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ZOMEREDITIE
In het voorjaar hadden we al niet te klagen voor wat betreft het weer in Nederland. In het 
verlengde hiervan doet de zomer in ons landje qua temperaturen ook absoluut niet onder voor 
de populaire vakantielanden in Europa. Klimaatsverandering of niet, we hoeven in ieder geval 
geen verre reizen te maken en eerst in lange files op vliegvelden te wachten om van de zon te 
kunnen genieten. Voor de thuisblijvers valt er in onze mooie regio Parkstad namelijk van alles te 
beleven tijdens de zomerse maanden. We hebben een kleine selectie van zomerevenementen 
voor het hele gezin in kaart gebracht. Verder hebben de sportievelingen onder ons een grote 
keuze uit fiets- en wandelpaden om te ontdekken, terwijl de bourgondiërs zich te goed kunnen 
doen aan heerlijke zelfgemaakte recepten om lekker in eigen tuin van te genieten. Oh ja, 
vergeet niet de zomerse woordzoeker in te vullen, want wie weet, zit jij bij een van de gelukkige 
prijswinnaars. Fijne vakantie! 

SPECIALE VAKANTIE UITGAVE
HÉT GRATIS HUIS AAN HUIS BLAD OVER O.A. WONEN, ZORG, ONDERWIJS, MOBILITEIT EN LIFESTYLE IN HÉÉL PARKSTAD EN OMSTREKEN JULI 2022 | NUMMER 29
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ZOMERS RECEPT VAN DE MAAND: 
Het is volop zomer. Een periode dat je lekker buiten wilt genieten van het zonnetje en niet te lang 
in de keuken moet staan. Wij kozen voor dit maandmenu daarom voor een heerlijk snel en gezond 
koolhydraatarm zomergerecht dat in 20 minuten op tafel staat, de pestokip met zomergroenten.

PESTOKIP MET ZOMERGROENTEN (4 PERS.)
Ingrediënten:
• 1 citroen
• 20 gram verse basilicum
• 1 teentje knoflook
• 2 eetlepels pijnboompitten
• 4 eetlepels extra vergine olijfolie
• zeezout en zwarte peper
• 500 gram kipfilet
• 2 eetlepels olijfolie
• 2 courgettes (750 gram)
• 1 bosje groene asperges (ca. 350 gram)
• 250 gram kerstomaatjes in verschillende kleuren
• 1/2 theelepel chilivlokken
• 75 gram rucola
• 6 eetlepels grof geraspte Parmezaanse kaas

Bereidingswijze:
Pers de helft van de citroen uit. Pureer de basilicum met de knoflook, pijnboompitten, 1 eetlepel 
citroensap en de extra vergine olijfolie in de blender of foodprocessor tot een gladde pesto. 
Breng op smaak met zout en peper. Doe in een kom. Snijd de andere helft van de citroen in 4 partjes.
Snijd daarna de kipfilet in blokjes van 2 cm. Bestrooi ze met zout en peper. Verhit 1 eetlepel ghee of olie in 
een grote koekenpan. Bak de kipblokjes 3 minuten, keer ze en bak ze in nog 2 minuten goudbruin en gaar. 
Schep de kipblokjes door de pesto en zet apart.
Halveer de courgettes in de lengte en snijd ze in plakjes. Snijd de houtige uiteinden van de asperges en 
halveer ze. Halveer de kerstomaatjes. Verhit de rest van de ghee of olie in hapjespan. Bak de courgette 
met de chilivlokken al omscheppend 2 minuten op hoog vuur. Voeg de asperges toe en bak nog 3 minuten. 
Schep de tomaatjes erdoor en bak nog 1 minuut, Breng op smaak met zout en peper.
Verdeel de rucola over 4 borden. Besprenkel met olijfolie. Schep de gebakken groenten erop. Doe de 
pestokip opnieuw in de koekenpan en verwarm nog 1 minuut. Verdeel de kip over de borden. Strooi de 
kaas erover. Geef de partjes citroen erbij.
Serveertip: Dat vraagt om frisse witte wijn zoals een Sauvignon blanc. Ook de Gaillac blanc, Silvaner of een 
Verdejo zijn een goede keus.

PANNA COTTA MET CITROEN (4 PERS)
Om het geheel compleet te maken en in zomerse sfeer te blijven, doet 
een superfris nagerecht het ook altijd goed. Geniet daarom van dit 
Italiaans zomers nagerecht, de frisse Panna Cotta met citroen.
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Panna Cotta:
• 500 ml slagroom
• 400 ml melk
• 1 tl vanille extract
• 1 zakje vanillesuiker
• 150 gram kristalsuiker
• 7 blaadjes gelatine

Citroensaus:
• 75 ml water
• 75 ml citrus limonadesiroop
• 1 citroen
• 1 tl maïzena
Benodigdheden: 
• 1 citroenrasp
• 4 ronde limonadeglaasjes

Bereidingswijze:
Week de blaadjes gelatine in een schaaltje koud water. Verwarm in een pan de melk, slagroom, suiker, 
vanille suiker, het vanille-extract en de citroenrasp. Breng het mengsel tegen de kook aan en laat 5 
minuten pruttelen. Haal het mengsel van het vuur. Knijp de blaadjes gelatine uit en meng dit met een garde 
door het roommengsel. 
Vul 4 glaasjes met het Panna Cotta mengsel. Laat dit minimaal 4 uur opstijven in de koelkast (let op: het 
mengsel is voordat je het in de koelkast zet nog geheel vloeibaar).
Maak ondertussen de citroensaus klaar: verwarm in een steelpannetje 75 ml water en 75 ml 
limonadesiroop en het sap van 1 citroen. Als dit warm is, meng dan 1 theelepel maïzena met een scheutje 
koud water en roer dit door de saus. Breng de saus aan de kook en laat even een paar seconden koken, 
zodat de saus kan indikken. Giet de saus in een schaaltje en dek af met folie (dit voorkomt dat er een 
velletje op de saus komt). Laat de saus nu helemaal afkoelen. Als de Panna Cotta helemaal is opgestijfd, 
verdeel je een beetje van de citroensaus eroverheen.  Serveer met eventueel een beetje extra fruit.

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 15 AUGUSTUS 2022 NAAR  
PARKSTADLEEFT@RANDALESSER.NL

2

COLOFON
Maanduitgave Parkstad Leeft! 

3e jaargang, juli 2022, editie 29

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

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

Redactie
Context4You
parkstadleeft@randalesser.nl
Fotografie
JustInAMoment
Acquisitie
Randal Esser Sales & Media
Edwin Philippens 
Lay-out en vormgeving
Studio Cicero
Druk
Print Power Nederland, Melick

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

Volg ons ook op:
Facebook: Parkstad Leeft
Instagram: ParkstadLeeft

Copyright©2022 Randal Esser Sales & Media. 
All rights reserved.

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

N.B. de redactie is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties in deze uitgave

2

PUZZELWINNAARS 
JUNI-EDITIE PARKSTAD LEEFT! 
DE JUISTE OPLOSSING WAS:

‘Geniet lekker van je vrije tijd’

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

Mevr. L. Op het Veld, Heerlen
Mevr. E. Rongen, Vaals
Mevr. R. Schippers, Landgraaf

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



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

Aanleg openbare laadpalen in openbare ruimte Simpelveld
Binnen de gemeente Simpelveld worden de komende jaren tot en met 2025 door Vattenfall op verschillende strategische locaties openbare 
laadpalen geplaatst. Deze laadpalen worden gefaseerd geplaatst en voor iedere fase wordt een verkeersbesluit genomen waarin de precieze 
locaties worden gepubliceerd.

Totdat al deze (circa 35) laadpalen zijn gerealiseerd, worden er geen aanvullende laadpalen in de openbare ruimte 
geplaatst. Individuele aanvragen van burgers worden niet gehonoreerd. Het streven van Vattenfall is om op ter-
mijn een dekkend netwerk te realiseren waardoor nooit meer dan circa 200 meter gelopen hoeft te worden om 
een laadpaal te bereiken.

Privé
Op privégrond is het uiteraard wel mogelijk zelf een laadvoorziening te realiseren. Dit is echter volledig 
aan de eigenaar zelf om dit te realiseren en de gemeente speelt hier verder geen rol in. Er zijn geen 
gemeentelijk subsidieregelingen of financiële tegemoetkomingen beschikbaar voor het realiseren van 
een laadpaal op eigen terrein. Het is daarbij niet toegestaan om laadkabels vanuit een woning over 
openbaar gebied (bijvoorbeeld het trottoir) naar een voertuig te laten lopen, ook niet als dit met een 
kabelgoot wordt gedaan. Hier zal handhavend tegen worden opgetreden.

Bron: simpelveld.nl

ZANDSCULPTUREN 
BIJ GAIA ZOO   PAG. 4

ZOMERVAKANTIE TOT AAN HERFSTVAKANTIE

KIENEN
DAGELIJKS KIENEN IN DE ZAAL VAN

CASINO LANDGRAAF

Totaal 18 rondes. 
Zaal open 17.00 uur. 
Aanvang kienen 19.30 
einde 22.45 uur

U kunt buiten roken in de tent

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

Plaatselijke verenigingen organiseren

PRIJZENGELD € 1.550,-

Rij deze 
zomer in een
nieuwe Ford!

NIEUWE FORD 
FOCUS 

FOCUS

PRIVATE LEASE ACTIE          
Ford Puma Titanium 125PK        
Normaal                                       € 455,- p/m
                                                                                                       
Nu tijdelijk vanaf             € 369,- p/m*
*  Looptijd 60 maanden op basis van 10.000 km per jaar 

en kijk voor meer informatie op hekkertlease.nl.

HEKKERT LEASE

   Nu in de showroom! Ontdek en ervaar ‘m bij Hekkert.

PRIVATE LEASE 
ACTIE

zomer in een
nieuwe Ford!

TITANIUM STYLE 1.0 ECOBOOST HYBRID 6-BAK WAGON 92KW/125PK
Inclusief opties normaal rijklaar vanaf     € 35.125,-
NU ALLEEN BIJ HEKKERT INCLUSIEF € 1.750 
VOORRAADVOORDEEL € 33.375,-

FORD PUMA

OF KIES VOOR DE 
SPORTIEVE 
ST-LINE STYLE                       
MEERPRIJS  
€  1.275,-

Beide direct 
uit voorraad

leverbaar.

NIEUWE FORD 
FOCUS 

FOCUS

Zowel de 
Focus als de Puma 

zijn er nog 
18 stuks 

op voorraad!



Ervaar deze zomer weer in GaiaZOO hoe bijzonder onze aarde is!
In Limburg vind je één van de mooiste dierentuinen van Europa: GaiaZOO. Het uitgestrekte landschap, midden in een prachtig bosrijk en 
heuvelachtig gebied, zal je ongetwijfeld verwonderen. Maar naast een bezoek aan 160 verschillende diersoorten, is er deze zomer nog 
veel meer om naar uit te kijken.

Zandsculpturenfestival ZOO van ZAND
GaiaZOO staat al weken in het teken van zand, héél véél zand. Verschillende artistieke grootheden hebben tien indrukwekkende zandsculpturen gecreëerd, variërend 
in omvang van 15 tot 60 ton aan Limburgs rivierzand. ZOO van ZAND is bovendien het 1e zandsculpturenfestival in een Nederlandse dierentuin! 

Uniek in Nederland: bewonder deze zomer de zandbeelden 
De hele zomer lang zullen de zandsculpturen in de ZOO blijven staan en zijn dus ook door onze dagbezoekers te bewonderen. De kunstwerken zijn te zien in de vier 
gebieden van GaiaZOO: Taiga, Limburg, Rainforest en Savanna en hebben allemaal een belangrijke boodschap te vertellen over hoe het met onze aarde gesteld is. Kom 
al die spectaculaire kunstwerken dus snel eens met eigen ogen bekijken! Kleine bezoekers kunnen bij de kassa een speciale ZOO van ZAND speurtocht krijgen die alle 
zandsculpturen in kaart brengt. Meer informatie vind je op ZOOvanZAND.nl.

Beleef de Magie van Zuid-Amerika in het nieuwe Pampa-gebied 
Een bezoek aan het nieuwe Zuid-Amerikaanse gebied Pampa - dat vorig jaar werd geopend - mag natuurlijk ook zeker niet ontbreken. Bij de sfeervolle PampaLodge 
proef je de Zuid-Amerikaanse sfeer en geniet je van Argentijnse lekkernijen. Ook bewonder je hier de vicuña, de tapir en de Darwin nandoe in het rotsachtige 
landschap, terwijl je vanaf het Pampa Terras in de verte de slingerapen en de geelborst capucijnapen tussen de boomtoppen van het Amazone-regenwoud ziet 
slingeren. En bij de nieuwe TreeTopTour beleven de kids urenlang speelplezier.

Zwoele GaiaZOOmeravonden tijdens alle weekenden in augustus
In de zomervakantie is een bezoek aan GaiaZOO tijdens de GaiaZOOmeravonden daarnaast extra feestelijk en 
de dierentuin is dan traditiegetrouw langer geopend. Dieren die overdag minder actief zijn komen tijdens 
de schemering en ’s avonds juist tot leven. De GaiaZOOmeravonden vinden dit jaar plaats in alle weekenden 
van augustus (6 & 7, 13 & 14, 20 & 21 en 27 & 28 augustus) en het park is dan geopend tot 19:00 uur. Geniet van 
muzikaal entertainment en verschillende andere activiteiten in het park of maak je bezoek aan GaiaZOO nóg 
leuker met een BBQ bij onze GaiaGrill! 

Tip: Koop je tickets vooraf online met vroegboekkorting via GaiaZOO.nl. Bovendien is je bezoek aan zand-
sculpturenfestival ZOO van ZAND bij je ticket inbegrepen. GaiaZOOmeravonden tickets zijn extra voordelig en 
kosten €15,50 (vanaf 10 jaar) en €12,50 (3 t/m 9 jaar) en bieden toegang tot het park vanaf 15:00 uur.

kan het verschil 
maken.

De hond
uitlaten met je
buurman

045 - 560 4004
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Snellere aanpak woningtekort, 
verkeersveiligheid en bereikbaarheid 
Kerkrade
De gemeente Kerkrade ontvangt van het Rijk een bijdrage van 
€7,5 miljoen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en 
de bereikbaarheid van het centrum van Kerkrade. Voor Kerkrade 
betekent de subsidie dat verschillende plekken voor woningbouw 
in het centrum sneller ontwikkeld kunnen worden. In Limburg is 
Kerkrade de enige gemeente die in de eerste ronde al zeker is van 
een subsidie.

Wethouder Tim Weijers (Wonen/Ruimtelijke Ordening): “Het is goed om te zien dat 
dankzij een goede samenwerking met zowel de Stadsregio Parkstad Limburg als de 
Provincie Limburg het gelukt is deze subsidie in de wacht te slepen. Onze ambities 
om te voldoen aan de lokale woningbehoefte worden erkend. Het versneld realiseren 
van woningen in het centrum sluit aan bij deze ambities. Het is de start van ons 
woonoffensief.”

Plekken voor woningbouw
Nederland kampt met veel te weinig woningen. Daarom wordt op alle mogelijke 
manieren geprobeerd om ontwikkelaars, gemeenten, corporaties etc. te bewegen 
nieuwe woningen te (laten) bouwen. De subsidie die Kerkrade nu krijgt, komt uit het 
Mobiliteitsfonds van het Rijk. Voor woningbouwlocaties gaat het bijvoorbeeld om 
de Atriumflat in de Niersprinkstraat, het braakliggende terrein aan de Marktstraat-
Einderstraat en de locatie D’r Pool aan de Putgang.

Verkeerspunten
“Door deze forse bijdrage kunnen we enkele verkeerspunten versneld aanpakken 
waardoor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid wordt verbeterd”, aldus 
wethouder Alexander Geers (Verkeer en vervoer).

De verkeerspunten van en naar het centrum die worden aangepakt, zijn onder 
andere de rotonde Hamstraat - Voorterstraat, de kruising Domaniale Mijnstraat 
- Kruisstraat en de ongelijkvloerse kruising Roderlandbaan - St. Pieterstraat. De 
fietsverbindingen van en naar buurgemeente Herzogenrath worden verbeterd. 

Bron: kerkrade.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.

BOB, ook als je naar een tuinfeest gaat
Zomercampagne
Ook dit jaar gaat de BOB-zomercampagne weer van start. Vanaf maandag 
4 juli is de centrale boodschap ‘BOB, ook als je naar een tuinfeest gaat’. 
Doel van deze campagne is om automobilisten en hun passagiers te 
stimuleren BOB-afspraken te maken en zo rijden onder invloed van alcohol 
te voorkomen. BOB is daarbij degene die geen alcohol drinkt en de anderen veilig 
thuis brengt. 

De campagne richt zich op plaatsen en momenten waar mensen alcohol drinken 
en vervolgens met de auto huiswaarts gaan. Denk hierbij aan horecagelegenheden, 
sportkantines, evenementen, festivals, examenfeesten of gewoon thuis tijdens een 
BBQ met familie en vrienden. De letter ‘O’ in het BOB-logo is daarom op de 
campagneposter vervangen door bijvoorbeeld een barbecue of buitenlamp. 

Feestje
Op een aansprekende manier wordt opnieuw de aandacht gevestigd op het cruciale 
keuzemoment voor het maken van de BOB-afspraak: liefst vóór het feestje, maar in 
ieder geval voordat er alcohol geschonken wordt. Met de payoff ‘Kom veilig thuis’ 
wordt het belang van die afspraak voor een veilige thuisreis nog eens benadrukt. 

ROVL 
Verantwoordelijke voor deze campagne in Limburg is het Regionaal Orgaan Verkeers-
veiligheid Limburg (ROVL). Dit is het onafhankelijk bestuursorgaan dat in opdracht van 
de Provincie Limburg werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg. 
ROVL streeft dan ook naar nul verkeersslachtoffers! De BOB-campagne past dan ook 
helemaal bij deze filosofie. Het voorkomen van ongevallen is een verantwoordelijk-
heid van ons allemaal. Samen maken we van de nul een punt!
Meer weten over de campagne? Kijk op: www.rovl.nl. 



Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

KOM LANGS
BIJ DE BRAND 
BIERBROUWERIJ



Kleine Beurs Limburg initiatief tegen (kinder)armoede 
Kinderen die in armoede opgroeien hebben het niet makkelijk. Er zijn heel veel initiatieven waar ze terecht kunnen. Voor nieuwe school-
spullen, kleren, schoenen noem maar op. Nu de zomervakantie eraan komt zijn veel kinderen heel blij, ze gaan op vakantie en vertellen 
dat in de klas. Maar er zijn ook kinderen die nergens naartoe gaan.

Op Kleine Beurs vind je initiatieven per gemeente waar je terecht kunt met een kleine beurs, zodat ouders toch nog iets leuks kunnen gaan doen met hun kinderen. 
Zo hebben de kids het gevoel dat ze ook kunnen meedoen in de maatschappij! Daarom is er in Limburg nu een initiatief ‘de Kleine beurs’. Zij hebben alle informatie op 
de website gezet van initiatieven in een gemeente. De website is nog niet helemaal volledig en we roepen dan ook zeker op aan andere initiatieven om zich aan te 
melden. Momenteel staan er 600 initiatieven op de website. 
 
Aanpak kinderarmoede
Kleine Beurs Limburg is een website waar per gemeente alle goede doelen, initiatieven en activiteiten voor mensen met een kleine beurs zijn opgenomen. Burger-
kracht de Pijler, initiatiefnemer van deze website en de drie kindfondsen (Leergeld Limburg, Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg) hebben de 
handen in elkaar geslagen om samen te werken aan een Limburg brede aanpak van (kinder)armoede. 
 
Doelstelling
Het belangrijkste doel van deze samenwerking is om iedereen die het nodig heeft de mogelijkheid te bieden om naar eigen behoefte zoveel mogelijk mee te doen. 
Met de publiekscampagne maken we meer mensen bewust van de gevolgen rondom armoede. Een onderdeel van deze campagne is de busbestickering op de ach-
terzijde van 10 bussen die door Arriva - als sponsoring van de Kleine Beurs - geheel belangeloos wordt ingezet.
 
Kleine Beurs Limburg is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, die dit project tot eind 2013 financiert. 

Voor meer info: www.kleinebeurslimburg.nl

Meander Vrienden reikt Oscars uit 
Stichting Meander Vrienden zet zich belangeloos in om iets extra’s te doen voor bewoners van de Meander zorgcentra en klanten die op 
thuiszorg van Meander zijn aangewezen. Een dagje weg uit de dagelijkse zorgen en genieten van leuke dingen en aandacht voor elkaar: 
oftewel ‘ne Super Sjoene Daag’. Om de stichting nieuw elan te geven, is een aantal wensen verfilmd en worden eenmalig Oscars uitgereikt 
aan de ‘filmsterren’. 

De activiteiten van Meander Vrienden sluiten naadloos aan bij de Meander Benadering, waarbij we kijken naar de mens achter de mens: onze klant/bewoner. Wie was hij 
of zij vroeger en wat maakte hem/haar blij? Zo bezoekt een oud-voetballer zijn geliefde club Roda JC en neemt een andere bewoner na jaren weer eens plaats achter een 
drumstel: iets wat hij vroeger dagelijks deed. Vijf wensen zijn dit voorjaar voor het eerst op film vastgelegd, begeleid door muziek van Frans Pollux en Emil Szarkowicz met 
het prachtige nummer Same. 

In de spotlights
Tijdens de bijeenkomst op 20 juni jl. in Dokter Calshof in Landgraaf werden de films getoond en daarmee de ‘filmsterren’ nog eens extra in de picture gezet. Aansluitend 
mochten zij een heuse Oscar in ontvangst nemen. Ook de Oscaruitreiking zelf werd verfilmd. Bestuursvoorzitter Jack Jansen en wethouder Janssen van de gemeente Land-
graaf namen de opening voor deze bijeenkomst voor hun rekening. 

Meedenken en meepraten over de kwaliteit en veiligheid van 
zorg in de huisartsenpraktijken en de huisartsenpost in de 
Oostelijke Mijnstreek, dat is waar u zich als lid van de 
cliëntenraad mee bezighoudt. U geeft gevraagd en 
ongevraagd advies over allerlei zaken die met de 
zorgverlening en de organisatie van de huisartsenzorg in de 
Oostelijk Zuid-Limburg regio te maken hebben. De Raad van 
Bestuur en het management van de verschillende 
bedrijfsonderdelen vragen voor belangrijke besluiten advies 
aan de leden van de cliëntenraad. Zo denkt u op hoog 
niveau mee over de kwaliteit en veiligheid van de 
huisartsenzorg. 

Goed nieuws! Wij, de cliëntenraad van HuisartsenOZL, zijn 
namelijk op zoek naar 2 nieuwe leden van de cliëntenraad. 
Wij verwachten dat u gemiddeld 5 uur per maand zult 
besteden aan het lidmaatschap. Er vindt één keer per maand 
een vergadering op locatie HuisartsenOZL in Heerlen plaats.

Als u wilt solliciteren naar deze functie, kunt u uw CV met 
motivatie naar clientenraad@hozl.nl versturen. 
Telefonisch zijn wij bereikbaar via 06 - 13061170 
(Miranda Hollemans, ambtelijk secretaris cliëntenraad). 

Bent u geïnteresseerd?

Word lid van de 
HuisartsenOZL
cliëntenraad!

Soliciteer
direct! 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
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WEGENS SUCCES VERLENGD

NU 20% KORTING
OP ROLLUIK HEROAL BBS

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

vanaf

€ 1295,-

Rolluiken • Zonwering • Woningstoffering
Ook voor reparaties rolluiken

10% KORTING
Op het gehele assortiment

Bij inlevering van deze bon.

bij:

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

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

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

#SamenTegenEenzaamheidHeerlen

Eenzaamheidkan iedereenoverkomen

045 560 40 04

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

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

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

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

Kom je 
ons weer   

bezoeken?

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

Vergeet niet 
vooraf je 
E-ticket te 
reserveren!

Met hogere temperaturen zoals we die de laatste jaren tijdens de 
Nederlandse zomers kennen, wordt barbecueën steeds populairder. 
Niets lekkerder dan lekker buiten eten, alsof je je in het buitenland 
waant.gezellig met je gezinnetje of met vrienden en je maaltijd is 
weer een feestje. Maar om het ook echt een feestje te laten zijn, moet 
de basis van het barbecueën kloppen. Hieronder enkele eenvoudige, 
maar zeker handige tips voor een geslaagde BBQ.

Vlees op kamertemperatuur brengen
Laat vlees en vis eerst op kamertemperatuur (18 graden Celsius) komen. Dan wordt 
het dikke gedeelte van het vlees of de vis sneller gaar.

Vlees en vis binnen houden
Wordt het een warme dag? Presenteer het vlees en de vis dan niet buiten, maar 
binnen op kamertemperatuur. Dit voorkomt bederf.

Houd het hygiënisch
Vooral met kipfilet is het oppassen geblazen. Snijd bijvoorbeeld niet op hetzelfde 
plankje eerst de kipfilet en daarna een tomaat. De salmonella-bacterie ligt op de loer!

Vermijd vlammen
Maak het vuur in de barbecue niet te groot. Dit voorkomt dat de boel verbrandt. 
Vlammen ontstaan vooral door het druipvet van vlees en olie.  

Voorkom opkrullend vlees
Als je een kotelet of entrecote bakt, maak dan altijd een sneetje in het vet. Dit 
voorkomt dat het vlees opkrult.

Leg niet teveel vlees en vis op de barbecue
Verschillende soorten vlees en vis hebben ook verschillende tijden nodig om te 
garen. Best lastig om dat allemaal goed in de gaten te houden. Dat gaat beter als er 
niet te veel op de barbecue ligt.

Ontsmet het rooster met citroensap
Haal een halve citroen in huis. Daarmee kan je het rooster af en toe even ontsmetten. 
Dit voorkomt dat het vlees naar vis smaakt, en omgekeerd.

Laat het vlees even rusten
Een tip voor rundvlees en lamsvlees. Beter is het om het vlees tien minuten te laten 
liggen in aluminiumfolie. Dan stroomt het bij het snijden veel minder vocht uit. Het 
vlees blijft sappiger.

Keer vlees en vis niet te snel om
Keer het vlees en de vis niet te snel om. Want het kan aan het rooster plakken. 
Na een paar minuten laat het vlees en de vis vanzelf los.

Gebruik een vleestang (en geen vork)
Met een vleestang blijven de sappen in het vlees bewaard. Als je er met een vork in 
prikt, lopen de sappen eruit en wordt het vlees droog.

Bron: debarbecueboer.nl

Enkele handige 
tips voor een 
geslaagde BBQ



Nieuwe belevingen in 
Sprookjesbos Valkenburg 
De paardenbaan, misschien wel de meest favoriete attractie uit de 
Valkenier blijft in Valkenburg. Naar aanleiding van de zware overstromin-
gen vorig jaar werd het park definitief gesloten en zijn de attracties en 
speeltoestellen verkocht. Eén daarvan verhuisde naar het iets verderop 
gelegen Sprookjesbos Valkenburg. Naast haar vele bekende attracties 
is het park druk bezig met vernieuwing. Zo ook een spiksplinternieuwe 
activiteit: De Groevetocht. 

Na de officiële goedkeuring van veiligheidsinstantie TÜV Nederland 
opende Sprookjesbos Valkenburg haar nieuwe aanwinst onder de naam 
‘Equi Genus’, Latijn voor paardenrace. De attractie werd onderdeel van 
Ville d'Eureka, een parkdeel dat draait om uitvinders. Met een standbeeld 
van een groot paard midden in de baan, een aantal opvallende bloem-
bakken gevuld met prachtige zomerplanten en de bijbehorende horeca waant men zich 
voor even in Franse sferen. 

Cavern Quest
Doordat er zich een unieke groeve onder het 
park bevindt onderscheidt familiepretpark 
het Sprookjesbos zich van andere gezins-
parken. Vanaf deze zomer bieden zij een 
nieuwe beleving aan onder de naam ‘Ca-
vern Quest’. Ontdek samen met Ridder Sid 
wat voor een magische verrassingen er 
in het gangenstelsel te vinden zijn. Voor 
deze activiteit is de electra in de groeve 
volledig vernieuwd en is er een spannend 
verhaal ontwikkeld om de kinderen een 
mooi avontuur aan te bieden. Samen met 
Ridder Sid ontrafelen zij alle aanwijzingen 
van Magius. De groevetocht is te boeken op 
weekenddagen met een extra ticket via de web-
site of in het park. Doordat de capaciteit beperkt is, 
wordt vooraf reserveren aangeraden. Alle overige attracties, 
waaronder de nieuwe paardenbaan zijn bij de park-entree inbegrepen.

Meet-and-greets
Naast toffe attracties en activiteiten heeft Sprookjesbos Valken-

burg een serie aan meet-and-greets gepland met bekende 
karakters, afgestemd op verschillende leeftijden met o.a. 

Nijntje en Bing! Bovendien wordt op zaterdag 23 juli het 
vernieuwde themagebied Farm Valley feestelijk geopend 
door Biba Boerderij. Het kinderprogramma is bekend 
van TV en Youtube en verzorgt tevens een spetterend 
optreden deze dag in het Sprookjesbos. Er wordt advi-
seerd vooraf het programma te bekijken én op tijd de 
bijbehorende tickets te reserveren om teleurstelling te 
voorkomen. 

Sprookjesbos 
Valkenburg is dagelijks 

geopend in de maanden 
juli en augustus. Bekijk voor 

meer informatie over de exacte 
openingstijden, tickets en 

activiteiten 
de website 

www.sprookjesbos.nl
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Midden in Zuid-Limburg, in een waterrijk beekdal, staan de restanten 
van het 16e-eeuwse Renaissance-kasteel Slot Schaesberg en de 
archeologische restanten van de bijbehorende 17e-eeuwse Slothoeve. 
Je kunt hier leren hoe er vroeger gebouwd werd. Met behulp van oude 
ambachten en de inzet van veel vrijwilligers en re-integranten wordt 
dit kasteel de komende decennia onder het oog van de bezoekers 
herbouwd. 

De gidsen leiden je graag rond, maar u kunt het prachtige park ook zelf ontdekken. Of je 
wandelt door de natuur met een audiotour. Het terrein van 6 hectare biedt onder meer 
een prachtige historische tuin, boerderij met historische dierrassen en ambachtendorp. 
Daarnaast kun je een kijkje nemen in de Bokkenrijderskelder en de kasteeltoren 
beklimmen. Voor de jonge avonturiers is er ook een uitdagende speeltuin. Daarna is het 
lekker even bijkomen in de aanwezige koffiehoek.

Blikvanger met uitzicht
Beklim de kasteeltoren van Slot Schaesberg en waan je je een echte kasteelheer of 
-dame. Vanaf deze toren kun je het hele terrein goed overzien. Richting het noorden zie je 
in de verte een Zilverzandgroeve, in het westen de Heerlense wijk Meezenbroek, en in het 
oosten de smederij en in het zuiden het Hoge Eilandt.
Daarnaast kun je bij het beklimmen van de toren de restanten van dichtbij bekijken. Een 
bijzonder stukje geschiedenis... De toren van stamt namelijk uit de tijd van Johan Frederik 
van Schaesberg. Hij verbouwde het kasteel uit 1571 in 1650. Daarbij liet hij twee nieuwe 
vleugels aanbouwen en een vierkante toren op de buitenhoek. Het kasteel is in de vorige 
eeuw grotendeels ingestort. De toren is een van de weinige onderdelen die redelijk 
bewaard is gebleven. 

Levend erfgoed
Op de boerderij loop je tussen levend erfgoed. De dieren die je hier vindt behoren 
namelijk tot historische dierenrassen die vroeger in Nederland leefden, maar die je nu 
niet meer zo vaak ziet. In de 16e en 17e eeuw waren ze echter heel gewoon. Grote kans 
dus dat ze zich toen ook in de buurt van Slot Schaesberg bevonden. Met name de jonge 
bezoekers zijn fan van dit stukje park! Zoals je mag verwachten van een historische 
bouw- en ontdekplaats zijn ook de dierenverblijven geïnspireerd op dit stukje 
geschiedenis. Voorafgaand aan de bouw werden 17e-eeuwse prenten bestudeerd om 
te onderzoeken hoe de hokken, stallen en omheiningen er vroeger uitzagen. Voor elke 
diersoort werd een eigen verblijf ontworpen.

Authentiek vakmanschap
Rondom Slot Schaesberg wordt de komende jaren een heus 
ambachtendorp gebouwd. Het eerste voorbeeld hiervan is de smederij. 
Hier kun je van dichtbij zien hoe authentiek vakmanschap eruit ziet. 
Neem een kijkje in de ambachtelijk gebouwde werkplaats of volg de 
werkzaamheden van de smid. Later komen er onder andere nog een 
timmerwerkplaats en steenhouwerij bij.

Het ambachtendorp is overigens niet alleen in het leven geroepen 
om bezoekers kennis te laten maken met oude ambachten. Voor de 
herbouw van het kasteel, het poortgebouw en andere onderdelen 
van het park worden namelijk oude materialen en technieken ingezet. 
Smeden, timmeren, metselen en steenbewerking, alles komt voorbij 
en wordt meteen in de praktijk gebruikt. Niet voor niets dat Slot 
Schaesberg ook wel een historische bouw- en ontdekplaats wordt 
genoemd.

Diverse activiteiten
Bij Slot Schaesberg vinden geregeld workshops, wandelingen en eve-
nementen plaats. Denk aan een smedenfestival, ambachtenbeurs of 
ambachtelijke demonstraties. Het terrein is tevens te boeken voor
zakelijke en privé evenementen.  

Ga voor de openingstijden en meer informatie naar onze website 
www.slotschaesberg.nl. 

Een bijzonder 
uitstapje naar 
Slot Schaesberg

Geniet van ons kasteelpark en bezienswaardigheden:

·  Bezoekerscentrum, 
  expositieruimte & Koffiehoek
·  Restanten kasteel Schaesberg
    met Bokkenrijderskelder
·  Historische tuin & boerderij
·  Veerpont en natuurspeeltuin
·  Ambachtelijke smederij
·  Herbouw 17e eeuwse- 
  poorttoren

www.slotschaesberg.nl
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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

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!



Parkstad 
bruist
deze zomer

Corio Tropical Heerlen  
28 juli 
Celebrate Corio Tropical the right way van 19.00 – 
22.30 uur met Salsa met Swing-inn op het Morenhoek 
Bachata met Limbo Latino op het Wilhelminaplein.

Franssen-Franken  
Ronde Heerlen 
29 juli 

Franssen-Franken verbindt haar naam aan de Ronde 
van Heerlen: vanaf 2022 koerst de ‘Franssen Franken 
Ronde’ door Heerlen. Sinds jaar en dag staat hét 
wielerevenement van de regio bekend als ‘RaboRonde 
Heerlen’.  Dit jaar met ondermeer Mathieu van der Poel 
aan de start.

Zandsculpturenfestival ZOO 
Hele zomer tot de herfstvakantie
Zandsculpturenfestival ZOO van ZAND in GaiaZOO is 
officieel geopend! Bezoek GaiaZOO en bewonder tien 
indrukwekkende zandsculpturen die in het teken 
staan van natuur- en soortbehoud. 

Er zijn veel soorten zand: los zand glipt door de 
vingers, maar met het juiste zand kun je kastelen 
bouwen. En precies zo'n zand zit in de bodem 
van Zuid-Limburg. Daarom heeft de organisatie 
zandkunstenaars gevraagd om met 'Limburgs zand' 
sculpturen van bedreigde dieren te creëren, verdeeld 
over de vier gebieden van GaiaZOO: Taiga, Limburg, 
Rainforest en Savanna.

Kasteel Hoensbroek 
Maand augustus
Er is niemand die meer verhalen en geheimpjes over 
Kasteel Hoensbroek kent dan de slotbewaarder. Hij 
vertelt tal van leuke en spannende verhalen van en 
over de bewoners door de eeuwen heen. Je herleeft 
eeuwenoude verhalen en waant je voor heel even 
terug in de tijd. Ga je mee op pad?

Ontmoet bovendien de ridders van de Heerlijkheid 
Hoensbroek. Zij ontvangen je van 10.00-17.00 uur 
en vertellen over de middeleeuwen en hun eigen 
activiteiten. Om 13.00 uur geven ze een demonstratie 
zwaardvechten en aansluitend vanaf circa 13.15/13.30 
uur tot circa 14.15/14.30 uur kun je samen met de 
ridders boogschieten. 

Candlelightconcert Klimmen 
5 augustus
Het aangepaste concert vindt vanaf 20.00 uur in twee 
delen plaats in de Remigiuskerk te Klimmen. De eigen 
organisten spelen lichte muziek in korte concerten 
met een pauze ertussen. 

Heuvelland4daagse 
Valkenburg 
11 t/m 14 augustus
Een vierdaagse wandeltocht door het heuvelachtige 
Limburgse landschap rond Valkenburg aan de Geul, 
die veelal over veldwegen en bospaden voert. 

Elke dag kun je opnieuw genieten van al het moois 
dat Limburg aan natuur, schitterende vergezichten 
en schilderachtige dorpjes te bieden heeft. Er zijn vijf 
wandelafstanden: 7, 14, 21, 28 en 42 kilometer.

Orlando Festival Kerkrade 
11 t/m 21 augustus 
Het Orlando Festival, het oudste en grootste 
kamermuziekfestival van Nederland, is bedoeld voor 
muziekliefhebbers van alle leeftijden, voor amateurs 
en beroepsmusici. 

Orlando levert sinds de oprichting in 1982 een 
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en 
bevordering van kamermuziek in Nederland en 
daarbuiten. Jaarlijks worden twee evenementen 
georganiseerd: het tiendaagse Orlando Festival in 
de zomer en de Orlando Samenspelcursus met vier 
lesdagen in het voorjaar.

The Ladies Event Valkenburg
12 t/m 14 augustus
Een compleet fiets en lifestyle weekend voor alleen 
maar vrouwen; óp de fiets en naast de fiets. Een 
alomvattend weekend waarin jij als vrouw centraal 
staat. 

Programma:

Vrijdag: DJ, Food, Bike- en lifestyle market 
Vanaf vrijdagmiddag wordt het Shimano Experience 
Center omgetoverd tot een feestlocatie met een bar, 
foodtrucks, DJ-stage en een bike- en lifestyle market. 

Zaterdag: Toertocht 
Op zaterdag ochtend start je met The Ladies Event 
Toertocht, voor de pro’s, cappuccino rijdsters en voor 
de nog niet fietsende vrouw. 

Zondag: Ontspanning 
Na inspanning komt ontspanning. Op zondag is het 
vooral ontspannen en kun je het weekend uitbreiden 
met een wellness, lifestyle, Maastricht of Heuvelland 
arrangement.

Een greep uit alle evenementen:
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St. Rochusmarkt Hulsberg  
14 augustus 
Een van de gezelligste (rommel)markten van Zuid Limburg! 

Slenteren langs de vele kraampjes, mensen ontmoeten, koopjesjagen en genieten 
van heerlijke hapjes & drankjes tijdens de jaarlijkse St. Rochusmarkt in de oude 
kern van Hulsberg. De markt biedt volop entertainment voor jong en oud. Beklim 
samen met een gids de oude kerktoren en bekijk de markt van 
boven. Speciaal voor de kinderen zijn er oud Hollandse spellen, 
lekkere ijsjes en meer.

De Pijl van Heerlerheide 
14 augustus
Een koers waarvan zowel de coureurs als de wielerliefhebbers graag deel uit willen 
maken.

Nachtklimmen Landgraaf 
19 augustus 
Het 10-jarig bestaan van Adventure Valley Landgraaf wordt onder andere gevierd 
met een bijzonder evenement voor echte avonturiers: Nachtklimmen. Je kunt 
van 20.00 uur tot middennacht klimmen in het uitdagende klimpark. Vanuit het 
klimparcours heb je een prachtig uitzicht over de vallei van Landgraaf en dat 
beloofd (zeker in combinatie met zonsondergang) een spektakel te worden. Het 
Nachtklimmen in Landgraaf is exclusief beschikbaar voor avontuurlijke klimmers 
van 1,20 meter of langer én als je online een ticket hebt weten te bemachtigen.

Horen-zien-zwijgen-wandeling Wittem 
25 augustus
Als het Limburgse Heuvelland in de avond tot rust komt, is het aangenaam 
wandelen. Je hoort de stilte. Je ziet in het zachte avondlicht dingen waar je 
overdag overheen kijkt. Je komt ertoe om te ruiken en te voelen. 

Tijdens een wandeling van circa 4,5 kilometer vanuit Klooster Wittem wordt stilte 
afgewisseld met het uitwisselen van ervaringen. Tijdens de afsluiting kun je van 
een kop thee of koffie genieten.

Archeologisch Festival 
Sempervivetum Bocholtz 
26 t/m 28 augustus

Dit openluchtfestival is heel divers en omvat theatervoorstellingen voor jong en oud.
Tijdens het Archeologisch Festival Sempervivetum verzorgt een vijftigtal vrijwilligers 
en acteurs in de openlucht verschillende theatervoorstellingen in de Romeinse Vallei 
van Bocholtz. 

Je wandelt samen met een verteller, in groepjes van 20 tot 30 personen langs 10 
historische plekken (‘tableaus vivants’) waar acteurs een voorstelling geven over 
deze bijzondere plek of de vondsten die hier zijn gedaan. De scenes worden in 
drie talen opgevoerd: Nederlands, Duits en Ripuarisch (een bedreigde Europese 
streektaal).

Cultura Nova Heerlen 
26 augustus t/m 4 september
In Heerlen vindt dan de 31ste editie plaats van zomerfestival Cultura Nova. 
Het programma staat weer bol van activiteiten zowel in het theater als op het 
festivalplein en op diverse locaties in Heerlen en in Parkstad.

Het festival is met 300 voorstellingen, concerten en andere presentaties in een mix 
van disciplines - variërend van muziek, theater, dans, circus en acrobatiek tot film en 
beeldende kunst - veelbelovend.

Wijnwandeling Landgraaf 
28 augustus
Tijdens deze wijnwandeling door de Anstelvallei en het Strijthagerbeekdal ga je niet 
alleen op pad over kronkelende bospaadjes, langs prachtige vijvers en historische 
kastelen maar staat de wandeling ook in het teken van culinair genieten. Bij zowel 
de start, de tussenstop én bij terugkomst ga je genieten van lekkernijen, culinaire 
gerechtjes en perfect passende wijnen. De wandelingen kunnen gestart worden 
tussen 13.00 en 14.00 uur.
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Discozwemmen
De beats tijdens het discozwemmen bij Mosaqua 
zorgen voor een spetterend begin van je weekend! 

Elke vrijdagavond gaan de discolampen boven én 
onder water aan. Dat zorgt voor een gezellige sfeer 
om lekker te chillen met vrienden. 

Subtropisch Zwemparadijs 
Een spetterend dagje uit voor jong en oud
Zin in een spetterend dagje uit? Onze subtropische beleving verdient zeker een plek op jouw wishlist. Plonzen in een bin-
nen- of buitenbad. Je relaxmomentje pakken in een whirlpool, stoombad of belevingsdouche. Een potje beachvolleybal op de 
ligweide. En de kids? Die testen enthousiast één van de vele glijbanen, zoeken de schat van Kapitein Kid of wagen zich aan de 
wildwaterbaan. Oh ja, er is ook Wifi om tijdens je koffiepauze toch even up to date te blijven. Je batterij staat op het punt om 
volledig opgeladen te worden. Zien we je snel in Gulpen?

Een bezoek aan Mosaqua is eigenlijk 
altijd een tropisch feestje. Elk seizoen 
doen we weer ons uiterste best om 
unieke zwemactiviteiten te organiseren. 
Van spetterende kinderfeestjes en 
discozwemmen tot schoolreisjes en 
hondenzwemmen, die laatste als afsluiting 
van het zomerseizoen uiteraard. 

Veiligheid van de kinderen
Over de veiligheid van de kinderen hoef je je bij Mosaqua 
niet druk te maken. Het gehele zwemparadijs staat onder 
toezicht van uiterst deskundig personeel. Zo scoorden 
we een 9 voor toezicht en veiligheid in een onderzoek van 
de ANWB en Kampioen. Natuurlijk zijn de ouders als eerste 
verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen.

Buitenbad Faciliteiten
Laat je verrassen door de vele outdoor faciliteiten! Er is keuze uit 5 buitenzwembaden. Voor jong en oud is er genoeg 
waterplezier te beleven. Een dag vol plezier in de zon waar je geniet van ons 50 meterbad, kinderbad met speelrots, 3 
peuterbaden, mega en mini slides,mini speeltuin, en een prachtige ligweide midden in het Heuvelland die ruim opgezet 
is. Zo vind je er verschillende terrassen en zijn er diverse sportieve mogelijkheden. Wat dacht je van een heerlijk potje 
beachvolleybal? Een slam-dunk scoren of balletje trappen op het voetbalveld? Klinkt goed, niet waar? 

Voor de gezonde én lekkere honger. Onze outdoor horecagelegenheden hebben een uitgebreide menukaart voor de 
gezonde en ‘lekkere’ honger. Bestel een los gerecht, drankje of ijsje of een compleet menu. Het is maar net waar je zin in 
hebt. Eet smakelijk! 

Hoewel we het natuurlijk ontzettend waarderen wanneer je een hapje of drankje in onze bar nuttigt, ben je ook welkom 
als je de eigen broodtrommel meeneemt.

Binnenbad Faciliteiten
Laat je verrassen door de vele indoor 
zwemfaciliteiten! Voor jong en oud is er genoeg 
(water)plezier te beleven. Binnen stap je in 
een wereld vol beleving met de vele tropische 
attracties: Golfslagbad, stroomversnelling, 
Junglebad peuterbad, whirlpools, wildwaterbaan, 
Starglide baan, familieglijbaan en springplank. 
Maar ook aan ontspanning wordt gedacht met onze 
stoomcabine, infrarood cabines en neveldouche. 

De kids vermaken zich met een zoektocht in 
het piratenschip of samen ontspannen in de 
televisiehoek of horeca. Verder zijn er kluisjes, gratis 
Wi-Fi en 400 zitplaatsen op de diverse terrassen.

Kinderfeestjes
Een spetterende verjaardag - Een bezoek aan Mosaqua is eigenlijk altijd een tropisch feestje. Dan kun je je wel 
indenken hoe leuk onze kinderfeestjes zijn! En als extra speciaal feestje is er ook nog onze Disco splash.

Time to party! Een feest voor de echte fridaynight liefhebber. Zwemmen, eten, lachen en herinneringen maken. Het 
ideale feest. Zo cool dat je er een dansje bij kunt maken...

Boek je feestje op: www.mosaqua.nl/reserveren

14



Hoensweg 17 • Voerendaal
info@hoenshuis.nl • 045 -575 33 00 

www.hoenshuis.nl

CONTACTEER ONS VOOR INFO & VOORWAARDEN

LEER ggrraattiiss  GOLFEN
IN EEN VAN DE MOOISTE CLUBS VAN LIMBURG !

MET HET HOENSHUIS 'START TO GOLF' PAKKET

Bezoek deze 
zomer de Romeinen!
Exposities |  eeuwenoud badhuis | audiotour

Koop tickets:

Beleef een spectaculaire tijdreis van 2000 jaar naar 
het Romeinse leven. Kom kijken en laat je verrassen!
Tot ziens in het Thermenmuseum.

Gratis Entree met 
Museumkaart of 
VriendenLoterij 

VIP-kaart

Kids < 18 jaar
altijd gratis 

entree!

Fotoboek ‘De 500 Mooiste Plekken 
van Parkstad’

Ter ere van het IBA Expo-
jaar is het fotoboek ‘De 500 
Mooiste Plekken van Park-
stad’ verschenen. Hierin laat 
initiatiefnemer en fotograaf 
Mat Snijders iedereen ken-
nismaken met de pracht 
en praal van dit bijzondere 
stukje Nederland. 

Een project voor én door inwoners van Parkstad, want voor de realisatie van dit 
boek kregen inwoners de gelegenheid om hun favoriete plek aan te dragen. Mat 
Snijders heeft deze plekken vervolgens geselecteerd en gefotografeerd. Het re-
sultaat? Meer dan 500 kleurenfoto’s die de grote diversiteit en het karakter van de 
regio weerspiegelen, gebundeld in één boek. 

Parkstad in beeld
‘De 500 Mooiste Plekken van Parkstad’ is het allereerste boek dat een compleet 
overzicht geeft van al het moois dat dit stukje Limburg te bieden heeft. Een prach-
tig boek om thuis van te genieten. Alleen, met familie of met vrienden. Het is een 
boek dat verhalen zal doen leven en dat herinneringen weer boven water haalt. De 
meest uiteenlopende plekken komen aan bod: van landschappen tot woonwijken, 
en van kastelen tot het mijnverleden.

Nu verkrijgbaar
Het fotoboek is te koop voor € 18,95 bij boekhandels in Parkstad, SCHUNCK Heerlen 
en bij Visit Zuid-Limburg in Heerlen. 
Op = op. 

Welkom bij een van de mooiste clubs 
van het zuiden
Aan de rand van het Limburgse Heuvelland te Voerendaal, nabij Parkstad 
en Maastricht, biedt Golf & Country Club Hoenshuis haar Leden en 
gastspelers een van de mooiste golfbanen van Zuid-Nederland.

Architecten Baron Paul Rolin en Wiel Snelder (landschap) zorgden voor het ontwerp van 
de karakteristieke Parkbaan, die werd geopend in 1987 en recent volledig gerenoveerd 
onder toezicht van architect Bruno Steensels.
 
Zacht glooiende fairways, mooie bomen, vijvers en beken, goed beschermde greens 
èn de baanlengte - 6.304m van de back tees - zorgen voor een uitdagende indeling van 
de holes. Deze vragen veelal om ‘course management’, getuige ook de Slope en Course 
Ratings van de baan. En op de tee van de geroemde én gevreesde ‘18e van Hoenshuis’ 
blijkt uit welk hout men echt is gesneden!
 
Het onderhoud van tees, fairways en greens gebeurt volgens hoge kwaliteits-
standaarden en in een visie om de impact op het milieu te minimaliseren. 
De baan is het gehele jaar open met zomergreens.
  
Ook gewaardeerd zijn de GolfShop en de uitgebreide oefenfaciliteiten van de Hoenshuis 
Golf Academy, met 3 putting greens, een overdekte en verlichte Driving Range en een 5 
holes Pitch & Putt Course.
 
Het stijlvolle Clubhouse in de eeuwenoude carré-hoeve verwelkomt spelers na een 
ronde in een gezellige bar en restaurant, met een prachtig terras.



STA OOG IN OOG
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1500 DIEREN
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Elke dag geopend vanaf 10.00 uur  Gaiaboulevard 1 Kerkrade

ERVAAR DEZE ZOMER IN GaiaZOO 
HOE BIJZONDER ONZE AARDE IS

Volg ons via

KLIM EN KLAUTER 
IN DE VERSCHILLENDE 

(OVERDEKTE) SPEELTUINEN

ZANDSCULPTURENFESTIVAL 
ZOO VAN ZAND NU TE BEWONDEREN

P MP
BELEEF ZUID-AMERIKA IN HET NIEUWE 
PAMPA-GEBIED EN DE

bezoek nu



Zondag 18 september 2022
Start: Heerlen centrum
Inschrijving geopend voor:
Individuele RUN, Team RUN, 
Business RUN, Kids RUN en G-RUN!

5 KM, 10 KM 
+ 1/2 MARATHON

www.obvionrun.nl
Powered by Limburgs Mooiste

Vierde editie van de Obvion RUN op zondag 18 september
De vierde editie van de Obvion RUN is dit jaar op zondag 18 september. Daarmee verwelkomen we ook dit jaar weer vele beginnende en gevor-
derde recreatieve hardlopers van jong en oud in het hartje van Heerlen Centrum.

Inmiddels is de Obvion RUN een gevestigde naam in het lopers circuit. Steeds meer hardlopers weten de weg naar het centrum van Heerlen te vinden. “Wij zijn trots en blij dat 
wij deze RUN voor de 4de keer mogen organiseren. Wij gaan er in Heerlen centrum weer een mooi hardloopfeest van maken”, aldus Jesse Linssen, directeur van Stichting Grand 
Ballon, de stichting achter de organisatie van de Obvion RUN.

De Obvion RUN biedt o.a. drie verschillende afstanden, 5 kilometer, 10 kilometer en de halve marathon, aan, waarvan de routes door Heerlen Centrum, Maankwartier en de mooie 
groengebieden rondom Kasteel TerWorm en Kasteel Cortenbach lopen. Je kan je individueel inschrijven of als (bedrijven)team voor het Team Klassement. Daarnaast is er een Kids 
RUN voor de basisschoolkinderen van 4-12 jaar. Kinderen mogen gratis deelnemen. Er is dus voor iedereen een sportieve uitdaging. 

Start en finish is op het compleet vernieuwde Burgemeester van Grunsvenplein in Heerlen. “Wij gaan samen met andere ondernemers en evenementen organisatoren van de 
doorkomst door Heerlen centrum een groot feest maken. Zo zal bijvoorbeeld de deelnemer vanuit de worstenhemel op de Bongerd muzikaal aangemoedigd worden door onze 
enige echte DJ Wim Frijns”, vertelt Jesse Linssen.

De Obvion RUN is een jong en groeiend hardloopevenement. Samen met de naamsponsor Obvion Hypotheken en de organisatie hebben zij de ambitie om uit te groeien tot een 
mooie City RUN voor het centrum van Heerlen. Dit jaar verwacht de organisatie  ruim 1.100 deelnemers aan de start!  
Meer informatie en inschrijfformulier is te vinden op: www.obvionrun.nl.
w

Programma:
10:00 uur  Start Kids RUN   
11:00 uur   Start 5 km (Valkenburgerweg)
11:15 – 11:45 uur  Finish 5 km
12:00 uur  Start halve marathon
12:20 uur  Start 10 km
12:50 – 14:45 uur  Finish 10 km & halve marathon

Foto's: www.obvionrun.nl

SCAN DE QR-CODE 
VOOR DE DIGITALE EDITIE

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



SEIZOEN
KAART!

RODA JC ZIT WEER IN DE LIFT. AFGELOPEN SEIZOEN HEBBEN WE 

WEER GOED GEVULDE TRIBUNES GEZIEN. DIT WILLEN WE GRAAG 

SAMEN MET JOU BELEVEN. STAP VOOR STAP GROEIEN WE EN 

JIJ KUNT HIER ONDERDEEL VAN ZIJN! 

BELEVING EN PASSIE, SAMEN OPSTAAN EN AANPAKKEN!

BESTEL NU JE

TOPDUELS
2 6  AU G U ST U S

1 2  S E P T E M B E R

7  O KTO B E R

1 1  D E C E M B E R

1 6  D E C E M B E R

5  F E B R UA R I

7  A P R I L

1 9  M E I

OPSTAAN AANPAKKEN

J E  E I G E N  STO E L

E XC LU S I EV E  ( W I N ) AC T I ES
E N  EV E N E M E N T E N

G E M I D D E L D  4 0 %  KO RT I N G  
T.O.V.  LO SS E  T I C K E TS

2 0 %  KO RT I N G  I N
B R ASS E R I E  G LÜ C K

1 0 %  KO RT I N G  O P  
M E RC H A N D I S E

FA N DAG
Z O N DAG  7  AU G U ST U S

Save The Date

SCAN & BESTEL!



Cultura nova blinkt uit in beeldend theater
Kom nazomeren bij de 31ste editie van festival Cultura Nova! Eind augustus en begin 
september zindert het weer van beeldend theater in alle hoeken en gaten van Parkstad 
Limburg. Dit grootste cultuurfestival van Limburg, met zijn bruisend festivalhart 
in Heerlen, heeft een neus voor wervelende voorstellingen waarin woorden van 
ondergeschikt belang zijn. Uit heel Europa weet Cultura Nova prachtige producties 
samen te brengen: van adembenemende fysieke prestaties en spectaculaire 
buitenproducties - zoals de opening met La Fura dels Baus - tot vernieuwende 
projecten op het gebied van installatiekunst, film, muziek, beeldende kunst en 
architectuur.

Cultura Nova staat tot ver over de landsgrenzen bekend om zijn internationale programmering vol 
spectaculaire voorstellingen en boeiende performances, veelal zonder tekst. Verhalen komen tot leven 
in krachtige beelden, fysieke prestaties en adembenemende techniek, laverend tussen dans, circus, 
performance en (muziek)theater in. Tien dagen lang is de internationale top van het beeldend theater hier 
te zien.

Niemand minder dan het Catalaanse collectief La Fura dels Baus opent vrijdag 26 augustus en zaterdag 27 augustus het 
festival met een unieke buitenvoorstelling over de geschiedenis van de mijnstreek. Aan dit grote openluchtspektakel 
doen ruim 100 mensen mee: breakdansers, acteurs, klimmers en figuranten uit de regio. In From the Ashes herrijst 
Heerlen uit de as met een grote feniks die haar vleugels uitspreidt over het publiek.

Datzelfde weekend zet het Canadese gezelschap Machine de Cirque een ongekende show neer, waarin vier 
circusartiesten en één percussionist vastzitten in een wereld zonder auto’s, elektriciteit en computers. Er zit maar 
één ding op: opnieuw beginnen met wat voorhanden is. Door middel van ijzingwekkende acrobatiek en hilarische 
circusslapstick transformeren ze het podium in een bouwplaats. Of is het andersom?

Het laatste weekend brengt Compagnie Yoann Bourgois met Celui qui tombe (Hij 
die valt, 3 en 4/9) een bloedstollend circusdansavontuur op een gigantische 
schommel. Als jongleur, acrobaat, danser en choreograaf daagt Bourgois zijn zes 
acrobatische dansers uit hun evenwicht te bewaren op een extreem hellend, 
bewegend vlak. Naast dit gezelschap uit Frankrijk tarten ook circuscollega’s uit 
Australië de zwaartekracht. In Backbone (Ruggengraat, 31/8 en 1/9) probeert 
Gravity & Other Myths te ontsnappen aan Newtons wetten: “Een genot om naar te 
kijken”, aldus Limelight Magazine.

Ook aan het allerjongste publiek wordt gedacht. Zo presenteert Cultura Nova de 
Nederlandse première van het grappige Loop (4+).  Hierin brengt het Spaanse 
jeugddansgezelschap Aracaladanza een ode aan de magie die zich afspeelt tussen 
de coulissen – backstage in plaats van in de spotlights. 

Voor meer informatie over alle pareltjes uit de 
31ste editie van 26/8 t/m 4/9: www.culturanova.nl
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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

GORDIJNEN EN VLOEREN VAN MANDERS

V L O E R E N  &  R A A M D E C O R AT I E

Vanwege de uitbreiding van de productiecapaciteit is 
E-MAX Billets B.V. op zoek naar 

OPERATORS in 5-ploegendienst
(2-2-2-4)

E-MAX Billets is een gieterij waar van aluminium schroot ronde palen (billets) 
worden gegoten. Dit is een halffabricaat welke bestemd is voor extrusie-
bedrijven. Als operator functioneer je allround binnen de context van de 4 
deelfuncties; lader, gieter, billet transporteur en zager.

De taken van de operator
• Verrichten van productiewerkzaamheden gericht op het beladen van 

de ovens en het bewaken van het smeltproces;
• Verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het gieten van alumi-

nium billets waaronder het bedienen van de gietinstallatie, het nemen 
van monsters en het bedienen van de bovenloopkraan;

• Stapelen en vervoeren van billets;
• Instellen en bedienen van de zaaginstallatie inclusief het transport en 

verwerken van het zaagafval.

Je beschikt over onder onderstaande ervaring en competenties
• Heftruckcertificaat is een pré;
• Bij voorkeur enige ervaring met het werken in een zwaardere industrie;
• Je hebt geen moeite met temperatuurverschillen (hitte);
• Je bent stressbestendig en werkt graag in teamverband;
• Werken conform EHS-regels (veiligheid, Arbo-milieu en kwaliteit);
• Beheersing van de Nederlandse taal.

Verder biedt E-MAX Billets B.V. uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals:
• Een passend startsalaris van €3400,- bruto incl. ploegentoeslag;
• Rechtstreeks (jaar)contract bij E-MAX Billets;
• Een prima pensioenregeling; 
• Interne opleiding voor o.a. de 4 deelfuncties en de bijhorende voertui-

gen.

Solliciteren?

Voel jij je aangesproken door het bovenstaande? Dan ontvangen wij graag 
jouw reactie voor 15 augustus 2022. Mail je CV en passende motivatiebrief 
naar hr_kerkrade@e-max.eu t.a.v. afdeling HR.

Als er vragen zijn, neem dan contact op met HR via 045-5679004.

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.



Bron: Visit Zuid-Limburg

10 Zomerse geluksplekjes van 
Parkstad Limburg e.o.

Fietsroutes:
Brunsummerheide fietsroute - De heide die je zult ontdekken maakt deze 
8,7 km lange fietsroute een ware beleving. Deze route zal je verrassen over 
hoe mooi het landschap hier is. Het knooppuntensysteem zorgt ervoor dat 
je eenvoudig de weg vindt. Je fiets over nieuwe paden. Je zult versteld van 
de prachtige natuur, de mooie vergezichten en natuurlijk het terras op de 
heide om even te pauzeren. Wat een uitzicht! Parkeren en starten kan bij het 
infocentrum van de Brunssummerheide. Een complete fietsknooppuntenkaart 
met alle knooppunten in Zuid-Limburg is eenvoudig te bestellen via www.
visitzuidlimburg.nl/webshop.
Start- en eindpunt: Schaapskooiweg 99, Heerlen.

Kalkbaan Simpelveld-Vennbahn - Deze 19 km lange fietstocht voert je vanuit 
Simpelveld richting de Duitse grens. Van daaruit fiets je via het Akense 
buitengebied o.a. door het gehucht Vetschau. Dit typische lintdorp ontstond 
langs de middeleeuwse verbindingsweg tussen Heerlen en Aken. Onderweg 
zie je sporen uit de geschiedenis zoals de overblijfselen van de Westwall, 
piramidevormige betonblokken om tanks tegen te houden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Via het stedelijkere Laurensberg, een voorstad van Aken, fiets je 
de keizerstad in richting het begin van de Vennbahn op de Fischmarkt. Deze 
route is bewegwijzerd met de speciale Kalkbaan-bordjes. In Duitsland zijn deze 
kleiner en worden ze soms afgewisseld met algemene fietsbordjes. Vanaf het 
centrum van Aken volg je de route via de Vennbahn-bordjes.
Start- en eindpunt: Station Miljoenenlijn, Stationstraat 22, Simpelveld.

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 route is 
zorgeloos te volgen via het fietsknooppuntensysteem. Geniet onderweg van 
de panorama’s over het plateaulandschap, ontdek de leukste plekken op de 
plattegrond, proef lokale producten en luister naar de inspirerende verhalen 
van de ‘locals’.  De Beekdaelenroute heeft een totale afstand van 50 kilometer 
en is makkelijk te volgen via de fietsknooppunten en Beekdaelenroute 
routebordjes. De route is opgedeeld in een noordlus (gele bordjes/26 kilometer) 
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.
Start- en eindpunt: Mulderpad, Beekdaelen.

Romeins Simpelveld en Voerendaal - Simpelveld en Voerendaal kennen 
een tweeduizend jaar oude traditie. De talrijke archeologische vondsten 
zijn gewoonweg indrukwekkend: sommige behoren tot de belangrijkste in 
Nederland en geven een bijzonder inkijkje in de Romeinse activiteit in deze 
gebieden. Deze 43,6 km lange route neemt je mee over Romeinse wegen, 
paden die al meer dan tweeduizend jaar geleden bewandeld werden door een 
vernuftig volkje. Volg knooppunten: 89-97-51-101-53-54-55-56-59-58-57-88-89.
Start- en eindpunt: Station Miljoenenlijn, Stationstraat 22, Simpelveld.

Parkstad Roode Beek MTB-route, Brunssum - In de afwisselende regio Parkstad 
Limburg liggen vijf onderling verbonden mountainbikeroutes. De lus MTB-route 
Brunssum (Roode Beek) is de meest noordelijke, die je door de schitterende 
omgeving van Schinveld en Brunssum brengt. Op deze 10,9 km lange route 
verken je het Schutterspark, de loop van de Roode Beek en de Schinveldse 
Bossen met zijn hoge naaldbomen en velden waar de runderen vrij grazen. 
Je begint deze mountainbikeroute bij Park het Plateau in Brunssum en ook 
onderweg kun je pauzeren bij een fijne horecagelegenheid, zoals het kleine, 
authentieke 'Bie de Tantes'. Deze mountainbikeroute volg je via de houten palen 
met daarop de geel-blauwe MTB-plaatjes. Start- en eindpunt: Klimbos Park het 
Plateau Brunssum, Ganzepool 17, Brunssum. 

Wandelroutes:
Achteromkijk-route Voerendaal - Deze 7,3 km lange wandelroute voert je door 
het prachtige gebied in en om Ubachsberg. Voerendaal is een gemeente die 
je na deze wandeling zeker als een verrassende ontmoeting’ zult ervaren. Je 
start ‘de Achteromkijkroute’ bij de parkeerplaats van de Bernardushoeve op 
de hoek van de Mingersborgweg en de Vrouwenheideweg. Hier kun je ook een 
lekker kopje koffie krijgen. Deze route is bewegwijzerd (linksom) via de speciale 
wit-groene Achteromkijkroute-bordjes. Let ook op de speciale 'achteromkijk-
symbolen' en de 'bezienswaardigheden/panoramische-uitzichtsbordjes' 
onderweg. Je kunt bij downloaden ook nog een separate wegbeschrijving 
downloaden. Indien je opmerkingen hebt over de route dan kun je deze 
melden via routepunt@visitzuidlimburg.nl. Een complete wandelkaart evenals 
een verkoopboekje met vele tientallen andere wandelroutes in deze regio 
zijn eenvoudig te bestellen via www.visitzuidlimburg.nl/webshop. Van de 
achteromkijkroute is ook een verkoopboekje gemaakt. 
Start- en eindpunt: Mingersborg 20, Voerendaal.

Vaals V2 Holset - Deze gemakkelijk af te leggen wandelroute is ongeveer 
6 kilometer lang. Hij voert je door het gebied rondom Vaals en Holset, 
waar je geweldige uitzichten krijgt over de Zuid-Limburgse heuvels. De 
route zal je authentiek Limburg laten zien. Onderweg zul je verschillende 
bezienswaardigheden tegenkomen. Een daarvan is het prachtig gelegen Kasteel 
Vaalsbroek, een groot landgoed met landhuis, park en fonteinen dat midden op 
de helling van een heuvel ligt. Ook de blikvanger van Holset, de Lambertuskerk, 
zul je voorbijlopen. Van een afstandje zul je ook klooster de Esch zien, een 
monumentaal landhuis dat de status van een rijksmonument heeft gekregen. 
Parkeren gaat gemakkelijk in Vaals of Holset. De route is te volgen via de rode 
paaltjes. Start- en eindpunt: Holset 58, Lemiers.

Familiewandeling Vijlen-Vaals - Wandelen door het heuvelland is al erg fijn, 
maar het wordt alleen nog maar leuker als je er een spannende 5,7 km lange 
speurtocht bij kunt doen. Op de Familiewandeling vanaf Vijlen voor kleine 
speurneuzen voeren de jonge slimmeriken opdrachten uit en worden ze 
echte kenners van vakwerk, koeien en de Geul. Wie goed zijn best doet, wacht 
misschien wel een kleine verwennerij in hotel Vijlerhof… Deze wandelroute is niet 
bewegwijzerd, maar wel eenvoudig te downloaden als pdf. Je begint en eindigt 
de tocht bij hotel Vijlerhof, waar je ook uitstekend kunt parkeren.
Start- en eindpunt: Hilleshagerweg 2, Vijlen.

Pauline von Borghese-route, Kerkrade  - Vlak over de Duitse grens bij Kerkrade 
zie en voel je aan alles dat je in het buitenland zit. In het dal van de meanderende 
beek de Worm zie je spectaculaire hoog- en laagverschillen, snoezige Duitse 
huisjes en echte ruwe rotspartijen. De 10,9 km lange wandelroute Pauline von 
Borghese voert je door een ongerept natuurgebied waar de ijsvogel en de bever 
zich thuis voelen. Als je trek hebt in koffie, dan trek je de bewoonde wereld weer 
in bij het pittoreske dorpje Kohlscheid. Deze avontuurlijke wandelroute is niet 
bewegwijzerd, maar wel gemakkelijk te downloaden als separate pdf.  
Start- en eindpunt: Zum Blauen Stein 48, 52070 Aken.

Geulhemermolen en Kasteel St. Gerlach, Valkenburg - Natuurlijk is Valkenburg 
prachtig, maar het nabijgelegen Houthem doet er niet voor onder. Wanneer je 
de 5 km lange wandelroute via de zwarte paaltjes neemt, dan zie je het adellijke 
Château St. Gerlach, het gangenstelsel van de Geulhemmergroeve en de St. 
Ronald McDonald Kindervallei, het meest speelse gebouw in Zuid-Limburg dat 
is ontworpen door de befaamde Weense architect Hundertwasser. Om de rust 
te garanderen vragen wij je het terrein zelf niet te betreden – van buitenaf heb 
je al goed zicht op dit grote, opvallende gebouw. Je wandelpauze houd je bij de 
Geulhemermolen, aan de oever van de Geul bij het grote waterrad. Parkeren kan 
gemakkelijk in Houthem, maar ook met de trein is dit prachtige plaatsje goed 
bereikbaar. Start- en eindpunt: Geulweg 34, Berg en Terblijt.
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UW PROFESSIONELE ADRES VOOR ONDERHOUD, 
REPARATIE EN LEVERING VAN BETROUWBARE 
OCCASIONS TEGEN SCHERPE PRIJZEN.

www.sha-aam.nl
06 84 66 65 16

Rijksweg 31
Nijswiller

Ben jij 13 jaar of ouder? Wil je extra geld verdienen? En vind je het 
fijn om je eigen tempo te bepalen? Word dan bezorger bij Spotta! Je 
bezorgt dan dit weekblad en eventueel folders. Alles wordt bij jou 
thuis afgeleverd. Je hoeft er niet voor thuis te blijven. Je bepaalt je 
eigen tijd en tempo. Zo heb je nog voldoende tijd over voor sport, 
huiswerk en andere hobby’s.

Extra geld
verdienen?

✔Vanaf 
13 jaar

✔Bij jou in 
de buurt

✔Eigen 
tempo

Word bezorger bij Spotta!

Lees meer informatie en meld 
je aan op foldersbezorgen.com

✔Eigen 
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Neem 
je hobby 
mee naar 
je werk. 

Bij Sevagram krijg je de 
ruimte om te doen waar je 
hart ligt. Zo is coördinator 
muziek Ingrid niet alleen 
thuis veel met muziek bezig. 
Ook bij Sevagram maakt 
ze samen met bewoners 
muziek voor een extra stukje 
welzijn.  

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


