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

ALLES VOOR MOEDER
Dat lifestyle en tuin heel goed 
samen kunnen, kun je verder in 
deze editie van Parkstad Leeft 
lezen, maar als er iemand is die 
bloemen verheven heeft tot kunst 
met de hoofdletter K, dan is dat wel 
de 19-jarige Bente van Meurs (foto). 
Zij mag zich sinds kort Nederlands 
kampioen bloembinden noemen. 
Laat je inspireren en stel zelf ook 
een mooi boeket uit eigen tuin 
samen om je moeder op 8 mei 
nog eens extra te verwennen. 
Vader kan in de tussentijd middels 
enkele handige tuintips de tuin 
voorjaarsklaar maken, zodat 
moeder vanuit een luie strandstoel 
met de voetjes omhoog van het 
voorjaarszonnetje kan genieten. 
En dat alles onder het genot 
van de diverse zelfgemaakte 
verwennerijen. 
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NUMMER (EIND MEI):

VADERDAG EN MEER

OOK ADVERTEREN 
VANAF € 219,-?  
BEL 06-50298807

HÉT ENERGIELOKET 
VAN LIMBURG

Wealer BV  Terhoevenderweg 100, Heerlen. Tel. 045-528 00 55 www.wealer.nl

WEALER UW ŠKODA DEALER

NIEUW IN HEERLEN!

Covermodel Bente van Meurs, Student bij Yuverta College Heerlen en cover shoot bijSTOX in Heerlen



RECEPT VAN DE MAAND: 
CHILI CON CARNE MET ZOETE AARDAPPEL EN NACHO CHIPS (4 PERS.)
In deze overheerlijke stoofpot combineert de pittige smaak van de rode peper perfect met de zoete 
smaak van de kaneel en zoete aardappel. Wij geven dit Mexicaanse gerecht nóg een extra Mexicaans 
tintje door de chili con carne te serveren met nacho chips.

Ingrediënten:
• 2 uien
• 2 teentjes knoflook
• 2 rode pepers
• 2 gele paprika's
• 400 gr zoete aardappel
• 200 gr maïs uit blik
• 800 gr kindeybonen uit blik/pot
• 2 el olijfolie
• 4 limoenen
• 400 gr half-om-half gehakt
• 800 gr tomatenblokjes
• 2 tl kaneel
• 2 tl komijnpoeder
• 2 tl zout
• 2 avocado's
• 2 stengels bosui
• 200 gr crème fraîche
• 100 gr nachochips

Bereidingswijze:
Pel en snipper de ui en knoflook. Snijd de rode peper fijn. Snijd de paprika doormidden, verwijder de 
zaadlijst en snijd in blokjes. Snijd de zoete aardappelen in blokjes en laat de maïs en kidneybonen 
uitlekken. Pers het sap van ½ van de limoenen uit.
Verhit de olie in een pan en fruit de ui en knoflook glazig. Voeg het gehakt toe en bak 5 min. mee. Voeg 
de rode peper, paprika, zoete aardappelen, mais, kidneybonen, tomatenblokjes, kaneel, komijn, het zout 
en limoensap toe. Laat 30 min. op laag vuur koken.
Snijd de avocado doormidden, schil, verwijder de pit en snijd in plakjes. Snijd de bosuien schuin in ringen 
en halveer de overige limoen.

Serveertip: Serveer de chili con carne met de crème fraîche, avocado, bosui, limoen en nacho chips.

Bron: eatertainment.nl
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Oplossing

                                  

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 1 
van de 3 prijzen à € 50,- zodat 
jij lekker kunt gaan shoppen bij 
Woonboulevard Heerlen.

STUUR JE ANTWOORD 
VOLLEDIG MET NAAM, 
WOONPLAATS EN TELEFOONNUMMER 
VÓÓR 14 APRIL 2022 NAAR  
PARKSTADLEEFT@RANDALESSER.NL
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OPENINGSTĲDEN 

Ma, di, do
Van 9.00 tot 20.00 uur 

Wo en vrĳdag
Van 9.00 tot 15.00 uur

Zaterdag van 
10.00 tot 13.00 uur

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

KIENEN
DAGELIJKS KIENEN IN DE ZAAL VAN

PRIJZENGELD € 1.550,-
CASINO LANDGRAAF

Totaal 18 rondes. 
Zaal open 17.00 uur. 
Aanvang kienen 18.30 
einde 21.45 uur

U kunt buiten roken in de tent

Moltweg 82 Landgraaf
Info: tel. 045-5315235Elke dag GRATIS eten!

Plaatselijke verenigingen organiseren

PUZZELWINNAARS 

MAART-EDITIE PARKSTAD LEEFT! DE JUISTE OPLOSSING WAS: 
''De mooiste eieren verf je met Pasen’

De drie prijswinnaars van de waardechecques ter waarde 
van € 50,00 aangeboden door Woonboulevard Heerlen zijn: 

Mevr. S. Abels, Brunssum
Mevr. C. Schepers, Hoensbroek
Mevr. A. Aretz, Schinnen

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



Openingstijden Ma t/m Vr 8:30-17:30  |  Za 8:30 - 17:00  |  Zo 10:00-17:00



Taart bakken met
je alleenstaande
moeder
kan het verschil 
maken.

je alleenstaande
moeder

045 - 560 4004

Wilt u ook graag genieten van lekkere en verantwoorde maaltijden, maar bent u zelf 
(tijdelijk) niet in staat om te koken? Dan is de maaltijdservice van apetito een uit-
komst. Zo staat er in een handomdraai een lekkere maaltijd op tafel.

Goede voeding
Voor een gezond voedingspatroon is het vooral 

belangrijk om gevarieerd te eten. Hierdoor krijgt 
het lichaam alle benodigde voedingsstoffen 
binnen. Bij apetito valt naar hartenlust te variëren. 
Het assortiment bevat ruim 150 maaltijden, van 
traditionele Hollandse gerechten tot internationale 
specialiteiten.
“Onze koks werken met de meest verse 

ingrediënten en houden rekening met de richtlijnen 
van het Voedingscentrum,” vertelt Oscar Timman 

van apetito. “We hechten veel waarde aan de kwaliteit 
van onze maaltijden. Daarom worden de maaltijden 

na het koken in zeer korte tijd ingevroren om de smaak en 
voedingsstoffen optimaal te behouden.”

Het assortiment houdt ook rekening met diverse diëten en voedingsgewoonten. 
Daarnaast biedt apetito gepureerde (brood)maaltijden en gemalen maaltijden uit 
het speciaal ontwikkelde winVitalis assortiment.

Een praatje maken
De maaltijden worden op een vaste dag in de 
week gratis thuisbezorgd. “Wij werken met 
vaste servicechauffeurs, zodat er altijd 
een bekend gezicht voor de deur staat. 
Dat is wel zo prettig,” gaat Oscar 
verder. “Natuurlijk vragen ze altijd 
even hoe het gaat. Dat sociale 
contact is net zo belangrijk als 
de maaltijden zelf.”

Maaltijdservice proberen?
Bestel ter kennismaking 
het proefpakket met 
5 maaltijden voor slechts €19,95 
(€3,99 per stuk) 
Bel: 0800 0232975 
of kijk op www.apetito.nl

Wanneer u even niet zelf kunt koken Eindelijk groen licht voor Jachthoorn- en 
Trompetterkorps Edelweiss Heerlen
Twee jaar lang hield het coronavirus de wereld in haar greep. Een periode waarin 
het woord positief een negatieve lading kreeg. Ook voor muziekverenigingen waren 
het twee zware jaren. Bijna geen repetities en al helemaal geen optredens. Tot twee 
keer toe kon het jubileumfeest van Edelweiss niet doorgaan, maar nu evenementen 
weer mogelijk zijn, heeft Edelweiss de draad weer opgepakt. Met steun van 
gemeente Heerlen, Provincie Limburg en vele (lokale) ondernemers komt er toch een 
jubileumfeest. Edelweiss trakteert de voormalige Oostelijke Mijnstreek o.a. op een 
grootse taptoe.

Door de korte voorbereidingstijd is het programma iets aangepast. De concertavond 
die in 2020 gepland stond, is noodgedwongen uit het programma gehaald. Maar met 
een taptoe en een feestavond valt er genoeg te genieten voor muziekliefhebbers.  

Wat kunt u verwachten? 
Vrijdagavond 6 mei gaat het dak eraf van het Corneliushuis (Heerlerheide) tijdens een 
spetterende feestavond met de bekende coverband Anderkovver. 
Zondagmiddag 8 mei is het aangrenzende Corneliusplein het muzikale centrum voor 
een prachtige taptoe met enkele vooraanstaande show- en marchingbands die zich 
voorbereiden op het WMC en hun nieuwe show laten zien. Zij bieden een grote variatie 
aan muziekstijlen, mars exercitie en choreografie. 

Kaartverkoop
“We voelen ons enorm gesteund door het vertrouwen van sponsoren, begunstigers 
en iedereen die in 2020 al tickets heeft gekocht”, aldus Ronald van Kessel namens 
de organisatie. “Deze zijn nog steeds geldig. Mensen die toegangskaarten gekocht 
hebben voor de concertavond krijgen het aankoopbedrag terug. Uiteraard kunnen 
zij kaarten voor het nieuwe programma kopen. Zij ontvangen hierover een bericht 
van ons per mail. De komende tijd houden we u via www.edelweissheerlen.nl en onze 
facebookpagina op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daar vindt u ook alle 
informatie over de kaartverkoop die maandag 28 maart van start gaat. En via onze 
social mediakanalen stellen we ook de deelnemers aan de taptoe aan u voor. We 
hopen vele muziekliefhebbers van jong tot oud uit de regio en ver daarbuiten in goede 
gezondheid tijdens ons feestweekend te verwelkomen.”



Kom je
bij ons
spelen?

Want peuters die spelen, leren heel veel.  
Bijvoorbeeld nieuwe woorden, tellen, sámen spelen, delen, 

plezier maken, opdrachtjes uitvoeren en nog veel meer.

Peuteropvang Heerlen heeft 22 locaties in Heerlen 
en Hoensbroek. Er is vast wel een locatie bij jou in de buurt.

Nieuwsgierig geworden?
Bel ons via 045 4007700 of mail via info@povh.nl

Hey
jij

daar!

Kijk voor 
meer informatie op

www.peuteropvangheerlen.nl

Topmerken o.a. 

Floris van Bommel , Nubikk, Greve, Giorgio1958, Unisa, Peter Kaiser, 
Evaluna, Red Rag, HIP, Shoesme, Clic

LENTEKRIEBELS

brunssum
    Winkelcentrum Koutenveld

    Victoria 4
    6441 Dr brunssum
    T. 045 – 303 00 98

LanDgraaf    
    Winkelcentrum Op de Kamp

    rossinipassage 8
    6371 LK Landgraaf
    T. 045 – 531 22 55

KerKraDe    
    Carboonplein 25

    6466 CX Kerkrade - West
    T. 045 – 303 02 46

HeerLen
shoppingcenter ‘t Loon

Homeruspassage 2b
6411 aX Heerlen
T. 045 – 574 08 50

23 winkels in héél Limburg en brabant

mOeDerDag

ZOnDag
8 mei



De eerste zonnestralen voelen goed. 
Geniet van de beginnende lente in het 
Zuid-Limburgse heuvellandschap tijdens 
een prachtige fietstocht. Over de heuvels, 
langs de Maas en door de bossen... Er is 
geen fietsregio zo afwisselend als Zuid-
Limburg. Dat betekent oneindig veel 
fietsplezier voor iedereen! 
Heb jij binnenkort al een 
fietstochtje gepland?

3x Fietsroutes met weidse uizichten:
De Beekdaelenroute
Fietsen door Beekdaelen is genieten van prachtige natuur, vergezichten, kastelen, 
cultuurhistorie en uitrusten bij de gezelligste horeca. Met de Beekdaelenroute zie 
je de regio van haar mooiste kant. De 50 km lange route is zorgeloos te volgen via 
het fietsknooppuntensysteem. Geniet onderweg van de panorama’s over het pla-
teaulandschap, ontdek de leukste plekken op de plattegrond, proef lokale produc-
ten en luister naar de inspirerende verhalen van de ‘locals’.  

De Beekdaelenroute is makkelijk te volgen via de fietsknooppunten en Beekdaelen-
route routebordjes. De route is opgedeeld in een noordlus (gele bordjes/26 kilome-
ter) en zuidlus (oranje bordjes/24 kilometer), die aaneen geknoopt kunnen worden. 
Tussen de knooppunten 87 en 83 vind je de verbindingsknooppunten tussen de 
noord- en zuidlus. Kijk voor meer informatie op beekdaelenroute.nl.
 
Mergelland fietsroute (zuid-lus)
Deze zuidelijke lus van circa 64 km leent zich prima voor een dagtocht. Hoogte-
punten onderweg zijn het Drielandenpunt, statige kastelen, de wijngaarden en 
oneindig veel vakwerkhuisjes met op de achtergrond de prachtige uitzichten op de 
golvende heuvels.

De Mergellandroute slingert dwars door het Zuid-Limburgse heuvelland. De totale 
fietsroute is ruim 155 km lang, maar je kunt ook kiezen voor een korter traject. In 
Vijlen ontdek je wijngaard St. Martinus, die al verschillende keren is uitgeroepen 
tot ‘Beste wijngaard van Nederland en ook het befaamde miljoenenlijntje hoeft 
geen verdere uitleg meer te hebben. Het knooppuntensysteem zorgt ervoor dat je 
eenvoudig de weg vindt. 

Parkeren en starten kan bij de parkeerplaats bij Mosaqua in Gulpen. Daarbij is er bij 
Visit Zuid-Limburg ook een speciale plattegrond te verkrijgen met daarop de route 
en verschillende highlights in het gebied. Een fiets/scooter is te huren bij Cycle 
Center of Scooterverhuur Limburg.
 
Kastelenroute Parkstad
Op deze fietsroute van 36,6 km zie je de kastelen Terworm, Meezenbroek, Amsten-
rade en Hoensbroek. Ook ontdek je de woeste ruïnes van kasteel Eyckholt en Slot 
Schaesberg. 

In 2016 werd Parkstad Limburg de Beste Reisbestemming ter Wereld volgens de 
World Travel & Tourism Council: een benoeming die de Limburgers met trots dragen. 
De regio heeft die award te danken aan het veelzijdige karakter, met gezellige ste-
den, ongerepte bossen, idyllisch landbouwgebied, en niet te vergeten: kastelen! Je 
bereikt deze kastelen door het glooiende landschap, waar het heerlijk fietsen is en 
je onderweg het ene na het andere leuke terrasje tegenkomt. Kasteel Hoensbroek 
heeft een ruime parkeerplaats, van waaruit je de fietsroute volgt via de knooppun-
ten 55-54-53-101-48-77-76-35-26-86-27-34-24-84-85-25-93.

Bron: Visitzuidlimburg.nl

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

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

Fiets het voorjaar tegemoet
6



Wij adviseren graag over gordijnen,
inbetweens, plissé’s, jalouzieën,

lamellen, rolgordijnen, panelen en 
andere soorten zonwering.

ALLE GORDIJNEN NU
GRATIS GEMAAKT

Wij helpen u graag bij uw keuze 
harde of zachte vloerbedekking zoals
tapijt, karpetten, parket of laminaat,
vinyl, marmoleum of PVC-stroken.

ALLE VLOEREN NU
GRATIS GELEGD

WILLEMSTRAAT 101-103  HEERLEN  045 572 06 18  WWW.MANDERSINTERIEURS.NL

VLOEREN EN GORDIJNEN VAN MANDERS

V L O E R E N  &  R A A M D E C O R AT I E
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Net geopend! 
Urban bike store in Heerlen, FietsTempel. 
Kom onze nieuwe lifestyle winkel bewonderen en check onze Trendy fietsen & Urban 
(casual) kleding en uitgebreide hoedencollectie, petten en flatcaps. 
Er zijn vele verschillende E-Bikes te testen van trendgevoelige merken zoals: Rayvolt, 
Electra, en Roetz, eXXite, Achielle, Crème Cycles maar ook commerciële merken als  
Brinckers en Scott zijn te testen bij de nieuwe FietsTempel. Naast E-bikes kunt u ook 
prima terecht voor een oerdegelijke stadsfiets, of een stoere cruiser om lekker de 
stad door te cruisen. Zelfs de fiets sportliefhebber kan zijn hard ophalen bij onze 
nieuwe mountainbike en racefiets afdeling.
 
Ouderwetse Bovag service
Met een totaaloppervlak van 450 m2 is er een inpandige werkplaats van maar 
liefst 100 m2. “Als Bovag- en tevens leerbedrijf hebben we zowel gediplomeerde 
fietsenmakers in dienst als leerlingen in opleiding, waarmee wij kwaliteit en service 
kunnen waarborgen. Bovendien maken wij hier fietsen op maat.” 

Nominatie 35 lokale bedrijven 
Economy- of Talent Award Parkstad
Van 5 januari tot 25 februari mocht iedereen een bedrijf uit Parkstad nomineren voor de 
felbegeerde Economy- of Talent Award. Er zijn maar liefst 24 bedrijven genomineerd voor 
de Economy Award en 11 voor de Talent Award.

Vanaf het moment dat er gestemd kon worden werd dit direct door de ondernemers 
aan de grote klok gehangen. Tijdens deze spannende stemronde zijn de ondernemers 
op allerlei manieren aan de slag gegaan om mensen uit te nodigen op hun bedrijf te 
stemmen. En dat heeft effect gehad: na 10 dagen waren er al 4.100 stemmen geteld.
Francesco van Ooyen – Bestuurslid Stichting Parkstad Limburg Economy Award:
 "In onze stoutste dromen hadden we niet durven denken dat we zoveel mensen gingen 
bereiken."

De bedrijven die in de top 10 eindigen gaan aan de slag met hun pitch. In deze pitch 
presenteert de ondernemer zijn/haar bedrijf aan de onafhankelijke jury en benoemt 
op welke wijze het bedrijf een bijdrage levert aan de economische bedrijvigheid en 
maatschappelijke uitdagingen van de regio Parkstad. De onafhankelijke jury, bestaande uit 
Huub Delahaye, Leon Beerendonk, Kelly Regterschot, René Vanhommerig, Dion Schneider en 
Drs. Mark Vondenhoff, beoordeelt deze pitches aan de hand van een aantal transparante 
criteria. Op basis hiervan wordt de top 3 samengesteld en bekend gemaakt. Deze 
bedrijven mogen zich klaarmaken voor een bedrijfsbezoek en maken nog steeds kans op 
dé ondernemersprijs van Parkstad. In november wordt de winnaar van de Economy Award 
en Talent Award bekend gemaakt tijdens een spetterende feestavond.

Over Stichting Parkstad Limburg Economy Award
De Stichting Parkstad Limburg Economy Award wil een bijdrage leveren aan het versterken 
van de economische bedrijvigheid en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de regio. 
Dat doet de stichting door ondernemerschap in de regio Parkstad te belonen. Sinds dit 
jaar heeft Stichting Parkstad Limburg Economy Award een nieuw jasje: vernieuwend en 
transparant.

Frans Voncken, voorzitter stichting Parkstad Limburg Economy Award:
"Alleen al genomineerd worden voor de Economy Award of Talent Award is een groot 
compliment." 

Genomineerd voor de Economy Award zijn:
Handelsonderneming AMG B.V. (One Two Touch), Zuyver in Dienstverlening, Palte 
Ingenieursbureau BV, Park het Plateau, Auberge de Rousch, Loven Beheer Groep, Fysio 
Stofberg, Wealer Heerlen, Wokgroep Parkstad Plaza, Lagarde & You Loopbaanontwikkeling 
B.V., De Eetkamer, TCK Sports Group, Gasse Slaapcomfort B.V., Taxi Van Meurs, Bremen 
Bouwadviseurs B.V., HEEMwonen, Van Melick Groep, RVS Land, Polypack, Teranda BV, 
Phenospex, ETECH Training BV, Simac Masic BV en Aannemersbedrijf Van der Zee.
Genomineerd voor de Talent Award zijn:
Solid Vastgoedmanagement, Femly, Hattrick Uitzendbureau, Brasserie Bie de Veldwachter, 
The Game Box Group BV, SkyClear Consultants, BronzGreen, Pombella, De Reusch, Brasserie 
Nieuw Ehrenstein en Q-Roof BV.



Mortex Betonlook
Op zoek naar een tijdloos moderne en warme uitstraling in huis? Mortex is een mineraal product met een textuur wat aanvoelt als 
steen en geeft een natuurlijk, warm en sensueel resultaat bij het aanraken.
Met als belangrijkste eigenschappen een hele goede hechting en met een geringe laag dikte van 4 / 5 mm. Hecht op bijna alle ondergronden oa tegels, hout, cement en gips.
Mortex heeft een ongeëvenaarde lange levensduur door zijn hardheid, is van zichzelf waterdicht en heel goed toepasbaar in natte ruimtes, met een kleurenwaaier in alle gewenste 
kleur te mengen. Ook is dit prachtig product makkelijk in onderhoud.

Zeer geschikt voor bedrijfsmatige vloeren zoals restaurants en in de volgende editie van Parkstad Leef komt dan ook een metamorfose van sterren restaurant Beluga loves you 
door Ger de Weerd en zijn mensen waar Mortex verwerkt gaat worden.

Heeft u meer vragen over dit mooie product, kom gerust langs bij Handelsonderneming AMG BV Huisbergerstraat 300 6313 VR Heerlen 0031(045)5643233  waar een deskundig 
advies gegeven kan worden wat het beste bij uw situatie past. Indien gewenst komen wij zelfs op locatie kijken en bieden wij ook cursussen aan.  
Voor meer informatie op  www.modernafbouw.com.
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Opening Nieuw Nederlands Mijnmuseum 
Op zondag 1 mei 2022 opent het nieuwe Nederlands Mijnmuseum haar deuren voor publiek. Het museum, dat eerder alleen gehuisvest was in het 
monumentale schacht- en ophaalgebouw van de Oranje-Nassau I mijn, opent de nieuwe hoofdlocatie in de Dr. Poelsstraat 29 in Heerlen. Vanaf 12.00 uur zijn 
de eerste museumgasten welkom. Kaartverkoop via de website.

In het nieuwe Nederlands Mijnmuseum worden alle facetten van het kleurrijke mijnverleden belicht, door de bezoekers een bijzondere museale beleving 
te bieden. Het is een museum vol verhalen, die aan de hand van objecten worden verteld. Het grote verhaal begint bij steenkool en beschrijft de brede 
geschiedenis van het mijnverleden in de Oostelijke- en Westelijke Mijnstreek. Om de beleving te versterken, is de collectie uitgebreid met spraakmakende 
objecten, waaronder mijnlampen uit de Collectie Raedts, een buste van Dr. Poels en een geprepareerde stoflong op sterk water. De objecten worden 
gepresenteerd volgens een uniek museumconcept, gestoeld op de oorspronkelijke functie van de nieuwe, monumentale locatie: een warenhuis.

Uniek museumconcept
Het nieuwe Nederlands Mijnmuseum opent in voormalig warenhuis Kneepkens, ook 
wel ‘Klein Glaspaleis’genoemd, een rijksmonument ontworpen door architect Frits 
Peutz. De vier verdiepingen hebben elk hun eigen thema aan de hand van kleuren. 
Bezoekers beginnen bij ‘Zwart’, waar het verhaal van steenkool en de mijnwerker wordt 
gepresenteerd. De eerste verdieping,‘Goud’, weerspiegelt bijna tastbaar de welvaart die 
de steenkoolindustrie de Mijnstreek bracht. De tweede verdieping is ‘Grauw’ en toont 
de schrikbarende keerzijde van de medaille, zoals de ongezonde werkomgeving en de 
desastreuse maatschappelijke gevolgen van de mijnsluiting. De bovenste verdieping 
heet ‘Kleur’ en neemt de bezoeker mee in de transitie en de kleurrijke toekomst van de 
Mijnstreek.

Het museumconcept werd ontwikkeld door Tinker Imagineers uit Utrecht. De uitvoering 
ervan is tot stand gekomen met lokale partijen. Het resultaat is geen museum in de 
klassieke zin van het woord. Centraal staan de vele verhalen uit een verleden dat veel 
verder reikt dan stad en streek. Een speciale museumervaring krijgen bezoekers op 
de verdieping ‘Kleur’. Hier maken zij een virtuele versie van zichzelf (avatar), die op een 
groot scherm een rol zal spelen in het nieuwe en kleurrijke verhaal van het heden en de 
toekomst van de Mijnstreek. 

Mijnmonument Oranje-Nassau I
Het schacht- en ophaalgebouw van de Oranje-Nassau I blijft onderdeel van het 
Nederlands Mijnmuseum. Vanwege de opening van de nieuwe museumlocatie sluit de 
oude locatie tijdelijk (!) vanaf 23 april. Er wordt verwacht deze locatie in de zomer weer 
te kunnen openen.

Gun uw e-bike(accu) 
een tweede leven
Presteert uw e-bike ondermaats? Dan heeft Natrans door hun jarenlange ervaring 
dé oplossing. Want waarom zou je dure nieuwe onderdelen aanschaffen als je kunt 
volstaan met een goedkopere variant waarmee je je accu nieuw ‘leven’ inblaast? 

U weet doorgaans wel hoe oud uw 
fiets is. De aangeboden accu’s zijn 
in de regel van hetzelfde bouwjaar, 
waarmee je dus ook weet hoe oud 
de ‘nieuwe accu’ is. Bij de meeste 
fietsonderdelen heeft ouderdom 
geen invloed, maar bij accu’s is 
dat een ander verhaal. Accucellen 
worden na verloop van tijd slechter 
(vermogensverlies van wel 5% per 
jaar), waardoor kwaliteit verloren 
gaat. Veel fietsbezitters gaan dan 
direct over tot de aankoop van een 
nieuwe accu, zonder te weten dat er 
een goedkoop alternatief bestaat.

Accu-revisie
Bij Natrans openen ze de bestaande 
behuizing en vervangen ze de oude 

cellen door nieuwe hoogwaardige energiecellen. Dit wordt ook wel ‘fitten’ genoemd. 
Indien u vervolgens de accu oplaadt conform de bijgeleverde instructies kunt u 
verder fietsen dan ooit. Dit fitten is mogelijk bij 90% van alle elektrische fietsen. Na 
het vervangen van de cellen wordt de accu software gereset en getest of alles naar 
behoren functioneert. U krijgt 2 jaar garantie en een officieel certificaat van de revisie 
die de waarde van uw fiets fors verhoogt.

Natrans, Kruinweg 5 in Simpelveld. T: 045-5446323. www.elektrofietsaccuservice.nl

Verlengde verruiming terrassen
Gemeente Heerlen verlengt de periode dat de terrassen mogen 
worden uitgebreid met twee jaar, tot 1 april 2024. Door de zware 
wissel die de coronamaatregelen de afgelopen twee jaar hebben 
getrokken op de horeca wil gemeente Heerlen hiermee ook nu nog de 
ondernemers helpen en ondersteunen.

Sinds maart 2020 hebben veel ondernemers het zwaar door de 
coronamaatregelen. De horecasector is er daar één van. Om het 
verlies aan omzet- en winstcijfers zo veel als mogelijk te beperken, zijn 
landelijk en lokaal compenserende maatregelen genomen. Eén van de 
lokale maatregelen is het toestaan van terrasverruiming.
De gemeente heeft hiertoe besloten, omdat verruiming van terrassen 
bovendien bijdraagt aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van de 
stad voor inwoners en bezoekers, met in het bijzonder jongeren en 
studenten.
In sommige gevallen, bijvoorbeeld vanwege de renovatie van het 
Pancratiusplein, kan het wel zijn dat de terrasuitbreiding tijdelijk of 
eerder zal moeten worden gestaakt.

Bron: heerlen.nl
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Is uw fiets-accu defect?
Als uw elektrofiets accu ondermaats presteert en uw bereik 
actieradius steeds maar korter wordt, dan bent u bij 
Natrans Fiets Accu Service Simpelveld aan het juiste adres. 
Wij kunnen indien nodig de slecht presterende accu controleren 
en reviseren. 

mijnlunchcafe

sociaal & huiselijk
ontbijten-lunchen-koffie

Maandag-vrijdag

u vind ons voorbij de receptie van Relim
08.00 t/m 16.00

Wij geloven in kansen voor iedereen
Casinolaan 6, 

6372 XG Landgraaf
+31642970010

info@mijnlunchcafe.nl

Waar zijn wij te vinden 

Volg ons op socialmedia 



Gezond en vitaal met Vie - Leven in beweging
Vie - Leven in beweging! Dat is de naam van het grootschalige gezondheids- en vitaliteitsprogramma waarmee de gemeente Kerkrade de gezondheid 
en vitaliteit van haar inwoners én de regio Parkstad wil verbeteren. Er zijn tot dusver meer dan veertig programma’s ontwikkeld om de mensen te 
ondersteunen. 

Projectdirecteur Vie, Raph Stijns: “We willen onder andere minder hart- en vaatziekten, minder diabetes, minder gewrichtsklachten, minder mensen die 
eenzaam zijn en minder mensen in armoede en schulden. Kort gezegd is dit waar Vie in de kern om draait.”

Vitaal Kerkrade, Kansrijke Start, Empowermenttraining, Pleintje app, Shuffel Sports, Gezonde Basisschool van de Toekomst, Meer Contact, zo maar een greep 
uit de ruim veertig programma’s van Vie - Leven in beweging. Ze hebben als doelstelling om de inwoners van Kerkrade én Parkstad gezonder en vitaler te 
maken. “Dat is hard nodig”, zegt Raph Stijns, “want Kerkrade en Parkstad blijven ver achter bij de landelijke gemiddelden over gezondheid. Vie wil breken 
met die negatieve trend en met de inwoners de weg omhoog inslaan. 
Met name preventie is dan heel belangrijk. Voorkomen is beter dan genezen.”

Kracht
Roger Franck (56) uit Kerkrade heeft met ondersteuning van het programma Vitaal Kerkrade de weg omhoog al gevonden. 
Twaalf jaar geleden werd hij hartpatiënt en raakte hij zijn baan als operator bij Medtronic kwijt, zeven jaar geleden 
volgde een hartinfarct. Daarbij is hij ook diabetespatiënt. “Het leven heeft bepaald niet meegezeten”, zegt hij. 
Het programma Vitaal Kerkrade, dat als doel heeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dichter bij 
participatie in de samenleving te brengen, heeft hem geholpen weer in zijn kracht te komen. 
“Vitaal Kerkrade is een nuttig programma van twaalf weken met aandacht voor vitaliteit, bewegen, voeding en 
participatie”, vertelt Roger. “Als diabetespatiënt lette ik al goed op mijn voeding, tegenwoordig ligt ook de focus 
op méér bewegen. Ik loop en fiets iedere dag een uur, waardoor ik een stuk fitter ben.” Op eigen initiatief heeft hij 
een baan als vrijwilliger bij de Voedselbank in Landgraaf gevonden. “Afwisselend, leuk en zinvol werk, drie keer 
per week vier uurtjes. Zo kom ik weer onder de mensen en is er structuur in mijn leven. Ik geniet van de sociale 
contacten. Ik kan echt wel zeggen dat Vie betekenis aan mijn leven heeft gegeven.”    

Ommekeer
“Hier doen we het voor”, reageert Raph Stijns. “Om mensen zoals Roger weer perspectief te geven. Op werk, 
scholing, bewegen, voeding, noem het allemaal maar op. Positieve impulsen op verschillende terreinen, die 

uiteindelijk leiden tot een betere gezondheid en meer vitaliteit.”  
Vie - Leven in beweging is een initiatief van de gemeente Kerkrade, de Provincie 

Limburg, IBA Parkstad en de Stadsregio Parkstad (regiodeal). Centraal staan 
programma’s voor een Gezonde Jeugd, de Vitale Wijk en Vitaal Ouder Worden. 

Achter het raadhuis in het centrum van Kerkrade wordt nog hard gewerkt 
aan een prachtig, nieuw Vie-gebouw. Met een nieuw zwembad en sporthal, een 

parkeergarage (265 plaatsen) en een parkachtige openbare ruimte die uitnodigt tot 
bewegen. 
Midden in het hart van de stad. Ook de Vie Innovatiehub Parkstad, waar de programma’s 
worden gemonitord en bedacht, wordt in Vie gevestigd. 

Raph Stijns: “We verwachten de komende jaren resultaten te zien. Maar dat is niet genoeg. 
We gaan voor duurzame effecten. Die gezondheidseffecten zullen op zijn vroegst pas over 

tien jaar echt zichtbaar zijn. Gedragsveranderingen kosten nu eenmaal tijd, maar we geloven 
heilig in Vie. Over tien jaar kijken we terug en zeggen we 2022 was het jaar van de ommekeer.”   

Raph Stijns (links) en Roger 
Franck met elkaar in gesprek 
voor de Vie-locatie

Het nieuwe zwembad in Vie.

Optisport trotse exploitant van Vie
Optisport is exploitant van zo'n 400 sportieve accommodaties verspreid over Nederland 
en België en brengt jaarlijks zo’n 20 miljoen mensen in beweging.. ‘ Het is onze missie 
om bezoekers optimaal te faciliteren bij het bereiken en behouden van een gezonde 
leefstijl, inspelend op een specifieke drijfveer van deze consument’

Iedereen bij Optisport gelooft in de waarde van gezondheid en draagt actief bij aan het 
faciliteren van de bezoekers in hun behoefte aan sportieve uitdagingen, plezier maken 
met elkaar of rustig ontspannen. De maatschappelijke waarde van een actieve leefstijl 
is aanzienlijk, zowel in kosten als in kwaliteit. ‘ We zijn daarnaast een ontmoetingsplek 
waar uiteenlopende doelgroepen zich op hun gemak voelen’ 
 
Dit sluit perfect aan bij zowel de fysieke als ‘zachte’ kant Vie in Kerkrade. Optisport wilt 
graag bijdragen aan de programmalijnen van Vie door middel van het faciliteren/opstar-
ten van regionale initiatieven gericht op een gezonde leefstijl. Deze programmalijnen 
moeten ervoor zorgen dat de bewoners, van jong tot oud, in beweging komen binnen en 
buiten Vie.
 
‘ We kunnen niet wachten om bezoekers te mogen ontvangen en de prachtige nieuwe 
locatie in Kerkrade in gebruik te kunnen nemen. Samen brengen we Kerkrade in bewe-
ging!’
 
Meer informatie over de mogelijkheden / aanbod bij de fysieke locatie van Vie: 
www.optisport.nl/vie
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Moederdagtips voor de 
allerliefste mama  
van de hééééééle wereld

Moederdag is dé uitgelezen dag om moeders in het zonnetje te zetten. Laat haar lekker uitrusten en helemaal niks 
doen. Of je nu bij elkaar kan zijn met Moederdag of niet, je kan er altijd wat gezelligs van maken en haar verrassen. 
Wil jij graag leuke moederdagtips waar je je moeder mee kan verwennen en ze geheid een leuke dag heeft? 
Lees dan snel verder!

Verwennerij in de ochtend
De moeders mogen natuurlijk de hele dag 
genieten van het niks doen. Laat haar lang 
uitslapen en maak een ontbijtje met vers 
gebakken croissantjes, eieren en verse 
jus. Zet dit op een dienblad en kleed het 
aan met verse bloemen, chocolaatjes en 
mooi servies. Breng het als verrassing 
bij haar op bed of zet het voor haar deur 
in de ochtend. Zo begint haar dag direct 
goed. 

Organiseer een high-tea
Wat ook leuk is om te doen, is een high-tea. Een 
lekker theetje, heerlijk eten, leuk gezelschap 
en het is helemaal compleet. Pak uit met de 
versiering. Dek de tafel met luxe borden, glazen 
en servetten. Maak zelf verschillende kleine 
hapjes en zet een grote pot met thee. Tot slot 
is het nog leuk om de tafel aan te kleden met 
kaarsen en kleine vaasjes met bloemen erin voor 
een gezellige uitstraling. Lukt het niet om bij haar 
op bezoek te komen? Laat dan een mandje met 
lekkernijen bij haar huis bezorgen of zet deze voor 
haar deur.

Een zelfgemaakt diner
Wil je het liever wat grootser aanpakken? Duik dan wat langer de keuken in voor een heerlijk 
diner voor je moeder. Kook haar favoriete gerecht en schenk een koud drankje in. Als het 
gemaakt is door haar liefdevolle omgeving, is het altijd genieten en lekker. In mei schijnt 
vaak de zon, dus dek daarom eens de tafel buiten. Met een gaslantaarn zorg je ervoor dat je 
gezellige sfeerverlichting op tafel hebt. Hierdoor kunnen jullie ook na zonsondergang buiten 
zitten en nog een drankje doen.

Houd je niet zo van koken, maar wil je wel eten met je moeder? Laat dan eten bezorgen of 
haal wat af bij haar favoriete restaurant. Serveer het eten op borden en dek de tafel mooi. Zo 
creëer je je eigen restaurant aan huis. Wie wil dat nou niet?

Ontspannen is een must!
Op deze dag mogen de moeders helemaal ontspannen en tot rust komen. 
Ze hoeven niks te doen. Leg haar in de watten en laat haar lang in bad 
liggen met een gezichtsmasker op. Of verwen haar met een goed boek 
of nieuw tijdschrift. Als het mooi weer wordt op deze dag, kan ze lezen en 
uitrusten in de tuin of onder de veranda. Een kussen in de rug en heerlijk 
liggen op de loungeset genietend van het zonnetje. 

Breng haar ook af en toe een glaasje wijn en wat lekkers. Zo kan zij helemaal 
genieten van deze dag.

Bron: Keessmit.nl

12



Handige weetjes 
voor het lenteklaar 
maken van je tuin
Met deze prachtige lentedagen willen we naar buiten 
en begint ook het tuinieren weer te kriebelen. Hoog tijd 
om de tuin in te duiken en lenteklaar te maken. Met deze 
handige lentetips maak je de tuin, terras en gazon klaar 
voor een nieuw voorjaarsseizoen vol buitenleven.

Onkruid verwijderen
Door het lentezonnetje groeien de onkruidsoorten gestaag en zullen deze al 
bloemen en zaden gaan vormen. Wees verspreiding van het onkruid daarom voor 
en start snel met wieden van deze ongewenste gasten in de tuin.

Snoeien
Maart is de ideale maand om je rozen en hortensia’s te snoeien. Hiermee bevorder 
je nieuwe groei. Takken ouder dan drie jaar en verzwakte takken van de hortensia 
kun je het beste tot op de bodem terugsnoeien. Let wel op dat je niet alle 
takken wegsnoeit. De meeste hortensiasoorten bloeien namelijk op ‘oud 
hout’, takken die minimaal een jaar oud zijn. Door het wegsnoeien van 
oude takken zorg je voor grotere en vollere bloei van de bloemen. Het 
snoeiafval van zowel de hortensia als de roos kun je stekken.

Vijver
Naast het onkruid gedijen de waterplanten en algen in de vijver ook uit. 
Het is daarom de ideale tijd om de vijver en pompfilters nu schoon te 
maken. De afgestorven delen van het vorige jaar bij waterplanten 
kunnen verwijderd worden. Bij temperaturen vanaf 10 graden 
mogen ook de vissen weer gevoerd worden.

Voorjaarsbollen 
en bloemzaden
Voorjaarsbollen maken de border tot een vrolijk lentefestijn. 
Plant uitgebloeide narcissen, krokussen, hyacinten, tulpen 
en andere voorjaarsbloeiers die hun werk in huis al hebben gedaan 
daarom daarna buiten in de border. Volgend jaar zullen deze dan vrolijk opnieuw 
opkomen in de tuin. Verwijder vooral het groen van de narcissen zodat er geen 
zaden zullen ontstaan. Zo blijft de energievoorraad in de bol. Ook kun je nu al veel 
zomerbloemzaden planten in de tuin.  Zo beleef je in juni en juli al plezier aan 
zomerbloemen.

Bewateren
Door het warme lenteweer droogt de 
grond snel uit. Bewater daarom 
de grond en planten goed. Doe 
dit het liefst, net als in de 
zomer, in de avond zodat de 
planten en bladeren niet 
kunnen verbranden.

Gazon
Gras begint al te groeien vanaf 5 à 6 graden. 
Met de huidige temperaturen is het daarom 
ook tijd voor de eerste maaibeurt. Na het 
maaien kun je de grond bemesten. Houd 
daarbij het weerbericht goed in de gaten. 
De ideale timing om je gazon te bemesten 
is vlak voor een regenbui. Dan kunnen 
de mestkorrels of de droge mest snel de 
grond in trekken. Pas wel op dat de grond 
niet te veel bemest wordt. Dit maakt de grond 
en planten kwetsbaarder.

Terras klaar maken
De tuinmeubelen kunnen zoetjes aan ook weer naar buiten. Op een mooie lentedag 
is het daarom ideaal om de meubelen van een onderhoudsbeurt te voorzien. 
Controleer daarnaast ook de schuttingen, tuinhuisjes, schuurtjes en houten 
kasten voor eventueel onderhoud. Met een hogedrukspuit spuit je de terrastegels 
weer prachtig schoon.

Veranderlijk lenteweer
Na het opvolgen van deze tips is ook jouw tuin weer helemaal klaar voor het 
voorjaar! Maar onthoud de oude gezegdes: ‘maart roert zijn staart’ en ‘april doet 
wat hij wil’. Na een aantal dagen prachtig weer kan moeder natuur de nachtvorst 
zomaar weer inzetten. Let daarom goed op de weerberichten voordat je de 
snoeischaar en ander tuingereedschap oppakt.

Bron: tuinen.nl

Bloem, groen 
en leven in de tuin
Bij Yuverta Heerlen zet je je in voor thema’s die ertoe doen en ben je 
thuis in de toekomst. Ontdek jouw talenten met een van onze opleidin-
gen. Bij de opleiding Bloem, groen en styling leer je alles over bloemen, 
planten, ontwerpen, vormgeven, etaleren en presenteren. 

In de lente groeien veel verschillende bloemen waarmee je een prach-
tige bos kunt samenstellen. Denk aan prachtige tulpen en rozen, maar 
ook narcissen zijn in topstaat. Liever buiten bezig met groen? Tijdens 
de opleiding Hovenier leer je alles over ontwerp, aanleg en onderhoud 
van groen. Het voorjaar komt op gang en alles begint weer te groeien. 
Tijd om aan de slag te gaan in de tuin. Zo kun je het gazon bemesten of 
de vijver voorzien van nieuwe planten. Maar ook borders kunnen nog 
wat onderhoud gebruiken. Bij sommige vaste planten mogen gevallen 
dorre bladeren worden weggehaald. Maar laat ook wat bladeren liggen, 
ze dienen namelijk als schuilplaats voor zoogdieren en insecten die 
nuttig zijn. Bijen en hommels helpen bij de bestuiving van gewassen en 
padden en egels helpen bij het bestrijden van een opkomende slak-
kenplaag. 

Wil jij je graag inzetten voor biodiversiteit? Dan is de opleiding adviseur 
duurzame leefomgeving: specialisatie fauna en biodiversiteit iets voor 
jou. Je leert over ecosystemen, gedrag en leefomgeving van soorten en 
over het beheer van fauna.

Meer weten? Yuverta.nl
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2.099,-
TuinhuisTuinhuis Beek
396 x 312 cm 

28 mm

2.319,-

Alle hier genoemde artikelen zijn uit voorraad leverbaar

Veel aanbiedingen in beton- en keramische tuintegels

Massief 
3 cm dik

66,00

34,95
p.m2

Keramische tegelKeramische tegel
TRE Trentino AzzuroTRE Trentino Azzuro

80 x 40 x 3 cm80 x 40 x 3 cm
(2e keus)(2e keus)

EurohandelEurohandel
voor uw tuinvoor uw tuinalles

alles

Bezoek onze website
eurohandel.nl

Ma t/m Vr: 9.00 - 18.00 uur
Za: 9.00 - 16.00 uur

Rennemigerveldweg 70a
6413 BP Heerlen

info@eurohandel.nl
+31 45 572 97 10

Drukfouten
 en prijzen onder 

voorbehoud

Koopzondag 15 mei (11.00 tot 16.00 uur)

  Hemelvaartsdag 26 mei (11.00 tot 16.00 uur)

Koopzondag 29 mei (11.00 tot 16.00 uur)
    

1.229,-
Tuinhuis PuthTuinhuis Puth
195 x 250 cm 

28 mm

1.359,-

Alle hier genoemde artikelen zijn uit voorraad leverbaar

1.749,-
Tuinhuis Nuth 3Tuinhuis Nuth 3

290 x 290 cm 
28 mm

1.949,-

2.229,-
TuinhuisTuinhuis Maastricht

398 x 248 cm 
28 mm

2439,-

2.369,-
TuinhuisTuinhuis Wittem

600 x 310 cm 
28 mm

2579,-

Natuursteen Blauwsteen
Vijverrand Blue  Moon Linea
dubbel gezoet met 2 cm facet

100 x 15 x 3 cm  € 20,-
100 x 20 x 3 cm  € 22,50
100 x 25 x 3 cm  € 26,50
100 x 30 x 3 cm  € 30,50
100 x 35 x 3 cm  € 32,50
100 x 40 x 3 cm  € 36,50

Natuursteen Blauwsteen
Beam Blue Moon Linea
dubbel gezoet met 2 cm facet

100 x 15 x 5 cm  € 23,50
100 x 20 x 5 cm  € 31,00
100 x 30 x 5 cm  € 47,00

Loungediningset 
Venetie Luxe

Grote collectie tuinmeubelen in onze showtuin

Tientallen aanbiedingen op onze houtafdeling

Vraag naar Vraag naar 
onze onze 

montage-servicemontage-serviceBijvoorbeeld  3 mBijvoorbeeld  3 m 1.314,-1.314,-
Panorama glazen-schuifwandPanorama glazen-schuifwand

Bijvoorbeeld 6x3 mBijvoorbeeld 6x3 m 3.219,-3.219,-

Terrasoverkapping op basis 
van Trendline wandmontage

Terrasoverkappingen Terrasoverkappingen 
en buitenverblijven.en buitenverblijven. 

Het grootste assortiment Het grootste assortiment 
uit de regio, uit de regio, opgebouwd opgebouwd 

in onze showtuin.in onze showtuin.

2.939,-
Tuinhuis Brunssum

628 x 290 cm 
28 mm

3.179,-

3.179,-
Tuinhuis Born 2 plus

780 x 295 cm
28 mm

3.429,--

3.979,-
TuinhuisTuinhuis Maasbracht

700 x 320 cm
34 mm

4.399,--

3.399,-
TuinhuisTuinhuis Wessem

730 x 350 cm 
28 mm

3.659,-

2.579,-
TuinhuisTuinhuis Colmont 2

590 x 295 cm 
28 mm

2.799,-

32,50

23,50pm2

Luxury TopLine Luxury TopLine 
Graphite, CopperGraphite, Copper

en Blacken Black
60 x 60 x 5 cm60 x 60 x 5 cm

Veel aanbiedingen in beton- en keramische tuintegels

2.939,- 28 mm

Veel aanbiedingen in beton- en keramische tuintegelsVeel aanbiedingen in beton- en keramische tuintegels

Luxury TopLine Luxury TopLine 
Nero en GrigioNero en Grigio
60 x 60 x 5 cm60 x 60 x 5 cm

32,50

23,50pm2

nieuw!

Veel aanbiedingen in beton- en keramische tuintegels

3.179,- 28 mm

Veel aanbiedingen in beton- en keramische tuintegels

Grote collectie tuinmeubelen in onze showtuin

Keramische tegelKeramische tegel
TRE Cemento GreigeTRE Cemento Greige

60 x 60 x 3 cm60 x 60 x 3 cm
(2e keus)(2e keus)

58,95

34,95
p.m2

58,95

34,95
p.m2

Keramische tegelKeramische tegel
TRE SlateTRE Slate

60 x 60 x 3 cm60 x 60 x 3 cm
(2e keus)(2e keus)

2.295,-
2.525,--

2.295,-
2,969,-

Loungeset 
Tivoli Bella

Diningset Venetie 
(inkl. Lazy Susan ø 57 cm) 

1.759,-

1.695,-

16,50
p. St

Hanging Basket  50+ cm
7 soorten 
of kleuren
per pot
rijk bloeiend
tot diep 
in de herfst

1,50
p. St

Geraniums & Perkplanten
mooiste 
kwaliteit 
potje 
11 cm
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Spaanse Margriet
vrolijk 
bloeiend 
en vol met 
knop 
potje 
11 cm

Tientallen aanbiedingen op onze houtafdeling

Lariks/ DouglasLariks/ Douglas
balkenbalken

6,5 x 16 x 330 cm6,5 x 16 x 330 cm    

Nu  29,95 p.stuk

35,95

Tientallen aanbiedingen op onze houtafdeling

35,95

Douglas plankenDouglas planken
dubbel profi eldubbel profi el

1,8 x 19 x 250 cm1,8 x 19 x 250 cm

Nu 12,50 p.stuk
15,-
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Japanse Esdoorn
mooi 
gevulde
50+ cm 
planten 
in pot 
19 cm

Groot aanbod planten en bomen op onze plantenafdeling

Massief 
3 cm dik

Massief 
3 cm dik

nieuw! nieuw!



Mortex betonlook  by 
Handelsonderneming AMG BV Heerlen

Bijzondere fietsen
Fietstempel.nl

Fit de zomer in!
Optisport .nl

Applebee loungechair - tuinmeubelen.bijstox.nl

Start je eigen moestuin bij 
Schiffelers Kwekerij Hulsberg 
kwekerijschiffelers.nl

Lederen fauteuil
Prontowonen.nl

Klok Borgetto
Prontowonen.nl

NIEUWTJESBOX
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.

Stoere riem van Harrymaas.nl
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Heerlenseweg 34 | 6371 HS Landgraaf  | 045 531 30 01 | www.hendrikslandgraaf.nl

FEESTDJRUUD
STAHLZEIT
HÖHNER
BRINGS

DARKRAVER
COEN & SANDER
+ MANY MORE

WWW.LANDGRAAFLIVE.COM
TICKETS VIA

MEGALAND

 MEI
 2022

POWERED BY DE HAAN BEVEILIGING

Verwen moeder met 
de lekkerste moederdagrecepten 
Waar dient een moederdagrecept nou aan te voldoen? Het moet natuurlijk lekker zijn, 
maar het moet er ook een beetje feestelijk uitzien. En…….je moet er niet al teveel werk 
aan hebben, zodat je het binnen een mum van tijd op bed of tafel kunt serveren. Maak 
er een culinaire moederdag van en verwen haar de hele dag door met de heerlijkste 
recepten.

ONTBIJT: Hartjes-pannenkoeken
Ingrediënten:
• 125 gr bloem
• 1 el suiker
• snuf zout
• 1 ½ tl bakpoeder
• 1 ei
• 200 ml melk
• 1 tl vanille-extract (optioneel)
• 25 gr boter, gesmolten

Verder nodig:
• boter of olie, voor het invetten en om in te bakken
• poedersuiker, om te bestrooien
• vers rood fruit, voor erbij

Bereidingswijze:
Doe de bloem, de suiker, het zout en het bakpoeder in een kom en meng deze door 
elkaar. 
Voeg het ei, de helft van de melk en het vanille-extract toe en meng dit door elkaar. 
Voeg al kloppend geleidelijk de rest van de melk toe en mix tot een mooi beslag zonder 
klontjes. 
Meng als laatste de gesmolten boter door het beslag.
Verwarm een koekenpan op middelhoog vuur. Vet de bakring die je gebruikt in met 
boter of olie, zodat de pannenkoek straks goed loslaat. Doe ook wat boter of olie in de 
pan en verdeel dit. 
Leg de bakring in de pan en schep er beslag in, tot je een laagje van ongeveer een halve 
centimeter hebt. 
Laat de pannenkoek rustig garen, tot de bovenkant droog is. Verwijder voorzichtig de 
bakring en draai de pannenkoek om. 
Bak de andere kant nog 1 – 2 minuten.

Serveertip: Bestrooi de hartjespannenkoeken voor het serveren met poedersuiker en 
garneer ze met rood fruit.

Lees verder op pagina 21



QUARUBABIJUGAPIQUIA

Hoog rendement

045-5229953

Gesloten verbranding

Weersbestendig Cor-Ten staal

100% CO
2
 neutraal

www.kachelspecial.nl

Ook in XL en XXL zie kachelspecial.nl

WoonWijzerWinkel Limburg steeds populairder
Limburger springt steeds slimmer om met energie

Afgelopen jaar wisten duizenden Limburgse huishoudens hun weg te vinden naar WoonWijzerWinkel Limburg, hét energieloket voor Parkstad en veel Zuid-Limburgse 
gemeentes. De meer dan onlangs 5.000 verstrekte Energieboxen alléén zorgden al voor een reductie van de CO2-uitstoot van minimaal 250 ton.

WoonWijzerWinkel Limburg helpt huishoudens bij het verduurzamen van hun woning. Niet alleen particuliere woningbezitters, maar ook het klein-MKB, 
woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) kunnen terecht bij de ‘one stop shop’ voor woningverduurzaming en energiebesparing. Nu steeds relevanter 
met de exploderende energieprijzen. In het adviescentrum van WoonWijzerWinkel Limburg in het Parkstad Limburg Stadion treffen bezoekers een compleet 
assortiment van duurzame oplossingen en energiebesparende producten aan. Van een eenvoudige ledlamp en waterbesparende douchekop tot warmtepompen en 
zonnepanelen. Ook kunnen ze terecht voor ‘Waterklaar’ advies en vergroening.

Onafhankelijk advies
In een gemiddelde week lopen vele tientallen bezoekers spontaan binnen in de winkel en showroom in Kerkrade. Maar WoonWijzerWinkel Limburg is eerder een 
adviescentrum dan een ‘gewone’ winkel. Het verduurzamen van een woning begint vaak met een vrijblijvend adviesgesprek twv slechts € 98,- in de showroom of met 
een opname of warmtescan van de woning, om de kosten en opbrengsten van verduurzaming voor de eigen woonsituatie- en -wensen in kaart te brengen. Bovendien 
worden subsidie- en financieringsmogelijkheden direct in de adviezen meegenomen. Woningeigenaren kunnen daarbij rekenen op 100% onafhankelijk en objectief 
advies. 

Wijkgerichte aanpak
Marwin Dekkers, directeur van WoonWijzerWinkel Limburg, is erg tevreden over het eerste jaar van ‘zijn’ winkel: “Ons doel 
om jaarlijks 1.000 woningen in Parkstad en een veelvoud daarvan in Limburg te verduurzamen. Dat blijkt met deze 
aanpak ruimschoots haalbaar. We zijn al hét energieloket voor het grootste gedeelte van Zuid-Limburg. Bovendien 
worden in steeds meer gemeenten WoonWijzerWinkel Infopunten geopend zoals in Stein, Beek en Landgraaf.
Een interessante ontwikkeling is onze wijkactie, 
waarbij we complete wijken helpen te verduurzamen. 
Bewoners profiteren daarbij van een extra 
collectiviteitskorting. Tegen mensen die ons 
nog niet kennen, zou ik willen zeggen: kijk eens 
op onze website en webshop, doe daar een 
online woningscan en kom daarna langs op ons 
adviescentrum.”
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Probeer nu 5 
maaltijden voor 
slechts € 19,95!

Speciaal voor u

Wat uw woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we u culinair ver rassen. 
Laten genieten van gemak… met onze keuze uit 150 vriesverse maaltijden!  
5 van deze maaltijden kunt u nu proberen in een proef pakket voor slechts € 19,95. 

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. Dat smaakt naar meer toch? 

Abonnees van Meander eXtra krijgen 10% korting op alle vervolgbestellingen. 
Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 0800 - 023 29 75 (gratis) en maak uw 
keuze. Vermeld bij de bestelling actiecode 202-MEANDER0522. Eet smakelijk!

Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 juli 2022. 
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Ook
natriumarm,

vegetarisch of 
glutenvrij.

Runderlapje in jus 
met bloemkool en 

aardappelpuree

Runderhachee 
met rode kool en 

aardappelen

Nasi goreng 
met kipsaté

Macaronischotel 
met rundergehakt

Grootmoeders 
kippannetje

Bestel  
& geniet 

van:

Er is dit voorjaar weer van alles te beleven in Regio Parkstad

Landgraaf Live - Weekends van 6 en 13 mei
Welkom bij Landgraaf Live! Voor de tweede editie blokkeert 
de organisatie de eerste twee weekenden van mei met 
zes knallers van festivaldagen in uiteenlopende thema’s. 
Uiteraard in een prachtig theater met dansvloer voor jong en 
oud. 

Wat kun je verwachten? Van top notch dance acts tot 
dansbare throwbacks, voorjaarse oktoberfeesten, 
scheurende gitaren en o zo veel meer. Je leest het: er is voor 
ieder paar oren veel moois te horen.

Programma:
6 mei: In Honor of Megaland
7 mei: Open Air Après Ski
8 mei: MegaDance

13 mei: Revivals: 80’s, 90’s, 00’s
14 mei: Altijd-Oktober-Fest
15 mei: We-Love-Kölle

De hel van Klimmen (28 mei)
WTC Klimmen organiseert op zaterdag 28 mei voor de 1e keer een nieuwe 
uitdagende klimtoertocht voor geoefende fietsliefhebbers. Het gaat om 
een kwalitatief hoogwaardige toertocht (zoals je dat van de WTC Klimmen 
gewend bent) met maximaal 250 deelnemers. 

Er is een uniek klimparcours uitgestippeld vol met nieuwe, uitdagende 
en vaak onbekende beklimmingen, in een verkeersluw fietsgebied en 
dat allemaal binnen een straal van tien kilometer rondom Klimmen in het 
Heuvellandschap van Limburg. 

Deze 115 kilometer lange toertocht met circa 1.600 hoogtemeters wordt 
voortaan de ‘Hel van Klimmen’ genoemd en is uniek in Nederland vanwege de opeenvolging van de talrijke 
beklimmingen en de hoge kwaliteit van het geboden totaalpakket.

Showcasefestival Zuiderstorm (28 mei)
De eerste editie van het rondreizende Showcasefestival Zuiderstorm 
gaat van start! In de hele maand mei doet het festival de zes binnen-
steden van Venlo, Weert, Roermond, Sittard, Maastricht en Heerlen aan. 

Je kunt tijdens de festivals een hele dag of avond op verschillende 
locaties gratis genieten van een diverse programmering van 

talentvolle muzikanten en acts uit de hele provincie. Van popmuziek tot jazz, van hiphop tot elektronische 
muziek: de programmering is een smeltkroes van alle hedendaagse populaire muziekdisciplines. 

Het speelschema van Heerlen wordt binnenkort bekend gemaakt. Je kunt voor meer informatie de website 
raadplegen.

Tiroler Lentefeest (28 mei)
Zaterdag 28 mei vindt de vijfde editie van het Tiroler 
Lentefeest plaats. Wederom luister je naar de schitterende 
muziek in het Alhambra van Mondo Verde Landgraaf met 
optredens van onder andere:

Alpen Fever, Lumpen Mander, Ruud Appelhof en Die Limburger 
Buben. Aanvang: 19:30 uur.

The Maestro & The European Pop Orchestra (28 en 29 mei)
The Maestro & The European Pop Orchestra presenteert een spetterende totaalbeleving!
Samen met de vele (inter)nationale gastartiesten zul je op de mooie Markt in Kerkrade getuige zijn van een 
spectaculaire nieuwe muziekshow! 

The Maestro & The European Pop Orchestra is een eigentijds poporkest onder leiding van orkestleider, 
vioolsolist en componist Guido Dieteren. Samen met zangeres en echtgenote Wendy Kokkelkoren, bewijst 
Guido met zijn orkest dat pop en klassiek harmonieus samengaan. De pop meets classic muziekstijl staat 
garant voor een muzikale totaalbeleving vol romantiek, ontroering, passie en energie. Bekende melodieën 
worden in een nieuw jasje gestoken en aangevuld met vele zelf gecomponeerde werken van Guido. 

Bron: VisitZuidLimburg



Ontdek hier alle
mogelijkheden

van tusari

deuren&laden 
voorzien van
softclose
systeem

kies uit
4 zitcomforts!

onderhoudsvriendelijk

Pronto WonenHeerlen
In de Cramer 164Woonboulevard Heerlen Plein 1Prontowonen.nl

precies zoals

jij het wil

    Klussen voor 
    digitale munten
‘t Heerlens Heitje is de naam van het unieke Heerlens concept waarbij je wordt beloond 
voor het doen van klussen in jouw buurt. Je draagt bij aan een fijnere buurt en krijgt 
daarvoor Heerlense Heitjes die je kunt besteden bij Heerlense ondernemers.
Steeds meer ondernemers en stichtingen doen mee aan 't Heerlens Heitje! Met heitjes 
kun je leuke dingen doen of jezelf verwennen: met een coffee-to-go, een boek, een 
lunch, een drankje op het terras, een leuk cadeautje of met de kinderen naar de 
speeltuin. Wat ga jij doen met je heitjes?

Voor inwoners
Wil je actief bijdragen aan uw wijk? In de app van ’t Heerlens Heitje worden alle klusjes 
verzameld en vind je uitgebreide informatie. Hier check je welke klusjes gedaan kunnen 
worden. Kies er een uit die je aanspreekt en waar je goed in bent. De materialen die 
je nodig hebt, krijg je van de gemeente. Het leukste is dat, wanneer je een klus hebt 
afgerond, je een beloning krijgt in de vorm van digitale munten: heitjes. De door jouw 
verdiende heitjes worden opgeslagen in je app.
Met de heitjes kun je vervolgens betalen bij de aangesloten ondernemers. Shoppen 
en betalen dus vanuit de app met jouw digitale munten. Het bedrag wordt omgezet en 
afgeschreven in je digitale portemonnee in de app. Handig, snel en veilig.

Voor ondernemers
Voor ondernemers is er een speciale webapplicatie waar je toegang toe krijgt. De 
heitjes, waarmee de deelnemers bij je betalen, ontvang je in deze applicatie. De heitjes 
worden vervolgens omgezet naar euro’s die je via de gemeente krijgt uitbetaald. 
Interesse om deel te nemen? Registreer je dan via heitje.heerlen.nl.

Samenwerking
‘t Heerlens Heitje is een initiatief van de gemeente Heerlen in samenwerking met 
Heerlen Mijn Stad, CoTown, Brightlands Smart Services Campus, buurtorganisatie GMS, 
CBS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden op de website: 
www.heerlen.nl/heitje. Vragen? Stuur een e-mail naar heitje@heerlen.nl.

Parkstad Limburg gemeenten betalen 
energietoeslag uit
Voor veel huishoudens gaat de energierekening omhoog. Door de gestegen 
energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Daarom komt er voor 
huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoelage van 800 euro. Het 
college van burgemeester en wethouders van diverse Parkstad-gemeenten hebben 
besloten om niet op de landelijke wetswijziging te wachten, maar te beginnen met het 
uitbetalen van de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen.

Eenmalige energietoeslag
De energietoeslag is eenmalig en alleen bedoeld voor het jaar 2022 en om huishoudens 
met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. Een 
laag inkomen is maximaal 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast vindt 
er geen vermogenstoets plaats. De hoogte van de toeslag is 800 euro per huishouden. 
Personen die zijn toegelaten tot schuldhulpverlening komen ongeacht hun inkomen 
ook in aanmerking. Ook jongeren van 18 t/m 20 jaar die aanvullend bijzondere bijstand 
ontvangen komen onder voorwaarden in aanmerking.

Automatische uitbetaling
De energietoeslag wordt automatisch uitbetaald aan inwoners die bekend zijn bij 
de gemeente Heerlen, zoals inwoners die een bijstandsuitkering of IOAW krijgen, 
huishoudens die gebruik maken van bijzondere bijstand of minimaregelingen, 
ondernemers met een Bbz-uitkering of IOAZ, en mensen met een AIO-aanvulling. 

Energietoeslag aanvragen
Als u niet in aanmerking komt voor de automatische betaling, dan kunt u een aanvraag 
indienen. Huishoudens met een laag inkomen die niet bekend zijn bij de gemeente 
kunnen de energietoeslag aanvragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die (parttime) 
werken maar weinig verdienen, mensen met een uitkering van UWV, AOW-gerechtigden 
zonder aanvullend pensioen of zelfstandigen met een laag inkomen. 
Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website van uw gemeente.



Mabs4.0 wenst 
Edelweiss Heerlen 
een fijn jubileumweekend

Na 2 jaar mag jullie jubileum eindelijk gevierd worden.
Maak er een mooi feest van!

Voor meer info en kaartverkoop: www.edelweissheerlen.nl

Word jij onze nieuwe collega?

Taxibedrijf van Meurs B.V.
Waalbroek 5  |  6369 TE  Simpelveld

T: 045-544 27 76

Functie:
Chauffeur doelgroepvervoer parttime (ca. 15 uur per week)  
 -  Voor het vervoer van leerlingen van/naar speciaal 

onderwijs of dagbesteding.
 -  Dit betreft 5 dagen in de week, van ma t/m vrij, een 

ochtend- en een middagrit.
 - Start/eind route vanuit thuisadres.

Wat vragen wij?
 -  Je bent in het bezit van een taxipas of je bent bereid 

deze opleiding bij TVM intern te volgen.
 -  Je bent stressbestendig, klantvriendelijk en je hebt 

affiniteit met onze doelgroep.

Interesse?
-  Vul het sollicitatieformulier in op onze site; www.taxivanmeurs.nl 

of neem telefonisch contact op met de afdeling HR, bereikbaar via 
045 - 544 27 76

 

Tevens kun je onze website raadplegen voor 
meer informatie en overige vacatures.

parkstad

jaar Download de app en 
blijf op de hoogte

Een greep uit de Een greep uit de 
aankomende evenementenaankomende evenementenaankomende evenementen

Voor alle activiteiten bekijk de kalender:Voor alle activiteiten bekijk de kalender:Voor alle activiteiten bekijk de kalender:
www.iba-parkstad.nl/kalenderwww.iba-parkstad.nl/kalender

Reprise: Toen de Mijnen verdwenen 
29 mrt. t/m 13 mei 2022

Heerlen

Expoditie Euregio met de Romeinen
tot 31 dec. 2022

Heerlen

Dromen, Durven, Doen
15 apr. t/m 26 jun. 2022

Heerlen 

Stad in de Steigers
tot 30 sept. 2022

Kerkrade



LUNCH: Spinazie wraps met groenten en falafel (4 pers.)
Een wrap als lunch is altijd een goed idee, je kunt hem namelijk met zoveel verschillende 
ingrediënten beleggen. Maak de wraps lekker zelf of gebruik kant-en-klare wraps als je 
weinig tijd hebt. Met falafel, hummus en groenten is deze wrap niet alleen lekker, maar 
ook voedzaam! Binnen 10 minuten tover je een heerlijke moederdag lunch op tafel.

Ingrediënten:
• 10 mini komkommers 
• 12 olijven
• 2 tomaten 
• 12 falafel balletjes
• 2 el olie 
• 4 spinazie wraps
• 12 el hummus naturel 
• 90 gr krulsla melange
• 180 gr wittekoolsalade 
• 90 gr tzatziki

Bereidingswijze:
Snijd de mini komkommer en de olijven in plakjes. Snijd de tomaat in plakjes
 en vervolgens door de helft.
Verhit olie in een koekenpan en bak de falafel tot ze lichtbruin kleuren.
Besmeer de wraps met hummus en verdeel hier de krulsla overheen. 
Schep vervolgens de witte kool en tzaziki op de sla. 
Beleg de wraps tot slot met komkommer, olijven, tomaat en falafel.

DINER: Kip tandoori met naanbrood, rijst en salade (4 pers.)
Echte kip tandoori wordt gemarineerd in yoghurt met kruiden waardoor de kip lekker 
zacht wordt. De komkommeryoghurt salade is een frisse tegenhanger van de kip 
en zorgt voor een goede balans. Serveer met rijst en naanbrood om er een vullende 
maaltijd van te maken.

Ingrediënten:

• 500 gr kipdijfilets
• 2 uien
• 2 teentje knoflook
• 2 groene jalapeño pepers
• 500 gr Griekse yoghurt, 10% vet
• 2 tl zout
• 2 el Indiase tandoori kruidenpasta
• 2 el zonnebloemolie
• 300 gr basmatirijst
• 4 naanbroden
• 4 takjes koriander
• 2 limoenen
• 8 mini komkommers
• 1 tl zwarte peper
• 2 el olijfolie, extra vierge

Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 180ºC. Snijd de kip in blokjes van 3 bij 3cm. 
Pel en snipper de ui en knoflook. Snijd de groene peper in ringen.
Meng de helft van de yoghurt met ui, knoflook, zout, ½ van de groene peper, tandoori 
kruidenpasta en de kip. Laat minimaal een uur marineren.
Verhit de zonnebloemolie in een koekenpan en bak de kip 10 min. op laag vuur in de 
marinade.
Breng een pan met water aan de kook. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de 
verpakking en giet af. Bereid vervolgens de naanbroden volgens de aanwijzingen op de 
verpakking.
Snijd de koriander grof, de limoen in partjes en schaaf de komkommers met een 
kaasschaaf in linten. Meng de komkommerlinten met de resterende yoghurt, zwarte 
peper en olijfolie. Voeg eventueel zout naar smaak toe.

Serveertip: Serveer de kip tandoori met de rijst, naanbroden, koriander, overige groene 
peper, limoenpartjes en de komkommeryoghurt salade.

Bron: eatertainment.nl

SCHELSBERG 88 | 6413 AG HEERLEN | 045 572 1124 
WWW.FACEBOOK.COM/HENDRIKSMODE
WWW.INSTAGRAM.COM/HENDRIKSMODE.HEERLEN

Kom shoppen voor 
Moederdag! 

zondag 8 mei

Ook alvast shoppen 
voor Vaderdag?

zondag 19 juni

Natuurlijk hebben wij ook voor heren de 
mooiste kleding, accessoires en meer!

Kom het allemaal zelf beleven bij 
Hendriks Mode Heerlen. 

Houd onze website en 
Social Media in de gaten 

voor eventuele aanvullende 
koopzondagen en/of koopavonden.

De mooiste kleding, accessoires 
en nog veel meer!

Voor jong tot oud en van casual tot 
gekleed. Hendriks Mode heeft het!

www.hendriksmodeheerlen.nl

HEMELVAARTSDAG 
DONDERDAG 26 MEI
GEOPEND VAN 11.00 

TOT 16.00 UUR

Moederdagrecepten vervolg van pagina 16
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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.

Het combiticket voor 
26 musea in het hart van 
de Euregio Maas-Rijn. 
Verkrijgbaar in de musea 
of online op
naarhetmuseum.eu.

naarhetmuseum.eu

naar het 
museum!

BEGAS HAUS Heinsberg • Burgenmuseum Nideggen • De Vondst Heerlen
• Deutsches Glasmalerei-Museum Linnich • Discovery Museum 
Kerkrade • ENERGETICON Alsdorf • Fotografi e Forum der Städte 
Region Aachen • IKOB – Museum für Zeitgenössische Kunst Eupen • 
Kunsthaus NRW Kornelimünster • Leopold-Hoesch-Museum Düren • 
Ludwig Forum für Internationale Kunst Aachen • LVR-Freilichtmuseum 
Kommern • LVR-Industriemuseum Tuchfabrik Müller Euskirchen • 
Museum Vieille Montagne Kelmis • Museum Zinkhütter Hof Stolberg 
• Museum Zitadelle Jülich • Nederlands Mijnmuseum Heerlen • Papier-
museum Düren • Römerthermen Zülpich – Museum der Badekultur 
• SCHUNCK Heerlen • Stadtmuseum Düren • Stadtmuseum Eupen • 
Suermondt-Ludwig-Museum Aachen • Thermenmuseum Heerlen • 
Töpfereimuseum Raeren • Vogelsang IP Schleiden

naarhetmuseum.eu

naar het museum:
een project van de 
Region Aachen
regionaachen.de

MyWheels marktleider op Nederlandse deelautomarkt
Deelautoplatform MyWheels is door een recente overname de nieuwe 
marktleider op de Nederlandse deelautomarkt. In 2021 groeide het 
aantal MyWheels auto's van 750 naar 2250, waarvan meer dan de helft 
elektrisch. Daarmee pakte de scale-up de toppositie qua aantal publiek 
toegankelijke deelauto's. Daar bovenop komt de overname van de plek-
ken van Connect Car afgelopen maand, waardoor MyWheels doorgroeit 
naar meer dan 2.500 auto's. Bovendien steeg het aantal klanten in 2021 
met 194 procent ten opzichte van 2020, net als  het aantal ritten met 214 
procent.

Met de overname van deelautoplekken van Connect-
Car versterkt de aanbieder haar positie in regio 
Amsterdam. ConnectCar bood tot voor kort 
bijna 300 deelauto’s - en daarmee deelau-
toplekken - aan in onder andere Amster-
dam, Haarlem, Zaandam en Diemen. Deze 
deelplekken maken nu plaats voor de 
(elektrische) vloot van MyWheels. 

CEO Karina Tiekstra: “Er komen in de regio Amsterdam 
nu veel gunstig gelegen plekken bij, wat MyWheels 
in één klap de grootste aanbieder van deelauto’s in 
Nederland maakt.” Klanten van ConnectCar krijgen 
de komende periode de mogelijkheid om met kor-
ting in te stappen bij MyWheels. 

In 2021 sloeg MyWheels al de handen ineen met 
start-up Juuve, wat leidde tot een versterkte positie 
in onder andere Rotterdam en Utrecht. Deelmobili-
teit wint, met name in grote steden, steeds meer aan 
populariteit: deelauto’s zijn bijna niet meer weg te denken 
uit het straatbeeld. Met name de jongere doelgroep om-
armt de mentale shift van bezit naar gebruik. De voordelen van 
delen - denk aan lagere kosten en geen gedoe van een eigen auto 
(onderhoud, APK etc) - wegen voor hen zwaar ten opzichte van het 
bezitten van een eigen vervoermiddel. Ook het feit dat MyWheels elektrisch 
rijden toegankelijk maakt voor betaalbare prijzen, heeft meegeholpen in de groei 
afgelopen tijd.

Elke deelauto bespaart 11 privéauto’s 
MyWheels is ervan overtuigd dat er maar 1 miljoen auto’s nodig zijn om Nederland mo-
biel te houden. Elke deelauto bespaart 11 auto’s in privé-bezit. Zo creëert de aanbieder 
meer ruimte op straat, meer ruimte voor groen en levert het een belangrijke bijdrage 
aan CO2-besparing. 

De sterke groei van MyWheels heeft alleen al in 2021 geleid tot 22.500 auto’s minder 
op de weg. Dat komt overeen met 55 voetbalvelden aan ruimtebesparing door minder 
parkeerplekken op straat. Bovendien is 1.500.000 kg CO2 bespaard, wat neerkomt op 
zo’n 60.000 bomen. Op deze manier maakt MyWheels het makkelijk voor heel Nederland 
om een steentje bij te dragen aan een beter klimaat en meer leefbare steden.
De komende jaren zet MyWheels vooral in op leefbare steden en elektrisch rijden. De 
Nederlandse aanbieder werkt hiervoor nauw samen met gemeenten én haar eigen 
community. Tiekstra: “Het wordt, mede door de hoge parkeerdruk en drukte in de 

stad, steeds minder aantrekkelijk om een eigen auto te bezitten. Bovendien 
worden oude en vervuilende brandstofauto’s in verschillende steden 

al geweerd. Als gebruikers een deelauto op loopafstand kunnen 
pakken, dan is een eigen auto niet echt meer nodig.” De meeste 

deelauto’s van MyWheels worden bovendien goed in de gaten 
gehouden door zogeheten sleutelfiguren; dit zijn loyale 

MyWheels gebruikers die een oogje in het zeil houden en 
fungeren als ambassadeur voor de buurt. 

SCAN DE QR-CODE 
VOOR DE DIGITALE EDITIE

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



Ook met een coole 
commercial op radio en/of 

TV in heel Parkstad en daar 
buiten?

Neem nu contact op 
en gebruik de code 

Parkstad Leeft voor maar liefst 
22% korting!

Ondernemers
opgelet!

Interesse?

Het is voordeliger dan u denkt!

Televisie



Neem 
je hobby 
mee naar 
je werk. 

Bij Sevagram krijg je de 
ruimte om te doen waar 
je hart ligt. Zo verslindt 
communicatieadviseur 
Maud niet alleen thuis 
stapels boeken, maar 
leest ze soms ook voor 
aan bewoners.

Wil jij ook meer plezier 
uit je werkdag halen? 
Solliciteer vandaag nog!


