
DOE MEE 
EN WIN KAARTEN 
VOOR EEN SHOW VOL ILLUSIES VAN 
NIGEL OTERMANS - ZIE PAG 2.
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HÉT GRATIS HUIS AAN HUIS BLAD OVER O.A. WONEN, ZORG, ONDERWIJS, MOBILITEIT EN LIFESTYLE IN HÉÉL PARKSTAD EN OMSTREKEN

VAKANTIE IN EIGEN LAND
We dachten even helemaal op de weg terug te zijn naar het 
oude vertrouwde leven met alle versoepelingen vandien. Helaas 
was dit van korte duur, want covid laat ons nog steeds niet los, 
waardoor ook de buitenlandse vakantiebestemmingen vaak niet 
meer veilig zijn om te vertoeven. Niet getreurd, want er zijn in ons 
eigen landje heel veel leuke alternatieven voor een geweldige 
vakantie met het hele gezin. Zo ook in regio Parkstad waar 
voldoende te zien en te beleven valt. Onze prachtige campings 
met spannende waterglijbanen en mooie wandel- en fietsroutes 
binnen handbereik. Of wat dacht je van de gezellige terrassen 
om even op adem te komen. Bovendien gaan gelukkig weer 
veel evenementen door, zodat we ons niet hoeven te vervelen. 
Voor de thuisblijvers hebben we een heerlijk Grieks recept, 
zodat je je toch nog een beetje in het buitenland waant. Met de 
woordzoeker zijn weer prachtige prijzen te winnen voor gebruik 
in eigen tuin.
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Vrolijk Pasen!
Hoewel het weer het er nog niet altijd mee 
eens is, zijn we op 20 maart begonnen 
met de astronomische lente. We maken 
ons langzaam op voor het lekkere 
buitenleven. Maar voordat het zover is, 
zullen we de paaseieren en chocolade 
paashaasjes eerst nog in een koude en 
natte tuin verstoppen. Geen probleem 
toch? Want nadat de kinderen (hopelijk) 
alles hebben teruggevonden, worden 
binnen gezellig eitjes getikt en hee�  
mama een overheerlijke quiche gebakken. 
Lees in deze editie hoe je deze en andere 
lekkere gerechten voor de paasbrunch 
op tafel tovert. Ontdek de achtergrond 
van de feestdagen die in deze periode 
plaatsvinden en lees wat er verder 
allemaal in Parkstad en omstreken te zien 
en te doen valt.

Oh ja, voor de kleinsten onder ons is er een 
paaskleurplaat. Kleur hem in en win één 
van onze leuke prijzen.
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Ma, di, do
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Wo en vrijdag
Van 9.00 tot 15.00 uur
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10.00 tot 12.00 uur
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www.beautyhealthlifestyle.nl
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DOE MEE EN WIN TICKETS VOOR EEN 
MAGISCHE ZOMERSHOW!!

Deze zomer geeft de rasechte 
Limburgse illusionist Nigel Otermans 
een spectaculaire 75 minuten durende 
zomershow in Open luchttheater 
Valkenburg. Het is een show voor het 
hele gezin en doorregen van nieuwe 
acts, die je versteld doen staan.

Wat moet je doen?

Doe mee en win 2 tickets voor de show van 25 augustus of 
1 september ter waarde van € 17,50 per ticket!

Zorg dat je de leukste, mooiste zomerfoto vanuit het 
buitenland, eigen land of achtertuin maakt met jou, je 
gezin, vrienden of familie samen met deze editie van 
Parkstad Leeft! erop. Stuur deze 
vóór 15 augustus 
aanstaande op naar 
parkstadleeft@
randalesser.nl ovv 
van je naam, adres en 
telefoonnummer.
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SCAN DE QR-CODE VOOR  
DE DIGITALE EDITIE

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

RECEPT VAN DE MAAND: GRIEKSE BBQ
Griekenland wordt al gauw geassocieerd met zon, zee, vakantie en.....lekker eten. En terecht! 
Want alle ingrediënten vind je hier terug in een makkelijk recept van smaakvolle souvlaki's, 
vergezeld van  heerlijke tzatziki en een frisse salade. Het is natuurlijk het lekkerst 
om je souvlaki te roosteren op een houtskoolvuurtje in de tuin, glaasje Imiglikos erbij 
en je waant je in Griekenland. Alles bijelkaar een garantie voor een geweldige Griekse 
barbecue deze zomer. 

GRIEKSE SOUVLAKI VAN VARKENSHAAS 

INGREDIËNTEN:
• 500 gram varkenshaas
• 50 ml olijfolie
• 50 ml citroensap
• 2 flinke tenen knoflook, gehakt
• 1 eetlepel gedroogde oregano  

(of 3 eetlepels verse)
• 1 theelepel gedroogde tijm  

(of 3 theelepels verse)
• ¼ theelepel (gerookt) paprikapoeder
• zwarte peper, naar smaak
• zout, naar smaak
• 4 grote, houten of metalen spiesen

BEREIDINGSWIJZE:
Let op: Voor het bereiden van Souvlaki heb je 
slechts 10 minuten nodig. Het vlees moet echter 
wel 3 uur marineren.

Meng in een grote kom de olijfolie, het 
citroensap, de knoflook, de oregano, de tijm, het 
paprikapoeder, de peper en het zout.
Snijd de varkenshaas in blokjes en meng deze met 
de marinade. Zet dit minstens 3 uur afgedekt in de 
koelkast om te marineren.
Rijg het vlees aan de spiesjes. Rooster de souvlaki 
tot ze mooie grillstrepen hebben en van binnen 
nog een beetje rosé zijn. Dit zal, afhankelijk 
van hoe heet je barbecue is, ongeveer 4 à 5 
minuten duren. Heb je het vlees liever wat meer 
doorgebakken, laat ze dan iets langer liggen. Let 
er wel op dat ze niet verbranden, en laat ze ook 
niet té lang liggen. Je loopt dan het risico dat het 
vlees te droog wordt.

TZATZIKI MET KOMKOMMER EN DILLE

INGREDIËNTEN:
• 1 komkommer
• 5 el rode- of wittewijnazijn
• zeezout
• 300 gr. echte Griekse yoghurt
• 1 tot 3 fijngehakte teentjes knoflook  

(naar eigen keuze)
• Griekse olijfolie extra vergine 
• handje verse dille, fijngehakt  

(verwijder dikke stelen)
• zwarte peper

FRISSE GRIEKSE SALADE

INGREDIËNTEN:
Voor de dressing:
• 4 el olijfolie
• 2 el rode wijnazijn
• 1 tl gehakte knoflook  

(of 1 grote teentje knoflook, fijngehakt)
• 2 tl gedroogde oregano  

(plus extra om te serveren)
• ¼ tl zout
Voor de salde:
• 1 grote komkommer, in de lengte gehalveerd en 

in plakjes gesneden
• 4 trostomaten, in partjes gesneden
• 1 groene paprika zonder zaadjes en in plakjes 

gesneden
• ½ rode ui, in dunne plakjes gesneden
• 200 gr romige fetakaas van goede kwaliteit, in 

blokjes gesneden
• 80 gr ontpitte Kalamata-olijven
• 1 grote avocado, in blokjes gesneden

BEREIDINGSWIJZE:
Doe alle dressing-ingrediënten in een kom en 
zorg dat alles goed is gemengd. Meng dan alle 
ingrediënten voor de salade in een grote kom. 
Besprenkel de salade met de dressing. Kruid 
zonodig met extra 
zout (afhankelijk 
van hoe zout 
jouw fetakaas is). 
Bestrooi daarna 
met extra oregano 
(optioneel).

BEREIDINGSWIJZE:
Schil de komkommer en rasp ‘m daarna met een 
grove rasp. Meng de komkommer met 2 eetlepels 
azijn en 1 tl zout en schep het daarna over in een 
fijnmazige zeef die je in een kom hangt. Laat 15 
minuten uitlekken en druk daarna vast een groot 
deel van het vocht eruit. Dek de zeef af en zet voor 
een nachtje in de koelkast.
Meng de Griekse yoghurt met de knoflook (aantal 
teentjes naar keuze), 2 eetlepels azijn en 3 
eetlepels olijfolie in een bak of kom. Sluit of dek 
deze af en zet ook deze een nacht in de koelkast.
De volgende dag is je komkommer goed uitgelekt. 
Knijp het allerlaatste vocht eruit met je handen 
en schep de komkommer daarna door het 
yoghurtmengsel.
Roer als laatste de fijngehakte dille door en breng 
naar wens verder op smaak met peper en zout.

Serveertip: Serveer de tzatziki in een mooi bakje 
en schenk er nog wat druppeltjes olijfolie op.





nuth@tuinenterras.nl
www.tuinenterras.nl

Transpo Nuth, Kicken Transport en Steenplaza 
voor Tuin en Terras, uw partner voor werkzaamheden in 
en om uw woning.
 
Transpo Nuth en Kicken Transport 
voor zand, stenen, grind en al uw containers.
 
Steenplaza voor Tuin en Terras 
voor het realiseren van uw droomtuin.

AANBIEDING 
JULI en AUGUSTUS
 
MINICONTAINER - 2.5 m3

VOOR SCHOON PUIN NU 

€ 70,- incl BTW

Voor vergunningen raadpleeg 
uw gemeente

Steenplaza voor Tuin & Terras
Economiestraat 3 | 6361 KD Nuth | 045-5241574 | www.transponuthbv.nl

125 JAAR SPOORLIJN SITTARD-HERZOGENRATH (1896 - 2021)
Van zwart naar groen naar goud
Stichting HEERLYCKheyt Schaesberg gaat vanaf zondag 12 september over een periode van in totaal 125 jaar met een aantal passende en aansprekende 
publieksactiviteiten het feit herdenken dat 125 jaar geleden (1 mei 1896) de spoorlijn van Sittard naar Herzogenrath geopend werd. 

Deze internationale spoorlijn, die ook toen al door Schaesberg liep, zorgde direct na de opening voor de ontsluiting van de mijnregio naar de rest van het land (zwart) en 
leverde daarna en met name na de mijnsluitingen een grote bijdrage aan de transitie van de Oostelijke Mijnstreek naar een groene Parkstad. Met ‘goud’ wordt door de stichting 
het perspectief geïntroduceerd voor nieuwe en toekomstige ontwikkelingen in onze regio door een dubbelbaans spoorverbinding, een drielandentrein (en op termijn) een 
internationale intercity, waardoor niet alleen Sittard, Heerlen en Herzogenrath, maar met name Aken, Maastricht en Luik op een snelle manier via rail bereikbaar zijn. 

Programma

• Tijdens de officiële opening van het hele project op 11 september (dag voor genodigden) houdt de Heemkunde 
Landgraaf haar nieuwe boek over de historie van het (openbaar) vervoer in Landgraaf ten doop. 

• Met het combiticket ‘Rondje stoom en stroom door Limburg’ kunnen jong en oud op zondag 12 september een 
unieke railtrip maken door het groen van Zuid-Limburg met de treinen van Arriva en de stoomtrein van ZLSM. 

• Op 18 en 19 september vinden er in en om het station van Herzogenrath activiteiten plaats, waaronder de 
onthulling van het herinneringsobject, een fototentoonstelling en de expositie van historisch treinmaterieel. 

• In oktober wordt een fototentoonstelling over de voormalige staatsmijn Wilhelmina, de ONII mijn en de (mijn)
spoorweg gecombineerd met een bijzondere wandeling (‘Treinen en mijnen in Schaesberg’) en fietstocht (Op 
het spoor van de H. Barbara). Hiermee worden de deelnemers ondergedompeld in het ‘zwarte’ mijnverleden 
van de regio. Verder worden er in het kader van de jubilerende spoorlijn vier industrieel vormgegeven 
herinneringsobjecten met als thema ‘ontsluiten en verbinden’ onthuld bij evenzoveel stations (Herzogenrath, 
Landgraaf, Heerlen en Sittard) aan de spoorlijn. 

• In november volgen er lezingen rondom ontwikkelingen in het (internationale) railvervoer en de Euregio.  

• Tenslotte zijn er voor de rest van de looptijd van het project tot november 2022 ook nog plannen voor andere 
activiteiten in de (Eu)regio. Daarbij wordt o.a. gedacht aan een internationale Koempelmis in Landgraaf en/of 
Herzogenrath of een Euregionaal scholenproject waarbij scholen uit de grensregio samen aan de slag gaan met 
inspirerende lesbrieven en spannende opdrachten rondom de thema’s mijnbouw en vervoer.

Voor meer informatie: 
https://www.heerlyckheytschaesberg.nl/
https://www.facebook.com/heerlijkheidschaesberg/



PUZZEL MEE EN WIN!
Maak kans op geweldige zomerprijzen van Steenplaza Tuin en Terras.

Steenplaza voor tuin en terras beschikt over bekwame vakmensen om u van advies 
tot uitvoering te kunnen ontzorgen. Niet alleen jarenlange ervaring, maar ook vak-
kennis en kennis van de producten, maakt hen dé bestratingsspecialist. Zij verzorgen 
uw grondverzet bij uw tuinaanleg en maken van uw tuin iets bijzonders middels duur-
zame producten en fraai en vakkundig straatwerk. Ook het grondverzet en bestra-
tingen van opritten en erfverhardingen is bij hen in goede handen.

Doe mee en win één van de volgende prachtige prijzen:

De corona-perikelen behoren bijna tot het verleden, de maatregelen hieromtrent zijn 
net versoepeld, of de echte ondernemers doen waar ze goed in zijn: ondernemen. 
Wij spraken één van deze in Heerlen geboren en getogen ondernemers pur sang, 
Remco Mattaar, directeur en eigenaar van Remcom Events. Vanuit de ervaringen bij 
evenementen die hij via zijn organisatie heeft opgedaan, gaan hij en zijn team een 
nieuwe horecazaak runnen in het voormalige pand van 'De Beerkompanie' aan het 
Pancratiusplein in centrum Heerlen. 

“We zijn al sinds vorig jaar bezig met plannen om het leegstaande pand opnieuw te 
exploiteren”, aldus Remco. “Na diverse onderhandelingen en vergunningstrajecten is 
sinds afgelopen april de knoop doorgehakt en ben ik samen met drie andere partijen 
rechtmatig eigenaar van het opvallende pand pal naast de Pancratiuskerk. Vanaf het 
begin zagen we potentie in dit multifunctionele gebouw. Het is zo gigantisch groot dat 
we er diverse activiteiten gaan organiseren. Zo komt, vanaf de voorzijde gezien, in het 
linker gedeelte een Grand Café genaamd De Vrienden met een groot terras. Dit gedeelte 
valt onder mijn supervisie, terwijl aan de rechterzijde Café De Bank komt, genoemd naar 
de voormalige ABN AMRO bank, die er gezeteld was. Zij richten zich voornamelijk op de 
'stappers' ofwel de jongeren en studenten die hier terecht kunnen om te feesten en 
te chillen. Op de eerste verdieping worden zo'n veertig flex-werkplekken gecreëerd, 
waardoor er traffic in het gebouw ontstaat. Hier vestigen wij ook ons kantoor van 
Remcom Events. Op termijn willen we bovendien de enorme kelder van het gebouw 
inzetten voor de exploitatie van diverse activiteiten, zoals proeverijen.”

Multifunctionele community
“Zelf omschrijf ik ons team altijd als de cement tussen de stenen”, vervolgt Remco. 
“Wij leggen graag verbindingen tussen mensen en organisaties. Iedereen in Heerlen 
en omstreken kent ons in die rol als organisator van evenementen, zoals Wintertijd, 
het Bekkerveld Festival en Friday Afternoon. Ook bij Grand Café De Vrienden willen wij 

mensen bij elkaar brengen. Het wordt een multifunctionele ontmoetingsplek voor jong 
en oud, ofwel een community waar men zich thuisvoelt. Deze sfeer komt terug in de 
inrichting met een eigentijdse uitstraling waar men heerlijk kan ontspannen onder het 
genot van een kopje koffie, waar men een lunch kan nuttigen of kan vergaderen met 
collega's of relaties. De diverse ruimten zijn uitermate geschikt voor het organiseren 
van feesten (carnaval, kermis, oud en nieuw), borrels (nieuwjaar, zakelijk, afterwork) en 
partijen (bruiloft, vrijgezellenfeest).”

Eten en drinken
“Om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken, is het van belang een zo groot 
mogelijk assortiment eten en drinken aan te bieden. Wij maken hierbij veelal gebruik 
van producten van lokale ondernemers. Hiervan weten we dat de kwaliteit goed is en 
de prijs betaalbaar. Onze uitgebreide drankenkaart speelt in op nieuwe trends, maar 
bevat tevens alle denkbare soorten frisdrank, (speciaal)bieren, wijn, etc.  Voor de 
inwendige mens is er voor elk wat wils. Op de lunchkaart staan, behalve verse broodjes 
en salades, vegetarische en vegan-gerechten. Ook op de dinerkaart zijn er diverse 
warme wisselgerechten, waarbij de vegetariër niet wordt vergeten. Voor bij de borrel 
serveren wij fingerfood of een luxe borrelgarnituur. Met de combinatie en variatie van 
de gerechten zullen onze koks telkens weer nieuwe verrassingen op tafel toveren.”

Verbouwing en grootse opening
“Hoewel er binnen nog volop verbouwd en opgeknapt wordt, kan men buiten wel al op 
ons gezellige pop-up terras plaatsnemen. Geleidelijk aan gaat het terras steeds vaker 
open. In eerste instantie nog van donderdag tot en met zondag met een uitbreiding 
naar dinsdag tot en met zondag en uiteindelijk verwachten we deze zomer de hele 
week open te kunnen zijn. De officiële opening van De Vrienden staat gepland op medio 
oktober aanstaande. Het zal een grootse happening worden met onder andere een 
verrassende artiest. Wij hebben er al helemaal zin in!”, lacht Remco.

ONTMOETEN, 
ETEN, DRINKEN... 
EN GENIETEN

T A L K R U I W A G E N T L T

U B E S T R A T I N G M U U U

I R N T E C S S S V I O I O I

N R E K U U O A P N W N N G N

H L T K O I R N I L A B D R H

E E A T R R N G T C I E O O U

K G L N E E R M C A U T U N I

U E P T O A W E A S I O C D S

N T L I V T S G L C D N H V J

S S I E N S R E O M H N E E E

T A R E O I G E N O I I A R T

G R T I N E E R T R H X N Z A

R R R D T T U I N A A N L E G

A E S G N I R E T A W F A T S

S T N E K K O L B L E P A T S

Oplossing

                      

AFWATERING
BESTRATING
BETON
CONTAINER
GRIND
GRONDVERZET
HOOGWERKER
KORRELMIX
KRUIWAGEN
KUNSTGRAS
MINIGRAVER
SPLIT
STAPELBLOKKEN
TEGELS
TERRAS
TERRASTEGEL
TRILPLATEN
TUINAANLEG
TUINACCESSOIRES
TUINDOUCHE
TUINHEK
TUINHUISJE
TUINMACHINES
WATERTON
ZAND

1E PRIJS: 
TUINSET 
T.W.V. € 299,00

2E PRIJS: 
WATERTON/BLOEMBAK 
T.W.V. € 219,00

3E PRIJS: 
TUINDOUCHE 
T.W.V. € 127,50

STUUR JE ANTWOORD VOLLEDIG MET NAAM, WOONPLAATS EN TELEFOONNUMMER 
VÓÓR 15 AUGUSTUS 2021 NAAR PARKSTADLEEFT@RANDALESSER.NL

ZOMERPUZZEL
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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.

EN DE WINNAARS ZIJN ...
In de mei uitgave van Parkstad Leeft! hebben we drie prijzen ter beschikking 
gesteld aan degenen die de Europese kampioen voetballen van dit jaar zou 
raden. De prijzen zijn aangeboden door Sport 2000 Parkstad.

De uitslag is: Italië!

Vanwege het groot aantal inzendingen hebben we een loting laten plaatsvinden. 
De volgende prijswinnaars krijgen zo snel mogelijk bericht wanneer zij hun prijs 
mogen ontvangen:

1e Prijs: een waardebon t.w.v. € 150,00:  Dhr. J. Berendsen, Heerlen
2e Prijs: een waardebon t.w.v. € 100,00: Dhr. P. Knubben, Landgraaf
3e Prijs: een waardebon t.w.v. € 50,00: Dhr. W. Smeets, Brunssum

Wij feliciteren deze voetbalkenners van harte met hun welverdiende prijs!



LAMPENLICHT 
DE VERLICHTINGSSPECIALIST IN HEERLEN
Lampenlicht Outlet Heerlen is de specialist op het gebied van lampen en 
binnen- en buitenverlichting op de woonboulevard in Heerlen. Al 11 jaar 
is lampenlicht een grote speler in de Europese verlichtingswereld. Met 
29 webshops over heel Europa voorzien zij huishoudens van alle soorten 
verlichting. 

Op lampenlicht.nl vind je lampen die al je ruimtes voorzien van 
sfeerverlichting, maar ook verschillende functionele lampen. Een ruim 
assortiment van hanglampen, wandlampen tot plafondventilatoren, en dat 
in verschillende woonstijlen. Voor elk wat wils dus!

Met vier fysieke winkels in Nederland vervulden zij al ontelbare 
woonruimtes met de perfecte sfeerverlichting. Limburg kon hierbij niet 
ontbreken! De opening van de outletwinkel op de woonboulevard in 
Heerlen bracht lampenlicht dichter bij de Limburger. De winkel hanteert 
een uniek en duurzaam outlet concept. Duurzaam? Ja! Retourproducten en 
fotomodellen worden voordelig verkocht met altijd minimaal 50% korting. 
Op die manier wordt er niets weggegooid en worden alle producten 
duurzaam benut. 

Wekelijks worden er verschillende artikelen aangeleverd waardoor het 
assortiment steeds wisselt. Kom eens langs op Woonboulevard Heerlen 
voor persoonlijk en technisch advies. Lampenlicht staat graag voor je klaar 
om je te helpen bij het uitzoeken van de perfecte lamp! De gezelligste 
outlet winkel voor jouw verlichting vind je in Heerlen.

Woonboulevard Heerlen, In de Cramer 156-158, Heerlen

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



SHOW
ROOM
MODELLEN

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

     Groot aanbod topmerken                     Hoge kortingen       Direct leverbaar

De outlet voor
showroommodellen
van topmerken www.showroommodellen.nl

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

Prijswijzigingen en mogelijke typefouten onder voorbehoud.

Leolux Ponton Next 3-zitsbank

van € 3.365,- voor 1799,10
    -47 %

Skovby Dressoir noten – olie

van € 1.544,- voor 895,-
    -42 %

Auping Auronde ledikant

van € 2.990,- voor 2395,-
    -20 %

Roll & Hill BLUFF City Hanglamp

van € 460,- voor 184,-
    -60%

Parkstad_leeft_juli_125_190.indd   1Parkstad_leeft_juli_125_190.indd   1 12-07-2021   09:1912-07-2021   09:19

Je vindt de brievenbussen
op 5 locaties in Heerlen:

	 Buurtpunt De Koffiepot,
Hoensbroek

	 Buurtpunt ‘t Heitje,
Heerlerheide

	 Buurtpunt The Break, MSP
	 Publieksbalie, Theater Heerlen,		

Heerlen Centrum
	 PLUS Winnubst, Bekkerveld

Maak lieve
meer dan alleen post! 
Schrijf, teken, knutsel of
schilder lieve post aan iemand 
die je niet kent.

1. Ga naar één van
onze brievenbussen!
Breng jouw post naar één van de 
Meer dan alleen post-bussen.

2.

Onze vrijwillige postbode 
bezorgt de post!
De postbodes van Sociaal Maatje legen
de brievenbussen en bezorgen de post op 
een deelnemende locatie.  

3.

www.meerdanalleenpostbus.nl

Wil jouw instelling 

ook post krijgen?

Meld de locatie

dan aan

via de website!

Fijne post, blije mensen!
Een tekening, een foto, een gedicht.
Een collage of iets anders moois. 
Post maakt blij!   

4.

www.meerdanalleenpost.nl

Schrĳ f, 
teken, 
dicht 
of knutsel 
mee
en maak een 
ander blĳ  
door je kaart 
in 1 van de 5 
brievenbussen 
te posten
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	 Buurtpunt ‘t Heitje,
Heerlerheide

	 Buurtpunt The Break, MSP
	 Publieksbalie, Theater Heerlen,		

Heerlen Centrum
	 PLUS Winnubst, Bekkerveld

Maak lieve
meer dan alleen post! 
Schrijf, teken, knutsel of
schilder lieve post aan iemand 
die je niet kent.

1. Ga naar één van
onze brievenbussen!
Breng jouw post naar één van de 
Meer dan alleen post-bussen.

2.

Onze vrijwillige postbode 
bezorgt de post!
De postbodes van Sociaal Maatje legen
de brievenbussen en bezorgen de post op 
een deelnemende locatie.  

3.

www.meerdanalleenpostbus.nl

Wil jouw instelling 

ook post krijgen?

Meld de locatie

dan aan

via de website!

Fijne post, blije mensen!
Een tekening, een foto, een gedicht.
Een collage of iets anders moois. 
Post maakt blij!   

4.

www.meerdanalleenpost.nl
www.meerdanalleenpost.nl

DIAMANTEN ECHTPAAR 
IN DE SCHIJNWERPERS

Wij feliciteren het diamanten echtpaar 
dhr. H.J. Kremer (Mans) en mevr. E. Kremer-van Dam (Stella) 
van harte met hun 60 jarig huwelijk op zondag 25 juli 2021 

Ze hebben samen meer dan 60 jaar lief en leed gedeeld, wat heel bijzonder is. 
Een mijlpaal die we niet zomaar voorbij willen laten gaan.

Ze hebben samen 4 dochters gekregen, 9 kleinkinderen, 7 achterkleinkinderen, 
waarvan 1 kindje † en 3 achterkleinkinderen op komst.

Lang hebben ze samen van het leven genoten met vakanties naar het Zuiden en in 
het verenigingsleven. Langzaam wordt alles, mede door corona, minder. Toch weten 
zij zich overal doorheen te slaan, daar hebben we heel veel respect voor.

Alle kinderen, partners, (achter)kleinkinderen en partners wensen Mans en Stella 
een hele mooie dag toe. Laat jullie maar verrassen en geniet ervan!



C-SOME by Waterval
Frankenlaan 3
6419 BT HEERLEN
www.c-some.nl
Follow us at Instagram en Facebook

Foto: Cultura Nova 2019, Luc Lodder

JUMBO LANDGRAAF SPONSORT INDIANENMAGIE
Tim Schoenmaekers, franchisenemer van twee Jumbovestigingen in Landgraaf 
en zelf vader van een zoon, vindt dat alle kinderen een kansrijke start verdienen. 
Hij sponsort het kinderboek Indianenmagie van de Landgraafse schrijfster Blan-
che Ortmans aan gezinnen die taalondersteuning krijgen van de VoorleesExpress 
Landgraaf.

De landelijke stichting VoorleesExpress werkt onder andere samen met scholen, 
bibliotheken en welzijnsorganisaties om taalachterstand en ongelijke kansen in 
de schoolcarrière preventief aan te pakken. Gedurende een half jaar bezoekt een 
vrijwilliger van de VoorleesExpress wekelijks een gezin om aandacht te besteden 
aan taal- en leesplezier. Laura Vroomen, kennis- en informatiedeskundige bij Bi-
bliotheek Landgraaf en vrijwilligerscoördinator van de VoorleesExpress, is blij met 
dit initiatief en de sponsoring van Jumbo Landgraaf. "Mooi dat deze ondernemers 
uit Landgraaf willen bijdragen aan onze missie en wij de gezinnen in Landgraaf 
mogen verrassen met Indianenmagie."

Meer informatie over de VoorleesExpress: 
www.voorleesexpress.nl of voorleesexpress@bibliotheeklandgraaf.nl



In juli & augustus geopend vanaf 09.00 uur
Gaiaboulevard 1 Kerkrade

Volg ons via

KLIM EN KLAUTER IN DE VERSCHILLENDE 
(OVERDEKTE) SPEELTUINEN

BELEEF NU DE MAGIE VAN ZUID-AMERIKA 
IN HET NIEUWE PAMPA-GEBIED

ERVAAR DEZE ZOMER IN GaiaZOO 
HOE BIJZONDER ONZE AARDE IS

P MP

GENIET VAN DE ZUID-AMERIKAANSE 
SFEER EN LEKKERNIJEN IN DE

ONTMOET 400 FLAMINGO’S:
DE GROOTSTE GROEP VAN EUROPA! 

GaiaZOO-tickets met 

€3,50 KORTING!
Reserveer hier met €3,50 korting p.p. en 

kortingscode PL2021 je tickets online. 

Actie geldig t/m 5 september 2021 en voor maximaal 6 personen.



Verleden komt tot leven in 
Romeins Kwartier Heerlen
In het Romeins Kwartier in Heerlen ontdek je 
een stad onder de stad. Vlak onder je voeten 
ligt Coriovallum, een Romeinse nederzetting van 
formaat. Door dieper te graven in het verleden van 
Heerlen komt tweeduizend jaar geschiedenis aan 
de oppervlakte. 
Vindplaatsen, kunst, architectuur en Romeinse 
opgravingen nemen je mee naar de tijd van de 
Romeinen. Ontdek het ontstaan van de stad Heerlen 
op het kruispunt van twee belangrijke Romeinse 
wegen en bewonder de Nachtwacht van de 
Nederlandse archeologie met de Romeinse route. 

Voettocht door het Romeins Kwartier
Ga zelf op pad, treed in de voetsporen van de 
Romeinen en leer het Romeins Kwartier écht 
kennen. Visit Zuid-Limburg ontwikkelde samen met 
Gemeente Heerlen een handige stadswandeling, 
waarmee je dwars door het Romeins Kwartier 
struint en langs alle hoogtepunten komt. De 
wandeling is voor €1,- verkrijgbaar bij de Visit 
Zuid-Limburg Experience Heerlen-Parkstad en bij 
verschillende winkeliers in het Romeins Kwartier.

Een optimale beleving
Om het Romeins Kwartier écht tot leven te 
brengen zijn er diverse podcasts ontwikkeld, 
zodat bezoekers helemaal kunnen opgaan in 
Romeins Heerlen, is er een Geocaching route 
om het verleden op een speelse manier te 
ontdekken, neemt Amaka je mee naar het verleden 
in haar augmented reality-video’s, bewonder je 
bijzondere Romeinse opbjecten bij winkeliers in 
de etalages en zijn er diverse inspiratieschermen 
geïnstalleerd op locatie. Ontdek het allemaal op: 
visitromeinskwartier.nl

Visit Zuid-Limburg Experience 
Heerlen-Parkstad
Visit Zuid-Limburg opent vestiging vol beleving
Sinds kort is de nieuwe Experience Heerlen-
Parkstad van Visit Zuid-Limburg geopend. Deze is 
gelegen in het Maankwartier. Binnen de museale 
Experience wordt ‘Het Verhaal’ van Parkstad verteld. 
Dat ‘Verhaal’ begint bij de Romeinse bezetting en 
loopt via de tijdsperiodes Ridders & Rovers, Mijntijd 
en Transitiejaren naar het heden.  De bezoeker vindt 
in de Experience infor-matie en inspiratie voor een 
bezoek aan de stad en de regio - gebruikmakend 
van de nieuwste tech-nieken die de zintuigen prik-
kelen. ‘Virtueel, digitaal en interactief’ zijn daarbij 
de sleutelwoorden waarmee ook aan de jongste 
bezoeker is gedacht.  
 
Vijf dominante tijdsperiodes staan centraal  
in beleving
De bezoeker krijgt een beeld van Heerlen en Park-
stad door de tijden heen. Vijf tijdsperiodes waren 
daarbij dominant in de vorming van het gebied: het 
Romeins knooppunt , Ridders en rovers, de Mijntijd, 
de Transitiejaren en Nieuw Elan. Deze periodes ko-
men overal terug in het twee verdiepingen tellende 
pand. Daarnaast worden er hedendaagse activitei-
ten en bezienswaardigheden vermeld die bij deze 
tijdvakken passen. Niet alleen met (levensgrote) 
kaarten, boeken, gidsen en streekproducten maar 
ook met de nieuwste snufjes. Spuit er bijvoorbeeld 
je eigen digitale graffiti, luister er naar podcasts, 
ontdek de interactieve tafel en reis virtueel door 
Zuid-Limburg. De wisselende expositie en de cinema 
op de eerste verdieping - waar onder andere de 
nieuwste film ‘Parkstad door de tijden heen’ te zien 
is - maken het af. Voor meer informatie kijk op visit-
zuidlimburg.nl/parkstad-experience.
 
Uiteraard is iedereen ook van harte welkom in 
het pand zelf dat vanaf het station - voordat je de 
hellingbaan afloopt naar het centrum van Heerlen 
- aan de linkerkant is gelegen. De openingstijden 
zijn op maandag van 13.00-17.00 uur, van dinsdag 
t/m vrijdag. van 09.30-17.00 uur en op zaterdag van 
09.30-16.00 uur.

CityEscape Doorgrond Heerlen
Je denkt de stad Heerlen, waar je woont of 
regelmatig bent, te kennen, maar we betwijfelen 
dat en dagen je uit om met vrienden/vriendinnen of 
familie het Interactieve City Escape Spel ‘Doorgrond 
Heerlen’ te gaan spelen, dan zul je zien dat je 
Heerlen helemaal nog niet kent!

De spelbox is vooraf te koop bij de Visit Zuid-
Limburg Experience Heerlen-Parkstad in het 
Maankwartier, of te bestellen via de webshop:   
www.visitzuidlimburg.nl/doorgrondheerlen

Buiten enkele objecten, geheel passend binnen de 
5 tijdlijnen van Heerlen bevat de spelbox ook een 
unieke code om in te loggen in de bijbehorende 
game app. De app houdt de punten en de tijd bij. 
Haal jij en je groep het om tegen de klok te spelen 
en alle opdrachten uit te voeren? Je krijgt 4 uur de 
tijd, ready, set, go!

Start je route bij de Experience in het Maankwartier 
en volg alle aanwijzingen op. We testen jullie 
kennis over Murals, over de Mijntijd, en ook over 
de Romeinen die een flinke stempel op Heerlen 
drukten.
Na de sluiting van de Mijnen veranderde Heerlen 
compleet. Hoeveel weet jij van deze voor het gebied 
zo moeilijke periode? Weet je het niet, leer het dan, 
door ‘Doorgrond Heerlen’ te spelen.
Zie en ervaar hoe Heerlen zich transformeerde tot 
een stad die nooit af is en zichzelf iedere keer weer 
opnieuw uitvindt. Begrijp waar Heerlen vandaan 
komt, een stukje van je eigen DNA.

Natuurlijk is er ruimte om af en toe even verder te 
puzzelen op een terras of om vooraf of na afloop 
van het spelen van dit City spel een hapje te eten 
bij een van de vele horecagelegenheden die het 
centrum van Heerlen rijk is.

Zoek je een uniek bedrijfsuitje, of een super 
leuke bezigheid voor een vrijgezellenfeestje of 
vriendenavondje, dan Doorgrond Heerlen!

Visit Zuid-Limburg Experience Heerlen-Parkstad, 
Spoorplein 40, Heerlen (Maankwartier) 

City Escape:
Doorgrond Heerlen
Ontdek de stad in 5 tijdlijnen: 
Romeins knooppunt, Ridders & rovers, 
Mijntijd, Transitiejaren en Nieuw elan! 

5 virtuele gidsen loodsen je in 4 uur door de 
stad en de tijd heen. Je speelt het spel met 
de speciale Doorgrond Heerlen Escape box 
en de game app. Interactief en geschikt voor 
familie-uitjes, bedrijfsuitjes of gezellig met 
vrienden. Voor ca. 6 personen. 

Doorgrond HeerlenDoorgrond Heerlen

Het spel is verkrijgbaar bij 
de nieuwe Visit Zuid-Limburg 
Experience Heerlen-Parkstad,
Spoorplein 40 in het 
Maankwartier. Meer info: 
visitzuidlimburg.nl/
doorgrondheerlen  

Ga je mee 
op ontdekking?
In het Romeins Kwartier in Heerlen 
ontdek je een stad onder de stad! 

Vlak onder je voeten ligt Coriovallum, een 
Romeinse Nederzetting van formaat. Tijdens 
deze voettocht (3 km) komt tweeduizend 
jaar geschiedenis aan de oppervlakte. 
Beluister onderweg de podcasts, laat je 
terugvoeren in de tijd door Amaka in haar 
video’s en bekijk de Romeinse artefacten in 
de etalages van ondernemers op je pad. 

De wandelroute is verkrijgbaar 
bij de nieuwe Visit Zuid-
Limburg Experience Heerlen-
Parkstad, Spoorplein 40 in het 
Maankwartier. Meer info: 
visitromeinskwartier.nl 
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ZOMERACTIVITEITEN REGIO PARKSTAD EN OMGEVING
Allemaal leuk en aardig dat het technisch allemaal mogelijk was om via livestreams online activiteiten te volgen via 
beeldscherm, maar wat zijn we met z'n allen blij dat we op de weg terug naar de oude vertrouwde situatie, waarin we 
weer volop mogen feesten, uitgaan en genieten van alle leuke dingen die Parkstad rijk is. Wij besteden hier dan ook 
graag aandacht aan de diverse evenementen en attracties die in augustus en september te bezoeken zijn.

DE HEL VAN VOERENDAAL (1 AUGUSTUS)

De Hel van Voerendaal is een 
wielerklassieker voor belofterenners 
uit Nederland en België. De wedstrijd 
over 162 kilometer gaat om 13.00 
uur op Résidence Valkenburg in 
Schin op Geul van start. Na een korte 
aanloop rijden de jonge mannen 
10 ronden van 15,8 kilometer door 
de Limburgse heuvels. Rond 17.00 
uur wordt de eerste coureur aan de 
finish op de Kerkveldweg in Klimmen 
verwacht.

VASTELOAVEND FESTIVAL KERKRADE  
(14 EN 15 AUGUSTUS)

Hét grootste carnavalsfeest van 
Limburg vieren in hartje zomer! 
Iedereen verkleed en alleen 
maar lol en plezier! Meters 
bier, de punaise polonaise, de 
alpen express, kilo's confetti, 
opblaasdieren, curryworsten 
en van Beppie Kraft tot Mental 
Theo. Onder het mom van 
'Vasteloavend viere ver same 
is het Vasteloavend Festival 
toegankelijk voor alle leeftijden; 
jong én oud.

BLOW! BY WMC KERKRADE (3 T/M 5 SEPTEMBER)

In 2019 introduceerde het Wereld 
Muziek Concours (WMC) in Kerkrade 
een nieuw, meerdaags festival: 
BLOW! by WMC. 
Een podium waarop nieuwe en 
bestaande bands elkaar vinden en 
waarop we de blaasmuziek in al 
haar facetten laten zien. 
Een muzikaal feest en een heerlijk 
festival in Klankstad Kerkrade. 

ROOFVOGELSHOW KASTEEL HOENSBROEK 
(9/11/16/18/20 AUGUSTUS)

In het prachtige decor van Kasteel Hoensbroek geniet je van vrije 
vluchten van roofvogels en uilen, leer je alles over de valkerij en 
krijg je uitleg van een ervaren valkenier. Tijdens de roofvogel-
demonstratie vliegen de uilen in stilte over je heen, zijn de buizerds 
behendig met de wind en wandelt een gier onhandig langs je door. 
Ook komt de Amerikaanse zeearend met veel kracht hoog 
over vliegen. De vogels zijn vanaf 12.00 uur aanwezig 
voor nadere uitleg en het maken van foto's. 
De roofvogelshows vinden om 13.30 uur 
en 15.30 uur plaats. 
Koop je tickets vooraf online 
op de website.

CULTURA NOVA ZOMERFESTIVAL HEERLEN  
(27 AUGUSTUS T/M 5 SEPTEMBER) 
Tien dagen lang kan jong 
en oud zich in Heerlen en 
omstreken onderdompelen 
in beeldend theater, circus, 
dans, muziek, performances, 
workshops en lezingen. Met 
(Nederlandse) premières 
van circustheater Recirquel, 
Aracaladanza en familietheater Het Laagland. Daarnaast gelukkig 
alsnog een paar topgezelschappen die eigenlijk in 2020 gepland 
waren zoals – Laika & Zefiro Torna, Aurélia Thierrée Chaplin en La 
Baldufa. Zo veel mogelijk als vanouds – locaties en ensceneringen 
worden afgestemd op de dan geldende afstandregels – maar 
daardoor niet minder indrukwekkend.

ZOMERFESTIVAL VOERENDAAL  
(17 T/M 26 SEPTEMBER)

Maak je op voor een 
verrassende muziekstijlen 
die je niet eerder tijdens 
één avond hoorde. 
Een bijzondere setting 
met optredens van 
Madelon Hermanns (zang), 
Eline Hensels (cello) 
en de drumband van 
Fanfare Les Amis Réunis Ransdaal.

1111

Noot van de redactie: Bij het ter perse gaan van deze krant gingen bovengenoemde activiteiten door. Mochten door onverhoopte ontwikkelingen rondom het coronavirus 
verscherpte maatregelen van overheidswege plaatsvinden waardoor evenementen toch geen doorgang vinden, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud. 



1.600 m2 indoor 
speelparadijs

wedstrijd-, peuter- 
en een instructiebad

Ontdek het bos 
vol verrassingen

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

HET BINNENRIJK
Hier kun je klauteren, glijden, kruipen 
en op avontuur gaan door uitdagende 
tunnels en geheime gangen. Ook zijn 
er ballenbakken of bouw een kasteel 
met onze superlego blokken.

HET WATERRIJK

Met een supertof blotevoetenpad, 
trampolines, speelkasteel en skelter-
baan. Ook kun je een kijkje nemen bij 
alle dieren op onze kinderboerderij en 
dan snel door naar de reuzeglijbaan!

HET BOSRIJK

Stadhouderslaan 220

6171 KP Stein

+31 (0)46 – 426 8000

info@steinerbos.nl 

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

Nog meer
speelplezier?

Dit jaar openen wij 
maar liefst 3 nieuwe 

attracties! Check onze 
social media voor de 

laatste nieuwtjes!



Pssst... Kadootje!
1+1 GRATIS
KOPJE KOFFIE

Speel-

dierenweide,

& springkussen Horeca
& Terras

NIEUW:
Maïsdoolhof

met speurtocht

Pluk
je eigen
boeket

Stationsweg 72
6051 KL Maasbracht

bijstox.nl/pluktuin @pluktuinbijstox

Let's get inspired!

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

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

Vele soorten contactlenzen
Nachtlenzen, daglenzen, vormvaste lenzen, zachte lenzen, multifocale 
lenzen. Door de veelheid aan mogelijkheden zie je door de bomen al 
snel het bos niet meer. Het aanmeten van lenzen is maatwerk, net zoals 
schoenen moeten ze perfect passen. We hebben specialisten die je hulp 
en advies bieden bij het maken van de juiste keuze welk type contactlens 
het beste bij jou en je leefstijl past. 

‘Lenzen zijn maatwerk. Net als schoenen.’
Bijna iedereen, van jonge kinderen tot mensen die al een hoge leeftijd 
bereikt hebben, kan lenzen dragen. De lenzen waarmee wij werken zijn er 
in zoveel soorten en materialen, zodat zelfs de meest ‘moeilijke’ ogen in de 
meeste gevallen toch lenzen kunnen verdragen. Belangrijk is dat iemand 
goed voor de lenzen kan 
zorgen.

Benieuwd wat de mede-
werkers van Oogwereld 
Roeks voor jouw ogen of 
dat van je kinderen kunnen 
betekenen? 
Maak een afspraak met 
hen of kijk eens op 
www.oogwereld.nl.

Oogwereld Roeks
Geleenstraat 2, Heerlen
T. 045 5740713
www.oogwereld.nl

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



Vervolg je weg richting Rainforest, waar je naast de doodshoofd- en brulapen 
in het apenbos een gloednieuw gebied tegenkomt: Pampa & Patagonië. Proef 
de magie van Zuid-Amerika en kom tot rust bij de nieuwe PampaLodge. Zie je 
de slingerapen en de geelborst capucijnapen tussen de boomtoppen van het 
Amazone-regenwoud?
 
Spannende touwbruggen en hoge torens! De kleinste bezoekers zullen zich 
niet vervelen tijdens een bezoek aan GaiaZOO. Ieder gebied heeft een eigen 
speelgelegenheid waar kids zich uren zullen vermaken. De kers op de taart is 
de DinoDome: het grootste indoor dino-speelparadijs van Europa.

IN GAIAZOO ERVAAR JE HOE BIJZONDER 
ONZE AARDE IS
In het zuidelijkste puntje van Nederland ligt één van de mooiste dierentuinen 
van Europa: GaiaZOO. Ervaar er met ál je zintuigen hoe bijzonder onze aarde is. 
Het uitgestrekte landschap, middenin een prachtig bosrijk en heuvelachtig 
gebied in Zuid-Limburg, zal je ongetwijfeld verwonderen.

Het wandelpad voert je vanaf de ingang van de dierentuin naar het Hoge 
Noorden van de Taiga, waar  je oog in oog staat met de lynxen en een roedel 
grijze wolven je nauwlettend in de gaten houdt. Reis verder naar Savanna in 
Afrika voor een bezoek aan de witte neushoorns, de Afrikaanse leeuwen en 
de giraffen. De unieke Flamingo|Volière, waar meer dan 400 grote flamingo’s 
samenleven met verschillende andere bijzondere Afrikaanse vogels, is bij 
uitstek een bezoekje waard. Proost op het goede leven met een goed glas 
Afrikaanse wijn vanuit de sfeervolle SavannaLodge.

Uniek: ontmoet de meer dan 400 
flamingo’s, de grootste flamingo 
kolonie binnen een Europese 
dierentuin! Onlangs zijn er ook weer 
vele flamingokuikens geboren.

NIEUW IN 2021: DE MAGIE VAN ZUID-AMERIKA
In een prachtig nieuw gebied kun je vanaf deze zomer 
genieten van een ruig landschap met rotsen, stromende 
beekjes en pampagrassen. Én van de dieren die daar 
leven. Hier voelen de vicuña’s, tapirs en nandoes zich 
in hun element. Tijdens een wandeling door Pampa & 
Patagonië ervaar je de enorme diversiteit aan diersoorten 
en landschappen van Zuid-Amerika. Van het Amazone-
regenwoud tot de uitgestrekte vlaktes van Patagonië.

Geniet van de Zuid-Amerikaanse sfeer en lekkernijen bij de 
nieuwe PampaLodge met zijn indrukwekkende terrassen 
terwijl je uitkijkt over de subtropische pampa. Speur aandachtig om je heen en 
ontdek de TreeTopTour: het nieuwe klim-en klauterpad voor de kids.

GaiaZOO  
Gaiaboulevard 1
6468 PH Kerkrade 
045-5676070
GaiaZOO.nl
info@GaiaZOO.nl

In juli & augustus dagelijks geopend vanaf 09.00 uur

GaiaZOO biedt een overgetelijk dagje uit voor groot én klein!

Maak kans op vrijkaarten voor GaiaZOO!
GaiaZOO verloot deze zomer 10 x 2 vrijkaarten. Laat ons weten waarom jij graag de magie van Zuid-Amerika wilt ervaren in het nieuwe Pampa-gebied en stuur je bericht uiterlijk 1 augustus naar marketing@gaiazoo.nl en wie weet win jij 2 vrijkaarten! 

Reserveer je bezoek 
aan GaiaZOO altijd 
vooraf met een 
e-ticket via GaiaZOO.nl



Het begon allemaal heel lang geleden…
In het westelijk mijngebied in Zuid-Limburg bood Staatsmijn Maurits werk aan duizenden mensen. 
De mijn werd in 1967 gesloten, maar een belangrijk icoon uit het mijnverleden, het Steinerbos, 
bleef bestaan. Het bos was een ontspanningsoord voor de mijnwerkers en hun gezinnen.
 
Het Steinerbos – ook wel Cortenbosch – behoorde oorspronkelijk tot het wildgebied van het 
kasteel Stein. De kasteelgoederen waren eigendom van grondmaatschappij Tijdig en werden 
in 1938 gekocht door de Staatsmijnen.

Deze beoogden met de aankoop het natuurschoon rondom Stein te behouden en dit 
tegelijkertijd toegankelijk te maken. Dit voornemen paste ook in de visie van de gemeente 
Stein die een aantrekkelijk woonklimaat binnen de gemeente wilde realiseren, omdat 
grootschalige woningbouw noodzakelijk was voor de economische ontwikkeling van dit 
westelijk mijngebied. Zo kwam er een haven om de steenkolen af te voeren.

In 1946 gaf de directie van de Staatsmijnen de opdracht voor het ontwerpen van een tweede, 
esthetisch verantwoord en groter ontspanningsoord voor de mijnwerkers, hun gezinnen en 
gepensioneerden (andere gebruikers moesten betalen). Er werd gekozen voor het behoud 
van de ruimtelijke opbouw van het bos: een gesloten zone (bos) die de open zone (de 
recreatievoor- zieningen) omsloot. De vijver, de boswachterswoning (nu de brasserie) en de 
houten woningen bleven staan, de recreatievoorzieningen werden verbeterd of vernieuw.

En uiteindelijk is deze datum, 1946, leidinggevend geweest voor de leeftijd van het park. 
Dit jaar wordt het Steinerbos dus 75 jaar oud! En wie jarig is, trakteert! 

Maar door Corona zijn de verjaardag festiviteiten naar een later plan verschoven. De eerste 
activiteit is het organiseren van een foto expositie. Het zou leuk zijn als je een collage had 
waar je de leukste kiekjes ven bezoekers door de jaren heen zelf kunt zien. Maar ga je die 
dan fysiek organiseren of virtueel? Op dit moment hebben we een oproep gedaan via onze 
facebook pagina en nog enkele andere kanalen met de vraag om ons jouw leukste Steinerbos 
foto toe te laten komen. Dat kan nog steeds op info@steinerbos.nl . Als de corona regels het 
toelaten wordt er in de binnenspeeltuin een fysieke foto tentoonstelling gehouden, zo niet zijn 
de foto’s online te bezichtigen voor iedereen.

En met die oude foto’s kun je ook nog wat leuks doen in het park. In de zomer kun je namelijk 
via QR codes doorheen het park zie hoe het er op die specifieke plek 20 tot 50 jaar geleden 
uitzag! Je scant de code met jouw smartphone en dan verschijnt er de foto van die plek in de 
vroegere situatie. 

Onder het motto Steinerbos trakteert, verzorgen we gedurende een 5 tal weken in de 
zomervakantie speciale attracties. Deze zijn uiteraard voor onze gasten gratis. Je moet dan 
denken aan de inzet van waterfietsen, suikerspinkraampjes, schuimfestijn, enz… Meer hierover 
kun je straks lezen op onze social media en website.

STEINERBOS 75 JAAR!
Dat Steinerbos al sinds mensenheugenis bestaat is bij 
iedereen bekend. Maar hoe lang precies bestaat het 
Steinerbos park nu?

Het is in elk geval feest in het Steinerbos! 

KUNSTGEBIT PARKSTAD
VOORDELEN KLIKGEBIT!
Zit uw huidige kunstgebit niet goed? Het klikgebit kan een uitkomst zijn.
De combinatie kunstgebit met implantaten heeft  voordelen.

VOORDELEN:
 ▶ Smaakervaring verandert met een klikgebit, doordat het gebit 

echt vastzit en het gehemelte vrij is, geeft  het het comfort van een 
natuurlijk gebit.

 ▶ Beter proeven en kauwen.
 ▶ De kaak slinkt minder door aanwezigheid van kunstwortels.
 ▶ De behandeling is erg kort en volledig pijnloos, meestal 2 implantaten 

in de onderkaak onder plaatselijke verdoving.
 ▶ U blijft  het oude kunstgebit dragen,  het wordt aangepast tot dat het  

nieuwe klikgebit erin geplaatst kan worden.
 ▶ Kosten worden vergoed uit basisverzekering met een eigen bijdrage, 

bent u tandplus verzekert wordt nog eens 75%  van de eigen bijdrage 
vergoed.

 ▶ Gratis en vrijblijvend intakegesprek 
 ▶ Jaarlijkse controles gratis

Bij Kunstgebit Parkstad houden wij het hele proces van A tot Z in eigen 
hand. Zo wordt maximale kwaliteit gewaarborgd. Alle hygienische 
voorzorgsmaatregelen worden inacht genomen er is bovendien in praktijk 
een luchtfi lteringssysteem aanwezig.

Wilt u liever thuis behandeld worden , dan komt de tandprotheticus
bij u aan huis. Hiervoor kunt u ook bij Kunstgebit Parkstad terecht.

Voor meer informatie 
of een vrijblijvende afspraak 
bel 045-5333101
of kijk op www.kunstgebit-parkstad.nl

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

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

HET BINNENRIJK
1.600 m2 indoor 

speelparadijs

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

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

met onze superlego blokken.

HET WATERRIJK
wedstrijd-, peuter- 

en een instructiebad

HET BOSRIJK
Ontdek het bos 

vol verrassingen
Met een supertof blotevoetenpad, 

trampolines, speelkasteel en 
skelterbaan. Ook kun je een kijkje 

nemen bij alle dieren op onze 
kinderboerderij en dan snel door 

naar de reuzeglijbaan!

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

onze roeivijver.

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

de laatste nieuwtjes!

#SamenTegenEenzaamheidHeerlen

045 560 40 04 

 Samen zoeken we een passende 
oplossing voor jou

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

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

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

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

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

De app downloaden?

 

Buurtschakel is een initiatief van Sevagram en Schakel BV 

 

 

Is binding met anderen ook voor jou belangrijk? 

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

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

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

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

met in-directe hulp en vereenzaming in de buurt.  

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

ondernemers die graag betrokken zijn in de buurt.  

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

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

Buurtschakel is actief in Maastricht, Parkstad en Heuvelland. 

 

Aanmelden kan via: www.buurtschakel.com  

De app downloaden? 

Android   Apple 

 

 

 

 

 

Passie
voor het vak

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

Havikweg 14B
6374 AZ Landgraaf

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

W www.hr-

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!



Het begon allemaal in 1945 toen opa Schoonbroodt vanuit de versboerderij eieren, 
aardappelen, groente en fruit huis aan huis ging venten. Inmiddels is de Naanhof 
uitgegroeid tot een professioneel familiebedrijf met maar liefst 130 medewerkers, 
drie supermarkten, twee groothandels en een vleesverwerkingsbedrijf met 
distributiecentrum. Wij spraken kleindochter Stéphanie Schoonbroodt, winkelmanager 
van Naanhof.

“Mede dankzij mijn vader is het bedrijf geworden tot wat het nu is”, vertelt Stéphanie. 
“Als directeur is hij nog steeds actief en nauw betrokken bij de in- en verkoop van vlees. 
Mijn broer is verantwoordelijk voor de Horeca-plus groothandel, terwijl mijn zus en ik me 
voornamelijk bezighouden met het dagelijkse reilen en zeilen van de Naanhof winkels.”

Succesformule
“Wij staan bekend om ons vers vlees. Doordat wij veel stappen in eigen beheer 
hebben, kunnen we kwaliteit en goede service naar onze klanten garanderen. Met 
ons vleesverwerkingsbedrijf in de buurt en eigen transport kunnen we snel leveren, 
zodat alles dagelijks vers in de schappen ligt. Hetzelfde geldt voor andere producten 
als vleeswaren, kaas, fruit, groente en gebak dat wij van lokale leveranciers afnemen”, 
legt Stéphanie uit. ‘Tevens zijn wij sterk in diepvriesproducten als vis, snacks en 
diepvriesgroenten.” 

“In Vaals en Vlodrop hebben we zogenaamde grenswinkels die naast Nederlandse ook 
veel Duitse klanten trekt. Vooral koffie en blikjes frisdrank zijn zeer in trek, omdat deze 
producten bij ons goedkoper zijn dan in Duitsland. Bovendien verkopen wij laagdrempelige 
medicijnen als paracetamol, die bij hen alleen bij de apotheek verkrijgbaar zijn.”

Versboerderij en meer
“Sinds de komst van de turbo-rotonde en de ringweg enkele jaren geleden weten steeds 
meer klanten uit Landgraaf en Kerkrade onze versboerderij in Nuth te vinden. Vanwege 
de unieke centrale ligging in Zuid-Limburg hebben we mooie toekomstplannen in het 
verschiet. We zijn op korte termijn voornemens om van de bestaande carré-boerderij 
een ware beleving te maken. Er komt een restaurant waar men van onze heerlijke 
streekproducten kan genieten. Voor de kinderen gaan we een speeltuin inrichten en gaan 
we wandelroutes uitzetten in de prachtige natuurrijke omgeving, zodat een bezoek aan 
Naanhof Nuth een gezellig dagje uit wordt voor het hele gezin.”

FAMILIEBEDRIJF NAANHOF, EEN BEGRIP IN DE REGIO

GROEISPURT STEENPLAZA VOOR TUIN & TERRAS
Rij door de gemeente Beekdaelen, regio Parkstad en nog ver daarbuiten of je komt wel een vrachtauto, container of telescoopkraan van Transpo Nuth B.V. tegen. Onder 
de vlag van deze grote broer, de Transpo Nuth groep, begint Steenplaza voor Tuin & Terras aan een groeispurt op het gebied van - zoals de naam al verraadt - alles wat 
maar met tuin en terras te maken heeft. Parkstad Leeft! nam een kijkje achter de schermen en sprak ondernemerskoppel Erik en Diana Muitjens. 

“Bij velen is Steenplaza al langer bekend”, vertelt Erik. “Is ook eigenlijk niet vreemd als je weet dat we al ten tijde van Brassé Transport, zo'n 22 jaar geleden, begonnen 
zijn met de verkoop van sierbestrating. Destijds waren wij nog gelieerd aan de Steenplaza inkooporganisatie, maar dat inkoopgedeelte doen wij inmiddels onder eigen 
beheer, waardoor in de loop van de komende jaren het eerste gedeelte van de naam zal komen te vervallen.”

Uitgebreid assortiment
“We zijn trots op wat we tot nu toe hebben bereikt met Tuin & Terras”, vult Diana aan. 
Naast ons uitgebreide assortiment sierbestrating, waar we al jaren bekend om 
staan, hebben we nu ook  alle denkbare producten die met terras- en tuinaanleg 
te maken hebben. Zo kun je onder andere bij ons terecht voor tuinhuisjes, 
tuinschermen, verlichting, kunstgras en buitendouches. Onze showroom is 
behalve op zondag iedere dag te bezoeken op industrieterrein De Horsel aan de 
Economiestraat in Nuth (tegenover Transpo Nuth).”

Alles onder één dak 
“Wij beschikken over vakbekwame stratenmakers die de klant volledig 
ontzorgen”, vervolgt Diana. Indien gewenst, wordt alle grondwerk, straatwerk, 
bestratingsmaterialen en transport van grondstoffen (korrelmix, beton, straatzand, 
tuinaarde) tot in de puntjes verzorgd. Wij doen het hele grondverzet en voeren wij 
overtollige grond, groenafval en puin af, zodat men nergens meer naar hoeft om te 
kijken. Met ons professioneel materieel, van kleine wendbare voertuigen tot grote 
kraanwagens, is geen klus onklaarbaar. Wil je zelf aan de slag, dan verhuren wij 
bovendien machines als minigravers, miniloaders, trilplaten elektrische kruiwagens 
en zaagtafels. Kortom, bij Tuin & Terras vind je echt alles onder één dak.” 

Service en kwaliteit
Bij Tuin & Terras kun je terecht voor een eerlijk en goed advies. “Onze deskundige medewerkers staan de 
klanten graag te woord”, vervolgt Erik. “Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Dit uit zich niet alleen 
in onze hoge kwaliteitsproducten en vakkundig personeel, maar ook in onze verregaande service. Wij 
garanderen snelle en correcte levering aan huis en lossen de producten op de door de klant gewenste 
plek. En dat alles tegen eerlijke marktconforme prijzen.”

Steenplaza voor tuin en terras
Economiestraat 4a
6361 KD Nuth



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

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

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

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

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

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

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

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

Houvast bij werk

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

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

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

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

Advies op maat 
bij Meubelkliniek 
Limburg 
Als je verknocht bent aan je oude Chesterfi eld 
fauteuil, kostbare design bankstel of interieur van 
je oldtimer of boot en wilt hier niet graag afstand 
van doen ook al is deze aanzienlijk versleten of 
stuk. Meubelkliniek Limburg biedt voor de meest 
denkbare schade of slijtage een oplossing.

Woning leegmaken?

BOKSLOOTWEG 1  |  6142 AB  EINIGHAUSEN
TELEFOON 06 - 5754 7749  |  E-MAIL INFO@ALLBO.NL  |  WWW.ALLBO.NL

WONINGONTRUIMING  |  VERHUIZINGEN  |  OPSLAG  |  ALLE SOORTEN AFVAL   |  DEMONTAGE  

Staan er nog waardevolle spullen in de woning? 
Daar geven wij uiteraard een vergoeding voor. 
Allbo heeft alles in eigen hand, vader en zoon doen 
alles zelf. Zo gebeurt alles discreet. Wij hebben 
eigen containers en verhuiswagens, geen wacht-
tijden en wij zijn kostenbesparend. Afval wordt 
eigenhandig gesorteerd en milieubewust 
afgevoerd. Tijdelijke opslag van uw spullen is 
mogelijk.

Hebben wij uw interesse gewekt? 
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op 
voor meer info of een intake. 06-57547749 of via 
info@allbo.nl. U kunt ook een bezoek aan onze 
website brengen: www.allbo.nl

Het leegmaken van een woning is een zware klus. Vooral als het gaat om de 
woning van een dierbare, dan is het niet alleen lichamelijk zwaar, maar ook 
een emotionele opgave.

Allbo is een betrouwbaar en professioneel bedrijf dat u heel wat zorgen uit de 
handen neemt. U geeft aan welke spullen uw familie en u zelf wilt behouden, 
u haalt ze uit de woning of laat ze door Allbo op locatie bezorgen. De rest doet 
Allbo, wij halen alles uit de woning zoals u dat aangeeft. Meubels, vloerbedek-
king, gordijnen, huisraad enz. Wij maken alle ruimtes volledig leeg; schuren, 
garages,  zolders, kelders en tuinen. Precies volgens uw wensen of die van de 
woningvereniging. Wij dichten de spijkergaten in de muren en verrichten 
kleine herstelwerkzaamheden

ERVAAR DE VOORDELEN 
VAN CONTACTLENZEN
Contactlenzen zijn ideaal om te dragen tijdens 
het sporten, vakantie of als je een keer geen 
correctiemontuur wilt dragen. Ze vormen ook een 
perfecte combinatie met een  zonnebril. Samen 
bieden ze een uitstekende bescherming tegen het 
scherpe zonlicht en  je ziet er bovendien ook nog 
eens trendy uit.

Nachtlenzen, daglenzen, vormvaste lenzen, zachte 
lenzen, multifocale lenzen. Door de veelheid aan 
mogelijkheden zie je door de bomen al snel het 
bos niet meer. Oogwereld Roeks in Heerlen heeft 
specialisten die je hulp en advies bieden bij het 
maken van de juiste keuze.

Je kunt van 24 juli t/m 7 augustus 
2021 kosteloos bij Oogwereld Roeks 
verschillende soorten contactlenzen 
laten aanmeten en uitproberen!*
Maak snel een afspraak zodat wij samen naar de 
beste kijkoplossing voor jou kunnen zoeken in de 
wereld van contactlenzen.

*Vraag in de winkel naar de mogelijkheden en 
voorwaarden.

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



Wij wensen iedereen 

een fijne zomer. 

www.mabs40.com

Hoe jij je zomer ook viert, 

wij wensen je een héle mooie tijd toe. 

SHOWROOMMODELLEN.NL OPENT WINKEL
Naast diversiteit aan designmeubelen om doorheen te surfen vanuit je luie 
stoel kun je vanaf heden ook een bezoek brengen aan de outletstore met meer 
dan 2.500 m² aan topstukken! 

Showroommodellen.nl bekend als de outlet voor showroommodellen van 
topmerken heeft onlangs een winkel geopend aan de Grote Markt 12 in Venray.
Voorheen was het unieke concept alleen online te vinden, maar in Venray 
opende onlangs de eerste fysieke winkel. Met 2.500 m² aan topstukken verdeeld 
over twee verdiepingen is er een greep van het brede assortiment te vinden van 
de beste interieurwinkels, producenten en leveranciers uit Nederland en België. 

Boost je interieur met betaalbare designmeubelen
Net als online vind je in de winkel alleen topmerken. Denk hierbij aan Leolux, Vitra, 
Tempur, Auping, Hay, Muuto, Rolf Benz en Bert Plantagie. Bij Showroommodellen 
worden van deze merken showroommodellen aangeboden. Dat zorgt voor een 
gunstige prijs en in de meeste gevallen zijn de showroommodellen zo goed als 
nieuw. Je koopt dus zonder in te leveren op kwaliteit. 

Iedere week nieuw aanbod & direct leverbaar naar Parkstad en omstreken
Showroommodellen in Venray is niet alleen het adres voor stoelen en banken, 
maar ook voor eettafels, bedden, kasten, woonaccessoires en nog veel meer. 
Het assortiment wisselt snel. Iets gezien in de winkel? Dan kun je het direct 
meenemen of binnen 10 dagen laten bezorgen naar Parkstad en omstreken.  
Dat is ideaal als je op een bank hebt gezeten en deze direct aan je eigen 
interieur wilt toevoegen. 

Winkelinformatie 
Wil je tijdens je vakantie niet alleen genieten van al het moois wat Parkstad 
te bieden heeft? Bezoek dan de winkel in Venray en laat je verassen door het 
veelzijdige assortiment. 

Showroommodellen is van 
dinsdag t/m zaterdag geopend 
van 12.00 - 17.00 uur. 

Naast de winkel in Venray kun je nog 
steeds shoppen via Showroommodellen.
nl. Meer dan 2000 artikelen van de beste 
meubelwinkels uit Nederland en België 
staan voor je klaar of zijn te bezichtigen  
in de desbetreffende showrooms.

Meer informatie is te vinden op www.showroommodellen.nl.

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 • Discovery 
Museum • De Vondst Heerlen • Deutsches Glasmalerei-Museum 
Linnich • Energeticon gGmbH Alsdorf • IKOB – Museum für Zeitgenös-
sische Kunst Eupen • KuK Monschau • Kunsthaus NRW Kornelimüns-
ter • Leopold-Hoesch-Museum Düren • Ludwig Forum für Internatio-
nale Kunst Aachen • LVR Freilichtmuseum Kommern • LVR Rheinisches 
Industriemuseum Euskirchen • Museum Vieille Montagne Kelmis • 
Museum Zinkhütter Hof Stolberg • Museum Zitadelle Jülich • Neder-
lands Mijnmuseum Heerlen • Papiermuseum Düren • Römerthermen 
Zülpich – Museum der Badekultur • SCHUNCK Heerlen • Stadtmuseum 
Düren • Stadtmuseum Eupen • Suermondt-Ludwig-Museum Aachen 
• Thermenmuseum Heerlen • Töpfereimuseum Raeren • Vogelsang 
IP Schleiden 

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

Verlengd!
Geldig tot 
eind 2022

Fotosessie inclusief luxe afdrukken
Fotostudio te Eygelshoven • Op locatie in Zuid-Limburg

www.subeditions.nl
0640044864
EYGELSHOVEN

Vanaf €119,95
inclusief 4 afdrukken

1x 30x45 3x 20x30



...in de meest ...in de meest mensgerichte mensgerichte 
organisatieorganisatie van Limburg. van Limburg.

Dat wil toch iedereen!
0900 - 777 4 777

WerkenWerken
Wonen ofWonen of
RevaliderenRevalideren


