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BACK TO SCHOOL
Jaaaaa…….we mogen weer!! De koffers zijn nauwelijks uitgepakt
of het nieuwe schooljaar staat alweer voor de deur. De Limburgse
scholen waren dit jaar als laatste in de rij. Voor enkele scholen
was het voor de zomervakantie al mogelijk de poorten te openen,
maar nu mag toch echt iedereen terug naar school. Hoe fijn
is dat? Zowel leerlingen als docenten hebben hier lang naar
uitgekeken en is het eindelijk zover dat zij elkaar live spreken,
samen lachen en onderling verhalen delen. Helaas dienen we met
z’n allen nog alert te blijven en gelden er nog steeds beperkende
maatregelen. Je leest ze hier, aangevuld met persoonlijke
ervaringen en leuke nieuwtjes.
Om nog een beetje na te genieten van de Spaanse zon, hebben
we bovendien een heerlijk recept klaargezet dat in een
handomdraai op tafel kan worden getoverd. Smakelijk eten en
veel leesplezier!
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RECEPT VAN DE MAAND: SPAANSE PAËLLA

Maanduitgave Parkstad Leeft!

Net terug van vakantie uit Spanje wil je thuis zeker wel eens zelf die heerlijke pan Paëlla namaken die je
op het zonovergoten Spaanse terras opgediend hebt gekregen om toch weer even dat vakantiegevoel
terug te halen. Paëlla is hét nationale gerecht van Spanje en komt uit
het gebied rond Valencia. De basis bestaat uit rijst, saffraan en olijfolie,
aangevuld met verschillende ingrediënten die per streek verschillen.
Vaak zit in paëlla kip, chorizo, garnalen en doperwten. Het gerecht krijgt zijn
Spaanse temperament door de toevoeging van rode peper.
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PAËLLA MET KIP, CHORIZO EN GARNALEN (4 PERS.)
INGREDIËNTEN:
• 200 gr chorizo worst
• 1 ui
• 400 gr kippendijen (in blokjes)
• 200 gr grote garnalen
• 20 venusschelpen of kokkels
• 300 gr paëlla rijst (of risotto rijst)
• 200 gr erwtjes (diepvries)
• 2 paprika's
• 1 rode peper
• Snufje gerookte paprikapoeder
• 1 zakje saffraandraadjes
• Half blik tomatenblokjes
• 1 liter kippenbouillon (van bouillonblokjes)
• 1 citroen
• verse peterselie
BEREIDINGSWIJZE:
Snijd de chorizo in stukjes. Bak deze (zonder olie) in een grote paëlla of wokpan. Als de chorizo iets
krokant is geworden, haal je de stukjes uit de pan en laat je ze uitlekken. Laat het vet in de pan.
Voeg de blokjes kip toe aan de pan en bak mee tot deze rondom aangebakken is (hij hoeft nog niet gaar
te zijn). Gebruik je rauwe garnalen dan kun je ze even meebakken met de kip. Voeg de paprika’s in blokjes,
ui en rode peper toe en roerbak even mee.
Doe de rijst erbij en schep goed door. Voeg de saffraan toe aan de bouillon. Voeg de tomatenblokjes en
paprikapoeder toe en schep er 2 soeplepels bouillon bij en laat dit al roerend door de rijst opnemen.
Herhaal dit tot de rijst ongeveer gaar is, dit duurt ca 18 minuten. Het kan zijn dat je wat bouillon over hebt.
Doe halverwege ook de erwtjes (bevroren), gebakken chorizo en de venusschelpen erbij en laat deze
garen in de paëlla. Sluit de pan af met een deksel. Als je voorgekookte garnalen gebruikt, kun je die samen
met de erwtjes en kokkels toevoegen, zodat deze ook meewarmen.
Proef of de paëlla goed op smaak is en voeg eventueel een beetje peper, zout of iets pittigs toe.
Besprenkel de paëlla voor het serveren met wat citroen en garneer met schijfjes citroen en peterselie.
Serveertip: Serveer de paëlla met wat brood en aioli.
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JULI-EDITIE PARKSTAD LEEFT!
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DE JUISTE OPLOSSING WAS: 'Alles voor uw tuin en
terras'
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De prijzen, aangeboden door
Steenplaza Tuin en Terras in Nuth:
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1ste Prijs: Tuinset t.w.v. € 299,00
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N.B. de redactie is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de advertenties in deze uitgave

PUZZELWINNAARS

Dhr. W. Oostelbos, Vaesrade

2de Prijs: Waterton/bloembak t.w.v. € 219,00
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AARDRIJKSKUNDE
BIOLOGIE
BOEKEN
ETUI
GESCHIEDENIS
GYMNASTIEK
JUFFROUW
KAFTEN
KLASLOKAAL
LERAREN
LESROOSTER
LESSENAAR
NATUURKUNDE
NEDERLANDS
OPLEIDING
SCHEIKUNDE
SCHOOLBANK
SCHOOLBORD
SPEELPLEIN
STUDIEJAAR
WISKUNDE

Oplossing

Dhr. G. Hazelhof, Heerlen

3de Prijs: Tuindouche t.w.v. € 127,50
Mevr. V. Royen-Kruijels, Vijlen

Iedereen van harte gefeliciteerd! De winnaars worden
zo snel mogelijk benaderd voor het in ontvangst nemen van hun welverdiende prijs.

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.

Mijn grote
winkelplezier

SHOWBAND CORIO HEERLEN
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DSlagwerk
instructeur Pasveerkorps Leeuwarden
wereldkampioen show WMC 2017

13:00 - 14:30 uur workshop voor eigen leden
15:00 - 17:00 uur open repetitie voor slagwerkers

Speel jij zelf ook slagwerk,
kom dan meedoen.
Trommels en stokken zijn aanwezig.

Randweg 18, 6431 AA in Hoensbroek
ingang Jeugrubbenweg

Showband Corio, gevestigd in Mariarade (Hoensbroek) is een showband in fanfarebezetting. Wij hebben
de coronaperiode, mede dankzij onze enthousiaste leden, instructeurs én een eigen repetitielokaal, goed
doorstaan. Wij repeteren op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur en worden regelmatig gevraagd voor
onder andere optredens in binnen- en buitenland tijdens taptoes, bloemencorso’s en streetparades. Vanaf
medio september start onze vereniging met de voorbereidingen voor deelname aan het Wereld Muziek
Concours 2022 te Kerkrade op het onderdeel marsparade. In het verleden heeft ons dit al menigmaal een
gouden medaille opgeleverd.

Nieuwe bandleden gezocht

Om het ledenaantal uit te breiden, zijn we op zoek naar jou! We hebben nog plek voor een trompet, saxofoon,
tuba en sousafoon. Maar ook voor snaredrum ben je van harte welkom. Bespeel jij een van deze instrumenten
of heb je dat in het verleden gedaan en wil je deze hobby weer oppakken, dan ben je uiteraard van harte
welkom. Ook het lidmaatschap van harmonie, fanfare of schutterij is goed te combineren met de showband.
Voor geïnteresseerde slagwerkers wordt er op 9 oktober vanaf 15.00 uur een slagwerk workshop/open
repetitie gehouden onder leiding van David van der Heide (Pasveer korps Leeuwarden). Op 20 november is er
een blaaswerkworkshop/open repetitie onder leiding van Frank Zijlstra (Advendo Sneek). De showband speelt
eenvoudige, populaire covers van onder andere Queen, Deep Purple, ZZ top, Lady Gaga, Kiss, Phil Collins, Stones,
Anouk, Bruno Mars en Santana. Op deze muziek wordt ook de marsparade geschreven. Ook jij kunt lid worden
van Showband Corio en volgend jaar deelnemen aan het WMC te Kerkrade. Je bent van harte welkom op de
woensdagavond om kennis met ons te komen maken.

Dus kom gerust even binnenlopen...

www.showbandcorio.com

DE TANDPROTHETICUS AAN HET WOORD
Een tandprotheticus is een eerstelijnszorgverlener die gespecialiseerd
is in het aanmeten en vervaardigen van een kunstgebit; dus patiënten
kunnen rechtstreeks een afspraak bij ons maken voor een behandeling.
We hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars, waardoor het
declareren en de vergoeding door het ziekenfonds soepel verloopt.

EXTRA

BOODSCHAPPEN DIENST:

Kant en klaar maalt�den
Gratis gekoeld thuisbezorgd
Geen verplichtingen

WWW.ALLE-SMAKEN.NL
0475-744070
045-5284012

Tandprothetische praktijk Heerlen is in 1993 opgericht door Mark
Verdoes. Hij was begin jaren 90 één van de weinige Tandprothetici hier in
de regio. De toeloop van patiënten liet dan ook niet lang op zich wachten,
waardoor er door de jaren heen een behoorlijk patiëntenbestand is
opgebouwd met als gevolg dat het team werd uitgebreid.
In 2012 is Dominique Conings in de praktijk komen werken, eerst als
tandtechnicus en vervolgens doorgegroeid tot tandprotheticus.
Hierdoor hebben we de ruimte gekregen om ons verder te ontwikkelen in
de digitale werkwijze die in de tandtechniek tegenwoordig plaats vindt.
Dit in combinatie met de jarenlange ervaring van Mark Verdoes
maakt dat we bij TPP Heerlen een team hebben dat garant staat voor een
optimaal resultaat.
We hebben een wederzijdse samenwerking met tandartsen en
implantologen, dit wil zeggen dat we onze patiënten kunnen
doorverwijzen indien nodig, maar we merken ook dat er steeds meer
tandartsen zijn die hun patiënten naar ons doorverwijzen als de situatie
in de mond zodanig verslechterd is, dat er een oplossing moet komen in
de vorm van een kunstgebit.
Wij zorgen dan eerst voor
een tijdelijke prothese en
begeleiden hen dan door het
proces om uiteindelijk tot een
definitieve prothese te komen
wanneer de wonden geheeld
zijn. Dit gebeurt natuurlijk
volledig in samenspraak met de
patiënt en rekening houdend
met de wensen die hij of zij
heeft over hoe het nieuwe gebit
er moet uitzien.

SHOW
outlet voor
ROOM De
showroommodellen
MODELLEN van topmerken
Groot aanbod topmerken

www.showroommodellen.nl
Hoge kortingen

OP ZOEK NAAR LEUK WERK?

Direct leverbaar

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:

Topform Piuma 3-zitsbank

ZOEKT PERSONEEL

Voor ons restaurant “De Vallei”, onze bar/lounge en ons verwarmd terras zijn
wij op zoek naar de volgende functies om ons team te versterken:

Leolux Girisha vloerkleed

Sous Chef ( Full Time)

Wij zijn op zoek naar een gepassioneerde Sous Chef.
Ben jij een ambitieuze team player die passie heeft voor het vak en wil je
graag op hoog niveau werken dan ben je van harte welkom in ons team.
•
Aantoonbare relevante werkervaring
•
Creatief en innovatief

Medewerker bediening

-37 %

-34 %

van € 2.999,- voor

1.895,-

Roll & Hill Modo hanglamp

van € 2.275,- voor

1.495,-

Auping Original Dublin boxspring

Ter uitbreiding en versterking van ons team zijn wij op zoek naar een
enthousiaste collega die onze gasten een onvergetelijke beleving wil laten
genieten. Ben jij een goedlachse dame of heer, dan ben jij degene die wij zoeken.
•
Uren in overleg

Medewerker Ontbijt/ Housekeeping

Ben jij helemaal in je nopjes als alles lekker schoon, verzorgd is en blinkt als
een spiegel? Zie jij het als een uitdaging om elke dag weer opnieuw onze
gasten in de watten te leggen tijdens het ontbijt? Dan ben jij de persoon die
ons team komt versterken.
•
Werktijden 7.30 – 15.00 uur
•
Dagen in overleg

Voor alle functies geldt:
Reiskostenvergoeding per km en bovengemiddeld salaris

-64 %

Heb jij interesse in een van deze
functies en voldoe je aan het profiel?

-40%

van € 1.380,- voor

499,10

Stuur dan je CV en motivatie naar
info@slenakervallei.nl
t.a.v. Monique & Wim

van € 1.280,- voor 768,-

Voor meer informatie kun je contact opnemen;
Slenaker Vallei, Boutique Hotel & Restaurant
Dorpstraat 1 - 6277 NC Slenaken
06 46161898/ 06 12432165
www.slenakervallei.nl

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

www.showroommodellen.nl

Prijswijzigingen en mogelijke typefouten onder voorbehoud.
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Houvast bij werk

Al drie jaar uw
volledige eigen
zorgbijdrage betaald?
Kijk dan of u recht heeft op
een tegemoetkoming.

Voorwaarden:
-

U woonde op 1-1-2021 in gemeente
Brunssum, Landgraaf of de voormalige
gemeente Onderbanken;

-

U heeft uw eigen risico van de
zorgverzekering helemaal verbruikt
in 2018, 2019 en 2020;

-

En u heeft een laag inkomen.
(op onze website leest u wat een laag inkomen is)

De vergoeding kunt u vanaf 1 september 2021
aanvragen op www.isdbol.nl. Het bedrag staat
dan de volgende werkdag al op uw rekening.

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

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

Vragen?

U kunt ons bellen op 045-5253747.
Bereikbaar op maandag tot en met donderdag
tussen 9.00 en 16.00 uur.
En op vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur.

OFFICIËLE ONTHULLING 'ODE AAN KERKRADE-WEST'
Vanaf november 2020 zijn een drietal cultuurmakers samen met De Positieve Stad
in verschillende activiteiten op zoek gegaan naar de gedachten en verhalen van
bewoners over het verleden, het heden en de toekomst van Kerkrade-West.
De opgehaalde input van de
bewoners is verwerkt tot een
bijzondere muur-schildering,
een muziekstuk en een
videoclip, welke officiëel
worden onthuld op zaterdag
2 oktober.
Iedereen is van harte welkom
om deze onthulling op die
datum vanaf 13.00 uur bij te
wonen in Café Wilhelmina in
Kerkrade.
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BIOGRAFIE VAN LAATSTE PROMINENTE

SCHAESBERGSE TACHTIGER
Op maandag 13 september verschijnt 'Gendelettre, de eerste
biografie van de beroemde Landgraafse Tachtiger Frans Erens
(1857-1893).
Deze geïllustreerde, 564 pagina’s tellende 'Gendelettre' met
luxe hardcover vertelt het wonderlijke verhaal van een ambitieuze Zuid-Limburgse jongen die binnen de kortste keren een
bekende schrijver wist te worden, eerst in Parijs, vervolgens
in Amsterdam. Het is een verhaal vol alcohol en bloemen van
het kwaad, maar ook van innige vriendschappen en liefde voor
Limburg. De titel verwijst naar de gelijknamige roman uit 1891
van Parijzenaar Paul Belon, waarin deze zijn Limburgse vriend
portretteert als de prototypische man van de letteren. Niet
eerder herdrukte teksten van Erens verrijken het boek, dat tal
van primeurs bevat.
Biograaf Jean Frins (1982), Schaesbergenaar, begon zijn onderzoek op verzoek van zijn werkgever, Sorbonne Université.
Hij werd begeleid door Mary Kemperink, specialist van het
beschreven tijdvak, en Kees Snoek, de ervaren biograaf van
schrijver E. Du Perron.
Gendelettre, nummer 28 in de Moddersproak literaire reeks
kan bij iedere boekhandel worden besteld onder gebruikmaking van het ISBN-nummer: 978-90-826310-7-4

Hovenstraat 135
6374 HC Landgraaf

Programma
•
•
•
•
•

Vlaai, drankjes en gezelligheid
Tekst en uitleg over de muurschildering
Presentatie videoclip 'Ode aan Kerkrade-West'
Officiële onthulling met wijkwethouder Leo Jongen en de kinderburgemeester
Een gratis, uniek presentje voor alle aanwezigen

Aanmelden kan via sidney@depositievestad.nl of whatsApp: 06-24534613.
We hopen op een grote opkomst!

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

Algemene tandheelkunde
Esthetische tandheelkunde
Tandprothetische zorg

Dé tandheelkundige,
tandprothetische en
implantologiepraktijk
onder één dak.
MOOIE GEZONDE TANDEN VOOR IEDEREEN
Pro-tand is een tandheelkundig centrum met
specialisme esthetische tandheelkunde. In Landgraaf
vinden we de mondzorg praktijk Pro-tand, gericht op
het herstel van het gebit met uitgangspunt mooie
gezonde tanden.

MOOIE GEZONDE TANDEN VOOR IEDEREEN
pro-tand een tandheelkundig centrum met specialisme esthetische
tandheelkunde. In landgraaf vinden we de mondzorg praktijk protand, gericht op het herstel van het gebit met uitgangspunt mooie
gezonde tanden.
BEHANDELPLAN
Met iedere patiënt maken wij een persoonlijk behandelplan gericht
op de wensen van de patiënt. Hierbij worden de wensen van de
patiënt in kaart gebracht en daarna de mogelijkheden besproken.
Door middel van de nieuwste technologie kunnen de esthetiek
vaak enorm verbeteren, denk hierbij aan kronen, facings etc.
TEAM
Het team bestaat uit diverse behandelaars waaronder een esthetische tandarts, mondhygiëniste en tandprotheticus. Daarnaast is
er inpandig een eigen laboratorium.

BEHANDELPLAN
Met iedere patiënt maken wij een persoonlijk
behandelplan gericht op de wensen van de patiënt.
Hierbij worden de wensen van de patiënt in kaart
gebracht en daarna de mogelijkheden besproken.
Door middel van de nieuwste technologie kunnen wij
de esthetiek vaak enorm verbeteren, denk hierbij aan
kronen, facings etc.
TEAM
Het team bestaat uit diverse behandelaars waaronder
een esthetische tandarts, mondhygiëniste en
tandprotheticus. Daarnaast is er inpandig een eigen
tandtechnisch laboratorium.

Vanaf schooljaar
2021/2022 zijn
CITAVERDE College,
Wellantcollege en
Helicon Opleidingen
samen Yuverta.

Meer weten?
Ga naar yuverta.nl

HOT, HOTTER, YUVERTA
Voel je thuis bij Yuverta vmbo – mbo Heerlen
Als we in het verleden spraken over ‘de groene school’ werd direct de link gelegd met
het CITAVERDE College; een VMBO-opleiding die haar studenten voorbereidde op een
vervolgstudie in het MBO en een divers aanbod van MBO opleidingen in de groen-blauwe sector. Vanaf het nieuwe schooljaar 2021-2022 heeft CITAVERDE echter de handen
in elkaar geslagen met collega-scholen Wellantcollege en Helicon. Met 53 opleidingen
VMBO en MBO op 44 locaties mag Yuverta zich met trots de grootste groenopleiding
van Nederland noemen. Wij spraken Marij Dings, senior schoolleider, Simone Sauren
(opleidingsmanager MBO) en Rob Steinschuld (schoolleider VMBO).
Terwijl de locaties van CITAVERDE College in Limburg gevestigd waren, bevond het
Wellantcollege zich voornamelijk in de Randstadgebied tot en met regio Utrecht en
Helicon in de regio Brabant. Drie gerenommeerde groene instellingen die middels de
recente krachtenbundeling op het gebied van innovatie, nóg meer studieaanbod in
huis hebben. Door ieders specialismen aan elkaar te koppelen, vormen zij op zowel
VMBO- als MBO-niveau een ideale opleidingssynergie op het gebied van duurzaamheid,
natuur, energie, klimaat, voeding en biodiversiteit. Hiermee lopen zij voorop en bieden
met een moderne professionele opleiding een brede basis voor hun studenten.

“Yuverta…
de groene motor
voor duurzaamheid”
Marij Dings

THUIS IN DE TOEKOMST

De naam Yuverta staat voor: ‘Thuis in de toekomst’. “Door het bieden van een goed
thuis met geborgenheid kunnen studenten zich van hieruit doorontwikkelen”, aldus
Marij. “Wij faciliteren alles wat zij nodig hebben om via het blauw-groene pad van Yuverta succesvol door te stromen naar een vervolgopleiding of een baan in de meest
besproken sector van de wereld. Wij mogen dan ook met trots zeggen dat wij de ‘hotste’ opleiding ooit zijn, want laten we eerlijk zijn, hebben we het eens een dag niet over
het klimaat, duurzaamheid, natuur, water en voeding? In deze sectoren liggen daarom
niet voor niets de beroepen van de toekomst.”

SAMENWERKING EN INNOVATIE

“Bij Yuverta besteden wij veel aandacht aan innovatie en kennisdeling”, vult Simone
aan. “Zo hebben wij veel contact met bedrijven en kennisinstituten in de omgeving,
zoals Universiteit Maastricht, Universiteit Wageningen, de Provincie, Brightlands, GaiaZoo, de branchevereniging voor bloemisten en ga zo maar door. Bovendien kunnen
studenten bij diverse lokale ondernemers, zowel theorie als praktijk op unieke locaties
uitoefenen en toepassen. Te denken valt aan bedrijven als BijStox (Roermond), Anytime

Fitness (Valkenburg), Dierenbescherming (Born) en Kinderboerderij Daalhoeve (Maastricht). Daarnaast biedt ons uniek Limburgse landschap een enorme biodiversiteit
met een centrale ligging ten opzichte van onze buurlanden en is het vanwege het
grote natuurgebied een van de prachtigste hotspots voor flora en fauna. Kortom, een
gebied waarop al onze voorkomende opleidingsthema’s toegepast kunnen worden.”

GROEN IS DE TOEKOMST

Steeds meer jongeren zijn zich bewust van ons leefklimaat en de veranderingen die
zich hierin de laatste jaren in rap tempo hebben voorgedaan. “Juist voor hen willen
wij een thuis bieden, van waaruit zij zich kunnen ontwikkelen om de wereld in stand
te houden en te verbeteren”, vertelt Rob tijdens een rondleiding door het dierenverblijf. “Het is ons streven de jongeren praktisch en zoveel mogelijk buiten in de natuur
te laten leren. Een natuur die wij hier enigszins proberen na te bootsen. Wij laten de
studenten kennismaken met de dieren die er in verblijven en hoe deze het beste te
verzorgen. Daarnaast leren wij hen op een commerciële manier te handelen door hen
bijvoorbeeld tijdens het bloemschikken bewust te maken van de prijs van een samengesteld boeket bloemen, zodat ze ook op die manier klaargestoomd worden voor de
(groene) toekomst. Want één ding staat als een paal boven water, werkgevers staan
nu al te springen om vakmensen voor beroepen in de groensector, waarbij wij gerust
kunnen spreken van een baangarantie of een succesvolle doorstroom naar het HBO
bij het afronden van een van onze veelzijdige studies.”

Toostend het
nieuwe schooljaar in
Maandagochtend 8.30 uur op 6 september was het eindelijk zover dat de
scholen weer (bijna) als vanouds hun poorten konden opengooien om
hun leerlingen te ontvangen. Bij basisschool Frans Postma in Heerlerheide
deed men dit wel op een heel bijzondere manier.
Alle leerlingen en docenten kregen bij aankomst een frisdrankje met een
lekkernij erbij. Toostend werd op ludieke wijze afscheid genomen van een
voor velen vreselijke coronaperiode en anderzijds betekende dit de start van
een mooi en voorspoedig nieuw schooljaar.
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“Ondanks dat we aan het einde van vorig schooljaar ook al fysiek met z’n allen naar
school mochten, proefde je toch nog steeds een nasleep van de corona met een
vieze nasmaak. Met dit drankje hopen we deze nasmaak enigszins te hebben weggespoeld”, lacht Kim Schmitz, juf van groep 6.

Online lesgeven

“Hoewel we ons er met het hele team collega’s goed doorheen hebben geslagen
en elkaar goed hebben aangevuld en geholpen, was het online lesgeven toch wel
even een dingetje. Je merkte toch wel een verschil met de fysieke aanwezigheid van
kinderen in de klas. Achter een computer zijn de kinderen op een gegeven moment
duidelijk afgeleid, hetzij door het eentonig staren naar het scherm alsook door achtergrondgeluiden in huis. Hoewel het bij onze school nog wel meevalt, weet ik dat menig
leerling door corona een flinke leerachterstand heeft opgelopen, en zeker leerlingen
die sowieso al concentratieproblemen hadden. Middels extra lessen op de woensdagmiddagen en de invoering van een nationaal plan denken we hiermee enigszins
een inhaalslag te hebben bewerkstelligd en de ‘schade’ enigszins te hebben beperkt.
Uiteraard was niet alles zo negatief als het klinkt en hebben we ook veel van deze
manier van werken geleerd. Door meer aangewezen te zijn op het internet zijn we veel
bedrevener geworden in het vinden van lesmateriaal en online oefenmateriaal voor
bijvoorbeeld begrijpend lezen.”

Vrolijke snoetjes

“Het schooljaar 2021/2022 is in ieder geval al met iets minder beperkende maatregelen gestart, hetgeen iedereen duidelijk goed doet. We mogen weliswaar nog niet
met de kinderen op schoolreisje, het snotterbeleid en de 1,5 meter afstand tussen de
collega’s blijven nog even gehandhaafd, maar het feit dat we weer iedereen in levende
lijve zien, is al een hele verbetering. Want wat hebben we die knuffel met de leerlingen gemist, die lachende snoetjes en het gezellig samen leren en spelletjes doen”,
vertelt Kim. “Kinderen weten dat ze hier een veilige haven hebben en dat weten ze te
waarderen; hoe fijn het in het begin ook leek om een tijd niet naar school te hoeven,
ze hebben toch allemaal hun vriendjes en vriendinnetjes enorm gemist. Het nieuwe
schooljaar is in ieder geval goed begonnen en kan voor wat mij betreft niet meer stuk”,
aldus Kim.

BACK TO SCHOOL CORONARICHTLIJNEN
Alle scholen zijn gelukkig weer open en iedereen kan en mag weer op school les volgen. Een enkeling vond het wel lekker van
thuis uit werken, maar voor het gros van de leerlingen een enorme opluchting. De laatste categorie is blij weer dagelijks contact
met de medeleerlingen te hebben, gezellig bij te kletsen, samen te leren en de leraren weer eens te ontmoeten. I
edereen weer terug naar school, maar wat waren ook alweer de nieuwe coronaregels?
Basisregels
Voor elk schooltype gelden dezelfde basisregels, zoals handen wassen en laten testen bij de GGD bij klachten die lijken op corona.

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs:

Afstand houden
Basisonderwijs:
Onderwijspersoneel en andere volwassenen houden zoals altijd 1,5 meter afstand
van elkaar. Tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en volwassenen is 1,5
meter afstand houden niet verplicht. Hiermee wordt rekening gehouden in het
halen en brengen van leerlingen naar de school.

Afstand houden
Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden tot hun docenten. In het voortgezet
speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en praktijkgerichte lessen is 1,5 meter
afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel de norm. Scholen kunnen
hier alleen in specifieke situaties vanaf afwijken, bijvoorbeeld wanneer het
noodzakelijk is voor de veiligheid of bij onderwijsondersteunende zorg.

Zelftesten
Onderwijspersoneel krijgt het advies zichzelf twee keer per week testen op het
coronavirus, zonder dat daar een directe aanleiding toe is. Het personeel neemt
deze preventieve testen zelf thuis af. Dit hoeft niet als ze als immuun worden
gezien voor corona.

Zelftesten
Leerlingen krijgen ook het advies om zichzelf twee keer per week te testen op het
coronavirus. Zo helpen ze het coronavirus zo veel mogelijk buiten de schooldeuren
te houden. Scholen ontvangen hiervoor zelftesten. Hierbij geldt dat leerlingen en
medewerkers die als immuun worden gezien zichzelf niet meer hoeven te testen.

Mondkapje
Bij het basisonderwijs is het mondkapje niet meer verplicht en in het voortgezet
onderwijs dragen leerlingen en medewerkers een mondkapje als zij zich door de
school bewegen; bijvoorbeeld in de gang en de aula. Zittend in de klas mag het
mondkapje af.

Mondkapje
Bij het basisonderwijs is het mondkapje niet meer verplicht en in het voortgezet
onderwijs dragen leerlingen en medewerkers een mondkapje als zij zich door de
school bewegen; bijvoorbeeld in de gang en de aula. Zittend in de klas mag het
mondkapje af.

Corona en regels voor hogescholen en universiteiten
De 1,5 meter afstandsregel geldt niet meer in het hoger onderwijs. Wel zijn er andere maatregelen. Zoals het dragen van een mondkapje buiten de collegezalen en een
maximale groepsgrootte van 75 studenten per ruimte.

Afbeelding getekend door Gwen Kappes,
leerling op De Nieuwe Thermen

De Nieuwe Thermen 5 jaar

Alweer zes jaar geleden begon
De Nieuwe Thermen met
dromen en denken over een
nieuw onderwijsconcept.
Daarna moesten die dromen en gedachten worden
omgezet in actie: durven en
doen. Inmiddels is dat nieuwe
concept al vijf schooljaren
werkelijkheid.

Met een gepassioneerd team en
de durf van steeds meer ouders
en leerlingen om te kiezen voor dat
‘andere concept’ staat de school nu
helemaal in bloei. Natasja Jacobs, teamleider
op De Nieuwe Thermen: “De keuze voor een middelbare school is niet gemakkelijk. Je moet een school kiezen die bij je past. We zijn blij
dat steeds meer ouders en leerlingen zich thuis voelen bij ons concept en op onze
school.”

Jubileum

De Nieuwe Thermen vierde voor de zomervakantie het eerste lustrum met alle medewerkers die nauw betrokken zijn of waren bij de opbouw van de school. Ron Bonekamp, voorzitter College van Bestuur van SVO|PL, complimenteerde het team met het
feit dat het in vijf jaar tijd een gezonde school heeft opgebouwd die toekomstbestendig is en waar collega’s de lat hoog leggen. Zowel voor zichzelf als voor de leerlingen.

Persoonlijke benadering

Op De Nieuwe Thermen leren leerlingen door een persoonlijke benadering de juiste
balans te vinden tussen alle kennis en vaardigheden die ze in de toekomst nodig
hebben. Vakken worden gecombineerd in domeinen en door thematisch te werken
ontdekken leerlingen sneller verbanden en begrijpen ze waarom ze iets leren. Het is

255

natuurlijk leuker, maar zeker ook leerzamer, om hoeken te leren meten bij
gymoefeningen dan uit een wiskundeboek of om een robot te tekenen
waarbij ook wiskundige vaardigheden zichtbaar zijn.
9
Leerlingen worden uitgedaagd om hun talenten en interesses te ontdekken en te
ontwikkelen. Geen uitdaging uit de weg gaan, maar telkens weer nieuwe en niet voor
de hand liggende stappen zetten. “Ieder kind is uniek en groeit vanuit zijn of haar eigen kracht. Bij ons staan de persoonlijke ontwikkeling en de autonomie van leerlingen
centraal,” vertelt Chantal Arnoldussen, docent Kunst & Ontwerpen en mentor-coach.
“Leerlingen maken met hun mentor-coach afspraken over hun doelen en leerroute.
Een deel van het onderwijsprogramma mogen leerlingen zelf invullen op basis van
hun leerstijl, interesses en doelen. Zo helpen we leerlingen het beste uit zichzelf te
halen.”

Leren in de praktijk

De Nieuwe Thermen heeft een groot netwerk opgebouwd aan partners die maar wat
graag leerlingen ontvangen. Natasja vervolgt: “We zoeken echt de verbinding met
onze omgeving. Tijdens het wekelijks leerlab staat leren in de praktijk centraal. Leerlingen vliegen de wereld in en halen die wereld naar binnen. In het verlengde daarvan
zijn we onlangs ook partner geworden van JINC. Onze leerlingen gaan via de snuffelstages van JINC in de praktijk kennismaken met allerlei beroepen om te ontdekken
wat bij hun talenten past en ze leren solliciteren”.
De Nieuwe Thermen is een school voor leerlingen met een schooladvies vmbo-t en/of
havo. Na het derde jaar gaan leerlingen door naar het eindexamenjaar vmbo-t of ze
stappen over naar een andere school voor de bovenbouw havo. Natasja: “Dat kan best
spannend zijn voor leerlingen en hun ouders, maar inmiddels hebben we de eerste
trotse leerlingen met hun havo-diploma teruggezien op onze locatie. Ook leerlingen
die na het vmbo naar het mbo zijn gegaan, komen geregeld nog eens langs. Zij ervaren een voorsprong omdat er op De Nieuwe Thermen, naast het opdoen van vakkennis, veel aandacht is voor onder andere ict-vaardigheden, plannen, samenwerken,
probleemoplossend werken en presenteren. Dat we de leerlingen goed voorbereiden
op de overstap naar vervolgonderwijs, daar zijn we natuurlijk trots op.”
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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!

Even helemaal het roer om

Iedereen maakt in zijn leven keuzes die hem of haar het beste lijken. De een
maakt deze op basis van logische gebeurtenissen in het leven, terwijl de ander
noodgedwongen beslissingen neemt als gevolg van onvoorziene veranderingen
en omdat de tijd er gewoonweg rijp voor is. Wij spraken de Weltense Nathalie
Coolen-Sevriens over haar besluit het roer volledig om te gooien.
Na de MDS-opleiding in Heerlen succesvol te hebben afgerond, was het voor
Nathalie een logisch gevolg dat zij in de detailhandel terecht zou komen. “Tijdens
mijn studie was ik als weekendhulp werkzaam bij een groot kledingbedrijf om
een centje bij te verdienen”, vertelt Nathalie. “Daarna heb ik nog in een stoffenwinkel, respectievelijk een kadoshop gewerkt alvorens uiteindelijk toch weer terecht te komen bij de vertrouwde omgeving van eerdergenoemd kledingbedrijf.
Hier heb ik in totaal 23 jaar met veel plezier als verkoopmedewerker gewerkt,
waarvan de laatste twee jaar in het Corio Center.”

Bewuste keuze

“Ik heb mezelf altijd voorgenomen om dingen in mijn leven te doen die ik leuk
vind”, vervolgt Nathalie. “Getuige de lange periode dat ik bij mijn vorige werkgever werkzaam was, heb ik er ook altijd met veel plezier gewerkt. Echter, de hele
detailhandel is de laatste jaren aanzienlijk achteruit gegaan. Dit was ook op het
werk duidelijk merkbaar. Door sterk verminderd respect en onvoldoende waardering bereikte het plezier op de werkvloer voor mij en mijn collega’s gaandeweg een dieptepunt. Dit was voor mij het uitgelezen moment om de knoop door
te hakken om te kiezen voor een totaal andere richting.”

Combi studie/werk

“Mijn man werkt inmiddels alweer zo’n 14 jaar als persoonlijk begeleider bij Radar.
Zonder dat hij mij heeft hoeven overtuigen, werd ik steeds enthousiaster over
zijn verhalen over deze organisatie en zijn werkzaamheden daar. Ik begreep van
hem dat er grote behoefte is aan mensen in de zorg en met name aan persoonlijk begeleiders die goed met mensen met een verstandelijke beperking kunnen
omgaan. Dit sprak me erg aan omdat ik toch een mensen-mens ben. Ik heb toen
direct gesolliciteerd. Al tijdens het eerste sollicitatiegesprek proefde ik een
heel andere cultuur dan dat ik gewend was. In plaats van targets halen, gaat het
hier om het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen. Het klikte van beide
kanten met het gevolg dat ik nu een driejarige BBL-opleiding via Vista College
Heerlen tot persoonlijk begeleider volg. Ik ga 1 dag naar school en de resterende
28 uur breng ik datgene wat ik heb geleerd in de praktijk in een woonvorm
in Kerkrade. Verder bied ik er ondersteuning in het huishouden en probeer ik
structuur te brengen in het leven van mensen met gedragsproblemen. Als ik dit
allemaal eerder had geweten, had ik allang voor dit beroep gekozen. Ik vind het
geweldig!”, lacht Nathalie.

Zomerfestival Voerendaal, een festival waar de culturele trots van Voerendaal van zich laat horen, jong
en oud mee komt genieten, verrassende ontmoetingen ontstaan tussen amateurs en professionals en
bijzondere plekjes samen (her)ontdekt worden. Veilig, maar wel samen. Anders, maar toch ook bekend.
Altijd verrassend. De organisatie en de vele deelnemers van het festival kunnen niet wachten u weer te
zien. Fysiek of online via de livestreams op Facebook. Muziek, lekker eten en drinken, wandelen, kunst,
poëzie en fotografie.

Tipje van de sluier

Om alvast kort iets te vertellen over de opening met ‘Circus Corona’ op vrijdag 17 september op een
wei in Weustenrade: Er is een fotografieworkshop van Peter Lambrichs en een schilderworkshop van
Nelleke Hollewijn. Het Muziekcollectief nodigt u van harte uit voor concerten van hun bands. En zowel IVN
Voerendaal als de WoW groep laten u te voet Voerendaal verkennen. Heeft u vorig jaar enorm genoten
van de drive-in? Ook die staat dit jaar in samenwerking met Filmhuis de Spiegel op de agenda met de
film Hors normes, de nieuwe film van het regisseursduo Éric Toledano en Olivier Nakache (de makers van
Intouchables). Dit jaar niet de enige film van het festival, want op vrijdag kunt u komen genieten van de
Zweedse film van Kay Pollak, As it is in heaven in de Laurentiuskerk van Voerendaal.
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Zomerfestival
Voerendaal
17 t/m 26 september
In combinatie met de Strous Cultuur Prijs 2021

Cultureel Voerendaal laat in het 10-daagse
cultuurfestival zien dat ze groot kan zijn met
haar eigen parels! Proeven, luisteren, zien en
voelen.

En alsof dat nog niet genoeg is een Wine, Dine en Jazz avond bij Wijngoed Fromberg, een
Spaanse avond bij Grandcafé Klumme, Open Hofjesdag, Ibiza Vibes bij de Bernardushoeve
en de sprookjesachtige kindervoorstelling In de Wolken door het Zuiderwind
Blazersensemble.
Strijkt u neer op het terras bij Happy Frites met een concert van Zangkoor Mélange,
gevolgd door Notes for Breakfast en als vaste prik verzorgt Jo Ortmans een lezing, dit
keer over de Freule van ’t Freuleshoes.
Voor de sluiting op zondag 26 september nodigt het Zomerfestival u uit voor een fair bij
Kasteel Puth.
Alle 25 evenementen kunt u bekijken op www.zomerfestivalvoerendaal.nl.
Blok dus in ieder geval uw agenda maar vast van 17 t/m 26 september!
www.facebook.com/zomerfestivalvoerendaal
www.zomerfestivalvoerendaal.nl

STROUS CULTUUR PRIJS 2021
Op zaterdag 18 september wordt in de Borenburg de Strous Cultuur Prijs 2021
uitgereikt binnen twee categorieën Uniek cultureel initiatief en Bijzonder
cultureel samenwerkingsinitiatief. De in te dienen voordrachten moesten hebben
plaatsgevonden tussen 1 maart 2018 en 1 maart 2021. Zeven verenigingen dingen mee
naar de drie prijzen.
Het festival wordt georganiseerd met de op dat moment geldende COVID-19
maatregelen, die tot het laatste moment nog kunnen worden aangepast. De
organisatie doet haar uiterste best het festival door te laten gaan op een veilige en
verantwoorde wijze, zodat de bezoekers heerlijk kunnen komen genieten.

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK HEERLEN
MAAK
D
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AK:
UW AFSPRA
2
045 572 99 9

Bij TPP Heerlen zijn we reeds meer dan 30 jaar gespecialiseerd in het vervaardigen van kwalitatieve kunstgebitten.
Continue investeren in de ontwikkeling van materialen en
technieken om de patiënttevredenheid zo hoog mogelijk te
houden is vanzelfsprekend. De dag van vandaag hebben
scanners, printers en andere digitale ontwikkelingen hun
meerwaarde in onze praktijk reeds bewezen. We hebben de
laatste jaren een digitale workflow ontwikkeld die vele voordelen biedt ten opzichte van de traditionele werkwijze. Voeg
hier nog onze jarenlange kennis en ervaring aan toe en we
zijn ervan overtuigd dat we voor iedere patiënt een optimaal
resultaat kunnen garanderen.
Aarzel dus niet en maak vandaag nog uw vrijblijvende afspraak
om samen te bespreken wat we voor u mogen betekenen.

Conings D.

Verdoes M.

Voordelen digitale werkwijze
• Verkorte behandeltijd, minder afspraken
• Betere pasvorm
• Sterkere kwaliteit
• Prothese verloren? Geen probleem, alle
gegevens worden digitaal bewaard. Wij
maken een exacte kopie binnen enkele dagen
Waarom TPP Heerlen?
• Ruim 30 jaar ervaring
• Persoonlijk patiënt contact
• Volledige serviceverlening
• Vooruitstrevend
• Nieuwste technologiën

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK HEERLEN | Van Karnebeekstraat 11 | 6415 EK Heerlen | 045 572 99 92
tppheerlen@home.nl | www.tandprothetischepraktijkheerlen.nl | E

Ontdek de nieuwe
Visit Zuid-Limburg
Experience HeerlenParkstad Het leukste
startpunt van
je bezoek aan
Parkstad!

#SamenTegenEenzaamheidHeerlen

Reis door de 5 tijdlijnen
van Parkstad:

Kom naar de Experience
en ontdek de stad!

→ Creëer je eigen digitale graffiti

City Escape
Eenzaa
→ m
Luister
naar
podcasts
van
Spel Heerlen
heid
kan ie inwoners
en
kenners
dereen
Kraak de codes en
overk→o Ontmoet
locals met tips
overje kind een vliegende start!
Gun
men
doorgrond Heerlen
stad en streek

met dit nieuwe spel!
Vanaf 2 jaar kan uw kind naar de peuteropvang. In iedere wijk
→ Spot de highlights op van
de Landgraaf en Kerkrade bieden we peuteropvang aan.

Je vindt ons in het Maankwartier,
Spoorplein 40 in Heerlen

levensgrote plattegrond

Alle kinderen mogen 16 uur per week naar de opvang en de

kosten zijn inkomensa�ankelijk,
zodat peuteropvang voor
Stadswandeling
Heerlen
→ Bekijk de Parkstad films
iedereen betaalbaar is!
in de cinema
Tijdens deze stadswandeling
Wij werken met een programma voor voor- en vroegschoolse

kmgoed
ontdek
je hoe
→ Ervaar interactieve storytelling
educa�e (VVE). Zo wordt uwvan
kind3,8
extra
voorbereid
op de

basisschool.

Heerlen zich ontwikkelde van
een Romeinse Nederzetting
Kijk voor al onze loca�es op onze website en meld je kind snel
tot de eigenzinnige en
aan!
→ Check de wisselexpositie,
moderne stad van nu.
kaarten, boeken, gidsen

→ Reis virtueel door Zuid-Limburg

→ visitzuidlimburg.nl/parkstad-experience

045 560 40 04

en streekproducten

10%

HOE BETROKKEN BENKORTING
JIJ
MET JE BUURT?
EN ZOU
Hoe betrokken ben jij met je Buurt? En zou je willen dat anderen betrokken zijn bij jou?
Op het gehele
assortiment
In de app van Buurtschakel maak je kennis met informele buurtvragen, kun je eigen hulp
JE WILLEN DAT
ANDEREN
Bij inlevering
van deze
bon.én je kunt zelf ook vragen stellen aan je buurtbewoners. Omdat ondernemers uit jouw
aanbieden
buurt die sociale betrokkenheid belangrijk vinden, belonen ze jou, inzichtelijk via diezelfde app,
BETROKKEN ZIJN BIJ JOU?
met lokaal voordeel (Buurtspecials)!
bij:

Wist je dat je je gratis kunt aansluiten bij Buurtschakel? Samen met duizenden andere personen
maak je dan deel uit van de Buurtschakel community. De unieke back-office helpt graag in jou vraag
In de app van Buurtschakel
maak jeben
kennis
informele
Hoe betrokken
jij metmet
je Buurt?
En zou jebuurtvragen,
willen dat anderen betrokken zijn bij jou?
of aanbod. Door aan te sluiten ben je maatschappelijk betrokken bij onze buurten en kun je behalve
kun je eigen hulp aanbieden én je kunt zelf ook vragen stellen aan
anderen
helpen genieten
lokaal
In de app van Buurtschakel maak je kennis met informele
buurtvragen,
kun jevan
eigen
hulpvoordeel.
je buurtbewoners. Omdat ondernemers uit jouw buurt die sociale
aanbieden én je kunt zelf ook vragen stellen aan je buurtbewoners. Omdat ondernemers uit jouw
deelnemer
van Buurtschakel help jij daadwerkelijk in verbinding en ben je een
betrokkenheid belangrijk vinden, belonen ze Als
jou,vrijblijvend
inzichtelijk
via diezelfde
buurt die sociale betrokkenheid belangrijk vinden, belonen ze jou, inzichtelijk via diezelfde app,
belangrijke schakel voor je Buurt!
app, met lokaal voordeel (Buurtspecials)! met lokaal voordeel (Buurtspecials)!
Dus schrijf je nu gratis in, download de app en blijf op de hoogte van buurtvragen en buurtspecials!
Wist
je dat
je je gratis kunt
aansluiten bij Buurtschakel? Samen met duizenden andere personen
Wist je dat je je gratis
kunt
aansluiten
bij Buurtschakel?
Wil je als ondernemer deel uitmaken van en een bijdrage leveren aan jouw digitale buurt? Dan
maak andere
je dan deel
uit van de Buurtschakel
community.
unieke
helpt graag in jou vraag
Samen met duizenden
personen
maak komen
je dan
deel
uitinDe
van
de back-office
we
graag
gesprek!
Bel naar 045 - 782 05 01 of meld je direct aan op de website.
of
aanbod.
Door
aan
te
sluiten
ben
je
maatschappelijk
betrokken
bij
onze
buurten
en kun je behalve
Buurtschakel community. De unieke back-office helpt graag in jou vraag
Buurtschakel
is actief in Maastricht, Parkstad en Heuvelland.
anderen helpen
genieten
van
lokaal
Bleijerheiderstraat
6462
AR
Kerkrade
// Tel:
045
- 5454194
of
aanbod. Door aan te174,
sluiten
ben
je maatschappelijk
betrokken
bij voordeel.
onze

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

buurten en kun je behalve
anderen
helpenvan
genieten
vanhelp
lokaal
voordeel. in verbinding en ben je een
Als
vrijblijvend
deelnemer
Buurtschakel
jij daadwerkelijk
www.style-et-comfort.nl
AUTO PARKSTAD | HEERENWEG 1 - 6414 AC HEERLEN | +31(0) 45-567 96 96 | WWW.AUTOPARKSTAD.NL
belangrijke schakel voor je Buurt!
kan via: www.buurtschakel.com
Als vrijblijvend deelnemer van Buurtschakel help jij daadwerkelijkAanmelden
in
Dus schrijf je nu gratis in, download de app en blijf op de hoogte van buurtvragen en buurtspecials!
verbinding en ben je een belangrijke schakel voor je Buurt!
De app downloaden?
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.Apple
Android

Dus schrijf je nu gratis in, download de app en blijf op de
Buurtschakel is actief in Maastricht, Parkstad en Heuvelland.
hoogte van buurtvragen en buurtspecials!
Wil je als ondernemer deel uitmaken van en een bijdrage
leveren aan jouw digitale buurt?
Aanmelden kan via: www.buurtschakel.com
Dan komen we graag in gesprek!
Bel naar 045 - 782 05 01 of meld je direct aan op de
De website.
app downloaden?

Kom je
ons weer
bezoeken?

Android
Buurtschakel is actief in Maastricht, Parkstad
en Heuvelland.

Apple

Aanmelden kan via: www.buurtschakel.com

Buurtschakel is een initiatief van Sevagram en Schakel BV

REÜNIE OUD V.V. RKONS
Zaterdag 30 oktober aanstaande houdt oud-voetbalvereniging RKONS
(laatste seizoen 2002/2003) een reünie voor haar oud-leden.
Ben je oud-RKONS-er en heb je er weer eens zin in verhalen van vroeger
op te halen en oud-leden te ontmoeten?
Meld je dan aan voor onze reünie bij het Streeperkruis via
rkons@ziggo.nl. De organisatie heet je van harte welkom!
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Met spoed een huisarts
nodig buiten kantoortijd?
045 - 577 88 44
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.
www.huisartsenpost-ozl.nl

Met zorg bereid.

Speciaal voor u

Probeer nu 5
maaltijden voor
slechts € 19,95!

Speciaal voor jou

Probeer nu 5
maaltijden voor
slechts € 19,95!

Ook
natriumarm,
vegetarisch of
glutenvrij.

Wat uw woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we u culinair verrassen.
Laten genieten van gemak… met onze keuze uit 150 vriesverse maaltijden!
5 van deze maaltijden kunt u 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 vervolgbestellingen (m.u.v. bijgerechten).
Voor meer informatie zie www.meanderextra.com. Dat smaakt naar meer toch?
Eet u liever natriumarm, vegetarisch of glutenvrij? Ook dat kan.
Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 0800 - 023 29 75 (gratis) en maak uw
keuze. Vermeld bij de bestelling actiecode 202-MEANDER0921. Eet smakelijk!
Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 30 november 2021.
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

Met zorg be

Ook
natriuma
vegetarisc
glutenvr

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

www.apetito-s

Voel jij je eenzaam?
Ken je iemand die eenzaam is?
Of wil je helpen?
Bel gerust!

Meldpunt Eenzaamheid:
Telefoon: (0)45 - 560 40 04

Bereikbaar:
Maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur.

www.alcander.nl/maatjes
VERLENGD - GELDIG TOT EIND 2022!
26 MUSEA - 1 GRENSOVERSCHRIJDENDE
COMBITICKET “NAAR HET MUSEUM!”

#SamenTegenEenzaamheidHeerlen
@SamenTegenEenzaamheidHeerlen

KRINGLOOP GROOTHANDEL

LENTJHEUVEL

Het combiticket “naar het museum!” biedt voor maar € 25 toegang tot
26 musea en dat tot eind 2022. Het aanbod omvat 4 musea in OostBelgië, 5 musea in de Nederlandse provincie Limburg en 17 musea in
de regio Aken.

Online snuffelen
Online
snuffelenbij
bijKringloop
Kringloop
Groothandel
Lenjtheuvel
Groothandel Lenjtheuvel

Of het nu om kunst, geschiedenis of natuur en technologie gaat, deze
musea hebben voor iedereen wat te bieden. U betaalt eenmalig € 25,en ontvangt dan ons combiticket, dat toegang tot alle 26 musea biedt
(geldig tot eind 2022).
Het combiticket is niet alleen in alle deelnemende musea verkrijgbaar,
maar ook online op onze website www.naarhetmuseum.eu.

Snuffelt u graag tussen tweedehands spullen en zoekt u ook zo graag naar
zoekt
u ook
zo graag naar uw verborgen schat?
uw
verborgen
schat?

DE DEELNEMENDE MUSEA

BEGAS HAUS – Museum für Kunst und Regionalgeschichte Heinsberg,
Burgenmuseum Nideggen, De Vondst Heerlen, Discovery Museum Kerkrade,
Deutsches Glasmalerei-Museum Linnich, ENERGETICON Alsdorf, IKOB – Museum
für Zeitgenössische Kunst Eupen, KuK der StädteRegion Aachen, Kunsthaus
NRW Kornelimünster, Leopold-Hoesch-Museum Düren, Ludwig Forum
für Internationale Kunst Aachen, LVR-Freilichtmuseum Kommern, LVRIndustriemuseum Tuchfabrik Müller Euskirchen, Museum Vieille Montagne
Kelmis, Museum Zinkhütter Hof Stolberg, Museum Zitadelle Jülich, Nederlands
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

Snuffelt u graag tussen tweedehands spullen en

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

en, gereedschap, serviesen audioapparatuur.

Dagelijks
komt er nieuwe
voorraad binnen.Lentjheuvel
Ieder bezoek aan de
website
Bij Kringloop
Groothandel
vindt
zal u opnieuw verrassen en uw snuffelinstinct aanwakkeren.
uhonderden
artikelen
die
tegen
schappelijke
https://kringloopgroothandellentjheuvel.nl biedt de moderne online
prijzenomtetekoop
aangebodenworden.
oplossing
kunnen shoppen
en snuffelen tussen tweedehands
artikelen vanuit uw luie stoel met een drankje bij de hand.

Dagelijks komt er nieuwe voorraad binnen.

Bent u nieuwsgierig geworden?
Iederonze
bezoek
de websitezal u opnieuw
Bezoek
website aan
https://kringloopgroothandellentjheuvel.nl
en
geniet van ons
aanbod.
verrassen
enoneindige
uw snuffelinstinct
aanwakkeren.

HANDELSWEG 43, 6163 A
TELEFOON +31 6
INFO@KRINGLOOPGROOTHANDELLENTJH

OPENINGS/-AFH
MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG: 9:00 -

https://kringloopgroothandellentjheuvel.nl
biedt de moderne onlineoplossing om te kunnen
shoppen en snuffelen tussen tweedehandsarti
kelen vanuit uw luie stoel met een drankje bij de
hand.
Bent u nieuwsgierig geworden?
Bezoek onze website
https://kringloopgroothandellentjheuvel.nl
en geniet van ons oneindige aanbod.

Foto’s: ENERGETICON/Dominik Ketz | LVR-Freilichtmuseum Kommern

HANDELSWEG 43, 6163 AJ GELEEN | TELEFOON +31 6 4702 8006
INFO@KRINGLOOPGROOTHANDELLENTJHEUVEL.NL
OPENINGS/-AFHAALTIJDEN:
MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG: 9:00 - 14:00 UUR

ZONNEBRILLEN WEKEN
OOGWERELD ROEKS

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

Wakker Worden Met Marco! - Marco Schiﬀelers
07:00 - 10:00

donderdag 1 t/m zaterdag 17 juli

Wakker Worden Met Marco!
Marco Schiﬀelers
De
zomer staat voor
07:00
- 10:00

Johan de Vos
07:00 - 09:00

de deur. Een uitgelezen moment
om een hippe zonnebril aan te schaffen die je ogen
Richard Reggers
beschermen tegen de felle zon en waarmee je er goed
09:00 - 12:00
uitziet. Oogwereld Roeks heeft een grote collectie
Stayin’ Alive
zonnebrillen
afgestemd op de laatste trends met
Rinie
van Breugel
10:00
- 12:00
topmerken
als Calvin Klein, Chanel, Dolce & Gabbana,
Etnia Barcelona, Oakley, Ray-Ban, Serengeti enStefan
TomCollaris
Broodje Mauw
Ford.
Wil je energiek, modebewust, ingetogen of12:00
juist
Maurice
Cammelot
- 14:00
12:00 - 14:00
klassiek overkomen? Er is voor ieder wat wils. Laat je
ons
adviseren welke zonnebril het beste
bij
Meteens
Erik Dedoor
Middag
Door!
Meesters!
Erikje
Kerkhof
gezicht, uiterlijk en persoonlijkheid past, zodat Roger
je deMeesters
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
zon en de zomer met een perfecte look tegemoet kunt
Arno Krijnen
Saturdance
Lostreden.
Tot 6
16:00 - 18:00

Lex Ontmoet
Lex Nelissen
Vanaf 17:00

De Afgrond
Marco Smeets
22:00 - 23:00

Rock On Your
Radio
Theo Samson
20:00 - 23:00

Fotogeniek
Lindy
Wintraecken
Vanaf 17:00

Saturdance
Arno Krijnen
16:00 - 18:00

Arno Krijnen
16:00 - 18:00

Saturyay
Kim & Eric
18:00 - 20:00

Parkstad Draait
20:00 - 22:00

Wim Frijns gaat wekelijks met zijn microfoon de
straten op om te smullen van de verhalen die de
inwoners van Parkstad hem te vertellen hebben.
Wim zie je elke woensdag van 17:00 uur met een
nieuwe aﬂevering op Ziggo kanaal 43!

Saturyay
Kim & Eric
18:00 - 20:00

*Vraag in de winkel naar de mogelijkheden en voorwaarden.
Roda Radio
Henk van Baren
20:00 - 21:00

Parkstad Cultuur
Agenda
Rainier Eggen
20:00 - 22:00

Inkoppers
Mario Eleveld
Vanaf 17:00

Smullen Met Wim

Tijdens de zonnebrillen weken 10%
korting op een zonnebril!*

De Avondshow Van Parkstad
Marc Mertens & Fer Vroomen
18:00 - 18:00
Maurice
Cammelot
20:00 - 22:00

Wandelen Met
Wiel
Wiel Beijer
Vanaf 17:00

Deswijzen At The
Movies
Erwin Deswijzen
22:00 - 23:00

Arno Krijnen
16:00 - 18:00

Roger Schepers
16:00 - 18:00

Smullen Met
Wim
Wim Frijns
Vanaf 17:00

Cultuur
Agenda
Ranier Eggen
20:00 - 22:00

Deswijzen At The
Movies Erwin Deswijzen
22:00 - 23:00

Airbass
Bjorn & Jens
20:00 - 22:00

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

Duncan Vrösch
22:00 - 00:00

Kicken’s 90’s
Mix
Henri Kicken
22:00 - 00:00

Parkstad
Draait
20:00 - 22:00

Parkstad Regio
Sport
Henk van Baren
20:00 - 22:00
Rock & Ballads
Theo Samson
20:00 - 22:00

Deswijzen At The Movies
Niet de instrumentale muziek van componisten zoals
Hans Zimmer en John Williams, maar juist de ‘gewone’
popsongs die in ﬁlms voorkomen. Niet eens altijd speciﬁek voor
die ﬁlm geschreven. Denk aan Little Green Bag van George Baker
uit Reservoir Dogs of All Star van Smash Mouth uit Shrek. Van
Geleenstraat
2, Heerlen
ABBA tot ZZ top. En van Sneeuwitje
tot Nightmare
on Elm Street.·

roeks

045-5740713 · roeks@oogwereld.nl · www.oogwereld.nl

HET BINNENRIJK

HET WATERRIJK

HET BOSRIJK

1.600 m2 indoor
speelparadijs

wedstrijd-, peuteren een instructiebad

Ontdek het bos
vol verrassingen

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.

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

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!

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!

PLANTEN OP REIS
Onlangs kreeg Jacq Janssen - tuinman van de Hortus Overzee in Den
Helder - van collectiebeheerder Hanneke Schreiber van de Botanische
Tuin Kerkrade een aantal bijzondere droogteplanten overgedragen.
In de afgelopen maanden werd de kas van de Botanische Tuin Kerkrade
gerenoveerd. Deze kas biedt onderdak aan een bijzondere collectie
droogteplanten uit Madagaskar en Zuidelijk Afrika en hij was nodig
aan een rigoureuze opknapbeurt toe. Alle planten werden uit de
grond gehaald, er werd een nieuwe display gebouwd, met een nieuw
mini-woestijnlandschap en tot slot werd een nieuw groeimedium
aangebracht. In mei werden de laatste planten weer teruggeplaatst
en ze hebben het sindsdien - met hun wortels in de nieuwe grond bijzonder naar hun zin.
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Niet alle planten werden teruggeplaatst. Van sommige bijzondere
soorten heeft de Botanische Tuin Kerkrade in de loop van de tijd
via het nemen van stekken meerdere exemplaren gekregen en die
worden, waar mogelijk, overgedragen aan andere botanische tuinen in
Nederland. De Hortus Overzee in Den Helder heeft een woestijnkas en wil
deze planten graag aan zijn collectie toevoegen en de planten uit Kerkrade gaan nu
dus de kas in Den Helder opsieren.

De tuin

De Botanische Tuin Kerkrade is één van de 24 officiële botanische tuinen
van Nederland. Tuinarchitect en planten-deskundige John Bergmans (18921980) ontwierp de tuin, die stamt uit 1939, in opdracht van de Staatsmijnen
als recreatieplek voor de mijnwerkers en hun gezinnen. De tuin werd in de
landschappelijke stijl aangelegd, met open en dichte ruimtes, slingerende
wandelpaden, intieme zitplekken en verrassende doorkijkjes.
Voor meer informatie: www.botatuin.nl

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

SCAN DE QR-CODE VOOR
DE DIGITALE EDITIE

VLOEREN EN GORDIJNEN VAN MANDERS
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

ICT Consultancy & Services

Back to work

Na een ontspannen en welverdiende
vakantie terug aan het werk en meteen al
stress krijgen is niet zo fijn.
Neem daarom je vakantiegevoel mee naar
het werk. Hoe? Lees onze tips of maak
gebruik van onze arbeidsvitaminen.
Ga naar mabs40.com/recept voor het
recept.

V L O E R E N & R A A M D E C O R AT I E
WILLEMSTRAAT 101-103 HEERLEN 045 572 06 18 WWW.MANDERSINTERIEURS.NL

www.mabs40.com

Werken
Wonen of
Revalideren

...in de meest mensgerichte
organisatie van Limburg.

Dat wil toch iedereen!

0900 - 777 4 777

