
31 jan. & 1 feb.

Doe- en  
infoavond
Aanmelden via website
emma-lvo.nl

28 januari | 10.30u

Open dag
1 feb / 15 feb / 8 mrt | 14.30u

Escaperoom 
broekland-lvo.nl

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

GOEDE VOORNEMENS
Traditiegetrouw begint het nieuwe jaar bij velen onder ons met goede voornemens. Deze kunnen 
variëren van afslanken tot stoppen met roken en meer sporten. Hoe lang eenieder dit volhoudt, 
is altijd nog de vraag. We hebben in deze editie van Parkstad Leeft! in ieder geval al een voorzetje 
gegeven met een gezond maandmenu. Mocht je je hieraan kunnen houden, dan heb je grote 
kans fitter de voor de deur staande carnaval in te gaan. Een korte periode van 3 dolle dagen 
zondigen, zal hierin heus geen spelbreker zijn. 
Menigeen heeft zich voorgenomen een leuke opleiding te zoeken en er helemaal voor te gaan. 
Welke schoolkeuze je het beste kunt maken? Je leest het verderop in deze infokrant. En wat 
dacht je ervan om meer liefde en aandacht te schenken aan je partner of familie? 14 Februari is 
dé dag waarop je dit extra kunt laten zien.
Onze voornemens? Het team van Parkstad Leeft! streeft ernaar haar trouwe lezers ook dit jaar 
weer 11 maal veel leesplezier te bieden en van interessante informatie en weetjes te voorzien op 
het gebied van lifestyle, wonen, onderwijs, zorg en mobiliteit.

JANUARI 2023 | NUMMER 34

3 JAAR!

IN ONS VOLGENDE 
NUMMER (EIND FEBRUARI):

LENTE & MEER 

OOK ADVERTEREN VANAF € 249,-?  
BEL 06-50298807

Op foto o.a.: Stadsprins van Kerkrade prins Niklas I (Wiertz) en schoolprins Keano I (Beckers).



RECEPT VAN DE MAAND: 
‘GEZOND BEGINNEN’-MENU JANUARI 2023
In het kader van ‘het jaar beginnen met goede voornemens’ hebben we voor deze 
maand gekozen voor makkelijke, tevens gezonde recepten die je wellicht kunnen 
helpen de kilo-tjes van de feestdagen er makkelijk vanaf te krijgen. Je zult zien dat 
iets minder en gezond eten, in combinatie met beweging, wonderen kan verrichten. 

WORTEL-SINAASAPPELSMOOTHIE MET GEMBER (4 GLAZEN)
Op zoek naar een boost in deze donkere dagen? Deze smoothie heeft alles: groenten, 
fruit, pit van de gember en een kruidige smaak door de specerijen.

Ingrediënten
• 400 gram wortels
• 4 perssinaasappels
• Stukje verse gember (3 cm)
• ½ theelepel gemalen komijn
• ½ theelepel kurkuma
• ½ theelepel gemalen koriander
• Citroensap

Bereidingswijze
• Schrap de wortels en snij ze in kleine stukken. Kook de wortels in ongeveer half 

gaar. Laat de wortels uitlekken en afkoelen.
• Pers de sinaasappels uit. Snij de gember in stukjes.
• Doe de gember met de wortels in een blender. Pureer de wortel. Voeg het 

sinaasappelsap toe en pureer nogmaals goed tot een dik glad sap.
• Roer de komijn, kurkuma en koriander erdoor en maak op smaak met drupje 

citroensap.

CURRY MET RUNDERREEPJES, COURGETTE EN ANANAS (4 PERS.)
Weinig calorieën, kleurrijk, gezond en 
snel op tafel. Het kan met het volgende 
recept.

Ingrediënten
• 8 tomaten
• 4 uien3
• 4 teentjes knoflook
• 4 courgettes
• 4 eetlepels (olijf)olie
• 400 gram runderreepjes
• 4 eetlepels rode currypasta
• 200 ml kokosmelk
• 200 gram ananasstukjes (diepvries)

Bereidingswijze

• Snijd de tomaten in stukjes. Snipper de ui en snijd de knoflook fijn. Snijd de cour-
gette in blokjes.

• Verwarm de olie in een wokpan. Fruit hierin de ui en knoflook 2 minuten. Voeg de 
courgette toe en bak deze 2 minuten. Voeg dan de runderreepjes en de currypasta 
toe. Bak 3 minuten mee. Voeg vervolgens de tomaat, kokosmelk en 400 ml water toe 
aan de wokpan. Roer alles door elkaar en laat doorkoken tot de curry is ingedikt, zo’n 
10 minuten. Roer in de laatste 2 minuten de ananas door de curry en verwarm mee.

• Serveer de curry in een diep bord en breng op smaak met peper en zout.

Tip:  
Deze curry met runderreepjes is lekker met (bloemkool)rijst of naanbrood.
Serveer met wat vers limoensap.

JANUARI 2023
B E G I N L O V S E C C U S

R V K D N A A M S Ĳ N Ĳ K S

E N O U S H F S E I Z I T C

B E B O J N L S E E V A S H

B G N K R E E U L A A G P A

A N E S E S W M K A E R O A

R I E Ĳ J J P A E Z N M R T

K N T E A A N O O N M K T S

S O S A T T A N E U R G E E

Ĳ K R O I E D L T D D O N N

N E N E O H C S D N A H O E

V I O O E N G A P M A H C V

R R N I E M V U U R W E R K

E D D N S S N E E U W P O P

AFSLANKEN
CHAMPAGNE
DRIEKONINGEN
GEZONDHEID
HANDSCHOENEN
MUTS
NIEUWJAAR
SCHAATSEN
SJAAL
SKIVAKANTIE
SLEE
SNEEUWPOP
SPORTEN
STEENBOK
SUCCESVOL
VOORNEMENS
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VOORWOORD
Beste lezer,

De oliebollen en de champagne hebben weer heerlijk gesmaakt en op een verantwoorde 
wijze hebben we het nieuwe jaar ingeluid met prachtig siervuurwerk. Voor Parkstad Leeft! 
betekent deze uitgave het begin van het derde jaar sinds de oprichting van dit mooie blad.

Dat we het jaar knallend zijn begonnen, hebben jullie afgelopen december ook in de vorige editie van Parkstad 
Leeft! kunnen lezen, waarin we het er kort over hebben gehad dat we zijn uitgebreid en dat Parkstad Leeft! nu 
ook een broertje heeft, Maastricht Leeft! Hiermee hebben we met een totaaloplage van onze gratis huis-aan-huis 
informatiekrant met maar liefst 175.000 exemplaren een nóg groter bereik in zowel Regio Parkstad als regio 
Maastricht. 

Behalve via de papieren versies bestaat eveneens de mogelijkheid lokaal achtergrondnieuws en 
wetenswaardigheden via onze socials te bekijken. Ons voornemen van dit jaar is daarom om jou als lezer nóg beter 
voorzien van plaatselijk en regionaal nieuws. Bovendien willen wij de adverteerders steeds meer laten meeprofiteren 
door het inzetten van onze digitale kanalen. Uiteraard is dit alleen haalbaar met de medewerking van de lokale 
ondernemers en instellingen, want via hun steun en vertrouwen kunnen wij Parkstad Leeft! en Maastricht Leeft! 
verder laten groeien. Daarnaast roepen wij onze trouwe lezers op om ons te voorzien van leuke nieuwtjes, ideeën en 
voorstellen via de Nieuwtjesbox (parkstadleeft@randalesser.nl en redactie@maastrichtleeft.nl).

Wij wensen iedereen een mooi, actief, maar zeker een héél gezond 2023!!

Met vriendelijke groet, 

Randal Esser, 
Uitgever Parkstad Leeft! en Maastricht Leeft!



Winterparadijs 
Zuid-Limburg

visitzuidlimburg.nl
#visitzuidlimburg

Vol energie 
het nieuwe jaar in

Ga eropuit en ontdek de mooiste 
winterwandelingen, uitdagende 
mountainbiketochten, winterse 
vergezichten tussen de heuvels 
of… even helemaal niets. 
Hoe jij je jaar ook wilt beginnen, 
in winterparadijs Zuid-Limburg 
maak je een goede start! 

⟵ visitzuidlimburg.nl/winterparadijs 
 is jouw perfecte wegwijzer deze winter, 
 bomvol tips die je niet wilt missen! 

Gun jezelf 
een magische 

winter!

3 x tips voor de voorjaarsvakantie in Zuid-Limburg
Je hoeft niet ver van huis voor een geweldige voorjaarsvakantie! De 
leukste activiteiten vind je namelijk gewoon in Zuid-Limburg! Speciaal 
voor alle papa’s en mama’s en opa’s en oma’s die met de kinderen op 
pad gaan hebben we de leukste activiteiten op een rij gezet: 

1. Maak een kidsproof wandeling in de natuur 
 
Haal de Freek Vonk in je kind naar boven met een kidsproof wandelroute.  
Op deze 10 routes is er ook van alles te doen langs de route. Wat dacht je van een 
Middeleeuws avontuur langs de kastelen in Voerendaal of een speurwandeling door 
het Heuvelland? 
 
 visitzuidlimburg.nl/kidsproofroutes 

2. Ga voor binnenpret tijdens een indoor-uitjes  
 
Is het een dag wat minder goed weer? Je hoeft niet binnen op de bank te blijven 
hangen! Beleef binnen een leuke dag en gooi een balletje op de bowlingbaan,  
klim en klauter in een binnenspeeltuin of neem een duik in het zwembad: het lijkt 
wel alsof je in een tropisch land zit! 
 
 visitzuidlimburg.nl/indoor-activiteiten  

3. Kidsproof musea  
 
Ga boven- én ondergronds op ontdekkingstocht in een van de kidsproof musea.  
Je leert hier door te doen, voelen en ervaren. Maak bijvoorbeeld een reis naar 
Coriovallum in het Thermenmuseum of ontdekt hoe de wereld werkt in een écht 
doe-museum in Kerkrade. Toch weer wat geleerd in de vakantie! 
 
 visitzuidlimburg.nl/kidsproof-musea 

Finale van het ‘Parksjtad Leedjes Konkoer’ 
Na twee jaar ervan verstoken te zijn geweest, kan Parksjtad Leedjes Konkoer (PLK) eindelijk weer plaatsvin-
den. In samenwerking met ‘C.V. de Sjepene’ uit Oirsbeek kijkt organisator Sám Smits uit naar deze editie. 

Smits is verbaasd over het aantal inschrijvingen dat hij heeft mogen ontvangen: “Zelden waren het aantal inschrijvingen zo hoog. 
Ondanks dat het aantal inschrijvingen bij andere concoursen afneemt, zie je dat de muzikaliteit leeft in de Parkstad. Muziek ver-
bindt en ik ben benieuwd wie zich dit jaar de winnaar van het PLK mag noemen”, aldus Smits. Hij is enorm verheugd en wil natuurlijk 
een groot dankwoord uitspreken naar alle sponsoren, die 
dit evenement mede mogelijk maken, en de juryleden, die 
alle nummer vakkundig beoordeeld hebben. 

Finale

Ook dit jaar is de finale live te zien op ZO-NWS (Ziggo-
kanaal 44, KPN, online via hun website en social media) 
en ligt de presentatie wederom in handen van glamour-
vrouw Patty van de Weerdt en haar aanstaande man John 
Venhovens. De finalisten worden bekend gemaakt op 
vrijdag 20 januari om 20.00 uur via ZO- NWS.

Aanvang: 20.00 uur.
Zaal open: 19.00 uur.

SCAN DE 
QR-CODE 
VOOR DE 
DIGITALE 
EDITIE

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

PUZZEL MEE EN WIN!
Lekker shoppen bij Woonboulevard 
Heerlen.
Doe mee door de oplossing van de 
woordzoeker van deze maand in 
te vullen en maak kans op 3 prijzen 
à € 50,- zodat jij in het nieuwe 
jaar lekker kunt gaan shoppen bij 
Woonboulevard Heerlen.

STUUR JE ANTWOORD VOLLEDIG MET 
NAAM, WOONPLAATS EN TELEFOON-
NUMMER VÓÓR 10 FEBRUARI 2023 NAAR:
PARKSTADLEEFT@RANDALESSR.NL



De nieuwste generatie glasvezelinternet

Wij vertellen je graag meer over onze glasvezelcampagne, ons aanbod en de aanleg van 

glasvezel. Daarom organiseren we voor alle inwoners van Landgraaf een informatieavond. 

Iedereen is welkom en er is volop gelegenheid om vragen te stellen. We zien je graag op onze 

informatieavond:

•  Donderdag 2 februari is de zaal geopend vanaf 19.00 uur. 

 De presentatie is van 19.30 uur tot 21.30 uur in Cultuurhuis Landgraaf 

 aan de Veldstraat 19 in Landgraaf.

Bezoek de informatieavond en ga ook voor glasvezel! Zo geniet jij binnenkort ook van 

supersnel en stabiel internet in jouw woonplaats.

deltanetwerk.nl/landgraaf

Alles weten 
over glasvezel?over glasvezel?
Bezoek de informatieavond
in Cultuurhuis Landgraaf

Donderdag 
2 februari 

om 19.30 uur



'T janse joar Vasteloavend
Het hele jaar Carnaval is zeer zeker van toepassing op het 
Vasteloavends Museum Kirchroa gevestigd aan de Hoofdstraat 24B te 
Kerkrade. Sinds de opening op 2 april 2022 hebben al veel bezoekers 
de weg naar het museum weten te vinden en de reacties zijn uitermate 
positief. 

Waarom een Vasteloavends Museum in Kerkrade? Of beter gezegd, waarom nu pas?
Carnaval behoort tot ons culturele erfgoed en de stichting Vasteloavends Museum 
Kirchroa is van mening dat wij dit erfgoed niet alleen moeten koesteren maar ook op 
een eervolle manier met jong en oud moeten delen. Behalve het bestuur bestaat de 
stichting ook uit een twintigtal zeer enthousiaste en toegewijde vrijwilligers. De basis 
van de zeer omvangrijke collectie was de privé verzameling van Pascal Hinzen. Behalve 
Carnavalist in hart en ziel is hij ook de archivaris van D'r Kirchröatsjer Vasteloavends 
Verain Alaaf Kirchroa 1936 en voorzitter van de stichting. 

Wat is er te zien?

Prachtige en veelal unieke items uit de regionale en internationale Vasteloavends 
geschiedenis,of zoals de stichting het zelf omschrijft: "Va Kirchroa bis Kölle, va Heële bis 
Curaçao en va Oche bis Australië". Het museum heeft een oppervlakte van 275 m² en is 
onderverdeeld in diverse thema-kamers. 

Het Heële-tsimmer (kamer) met onder andere De Winkbülle, het Gilde de Blauw Sjuut, 
Wiel Knipa en De Globetrotters. Van de Globetrotters heeft het museum een unieke T-bas 
in bruikleen mogen ontvangen. Het KVV-tsimmer met praktisch de gehele geschiedenis 
vanaf 1936 tot heden. Het Hoej-comité heeft een eigen ruimte en niet te vergeten Nico 
Ploum. In totaal zijn er zeven thema-kamers en één filmruimte waarin de bezoekers 
kunnen genieten van prachtig oud beeldmateriaal.

Zelf inrichten

De mogelijkheid bestaat dat een vereniging een ruimte zelf mag inrichten zodat het 
publiek kennis kan maken met de geschiedenis van deze vereniging. Het is tevens 
het doel van de stichting om te voorkomen dat Carnaval gerelateerde items worden 
weggegooid. Hierbij dan ook de oproep aan u als lezer om contact met het museum 
op te nemen als u carnaval gerelateerde items heeft. Denk hierbij onder andere aan 
ordens, pins, kostuums, kappen (steken), foto's, bewegend beeldmateriaal, posters, 
schilderijen, enz. U kunt de items doneren of in bruikleen geven, alles is van harte 

welkom en alleen zo kunnen wij ons culturele 
erfgoed behouden. Het museum is in de 
winterperiode iedere zondag geopend van 
11.11 uur tot 17.11 uur. Groepsreserveringen zijn 
natuurlijk ook mogelijk, deze kunnen ook buiten 
de reguliere openingstijden het gehele jaar 
gepland worden. 

Zie voor informatie: www.vasteloavends-
museum.nl. 
Wilt u materiaal doneren, in bruikleen geven 
of heeft u vragen over het museum neem dan 
gerust contact op via: 06-38386683 of per mail: 
info@vasteloavends-museum.nl.

 TOT CARNAVAL ELKE
ZONDAG GEOPEND!
VAN 11.00 TOT 16.00 UUR SCHELSBERG 88, HEERLEN

045 572 1124

ELKE DONDERDAG

VAN
KOOPAVOND

NOG MEER 
KOOPAVONDEN! 

19 JANUARI T/M 16 FEBRUARI

DINSDAG 14 FEBRUARI TOT 20.00 UUR
WOENSDAG 15 FEBRUARI TOT 20.00 UUR
DONDERDAG 16 FEBRUARI TOT 21.00 UUR

WWW.HENDRIKSMODEHEERLEN.NL 

mijnlunchcafe

Schrijf je gelijk in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze tips en acties 

sociaal & huiselijk
ontbijten-lunchen-koffie

Scan de QR code en bekijk onze website 

Casinolaan 6, 
6372 XG Landgraaf

+31642970010
info@mijnlunchcafe.nl

Waar zijn wij te vinden 

Volg ons op socialmedia 



Parc Douvenrade straks meer dan alleen wonen
We staan in Zuid-Limburg aan de vooravond van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot een grote 
én andere opgave als het gaat om de zorg voor ouderen in onze samenleving: meer ouderen, minder mensen die werken in de 
zorg. Sevagram ontwikkelt en regisseert het Community Care Concept als antwoord op deze ontwikkelingen. De belangrijkste 
uitgangspunten van het Community Care Concept zijn: in de wijk en samen. Samen met gemeenten, het sociale domein en 
ketenpartners, met formele en informele zorg willen we in de wijk zorgdragen voor een kwalitatief goed leven van ouderen in 
hun eigen omgeving en -belangrijk aandachtspunt- eenzaamheid tegengaan. Zodat mensen langer, maar wel verantwoord thuis 
kunnen blijven wonen.

• De bestaande flats van Douvenrade zijn sinds december 2020 eigendom van de Maatschap SRI. 
• In de Terrasflat, Galerijflat en Corridorflat wonen voornamelijk senioren. 
• Van de 220 appartementen worden, volgens de eigenaar, 33 verhuurd boven de huursubsidiegrens. Dat als gevolg van renovatie.  

188 appartementen kennen een huurprijs onder de huursubsidiegrens.
• Het in aanbouw zijnde Zorgcentrum Douvenrade bestaat uit vijf woonlagen met ieder 21 kamers en een gezamenlijke huiskamer per etage. Per etage 

worden oftewel bewoners met somatische zorg (intensieve lichamelijke zorg) verzorgd of bewoners met dementie.

Juiste zorg, op de juiste plek op het juiste moment

Sevagram zet daarvoor haar locaties open voor allerlei (welzijns)activiteiten waar 
ouderen in de wijk gebruik van kunnen maken. Bovendien is Sevagram in de wijk dé 
expert als het gaat om complexe zorgvragen. Wij brengen onze (en die van anderen) 
kennis, ervaring en expertise naar de wijk en ondersteunen ouderen en hun naasten 
-als de zorgvraag verandert en als het echt niet anders kan- bij hun stap naar een 
zorgcentrum. Bij het Community Care Concept gaat het om de juiste zorg, op de juiste 
plek, op het juiste moment.

Parc Douvenrade 

Langer zelfstandig blijven wonen. Dat is wat we in Parc Douvenrade met ondersteuning 
van ketenpartners, familie, mantelzorger en vrijwilligers gaan realiseren. Het doel is 
dat de bewoners in het Parc Douvenrade en omgeving zolang mogelijk zelfstandig 
blijven wonen in hun eigen appartement waarbij we ons met name richten op welzijn en 
wonen. En als het nodig is, de zorg. Met name die eerste twee, welzijn en wonen, zijn van 
grote toegevoegde waarde om zorg te kunnen vermijden.

Zelfstandig wonen met zorg dichtbij

De bestaande flats van Douvenrade maken deel uit van onze zorg in de toekomst. 
Mensen wonen er zelfstandig met onze zorg dichtbij. Het past bij de ontwikkelingen in 
de samenleving dat er mensen van verschillende leeftijden wonen en als samenleving 
samen zorgen. In een rapport legt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 
de nadruk op de verwachtingen die binnen de samenleving leven over het recht op 
zorg. Die verwachtingen moeten worden bijgesteld, want de vergrijzing gaat iedereen 
merken. De verzorgingsstaat zoals we die meer dan een halve eeuw hebben gekend,  
bestaat niet meer. In plaats van: ‘ik heb recht op zorg, moeten we naar een samenleving 
die zegt: hoe kan ik straks voor een ander zorgen?’ Dit is de essentie van Community 
Care!

Sevagram is gestart met de bouw van het nieuwe zorgcentrum Douvenrade. De 
opening is einde 2024. Maar ook nu zijn er -in goed overleg met de eigenaar van de 
appartementen- al verschillende activiteiten voor bewoners in de gasterie van de 
Corridorflat. 
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Een middelbare school kiezen met de VO Gids
Leuk, je mag bijna naar de middelbare school! Maar welke school wordt het? Kiezen kan best lastig zijn, want de scholen kunnen tegenwoordig 
enorm van elkaar verschillen, óók als ze van hetzelfde schooltype zijn. De VO Gids helpt jou en je ouders bij je schoolkeuze.

Via je school heb je in oktober/november in groep 8 (en soms al in groep 7) de nieuwe 
editie van de VO Gids van je leerkracht gekregen. Een bewaargids met alles wat je wil 
weten over jouw stap naar het voortgezet onderwijs (VO).

Algemeen en regionaal

De VO Gids bestaat altijd uit twee delen. In het eerste deel lees je over alle schooltypes 
en de verschillen daartussen. Er staat ook in wat je nog aan extra’s kunt kiezen en waar 
je dan op moet letten. Leerlingen vertellen hoe het écht is in de brugklas. Bovendien 
krijg je slimme tips van TikTok- meester Jesper!

Het tweede deel vind je als je de gids omdraait. Daarin staan alle scholen in jouw regio; 
veel scholen presenteren zich hier ook met extra informatie. Leuk om te bekijken wat 
de VO-scholen in jouw regio bieden!  Je kunt de VO Gids van jouw regio ook hier online 
bekijken!

Open dagen

Het aanbod van de scholen in jouw regio kun je thuis op de bank vergelijken met de 
SchoolWijzer in de papieren gids, maar ook online. Ga hieronder verder naar de handige 
online SchoolWijzer, de OpenDagenPlanner en de checklists die je kunt gebruiken als je 
naar scholen toegaat, om ze makkelijk te kunnen vergelijken.

Met je VO Gids en de vogids.nl heb je alles bij de hand om een school te vinden die bij jou 
past. Veel succes!

Bron: devogids.nl

aanvang 20.11 uur

Lichtstoet Heerlen
Heerlen Centrum :
Geleenstraat
Pancratiusplein
Pancratiusstraat
Bongerd
Saroleastraat

Voor meer informatie kijk op 
www.lichtstoetheerlen.nl of 
zoek ons op 

Voor deelname, inschrijfdagen, sponsoring, route, 
foto’s en meer…

DINSDAG 21 FEBRUARI 2023

Amstenraderweg 122, 6431 EN Hoensbroek

www.sintjan-lvo.nl

OPEN DAG
Beleef Sint-Jan op onze open dag. 
Zaterdag 4 maart ben je tussen 
09.30 en 13.30 uur van harte welkom 
om een kijkje te komen nemen in 
onze school. Tot dan!

Meer 
weten?

Sint-Janscollege Hoensbroek  |  www.sintjan-lvo.nl





Nieuw logistiek NAVO-hoofd-
kwartiergebouw in Brunssum 
Afgelopen maand heeft het hoofdkwartier ‘Joint Logistics Support 
Group Brunssum’ (JLSGBS HQ) de start van de bouw gevierd van het 
nieuwe hoofdkwartiergebouw. De ceremonie vond plaats op het 
Hendrik van Nassau-Ouwerkerkkamp te Brunssum.  

De Tsjechische brigadegeneraal (een ster) David Schnábel -commandant JLSGBS HQ- 
stak symbolisch de eerste spade in de grond in aanwezigheid van de chef-staf van 
het hoofdkwartier ‘Joint Forces Command Brunssum’ (HQ JFCBS) de Poolse luitenant-
generaal (drie sterren) Krzysztof Król. Verder waren aanwezig de commandant van de 
Base Support Group, de Nederlandse kolonel Arwi Klip en de bouwkundige experts, die 
zullen toezien op de bouw.

JLSGBS HQ is HQ JFCBS zeer dankbaar voor de ondersteuning voor het bouwen van een 
permanent hoofdkwartiergebouw, teneinde de staf van JLSGBS te voorzien van moderne 
kantoorruimtes. 

Oplevering zomer 2023
De oplevering van het nieuwe stafgebouw is gepland eind juli, begin augustus 2023. De 
bouwkosten bedragen, inclusief meubilering, informatie- & computertechnologie tien 
miljoen euro. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) betaalt deze investering. 
De bouw en inrichting is in handen van diverse Nederlandse bedrijven. 

Over JLSGBS en NAVO
JLSGBS HQ is een van de twee permanent bemande, uitzendbare logistieke 
hoofdkwartieren binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Het 
hoofdkwartier bevindt zich op dezelfde locatie als HQ JFCBS. In de volksmond hanteert 
men voor dit hoofdkwartier nog veelal de verouderde benaming AFCENT uit 2000.

JLSGBS HQ ondersteunt alle militaire activiteiten, die het Brunssumse NAVO-
hoofdkwartier JFCBS ontplooit. Het JLSGBS HQ kent twee belangrijke taken: het 
coördineert de inzet van troepen en materiaal in het operatiegebied en het levert 
logistieke ondersteuning aan de militaire eenheden, die zich in het operatiegebied 
bevinden. 

Bij de tweede taak neemt het HQ de coördinatie en inrichting op zich van de aanvoer en 
het bevoorraden van voeding, kleding, uitrusting, brandstof en munitie. Tevens voorziet 
het HQ in de geneeskundige verzorging, het coördineren van het herstellen en afvoeren 
van voertuigen en materiaal met de aan het HQ toegewezen middelen. JLSGBS HQ kan ook 
de andere Joint Force Commando’s van Napels en Norfolk (VS) steunen bij inzet. JLSGBS 
HQ kan ook zelfstandig optreden.

De NAVO is in 1949 opgericht als een militaire zelfverdedigingsorganisatie. De NAVO 
weet -inmiddels met 30 lidstaten- al meer dan 70 jaar de vrede, vrijheid en veiligheid te 
garanderen in grote delen van Europa en Noord-Amerika.

v.l.n.r. kolonel Arwi Klip, brigadegeneraal David Schnábel, luitenant-generaal Krzysztof Król &  
brigade-generaal Ferdinand Murin.

2de v. l. kolonel Arwi Klip, 4de v.l. brigadegeneraal David Schnábel, 6de v.l. luitenant-generaal Krzysztof Król & 
8ste v.l. brigade-generaal Ferdinand Murin.
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Vieren we nog wel Valentijnsdag? Zo ja, waarom en hoe?
14 Februari staat jaarlijks bekend om Valentijnsdag. Dit jaar valt deze dag op een dinsdag. Maar waar komt Valentijnsdag eigenlijk 
vandaan, wat is de gedachte erachter en hoe vieren we het? 

Oorsprong
De naam Valentijnsdag is afkomstig van de christelijke priester Sint Valentinus uit Rome, die leefde in de 3e eeuw na Christus. 
Hij stond bekend om de goede daden die hij deed voor zieken, ouderen en armen. Valentinus genas de blinde pleegdochter van 
Asterius, stadhouder van Rome. Vanwege zijn vrome gedrag en liefde en aandacht voor anderen wordt zijn naamdag sinds 496 op 
14 februari gevierd.

Zo ja, en hoe?
Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met bijvoorbeeld cadeautjes of bloemen. Langzaamaan zie je in deze trend een verschuiving 
ontstaan en blijkt uit recent onderzoek dat vrouwen het sexier vinden dat er door hun geliefde voor hen gekookt wordt, ontbijt op bed wordt gebracht of dat zij uitgenodigd 
worden voor een romantisch diner. Het valentijnskaartje doet het ook nog steeds goed. En: huwelijksaanzoeken worden op deze dag steeds populairder. Mannen vinden het 
doorgaans leuker om op deze dag iets aan hun geliefde te geven dan zelf iets te krijgen. Bovenaan het lijstje om te krijgen, is liefde! Nou, hoe romantisch kun je het hebben.
Velen vinden het nog steeds een dag waar je elkaar wel wat extra mag verwennen en aandacht schenken, zoals hij oorspronkelijk ook was bedoeld. Winkeliers varen er in ieder 
geval wel bij.

Jubilarissen Nierstichting gehuldigd
Op 22 november jl. zijn mevrouw Elly van Dijk-van der Poel en mevrouw
Bernarda Mikes gehuldigd voor 40 jaar betrokkenheid als vrijwilliger 
voor de Nierstichting. Beiden hebben 40 jaar gecollecteerd voor de 
Nierstichting in wijk Molenberg, waar Elly van Dijk sinds het jaar 2000 
ook wijkcoördinator is, ondersteund door Bernarda Mikes.
Zij hebben zich enorm ingezet en altijd een grote verantwoordelijkheid gedragen om de 
collecte in wijk Molenberg te organiseren. Hiervoor is de Nierstichting hen zeer erken-
telijk. Om hen te bedanken kwam regiomanager Pauline Ritmeester samen met col-
lectecoördinator Sandy Van Loo op een zonnige ochtend in november op bezoek om de 
dames te feliciteren en te bedanken. 

Van Mens tot Mens

Beide jubilarissen kregen hierbij een mooi bronzen beeldje uitgereikt, gemaakt door 
kunstenares Corry Ammerlaan-van Niekerk. Het beeldje heeft als toepasselijke titel ‘Van 
Mens tot Mens’ en weerspiegelt de balans tussen de menselijke factoren die nodig zijn 
voor een duurzame relatie. Juist die menselijke factoren hebben Elly en Bernarda in zich, 
waardoor zij zo geliefd zijn in de collecte-organisatie van de Nierstichting.
 
Wilt u ook deelnemen als collectant of wijkcoördinator in Heerlen, dan bent u van harte 
welkom! Bel hiervoor met Pauline Ritmeester via 06-11115497.



Circus Gran Casino opent nieuwe 
vestiging bij Maastricht Aachen Airport

Afgelopen september opende Circus Gran Casino een nieuwe vestiging in Limburg. Daar-
mee is de vierde vestiging van de Nederlandse casinoketen een feit. Het casino is geves-
tigd bij Maastricht Aachen Airport in het Gr8 Hotel Maastricht. Door de centrale ligging 
dicht bij de Belgische en Duitse grens wordt met de nieuwe vestiging een internationaal 
publiek bediend. 

Wanneer je het casino van 900m2 binnenstapt, 
betreed je een magische wereld waar naast casi-
nospellen en entertainment een geweldige service 
wordt geboden aan al haar gasten. Het sfeervolle 
en luxueuze interieur is geïnspireerd op de meest 
prestigieuze casino’s van Las Vegas en is herken-
baar voor de vestigingen van Circus Gran Casino. 
Een nieuw concept in de vestiging in Maastricht, is 
de uniek vormgegeven Sportsbar. Bezoekers kun-
nen hier dagelijks verschillende sportwedstrijden 
bekijken. Rondom verschillende wedstrijden zullen 
evenementen worden georganiseerd. Ontwerper 
Miguel Cancio – bekend van het ontwerpen van de 
beroemde Buddha-Bar in Parijs – is het creatieve 
brein achter de unieke vormgeving van de casino’s. 
De Circus Sportsbar heeft een sportieve look and feel 
en een eigen menu met daarop ook speciaalbieren.

In Circus Gran Casino Maastricht Airport kun je het 
hele jaar door 24 uur per dag plaatsnemen aan een 
van de 185 speelautomaten, zowel enkelspelers als 
meerspelers. Doordat het casino volledig cashless 
is, spelen bezoekers in een veilige omgeving. Entree, 
parkeren, ontbijt, lunch, een 3-gangen diner, bingo, 
maandelijkse events en andere activiteiten zijn 
gratis toegankelijk voor bezoekers van het casino. 
Door de gunstige ligging aan de A2 bij afrit 50 of 51 
is het casino goed bereikbaar voor bezoekers uit 
de grensstreek en bezoekers van het naastgelegen 
Maastricht Aachen Airport.

Over Circus Gran Casino

Circus Gran Casino is het resultaat van een samen-
werkingsverband tussen Frank Kastelijns en Van der 
Valk International. Vanuit het moederbedrijf Hotel 
Gaming BV zijn kennis en ervaring op het gebied van 
gaming en hospitality gebundeld tot een kwalitatief 
hoogstaand concept. De eerste vestiging van Gran 
Casino opende in 2013 haar deuren en is gevestigd in 
het Van der Valk Hotel in Nuland. Inmiddels zijn er drie 
vestigingen, waaronder het eerste 24/7 casino van 
Nederland in Van der Valk Hotel Tiel. Bij Circus Gran 
Casino draait alles om de gast. Met een breed pro-
gramma aan live entertainment en een verrassend 
culinair aanbod met live cooking gecombineerd 
met de bijzonder sfeervolle inrichting is een bezoek 
aan een van de Circus Gran Casino’s een bijzondere 
belevenis voor iedere gast. Ook vanuit huis worden 
de gasten van Circus Gran Casino bediend. Op het 
online platform Circus.nl kunnen gasten terecht voor 
online gaming met in het bijzonder casinospellen, 
sportweddenschappen en poker.

10



Rijd je graag auto? Ga je graag met andere 
mensen om? Of heb je andere talenten?

Dan horen wij graag van je!

We zoeken verschillende soorten vrijwilligers, 
onder andere chauffeurs en maatjes.

Samen met jou kijken we naar je talenten, 
wat je graag doet en hoe je dat als vrijwilliger 
kunt inzetten.

Neem voor meer informatie 
contact op met Sylvie Degens

     06-29 20 92 42
     sylvie.degens@levantogroep.nl

Maak jezelf én een ander blij:

Gebruik je talenten als vrijwilliger!

Scan mij voor 
de vacatures!

Kwaliteitslabel voor MIK & PIW Groep
 
Onlangs ontving MIK & PIW Groep het certificaat Sterk Sociaal Werk. Met dit kwaliteitslabel neemt MIK & PIW Groep het voortouw voor het leveren 
van hoge kwaliteit dienstverlening aan de bewoners van de Westelijke Mijnstreek. Bestuurder Raymond Clement: “Een kwaliteitslabel staat voor 
vertrouwen; vertrouwen voor onze cliënten, onze partners. Maar ook vertrouwen in onszelf, samen op de goeie weg, samen een nieuwe ‘lat’ om 
naar toe te groeien.”
 

Het keurmerk is ontwikkeld op initiatief van branchevereniging 
Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met leden. Het 
nodigt medewerkers over de gehele breedte van de organisatie 
uit tot reflectie, met veel ruimte voor ontwikkeling en verbete-
ring van de dienstverlening voor de klant. Dat het kwaliteitslabel 
niet de primaire focus legt op procedures en processen, maar 
vooral op gedrag en houding van de professional, sluit goed aan 
bij de missie van MIK & PIW Groep. Manager Sociaal Werk Suzan 
Eerkens: “Het behalen van het kwaliteitslabel zie ik als een hele 
terechte waardering voor onze medewerkers. Zij hebben vak-
manschap altijd hoog in het vaandel staan ten behoeve van onze 
cliënten, burgers, partners en opdrachtgevers. Vakmanschap en 
kanskracht gaan hierbij hand in hand.” 
 
Van vrijwilliger tot management

Voor de certificering bezocht de auditor de stichtingen Partners 
in Welzijn, Ecsplore, Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke 
Mijnstreek en Knooppunt Informele Zorg, alle onderdeel van MIK 
& PIW Groep. Hij sprak daar met medewerkers en vrijwilligers, van 
management tot medewerkers op de vloer die direct in contact 
staan met cliënten. “Medewerkers waren erg betrokken bij de 
voorbereidingen en tijdens de auditweek. Dit kwaliteitslabel 
gaat over henzelf, over hun werk, hun passie en trots. Hoe mooi 
is het om daar over te mogen vertellen. Daarnaast vonden mede-
werkers het leerzaam om ook elkaars verhalen te horen. Steeds 
weer blijkt dat de verbinding tussen onze stichtingen logisch en 
vanzelfsprekend is”, aldus Suzan Eerkens.

 
Over MIK & PIW Groep

De krachten van MIK & PIW Groep bestaan uit verbinden, bouwen en versterken. Zij  verbinden kinderopvang met sociaal werk en werken nauw samen met verschillende (keten)part-
ners. Met als kern de mensen uit de wijken en dorpen zelf, maar ook professionals uit onderwijs, Jeugdgezondheidszorg, gemeenten, zorg, woningcorporaties en kennisinstituten. 
Sámen realiseren zij sterkere wijken. Zij zijn een maatschappelijke organisatie, waar meer dan 1100 collega's vanuit 7 verschillende stichtingen elke dag met hart en ziel werken. 
Met als doel: het vergroten van de KansKracht van de samenleving van vandaag en morgen.



delta/zuid-limburg  |  0118 - 22 55 71

eerste 3 maanden

Met het Glasvezel Flexpakket van DELTA kun je met zijn allen in huis tegelijkertijd online zonder haperingen. Je verstuurt net 
zo snel bestanden als je ze binnenhaalt en je kunt ongestoord genieten van je favoriete fi lms en series. Jij bepaalt zelf wat je 
aan of uit zet: extra snel internet, extra veel zenders, wel of geen vaste of mobiele telefonie? Het kan allemaal. Zonder gedoe 
of extra kosten.

Wij installeren je pakket GRATIS en zorgen overal in huis voor gigagoede wifi zelfs tot in de nok! Jij hoeft alleen te bedenken 
wat je ermee wilt gaan doen.

Doe de postcodecheck op onze website, bel voor meer informatie met onze adviseurs 
via het onderstaande nummer of kom langs bij ons Glasvezel Informatiepunt aan 
de Rossinipassage 6 in Landgraaf.

DELTA Glasvezel
in Landgraaf

Profi teer nu van 
het introductieaanbod!

*  Na de actieperiode van 3 maanden betaal je voor 1 Gig de resterende contractperiode van 9 maanden 45,- per maand. Na de contractperiode betaal je 52,50 per maand. 
Kijk voor alle informatie en voorwaarden op onze website.



NIEUWTJESBOX
PUZZELWINNAARS 
 
DECEMBER-EDITIE PARKSTAD LEEFT! 
De juiste oplossing was:  

‘Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar’
De drie prijswinnaars van de waardechecques ter waarde van € 50,00  
aangeboden door Woonboulevard Heerlen zijn: 

Mevr. M. van den Bosch, Schin op Geul
Mevr. M. Slangen, Hulsberg
Dhr. K. Kalmijn, Brunssum

IEDEREEN VAN HARTE GEFELICITEERD! DE WINNAARS WORDEN ZO SNEL MOGELIJK BENADERD VOOR HET IN 
ONTVANGST NEMEN VAN HUN WELVERDIENDE PRIJS. 

De winnaars van de vlaaien zijn:
Mevr. C. Berendsen, Eygelshoven
Dhr. R. Ritzerfeld, Kerkrade

Graag luisteren wij ook naar de inwoners van Parkstad 
e.o. Dus heeft 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: 
parkstadleeft@randalesser.nl.  

De redactie maakt hier per editie een keuze uit en geeft 
geen garantie voor plaatsing.

Verhuizing Hans Stassar van 
Brunssum naar Heerlen
Firma Hans Stassar Camping & Recreatie B.V. heeft haar pand aan 
de Pijler 36 te Brunssum verkocht en zal medio 2024 van Brunssum 
verhuizen naar een nieuwe locatie in Heerlen. 

Het was al enige jaren de wens van de kampeer - en zwembadenspecialist om de 
locatie in Brunssum te verruilen voor een nieuwe locatie die beter aansluit bij zijn 
wensen voor de toekomst. Met de verkoop van de vestiging in Brunssum is daarmee 
nu het moment gekomen dat de familie Stassar vanaf medio 2024 definitief haar 
bedrijfsactiviteiten zal voortzetten vanuit een nieuwe locatie aan de Pretoriastraat in 
Heerlen. 
 
Online verkoop 

In een markt die de laatste jaren in rap tempo enorm is veranderd en de online 
verkoop steeds meer toenam, ontstond een groeiende behoefte aan een nieuwe 
locatie waarbij juist de focus op online verkoop een grotere prioriteit krijgt. 
Stassar meent met de nieuwe locatie efficiënter en toekomstgerichter te kunnen 
werken in een markt waarbij de showroom steeds meer plaats maakt voor online 
verkoop, en waarbij door de krappe arbeidsmarkt medewerkers zo doeltreffend 
mogelijk ingezet moeten kunnen worden. De huidige medewerkers van Stassar 
verhuizen mee naar de nieuwe locatie. 

Distributiecentrum 

De nieuwe locatie zal voornamelijk gebruikt worden als distributiecentrum voor 
online verkopen en als showroom voor het ontvangen van klanten op afspraak voor 
advies op het gebied van caravanvoortenten en zwembaden. Tot aan de verhuizing 
blijft Stassar actief vanuit (een deel) van haar huidige locatie in Brunssum. Vanaf 2023 
zal de focus voornamelijk liggen op verkoop via haar website en is de showroom 
alleen toegankelijk op afspraak.

Overdracht scepter 

Tevens markeert de verhuizing het moment waarop oprichter Hans Stassar na 40 jaar 
de scepter overdraagt aan zijn drie zonen welke reeds jarenlang betrokken zijn bij de 
bedrijfsvoering van de bedrijven van de familie Stassar. 

Heksenberg, iedereen voor elkaar
Stichting De Positieve Stad is eind 2021 gestart met het sociaal-cultureel project voor alle bewoners van de wijk Heksenberg, van jong tot oud, met 
en zonder beperking, om samen uit te dragen dat iedereen zich welkom en thuis mag voelen in de wijk. Op zaterdag 4 februari om 13.00 uur wordt 
in Gemeenschapshuis Heksenberg de ontstane wandelroute met buitenexpositie onthuld van project Heksenberg, iedereen voor elkaar. 

Tijdens het project hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden waar een diverse groep bewoners 
aan heeft deelgenomen, waarbij persoonlijke verhalen en gedachten van de bewoners voorop stonden. Er is 
gesproken over wat er nodig is om iedereen zich welkom en thuis te laten voelen in de buurt; over waar men 
trots op is en wat er beter kan. Bewoners met een beperking hebben persoonlijke verhalen gedeeld over 
sociale en fysieke barrières.

Inspirerende workshops

De verhalen van de bewoners hebben gezorgd voor inspiratie tijdens creatieve workshops, waarbij met de 
deskundige begeleiding van dichter Jidske van de Klundert en fotograaf Michel Kosmann poëzie en fotografie 
is gemaakt. Samen met de bewoners zijn de resultaten van de workshops verwerkt tot een duurzame en 
blijvende wandelroute met expositie in de buitenruimte, waarin de nadruk ligt op het vormen van een warme, 
begripvolle buurt en trotsgevoelens over de wijk.

Samen met de creatieve makers, buurtbewoners en wethouder Peter van Zutphen wordt er tijdens de officiële 
opening van het project op 4 februari uitleg gegeven over de totstandkoming van het project, evenals over het 
eindresultaat.

Het project is financieel ondersteund door Gemeente Heerlen en VSB Fonds. Ook is er samengewerkt met 
partners als Buurtlunch Heksenberg, Buurtsteun Heksenberg, De Zonnebloem en Cliëntenraad Gehandicapten 
Heerlen.



WEGENS SUCCES VERLENGD

NU 20% KORTING
OP ROLLUIK HEROAL BBS

Sunplein 32, Landgraaf  T 045-531 4132  M 06-37 33 59 82 
E info@schillingslandgraaf.nl  I www.schillingslandgraaf.nl

vanaf

€ 1295,-

Rolluiken • Zonwering • Woningstoffering
Ook voor reparaties rolluiken

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!

17 Procent Limburgers slachtoffer online criminaliteit
Ethisch hacker waarschuwt voor risico's
In 2021 was 17% van de Limburgers slachtoffer van online criminaliteit¹. Via slecht beveiligde slimme apparaten kunnen hackers je thuisnetwerk binnendringen. Bijna alle 
Limburgse huishoudens hebben één of meerdere slimme apparaten zoals een smart TV of slimme thermostaat2. 

Slechts de helft van de Nederlanders geeft aan hun slimme apparaten regelmatig te updaten. Daarmee lopen ze het risico gehackt te worden. Om mensen te waarschuwen 
probeerde een ethisch hacker bij huishoudens – met hun toestemming – het thuisnetwerk binnen te dringen. En zo de kerstkaart te printen die je niet wilt ontvangen. 

Nieuwe exposities Museum Valkenburg
Target, Ans Lemmens  
(15 januari t/m 2 april 2023)
Ans Lemmens houdt met haar schilderijen emoties en 
herinneringen vast die doorgaans snel en ongemerkt 
voorbijgaan. Ze maakt schilderijen in olieverf op doek 
met een grote diversiteit in onderwerpen en thema's. 
Haar persoonlijke stijl is gaandeweg veranderd van een 
losse, lyrische stijl naar strak gekaderde vormen. Ans 
ontleent haar beelden aan de stortvloed van woorden 
en beelden die we in de media dagelijks ondergaan en 

probeert die vervolgens te ordenen en inzichtelijk te maken. De expositie wordt 
zondag 15 januari 2023 om 15.00 uur geopend door Camille Oostwegel.

Trilogica, Peter Slegers  
(29 januari t/m 16 april 2023)
Soms besef je pas achteraf wat de betekenis is van 
datgene wat zich in het verleden heeft gemanifesteerd. 
Zo ook bij de expositie TRILOGICA van Peter Slegers. De 3 
eerdere reizende kunstprojecten ‘Aan tafel’, ‘Ondergaan’ 

en ‘Overstijgen’ van Peter Slegers vormen een drie-eenheid. 
"Geboren als Brabander, leef ik met de voetjes op de grond en met mijn hoofd in 
de hemel", aldus Peter Slegers. Zijn ontdekking van het combineren van ambach-
telijk werk met eigentijdse audiovisuele technieken bieden hem een verrassend 
palet aan nieuwe artistieke uitingen. Daaraan koppelt hij zintuiglijke ervaringen als 
geluid, beeld en geur aan filosofie en spiritualiteit. Deze innovatieve beleving van 
kunst zal als eerste in Nederland te ervaren zijn in Museum Valkenburg en wordt 29 
januari om 15 uur geopend.
foto: trilogica.jpg
 

Een kijkje achter de coulissen, Eigen collectie Museum  
(29 januari t/m 16 april 2023)
In Nederland bevindt zich een rijke verzameling van 
kunst- en andere erfgoed collecties in openbaar bezit, 
de Collectie Nederland. Dit kostbare bezit is van én voor 
iedereen. Museum Valkenburg heeft afgelopen  jaren 
veelvuldig  aanspraak gemaakt op bruiklenen voor 
tentoonstellingen uit deze Collectie Nederland. Een 
twintigtal werken bleef in langdurige bruikleen in het 
depot van het museum. Die werken, van onder meer 

Lei Molin, Ger Lataster, Jef Diederen, Frans Vos en Gèr Boosten, vormen de kern 
van de tentoonstelling. De expositie van deze unieke werken en een substantieel 
aantal archeologische schenkingen wordt op 29 januari om 14.00 uur geopend in 
Museum Valkenburg.

Entreekosten per expositie: € 8 incl. kopje koffie/thee, museumkaart gratis entree.
Museum Valkenburg, Grotestraat Centrum 31  6301 CW Valkenburg 
Info: www.museumvalkenburg.nl

Wifinetwerk

Slimme apparaten zijn verbonden met je wifinetwerk. Daardoor hebben hackers aan 
één slecht beveiligd apparaat genoeg om je thuisnetwerk binnen te dringen. En zo bij al 
jouw persoonlijke gegevens te komen. Door je apparaten te updaten, zorg je ervoor dat 
de nieuwste beveiliging op de apparaten staat. Zo maak je het internetcriminelen veel 
moeilijker. Om mensen hiervan bewust te maken voert het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat de campagne 'Doe je updates'.

Kerstkaart die je niet wilt ontvangen

Ethisch hacker Dirk-Jan Bartels van Eurofins Digital Testing & Cyber Security ging als 
onderdeel van de campagne op pad door Nederland en probeerde bij huishoudens 
het netwerk binnen te komen via onvoldoende beveiligde apparaten. Vooraf gaven 
de bewoners de hacker toestemming om op deze manier de beveiliging van hun 
netwerk en apparaten te testen. Lukte het hem om in te breken, dan printte hij tot hun 
verrassing via de draadloze printer een kerstkaart met tips om hun digitale veiligheid 
te verbeteren. "Het was goed om mensen op deze ludieke manier bewust te maken van 
mogelijke beveiligingsrisico's", aldus Bartels. "Vaak lees je in het nieuws dat bedrijven 
gehackt worden, maar zoiets kan jou privé ook overkomen. Bij de huishoudens waar 
het lukte, merkte je echt de verbazing. Gelukkig waren er ook mensen die al hun 
updates hadden gedaan en waar het dus niet lukte om in hun netwerk in te breken en 
de kerstkaart te printen. Of het nu om een bedrijf of huishouden gaat, het is gewoon 
belangrijk dat je je updates regelmatig doet." 

Updates niet altijd automatisch

Niet alle slimme apparaten updaten automatisch, al wordt dit vaak wel gedacht. Ook 
krijg je niet altijd een melding als er een update klaarstaat. Daarom is het belangrijk om 
regelmatig zelf jouw slimme apparaten te checken op nieuwe updates. Door te updaten 
worden er naast nieuwe features, die je makkelijk ziet en herkent, ook vaak digitale 
kwetsbaarheden opgelost. Zo houd je je slimme apparaten veilig én bescherm je je 
netwerk tegen internetcriminelen. 

Update-tips

Je slimme apparaten update je snel en makkelijk in vier stappen:
Stap 1: Open de app van je slimme apparaat.
Stap 2: Kijk bij 'Instellingen'.
Stap 3: Klik daar op 'Updaten'.
Stap 4: Stel 'Automatisch updaten' in. Is dat niet mogelijk? Zet dan een herinnering in je 
agenda om elke 1e dag van het nieuwe kwartaal je updates te checken: 1 januari, 1 april, 
1 juli en 1 oktober.

Voorkom een hack, doe de Update-Check

Wil je meer informatie en tips? Ga dan naar doejeupdates.nl en doe de Update-Check. 
Maak per kamer een overzicht van je slimme apparaten. Daarna vertelt de Update-Check 
stap voor stap hoe je elk slim apparaat, zoals je slimme deurbel tot thermostaat, kunt 
updaten.  

1 CBS: '2,5 miljoen Nederlanders in 2021 slachtoffer van online criminaliteit'; https://www.cbs.nl/nl-nl/
nieuws/2022/09/2-5-miljoen-nederlanders-in-2021-slachtoffer-van-online-criminaliteit

2 Het onderzoek is van 23 t/m 26 juli 2021 uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar. Er namen ruim 1.000 
Nederlanders van 18 jaar en ouder die in het bezit zijn van één of meerdere slimme apparaten deel aan het 
onderzoek.



Rijksweg Zuid 212 te Sittard. 
(Schuin tegenover Zuyderland ziekenhuis)

Tel.  +31(0)46-7820552

• Scherpe prijzen
• Nieuwe en gebruikte producten
• Eigen reparatiedienst
• Alle producten op voorraad
• Gratis parkeren voor de deur
•

De grootste hulpmiddelen winkel
van de Euregio, gevestigd in Sittard

Rijksweg Zuid 212 te Sittard. 
(Schuin tegenover Zuyderland ziekenhuis)

Tel.  +31(0)46-7820552

 Openingstĳden
Ma t/m Vr10.00 - 17.00Za. 10.00 - 16.00

We hebben meer dan
100 verschillende modellen 

sta-op stoelen direct uit 
voorraad leverbaar

Proefrijden kan zowel binnen als buiten
• Standaard verse koffie met zelfgemaakte cake
• Servicegerichte medewerkers die echt de tijd

voor u nemen

We hebben meer
dan 150 nieuwe en 

gebruikte scootmobielen 
op voorraad

Meer dan 60 verschillende rollators 
direct uit voorraad leverbaar.

We hebben meer dan 
150 nieuwe en

gebruikte scoot-
mobielen op voorraad.

Altijd GRATIS
thuisbezorgd.

Stoelen 
direct uit 
voorraad 

leverbaar en
5 jaar 

garantie, 
ook op 

vlekken!

Aanbieding
rollator 
Panther 
Van  € 250,- 

nu voor 
€ 199,-

Showroom 
groter dan 

600m2



Word net als Hub Franssen vrijwilliger in 
één van onze locaties in Heerlen of in het 
Heuvelland.  

Op onze website staan de locaties en een 
korte omschrijving van de vrijwilligers die 
wij graag aan onze teams willen toevoegen. 
Zodat ook jij het verschil kunt maken voor 
onze bewoners...

Of bel met één van onze coördinatoren. In 
een persoonlijk gesprek kunnen we vaak 
meer vertellen.   

https://werkenbijsevagram.nl/vrijwilligers/

Coördinatoren  
vrijwilligers: 

Swenna Buddingh
06 – 248 54 308
Regio Heerlen

Tamara ter Horst 
06 – 185 30 673
Regio Heerlen

Anita Cremers
06 – 225 44 490
Regio Heuvelland

Fanny Cloodt 
06 – 284 59 138
Regio Heuvelland

Annelore Lemaire 
06 – 103 14 446
Regio Maastricht

...voor gecertificeerde persoonsgerichte ouderenzorg in Zuid-Limburg.

Als vrijwilliger hét verschil maken!
Dat wil toch iedereen...

“Als ik klaar ben, 
is er altijd wel 

iemand die zegt ‘is 
het al zo laat?’”


