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Percussiegroep

Cursus
moestuinieren

Flos Percussie maakt onderdeel uit van Flos Carmeli en is onze Percussiegroep.
We bespelen verschillende percussie-instrumenten
zoals melodische instrumenten te weten: marimba,
xylofoon, vibrafoon en klokkenspel (maar ook een
keyboard).

Flos Carmeli

Verder zijn er de reguliere slagwerkinstrumenten
zoals: base-drum, snare-drum, bongo’s, conga’s,

20

In het kader van het 80-jarig jubileum van harmonie Flos Carmeli -ofwel ‚de Flos‘- willen we jullie
graag meer bekend maken met onze vereniging.
Deze keer gaat het over onze Percussie groep
Zie ook onze website: www.flos-carmeli.nl
Ons emailadres is: info@flos-carmeli.nl

Politiecursus
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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 1 2019:
Wo. 30 januari 2019

GGD (algemeen)

Uitgave editie 1 2019:
Do. 21 februari 2019
Aanleveren kopij:
Kopij en foto’s uitsluitend
per e-mail aanleveren in
Word. Foto’s, logo’s en
advertenties altijd als
bijlage meezenden. Vraag
om een leesbevestiging.
Bewoners met een NEENEE-sticker kunnen het
wijkblad afhalen bij
Buurtcentrum MSP.
De redactie houdt zich het recht
voor om ingezonden stukken niet
te plaatsen of in te korten.

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
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Buurtfeest opening Kasteellaan
Eindelijk na maanden van praten met wethouders,
actie voeren samen met de SP en gesprekken
met de buurtbewoners, was het dan zover. De
Kasteellaan ging op de schop zodat hij kon worden
ingericht als 30 km zone.
Natuurlijk hebben we hier een hele poos last van
gehad. Er was veel rommel door de opengebroken
stoepen, herrie van de bulderende graafmachines,
omleidingen door straten waarvan je het bestaan
niet eens kende. Maar we hebben het allemaal
overleefd en hopelijk kunnen we nu met zijn allen
trots zijn op een mooie, veilige straat.

Wij willen dan ook iedereen bedanken die aan deze
opening heeft bijgedragen.
			

Actiegroep “Veilig MSP”

Buurtwethouder Charles
Claessens komt in MSP werken

Om de opening van onze “nieuwe Kasteellaan” te
vieren heeft de actiegroep “Veilig MSP” op 14
oktober 2018 een prachtig buurtfeest gehouden
met barbecue, live muziek, leuke activiteiten voor
de kinderen en voorlichting van ‘’Veilig Verkeer
Nederland.
Voor het officiële gedeelte van de opening werd
besloten
om wethouder Charles Claessens te
laten plaatsnemen in een auto van “Veilig Verkeer
Nederland” om aan een remproef deel te nemen.
Verder konden kinderen hun fiets laten checken
en mochten buurtbewoners samen met wijkagent
Therry met de lasergun in de weer op de Kasteellaan.
Al met al was het een superfeest en gezien de
opkomst vanuit de buurt mogen we zeker zeggen
dat de opening van de “nieuwe Kasteellaan” is
geslaagd.

Iedere eerste vrijdagmorgen van de maand
(startend op 1 februari 2019) is hij tussen
09.00 uur en 12.00 uur te vinden in The Break.
Kennismaken? Koffie drinken met de wethouder?
Iets bespreken ? Meer info volgt.

Voorlichtingsavond inbraakpreventie MSP
Evert Jansen is ex-inbreker en neemt u op 14
januari mee in de wereld van inbrekers. “Pas als
het mensen is overkomen, nemen zij maatregelen.
Maar dan is het al te laat”, aldus Evert.
Voor sommigen is Evert een bekend gezicht, omdat
hij voor de AVRO meewerkte aan het programma
‘De inbreker’.
Komt u ook naar deze interessante en leerzame
avond? Maak tijdens deze avond ook kennis met de
wijkagent en de buurtBOA. Meld u snel aan want
vol = vol.
Datum:
14 januari 2019
Locatie:
‘t Leiehoes, Limburgiastraat 36
Aanvang:
19.30 uur – 21.30 uur
Hoe: 		
Aanmelden via:
		info@wijkbeheermsp.nl
Niet vergeten ! Bij uw aanmelding graag uw
voornaam, achternaam en adres. Geef aan als u
met meer dan één persoon komt.
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FysioMSP wordt Fysiotherapie Molenberg MSP!
Waarschijnlijk heeft u het al gemerkt. Geleidelijk heeft bij FysioMSP een wisseling van de wacht
plaatsgevonden. Vrijdag 21 december is het definitief; FysioMSP wordt dan Fysio Molenberg MSP.
Bent u nieuwsgierig naar de nieuwe therapeuten, of nieuwsgierig naar Jana en haar dochtertje of wilt u
misschien gewoon nog even herinneringen delen met Willem of Willem? Dan bent u vrijdag 21 december
van harte welkom in Gasterij ’t Oude Poorthuys, Kasteellaan 3, Heerlen van 16.00 tot 18.00 uur.

FYSIOTHERAPEUTEN
MAATSCHAP

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		

Kinderdisco’s weer van start
Elke maand lekker los gaan en gek doen!
Wanneer:
Vrijdag 21 december. Thema is ‘kerst’.
Leeftijd:
4 t/m 10 jaar
Tijd:
18.30 uur - 20.30 uur

Kosten:
€1

Waar:
Jongerencentrum The Break, Schandelermolenweg
24, 6415 GG in Heerlen
Vragen:
Facebook: Fabienne Alcander
Facebook: The Break

Jana Kusdogan
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ONTWERPWEDSTRIJD LOGO KINDERVAKANTIEWERK
Wat is KVW Heerlen?

Kindervakantiewerk Heerlen is een organisatie die zich met hart en ziel inzet om kinderen
in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar van de wijken GMS, MSP en Molenberg tijdens de
zomervakantie een leuke week te bezorgen. Wij als organisatie kijken terug op een zeer
geslaagd 2018. De kinderen hebben genoten van de volgende activiteiten: Blote Voeten
Park, Walibi, Aquana en een spellendag op Molenberg. We willen graag een ieder die zich
hiervoor heeft ingezet nogmaals hartelijk bedanken.

Ontwerpwedstrijd

Zoals jullie misschien al hebben gezien hebben we sinds afgelopen jaar een facebookpagina
Kindervakantiewerk Heerlen, maar we missen nog een leuk logo. Hiervoor vragen wij
om jullie hulp. We zouden het erg leuk vinden als één van jullie dit zou ontwerpen.
We willen hiervoor een wedstrijd uitschrijven en de winnaar mag in 2019 gratis mee met
kindervakantiewerk (papa en mama mogen natuurlijk ook meehelpen). Jullie inzendingen
mogen jullie sturen naar kvwheerlen@gmail.com onder vermelding van naam, leeftijd
en telefoonnummer. Dit kan tot uiterlijk 1 april 2019. De winnaar wordt eind april
bekend gemaakt. Over de uitslag zal niet worden gecorrespondeerd!!

T-shirts

We willen graag nog iedereen vragen
die afgelopen jaar is meegeweest
om te kijken of ze thuis nog een
T-shirt hebben liggen.
We missen er nog vrij veel en nieuwe
bestellen zal een flinke deuk in ons
budget slaan, waardoor we minder
kunnen organiseren. Dus heb je nog
een shirtje, laat het ons weten!!!!

Kindervakantiewerk 2019

Achter de schermen zijn we nu al
druk bezig met de voorbereidingen
voor 2019. Kindervakantiewerk zal
worden gehouden van 16 t/m 19
juli 2019. Het belooft weer een
super leuke week te worden!

Sponsoren

Kindervakantiewerk is op zoek naar sponsoren. Dat kan door een financiële bijdrage of
door sponsoring van shirtjes en bijv: fruit, broodjes, drinken. De organisatie is blij met
elke vorm van sponsoring.
Als u interesse heeft om Kindervakantiewerk te steunen, neem dan via volgend mailadres
contact op: kvwheerlen@gmail.com
Al onze sponsoren zullen vermeld worden op de facebookpagina en in het wijkblad. De
hoofdsponsor zal ook de winnaar van de ontwerpwedstrijd mogen uitkiezen en zal met
foto bekendgemaakt worden in het wijkblad.
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Bewegingscentrum Healthy Body

Een weldaad voor Body & Mind

(alleen voor vrouwen)

Bewegingscentrum Healthy Body
wenst u fijne feestdagen

FYSIOGYM

Ben jij niet zo'n fanatiek sporter, maar zou je best wat aan beweging willen doen? Of heb jij last van je
spieren of gewrichten? Heb je reuma of fibromyalgie? Kamp je met de overgang of ben je herstellende
na een burn out? Heb je fysiotherapie gehad of ben je nog in behandeling? Heb je verminderde
weerstand ten gevolge van ziekte? Dan is fysiogym echt iets voor jou.
Bewegen op een verantwoorde manier waarbij de spieren losgemaakt worden, veel stretch oefeningen
voor soepelere spieren en lichte versterkende oefeningen zonder het gevaar voor overbelasting. Een
weldadige les voor lichaam en geest.
Wil je vrijblijvend een keer meedoen? Je bent van harte welkom op woensdag van
19.00-20.00 uur.
Je bent uiteraard ook welkom in een van onze andere afwisselende en uitdagende
groepslessen.
Lestijden:
Maandag:
Woensdag
Woensdag
Vrijdag: 		

Geen inschrijfgeld, geen opzegtermijn!
19:30-20:30 uur
19:00-20:00 uur fysiogym
20:00-21:00 uur
18:30-19:30 uur

marlene.vanerp@home.nl
Tel. 06-49800153
Limburgiastraat 34 te Heerlen

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

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

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

Uw partner voor
fysiotherapie

R
open uime
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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
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

Fabiënne Joosten

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

Fabiënne Joosten

Fabiënne Joosten

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

fjoosten@alcander.nl

szegers@alcander.nl

szegers@alcander.nl

E-mail/website

E-mail/website

j.scheilen@woonpunt.nl

bcdemijnstreek.nl

06-49800153

045-5724832

06-49800153

045-2042030 fjoosten@alcander.nl

045-2042030 fjoosten@alcander.nl

045-5724832

Tel.nr

045-5724832

www.bcpalemig.nl

kcc13.jc@gmail.com

045-5722887 www.stjanbaptist.nl

045-2042030 fjoosten@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

Fabiënne Joosten

Tim vd Bosch

Tim vd Bosch

Sandra Zegers

Sandra Zegers

Truus Custers

Contactpersoon Tel.nr

Big Band Heerlen

Fit & Slank

Alcander

Sociëteit v. ouderen

Bridgevereniging

Alcander

Alcander

Alcander

Organisatie

Hoe laat

19.00 - 19.45 uur

16.00 - 18.00 uur

13.30 - 16.30 uur

13.30 - 16.30 uur

10.45 - 11.45 uur

10.00 - 12.00 uur

09.30 - 10.30 uur

Leiehoes

Ismakogie

Hoe laat

Waar

Activiteit

Activiteitenoverzicht MSP
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DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

09.30 - 11.30 uur
09.30 - 11.30 uur

Papieren spreekuur (hulp bij Buurtcentrum MSP
invullen van formulieren)

Buurtcentrum MSP

Juphuis

Leiehoes

Sporthal Palemig

Leiehoes

Leiehoes

Leiehoes

zaal BMV MSP

Leiehoes

Waar

Buurtcentrum MSP

Leiehoes

Govert Flinckstraat

zaal BMV MSP

The Break

Jamboreepad 2

Vrouwengroep

Kienen

Kundalini Yoga

Badminton

Bijeenkomst Gem. de Bron

Jokerclub

Repetitie Harmonie

Badminton 50+

Kundalini Yoga

Activiteit

Naailes

Bridge

Voetbal - Junioren trainingen

Combi-Bodyfit

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

Scouts 11 t/m 15 jaar j+m

10.30 - 12.00 uur
12.00 - 17.00 uur

Jamboreepad 2

Leiehoes

Leiehoes

Welpen 7 t/m 11 jaar j+m

Repetitie percussiegroep

Bordspellengroep

Waar

Sporthal Palemig

Leiehoes

Leiehoes

Activiteit

Recreatief Badminton

Geloofsgemeenschap

Geloofsgemeenschap

(elke oneven week)

Jamboreepad 2

14.00 - 17.00 uur

10.30 - 12.30 uur

10.00 - 12.00 uur

Hoe laat

13.00 - 15.00 uur

10.00 - 12.00 uur

Waar

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

Hoe laat

19.30 - 21.00 uur

19.00 - 21.00 uur

18.30 - 20.30 uur

18.30 - 19.30 uur

18.15 - 19.30 uur

10.00 - 13.00 uur

09.30 - 11.30 uur

Hoe laat

21.00 - 22.30 uur

20.00 - 22.30 uur

19.45 - 21.45 uur

19.30 - 22.30 uur

19.30 - 21.30 uur

19.00 - 22.00 uur

19.00 - 20.30 uur

14.00 uur

Activiteit

Voetbal - Senioren trainingen Govert Flinckstraat

09.30 - 10.30 uur

Buurtcentrum MSP

Sociaal Buurt Team inloop

09.00 - 10.00 uur

Leiehoes

Bloedprikdienst

Hoe laat

Waar

Activiteit

Contactpersoon

John Scheilen

Luc Stel

Fabiënne Joosten

Marlène van Erp

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

fjoosten@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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CARNAVALSOPTOCHT in MSP op
JEUGDCARNAVALSVERENIGING
ZATERDAG 2 maart 2019
PANNESJOP
Ook komend jaar zullen de samenwerkende carnavalsverenigingen:
Prinsengarde Coriovallum en JCV
Pannesjop wederom een optocht
organiseren in de wijken van MSP en
wel op

Carnavalszaterdag 2 maart 2019
De optochtroute zoals gebruikelijk de laatste drie
jaren, is goed gebleken, zeker nu de voltooiing
van de Kasteellaan een feit is. Het tijdstip van
vertrek was een voltreffer om het aansluitende
carnavalsmiddagprogramma van JCV Pannesjop op
tijd te laten beginnen!
Ter herinnering hierbij nogmaals de geplande route:
OPSTELLING en START om 12.30 uur vanaf de
Wagenschutsweg in Palemig - St.Barbarastraat
– Meezenbroekerweg – Kasteellaan – Albert
Cuypstraat/Bredastraat – Schaesbergerweg –
Amsterdamstraat – Limburgiastraat.
Aansluitend vanaf 14.11 uur vindt dan de
carnavalsmiddag van JCV Pannesjop plaats met
rond 16.00 uur de uitreiking van de optochtprijzen.
Diegenen die zich voor de optocht willen opgeven
gelieve zich vóór 10 februari 2019 te melden
bij de heer Richard Blijdenstein via het mailadres:
richard22@home.nl
TOT DAN ………
ALAAF

ALAAF

ALAAF

Op de 11e van de 11e is het nieuwe
carnavalsseizoen 2019 geopend en dat
betekent dat de voorbereidingen voor de
diverse activiteiten van JCV Pannesjop
weer volop in gang zijn. Organisatie van
de middagen, werkzaamheden aan de
nieuwe wagen, het zoeken naar Hooglustigheden,
de optochtkostuums, bezoeken van diverse
carnavalsverenigingen en ga zo maar door. Dit
alles t.b.v. de carnaval voor de jeugd van de wijken
van MSP.
Op zaterdag 12 januari 2019 vindt de Proclamatie plaats vanaf 14.11 uur. Zeer spannend is het
om er achter te komen of JCV Pannesjop er wederom in geslaagd is om een leuk Prinsje, Prinsesje of
misschien wel weer een Prinsenpaartje te krijgen
voor het nieuwe seizoen! Verschillende artiesten en
ook de door ons zo zeer gewaardeerde carnavalsverenigingen en vriendenclubs zullen weer acte de
presence geven.
Op zaterdag 2 maart 2019 zal er na de optocht
door de wijken van MSP vanaf 14.11 uur wederom
een vast beregezellige Carnavalsmiddag georganiseerd worden. ‘Sjpass en plezeer maken met
elkaar’ is toch een blijvend motto dat hoog in het
vaandel van JCV Pannesjop staat!
Al die activiteiten zijn als vanouds te beleven in onze
Narrentempel: Gemeenschapshuis ’t Leiehoes
aan de Limburgiastraat in het Schaesbergerveld.
Uiteraard beide middagen ENTREE VRIJ.
Namens de leden van JCV Pannesjop wensen wij
eenieder vooralsnog hele fijne, warme Kerstdagen
en een Voorspoedig, Gelukkig en Gezond 2019.
		

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

Jan Braam

��e�i�
VOETZORG
MEDISCH PEDICURE

Judith Leers Kloosterkoolhof 46 6415XV Heerlen
tel. 06-46175440 judithleers@gmail.com
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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
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FysioMSP wordt Fysiotherapie Molenberg MSP!
Welkom in onze praktijk!

Molenberg MSP

Zoals u misschien al heeft gehoord en/of gelezen, zal fysiotherapiepraktijk FysioMSP per 1 januari 2019 overgenomen
worden door het team van Fysiotherapie Molenberg.
Naast de twee bestaande locaties in de wijk Molenberg breidt
de praktijk zich daarmee uit met een vestiging aan Kasteellaan 31 in de wijk MSP. De naam van de praktijk wordt
aangepast naar Fysiotherapie Molenberg MSP.
De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag tussen 08.00
en 18.00 uur en zaterdag op afspraak. Indien nodig en op
verzoek van uw huisarts of specialist behandelen we ook aan
huis. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.
Op pagina 13 stellen wij onze teamleden en hun specialisme
aan u voor.
Bent u benieuwd of we ook iets voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op en maak vrijblijvend een
afspraak met een van de collega’s. We verwelkomen u graag in onze praktijk!

Fysiotherapie Molenberg MSP
- Kasteellaan 31 Heerlen
- Kerkraderweg 54 Heerlen
- Voskuilenweg 129-F Heerlen
(Gezondheidscentrum MediPoint)

Tel. 045 541 0444
www.fysiomolenberg.nl
info@fysiomolenberg.nl
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Het team van Fysiotherapie Molenberg MSP

Ferry Bloemen
–– Fysiotherapie
–– Manuele Therapie
–– Schouderrevalidatie
–– Echografist

Nils Odenhoven
–– Fysiotherapie
–– Manuele Therapie
–– Kaakklachten

Margo Brouwer-Beckers
–– Fysiotherapie
–– Geriatriefysiotherapie
–– Verbonden aan ParkinsonNet

Kim Jacobs
–– Fysiotherapie
–– Oedeemfysiotherapie

Ellen Hendrix
–– Fysiotherapie
–– Sportfysiotherapie
–– Revalidatie,
sportspecifieke training

Janneke Beckers
–– Fysiotherapie
–– Oedeemfysiotherapie
–– Oncologiefysiotherapie

Harry Hermans
–– Fysiotherapie
–– Manuele Therapie
–– COPD begeleiding
–– Schouderrevalidatie

Jana Kusdogan
–– Fysiotherapie
–– Manuele Therapie
–– Oedeemfysiotherapie

Nick van Laar		
			
–– Fysiotherapie
–– Geriatriefysiotherapie
–– Valpreventie

Anjes Leijen Heeneman
–– Administratief medewerkster
–– Fysiotherapie-assistente

Arlette Raden Mustadjab
–– Fysiotherapie
–– Oedeemfysiotherapie

Molenberg MSP
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Tel. 06-21455053

www.hvil.nl
nicole@hvil.nl

Wij wensen iedereen een fijne kerst en
de beste wensen voor 2019

Voor de juiste vachtverzorging voor
uw hond
•
•
•
•

Bij ons in de trimsalon wordt uw hond getrimd volgens de rasstandaard. Aan de
eventuele extra wensen van de klant wordt natuurlijk aandacht geschonken.
Omdat ik graag rust heb in de trimsalon worden er niet teveel honden tegelijk
in de trimsalon ingepland.
Honden ervaren hierdoor een fijne omgeving waar ze respectvol worden
behandeld.
In de trimsalon kunt u ook zelf uw hond komen wassen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website.
In de trimsalon kunt u ook terecht voor verschillende
verzorgingsproducten. Denk aan borstels, kammen,
shampoo’s, hondenbadjassen/handdoeken en lekkere
geurtjes voor uw hond.

Honden Verzorgings Instituut Limburg
Schaesbergerweg 137a
6415AE Heerlen

Like onze
facebookpagina
en volg ons

Openingstijden

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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Inloopspreekuur Fysiotherapie Molenberg MSP
U wilt graag direct inzicht in uw klachten, zonder gelijk een behandeltraject in te gaan?
Dan is ons inloopspreekuur voor u de ideale oplossing!
In tien minuten stellen onze manueel therapeuten gratis en vrijblijvend vast of manuele of fysiotherapie u
kan helpen bij uw klacht. De manueel therapeut analyseert uw klacht en adviseert over een vervolgtraject,
bijvoorbeeld behandeling manuele- of fysiotherapie of het raadplegen van een
arts of specialist.
Op woensdag 9 januari 2019 van 18:00 uur tot 19:00 uur is er een
gratis manueel therapeutisch inloopspreekuur.
De locatie van het inloopspreekuur is Kasteellaan 31 in Heerlen
Tel: 045 - 541 0444

Email: info@fysiomolenberg.nl

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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Als u dit leest hebben we net een succesvolle
Hollandse avond “heel KCC’13 zingt Hazes” achter
de rug, is de jaarlijkse dropping van wijkraad
Palemig gestart en geëindigd in onze kantine en
heeft ook Sinterklaas en zijn zwarte Pieten W.V.
KCC’13 bezocht.
Nieuwe leden blijven altijd welkom bij de junioren,
de senioren en bij de dames.
De junioren trainen op dinsdag en vrijdag van
18.15 tot 19.30 uur en spelen hun wedstrijden op
de zaterdagmorgen. Momenteel hebben we twee
jeugdteams. Te weten JO9 (tot 9 jaar) en JO11
(tot 11 jaar). De senioren trainen op dinsdag en
vrijdag van 19.30 uur tot 21.00 uur en spelen hun
wedstrijden op de zondag. De dames trainen op de
dinsdag en vrijdag van 19.30 uur tot 20.30 uur en
spelen hun wedstrijden op de vrijdagavond.

Tot slot willen het bestuur en leden van W.V.
KCC’13 alle MSP inwoners heel prettige kerstdagen en een gelukkig, gezond en sportief
2019 toewensen.
					Kees Collin

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

BUURTPUNT
Iedere maandag van 12.30 uur
tot 14.30 uur bent u van harte welkom voor een kop koffie,
ontmoeting, ideeën aandragen,
spelletjes of vragen.

H

TPU

B
E

T

THE BREAK

UR

N

Het dartsteam D.C. KCC’13 heeft zijn eerste
competitiewedstrijden reeds gespeeld in de kantine
van onze vereniging. Het was steeds gezellig druk.
Interesse om lid te worden? Contactpersonen voor
het darten zijn Arja en Joël Plomp. Nadere info kunt
u krijgen via arjaplomp@hotmail.com

Heeft u interesse om lid te worden of anderszins
te helpen? Meld u dan aan bij John Scheilen via
j.scheilen@woonpunt.nl

T

Aanmelden kan bij de vereniging en info over
de junioren kunt u krijgen bij Marc Reynders via
mhc.reynders@ziggo.nl of over de senioren
en de dames bij John Scheilen via j.scheilen@
woonpunt.nl

Zoals u leest een vereniging in beweging. U bent
van harte welkom om te sporten of te ontspannen.

K

Het jaar 2018 loopt weer
ten einde. Een jaar met een
prachtige zomer en vooral met
veel activiteiten. Wij hebben u
graag op de hoogte gehouden
en willen dat ook volgend jaar
blijven doen.
Ook de komende maanden
proberen we de wijk te
verbinden middels diverse
activiteiten. Zie de activiteitenkalender. U bent van
harte welkom.

reclamebord of als kledingsponsor? Neem dan
contact op met het sponsorcomité via cl.collin@
ziggo.nl of bel 06 - 514 297 74.

BU

Wijkvereniging K.C.C.’13

BREA

Schandelermolenweg 24, Heerlen

ACTIVITEITENKALENDER:
15 december:
1 januari:
22 februari:
24 februari:

Kerst-Inn met Kerstdiner, vanaf 		
20.00 uur inschrijven in de 		
kantine
Nieuwjaarsreceptie vanaf 15.00 		
uur
Feestavond spaarclub W.V. KCC’13
vanaf 20.00 uur
Carnavalsmiddag W.V. KCC’13
vanaf 14.00 uur

Al deze activiteiten doen we zonder subsidies.
Sponsoren zijn altijd welkom. Heeft u interesse
in sponsoring, bijvoorbeeld via een wedstrijdbal,

Iedere
eerste maandag
van de maand
zorgen wij voor
iets te eten.
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Cursus Natuurlijk Moestuinieren
Wil je ook je eigen biologische groenten en fruit verbouwen? De Werkgroep
Permacultuur van Parksjtad in Transitie organiseert een cursus. Na het
volgen van deze cursus kun je gelijk aan de slag in je eigen tuin, buurttuin of
samentuin. Deze cursus wordt gegeven door Leo de Groot.
Leo is in 2012 begonnen met lesgeven. Na zijn Permacultuur Ontwerp Cursus
(PDC), volgde hij een cursus lesgeven in permacultuur in Denemarken
(Permaculture Education Course). Daarnaast heeft hij praktijk ervaring door een
eigen tuin en de Dobbeltuin in Heerlen.

Permacultuur is leven in het besef onderdeel te zijn van de natuur. Permacultuur is leren van de natuur
met als doel te voorzien in menselijke behoeften terwijl we de gezondheid van ecosystemen verbeteren
of in stand houden. Het heeft drie ethische principes als basis: zorg voor de aarde, zorg voor de mensen,
eerlijk delen.
De cursus Natuurlijk Moestuinieren bestaat uit 10 uur theorie in 4 bijeenkomsten en 2 praktijkdagen met 4
uur theorie en 6 uur praktijk. Behalve theorie worden in de cursus samenwerkingsvormen gebruikt waarin
men van elkaar leert. Het minimum aantal deelnemers is 8 en het maximum 14.
Les 1 Alg. introductie: 3 ethische principes, 12 permacultuur principes, sectoren, waar komt de moestuin.
Les 2 Aarde en vruchtbaarheid, wel of niet spitten, compost maken, grond verbeteren.
Les 3 Soorten planten en zaad, zaaien, combinatieteelt, wisselteelt, opvolging, teeltplan.
Les 4 Gewasbescherming, slakken, kruidengier, medewerkers, oogsten en bewaren.
Als rode draad in de cursus loopt het maken van je eigen tuinontwerp.
De cursus Natuurlijk Moestuinieren wordt gegeven op maandag 11, 25 februari, 11, 25 maart van
19.30u tot 22.00u in het Transitielokaal, Mijnzetellaan 6 Heerlen.
De praktijkdagen zijn op zaterdag 20 april en zat. 11 mei van 10.00u tot 15.00u in de Dobbeltuin,
Dobbelsteijnstraat Heerlen.
Kosten: Vrijwilligers Parksjtad in Transitie €35,- anders €55,- inclusief lesmateriaal en koffie/thee.
Aanmelden bij Leo de Groot. E-mail: ljm.degroot@telfort.nl Voor meer informatie: tel. 06 - 473 110 49

Behandeling/Specialisaties:

Pedicuresalon

"La Luna"
Anja Thijssen Tel. 06-20928896

Aangesloten bij landelijke brancheorganisatie Provoet
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

* Diabetische en reumatische voet
VERGOEDING ZIEKENFONDS MOGELIJK
* Voetinspectie/advies
* Nagels knippen en frezen
* Ingegroeide nagels en nagelwallen
* Eelt, likdoorns en kloven
verwijderen
* Nagels lakken en gelnagellak,
zowel handen als voeten
* Orthesiologie
* Ayurvedische massage
* Voet- en beenmassage

Ik wens iedereen prettige
feestdagen en een gezond,
gelukkig en liefdevol 2019

Heerlijk een frisse
kleur op uw nagels,
laat uw voeten eens
lekker verwennen.

Smaragdstraat 22
6412 SV Heerlen
pedicure-laluna@kpnmail.nl / www.pedicuresalon-laluna.nl

Voor al uw vragen over
Gezondheid
Veiligheid
Wonen

Mensen met aandacht

0900-6990699

Neem dan contact op met uw wijkverpleegkundige:

Denise Salden, Schaesbergerveld
06-14580807
Ellen Moolenaar, Meezenbroek en Palemig
06-42939022

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

Hannie Vaessen, manager
Hulp bij Huishouden
5665419
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Jubileumweekend - een terugblik
Op 17 en 18 november vierde muziekvereniging Flos Carmeli haar 80-jarig
jubileum. Op zaterdag zijn we gestart met een gezellige koffietafel gevolgd door
een receptie waar verenigingen en instanties die ons een warm hart toedragen
in de gelegenheid waren onze vereniging te feliciteren. Aansluitend was er voor
leden en oud-leden een feestavond compleet met DJ en frietwagen.
Extra aandacht ging uit naar ons lid Hans-Peter Stefelmanns die we in het
zonnetje hebben gezet omdat hij dit jaar 50 jaar muzikant is. Daarnaast is
kapelaan Rijo Muprappallil die avond officieel geïnstalleerd als onze geestelijk
adviseur.
Op zondagochtend ging de hele harmonie naar de Heilige mis die aan ons werd opgedragen. En om het
weekend af te ronden was er een gezamenlijke brunch waar we ook onze 5- en 10-jarge jubilarissen
gehuldigd hebben.

Als het je leuk lijkt om eens te komen kijken, of
als je graag een muziekinstrument zou willen
bespelen, kom dan gerust een keer langs op een
repetitie op donderdag tussen 19:45 en 21:45 uur

of zaterdag tussen 10:30 en 12:00 uur of stuur ons
een email, info@flos-carmeli.nl. We kunnen je
ouders dan ook meer informatie geven over
lidmaatschap en opleiding.
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alles om mensen met een lichamelijke beperking
Boottocht Zonnebloemafdeling
en de oudere generatie een onvergetelijke tijd te
Schaesbergerveld-Meezenbroek
bezorgen, zodat ook zij volop van het leven kunnen
Door een gulle gift van een anonieme sponsor konden wij iets bijzonders doen voor onze leden.
Wij, als bestuur van Zonnebloemafdeling Schaesbergerveld - Meezenbroek, hebben vervolgens de
koppen bij elkaar gestoken over de mogelijkheden
bij de beschikbare middelen. Wij kwamen uit bij
een boottocht op de Maas.
Ons bestuurslid Activiteiten heeft alles in het werk
gesteld om het een en ander te organiseren. Dit is
haar goed gelukt. Op 14 september 2018 zijn we

genieten. Samen laten we elke dag zien dat er véél
meer kan dan je denkt!
Daarbij ervaar ik, en dat geeft mij een goed gevoel, dat ook de overige bestuursleden samen met
de vrijwilligers, de schouders eronder zetten om
alles te kunnen organiseren en uitvoeren.
Een apart compliment aan deze groep is dan ook
zeker op zijn plaats.
Wij blijven zoeken naar nieuwe vrijwillig(st)ers,
want er is veel werk te doen. Denk maar aan het
maandelijkse bezoek van onze vrijwilligers aan
onze leden. De vrijwilligers zijn het hart van de organisatie; het bezoekwerk haalt veel ouderen uit
hun isolement.
Dus heeft u door de week een paar uurtjes vrij
en denkt u dat dit vrijwilligerswerk iets voor u is?
Meldt u dan aan. We stellen dit zeer op prijs.
Wilt u bezoek hebben van iemand van de Zonnebloem? Ook dan kunt u contact opnemen.
Ik hoop u op een van de activiteiten in 2019 te mogen ontmoeten en wens u hierbij alle veel plezier.
Henny van der Veeke. Voorzitter 06 13656558

met 65 personen in 1 grote en twee kleine busjes
voor rolstoelen en rollators gestapt. We gingen met
lachende gezichten richting Maastricht en stapten
uit bij rederij Stiphout. Hier gingen we aan boord
van een mooi en goed verzorgd schip om van daaruit de 4-sluizentocht te mogen beleven .
Bij aankomst eerst een lekker kopje koffie of thee,
met een stuk vla. Je kon kiezen uit 3 verschillende
vlaaien. Er was ook een accordeonist aanwezig die
er flink de stemming in bracht. Twee mensen van
de E.H.B.O. waren aanwezig als zekerheid voor
onze kwetsbare ouderen.
Men mocht, omdat het schitterend weer was, ook
op het bovendek gaan zitten. Daar was het lekker zonnig. Tijdens het genieten van de zeer mooie
omgeving en het wonder der sluizen, kon men lekkere drankjes nuttigen, die uiteraard gratis waren.
Rond de klok van 14.00 uur gingen we aan tafel om
aldaar te smullen van een uitermate goed verzorgd
diner. Onze leden hebben zichtbaar genoten van al
dat lekkers.
Het personeel hield met iedereen rekening en
leverde een prima service, waarvoor nog steeds
onze dank. Na het diner kreeg een ieder nog een
lekker drankje, waarna we helaas weer richting
huis moesten.
Ons bestuurslid Activiteiten had geregeld dat ook
daar de bussen weer netjes klaar stonden. Ook zij
verdient een dikke pluim, want iets regelen voor
zoveel personen, je moet het maar kunnen.
Iedereen is inmiddels veilig thuis gekomen en kijkt
terug op een bijzonder geslaagde dag.
Bij ons draait het om mensen. We zetten alles op

Noodmap niet ontvangen?
Begin november zijn noodmappen huis-aan-huis
verspreid. Dit is een map waarin u persoonlijke
gegevens als medicijngebruik, informatie over
allergiën, telefoonnummers van familieleden en
een reanimatieverklaring kunt noteren. Informatie
die belangrijk is voor hulpdiensten en in een acute
situatie kostbare tijd bespaart.
Heeft u een nee-nee sticker? Dan heeft u de map
niet ontvangen. U kunt de map dan afhalen bij
Buurtpunt The Break, Schandelermolenweg 24.
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'Aangifte
'Politiecursus voor Burgers'
Van begin september tot half november 2018 heeft
een vijftiental inwoners van de Heerlense wijk MSP
(Meezenbroek-Schaesbergerveld-Palemig)
deelgenomen aan het project 'Politiecursus voor
Burgers'.
Dit project is een initiatief van wijkagent Therry
van Hoorn, met als doel een brug te slaan tussen
burgers en politie. Uit naam van de politie zoekt hij
actief de samenwerking op met burgers uit zijn wijk,
om samen zorg te dragen voor zo veel mogelijk
veiligheid en leefbaarheid. Uit alle aanmeldingen
werd na een 'screening' een gemêleerd gezelschap
van MSP'ers samengesteld, dat de unieke kans
geboden kreeg om gedurende tien avonden
letterlijk een kijkje in de keuken van de politie te
komen nemen. De cursus vond voornamelijk plaats
bij BasisTeam Heerlen, van waaruit de politie haar
dagelijkse werkzaamheden uitvoert.
Op de eerste avond stond, naast een korte kennismaking, het thema 'nationale politie' op de
planning. Binnen dat kader werd uitleg gegeven
over de structuur van de politieorganisatie, en wat
daarin zoal is veranderd in de aanloop naar de
vorming van één nationale politie.
Tijdens de tweede bijeenkomst kwamen de thema's
'basis politiezorg' en
'gebiedsgebonden
politie/wijkgericht werken' ter sprake. Hierbij
kregen de cursisten uitleg over de dagelijkse
bezigheden die bij het werken bij de politie aan
bod komen en welke bevoegdheden de politie
daarbij heeft. Er werd onder andere uitleg gegeven
over de voertuigen en de uitrusting die de politie
voor de uitvoerig van haar taken ter beschikking
heeft. Enkele cursisten mochten een volledige
politiekoppel en een beschermend vest aantrekken,
en daarmee ervaren hoeveel gewicht aan uitrusting
een agent dagelijks meedraagt. Ook de nieuwe
uitschuifbare wapenstok ging rond, en één van de
cursisten werd zelfs in de handboeien geslagen.
De derde cursusavond vond plaats bij de
meldkamer in Maastricht, waar de cursisten van
heel dichtbij mochten meemaken wat er gebeurt
wanneer er een melding via 112 of 0900-8844
binnenkomt. Omwille van de privacy was het
uiteraard niet mogelijk om live mee te luisteren
naar de telefoongesprekken. Het was al een unieke
ervaring om in een opvallend politievoertuig mee
naar Maastricht en terug te rijden, al was het helaas
niet toegestaan om tijdens die rit heel even het
gevoel van 'blauw blauw' te ervaren. Wat wel opviel
is dat veel weggebruikers hun rijgedrag aanpassen
zodra een politievoertuig in zicht komt. Tijdens het
bezoek kregen de cursisten een aantal situaties
voorgelegd, waarin ze binnen enkele seconden
moesten beslissen hoeveel spoed ze aan een melding zouden geven als ze zelf als centralist aan de
slag zouden gaan. Dit bleek niet altijd gemakkelijk
te beoordelen, het gaf daarmee een goed beeld van
wat een centralist dagelijks voor zijn kiezen krijgt.

en Sociaal domein' waren de
onderwerpen van de vierde bijeenkomst. Een agent
die dagelijks actief is binnen het sociaal domein, gaf
(uiteraard zonder privégegevens van betrokkenen
prijs te geven) realistische voorbeelden van zaken
waar hij dagelijks mee te maken krijgt. Het was
bovendien indrukwekkend om te zien hoeveel
externe partijen daarbij betrokken kunnen zijn;
denk niet alleen aan de Gemeente, maar ook aan
instanties als Mondriaan, verhuurders, Bureau
Jeugdzorg, en ga zo maar door.
Voor de vijfde cursusavond stond 'Tactische en
Forensische Opsporing' op het programma.
Hierbij werd duidelijk dat tv-programma's als
'Flikken' en 'CSI' een sterk geromantiseerd
beeld schetsen van hoe een (sporen)onderzoek
daadwerkelijk in zijn werk gaat. De werkelijkheid
blijkt ontnuchterend anders: een agente van
de Recherche en een medewerker van het team
Opsporing gaven aan de hand van voorbeelden een
duidelijk beeld van hoe hun werk er uit ziet. Geen
naaldhakken en Armani pakken, maar vooral witte
overalls en mondkapjes.
Waar ongetwijfeld de meeste cursisten naar
uitkeken, was de avond waarop er een bezoek
werd gebracht aan het centrum voor Integrale
Beroepsvaardigheden
Training
(IBT)
in
Kerkrade. Hier werden zij van (heel) dichtbij
geconfronteerd met de manieren waarop agenten
in de praktijk met geweld omgaan. Met name het
interactieve karakter van deze avond viel erg in
de smaak: de cursisten mochten letterlijk in de rol
van politieagent kruipen. In diverse rollenspellen
werden ze in uitdagende geweldsgerelateerde
situaties geplaatst. Er mocht ook geoefend worden
met de nieuwe uitschuifbare korte wapenstok en
(oefen)pepperspray: enkele dappere agenten
stelden zich vrijwillig ter beschikking om de rake
klappen van de cursisten met stevige kussens
op te vangen. Door omstandigheden konden de
cursisten die avond helaas geen gebruik maken
van het meest indrukwekkende element van
de IBT: de schietbaan. De toezegging dat dit op
een later tijdstip kan worden ingehaald, nam de
teleurstelling bij hen weg.
Voor cursusavond zeven was een Officier van
Justitie uitgenodigd om te vertellen over haar werk
bij het Openbaar Ministerie. Zij deed dit met zo veel
enthousiasme dat de hele avond aan dit onderwerp
is besteed. De cursisten kregen van haar een open
uitnodiging om met z'n allen een keer een echte
zitting in de rechtszaal bij te komen wonen.
De achtste avond stond ingepland voor 'Flex M.E.'
en 'Cybercrime'. De cursisten leerden dat de
'echte' M.E.' veel meer is dan de knokploeg die we
kennen van de media. Het zijn reguliere agenten
("de platte pet") die naast hun dagelijkse taken de
rol van M.E.'er vervullen. De cursisten kregen een
volledige M.E. uitrusting te zien, en aan de hand
van levendige anekdotes werd een goed beeld
geschetst van hoe het werk van een M.E.'er er in
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de praktijk uit ziet. Tijdens het tweede deel van
die avond kregen de cursisten handvaten hoe men
zich tegen criminaliteit via internet kan wapenen.
Denk daarbij aan criminelen die via internet proberen privégegevens van mensen te bemachtigen
(phishing), aan identiteitsfraude, aan het inbreken
op computers van anderen (hacken), of andere
illegale feiten die door middel van een computer
worden gepleegd.
Op de negende avond kregen de cursisten,
waarschijnlijk voor het eerst in hun leven,
verboden stoffen als hasj, wiet, cocaïne, en
heroïne in hun handen. Uiteraard werd alles weer
netjes ingeleverd. Er werd uitleg gegeven over de
werking van deze middelen, en over de aanpak
van drugsoverlast in de gemeente Heerlen door de
jaren heen ("Operatie Hartslag").
Op de tiende, en helaas tevens laatste cursusavond,
kregen de cursisten een uitgebreide rondleiding
door het politiebureau. Ook het cellencomplex werd
bezocht, een deel van het bureau waar je als burger
normaal gesproken liever niet komt. Daarna was
het tijd voor de formele afronding van het project,
waarbij aan de deelnemers een officieel certificaat
plus een ordner met naslagwerk werd uitgereikt.
De cursisten kijken dankbaar en tevreden terug
op een bijzonder leerzame periode, waarin zij met
andere ogen naar het werk van/bij de politie zijn
gaan kijken. Absoluut een waardevolle cursus!
Wat tijdens de cursus meerdere keren ter sprake
is gekomen, is het gegeven dat de politie (toch
de instantie die geacht wordt de veiligheid in de
maatschappij te borgen), een zorgwekkend capaciteitsprobleem heeft en minder bevoegdheden dan
velen voorafgaand aan de cursus dachten. Door dit
van redelijk dichtbij mee te maken (en vooral door

in een informele setting te spreken met de mensen
die dagelijks een politietaak vervullen) is er meer
wederzijds begrip gekweekt. Door dit project is er
dan ook echt een brug geslagen tussen de politie en
de deelnemende burgers, wat in de toekomst kan
leiden tot kortere lijnen en meer burgerparticipatie.
Enkele voorbeelden daarvan zijn al bekend. Zo
weten de cursisten nu veel sneller hun weg te
vinden richting de wijkagent, en zijn ze beter op de
hoogte van situaties waarin de politie wel of niet
het juiste aanspreekpunt is bij een probleem. Mede
hierdoor zijn er, zelfs binnen de looptijd van het
project, al een aantal concrete zaken opgepakt.
Doordat de cursisten de opgedane kennis kunnen
delen met mensen uit hun omgeving, is het de
bedoeling dat deze zich als een soort inktvlek gaat
verspreiden. Als het gaat om het verbeteren van de
veiligheid en leefbaarheid in de wijk, is er namelijk
een belangrijke taak weggelegd voor de burgers;
de politie kan het niet allemaal alleen.
Het project krijgt nog een vervolg in de vorm van het
'voetstappenproject' en een bijeenkomst waarbij
ex-inbreker Evert Janssen een bezoek aan de buurt
zal brengen. Tijdens de laatste cursusavond was
er ook een afgevaardigde van BasisTeam Kerkrade
aanwezig, die zodanig onder de indruk was van
dit project dat hij het in zijn eigen regio ook wil
gaan starten. De cursisten uit MSP hebben zelf het
initiatief opgepakt om ook na de cursus met enige
regelmaat als groep bij elkaar te komen. Wellicht
dat daaruit nog verdere initiatieven voor en door
MSP ontstaan.
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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

Kapsalon Pakbiers

Pedicure-Salon

Sandra en Josanne Vanovermeere

Jolanda

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

Heerlijk en ontspannen uw
voeten laten verwennen

Gelieve volgens afspraak

Tel. 045-5720290

St. Barbarastraat 122, 6415 RZ, Heerlen-Palemig

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

Vuurwerk
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Voorkom ongelukken met
vuurwerk
Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is
een leuke, mooie traditie. Dat vindt ook de politie.
Maar elk jaar worden politie en ziekenhuizen
geconfronteerd met ernstige verwondingen bij
kinderen en volwassenen door verkeerd gebruik
van vuurwerk. Voor een belangrijk deel is dat
te wijten aan illegaal, meestal zwaar vuurwerk,
waarop gebruiksaanwijzingen en vaak ook lonten
ontbreken.
Maar dit is ook te wijten aan het verkeerd gebruik
van legaal vuurwerk. De tip van de politie voor een
zo veilig mogelijke jaarwisseling: houd het bij legaal
vuurwerk en houd je goed aan de voorschriften die
daarop staan. Niemand wil het nieuwe jaar in met
schade of letsel. Bij veel ongevallen is sprake van
verboden vuurwerk zoals strijkers, mortierbommen,
cobra’s, bengaals vuur en lawinepijlen.
Het wordt illegaal aangeboden. Wie het opslaat,
neemt grote veiligheidsrisico’s met kans op massaexplosies. Om die reden pakken politie en justitie
de handel, het vervoer én de opslag ervan hard
aan.
Weet u waar illegaal vuurwerk is opgeslagen
dan wel wordt verkocht? Belt u dan een van de
wijkagenten. Wilt u anoniem blijven, dan kunt u
ook gebruik maken van de tiplijn Meld Misdaad
Anoniem, via het nummer 0800-7000 of via de
website www.meldmisdaadanoniem.nl. Heeft u
overlast van vuurwerk? Bel dan 0900-8844.
Veilig vuurwerk
Vuurwerk, verkocht door erkende vuurwerkhandelaren, moet voldoen aan een aantal eisen.
Daarmee wordt het afsteken ervan zo veilig mogelijk
gemaakt. Goedgekeurd vuurwerk is altijd voorzien
van een lont, het opschrift ‘Geschikt voor particulier
gebruik’ en een Nederlandse gebruiksaanwijzing.
Afsteken vuurwerk
Legaal vuurwerk mag door iedereen vanaf 16
jaar dit jaar op 28, 29 en 31 december worden
gekocht (maximaal 25 kilogram per huishouden)
en uitsluitend tussen 31 december 18.00 uur en 1
januari 02.00 uur worden afgestoken.
Wordt iemand betrapt op het afsteken van
vuurwerk buiten deze tijden dan volgt er een likop-stukbeleid. Al het vuurwerk wordt in beslag
genomen en een boete volgt. Minderjarigen
worden, in principe, doorverwezen naar bureau
Halt en kunnen zich meteen melden in het nieuwe
jaar voor het ondergaan van hun straf. De politie
voert extra surveillances uit in deze periode.
Nog één tip: ruim direct na de jaarwisseling de
vuurwerkresten op. Dit voorkomt dat de volgende
ochtend ongelukken kunnen gebeuren met kinderen
die ermee willen spelen. Veel informatie is ook terug
te vinden op de website van de rijksoverheid: www.

rijksoverheid.nl/ onderwerpen/vuurwerk.
Ik wens u fijne, prettige en vooral veilige dagen
toe.
Wijkagenten Therry en Patrick (Bron: Jos Larue)

De Buurtcamping Heerlen

DE BUURTCAMPING KOMT NAAR
HEERLEN
Een park in Heerlen wordt volgend jaar voor drie
dagen omgetoverd tot een buurtcamping waar
buurtbewoners van de wijken GMS, MSP, Beersdal,
Zeswegen/N.Husken, Eikenderveld en Centrum
voor worden uitgenodigd.
De Buurtcamping is een plek waar de buurtbewoners
elkaar op een totaal ándere manier kunnen
ontmoeten en leren kennen. Daarvoor is er animatie,
is er een “eetzaal” voor de gezamenlijke maaltijden,
zijn er natuurlijk ook sanitaire voorzieningen en
toezicht. Er zal zelfs een campingwinkeltje zijn en
een uitleen van kampeerspullen. De bedoeling is om
van De Buurtcamping een jaarlijks terugkerende
activiteit maken. De Buurtcamping is geschikt voor
zowel gezinnen, alleenstaanden, jongere en oudere
buurtbewoners, rijk en arm. Een extra warm
welkom is er voor hen die om financiële redenen
niet op vakantie kúnnen.
Behalve dat de buurtbewoners uit verschillende
geledingen elkaar op De Buurtcamping kunnen
ontmoeten en leren kennen, draagt dit bij aan het
versterken van de wijk en de binding met de wijk.
Om dit allemaal mogelijk te maken is De
Buurtcamping
op
zoek
naar
enthousiaste
buurtbewoners, één uit iedere wijk, die samen als
vrijwilliger hun schouders onder de organisatie
willen zetten.
Wil jij mee-organiseren? Neem dan contact
op met René Westerman uit GMS of met de
buurtorganisatie. René is bereikbaar via 0634790991 of rene.westerman@gmail.com
Voor meer informatie kijk op www.debuurtcamping.nl, op Facebook naar De Buurtcamping Heerlen en/of kijk op Youtube naar Kom uit je Bubbel.
Op Youtube zijn met de zoekopdracht “de buurtcamping” veel filmpjes over ervaringen op buurtcampings te vinden.

Heeft u tijdens de feestdagen visite en
geen tijd/zin om te koken!!
Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd.
Rotterdamstraat 100A Heerlen
Tel. 045 - 707 40 66
Di. t/m zat. 11:00 - 19:00 uur
Zondag en maandag gesloten

Menu 1 VEGAN

Menu 2

Bami of Nasi goreng
Gado Gado (tofu,tempeh)
Pisang Goreng
Cassave of Emping

Roti (kipfilet)
Baka Bana + pindasaus
traffasi

€ 13,00

€ 13,50

Menu 3

Menu 4

Sajoer Lodeh
Frikadel Pan
Witte Rijst
Pisang Goreng
Kroepoek
Atjar

Witte rijst
Rendang en Semoor
Ketjap Kip
Sambal Telor (pittig ei)
Sambal boontjes
Kroepoek en Atjar
Pisang Goreng

€ 15,00

€ 18,50

Zelf samenstellen kan natuurlijk ook.
U hoeft het alleen nog thuis op te warmen.
Bestel minimaal 1 week van te voren.
Wij zijn tijdens de feestdagen geopend

Kijk voor onze
volledige menukaart
op Facebook Surindi

Maandag 24 december
Dinsdag 25 december
Woensdag 26 december
Maandag 31 december
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