
HÉT GRATIS HUIS AAN HUIS BLAD OVER O.A. WONEN, ZORG, ONDERWIJS, MOBILITEIT EN LIFESTYLE IN HÉÉL PARKSTAD EN OMSTREKEN

Stoere vaders!
Na moeders in de vorige editie nog helemaal in het zonnetje te hebben gezet, komen nu de vaders aan de 
beurt. Op vaderdag, zondag 20 juni, worden alle vaders weer eens extra verwend. Je vindt hier enkele tips, 
beginnend met een heerlijk ontbijtje tot een spannende verrassing voor zijn hobby's als sporten, bbq-en 
en tuinieren, want dat hebben deze stoere mannen toch minimaal één keer per jaar verdiend.
Lees verder het exclusieve interview met Mister Pinkpop, Jan Smeets en zie wat er allemaal in Parkstad en 
omgeving voor het hele gezin te zien en te doen valt, want ja, we mogen weer!
Vul bovendien de maandelijkse woordzoeker in en maak kans op wederom mooie prijzen, waaronder een 
vaderdagontbijt. Vanaf 11 juni kunnen we ons hart weer ophalen tijdens een maandlang EK-voetbal. Knip 
het handige speelschema uit, hang het op en vul iedere dag de uitslagen in. En wil je ook hiermee extra 
prijzen winnen, lees dan de inzendinstructies op pagina 11.

MEI 2021 | NUMMER 16

IN ONS VOLGENDE NUMMER 
(IN JUNI): 

ZOMER IN 
AANTOCHT 

& MEER
OOK ADVERTEREN VANAF € 175,-? 

BEL 06-50298807

PAGINA 2 
PUZZEL MEE EN WIN
PAGINA 3
JONGEN OPTICIENS & 
OPTOMETRIE / HARRY 
MAAS MODESCHOENEN
PAGINA 4 
GEMEENTE HEERLEN / 
KINDER OPVANG PARKSTAD 
/ STYLE ET COMFORT /
GAIAZOO

PAGINA 5 
KLINIEK MOSADERMA
PAGINA 6
SHOPPEN VOOR MANNEN
PAGINA 7 
MEANDER / KURNIG LICHT
PAGINA 8 
MANNEN EN BBQ 
/ PRO-TAND / 
SHOWROOMMODELLEN

PAGINA 9
NAANHOF / REGIOBANK / 
DELIFRANCE / PETER WIND 
/ HART FOR HER
PAGINA 10
SPORT 2000 PARKSTAD
PAGINA 11 
DOE MEE EN GEEF DE 
WINNAAR VAN HET EK 
DOOR
PAGINA 12 
VADERDAG CADEAUTIPS

PAGINA 13 
GENIETEN BIJ DE KAPPER
PAGINA 14 
MEUBELKLINIEK LIMBURG / 
GROENE START / ISDBOL
PAGINA 15
HEERLEN MIJN STAD / 
DOUANIERS IN NIEUW 
UNIFORM

PAGINA 16 
INTERVIEW JAN SMEETS 
EN NIEK MURRAY VAN 
PINKPOP
PAGINA 17
VERVOLG PINKPOP / 
CHOCKDEE / GEMEENTE 
HEERLEN
PAGINA 18 
OOGWERELD ROEKS / 
KRINGLOOP LENTJHEUVEL / 
MABS4.0

PAGINA 19
LENTE ACTIVITEITEN / 
GEMEENTE HEERLEN
PAGINA 20
RTV PARKSTAD / VISTA 
COLLEGE
PAGINA 21 
HUISARTSENPOST / 
MANDERS INTERIEURS / 
APETITO

PAGINA 22
STEINERBOS / 
BUURTSCHAKEL / HR 
FACILITIES / GEMEENTE 
HEERLEN
PAGINA 23
HOU JE AAN DE SNELHEID 
/ GEMEENTE HEERLEN / 
STEINERBOS / OOGWERELD
ROEKS
PAGINA 24
SEVAGRAM

DOE MEE EN WIN! 
EK PRIJSVRAAG 

OP PAGINA 11
MET MOOIE PRIJZEN 

T.W.V. €300,-

PINKPOP 
INTERVIEW 

OP PAGINA16+17



2

COLOFON
Maanduitgave Parkstad Lee� ! 

2e jaargang, mei 2021, editie 16

Oplage: 120.000 (gratis h.a.h.)

Verspreidingsgebied:
Regio Parkstad: Heerlen, Brunssum, 
Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, 
Simpelveld en Voerendaal.
Regio Westelijke-Mijnsteek: Schinnen, 
Oirsbeek, Amstenrade, Doenrade, Puth en 
Sweikhuizen.
Regio Heuvelland: Mechelen, Vijlen/Lemiers, 
Bocholtz, Wahlwiller, Eys, Nijswiller, Partij/
Wittem, Wijlre, Gulpen, Schin op Geul, Vaals 
en Valkenburg.

Redactie
Context4You
parkstadlee� @randalesser.nl
Fotografi e
JustInAMoment
Acquisitie
Randal Esser Sales & Media
Lay-out en vormgeving
Di-gitta-al
Druk
Print Power Nederland, Melick

Uitgever
Randal Esser Sales & Media
Van der Scheurstraat 109
6413 VG Heerlen
+31 (0)45 750 95 50
+31 (0)650 29 88 07
mail@randalesser.nl
www.randalesser.nl

Volg ons ook op:
Facebook: Parkstad Lee� 
Instagram: ParkstadLee� 

Copyright©2021 Randal Esser Sales & 
Media. All rights reserved.

De inhoud van dit blad is met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld. De uitgever 
aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor 
mogelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik 
van de in deze uitgave aangeboden informatie. 
Aan de aangeboden informatie kunnen evenmin 
rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten 
voorbehouden
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STOERE VADERDAGOMELET MET 
KOFFIE EN JUS D'ORANGE

SCAN DE QR-CODE VOOR 
DE DIGITALE EDITIE
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woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing

                               Oplossing

Maak kans op een heerlijk 
vaderdagontbijt, aangeboden 
door Délifrance Heerlen!

1E PRIJS: 
Vaderdagontbijt voor 
2 personen t.w.v. € 25,00

2E PRIJS: 
Luxe ontbijt voor 2 personen 
t.w.v. € 15,00

3E PRIJS: 
Ko�  e of thee met gebak
naar keuze t.w.v. € 7,50

STUUR JE ANTWOORD VOLLEDIG 
MET NAAM, WOONPLAATS EN 
TELEFOONNUMMER VÓÓR 13 JUNI 2021 
NAAR PARKSTADLEEFT@RANDALESSER.NL

Het is vaderdag en je wilt je vader verwennen vanaf het moment dat hij wakker wordt. Zelf 
wil je er natuurlijk ook weer niet teveel werk hebben. Nou, dan hebben wij het perfecte 
vaderdagontbijtje voor je papa samengesteld. Een heerlijke boerenomelet, stoer, makkelijk en 
snel! Wees eerlijk, welke stoere papa wil nou niet op deze manier wakker gemaakt worden?

INGREDIËNTEN (2 PERS.):
• 125 gram gerookte spekblokjes
• 1 rode ui
• ½ groene paprika
• 50 gram champignons
• 4 eieren
• 100 ml melk
• peper
• (verse) bieslook
• 50 gram geraspte kaas.

BEREIDINGSWIJZE:
1.  Bak de spekjes op hoog vuur in een koekenpan 

knapperige, zónder boter of olie (er komt genoeg 
vet uit de spekjes). Dit vet wordt straks weer 
gebruikt om de boerenomelet in te 
bakken.

2.  Pel en snipper ondertussen de 
ui. Was de paprika, verwijder 
de steel en zaadjes en 
snijd het vruchtvlees in 
kleine blokjes. Maak de 
champignons schoon en 
snijd in kleine stukjes. Voeg 
toe aan de spekjes, en bak 
de groenten in 5 minuten 
zacht.

3.  Kluts de eieren met de melk in een kom, en breng 
op smaak met peper en bieslook (liefst geen 
zout omdat de spekjes al vrij zout zijn).

4.   Voeg de geraspte kaas toe en giet het geheel in 
de koekenpan. Verdeel de kaas en de groenten 
gelijkmatig over de pan.

5.  Draai het vuur laag en plaats een deksel bovenop 
de koekenpan. Na 4 minuten is de bodem gaar en 
laat je de omelet uit de pan op een bord glijden.

6.  Leg de koekenpan bovenop het bord en keer de 
pan mét bord om, zodat de ongebakken kant 
van de omelet in de pan komt te liggen. Bak deze 
andere zijde nog 2-3 minut en. Laat de omelet op 
het bord glijden en snijd hem in pizzapunten.

SERVEERTIP: 
Neem een dienblad en om het geheel 

compleet te maken, serveer je naast 
het bord met de omelet een kopje 

ko�  e en een glaasje jus d'orange. 
Vergeet ook je vaderdagcadeautje 
en gedichtje niet!

PUZZEL MEE EN WIN! 

PUZZELWINNAARS 
APRIL-EDITIE
DE JUISTE OPLOSSING WAS:
‘LEKKER GENIETEN VAN JE TUIN’
De prijzen, aangeboden 
door Eurohandel in Heerlen:

1STE PRIJS: waardebon t.w.v. € 100,00
M. Kouters - Brunssum 
2DE PRIJS: waardebon t.w.v. € 50,00
E. Bouwens - Doenrade
3DE PRIJS: waardebon t.w.v. € 25,00
S. de Vos - Kerkrade

IEDEREEN VAN HARTE GEFELICITEERD! 
JULLIE WORDEN SNEL BENADERD VOOR DE 
OVERHANDIGING VAN DE PRIJS.

NIEUWTJESBOX
Graag luisteren wij ook naar de inwoners van 
Parkstad e.o. Dus hee�  u interessante nieuwtjes 
of leuke weetjes in en over uw buurt te melden op 
het gebied van evenementen, jubilea, vereniging, 
wonen, zorg, lifestyle, mobiliteit of onderwijs? 

Meld dit dan bij de redactie: 
parkstadlee� @randalesser.nl. 
De redactie maakt hier per editie een keuze 
uit en gee�  geen garantie voor plaatsing.

OOK ADVERTEREN IN 
DE VOLGENDE UITGAVE
IN JUNI? 
BEL DAN 06-50298807



HARRY MAAS MODESCHOENEN: 
EEN BEGRIP IN DE REGIO
Menig bedrijf hee�  afgelopen jaar als zeer zwaar ervaren; zo ook Harry 
Maas Modeschoenen. Toch hanteert dit alom bekende familiebedrijf een 
formule die daarmee zelfs een moeilijke periode als deze hee�  weten te 
trotseren; Kirsten Maas, vrouw van eigenaar Ralph Maas, vertelt hoe.

“Zelf ben ik voornamelijk parttime achter de coulissen van ons mooie bedrijf 
actief. Maar ik help ook regelmatig mee in de winkel”, legt Kirsten uit. “Op 
die manier hoor je wat er onder de mensen speelt en waar behoe� e aan is, 
zodat je hier bij de inkoop van je collectie rekening mee kunt houden.”

VERTROUWD
In 1954 richtte Harry Maas het bedrijf op om het naderhand aan diens neef 
Bert over te dragen. Twaalf jaar geleden nam mijn man Ralph de zaak van 
zijn vader over, maar omdat de naam Harry Maas inmiddels een dusdanig 
begrip geworden is, moeten we er niet aan denken deze te wijzigen. We 
hebben in de loop der jaren een dusdanige vaste klantenkring opgebouwd, 
waaronder opa's en oma's die als kind al bij ons schoenen kwamen kopen 
en die nu met hun kleinkinderen komen. Hier zijn we uiteraard hartstikke 
trots op. Het gee�  niet alleen het vertrouwen van de klant aan, maar ook 
dat wij voor elke lee� ijdscategorie de juiste schoen in huis hebben”, aldus 
Kirsten.

KWALITEITSMERKEN
“Waar onze goede naam van overeind blij� ? Nou, dat komt voornamelijk 
door de kwaliteit en service die wij al sinds jaar en dag leveren. Onze 
kwaliteitsmerken bieden comfort en gaan lang mee. Voor mannen hebben 
wij onder andere populaire schoenen en sneakers van Floris van Bommel, 
Giorgio en Blackstone. In de damescollectie hebben we modieuze schoenen 
van DL Sport, Copenhagen en Nubikk. Voor de kids hebben we ondermeer 
de zeer comfortabele schoenen van Red Rag, Hip en Clic. Vanwege onze 
expertise en jarenlange ervaring van onze verkopers komen klanten van 
heinde en ver.”

SERVICE
“Voordat de coronacrisis begon, hadden wij gelukkig al een goede website 
gebouwd, zodat we klaar waren voor online bestellingen in de periode dat 
we de winkel moesten sluiten. Ralph en ik zijn toen persoonlijk de schoenen 
in de regio aan huis gaan bezorgen, hetgeen door onze klanten zeer 
gewaardeerd werd. We zijn echter blij dat we de mensen ook weer in onze 
winkel mogen ontvangen, zodat we hen als vanouds van persoonlijk advies 
kunnen voorzien”, lacht Kirsten.

AKERSTRAAT 12
6411 HA HEERLEN

045-5714856 
INFO@JONGENOPTICIENS.NL

PORSCHE DESIGN IS EEN STOER EN TOONAANGEVEND MERK VOOR MANNEN DIE VAN LUXE HOUDEN. DE BRILLEN, 
LEESBRILLEN EN ZONNEBRILLEN ZIJN VOORAL TE HERKENNEN AAN HET STRAKKE, FUNCTIONELE EN PURE DESIGN. 
OOK WORDT ER VEEL GEBRUIK GEMAAKT VAN TITANIUM, ROESTVRIJSTAAL EN HIGHTECH KUNSTSTOF VOOR EEN 
OPTIMAAL DRAAGCOMFORT. DOOR DECORATIEVE ELEMENTEN ACHTERWEGE TE LATEN EN JUIST DE FOCUSSEN OP 
PUURHEID IS DE LUXE UITSTRALING VAN PORSCHE DESIGN ONTSTAAN. BIJ JONGEN OPTICIENS & OPTOMETRIE 
VINDT U EEN GROTE COLLECTIE ZONNEBRILLEN, MONTUREN EN LEESBRILLEN VAN PORSCHE DESIGN. 

Raadhuisstraat 24    Heerlen      www.harrymaas.nl      045-5714473

   DÉ cadeau’s voor een fantastische

         VADERDAG
voor de BESTE

VADER



10% KORTING
Op het gehele assortiment

Bij inlevering van deze bon.

bij:

Bleijerheiderstraat 174, 6462 AR Kerkrade // Tel: 045 - 5454194
www.style-et-comfort.nl

UW PROFESSIONELE ADRES VOOR ONDERHOUD, 
REPARATIE EN LEVERING VAN BETROUWBARE 
OCCASIONS TEGEN SCHERPE PRIJZEN.

AUTO PARKSTAD | HEERENWEG 1 -  6414 AC HEERLEN | +31(0) 45-567 96 96  |  WWW.AUTOPARKSTAD.NL

#SamenTegenEenzaamheidHeerlen

Eenzaamheidkan iedereenoverkomen

045 560 40 04

Gun je kind een vliegende start!
Vanaf 2 jaar kan uw kind naar de peuteropvang. In iedere wijk 
van Landgraaf en Kerkrade bieden we peuteropvang aan. 

Alle kinderen mogen 16 uur per week naar de opvang en de 
kosten zijn inkomensa�ankelijk, zodat peuteropvang voor 
iedereen betaalbaar is! 

Wij werken met een programma voor voor- en vroegschoolse 
educa�e (VVE). Zo wordt uw kind extra goed voorbereid op de 
basisschool. 

Kijk voor al onze loca�es op onze website en meld je kind snel 
aan!

Kom je 
ons weer   

bezoeken?

Elke dag geopend vanaf 10.00 uur  |  Gaiaboulevard 1 Kerkrade (NL) Volg ons via

Vergeet niet 
vooraf je 
E-ticket te 
reserveren!



Hand- en 
polschirurgie

De pijn bij hand- en polsklachten kan echt vervelend zijn. 
Plastisch chirurg, drs. A. Michels ziet wekelijks mensen met 
deze klachten op haar spreekuur bij Kliniek Mosaderma in 
Hoensbroek. ‘Pijn, of het niet goed kunnen strekken en buigen 
van de handen en vingers, kan verstrekkende gevolgen 
hebben voor iemands functioneren. Fijn dat we echt iets voor 
deze mensen kunnen betekenen.’

Schuureikenweg 60 | Hoensbroek
T 045 2080887 | www.mosaderma.nl

Denk bij pijnklachten aan hand en pols aan het carpaal tunnelsyndroom, 
trigger finger, de ziekte van Dupuytren of een ganglion of cyste die 
problemen veroorzaakt. De handen bestaan uit complexe structuren. 
Op een relatief klein oppervlakte komen veel botjes, bloedvaten, spieren, 
pezen en zenuwen samen. Wat veel mensen niet weten, is dat hand- en 
polschirurgie naast aangezichtschirurgie een belangrijk specialisme is binnen 
het vakgebied plastische chirurgie. Drs. Michels heeft een passie voor het 
verfijnde werk wat haar bij zowel de operaties aan de hand, de pols als het 
aangezicht goed van pas komt. 

Bij Kliniek Mosaderma doen we alleen dagbehandelingen. Door onze 
kleinschaligheid hebben we tijd en ruimte om goed naar onze patiënten te 
luisteren en samen tot een behandelplan te komen. Mensen kunnen binnen 
een week al bij ons terecht en dat is prettig, vooral als je echt last ondervindt 
van je aandoening. 

Plastische chirurgie
Naast hand- en polschirurgie is 
tumorchirurgie bij huidkanker een 
belangrijk onderdeel van plastische 
chirurgie bij Kliniek Mosaderma. 
Tevens kun je hier onder andere terecht 
voor een ooglidcorrectie, wenkbrauwlift, 
littekencorrectie, botox, fillers, of een 
liposuctie. 

Vergoeding
Medische behandelingen zijn met een verwijzing van de huisarts conform 
de reguliere zorg vergoed. Hiervoor hebben we afspraken met alle grote 
zorgverzekeraars. 

Patiënt aan het woord
‘Voor de behandeling aan mijn pols, heb ik gekozen voor Kliniek Mosaderma. 
En daar heb ik zeker geen spijt van. Dichtbij mijn woonplaats en geen lange 
wachttijden. Alle medewerkers waar ik mee in aanraking kwam, waren zeer 
patiëntgericht. Erg prettig als je zenuwachtig bent en je angstig voelt. Van 
te voren werd heel goed en duidelijk uitgelegd hoe het behandeltraject zou 
verlopen. Zelfs met de nodige humor om mij gerust te stellen. Dat kon ik echt 
waarderen. Door de korte termijn waarop ik bij Mosaderma terecht kon, de 
goede zorg en zeker ook de nazorg, zou ik mijn familie, vrienden en andere 
bekenden naar deze kliniek verwijzen.’

Ron Bogaards, behandeld aan een ganglion
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ShoppenShoppen

M A N N E N 

Lekker gemakkelijk groen voor vader
www.bijstox.nl

Altijd goed...
www.douglas.nl

Voor de hippe vaders!
www.harrymaas.nl

Voor echte mannen
www.luxuryformen.com

Mooi zomers voor op het terras
www.harrymaas.nl

Stevig tempo
www.hendriksmodeheerlen.nl

Voor als je het niet meer weet
www.harrymaas.nl



UNIEK LICHT
Bent u op zoek naar karaktervolle, fraai ontworpen  
en goed geproduceerde design verlichting?
Zoals model Lix van IP44. Handig. Elegant.  
Snoerloos. Mooi bij dag en nacht. Aardig uniek?  
Laat u dan inspireren in onze showroom!

Model Lix is er in 7 eigentijdse kleuren

Lig jij
de hele

zomer op
de bank?

Of ga je
aan de
slag met
oma Ank?

www.werkenbijmeander.com | 045 561 61 30

Kom in de zomer werken bij Meander!

“Vakantiewerk in de zorg 
verbreedt je horizon”
MeanderGroep is altijd op zoek naar frisse, gedreven en verantwoordelijke 
jongeren, die in de zomervakantie zin hebben om hun handen uit de mouwen 
te steken voor onze klanten en 
bewoners.

Vakantiewerk in de zorg is een 
enorme kans voor oriëntatie en 
om ervaring op te doen. Maar 
los daarvan is het ook gewoon 
ontzettend leuk. Of je nu al een 
zorgachtergrond hebt of niet.

Meike Stassen volgt de HBO-
opleiding Verpleegkunde en 
heeft vakantiewerk gedaan 
binnen MeanderGroep. Hoewel 
ze eerder al stage had gelopen 
binnen de thuiszorg van de 
organisatie, kwam ze nu terecht 
in wijkzorgcentrum Heereveld. 
Tijdens haar vakantiewerk kreeg ze een veel beter beeld van wat er allemaal 
mogelijk is in de zorg: “Als je een zorgopleiding volgt, is het juist leuk om 
ergens te werken waar je nog nooit hebt gewerkt. Zo kun je je horizon 
verbreden.”

Dat is wat Meike betreft hét grote voordeel van vakantiewerk: dat je je kunt 
oriënteren op welk werkveld bij jou past. “Als je nog niet helemaal zeker weet 
wat je wilt, is vakantiewerk een hele goede bevestiging. Je bent geen stagiair, 
maar ervaart echt hoe het is om zelfstandig te werken in de zorg en of dit 
bij je past. Het is belangrijk dat je alle vlakken van de zorg een keertje hebt 
gezien. Pas dan kun je je keuze maken.”

Interesse in vakantiewerk in de zorg? 
Ga dan naar www.werkenbijmeander.com 
of bel naar 045-5616130.
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Hovenstraat 135 
6374 HC Landgraaf

Tel. 045-533 33 55
www.pro-tand.eu

Dé tandheelkundige, 
tandprothetische en 
implantologiepraktijk 

onder één dak.

MOOIE GEZONDE TANDEN VOOR IEDEREEN
pro-tand een tandheelkundig centrum met specialisme esthetische 
tandheelkunde. In landgraaf vinden we de mondzorg praktijk pro-
tand, gericht op het herstel van het gebit met uitgangspunt mooie 
gezonde tanden.

BEHANDELPLAN
Met iedere patiënt maken wij een persoonlijk behandelplan gericht 
op de wensen van de patiënt. Hierbij worden de wensen van de 
patiënt in kaart gebracht en daarna de mogelijkheden besproken. 
Door middel van de nieuwste technologie kunnen de esthetiek 
vaak enorm verbeteren, denk hierbij aan kronen, facings etc.

TEAM
Het team bestaat uit diverse behandelaars waaronder een esthe-
tische tandarts, mondhygiëniste en tandprotheticus. Daar naast is 
er inpandig een eigen laboratorium.  

SHOW
ROOM
MODELLEN

Gun je interieur een designermeubelstuk!
Met meer dan 2000 verschillende showroommodellen van topmerken, is er altijd wel een meubel 
dat past bij jouw interieur! En met de hoge kortingen die wij bieden krijg je ook nog eens more for 
less. Een greep uit ons aanbod:

     Groot aanbod topmerken                     Hoge kortingen       Direct leverbaar

De outlet voor
showroommodellen
van topmerken www.showroommodellen.nl

Designmeubels waren nog nooit zo toegankelijk. Ontdek nog veel meer unieke meubels op:
www.showroommodellen.nl

Prijswijzigingen en mogelijke typefouten onder voorbehoud.

Leolux Papageno fauteuil

van € 2.230,- voor 1169,-
    -48 %

Vitra Suita chaise longue

van € 3.810,- voor 2500,-
    -34 %

Rolf Benz eetkamertafel

van € 4.506,- voor 2495,-
    -45 %

Auping Criade boxspring

van € 6.710,- voor 4797,-
    -29%

Parkstad_leeft_mei_125_190.indd   1 12-05-2021   12:13

Wat is dat toch 
met mannen 
en een bbq?
Een doorsnee man is normaliter geen keukenprinsesje. 
Maar zet hem achter de bbq en hij is in zijn element. 
Blijkbaar is barbecuen hét koken voor mannen. Herken 
je het bij jouw man, vriend of vader als hij zegt: “Zou jij 
vis willen kopen woensdag, want dan wordt het mooi 
weer.” Wat is dat toch met mannen en een bbq?

Rolverdeling man/vrouw
Hoe gaat dat met mannen en een bbq? Hoef jij als vrouw dan 
niets te doen of heb je toch nog een rol hierin.? Hieronder vind je 
enkele handelingen als illustratie voor de rolverdeling tijdens het 
barbecuen. 

Man: haalt de bbq en de houtskool uit de schuur.
Vrouw: maakt de grill schoon.
Vrouw: doet de boodschappen.
Vrouw: maakt de salades klaar.
Vrouw: maakt de bereiding voor de vis en de spareribs klaar.
Vrouw: legt alles mooi op een schotel samen met alle 
benodigdheden.
Vrouw: brengt de schotels naar de man, die naast de bbq staat 
en een biertje drinkt.
Man: legt de vis en de spareribs op de grill.
Vrouw: dekt de tafel.
Vrouw: maakt het dessert klaar.
Vrouw: waarschuwt man, die in een tuinstoel zit, dat de vis en de 
spareribs aan het aanbranden zijn.

Man: neemt de bijna aangebrande vis en spareribs van de grill en 
brengt ze naar de tafel.
Vrouw: zorgt voor de groenten op de borden en zet ze op tafel.
Man: zorgt voor de drank.
Vrouw: ruimt de tafel af en zet ko�  e.
Vrouw zorgt voor de ko�  e en het dessert.
Vrouw: ruimt tafel af.
Vrouw doet de afwas en ruimt de keuken op.
Man: laat de bbq staan, want de houtskool is nog warm.
Man: vraagt aan de vrouw of ze niet blij is dat ze vandaag niet 
hee�  hoeven koken.
Man: besluit zelfi ngenomen dat vrouwen nooit tevreden zijn.

Kortom: mannen vinden het buitengebeuren prachtig. Het hee�  
waarschijnlijk te maken met het ‘kampvuur-gevoel’. Beetje fi kkie 
stoken, biertje erbij en genieten. Maar zodra de man binnen kookt, 
is het na afl oop een puinhoop. Herkenbaar?

VADERTIP: 

Verras 
je vader 

op een BBQ
 kookboek!
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Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

Paffen+ verzekeringen & financiële
diensten
Kerkplein 31
6372 EZ Landgraaf
T045 - 542 70 21
E info@paffen.nl
I www.paffen.nl

van Elteren Financiële Diensten
van Weerden Poelmanstraat 26
6417 EN HEERLEN
T045-5660677
E info@vanelterenadvies.nl
I www.vanelterenadvies.nl

Winkel: Akerstraat Noord 88
6431 HP Hoensbroek
Tel. 045 - 521 06 17

Business Centre: Marconistraat 6
6372 PN Landgraaf
Tel. 045 - 523 07 48

info@peterwind.nl www.peterwind.nl

LEUKE 
VADERDAG 
CADEAUS 
VERKRIJG-

BAAR!

OPENINGSTĲ DEN

Ma, di, do
Van 9.00 tot 13.00 uur
Van 16.30 tot 20.30 uur

Wo en vrĳ dag
Van 9.00 tot 15.00 uur

Zaterdag van 
10.00 tot 12.00 uur

GRATIS PROEFLES www.hartforher.nl www.beautyhealthlifestyle.nl



WIEBACHSTRAAT 77A  |  AAN DE RODABOULEVARD  |  6466 NG KERKRADE

*geldig t/m 30 juni 2021 bij sport 2000 parkstad. niet i.c.m. andere vormen van korting

BLACK BANANAS & MALELIONS

10% KORTING
op 1 afgeprijsd artikel*

15% KORTING
op 1 paar sportschoenen*

10% KORTING
op 1 willekeurig artikel*

15% KORTING
op 1 paar slippers*

25% KORTING
op 1 paar voetbalschoenen*

20% KORTING
op 1 casual t-shirt of short*

30% KORTING
op 2e stuk running- of fitnesskleding*

25% KORTING
op alle jako artikelen*

50% KORTING
op 2e paar sokken*

ook iedere zondag

12.00-17.00 uur

NIKE / ADIDAS / PUMA / ASICS / SJENG / JAKO / ERIMA / STANNO / LUTHA / RUKKA



Geef uiterlijk woensdag 9 juni door via parkstadleeª @randalesser.nl wie de winnaar gaat 
worden van het EK 2021 en maak kans op een van de 3 mooie prijzen, aangeboden door Sport 2000 
Parkstad. 1e prijs een waardebon twv € 150,- 2e prijs een waardebon twv € 100,- en 3e prijs een 
waardebon twv € 50,-. Na de fi nale op 11 juli krijgen de winnaars persoonlijk bericht. 
Dus mail snel de winnaar je naam, woonplaats en telefoonnummer door!

GROEP D

Engeland
Kroatië

Schotland
Tsjechië

GROEP E

Spanje
Zweden

Polen
Slowakije

GROEP A

Italië
Zwitserland

Turkije
Wales

GROEP B

België
Rusland

Denemarken
Finland

GROEP C

Oekraïne
Nederland
Oostenrijk
Macedonië

GROEP F

Hongarije
Portugal
Frankrijk
Duitsland

DATUM NL TIJD SPEELSTAD GROEP WEDSTRIJD  UITSLAG
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OPENINGSWEDSTRIJD
VRIJDAG 11 JUNI 21.00 ROME A TURKIJE - ITALIË  - 
GROEPSFASE
ZATERDAG 12 JUNI 15.00 BAKOE A WALES - ZWITSERLAND  -
ZATERDAG 12 JUNI 18.00 KOPENHAGEN B DENEMARKEN - FINLAND  -
ZATERDAG 12 JUNI 21.00 SINT-PETERSBURG B BELGIË - RUSLAND  -
ZONDAG 13 JUNI 15.00 LONDEN D ENGELAND - KROATIË  -
ZONDAG 13 JUNI 18.00 BOEKAREST C OOSTENRIJK - MACEDONIË  -
ZONDAG 13 JUNI 21.00 AMSTERDAM C NEDERLAND - OEKRAÏNE  -
MAANDAG 14 JUNI 15.00 GLASGOW D SCHOTLAND - TSJECHIË  -
MAANDAG 14 JUNI 18.00 SINT-PETERSBURG E POLEN - SLOWAKIJE  -
MAANDAG 14 JUNI 21.00 SEVILLA E SPANJE - ZWEDEN  -
DINSDAG 15 JUNI 18.00 BOEDAPEST F HONGARIJE - PORTUGAL  -
DINSDAG 15 JUNI 21.00 MÜNCHEN F FRANKRIJK - DUITSLAND  -
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WOENSDAG 16 JUNI 15.00 SINT-PETERSBURG B FINLAND - RUSLAND  -
WOENSDAG 16 JUNI 18.00 BAKOE A TURKIJE - WALES  -
WOENSDAG 16 JUNI 21.00 ROME A ITALIË - ZWITSERLAND  -
DONDERDAG 17 JUNI 15.00 BOEKAREST C OEKRAÏNE - MACEDONIË  -
DONDERDAG 17 JUNI 18.00 KOPENHAGEN B DENEMARKEN - BELGIË  -
DONDERDAG 17 JUNI 21.00 AMSTERDAM C NEDERLAND - OOSTENRIJK  -
VRIJDAG 18 JUNI 15.00 SINT-PETERSBURG E ZWEDEN - SLOWAKIJE  -
VRIJDAG 18 JUNI 18.00 GLASGOW D KROATIË - TSJECHIË  -
VRIJDAG 18 JUNI 21.00 LONDEN D ENGELAND - SCHOTLAND  -
ZATERDAG 19 JUNI 15.00 BOEDAPEST F HONGARIJE - FRANKRIJK  -
ZATERDAG 19 JUNI 18.00 MÜNCHEN F PORTUGAL - DUITSLAND  -
ZATERDAG 19 JUNI 21.00 SEVILLA E SPANJE - POLEN  -
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ZONDAG 20 JUNI 18.00 ROME A ITALIË - WALES  -
ZONDAG 20 JUNI 18.00 BAKOE A ZWITSERLAND - TURKIJE  -
MAANDAG 21 JUNI 18.00 AMSTERDAM C MACEDONIË - NEDERLAND  -
MAANDAG 21 JUNI 18.00 BOEKAREST C OEKRAÏNE - OOSTENRIJK  -
MAANDAG 21 JUNI 21.00 KOPENHAGEN B RUSLAND - DENEMARKEN  -
MAANDAG 21 JUNI 21.00 SINT-PETERSBURG B FINLAND - BELGIË  -
DINSDAG 22 JUNI 21.00 LONDEN D TSJECHIË - ENGELAND  -
DINSDAG 22 JUNI 21.00 GLASGOW D KROATIË - SCHOTLAND  -
WOENSDAG 23 JUNI 18.00 SEVILLA E SLOWAKIJE - SPANJE  -
WOENSDAG 23 JUNI 18.00 SINT-PETERSBURG E ZWEDEN - POLEN  -
WOENSDAG 23 JUNI 21.00 MÜNCHEN F DUITSLAND - HONGARIJE  -
WOENSDAG 23 JUNI 21.00 BOEDAPEST F PORTUGAL - FRANKRIJK  -
ACHTSTE FINALES
ZATERDAG 26 JUNI 18.00 AMSTERDAM AF 2 TWEEDE GROEP A - TWEEDE GROEP B  -
ZATERDAG 26 JUNI 21.00 LONDEN AF 1 WINNAAR GROEP A - TWEEDE GROEP C  -
ZONDAG 27 JUNI 18.00 BOEDAPEST AF 4 WINNAAR GROEP C - BESTE DERDE GROEP D/E/F  -
ZONDAG 27 JUNI 21.00 SEVILLA AF 3 WINNAAR GROEP B - BESTE DERDE GROEP A/D/E/F  -
MAANDAG 28 JUNI 18.00 KOPENHAGEN AF 6 TWEEDE GROEP D - TWEEDE GROEP E  -
MAANDAG 28 JUNI 21.00 BOEKAREST AF 5 WINNAAR GROEP F - BESTE DERDE GROEP A/B/C  -
DINSDAG 29 JUNI 18.00 LONDEN AF 8 WINNAAR GROEP D - TWEEDE GROEP F  -
DINSDAG 29 JUNI 21.00 GLASGOW AF 7 WINNAAR GROEP E - BESTE DERDE GROEP A/B/C/D  -
KWART FINALES
VRIJDAG 2 JULI 18.00 SINT-PETERSBURG KF 1 WINNAAR ACHTSTE FINALE 5 - WINNAAR ACHTSTE FINALE 6  -
VRIJDAG 2 JULI 21.00 MÜNCHEN KF 2 WINNAAR ACHTSTE FINALE 3 - WINNAAR ACHTSTE FINALE 1  -
ZATERDAG 3 JULI 18.00 BAKOE KF 3 WINNAAR ACHTSTE FINALE 4 - WINNAAR ACHTSTE FINALE 2  -
ZATERDAG 3 JULI 21.00 ROME KF 4 WINNAAR ACHTSTE FINALE 7 - WINNAAR ACHTSTE FINALE 8  -
HALVE FINALES
DINSDAG 6 JULI 21.00 LONDEN HF 1 WINNAAR KWART FINALE 1 - WINNAAR KWART FINALE 2  -
WOENSDAG 7 JULI 21.00 LONDEN HF 2 WINNAAR KWART FINALE 3 - WINNAAR KWART FINALE 4  -
FINALE
ZONDAG 11 JULI 21.00 LONDEN FINALE WINNAAR HALVE FINALE 1 - WINNAAR HALVE FINALE 2  -

EK 
20
21

SPEELSCHEMA EK 2021 EUROPA

DOE MEE
EN WIN!
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VADERDAG 
CADEAUTIPS 

TOP 10

6.
Sommige vaders zijn ijdel of houden 
er gewoon van om goed uit te zien en 
lekker te ruiken. In deze gevallen is het 
misschien een idee hem een setje van 
douchegel, scheerschuim, a� ershave, 
scheermesjes en deodorant cadeau te 
doen.

7.
Biersetjes doen het ook altijd goed 
bij papa's. Er zijn genoeg goede 
slijterijen of zelfs supermarkten 
waar complete setjes met 
diverse biersoorten te 
verkrijgen zijn. Houdt 
papa liever van wijn of 
nog sterkere drank, 
als wiskey, cognac 
of gin, dan kan dat 
natuurlijk ook.

8.
Voor de sportieve vaders zijn 
er legio leuke en handige 
sportartikelen te krijgen. Denk 
eens aan een fi etspomp,  een 
fi etshelm, fi etshandschoenen, 
voetbalsokken, een dartset of een 

stoer trainingsshirt.

9.
De campeerpapa's zijn verzot op alles 
wat te gebruiken is op de camping, zoals 
tentharingen, een campingkacheltje, 
een handig inklapbaar campingtafeltje, 
bierkoeler of horgordijn om insecten uit 
de caravan te houden.

10.
De lifeguard-vaders zijn constant met 
hun zwembad in de tuin bezig. Om deze 
schoon te houden, zijn er visnetjes 
te verkrijgen, maar ook setjes om de 
PH-waarde te meten of chloortabletten 
en afdekzeilen om het water schoon te 
houden. Ook zijn er verwarmingsmatjes 

verkrijgbaar voor een 
lekkere aangename 

watertemperatuur.

1.
Welke vader houdt er niet van barbecuen? 
En aangezien het weer langzaam begint 
om te slaan naar warmer zomerweer 
wordt het langzaam tijd de BBQ naar 
buiten te rollen. Handige BBQ-spullen 
zijn daarbij onontbeerlijk. Denk dan als 
ideaal vaderdagcadeau aan bijvoorbeeld: 
BBQ-wanten, een houtskoolstarter, 
een tangenset, een schort (eventueel 
met foto-opdruk van jezelf) of een 
schoonmaakset.

2.
Vaders houden van snelheid en 
mooie auto's. Denk dan eens aan een 
abonnement op een autoblad of alles wat 
met Formule 1 te maken hee� .

3.
Papa is helemaal gek van zijn 
auto, maar er ontbreekt hier 
en daar nog iets. Wat dacht 
je van een verbandtrommel, 
een mooie mattenset, nette 
stoelhoezen, stoere wieldoppen 
of een telefoonhouder, zodat hij 
veilig handsfree kan bellen onder 
het rijden.

4.
Is jouw vader een echte klusser, maar 
moet hij altijd spullen bij de buurman 
lenen? Er zijn tal van betaalbare 
gereedschappen, waarmee hij zich in en 
om het huis helemaal kan uitleven, zoals 
een doppenset, een schroevendraaierset, 
een workmate of een verfset met 
kwasten, kwasthouders, ver� akjes, 
rolletjes, afplaktape en roerstaa� es.

5.
Andere vaders hebben net hele 
groene vingers en spenderen 
het liefst ieder vrij uurtje dat 
ze na het werk hebben met 
tuinieren. Verras hem dan 
bijvoorbeeld eens met een 

setje tuinkruiden voor een eigen 
tuinkruidentuintje, een goede 

hark, kantjes maaier, snoeischaar, 
takkenschaar voor dikkere takken of 
tuinhandschoenen.
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Ontspannen
Dat barbiers nu zo gewild zijn, komt niet alleen door de manier waarop mannen hun haar dragen. De 
barbierstrend is een verlangen naar nostalgie en authenticiteit. Waarschijnlijk hebben veel zaken daarom 
thema’s zoals het wilde westen of de jaren ’50. Bovendien hebben mensen behoe� e aan kwaliteit en 
ambachtelijkheid in de huidige snelle maatschappij; even lekker onthaasten. Ze nemen dus graag de tijd 
om hun baard echt goed bij te laten werken bij de barbier. 
Barbershops verkopen eigenlijk ‘mannelijkheid'. Het gaat de mannelijke bezoekers om de beleving in 
de zaak. Mannen willen niet meer naar een vrouwelijke of uniseks ingerichte salon, maar een stoere 
barbershop waar ze met mannen onder elkaar zijn.

De ‘gewone’ kappers?
Hebben ‘gewone’ kappers last van de opkomst van de barbier? Het lijkt er niet op. 
Ondernemersorganisatie Unizo meldt dat het aantal kapperszaken de laatste jaren aanzienlijk gestegen 
is. De meeste kapsalons verdienen nog steeds het grootste deel van hun omzet aan vrouwen. Bovendien 
zie je dat kapsalons inspelen op de behoe� e aan barbiers. Bijvoorbeeld door zelf een cursus te volgen of 
een barbier in dienst te nemen.

STOERE MANNEN 
genieten

BIJ DE KAPPER

VADERTIP: 

Verras je vader 
op een 

verwenpakket 
bij de barbier!

Steeds populairder
Bij herenkappers, ofwel barbershops is je baard laten 
bijwerken een echte beleving. Daar lijkt steeds meer 
behoe� e aan te zijn, want er komen steeds meer 
van deze kapperszaken bij. Uit cijfers van de Kamer 
van Koophandel blijkt dat het aantal specialistische 
herenkappers de afgelopen 5 jaar aanzienlijk is 
gestegen. Het handelsregister noemt het een 
‘explosieve toename’ en verwacht dat er komende tijd 
nog meer bij komen. Dat er behoe� e is aan barbiers, 
komt deels doordat mannen hun haar anders zijn gaan 
dragen. Je ziet meer opgeschoren kapsels en baarden. 
Daar komen technieken bij kijken die de gemiddelde 
kapper niet beheerst. Daarbij zijn mannen ijdeler en 
veeleisender dan de dames.

Ambachtelijk
Enkele jaren geleden waren er slechts een handjevol 
speciale barbiersopleidingen in Nederland. Inmiddels 
kun je op tientallen plaatsen een diploma of certifi caat 
halen. Er is voor ieder wat wils: een bijscholingscursus 
van een maand, een avondopleiding van 25 weken of 
een MBO-opleiding van twee jaar. En toch heb je o�  cieel 
geen diploma nodig. Iedereen in Nederland mag zich 
kapper of barbier noemen en zijn eigen zaak oprichten. 
Vroeger leerde je het vak als een ervaren barbier jou 
als leerling onder zijn vleugels nam. Tegenwoordig is de 
kans dat je wordt aangenomen in een salon is wel veel 
groter met een diploma. Bovendien leer je tijdens de 
opleiding meer dan alleen knippen. Om een echt goede 
barbier te zijn, moet je bijvoorbeeld ook weten hoe het 
zit met arboregels en hygiëne. Barbier is van oudsher 
een ambacht met aanzien. In het oude Egypte was het 
vaak een bijbaan van de dokter of priester. Barbier is 
nog steeds een beroep met status. Klanten komen er, 
omdat ze weten dat hij specialist is. 

Glas whiskey in de ene hand en een dikke sigaar in de andere? Dit kan je zomaar 
overkomen, terwijl je relaxed in een stoel onderuit gezakt zit te wachten tot 

je aan de beurt bent voor een knip- en scheerbeurt door een barbier met een 
gekrulde snor en een bolhoed. Het voelt alsof je in een saloon uit het wilde 

westen terecht bent gekomen. Het licht is gedimd, het meubilair is een mix van 
chroom en donker hout en in een hoek van de zaak staan vitrines met opgezette 
dieren. In de barbershop wordt wel gepraat, maar niet zoveel gekletst als in een 

gemiddelde kapperszaak. Met countrymuziek op de achtergrond knipt de barbier 
geconcentreerd je snor in laagjes.



Bel of mail Meubelkliniek Limburg: 
Wijngaardsweg 2a Heerlen • E info@meubelklinieklimburg.com • I www.meubelklinieklimburg.com

Uw zitmeubels weer als nieuw!
Meubelkliniek Limburg :  Beslist Beter !

Reparaties | kussens vullen
Kleurherstel of andere kleur lederen meubels |
ook hersto�eren behoort tot de mogelijkheden

“Wij zijn gestart als franchisenemer van het 
bekende Marco Leer concern”, vertelt eigenaresse 
Josephine Gerritsma. “In 1996 richtte voormalig 
directeur Ton Linthorst het bedrijf op met als doel 
uitstekende kwaliteitsreparaties van meubels 
en lederwaren. Per 2007 hebben we de naam 
veranderd naar Meubelkliniek Limburg. In 2017 
nam ik het stokje over. Inmiddels groeien we uit 
tot een familiebedrijf maar ook Ton Linthorst is als 
klantadviseur nog altijd werkzaam.”

Groei
“Luisterend naar de vraag in de markt hebben 
wij onze herstelwerkzaamheden en diensten in 
de loop der jaren uitgebreid. Behalve dat men 

nog altijd bij ons terecht kan voor reparaties van 
versleten sto« en en leder van meubels, komen er 
ook steeds vaker vragen over het herstellen van 
andere lederwaren, zoals tassen, schoenen, jassen 
en riemen. Ook houten meubels worden indien 
mogelijk bij ons vakkundig gerepareerd”, aldus 
Josephine.
“Voor de doe-het-zelvers hebben we een uitgebreid 
assortiment van behandelingsproducten die 
men via onze website kan bestellen of ter plekke 
kan komen a¬ alen. Wij mengen zelf iedere 
gewenste kleur van het herstelproduct. Als ervaren 
colorist, ofwel kleurenmenger, heb ik geen dure 
mengmachines nodig, maar doe dit op het oog. Dit 
jaar worden we o�  cieel partner van Furniture Clinic 

Limited UK, grote speler op de Europese markt 
in doe-het-zelf producten voor behandeling en 
herstel van hout, leer en stof.”

Service
“Wij staan bekend om onze uitstekende kwaliteit 
en service. De klant staat bij ons centraal. Behalve 
goede garanties en vrijblijvende o« ertes, gaat onze 
adviseur Ton Linthorst of ikzelf bij de mensen aan 
huis om de te herstellen meubels te bekijken voor 
een deskundig en gratis advies. Er zijn maar weinig 
zitmeubels waar wij geen raad mee weten qua 
renovatie of hersto« ering.”

Houvast bij werk

Intergemeentelijke sociale dienst | Brunssum | Onderbanken | Landgraaf |
Postbus 114, 6440 AC Brunssum 
045 - 525 37 47 | info@isdbol.nl | www.isdbol.nl

Een vergoeding van  
bijzondere kosten voor 
mensen met een laag  
inkomen
Wij vergoeden onder andere kosten voor: 
- Hulp van een advocaat 
- Ziekenbezoek 
- Woonkostentoeslag 

De vergoeding kunt u snel en gemakkelijk  
aanvragen op onze website. 

Meer informatie of direct aanvragen? 
Ga naar www.isdbol.nl 

Advies op maat 
bij Meubelkliniek 
Limburg 
Als je verknocht bent aan je oude Chesterfi eld 
fauteuil, kostbare design bankstel of interieur van 
je oldtimer of boot en wilt hier niet graag afstand 
van doen ook al is deze aanzienlijk versleten of 
stuk. Meubelkliniek Limburg biedt voor de meest 
denkbare schade of slijtage een oplossing.
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Heerlense 
weetjes! 
Wist jij dat… 
Heerlen één van de oudste 
steden, zo niet de oudste stad 
van Nederland is. De stad was 
oorspronkelijk een Romeinse 
nederze�ing genaamd Coriovallum. 

Het Romeins Kwartier een 
gebied in Heerlen-Centrum is 
waar je in het straatbeeld, bij de 
ondernemers, door archeologie 
en musea de stad van toen en nu 
ervaart… 

Er een spectaculaire binnenkomer 
is geschilderd – door diverse 
lokale, nationale en internationale 
kunstenaars - voor het Romeinse 
Kwartier op de gehele gevel van 
de Quatro Cinema, zowel voor- als 
zijkant…

Het Thermenmuseum het oudste 
en best bewaarde stenen gebouw 
van Nederland herbergt; een 
Romeins badhuis…

De Vondst hét centrum voor 
archeologie in Limburg is en pal 
tegenover het Thermenmuseum 
ligt in het Romeins Kwartier…

Er in het Romeins Kwartier bij 
maar liefst 13 ondernemers 
vitrinekastjes met Romeinse 
vondsten te zien zijn en daar 
nog veel meer bijkomen (zie: 
www.romeinskwartierheerlen.nl/
vitrinekastjes)…

Er een superhandig boekje 
‘Voe�ocht door het Romeins 
Kwartier’ verkrijgbaar is in de Visit 
Zuid-Limburg winkel.,.

Je sowieso echt eens een  
kijkje moet nemen op 
www.romeinskwartierheerlen.nl

HELP ONZE MOEDER 
AAN EEN ROLSTOELBUS

Hoi,

Ik ben Clyde en samen met mijn broertje en zusje ben ik een inzamelingsactie 
begonnen voor mijn moeder Judith Soleil - Meerts. Zij is volledig 

rolstoelafhankelijk. Hierdoor is zij zodanig beperkt en afhankelijk van 
anderen dat naar afspraken, sport en onverwachte 

situaties gaan niet mogelijk is. Familie of vrienden 
bezoeken kan niet zelfstandig. Daarnaast wil ze 

zich graag inzetten als vrijwilliger. Dit is door 
het vervoersprobleem niet mogelijk. Hierdoor 
zit mijn moeder in een sociaal isolement. Het 
doel van deze inzamelingsactie is genoeg geld 
inzamelen voor een rolstoelbus waar zij zelf in 
kan rijden. Dat zal haar sociale leven enorm 

verbeteren.

Groetjes Clyde, Lesley en Sherell

WILT U DONEREN OF HEEFT U GRAAG MEER INFORMATIE? DAN KUNT U 
ONZE CROWDFUNDING SITE BEZOEKEN MET DE ONDERSTAANDE LINK:

DONEERACTIE.NL/ROLSTOELBUS-VOOR-MIJN-MOEDER-JUDITH/-47208
OF DOOR DE QR CODE TE SCANNEN:

DOUANIERS IN LIMBURG 
KRIJGEN NIEUW UNIFORM
Sinds april jongstleden neemt de Douane een nieuw uniform in gebruik dat de 
zichtbaarheid en herkenbaarheid van medewerkers langs de grens en op andere 
toezichtterreinen versterkt. Zo ook de douaniers in Limburg. Het nieuwe uniform 
is ontworpen door Mart Visser en hee�  als opmerkelijkste verandering dat de 
kleur groen is ingeruild voor blauw. Blauw staat voor betrouwbaarheid en gezag 
en werd ook in vroegere tijden door de Douane gedragen.

CONTACT
INSTAGRAM: CLYDESOLEIL

FACEBOOK: CLYDE SOLEIL OF 
BARRY JUDITH SOLEIL

“Dit blauwe uniform versterkt onze uitstraling, zichtbaarheid en 
herkenbaarheid”, zegt Nanette van Schelven, directeur-generaal van de 
Douane. “Het is bovendien functioneel, comfortabel en weerspiegelt de 
moderne organisatie die de Douane is.”

Mart Visser verandert uniform naar blauw
De Douane vroeg Mart Visser, die veel ervaring hee�  met 
bedrijfskleding, een uniform te ontwerpen dat recht doet aan het 
veelzijdige werk van ruim 3000 douaniers. Het uniform is uitgevoerd in 
10 verschillende uitingen en is zowel in koude winters als hete zomers 
optimaal te gebruiken, ook voor de douaniers in Caribisch Nederland. In 
Limburg zijn de douanekantoren Venlo, Brunssum en Maastricht Aachen 
Airport gevestigd.

Comfort en functionaliteit
Het oude uniform werd 17 jaar geleden ontworpen en voldeed niet 
meer aan de eisen die aan bedrijfskleding worden gesteld. Het nieuwe 
uniform is ontworpen om met name rekening met het dagelijks 
gebruik van douaniers die fysiek toezicht houden in de havens en op 
andere toezichtgebieden. Er is gekozen voor materiaal dat comfort 
en functionaliteit biedt waardoor Douane-medewerkers er graag in 
werken. “Dit uniform zit gewoon heel erg lekker en hee�  een stoere 
uitstraling dus het gee�  mij ook extra plezier om mijn werk te doen”, 
zegt douanier Niels, die ook te zien is in de televisieserie ‘Douane in 
Actie’.

Aandacht voor duurzaamheid
Voor het nieuwe uniform van de Douane is zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van gerecyclede en duurzame materialen, met name 
gerecycled polyester en organisch katoen. De bestaande uniformen 
worden ingezameld en naar een sociale werkplaats gebracht. Waar 
mogelijk worden de kledingstukken heel gelaten en opnieuw gebruikt. 
De douanekenmerken worden wel verwijderd. 
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EEN OPENHARTIG GESPREK MET JAN SMEETS EN NIEK MURRAY
Anno 2019 nog een mijlpaal van het 50-jarig bestaan bereikt en volgens het Guiness Book of Records het oudste en langstlopende 

jaarlijks terugkerende popfestival van Nederland. We hebben het hier uiteraard over Pinkpop, hét evenement van het jaar waar 
iedereen geruime tijd van te voren reikhalzend naar uitkijkt. Nu, twee jaar later moeten we het vanwege corona helaas wederom 
doen met een Pinkpoploos 2021. Wie kun je beter naar de laatste stand van zaken vragen dan Jan Smeets, alias Mister Pinkpop en 

diens sympathieke opvolger Niek Murray.

Twee jaar Pinkpop-loos, maar 
nog steeds Alive and Kicking!

WAARDIGE OPVOLGERS
Vorig jaar september besloot de toen nog 75-jarige 
pop-icoon om een stapje terug te doen als directeur 
van Buro Pinkpop. “Op een gegeven moment weet je dat 
je het onder andere vanwege je lee� ijd ietsje rustiger 
aan moet gaan doen”, licht Jan toe. “Ik ben toen met 
mijn team van vertrouwelingen om de tafel gaan zitten 
om hen voor te leggen dat ik graag nog zijdelings 
betrokken wil blijven, maar het hele reilen en zeilen 
aan hen over wilde laten. Vanaf dat moment heb ik het 
stokje overgedragen aan drie 
kanjers in de branche: Niek 
Murray, Sierk Janssen en Tirsa 
Creusen. Zij draaien allen al 
jaren mee in de popscene 
en ik heb er het volste 
vertrouwen in dat ze het 
prima gaan doen. Ik zal wel 
nog hier en daar over hun 
schouders meekijken."

ZWART GAT?
“Je zou denken dat ik me 
enorm ben gaan vervelen 
door het wegvallen van 
bepaalde taken, maar niets is minder waar”, lacht Jan. 
‘Ik blijf namelijk nog nauw verbonden aan Buro Pinkpop 
dat onder andere ook het Bluesrockfestival in Tegelen 
en grotere concerten in Limburg organiseert. Dat ik 
enorm baal van het feit dat Pinkpop al voor het tweede 
jaar op rij niet doorgaat, moge duidelijk zijn.”
“We hebben bovendien niet stilgezeten afgelopen jaar”, 
vult Niek aan. “Ons hele team is samen met Mojo alweer 
volop bezig met het aantrekken van publiekstrekkers 
voor de volgende editie van Pinkpop die hopelijk 
volgend jaar weer doorgang mag vinden. Je kunt je 
voorstellen dat er een enorme organisatie achter zit 
om een festijn van dergelijke omvang op touw te zetten. 
Los van het aantrekken van artiesten zal alles eromheen 
honderd procent geregeld moeten zijn. Te denken 
valt aan de security, alle sanitaire voorzieningen, 
de eetgelegenheden, de units voor de artiesten, de 
tribunes en alle bijkomende techniek. Je wilt niet weten 
hoeveel technische tekeningen er naar de gemeente 
gestuurd worden om goedkeuring te krijgen voor de 
benodigde vergunningen. Hoe vreemd het misschien 
klinkt, maar om alles in goede banen te leiden is een 

jaar voorbereiding erg kort. Dus nee, vervelen doen we 
ons nooit”, lacht Niek.

DE KRACHT VAN PINKPOP
Op de vraag waarom Pinkpop zo groot is geworden, 
antwoordt Jan: “Op de eerste plaats is onze identiteit 
onze kracht gebleken. We zijn een kwaliteitsfestival 
waar pop en rock vanaf dag één de boventoon voeren. 
Met een goede mix van oude en nieuwe bands weten 
we een breed publiek te bereiken. Als het aan mij lag, 

zou ik graag nog eens Dolly 
Parton of Neil Young op onze 
mainstage zien schitteren, 
maar helaas heb ik het qua 
programmering niet voor het 
zeggen en doet Mojo verder 
goed werk door telkens 
weer een zeer aantrekkelijke 
line-up te regelen. Niek en ik 
bezoeken regelmatig andere 
Europese popfestivals om te 
kijken hoe zij het doen. Met 
name bij de Engelse festivals 
komen we er telkens weer 
achter hoe het niet moet; 

het is er één groot ratjetoe, 
dat qua veiligheid en sanitaire voorzieningen zwaar te 
wensen overlaat. Wat dat betre� , pakken wij het veel 
gestructureerder aan en investeren wij hier bewust in. 
Dit betaalt zich dubbel en dwars terug, want niet alleen 
het publiek, maar ook de artiesten en hun managers 
weten de goede omstandigheden bij Pinkpop zeer te 
waarderen. De artiesten en hun crew worden bij ons 
wel in de watten gelegd en worden op hun wenken 
bediend, terwijl hun wensenlijstje minder spectaculair 
is dan het lijkt. Een ander voorbeeld waarom er Pinkpop 
weet te vinden, is de unieke situatie dat de hoofd-act 
aan het einde van de dag door alle 70.000 aanwezigen 
op mainstage gevolgd kan worden. Dit hee�  alles te 
maken met de totaalopstelling op de voormalige draf- 
en renbaan, ons prachtige Megaland in Landgraaf, met 
een oppervlakte van maar liefst 27 hectare met alle 
mogelijkheden vandien.”

PRIJS
Onlangs ontving Jan Smeets tijdens een televisie-
uitzending van Beau de 3FM Legend Award van radio 

dj Eva Koreman. “Ik was heel blij verrast met deze 
erkenning, maar dat kon je wel aan mijn tevens 
verbaasde reactie zien”, lacht Jan. “Het eerste dat op 
dat moment in me opkwam, was om de prijs op te 
dragen aan George Kooymans, gitarist van de Golden 
Earring, die aan de spierziekte ALS lijdt. Deze geweldige 
Nederlandse band hee�  namelijk aan de bakermat van 
Pinkpop gestaan en hee�  ons mede groot gemaakt tot 
wat we nu zijn.”

PINKPOP 2022
De vanzelfsprekendheid dat Pinkpop plaatsvindt 
tijdens het Pinksterweekend, waaraan het haar naam 
te danken hee� , is er allang niet meer. “Dit was één 
van de moeilijkste beslissingen die ik als Pinkpop-baas 
heb moeten nemen om Pinkpop op een ander tijdstip 
te laten plaatsvinden”, zegt Jan. “Het hee�  me oprecht 
pijn gedaan van dit stramien te moeten afwijken, maar 
vanwege de concurrentie van andere festivals die rond 
dezelfde tijd worden georganiseerd. Hierdoor krijg 
je niet altijd de artiesten aangetrokken, die je graag 
had gehad, met als mogelijk gevolg een teruglopend 
bezoekersaantal.”
Pinkpop zal zich daarom de komende jaren gaan 
richten op het tweede weekend van juni. De 51ste editie 
zal plaatsvinden in het weekend van 17, 18 en 19 juni 
2022. Vooralsnog is niemand minder dan Pearl Jam als 
een van de headliners bekend. Op de vraag of er een 
scoop te melden is, antwoordt Niek: “Helaas heb ik nu 
nog geen andere namen, maar de programmeurs zijn 
volop aan de slag om een mooi programma samen 
te stellen. Dit hangt af van verschillende factoren als 
beschikbaarheid van de bands en voor welke prijs ze 
bereid zijn om te komen optreden. Normaal gesproken 
was een week na carnaval het persmoment om de 
line-up kenbaar te maken. Dit moment hebben we naar 
voren getrokken, dus in december dit jaar kunnen wij 
al een en ander naar buiten brengen. Maar dat het 
weer een geweldige line-up zal worden, moge duidelijk 
zijn. Na twee jaar Pinkpop-loos te zijn geweest, hee�  
het publiek dat zeker wel verdiend. De verwachting is 
dan ook dat de ticketverkoop voor de komende editie 
zal stormlopen. We hebben er in ieder geval weer 
hartstikke veel zin in en hopen volgend jaar op een 
grote opkomst”, glimlacht Niek. 
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In 2019 vierde Pinkpop nog haar 50-jarig 
jubileum. Anno 2021 moeten we helaas 
constateren dat corona al het tweede 
opeenvolgende jaar behoorlijk roet in het 
eten heeª  gegooid van dit gigantische 
popfestijn dat Landgraaf rijk is. Wij spraken 
Jack Cremers, Pinkpop-bezoeker van het 
eerste moment.

Op de vraag of we hem, gezien zijn reputatie als Pinkpop-
ganger van het eerste uur, niet beter King of Pinkpop 
hadden kunnen noemen, antwoordt Jack bescheiden: 
“Nee, alsjeblie�  zeg. Laten we gewoon normaal doen. Dat 
ik weliswaar als enige, 
tenminste zover ik 
weet, vanaf de eerste 
editie van Pinkpop in 
1970 geen jaar heb 
overgeslagen, is geen 
enkele reden om mij 
op een voetstuk te 
plaatsen.”

VROEGER
“Ik was 17 jaar toen ik 
mijn eerste Pinkpop-
festival meemaakte”, 
vervolgt Jack. 
“Wat een ervaring 
was dat! Destijds 
speelde het zich nog 
allemaal af op het 
Burgemeester Damen 
Sportpark in Geleen. 
In vergelijking met nu was werkelijk alles mogelijk. Zo 
was het normaal dat je je eigen eten en kratjes bier 
meenam. Tegenwoordig is dat uit den boze en dien je, 
vanwege veiligheid, alles bij de ingang in te leveren. 
Begrijpelijk, maar dit gee�  wel een beetje het verschil 
aan met vroeger. Uiteraard wordt eigen drank en eten 
ook uit commerciële overwegingen geweerd, want je 
hoe�  er vandaag de dag echt niet te verdorsten of te 
verhongeren, want ze hebben er werkelijk alles. Bij grote 
foodtrucks kun je eten krijgen van friet, tot Chinees, 
Grieks en Zeeuwse mosselen toe. Van speciaalbiertjes 
hebben ze legio op voorraad.
Een ander verschil tussen toen en nu is het aantal 
toiletten. Misschien niet meer voor te stellen, maar 
destijds moesten we het doen met slechts twee toiletten. 
Dames moesten vaak een uur in de rij staan voor een 
sanitaire stop”, lacht Jack.

FESTIVALGANGER PUR SANG
“Hoewel ik ook veel naar andere festivals 
als Bospop, Pukkelpop en zelfs tot in Keulen 
ben gegaan, blij�  Pinkpop met afstand 
mijn favoriet”, zegt Jack trots. “Natuurlijk 
heb je het ene jaar een betere line-up 
dan de andere, maar het is inmiddels een 
dusdanig groot festijn geworden met maar 
liefst 4 podia, dat er altijd wel een band 
tussen zit naar je eigen smaak. Vroeger 
gingen we er standaard met een groep 
vrienden naartoe. In de loop der jaren 
is dat groepje uiteengevallen en ben ik 
ettelijke jaren alleen gegaan. Uiteraard 
kom je na al die jaren altijd wel bekenden 
tegen en zeker als je telkens een favoriet 
plekje naast het hoofdpodium hebt. De 
laatste paar keer ben ik voornamelijk met 
mijn zoon en zijn vrienden opgetrokken. 
Aangezien ook ik een dagje ouder word, 
kan ik geen hele dag met die jongens meedoen met 
biertjes drinken en houd dan fi jn mijn eigen tempo aan. 
Het zijn toch lange dagen van 12.00 uur 's middags tot 
00.30 uur 's nachts, en dat drie dagen achterelkaar, dus je 
zult een beetje moeten doseren. En zeker als je de laatste 
act nog wilt meebeleven”, lacht Jack. 

BACKSTAGE-ERVARING
“Een mooie anekdote is misschien wel het moment dat 
ik ongeveer vier jaar geleden samen met mijn zoon Kas 
de mogelijkheid kreeg backstage een kijkje te mogen 
nemen. We hadden toen met een vriend, die er op het 
festivalterrein werkte, geruild met de bandjes. Prachtig 

om te zien wat er allemaal 
bij zo'n organisatie van 
optredens komt kijken. We 
hebben ook eens op het 
podium gestaan; wat een 
ervaring! Maar het mooiste 
ogenblik was toch wel 
achter het podium waar we 
tussen de artiesten liepen 
en ik tegen Kas zei: “Kijk 
wie daar staat: Brian Fallon, 
zanger van The Gaslight 
Anthem! Laten we er naartoe 
gaan en vragen of we op 
de foto mogen. Mijn zoon 
trok er niet zo aan, maar 
uiteindelijk hebben we 
toch een gezamenlijke foto 
mogen maken.”

TICKETS
“Vroeger zou ik nog weleens 's nachts op de stoep 
hebben gestaan voor de ticketverkoop de ochtend erna. 
Tegenwoordig bedenk ik me nog wel en kom ik toch nog 
altijd via via aan mijn kaartjes. Voor de volgende editie 
van Pinkpop heb ik in ieder geval al toegangsbewijzen. 
Deze heb ik nog net voor coronatijd gekocht en voor de 
zekerheid bewaard, zodat ik sowieso verzekerd ben van 
een plek. Het is dan weliswaar afwachten welke artiesten 
er op dat moment komen, maar dat maakt in principe 
niet uit; als ik maar aanwezig ben, want vervelen zal 
het absoluut nooit! En als je het mij vraagt, blijf ik tot in 
de lengte der dagen Pinkpop bezoeken, voor zover het 
toegestaan is. Hopelijk in 2022, want na twee jaar Pinkpop-
loos te zijn geweest, begint het toch weer behoorlijk te 
kriebelen“, lacht Jack.

PINKPOP-WEETJES:
Opgericht door 

Jan Smeets in 1970.
Voor het eerst 

uitverkocht in 1976.
De roze pop is in 1973 ontworpen 
door Bert Abell en in 1974 o  ̧ cieel 

logo geworden.
In 1981 betaalde 

Jan Smeets 6.000 gulden 
om U2 te laten optreden.
Tot 1996: 2 dagen tijdens 

Pinksterweekend, 
daarna 3 dagen.

Er hebben 6 edities 
Pinkpop Classic plaatsgevonden.

Per dag ongeveer 
70.000 bezoekers.

4 Grote podia, 
waarvan 1 mainstage.
Megaland heeª  een 

oppervlakte van 27 hectare.
De Rolling Stones kwamen met een 

crew van 110 man.
Totaal aantal artiesten: 

1.252 (incl. artiesten en groepen die 
vaker speelde op Pinkpop).

Totaal aantal betalende, unieke 
bezoekers 2.793.175, gemiddeld 
afgerond 55.864 bezoekers per 

Pinkpop-editie.
In 2015 was dj Joost van Bellen 

verantwoordelijk voor het 1000ste 
optreden op Pinkpop, een jaar eerder 
werd zijn optreden nog op het laatste 
moment in verband met de storm nog 

afgelast. 
Anouk is met 7 optredens op Pinkpop 

recordhoudster; ze stond in 1998, 
2001, 2003, 2009, 2012, 2015 en 2019 

op het festival.
In 2020 en 2021 afgelast

 vanwege corona.

Thais restaurant & Catering 
CHOCKDEE
- Hoofdstraat 3a, te Kerkrade - 

Een traditionele Thaise keuken zoals 100 jaar geleden gerechten 
gekookt werden met authentieke kruiden en sauzen.

In ons restaurant worden alle gerechten op originele wijze 
en aandacht bereid door onze sterren kok uit Bangkok.

Speciale wensen voor uw gerechten kunt u aan ons kenbaar 
maken en wij bereiden deze voor u altijd vers uit de keuken.
Op de afgesproken dag en tijd van uw bestelling, zorgen wij 

voor uw gewenste afl evering.

Wegens Vaderdag bieden wij voor elke persoon gratis 
een blikje frisdrank naar keuze aan.

Bestellingen via 0617051871 of thuisbezorgd.nl

NIEUW 
GEOPEND

#SamenTegenEenzaamheidHeerlen

045 560 40 04 
ma t/m vrij 
van 8.30 tot 17.00 uur

Voel jij je 
eenzaam?

Ken je iemand
die eenzaam is?

Of wil je
helpen?Bel gerust!

Ervaringen van een 
Pinkpop-icoon door 
de jaren heen

Pinkpop on stage

Van links naar rechts: zoon Kas kleindochter
Lotte en Jack Cremers



* Bij aankoop van een nieuwe complete bril. 
Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Oogzorg 
v� r jou
Bescherm je ogen tegen de zon.
Nu tijdelijk zonneglazen op sterkte 
cadeau bij aankoop van een bril.*

Kom naar onze winkel en ontdek
onze nieuwe collectie brillen.

Geleenstraat 2, Heerlen  ·  045-5740713  ·  roeks@oogwereld.nl  ·  www.oogwereld.nlroeks

Online snu� elen bij  Kringloop 
Groothandel Lenjtheuvel

Snu� elt u graag tussen tweedehands spullen en 
zoekt u ook zo graag naar uw verborgen schat? 

Bij Kringloop Groothandel Lentjheuvel kunt u 
online snu� elen tussen honderden artikelen 
die online te koop staan. Van keukenbenodigd-
heden,meubelen, antiek, brocante tot schilderij-
en, gereedschap, serviesen audio-apparatuur. 
Bij Kringloop Groothandel Lentjheuvel vindt 
uhonderden artikelen die tegen schappelijke 
prijzen te koop aangebodenworden.

Dagelijks komt er nieuwe voorraad binnen. 
Ieder bezoek aan de websitezal u opnieuw 
verrassen en uw snu� elinstinct aanwakkeren.
https://kringloopgroothandellentjheuvel.nl 
biedt de moderne onlineoplossing om te kunnen 
shoppen en snu� elen tussen tweedehandsarti-
kelen vanuit uw luie stoel met een drankje bij de 
hand.

Bent u nieuwsgierig geworden?
Bezoek onze website 
https://kringloopgroothandellentjheuvel.nl
en geniet van ons oneindige aanbod.

HANDELSWEG 43, 6163 AJ GELEEN | TELEFOON +31 6 4702 8006
INFO@KRINGLOOPGROOTHANDELLENTJHEUVEL.NL

OPENINGS/-AFHAALTIJDEN: 
MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG: 9:00 - 14:00 UUR

HANDELSWEG 43, 6163 AJ  GELEEN
TELEFOON +31 6 4702 8006

INFO@KRINGLOOPGROOTHANDELLENTJHEUVEL.NL

OPENINGS/-AFHAALTIJDEN
MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG: 9:00 - 14:00 UUR

Online snuffelen bij Kringloop
Groothandel Lenjtheuvel
Snuffelt u graag tussen tweedehands spullen en zoekt u ook zo graag naar
uw verborgen schat?

Bij Kringloop Groothandel Lentjheuvel kunt u online snuffelen tussen
honderden artikelen die online te koop staan. Van keukenbenodigdheden,
meubelen, antiek, brocante tot schilderijen, gereedschap, servies
en audio-apparatuur. Bij Kringloop Groothandel Lentjheuvel vindt u
honderden artikelen die tegen schappelijke prijzen te koop aangeboden
worden.

Dagelijks komt er nieuwe voorraad binnen. Ieder bezoek aan de website
zal u opnieuw verrassen en uw snuffelinstinct aanwakkeren.
https://kringloopgroothandellentjheuvel.nl biedt de moderne online
oplossing om te kunnen shoppen en snuffelen tussen tweedehands
artikelen vanuit uw luie stoel met een drankje bij de hand.

Bent u nieuwsgierig geworden?
Bezoek onze website https://kringloopgroothandellentjheuvel.nl
en geniet van ons oneindige aanbod.

KRINGLOOP GROOTHANDEL

LENTJHEUVEL
Ben jij onze nieuwe
Senior Full-Stack
Developer?
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Langzaamaan laat het zonnetje 
zijn gezicht weer wat vaker zien. 
Kuikentjes komen uit, lammetjes 
worden geboren en de pasgeboren 
kal» es dartelen vrolijk rond in de 
wei. Dé tijd dus om er gezellig op uit 
te trekken, de natuur in. Het is ook 
de maand, waarin op zondag 20 juni 
vaderdag wordt gevierd. Misschien 
leuk om je allerliefste papa -met 
een beetje hulp van mama- met een 
gezellig familie-uitje te verrassen. 
Om je hierbij op weg te helpen, 
vind je onderstaand leuke 
buitenactiviteiten in de regio 
Parkstad voor het hele gezin. 

Blotevoetenpark Brunssum – Leer de 
natuur kennen op een heel uitdagende en 
soms spannende manier, al voelend met je 
voeten. Zo ervaar je de natuur tot in je tenen! 
Beleef het plezier bij de evenwichtsbalken, 
modderbaden, waterpartijtjes, een doolhof 
en een hindernisbaan over de vijver. Of sla je 
liever een hindernis over? Geen probleem: 
niks moet, ervaren mag! Zie ook: www.
blotevoetenpark.nl

Speelplek Rolduckerveld Kerkrade
– Deze natuurspeelplaats hee�  geen 
traditionele speeltoestellen, maar 

speelaanleidingen, zoals boomstammen en 
grondheuvels aangevuld met struiken, zodat 
kinderen worden uitgedaagd hun fantasie 
te gebruiken. Deze natuurspeelplek biedt 
kinderen dicht bij huis de mogelijkheid om 
op een uitdagende en creatieve manier te 
spelen met natuurlijke materialen. 

Klimbos Park het Plateau Brunssum
– Park het Plateau is het leukste klimbos van 
Limburg! Durf jij het aan? Leuke en sportieve 
en gewaagde uitjes voor jong én oud. 
Speciaal voor waaghalzen zijn er 4 unieke 
en spannende klimroutes! Wil je liever op de 
grond blijven staan? Dat kan ook! Huur een 
fi ets en ga op ontdekkingstocht door de 
prachtige natuur. Of haal de Robinhood in 
jezelf naar boven op de schietbaan en kom 
een potje boogschieten. Tussendoor even 
uitrusten? Kom een lekker drankje drinken op 
het zonneterras. Je kunt ook je kinderfeestje 
vieren bij Park het Plateau. Of ontmoet Toby 
de eekhoorn en ontvang een klimdiploma! Zie 
ook: www.parkhetplateau.nl

Adventure Trail Landgraaf – SnowWorld 
Landgraaf opende op 4 juli 2019 een nieuwe 
beleving op het terrein van het klimpark: 
de Adventure Trail! Ontdek deze superto« e 
wandeling bij SnowWorld Landgraaf! Het 
wandelpad is vrij toegankelijk en vertelt 
de bezoeker over het mijnverleden van de 
Wilhelminaberg. Tevens is het mogelijk om 
een rondleiding onder begeleiding van een 

gids te volgen. Er is nog geen plattegrond, 
maar het plan is deze wel te maken. De route 
start achter het opstartplateau van het 
klimpark. Zie ook: www.snowworld.com

Minihaven Brunssum – In de Minihaven 
kies je je eigen schip; een cool cruiseschip, 
de rode brandblusboot of de reddingsboot. 
Wat dacht je van de Mississippi raderboot? 
Het maakt niet uit wat je kiest, je vaart en 
stuurt zelf, dus dat is altijd al een avontuur! 
Vaar je samen met een matroos dan ben 
je als kapitein natuurlijk wel de baas. De 
matroos mag dan het dek schrobben 
terwijl jij stuurt! En 
als je matroos niet 
goed luistert, wordt ‘ie 
misschien wel overboord 
gezet of... misschien ook 
niet!

Vanaf 9 jaar kun je er ook 
voor kiezen om helemaal 
alleen te varen. Tijdens 
je eerste solovaart in 
een van de lesboten 
moet je dan je vaarbewijs zien te halen. Als 
je geslaagd bent voor je praktijk en theorie, 
mag je na het behalen van je vaarbewijs 
ook alleen in de andere boten van de 
MiniHavenvloot varen. 
Zie ook: www.minihaven.nl.

VOOR HET HELE GEZIN
Lente-activiteiten

Bron: www.kidsproof.nl

Activiteiten en uitjes
in de natuur in 
Zuid-Limburg
Wil je lekker naar buiten met de kinderen? Wij verzamelden 
alle natuurgebieden, recreatiegebieden, mooie parken en 
bijzondere stadsparken in de omgeving van Maastricht, 
Heerlen en Sittard. Je vindt er leuke fi etstochten en 
wandelingen met de kids in het bos of over de hei, door de 
duinen, tussen de weilanden, op het strand of in de polder.

In onze Eropuit categorie vind je alle leuke buitenuitjes die 
je elke dag kunt doen voor gezinnen in Maastricht, Heerlen, 
Sittard, Kerkrade, Valkenburg, Landgraaf, Geleen en Eijsden.

Bezoekerscentrum natuurgebied 
in de regio Zuid-Limburg

In een bezoekerscentrum van een natuurgebied (van 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of IVN) is veel te zien 
en doen voor kinderen. In deze Eropuit categorie vind je alle 
bezoekerscentra in Zuid-Limburg, waar je meer kunt leren 
over bomen, planten, bloemen, vogels, insecten en andere 
dieren. Leuk voor je kind om mee te doen: een speciale natuur 
speurtocht, boswandeling voor kinderen, kabouterpad, 
blotevoetenpad, excursie of expeditie.

Pluktuinen en boomgaarden in de omgeving van 
Maastricht, Heerlen en Sittard

In Maastricht, Heerlen, Sittard, Kerkrade, Valkenburg, 
Landgraaf, Geleen en Eijsden zijn ook verschillende pluktuinen, 
boomgaarden, telers en kwekers waar je zelf groenten en fruit 
kunt plukken met kinderen. Echt een leuk uitje! 



Radio

Meesters!
Samen met Roger Meesters vier je elk weekend met de lekkerste 
hits dat je vrij bent! Het weekend is altijd al fijn, maar met Roger 
wordt het een waar Meesterwerk! Het programma van Roger 
Meesters “Meesters!” hoor je elke zaterdag en zondagmiddag 
tussen 14:00 en 16:00 op 89.2FM!
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MAANDAG

Wakker Worden Met Marco!
Marco Schi�elers
07:00 - 10:00

Kim Staat Op - Kim Brouns - 06:00 - 07:00

Stayin’ Alive
Rinie van Breugel
10:00 - 12:00

Broodje Mauw
Maurice Cammelot
12:00 - 14:00

Stefan Collaris
12:00 - 14:00

Meesters!
Roger Meesters
14:00 - 16:00

Met Erik De Middag Door!
Erik Kerkhof
14:00 - 16:00

Los Tot 6
Roger Schepers
16:00 - 18:00

De Avondshow van Parkstad
Mick Hummel / Fer Vroomen
18:00 - 20:00

Saturdance
Arno Krijnen
16:00 - 18:00

Arno
Krijnen
16:00 - 18:00

Saturyay
Kim & Eric
18:00 - 20:00

Marc 
Mertens
18:00 - 20:00

Parkstad
Regio Sport
Henk van Baren
20:00 - 22:00

Parkstad
Draait
20:00 - 22:00

The Get
Down
Kim Kaey
20:00 - 22:00

De 
Weekend
club
18:00 - 20:00

Rock
& Ballads
Theo Samson
22:00 - 00:00

Maurice
Cammelot
20:00 - 22:00

Duncan 
Vrösch
22:00 - 00:00

90’s Mix
Henri Kicken
22:00 - 00:00

Rock On
Your Radio
Theo Samson
21:00 - 00:00

De Afgrond
Marco Smeets - 22:00 - 23:00

Mick’s Monsterlijk 
Magische Mega

Maandag Muziek Mix
Mick Hummel - 23:00 - 00:00

De Afgrond
Marco Smeets - 22:00 - 23:00

Airbass
Bjorn & Jens
20:00 - 22:00

Cultuur
Agenda
Rainier Eggen
20:00 - 22:00

Richard Reggers
09:00 - 12:00

Johan de Vos
07:00 - 09:00

DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG MAANDAG

Hoogte-
punten 

Los Tot 6
Roger 
Schepers
Vanaf 18:00

Lex
Ontmoet
Lex
Nelissen
Vanaf 17:00

Inkoppers
Mario Eleveld
Vanaf 17:00

Inkoppers
Mario Eleveld
Vanaf 20:00

Herhalingen

Herhalingen

Wandelen 
met Wiel
Wiel Beijer
(Om de twee weken)
vanaf 17:00

Fotogeniek
Lindy Wintracken
(Om de twee weken)
vanaf 17:00

Smullen 
Met Wim
Wim Frijns
Vanaf 17:00

Parkstad 
Live Sessies
Marco Smeets
(Om de twee weken)
vanaf 17:00

De
Weekend
club 18:00 - 
20:00

Saturdance
16:00 - 18:00
Arno Krijnen

Arno 
Krijnen
16:00 - 18:00

DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

Visual Radio
Soms kun je bij onze radioprogramma’s ook live 
meekijken in de studio! Hierboven zie je welke 
radioprogramma’s ook live op televisie te zien zijn. En 
daarnaast kun je ook altijd op RTVParkstad.nl/live 
of via onze nieuwe RTV Parkstad app meekijken in de 
radiostudio, en genieten van videoclips bij de liedjes die 
we draaien!

Wakker Worden Met Marco
07:00 - 10:00 - Marco Schi�elers VISUAL

RADIO

VISUAL
RADIO

VISUAL
RADIO

VISUAL
RADIO

Only 80’s
Marc Mertens - 23:00 - 00:00

Roda Radio
Henk van Baren - 20:00 - 21:00

Parkstad 
Draait
20:00 - 22:00

Saturyay
16:00 - 18:00
Kim & Eric

VISUAL
RADIO

Cultuur
agenda
20:00 - 22:00
Rainier VISUAL

RADIO

“Met de nieuwe opleiding Event Producer spelen we in op het feit dat de 
branche veel breder is dan beurzen of festivals organiseren”, zegt Mieke 
van de Warenburg, opleidingsmanager VISTA College. 

Innovatie en creativiteit
Daarom is de mbo-instelling onlangs gestart met de pilot opleiding 
tot ‘Event Producer’, naast de bestaande opleiding ‘Medewerker 
evenementenorganisatie’. Het grootste verschil tussen beide? Mieke: 
“Binnen de opleiding tot Event Producer ligt de focus op de creativiteit 
van de student; concepten ontwikkelen, het contact met de gasten 
en beleving creëren. Wij gaan vooral samenwerken met culturele maar 
ook maatschappelijke organisaties. Voor de opleiding tot medewerker 
evenementenorganisatie ligt de focus veel meer op de totale 
evenementensector en het theoretische aspect ervan, met ook meer 
aandacht voor marketing & communicatie.” 

Boost werkgelegenheid 
Studenten die zich vanaf komend schooljaar inschrijven voor een 
opleiding in de evenementen, hebben de keuze uit beide opleidingen. 
Mieke: “Wat past beter bij de student?’ Het is belangrijk dat de student op 
de juiste plek zit; of dat nu meer in de creatieve richting is of meer aan 
de theoretische kant. Hoe dan ook, hun kennis en inspiratie is straks van 
harte welkom in de evenementenbranche. We verwachten de komende 
jaren dan ook een enorme boost binnen de evenementenbranche. Zowel 
in de hoeveelheid evenementen alsook de werkgelegenheid die dat weer 
gaat opleveren. In het afgelopen periode zijn veel mensen hun baan in de 
evenementenbranche verloren, waardoor bedrijven straks weer hard op 
zoek moeten naar personeel.”

Aanmelden
Weet je van aanpakken, zowel in de voorbereiding als bij de uitvoering. 
Programma’s bedenken en uitwerken. Wie komen spreken? Welke 
artiesten treden op? Wie gaat ze begeleiden? En hoe zit het met decor, 
techniek, beveiliging en catering? Wat te doen met vervoer en promotie? 
Krijg jij er een kick van als je dit allemaal mag organiseren? Dan is werken 
in de eventbranche zeker iets voor jou!

Ga naar www.vistacollege.nl en zoek op:
· Eventproduceren
· Medewerker evenementenorganisatie

VISTA COLLEGE GEEFT 
NIEUWE IMPULSEN AAN 
EVENEMENTENBRANCHE

WWereldwijd is de 
evenementenbranche 
zich aan het herbezinnen. 
Als straks de pandemie 
voorbij is moeten al die 
nieuwe concepten die het 
afgelopen jaar bedacht zijn, worden uitgevoerd. Online 
events, live-streams, de werking van social media, 
andere communicatiestrategieën: de betekenis van 
evenementen en producties is met grote versnelling 
in een nieuw tijdperk gerold. Creativiteit en innovatie 
staan als nooit tevoren hoog op de agenda. Precies 
daar speelt VISTA college op in met de nieuwe opleiding 
Event Producer naast de bestaande Medewerker 
Evenementenorganisatie.



U voelt zich niet goed. Wilt het liefste even naar de dokter, maar het is avond, nacht, 
weekend of een feestdag. De praktijk van uw eigen huisarts is gesloten. Wat nu?

Bepaal of uw klacht echt spoedeisend is
De beste zorg krijgt u namelijk bij uw eigen huisarts, doordat hij/zij uw dossier kent. 
Ga naar thuisarts.nl of download de app ‘moet ik naar de dokter’ om te kijken of uw 
klacht spoedeisend is. Is dit het geval, bel dan de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg.

Met spoed een huisarts 
nodig buiten kantoortijd?
045 - 577 88 44

www.huisartsenpost-ozl.nl

Probeer nu 5 
maaltijden voor 
slechts € 19,95!

Speciaal voor jou

Wat je woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we je culinair verrassen. 
Laten genieten van gemak… met onze keuze uit 150 vriesverse maaltijden! 
5 van deze maaltijden kun je nu proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95. 
 
Bestel en geniet van:
• Nasi goreng met kipsaté
• Macaronischotel
• Runderlapje in jus met bloemkool en aardappelpuree
• Runderhachee met rode kool en aardappelen
• Grootmoeders kippannetje: kippenpoot met groenten en gebakken aardappelen

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. Abonnees van Meander eXtra 
krijgen 10% korting op alle vervolgbestellingen (m.u.v. bijgerechten). 
Dat smaakt naar meer toch? 

Eet je natriumarm, vegetarisch of glutenvrij? Ook dat kan. 
Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 0800 - 023 29 75 (gratis) en maak je keuze.  
Vermeld bij de bestelling actiecode 202-MEANDER0621. Eet smakelijk!

Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 augustus 2021. 
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Ook
natriumarm,

vegetarisch of 
glutenvrij.



Stadhouderslaan 220  |  6171 KP Stein
+31 (0)46 – 426 8000 | info@steinerbos.nl 

Meer informatie op www.steinerbos.nl
of via              /steinerbos 

HET BINNENRIJK
1.600 m2 indoor 

speelparadijs

Hier kun je klauteren, glijden, kruipen 
en op avontuur gaan door uitdagende 

tunnels en geheime gangen. Ook zijn er 
ballenbakken of bouw een kasteel 

met onze superlego blokken.

HET WATERRIJK
wedstrijd-, peuter- 

en een instructiebad

HET BOSRIJK
Ontdek het bos 

vol verrassingen
Met een supertof blotevoetenpad, 

trampolines, speelkasteel en 
skelterbaan. Ook kun je een kijkje 

nemen bij alle dieren op onze 
kinderboerderij en dan snel door 

naar de reuzeglijbaan!

Kom lekker plonsen in ons binnen- en 
buitenzwembad, of bootje varen op 

onze roeivijver.

Nog meer speelplezier?
Dit jaar openen wij maar liefst 3 nieuwe 
attracties! Check onze social media voor 

de laatste nieuwtjes!

#SamenTegenEenzaamheidHeerlen

045 560 40 04 

 Samen zoeken we een passende 
oplossing voor jou

IS BINDING 
MET ANDEREN 
OOK VOOR 
JOU BELANGRIJK?
In het platform van Buurtschakel maak je online en o½  ine samen 
met buurtbewoners, cliënten, medewerkers, vrijwilligers en 
ondernemers deel uit van de Buurtschakel community. Je kunt 
je gratis aanmelden als deelnemer om op de hoogte blijven van 
vragen en aanbod uit de buurt, om andere mensen te helpen of 
om zelf een vraag te stellen. Ondernemers die een steentje willen 
bijdragen aan hun buurt kunnen in Buurtschakel eigen acties 
kenbaar maken.

Buurtschakel maakt de vraag bijvoorbeeld zichtbaar van mevrouw Jansen, 
via de app of nieuwsbrief, wie kan helpen met boodschappen of kan 
helpen met het gras maaien. Of wie er uit de buurt graag af en toe een 
praatje komt maken met meneer Willems die daar behoe� e aan hee� . Zo 
helpen we met in-directe hulp en vereenzaming in de buurt.

Daarnaast plaatst Buurtschakel aanbod van ondernemers in de 
community via zogenaamde Buurtspecials. Als deelnemer kun je genieten 
van uniek buurtvoordeel, maar help je ook lokale ondernemers die graag 
betrokken zijn in de buurt.

Dus schrijf je nu gratis in, download de app en blijf op de hoogte van 
buurtvragen en buurtvoordeel! Wil je als ondernemer deel uitmaken van 
en een bijdrage leveren aan jouw digitale buurt? Dan komen we graag in 
gesprek! Bel naar 045 - 782 05 01 of meld je direct aan op de website.

Buurtschakel is actief in Maastricht, Parkstad en Heuvelland.
Aanmelden kan via: www.buurtschakel.com

De app downloaden?

 

Buurtschakel is een initiatief van Sevagram en Schakel BV 

 

 

Is binding met anderen ook voor jou belangrijk? 

In het platform van Buurtschakel maak je online en offline samen met buurtbewoners, cliënten, 
medewerkers, vrijwilligers en ondernemers deel uit van de Buurtschakel community. Je kunt je 

gratis aanmelden als deelnemer om op de hoogte blijven van vragen en aanbod uit de buurt, om 
andere mensen te helpen of om zelf een vraag te stellen. Ondernemers die een steentje willen 

bijdragen aan hun buurt kunnen in Buurtschakel eigen acties kenbaar maken. 

Buurtschakel maakt de vraag bijvoorbeeld zichtbaar van mevrouw Jansen, via de app of nieuwsbrief, 
wie kan helpen met boodschappen of kan helpen met het gras maaien. Of wie er uit de buurt graag 
af en toe een praatje komt maken met meneer Willems die daar behoefte aan heeft. Zo helpen we 

met in-directe hulp en vereenzaming in de buurt.  

Daarnaast plaatst Buurtschakel aanbod van ondernemers in de community via zogenaamde 
Buurtspecials. Als deelnemer kun je genieten van uniek buurtvoordeel, maar help je ook lokale 

ondernemers die graag betrokken zijn in de buurt.  

Dus schrijf je nu gratis in, download de app en blijf op de hoogte van buurtvragen en buurtvoordeel! 
Wil je als ondernemer deel uitmaken van en een bijdrage leveren aan jouw digitale buurt? Dan 

komen we graag in gesprek! Bel naar 045 - 782 05 01 of meld je direct aan op de website. 

Buurtschakel is actief in Maastricht, Parkstad en Heuvelland. 

 

Aanmelden kan via: www.buurtschakel.com  

De app downloaden? 

Android   Apple 

 

 

 

 

 

Passie
voor het vak

Schoonmaak & Glasbewassing
Bedrijven | VvE |(zorg)Instellingen |

Havikweg 14B
6374 AZ Landgraaf

T +31 (0)85 489 69 00
E info@hr-

W www.hr-



STEINERBOS 
BELEVENISPARK
In Steinerbos is er echt vanalles te beleven! 
Je vindt er een speelbos, een binnenspeeltuin, 
een kinderboerderij, een roeivijver en een 
buitenzwembad. In het speelbos kun je nog 
ouderwets ravotten! Schommelen, klimmen, van de 
reuzeglijbaan af. Of skelteren, op de trampolines 
springen of je laten vervoeren door onze parktrein.
Breng zeker een bezoek aan de kinderboerderij en 
maak kennis met onze alpaca’s, varkentjes, hertjes, 
geitjes, kippen, pauwen, enz…
Elk jaar proberen we weer wat nieuws toe te 
voegen aan het Steinerbos. Voor 2021 staat er niet 
alleen een Mini-klimparcours op het programma 
maar ook een SpeleoBox.  En ik hoor je al zeggen 
een SpeleoBox? Wat is dat precies?
We hebben hier een primeur te pakken! Het is 
komen overwaaien vanuit België waar speleologie 
verenigingen, die niet altijd de mogelijkheid 
hadden om in de grotten te oefenen, dit vaak 
nabouwden. Je moet het zien als een grote 
kruipkubus met een grondoppervlak van ongeveer 
7 bij 5 en met maar liefst 3 verdiepingen!  En hierin 
ga je dan op ontdekking tot je  weer bij de uitgang 
aankomt. Het is het ultieme avontuur voor de 
kinderen en ze kunnen hun pret niet op! 

ZIEN WIJ 
JOU DEZE 
ZOMER 
BIJ ONS?

OOGWERELD ROEKS VOOR 
ONDERSCHEIDENDE OOGMODE 
EN OOGZORG

Voor onderscheidende 
oogmode en hoogstaande 
oogzorg ben je bij Oogwereld 
Roeks aan het juiste adres. 
Op zoek naar een nieuwe bril, 
contactlenzen of zonnebril? 
Je bent zeker van persoonlijke 
aandacht en de allerbeste 
kwaliteit die jouw ogen 
verdienen.
Wil je energiek, modebewust, 

ingetogen of juist klassiek overkomen? Je hebt keuze uit een grote 
collectie monturen en zonnebrillen met merken als Cartier, Chanel, Dolce 
& Gabbana, Gucci, Etnia Barcelona, Lafont, Lindberg, Oakley, Prada, Ray-Ban, 
Serengeti, Theo, Tom Ford en vele andere.

BRILLENGLAZEN PASSEND BIJ JE KIJKBEHOEFTEN
Brillenglazen zijn veel meer dan een stukje glas. Voor iets wat er op 
het eerste gezicht altijd hetzelfde uitziet, zijn er ontzettend veel 
mogelijkheden. Voor iedere kijkbehoe� e en levensstijl is er een brillenglas 
op maat te maken, zodat je gegarandeerd bent van comfortabel en 
optimaal zicht op iedere afstand. Oogwereld Roeks  beschikt over 
een Visio�  ce, een geavanceerd meetsysteem waarmee meer dan 20 
meetgegevens van je ogen in kaart worden gebracht en vervolgens een 
glas op maat wordt geslepen. Zo krijg je weer je natuurlijke scherpe zicht. 
Op elke afstand, zonder vertekening of schommelingen. 

Benieuwd wat de medewerkers van Oogwereld Roeks voor jouw ogen of 
dat van je kinderen kunnen betekenen? Maak een afspraak met hen of 
kijk eens op www.oogwereld.nl. We werken volgens de richtlijnen van het 
RIVM en je kunt bij Oogwereld  Roeks Coronaproof terecht.

OOGWERELD ROEKS | GELEENSTRAAT 2, HEERLEN | T. 045 5740713
WWW.OOGWERELD.NL 

#SamenTegenEenzaamheidHeerlen

045 560 40 04

Er ontstaan mooie dingen

HOU JE AAN DE 
SNELHEIDSLIMIET
Even wat extra gas geven, zodat je opschiet? Het 
lijkt niet de moeite waard om bij stil te staan. 
Echter: schijn bedriegt. Als alle automobilisten zich 
aan de snelheidslimiet houden, neemt het aantal 
letstelslacht¿ ers in Nederland met een kwart 
af. Daarom is vanaf 3  mei jongstleden weer de 
campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ gestart. 
Deze campagne, richt zich op de bewustwording van 
automobilisten, die ondanks dat ze van goede wil 
zijn toch harder rijden dan toegestaan. 
Focus campagne
Automobilisten rijden regelmatig 10 tot 15 kilometer te hard op 30- en 
50-km wegen. Vaak omdat ze met het verkeer meegaan of ongemerkt 
harder rijden dan toegestaan. Een paar kilometer te hard rijden lijkt 
onschuldig, maar de risico’s zijn behoorlijk groot. Juist op 30- en 50-km 
wegen zijn veel andere, kwetsbare verkeersdeelnemers aanwezig, 
zoals fi etsers en voetgangers. 

Campagnebeeld
De campagne maakt gebruik van beelden van de meest kwetsbare 
verkeersdeelnemers (kinderen en ouderen) in combinatie met een 
verkeersbord. Uit onderzoek blijkt dat de acceptatie van snelheid 
beperkende maatregelen groter is als de rechtvaardiging voor die 
maatregel meteen zichtbaar is. Het campagneconcept helpt mensen 
om zich meer bewust te worden van hun eigen snelheidsgedrag en het 
naleven van de limiet. 

ROVL
Verantwoordelijke voor deze campagne in Limburg is het Regionaal 
Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Dit is het ona¬ ankelijk 
bestuursorgaan dat in opdracht van de Provincie Limburg werkt aan 
de verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg. ROVL stree�  
dan ook naar nul verkeersslachto« ers! De campagne ‘Hou je aan je 
snelheidslimiet’ past dan ook helemaal bij deze fi losofi e. Het voorkomen 
van ongevallen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen 
maken we van de nul een punt!

Meer weten over de campagne? Kijk op: www.rovl.nl.



‘Natuurlijk heb ik in het begin wel moeten wennen, maar dat heeft niet lang geduurd. 

In Parc Douvenrade wonen mensen die jonger of ouder zijn, al 20 jaar hier wonen of 

net zijn verhuisd: ik heb veel leuke mensen leren kennen.’ Lees het hele verhaal op 

www.parcdouvenrade.nl. Ook mooi wonen? Bel voor meer informatie 0900 777 4 777.

SEVAGRAM_ADVERTENTIE_V2.indd   1 19-01-21   16:38




