulair
bouwen en leefbaarheid.
Daarnaast overtuigde Heerlen de jury van de Dag
van de Stad met een stevig bestuurlijk commitment
en een inhoudelijk sterk programmavoorstel - niet
alleen voor de Dag van de Stad, maar ook voor
de Nacht van de Stad. Dit leerzame en informele
evenement, dat stadssafari's aanbiedt aan de
vooravond van de Dag van de Stad, keert terug
na het succes in Den Haag afgelopen jaar. Ook
de trots en bevlogenheid waarmee waarnemend
Burgemeester Roemer het bidbook van zijn stand
in januari kwam aanbieden, droegen bij aan de
keuze van de jury. Burgemeester Roemer is dan
ook blij dat hij op 26 oktober alle leergierige
stedelijke professionals van Nederland in zijn stad
mag ontvangen:“Ik ben trots dat Heerlen de Dag
van de Stad mag organiseren. Ik heet iedereen van
harte welkom. Het wordt een boeiend en leerzaam
congres in onze stad en regio waar innovatieve
stedelijke ontwikkeling inmiddels traditie is”.
Burgemeester Roemer onthulde in een video dat
zijn stad Heerlen dit jaar de bezoekers van de Dag
van de Stad ontvangt. De bekendmaking werd
ingeleid door jurylid Robert van Asten die kort

terugblikte op de Dag van de Stad 2019.
Verder komen door samenwerking
Ook projectleider van de Dag van de Stad, Frank
Reniers van het ministerie van BZK, is verguld
met de keuze. “Heerlen heeft met IBA Parkstad
2020 en het nieuwe bruisende Maankwartier niet
alleen veel momentum; als onderdeel van het
samenwerkingsverband Parkstad Limburg en als
belangrijke motor voor de regionale economie
- ook over de grens - is Heerlen bovendien een
stad die bij uitstek belichaamt wat de essentie van
Agenda Stad en de Dag van de Stad is: namelijk
dat je als stad verder komt door samenwerking en
door de krachten te bundelen bij gelijke opgaven.
Voor heel veel stedelijke professionals zijn de
opgaven waar Heerlen voor staat, ook de opgaven
waar zij elke dag keihard aan werken. Daarom ben
ik ervan overtuigd dat de Dag van de Stad 2020
opnieuw het drukstbezochte en meest inspirerende
evenement wordt voor stedelijke professionals.”
Tilburg
Heerlen was een overtuigende kandidaat, maar had
een geduchte concurrent. Want ook van Tilburg
ontving de organisatie een sterk bidbook. Omdat
de jury vond dat ook de visie en vraagstukken van
Tilburg erkenning verdienden, is besloten om de
Dag van de Stad 2021 toe te kennen aan Tilburg.
De Dag van de Stad die dit jaar op 26 oktober
in Heerlen zou plaatsvinden wordt een jaar
uitgesteld. En daarmee wordt ook de Dag van de
Stad in Tilburg verplaatst naar 2022. Met het thema
veerkracht sluiten we dit jaar meer dan ooit aan
bij de actualiteit. Tegen de achtergrond van een
grote, wereldwijde crisis als gevolg van COVID19,
staan wij zoals u van ons gewend bent op een
constructieve manier stil bij oplossingen door stil te
staan bij de wijze waarop steden en hun inwoners
in heden en verleden crises en andere uitdagingen
het hoofd hebben geboden.

Waarnemend
burgemeester
Roemer
(l),
gedeputeerde Andy Dritty en directeur Mathea
Severeijns van IBA Parkstad overhandigen het
bidbook van Heerlen aan secretaris-generaal
Maarten Schurink van BZK.
Meer info: www.dedagvandestad.nl
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2020 - Het jaar
van de Flos
Het jaar begon zo goed.
Bestuur en leden van
onze harmonie waren
druk in de weer met de
voorbereidingen
voor
onze concertreis die in de
zomer 2020 zou plaatsvinden. De liefde voor de
muziek zou ons naar Oostenrijk brengen. Naar het
Pitztal in Tirol. Met diverse acties hadden we gezorgd
voor wat extra geld in het laatje zodat de kosten
voor alle leden te overzien waren. Een repertoire
voor zowel harmonie als ook de percussiegroep
was al uitgezocht. De muziekstukken werden al
vlijtig bestudeerd en geoefend. De bus en het
hotel waren al geboekt en contacten met onze
gastvereniging aldaar in volle gang.

Net voor de zomervakantie werden de regels
nogmaals ten gunste van ons aangepast en mochten
we weer allemaal samen repeteren. Nu, nadat de
vakantie weer voorbij is, zijn we weer gestart en
zoals vanouds mogen geïnteresseerden nog steeds
komen kijken. Maar dan wel op afspraak. Dus als
u nieuwsgierig bent en interesse heeft om met
ons mee te oefenen of een instrument wilt leren
bespelen, bent u nog steeds van harte welkom.
Stuur dan even een mailtje naar secretaris@
flos-carmeli.nl om een afspraak te maken.
Wie weet, reist u dan met ons mee als we onze
concertreis-droom in de (hopelijk nabije) toekomst
werkelijkheid laten worden.

Helaas werden wij als vereniging ook geconfronteerd
met corona. De directe gevolgen waren geen
repetities meer. Geen gezellige avonden gevuld
met gezamenlijk oefenen aan Pirates of the
Caribbean, Ross Roy of Adele. Geen ondersteuning
van de dirigent bij die lastige stukjes die nog niet
zo goed gingen. Niet meer bijkletsen aan de bar
van 't Leiehoes na de repetitie.
De gevolgen op iets langere termijn waren dat we de
droom waar we allemaal naartoe leefden, moesten
afblazen omdat deze door de situatie onmogelijk
was geworden. Geen reis, geen concerten, geen
nieuwe muziekvrienden in een gastvrij land. Dat
is balen. Dat is uitstellen. Voor hoe lang weet
niemand. Geduld dus.
Toen, het zal ongeveer eind juni zijn geweest,
kwam het goede nieuws van de KNMO (de
muziekkoepel voor Nederlandse amateurmuziek).
We mochten weer repeteren. Wel onder een
heleboel voorwaarden, maar met een beetje
fantasie konden we voor iedereen die weer wilde
en kon weer langzaam de draad oppakken.
Blijdschap en vertwijfeling alom. Want hoe doe
je dat dan? Hoe breng je de voorschriften die
voor muziekverenigingen geschreven waren in de
praktijk?

Bij muziekvereniging Flos
Carmeli hebben we veel
enthousiaste jeugdleden. Drie
daarvan stellen zich graag
aan u voor en vertellen over
het muziekinstrument dat zij
spelen.

Benthe Eussen (14 jaar)

Het eenvoudigst was om dan met de percussiegroep
weer op te starten. Daar zijn iets minder leden en
kun je lekker veel afstand tussen iedereen maken.
Bij de harmonie zijn we in 3 groepjes gestart. Op die
manier was het makkelijker om het overzichtelijker
te houden. De klarinetten samen, dwarsfluiten
en saxofoons samen en een groep met de
koperblazers. Wel met een aangepast repertoire.
Maar wat maakt dat uit. Het belangrijkste was
dat we weer samen muziek mochten maken. En
wat een geluk ook dat we de grootste zaal in 't
Leiehoes als repetitieruimte gebruiken, waardoor
we voor iedereen genoeg afstand van elkaar
konden garanderen.
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Welk instrument bespeel je?
Klarinet
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Waarom heb je dit instrument gekozen?
Ik vond het een mooi instrument en dacht dat het
niet te moeilijk was om te leren.
Hoe lang speel je dit instrument al?
Al 5/6 jaar.
Wil je ooit nog een ander instrument bespelen?
Zo ja, welke en waarom?
Ik vind klarinet wel goed genoeg. Ik hoef niet nog
een instrument te bespelen.
Hoe lang zit je al bij Flos ?
Ongeveer 5,5 jaar.

Ik speel sinds mijn 7de hoorn
Wat vind je het leukst aan jouw instrument?
Ik heb dit als instrument gekozen, omdat ik het
mooi vond en mooi vond klinken.
Wil je ooit nog een ander instrument bespelen?
Zo ja, welke en waarom?
Ik zou graag trombone willen spelen, dit lijkt me
echt gewoon leuk.
Hoe lang zit je al bij Flos?
Ik zit al 15,5 jaar bij de Flos.

Hoe ben je bij Flos Carmeli gekomen?
Door mijn ouders.

Wat is je lievelingsstuk? Waarom?
Ross Roy, ik heb hier een uitdagende en mooie
partij te spelen.

Wat is je lievelingsstuk? Waarom?
Pirates of the Caribbean, omdat ik de film heel leuk
vind en het is een leuk stuk om te spelen.

Yza Eussen (12 jaar)

Olaf Henderix (15 jaar)

Welk instrument bespeel je?
Dwarsfluit
Waarom heb je dit instrument gekozen?
Omdat het mij een leuk en mooi instrument leek.
Hoe lang speel je dit instrument al?
Ongeveer 3 jaar.
Welk instrument bespeel je?
Ik speel hoorn. De hoorn hoort bij de familie
koperblazers. Een hoorn is een koperen buis die
begint met een mondstuk die daarna breder wordt.
Na een cilindervormig gedeelte mondt de buis uit
in een beker met een doorsnede van circa 30 cm.
De beker is aanzienlijk groter en anders van vorm
dan die van de trompet. Vroeger werd de hoorn
bij de jacht gebruikt. Hoorns werden ook gebruikt
om signalen door te geven, zoals de posthoorn,
signaalhoorn en bugel. Tegenwoordig is de hoorn
vooral bekend als blaasinstrument.
Hoe lang speel je dit instrument al?

Wat vind je het leukst aan jouw instrument?
Dat het mooie tonen heeft en ziet er mooi uit.
Wil je ooit nog een ander instrument bespelen?
Zo ja, welke en waarom?
Nee, eentje is wel genoeg.
Hoe lang zit je al bij Flos?
Ongeveer 3 jaar.
Hoe ben je bij Flos Carmeli gekomen?
Door mijn ouders.
Wat is je lievelingsstuk? Waarom?
That Man, omdat ik daar een solo in heb.

W IJK N IEU WS
Stukje ondergrondse
geschiedenis Heerlen
blootgelegd
Gedeelte Via Traiana en middeleeuwse gracht
aangetroffen bij graafwerkzaamheden
Bij archeologisch onderzoek op de Coriovallumstraat
in Heerlen is een gedeelte van de ‘Via Traiana’,
de Romeinse weg van Xanten naar Trier, en een
middeleeuwse gracht aangetroffen. Het onderzoek
vindt plaats voorafgaand aan de aanleg van
leidingen die diverse gebouwen op het Mijnwaternetwerk aansluiten. Wethouder Erfgoed Jordy
Clemens: ”We weten wel dat we bovenop de
Romeinse stad Coriovallum leven, maar het is
telkens weer geweldig om een stukje van de puzzel
te vinden en met eigen ogen te zien.”
De
sleuf
die
is
aangelegd
voor
de
Mijnwaterleidingen
loopt haaks op de
Romeinse weg. Aan de
ene kant van de sleuf
ligt de Via Traiana, te
herkennen aan een
roodbruin grindpakket.
Aan de andere kant
een
middeleeuwse
gracht die de Romeinse
weg op dit punt heeft
verstoord. De gracht
is te herkennen aan
een verkleuring in de
bodem. In de Romeinse tijd had de weg overigens
een goede herkenbare bolling die zorgde voor de
afwatering. Helaas is die bolling niet meer terug
te zien, vanwege de latere lagen die nu bovenop
de weg liggen. Het aangetroffen stukje van de
Romeinse weg is nog maar deels intact.
Scherven en dakpannen
Tijdens de werkzaamheden zijn er in de sleuf
meerdere resten van middeleeuwse grachten
gevonden. Ook zijn er Romeinse kuilen gevonden
met daarin vooral aardewerkscherven van kruiken
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en potten en Romeinse bouwmaterialen zoals
dakpannen.
Aansluiting op Mijnwaternetwerk
In de binnenstad van Heerlen wordt een leiding
aangelegd om diverse gebouwen op het Mijnwaternetwerk aan te sluiten. De uitbreiding van het
warmte- en koudenetwerk van Mijnwater B.V.
is nodig om gebouwen, waaronder het nieuwe
stadskantoor van Heerlen, te voorzien van
aardgasvrije warmte en koude. Het tracé is eind
december 2020 voltooid.

bloemenboetiek

Helga
Kasteellaan 87b - Heerlen
Tel. 572 03 61

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

