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HALLO HERFST 2021!
Hoewel de zomer van 2021 al een beetje een voorbode was, 
kunnen we nu toch wel zeggen dat de herfst écht begonnen 
is. Niet alleen het weer en de korter wordende dagen laten ons 
aan het najaar herinneren, maar ook de seizoensgebonden 
evenementen en tradities verklappen dit. In de maanden 
oktober en november is er namelijk van alles te beleven in 
de Regio Parkstad. Zo mogen we eindelijk weer genieten van 
de oktoberfeesten, griezelen tijdens Halloweentochten en 
ons voorbereiden op carnaval met Aod òp Nuj op de 10e van 
de 11e. Je kunt echter ook op andere manieren actief zijn 
tijdens het najaarsseizoen. Hét moment bijvoorbeeld om je tuin 
winterklaar te maken, samen een lekker wildgerecht te bereiden, 
uitgebreid te shoppen voor de nieuwe wintermode of tijdens de 
woonmaand gezellig rond te struinen op de woonboulevard om 
je huis opnieuw in te richten naar de allerlaatste trends.
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PUZZEL MEE EN WIN!
Maak kans op geweldige najaarsprijzen van 
Woonboulevard Heerlen.

Woonboulevard Heerlen heeft winkels op gebied van 
wonen, woninginrichting en diverse restaurants en 
cafés. Het winkelcentrum beschikt over ruim 50 winkels 
en 3500 eigen parkeerplaatsen. 

Doe mee door oplossing van de woordzoeker van 
deze maand in te vullen en maak kans op één van de 3 
prijzen van ieder € 50,00 en doe je najaarsinkopen bij 
Woonboulevard Heerlen.

STUUR JE ANTWOORD VOLLEDIG MET NAAM, WOONPLAATS 
EN TELEFOONNUMMER VÓÓR 31 OKTOBER 2021 NAAR 
PARKSTADLEEFT@RANDALESSER.NL

HERFST IN PARKSTAD

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.
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Oplossing

RECEPT VAN DE MAAND:  
HERTENBIEFSTUK MET 
RODE WIJNSAUS
Het wildseizoen is één van de belangrijkste culinaire 
seizoenen in Nederland. Vaak denkt men dat het wildseizoen 
start op 15 oktober en rond de Kerst ophoudt. Goed nieuws: er 
is jaarrond écht wild beschikbaar
 
INGREDIËNTEN:
• 4 hertenbiefstukken
• 50 gr braadboter
• Zout, peper uit de molen
• 20 gr roomboter
• 20 gr bloem
• Krachtige rode wijn

BEREIDINGSWIJZE:
De hertenbiefstukken met keukenpapier droog deppen 
en met zout en peper kruiden. De braadboter in een 
koekenpan verwarmen en hier de hertenbiefstukken sterk 
aan beide zijden in aanbraden. Daarna de biefstukken in 
een voorverwarmde oven van 80 °C zetten. 

Voor de saus, het achtergebleven braadvet met de rode wijn vermengen en dit laten inkoken. De boter en 
de bloem tot een pasta vermengen en dit aan de rode wijnsaus toevoegen. Als de saus te dik wordt, kan 
er nog wat rode wijn aan toegevoegd worden. Tenslotte de saus met peper en zout op smaak brengen.  

De hertenbiefstukken uit de oven halen en deze op een bord leggen en hier de saus overheen serveren. 

De ingrediënten zijn deels verkrijgbaar bij Naanhof
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Regio Parkstad: Heerlen, Brunssum, 
Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, 
Simpelveld en Voerendaal.
Regio Westelijke-Mijnsteek: Schinnen, 
Oirsbeek, Amstenrade, Doenrade, Puth en 
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Wittem, Wijlre, Gulpen, Schin op Geul, Vaals 
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Mijn grote
  winkelplezier
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Wat is dat toch 
met mannen 
en een bbq?

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

Paffen+ verzekeringen & financiële
diensten
Kerkplein 31
6372 EZ Landgraaf
T045 - 542 70 21
E info@paffen.nl
I www.paffen.nl

van Elteren Financiële Diensten
van Weerden Poelmanstraat 26
6417 EN HEERLEN
T045-5660677
E info@vanelterenadvies.nl
I www.vanelterenadvies.nl

Winkel: Akerstraat Noord 88
6431 HP Hoensbroek
Tel. 045 - 521 06 17

Business Centre: Marconistraat 6
6372 PN Landgraaf
Tel. 045 - 523 07 48

info@peterwind.nl www.peterwind.nl

LEUKE 
VADERDAG 
CADEAUS 
VERKRIJG-

BAAR!

OPENINGSTĲ DEN

Ma, di, do
Van 9.00 tot 13.00 uur
Van 16.30 tot 20.30 uur

Wo en vrĳ dag
Van 9.00 tot 15.00 uur

Zaterdag van 
10.00 tot 12.00 uur

GRATIS PROEFLES www.hartforher.nl www.beautyhealthlifestyle.nl INBRAAKBEVEILIGING - CAMERABEWAKING - BRANDMELDSYSTEMEN 

Kerkrade - Heerlen T. 045 - 523 47 85 

HRB-BEVEILIGINGEN.NL 

Vaak worden ideeën geboren, waarvan je je afvraagt of ze überhaupt uitvoerbaar dan wel levens-
vatbaar zijn. In Heerlen Noord is er een sociaal/cultureel initiatief ontstaan met ‘body’. Het betreft 
een cultureel buurtproject dat van de grond uit opgebouwd is, waar al enige tijd behoefte aan was 
en dat zeker ook naar de toekomst toe veel buurtbewoners en mensen daarbuiten blij zal maken. Wij 
spraken initiatiefnemers Domi Hendriks en Kim Hooiveld.

“Het begon eigenlijk een jaar geleden, mei 2020 om precies te zijn”, vertelt Domi. “Kim en ik zaten in ons 
moestuintje daar helemaal achterin en bedachten ons, om ons heen kijkend, dat het toch eigenlijk wel 
jammer was dat de ooit zo mooi aangelegde tuintjes zo verpauperd waren. Al brainstormend kwam het 
ene na het andere idee over hoe we dit enorme stuk grond weer in ere konden herstellen en, niet op de 
laatste plaats, de hele buurt en omgeving daarvan te laten ‘meeprofiteren’. Het moest een ontmoetings-
plek voor jong en oud worden waar buurtbewoners gezellig samen zouden kunnen tuinieren en samen-
zijn.”

Creatieve buurttuin
“Beiden hebben we een artistieke achtergrond. Kim is van oorsprong beeldend kunstenaar met een soci-
aal maatschappelijke tintje en ik ben musicus en speel zo nu en dan in een eigen band. In Geleen heb-
ben we bovendien jarenlang ‘Artpoint’ gerund, een cultureel centrum voor zowel kinderen als ouderen”, 
vervolgt Domi. “Vanuit beider ervaring is toen het idee ontstaan om van hieruit iets (kunst)zinnigs voor de 
gemeenschap te betekenen, gebruikmakend van de middelen (lees: groot stuk grond midden in de wijk) 
die we tot onze beschikking hadden.”

De Buurttuin: 
culturele 
ontmoetings-
plek met body

Hulp van iedereen
“Met steun en goedkeuring van de gemeente Heerlen zijn we samen 
met de medebestuursleden Gert Jan en Sam, midden in coronatijd, 
begonnen met de opbouw en herstel van het zwaar gehavende 
terrein hier aan de Versilienboschweg op Vrieheide. Van alle kanten 
kwam er hulp. Buurtbewoners hebben de moestuintjes opgekale-
faterd, een imker heeft er een heuse bijenkast neergezet en de be-
kende grafiti-kunstenaar Dazetwo heeft de poort van een prachtig 
kunstwerk voorzien. Verder heeft de jongerenorganisatie ‘The move’ 
er onder andere voor gezorgd dat we nu een mooi beschilderd 
bankje hebben. In samenwerking met Stichting Present Parkstad 
hebben we in augustus veel werk verzet. Vanwege corona kon een 
groep jonge vrijwilligers van World Servants niet op een geplande 
reis naar Panama, waarna zij besloten in Heerlen mee te helpen aan 
het plaatsen van diverse tuinhuisjes, een leemoven, een buitenkeu-
ken en een podium.”

Vier culturele pijlers
“Behalve dat er inmiddels alweer 16 tuintjes zijn verhuurd, hebben 
we ook al enkele culturele evenementen gehad, zoals workshops en 
muzikale bijeenkomsten. Je moet De Buurttuin eigenlijk zien als een 
sociale ontmoetingsplek waar vier pijlers aan ten grondslag liggen: 
kunst, cultuur, muziek en natuur. We hebben de tuin dusdanig opge-
bouwd dat als je in een cirkel om de moestuintjes loopt, je de vol-
gende duurzame elementen tegenkomt: je begint bij de imker waar 
de bijen de omliggende planten bestuiven. De zaadjes die hieruit 
voortkomen, verbouwen we in de aanwezige broeikas, waarvan we 
de gekweekte plantjes weer in de tuintjes plaatsen. De groenten uit 
de volkstuintjes gebruiken we als basis voor het eten dat we in onze 
buitenkeuken bereiden, waarvan we heerlijk kunnen smullen tijdens 
een workshop, evenement of optreden. Zo is de cirkel letterlijk en 
figuurlijk rond.

Doorpakken
“Afgelopen zomer hebben al diverse kleinschalige activiteiten en 
workshops met een groen en educatief karakter plaatsgevonden. 
Ook tijdens de officiële opening door burgemeester Roel Wever en 
wethouder Adriane Keulen was het behoorlijk druk en kon iedereen 
al eens ‘proeven’ van alle moois dat hier ontstaat. We zijn nog van 
alles aan het opbouwen, maar eind van dit jaar willen we nog iets 
leuks rond de kerst organiseren. In 2022, als alles hier klaar is, kan 
iedereen volop genieten van de diverse culturele activiteiten die 
De Buurttuin te bieden heeft. We hopen dan ook met dit initiatief 
buurtbewoners met elkaar te verbinden en hen te stimuleren om 
hun groene, creatieve en culturele kwaliteiten en talenten hier te 
laten groeien”.             



Hovenstraat 135 
6374 HC Landgraaf

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

Dé tandheelkundige, 
tandprothetische en 
implantologiepraktijk  

onder één dak.

MOOIE GEZONDE TANDEN VOOR IEDEREEN
pro-tand 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.

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 esthe-
tische tandarts, mondhygiëniste en tandprotheticus. Daar naast is 
er inpandig een eigen laboratorium.  

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.

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. 

kunstgebit 
behandeling 

aan huis

www.deultiemedoorbraak.nl

Tel: 06 57 73 65 27

De ultieme doorbraak voor 
de oplossing van al uw 
slaap en stress problemen

Brunssumse 
Oktoberfeesten 
in uitgeklede vorm
Vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober
De coronamaatregelen zorgen er helaas voor dat de Brunssumse Oktoberfeesten in 
de grote tent op het Koutenveld financieel niet haalbaar zijn. Maar we hebben goed 
nieuws! Na anderhalf jaar snakken mensen weer naar een avondje uit en dus heeft 
de organisatie in samenwerking met Heijnens audio, light & vision besloten om een 
kleinere, aangepaste versie van de Brunssumse Oktoberfeesten te houden in zaal 
D'r Brikke Oave aan het Lindeplein in Brunssum. 

De Brikke Oave is ook de plek waar het ooit begon en waar het feest gehouden werd 
van 2004 t/m 2006. Volgend jaar hoopt de organisatie gewoon weer het feest te kun-
nen houden in het grote feestpaviljoen op het Koutenveld. 

Programma
Het feest zal door de bijzondere omstandigheden nu twee in plaats van drie dagen 
duren: vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober. De Brunssumse Oktoberfeesten staan 
garant voor een hoge kwaliteit aan artiesten. Dit jaar zal het programma iets an-
ders zijn dan gepland was in de tent, maar uiteraard wel met de kwaliteit die men 
gewend is met een aantal vertrouwde, goede bands uit Oostenrijk aangevuld met 
goede en gezellige artiesten uit Duitsland en uit de regio!

Kaartverkoop
Kaarten zijn alleen online te koop via deze website. Er is geen fysieke verkoop.  
Er zijn slechts een paar honderd kaarten per avond beschikbaar dus ben er snel bij, 
want op = op! Er zijn géén zitplaatsen. 

Meer info: www.brunssumseoktoberfeesten.nl

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, een 
huis verkopen kan in beginsel iedereen. Zeker in 
de overspannen markt waar we ons op dit moment 
in bevinden. 

Juist nú is uw makelaarskeuze van groot belang.  
U zoekt iemand die alles eruit haalt wat erin zit. 

Zoals onze naam doet vermoeden hebben wij onze  
strepen verdiend in het verhuren en beheren van 
 woningen in de regio Parkstad en daarbuiten. 
Hierdoor hebben wij zowel aan de verkopers- en  
koperskant waardevolle inzichten en kennis  
opgedaan.

Het verkopen van een woning is een serieuze   
aangelegenheid die de juiste expertise, zorg en 
 aandacht verdient.

Bent u op zoek naar passief beleggen zonder 
 omkijken én het maximale rendement? Vastgoed-
beheer en verhuurmakelaardij zijn van oudsher 
onze core business. 

Gebeld worden op uw vrije avond voor een storing 
van de CV ketel of de stroom die is uitgevallen? 
Gaat u zelf achter de verschuldigde huur aan? 
Worden uw  huurinkomsten in box 1 of box 3 
belast?

Het rendement op verhuurd vastgoed wordt voor  
95% bepaald door de technische staat van de 
woning, de huurder en het juiste (preventief) 
beheer. Klopt één van deze factoren niet, dan daalt 
het  rendement snel. Tot zelfs negatief.

De angel zit hem zoals vaak in het detail. Het 
 zorgvuldig en adequaat verhuren en beheren is 
dan ook van cruciaal belang. Voor uw woning, het 
 rendement én uw nachtrust.

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op om 
te zien wat we voor u kunnen betekenen. 
 

 Wij tonen écht inzet, samen halen we alles eruit  
wat erin zit. Met de juiste expertise, zorg en aan-
dacht.

 Veel woningen zijn niet alleen interessant voor 
een eindgebruiker, iemand die er zelf in wil gaan 
wonen, maar ook voor een belegger. Deze doel-
groep betaalt veelal een hogere prijs doordat  
andere  criteria en wegingsfactoren van belang zijn. 
 Wij bereiken én kennen beide doelgroepen.

 Een Funda advertentie samen met een verkoop-
bord vinden wij niet voldoende. Onze uitgebreide 
IT en (online) marketing achtergrond in combinatie 
met gerichte social media marketing campagnes 
bieden hierin uitkomst.

 Uiteraard wordt uw woning ook op alle reguliere 
platformen aangeboden: Funda, Jaap, Pararius etc.

 Haastige spoed is zelden goed, zeker bij de aan- 
of verkoop van een woning. Kopers krijgen in ieders 
belang alle tijd. Vragen worden netjes beantwoord 
en een 2e bezichtiging is uiteraard geen probleem.

 Onze tarieven zijn marktconform, wij zijn echter 
geen prijsvechter. Dit past niet bij onze dienst-
 verlening en is, hoe gek dit misschien ook klinkt, ook 
niet in uw belang. Het resultaat is hetgeen dat telt.

 Zeg maar ‘jij’. Wij zijn een jong, gedreven en 
kundig team.

 Denkt u erover om uw woning te verhuren in 
plaats van te verkopen? Ook hiermee zijn wij u 
 uiteraard graag van dienst.

Zo vinden wij dat:
 

   Meerdere bezichtigingsrondes zinvol zijn, wie 
weet welke serieuze kandidaat dit tenslotte oplevert. 

   Een kandidaat gerust nog een keer mag komen 
kijken. Weloverwogen biedingen zijn immers in  
ieders belang.

   Alle vragen een antwoord waard zijn. Wij nemen 
de tijd om deze zorgvuldig te beantwoorden.

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op om te 
zien wat we voor u kunnen betekenen.

WILT U UW WONING MET DE JUISTE 
AANDACHT ÉN VOOR DE HOOGST 
HAALBARE PRIJS VERKOPEN?

WAAROM UW WONING VERKOPEN 
IN SAMENWERKING MET ONS?

VASTGOEDBEHEER & VERHUUR-
MAKELAARDIJ

Telefoon: 045-2031160
E-mail: info@huurwoningenparkstad.nl
www.huurwoningenparkstad.nl



Herfstwintercollectie nu op 
www.esterella.nl

Herfstwintercollectie nu op 
www.esterella.nl

Modieuze brillen
www.jongenopticiens.nl

Mooie pyama's
www.esterella.nl

Alles voor je ogen
www.oogwereld.nl
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Modieuze rokken
www.hendriksmodeheerlen.nl

Parkstad leeft! 
wanneer u om uw 
lokale ondernemer geeft!
Koop dus met plezier 
bij uw lokale winkelier!

Mooie tassen  
www.harrymaas.nl

Nieuwe collectie schoenen 
www.harrymaas.nl

Damescollectie 
www.harrymaas.nl

Klaar voor 
de herfst!
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De beste oogzorg
met HD-zicht

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

*Actie is geldig van 25 september tot en met 6 november 2021.
Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

roeks

Nu tot €150,- korting 
op topkwaliteit glazen*

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

HERFSTPROOF

Voor dames, 
heren en kids

Tassen 
en riemen



De 500 mooiste plekken van Parkstad
IBA Parkstad organiseert van augustus 2021 tot en met augustus 2022 het expojaar. Tijdens het expojaar staan 
IBA projecten, bewonersinitiatieven en de regio Parkstad in de schijnwerpers. In het kader van het expojaar 
verschijnt medio november 2021 het fotoboek ‘De 500 Mooiste Plekken van Parkstad’. In dat fotoboek laat 
initiatiefnemer en fotograaf Mat Snijders u kennis maken met de pracht en praal van één van de mooiste en 
meest bijzondere gebieden van Nederland: Parkstad.

Meer dan 500 kleurenfoto’s brengen de grote diversiteit en het karakter van deze regio schitterend in beeld. 
Van de exotische landschappen, betoverende vergezichten, unieke luchtopnamen, tot de statige woonwijken, 
interessante musea, fraaie kerken, oude kastelen, monumenten, dierentuinen, parken, groeven, bossen, velden, 
beken, meren, het mijnverleden en de natuur. In alle zeven gemeenten van Parkstad en in alle kernen binnen die 
gemeenten. De bekende én verborgen plekken. Alles komt aan bod in dit boek. 

Inbreng eigen bewoners
Bewoners van Parkstad kregen de gelegenheid om hun favoriete plek aan te dragen, waarna Mat Snijders een 
keuze heeft gemaakt en deze plekken op foto heeft vastgelegd. ‘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 
prachtig boek om thuis van te genieten, maar ook een handige gids om op pad te gaan. Ontdek het zelf! Want 
wij zijn trots op Parkstad Limburg.

Fotograaf Mat Snijders maakte eerder het fotoboek ‘De 250 Mooiste Plekken van 
Heerlen’ dat in een oplage van 5.000 exemplaren een groot succes werd.

Heeft u belangstelling voor het fotoboek ‘De 500 Mooiste Plekken van Parkstad’? 
U kunt alvast voorintekenen via https://shop.tickli.nl/event/
De500MooistePlekkenvanParkstad.

De voorintekenprijs bedraagt: € 16,35 (incl. BTW).

            

Vrije entree en alles erop en eraan
 

Het was lang wachten en ook duimen. Aod òp Nuj gaat door op 10 november. 
Het Burgemeester Van Grunsvenplein in Heerlen kleurt weer rood-geel-groen! 
Hiermee wordt voor de 15e keer de start van de carnaval in Heerlen, Parkstad en 
omstreken ingeluid met een geweldig feest. Net als de vorige edities is ook deze 
Aod òp Nuj weer gratis toegankelijk voor iedereen. 
 
Nog maar enkele weken
De artiesten zijn al geboekt en zij staan te popelen om op 10 november weer te mogen optre-
den voor een groot en enthousiast publiek. Uiteraard zijn voor het buitenevenement de actuele 
veiligheidsregels leidend. Houd dan ook Facebookpagina facebook.com/aodopnuj of website 
www.aodopnuj.nl in de gaten voor meer informatie hierover.
 
Aod òp Nuj On Tour
Naast het pleinfeest kijken we ook naar de mogelijkheid om een kleine variant ‘Aod òp Nuj On Tour’ te 
organiseren op 10 november. Afgelopen coronajaar hebben we gezien dat dit een waardevol initiatief 
is om carnaval op locatie met schoolkinderen en bewoners van oudereninstellingen te vieren. Zo  
brengen we de vasteloavend naar groepen die niet naar het evenement op het plein kunnen komen. 
 
Ben jij erbij?
Luid dan op 10 november samen met de vele andere vastelaovesvierders uit Heerlen en de regio,  
Limburgse top-artiesten en de Blauw Sjuut het nieuwe carnavalsseizoen in. Tot dan!

Aod òp Nuj 
gaat door!
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Oktober 
Woonmaand 2021
Oktober is dé maand die in het teken staat van wonen. Hoewel het buiten 
weer wat kouder en donkerder wordt, maken we het binnen juist sfeervol 
volgens de woontrends en kleuren van 2022. Wat die trends en kleuren 
zijn? Je vindt ze ondermeer bij de Woonboulevard in Heerlen. 

De woontrends van 2022
Traditiegetrouw worden de nieuwste woontrends en kleuren ieder jaar in 
de Oktober Woonmaand bekendgemaakt. Een hoogtepunt voor woonsty-
listen! Zij zijn erin gespecialiseerd om ervoor te zorgen dat jij je huis straks 
helemaal inricht volgens de laatste trends. Welke materialen zien we 
terugkomen en welke zien we juist verdwijnen? En kiezen we straks weer 
voor ronde of meer hoekige vormen in huis? Het zijn de vragen die deze 
maand dan eindelijk beantwoord gaan worden!

Uitgever: 
IBA Parkstad
ISBN nr.: 
9789090347080
Aantal pagina’s: 
264
Formaat en afwerking: 
Ongeveer 30 x 30 cm. met een harde 
kaft. Het gehele boek in full colour
Foto’s: 
Mat Snijders van Filmetc Heerlen
Vormgeving: 
Peter Wouterse van Wout Design Nuth.
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Eenzaamheid

kan iedereen 

overkomen

#SamenTegenEenzaamheidHeerlen

Eenzaam ben je niet alleen. In Heerlen zorgen we voorelkaar

Voel jij je 
eenzaam?

Ken je iemand
die eenzaam is?

Of wil je
helpen?

78 37 21

Het is soms moeilijk te herkennen 

Bij het meldpunt 

luisteren we met aandacht 

naar jouw verhaal  Samen zoeken we een passende oplossing voor jou

045 560 40 04 
ma t/m vrij 
van 8.30 tot 17.00 uur

Er ontstaan 
mooie dingen

Bel gerust!



INSPIRATIE
voor 
huis en tuin

Grote collectie raamdecoratie
www.mandersinterieurs.nl

Breng de natuur in huis 
www.bijstox.nl
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Buddha fontein 
www.bijstox.nl

Warmtelamp 
www.bijstox.nl

Nieuwe collectie laminaat
www.mandersinterieurs.nl

Licht met passie!
www.kurnig.nl

Kachels bregen de 
wintersfeer in huis

www.kachelspecial.nl

Verlichting op maat
www.c-some.nl

Hanglamp Hout
www.prontowonen.nl

Dienblad Tray Horlando
www.prontowonen.nl

Parkstad leeft! 
wanneer u om uw 
lokale ondernemer geeft!
Koop dus met plezier 
bij uw lokale winkelier!
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SHOW
ROOM
MODELLEN

Gun je interieur een designermeubelstuk!
Met meer dan 2000 verschillende showroommodellen van topmerken, is er altijd wel een meubel 
dat past bij jouw interieur! Bezoek onze website of ga langs in de showroom van onze verkoop-
partners in Parkstad of omstreken. Een greep uit ons aanbod in omgeving Parkstad:

     Groot aanbod topmerken                     Hoge kortingen       Direct leverbaar

De outlet voor
showroommodellen
van topmerken www.showroommodellen.nl

Profiteer van de hoge kortingen en geniet in no-time van je nieuwe meubels. Ontdek nog 
veel meer unieke meubels op:
www.showroommodellen.nl

Prijswijzigingen en mogelijke typefouten onder voorbehoud.

Ojee Design Dutchz 201 Fauteuil

van €1.099,- voor  799,-
    -27 %

Machalke Crash poef

van €495,- voor  245,-
    -51%

Artemide Soffione Stelo tafellamp

van €930,- voor  465,-
    -50 %

Leolux Seasons vloerkleed

van €5.350,- voor 3195,-
    -40%

Het tuincentrum voor héél Limburg
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Psst . .  kadoot j e !

€5korting
bij besteding
vanaf €25,-*

Deze korting is geldig van
t/m 30 november 2021 

* Korting is na uitgifte geldig t/m 30 november 2021 op vertoon van bovenstaande voucher aan de kassa. Niet geldig op
kadokaarten, horeca, Timmermans Tuinmeubelen, snijbloemen en i.c.m. andere vouchers. Deze voucher is 1 keer in te leveren.
Niet inwisselbaar voor contant geld. Geldig in de winkel of online (gebruik de vermelde giftcode in de winkelwagen).



W O R D  J I J  D E  B E S T E  I N T E R I E U R O N T W E R P E R  V A N  L I M B U R G ?

de beste 
interieur ontwerper

van Limburg!
new talent edition

Focus op nieuw talent
De wedstrijd die Woonboulevard 
Heerlen in 2019 voor het eerste 
organiseerde, blijkt veel mensen 
uit alle hoeken van Nederlands en 
Belgisch Limburg te prikkelen: vele 
inspirerende moodboards zijn al 
voorbij gekomen.

Reden te meer om ook in 2021 
weer op zoek te gaan naar de 
beste interieurontwerper van 
Limburg. En dit keer te gaan voor: 
the new talent edition!

Wat is een moodboard
Vaak zijn er ideeën genoeg om een 
ruimte in te richten. Maar het vinden 
van de juiste kleurcombinatie of het 
mixen van materialen en stijlen? Dat 
is toch meestal een hele zoektocht. 
Een moodboard helpt hierbij. Het is 
een sfeercollage van afbeeldingen 
die bij jouw gewenste stijl passen. 
Het laat zien wat wel en wat niet 
werkt. Op een moodboard kun je 
gemakkelijk weghalen en toevoegen 
en zo je ideale sfeer bepalen. En 
als je klaar bent met je digitale of 
papieren moodboard heb je mooi 
een houvast om je droominterieur 
bij elkaar te shoppen. Ideaal!

Ben jij een aanstormend ontwerptalent 

met liefde voor styling? Laat ons zien wat 

je kunt en maak o.a. kans op 

€3.000,- shoptegoed!

De grootste woonboulevard 
van Europa!

Maak een 
inspirerend 
moodboard

Ga naar
woonboulevardheerlen.nl/
interieurontwerper

Deel je moodboard 
uiterlijk zondag 
14 november 2021

Meedoen is 
eenvoudig

Een deskundige jury beoordeelt de 
inzendingen. Op 13 december 2021 
worden de winnaars bekendgemaakt.*

* Alle deelnemers ontvangen hierover een bericht in hun mailbox. Over de winnende moodboards en de 
spelvoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

W O O N B O U L E V A R D H E E R L E N . N L

Tips voor het maken van je moodboard
Bedenk op 
welke manier je 
je moodboard 

wilt vormgeven. Ga 
je voor Pinterest, 
Photoshop of een 
andere digitale tool? 
Of ben je meer een 
liefhebber van schaar 
en lijm en ga je aan de 
slag op mooi papier?

1TIP 2TIP
Gebruik het 
moodboard 
om je favoriete 

stijl te ontdekken. 
Verzamel alle 
afbeeldingen die 
je mooi vindt maar 
ga vervolgens wel 
selecteren. Haal weg 
wat niet past en kom 
zo tot de kern: jouw 
persoonlijke woonstijl.

4TIP
Wissel grote 
en kleine 
afbeeldingen 

af, overzichtsfoto’s 
en detail opnames. 
Verzamel ook stalen 
van de mooiste 
materialen. Zo kun je 
goed benadrukken 
wat je echt mooi 
vindt en krijgt het 
moodboard diepte.

Laat je 
favoriete 
kleuren, 

materialen 
en vormen 
terugkomen. 
Probeer ook hier 
een lijn in te 
ontdekken en haal 
weg wat te veel is.

3TIP
Woonboulevard Heerlen is op zoek naar aanstormend 

talent van alle leeftijden. Dames en heren die styling in 

de vingers hebben. Dus ontdek je eigen creativiteit, ga 

aan de slag met een inspirerend moodboard en maak 

kans op €1.000,-, €2.000,- of €3.000,- shoptegoed!

New talent edition

Word jij de beste 
interieurontwerper 
van Limburg?

Inspiratie 
verzamelen
Woonboulevard Heerlen 
biedt veel inspiratie om je 
creativiteit te prikkelen:

> Woonboulevard Heerlen: 
 52 winkels die de nieuwste trends presenteren.

> woonboulevardheerlen.nl
 Check onze website boordevol tips van onze 

interieur-experts.

> Digazine THUIS
 magazine.woonboulevardheerlen.nl

> Persoonlijk Interieuradvies
 woonboulevardheerlen.nl/events

Tips en inspiratie nodig 

voor jouw moodboard?

Check woonboulevardheerlen.

nl/interieurontwerper en laat je 

ontwerperstalent de vrije loop.

Veel succes!

woon
boulevard
heerlen
inspireert

INSPIRATIE / DESIGN, INNOVATIE EN INTERIEURTRENDS
GEZELLIG WOONWINKELEN / GRATIS PARKEREN 
GOED BEREIKBAAR / MEER DAN 50 SPECIAALZAKEN

7/7 GEOPEND, OOK OP 

ZON- EN FEESTDAGEN

WBH advertorial Parkstad Leeft spread BIOL 151021 NL v1.indd   Alle pagina'sWBH advertorial Parkstad Leeft spread BIOL 151021 NL v1.indd   Alle pagina's 27-09-21 - wk 39   14:4627-09-21 - wk 39   14:46
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Vaak zijn er ideeën genoeg om een 
ruimte in te richten. Maar het vinden 
van de juiste kleurcombinatie of het 
mixen van materialen en stijlen? Dat 
is toch meestal een hele zoektocht. 
Een moodboard helpt hierbij. Het is 
een sfeercollage van afbeeldingen 
die bij jouw gewenste stijl passen. 
Het laat zien wat wel en wat niet 
werkt. Op een moodboard kun je 
gemakkelijk weghalen en toevoegen 
en zo je ideale sfeer bepalen. En 
als je klaar bent met je digitale of 
papieren moodboard heb je mooi 
een houvast om je droominterieur 
bij elkaar te shoppen. Ideaal!

Ben jij een aanstormend ontwerptalent 

met liefde voor styling? Laat ons zien wat 

je kunt en maak o.a. kans op 

€3.000,- shoptegoed!

De grootste woonboulevard 
van Europa!

Maak een 
inspirerend 
moodboard

Ga naar
woonboulevardheerlen.nl/
interieurontwerper

Deel je moodboard 
uiterlijk zondag 
14 november 2021

Meedoen is 
eenvoudig

Een deskundige jury beoordeelt de 
inzendingen. Op 13 december 2021 
worden de winnaars bekendgemaakt.*

* Alle deelnemers ontvangen hierover een bericht in hun mailbox. Over de winnende moodboards en de 
spelvoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

W O O N B O U L E V A R D H E E R L E N . N L

Tips voor het maken van je moodboard
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C-SOME by Waterval
Frankenlaan 3
6419 BT HEERLEN
www.c-some.nl
Follow us at Instagram en Facebook

DESKUNDIG &

PERSOONLIJK ADVIES

1079,-
VANAF

TAZZO STANDAARD
INCL. VLINDERNAAD

Ontdek hier alle
mogelijkheden

van tazzo

KEUZE UIT
2 comforts
voor zit- en
rugkussens

OOK IN DE
KLEUR ZWART

LEVERBAAR

PRONTO WONENHEERLENIn de Cramer 164Woonboulevard Plein 1Prontowonen.nl



Kachel Special Tel. 045-5229953
Heerenweg 244  info@kachelspecial.nl
6414 AT  Heerlen www.kachelspecial.nl

Dé hout- en gashaarden specialist van Limburg

210930 DRU en DG adv bxh 255x193 mm Kachel Special 2.indd   1210930 DRU en DG adv bxh 255x193 mm Kachel Special 2.indd   1 30-9-2021   17:02:4030-9-2021   17:02:40

Altijd wel een designmeubel bij jou in de buurt!
De herfst is inmiddels aangebroken. Oftewel; de tijd dat we weer meer binnen zullen doorbrengen. 
Hét moment dus om de ruimtes in je huis nóg gezelliger te maken. Of misschien wel inspiratie op te doen om je interieur te boosten.  

Ga op ontdekkingstocht op showroommodellen.nl en ontdek o.a. sfeervolle verlichting, comfortabele banken om in 
weg te kruipen, stijlvolle eetkamerstoelen om lang te tafelen en heel veel schatten aan woonaccessoires. 

Plan een bezichtiging 
Heb je iets leuks gezien en zou je jouw showroommodel in het echt willen zien? Dat kan! 

Maak een afspraak en bezoek de showroom van onze verkooppartner. Er is altijd wel een verkooppartner bij jou in 
de buurt. In de showroom ervaar je het meubelstuk met eigen ogen en je kunt dan mogelijk nog beter bepalen of 
het gekozen meubelstuk bij jou past. Door vooraf een afspraak te maken, weet je zeker dat het showroommodel nog 
aanwezig is en de verkoper in de showroom maakt tijd voor jou.

Snel geleverd in Parkstad en omstreken en altijd de beste voorwaarden
Het voordeel van een showroommodel is dat je het direct kunt meenemen of kunt laten bezorgen naar Parkstad en 
omstreken. Ideaal om snel te kunnen genieten van je aankoop. Daarnaast heb je minimaal 2 jaar garantie en gratis annulering tot de bezorging.

Start je zoektocht bij Showroommodellen en ontdek de vele schatten op onze website www.showroommodellen.nl 

Plaatsing knikkertegels in heel Kerkrade
Steunfractielid Tanja Bindels van Burgerbelangen Kerkrade zag enkele maanden geleden via het landelijke 

tv-programma Marble Mania dat knikkeren weer populair aan het worden is. Dat de populariteit groot was dat ontdekte 
zij bij vrienden waar op een pleintje een knikkertegel lag en de kinderen naar hartenlust aan het knikkeren, voetballen en 
fietsen waren.

“Zo kreeg ik het idee om hier iets meer mee te doen, want het leek mij leuk om op meerdere plekken deze tegel te laten 
plaatsen om zo ook meerdere kinderen te stimuleren om buiten te spelen”, aldus Tanja. Samen met collega-steunfractielid 
Danny Pouwels van Burgerbelangen Kerkrade maakten zij een concept en hebben dit bij de Gemeente Kerkrade 
aangeboden. Dit werd met enthousiasme omarmd. De eerste tegel werd woensdag in gebruik genomen en deze tegels 
zullen op een groot aantal plekken in de Kerkraadse wijken geplaatst worden.

Tevens krijgen alle basisscholen in Kerkrade een knikkertegel cadeau. Deze knikkertegels dragen de tekst Vie- Leven in 
beweging, het programma dat de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van Kerkrade en Parkstad stimuleert. 

Kortom: een geweldig burgerinitiatief van Tanja en Danny.  

Voor meer info over Burgerbelangen kijk op: www.burgerbelangen-kerkrade.nl



Wandelroutes:
Strijthagerbeekdalroute Landgraaf - Deze 7,2 kilometer lange wandelroute 
verwelkomt je in de gemeente Landgraaf, waar deze je voert door het Strijtha-
gerbeekdal. Hier komen allerlei planten en dieren voor, die typisch zijn voor het 
beekdallandschap van Zuid-Limburg. Het dal kent steile hellingen met bebos-
sing en minder steile hellingen met gras en akkers. Je ontdekt de Overstehof, 
de Strijthagerbeek, de Cranenweyer en kasteel Strijthagen. De route is te 
volgen via de rode paaltjes met de rode band. Parkeren kan bij de Overstehof 
(Overstehofweg 14 te Landgraaf) of bij de Strijthagermolen, (Strijthagermolen-
weg 1 te Landgraaf).

Start- en eindpunt: Mensheggerweg 38 in Landgraaf.

Kastelen- en landgoederenroute Voerendaal - Deze 8,3 kilometer lange route 
voert je door het prachtige gebied net buiten Voerendaal. Dit gebied is een be-
zoek meer dan waard. Je hebt er een prachtig uitzicht over de Zuid-Limburgse 
heuvels. Landgoed Kasteel Rivieren en Kasteel Puth ga je ontdekken. De route 
is te volgen via de rode paaltjes. Parkeren kan bij Villa de Proosdij of de golf-
baan waar je ook terecht kunt voor een kop koffie.

Start- en eindpunt: Golfclub, Hoensweg 17 in Voerendaal.

Simpelveld-Bocholtzroute - Vanaf het vruchtbare en glooiende plateau van 
Bocholtz zul je de Zuid-Limburgse heuvels zien schitteren. Deze 6,1 kilome-
ter lange wandelroute brengt je in de buurt van de Duitse grens, die je nét 
oversteekt, om vervolgens weer terug te keren in de richting van Bocholtz. De 
route is van een makkelijk niveau, dus je kunt onderweg ontspannen en genie-
ten. De omgeving kent een veelzijdige natuur en een weids landschap, dat je 
van bovenaf zult aanschouwen. Op plekken als deze zul je een ongekende rust 
ervaren, zoals dat nergens in Nederland kan. Parkeren kan in het centrum van 
Bocholtz. Houd voor deze route de zwarte paaltjes aan.

Start- en eindpunt: Schiltjensvoetpad in Bocholtz.

Schepenroute Wijnandsrade - Het plaatsje Wijnandsrade staat bekend om zijn 
majestueuze kasteel, voor het eerst genoemd in de twaalfde eeuw en nu nog 
een vermelding waard. Met deze wandelroute kun je zijn pracht bewonderen. 
Vervolgens leiden de oranje paaltjes naar het gehucht Swier over kronkelende 
paadjes langs schitterende vergezichten. Er staan genoeg bankjes langs de 
4,2 kilometer lange route om rustig te zitten, goed om je heen te kijken en te 
genieten van dit unieke landschap. Wanneer je terugkomt bij je auto, die je 
gemakkelijk hebt kunnen parkeren bij het kasteel, drink je natuurlijk nog een 
kopje koffie in die unieke entourage.

Start- en eindpunt: Allee in Wijnandsrade.

Graaf Saffenbergroute Kerkrade - Kerkrade is een stad met een lange historie, 
die je terugziet in de middeleeuwse abdij Rolduc. Achter dit stemmige klooster 
vind je het prachtige hellingbos met zijn fraaie vijvers, waar eenden zwemmen 
en speenkruid en bosanemonen het bos kleur geven. Ga je vervolgens naar 
het noorden, dan ga je de grens over en vind je het prachtige gebied van het 
Wormdal, waar de ijsvogels en bevers hun woonplaats hebben aan de mean-
derende beek de Worm. Neem ook een kijkje bij de negenhonderd jaar oude 
Baalsbruggermolen. Eenmaal terug bij Rolduc, waar je ook ruim kunt parkeren, 
drink je je koffie in stijl bij brasserie De Kanunnik. Deze prachtige 14,1 kilometer 
lange route is niet bewegwijzerd, maar je kunt eenvoudig je weg vinden door 
de separate pdf te downloaden via Visit Zuid-Limburg.

Start- en eindpunt: Graaf Saffenburgweg 15 in Kerkrade.

MTB-routes:
Parkstad Roode Beek route Brunssum - In de afwisselende regio Parkstad 
Limburg liggen vijf onderling verbonden mountainbikeroutes. De 10,9 kilome-
ter lange lus MTB-route Brunssum (Roode Beek) is de meest noordelijke, die je 
door de schitterende omgeving van Schinveld en Brunssum brengt. Op deze 
route verken je het Schutterspark, de loop van de Roode Beek en de Schinveld-
se 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 horecagelegenheden. Deze mountainbikeroute 
volg je via de houten palen met daarop de geel-blauwe MTB-plaatjes.

Start- en eindpunt: Klimbos Park het Plateau, Ganzepool 17 in Brunssum.

Nuth-Voerendaal MTB-route - Verken de kronkelige paadjes en de vriendelijke 
hellingen op de MTB-route Voerendaal-Nuth. Deze 35,3 kilometer lange moun-
tainbikeroute ligt net op de rand van het heuvelland, waar de beklimmingen 
ook voor minder geoefende liefhebbers nog prima uitvoerbaar zijn. Ook als je 
met het hele gezin wil mountainbiken, is deze tocht door het landelijke gebied 
tussen Nuth en Voerendaal een aanrader. Als je wel een stevigere mountainbi-
keroute aankan, dan kun je je tocht eenvoudig uitbreiden dankzij het beweg-
wijzerde netwerk van gekoppelde lussen dat heel Zuid-Limburg overspant. 
Welke route je ook neemt: in deze omgeving is het nooit lang zoeken naar een 
gezellig bruin café om een fijne tussenpauze in te lassen en een ijscoupe van 
herberg In den Haversack gaat er altijd wel in.

Start- en eindpunt: Wienweg 1, 6361 GS Nuth.

Parkstad Heerlen MTB-route - Op de 21,4 kilometer lange MTB-route Parkstad 
Heerlen zie je zowel park als stad, zowel groene vergezichten in de natuur als 
de volkse buurten buiten het centrum van Heerlen. Je passeert een mooie 
flowtrail in het ongerepte Imstenraderbos en twee fikse beklimmingen en ra-
zendsnelle afdalingen op de Kunderberg. Deze mountainbikeroute ligt ingebed 
tussen de routes van Parkstad Landgraaf (Strijthagen) en de verbindingsroute 
Nuth-Voerendaal, waardoor je je mountainbike-ervaring met gemak kunt uit-
breiden. Onderweg tref je verschillende horecagelegenheden voor een lekkere 
maaltijd. Deze mountainbikeroute volg je via de houten palen met daarop de 
gele plaatjes met in het groen het internationale MTB-teken.

Start- en eindpunt: Park Strijthagen, Hofstraat 5 in Landgraaf.

Parkstad Brunssumerheide MTB-route - De Brunssummerheide is een geweldig 
natuurgebied om te genieten, uit te waaien en heerlijk te mountainbiken. Dit 
veelzijdige gebied heeft voor elk wat wils: glinsterende zandvlaktes, dicht-
begroeide bossen, kalme kikkerpoelen en vooral ’s zomers de bloeiende 
heidevelden, die de heuvels paars kleuren zover je kunt kijken. De paden zijn 
meestal zanderig, soms hellingachtig en altijd uitdagend. We willen je vragen 
om ze niet te verlaten en de natuur én de wandelaars zo veel mogelijk te 
sparen. Je begint deze prachtige 18,4 kilometer lange route bij de horecage-
legenheid, waar je na afloop ook kunt genieten van een heerlijke maaltijd. Deze 
mountainbikeroute volg je via de houten palen met daarop in het geel/zwart 
het internationale MTB-teken.

Start- en eindpunt: Schaapskooiweg 99 in Brunssum.

Parkstad Strijthagen MTB-route - De 24,1 kilometer lange MTB-route Parkstad 
Landgraaf (Strijthagen) is een ware speeltuin voor mountainbikefanaten. Vanaf 
het Bike Park in Landgraaf is het een opeenvolging van een halfpipeafdaling 
achter het beroemde SnowWorld en technical trail features, zoals de roller-
coaster, skinny, skill area en rock garden. Je rijdt over indrukwekkende beklim-
mingen en razende afdalingen over de Wilhelminaberg – het terrein van het NK 
mountainbike van 2017 en dwars door het prachtige Strijthagerbeekdal gaat? 
Deze route volg je via de houten palen met daarop de gele plaatjes met in het 
rood het internationale MTB-teken.

Start- en eindpunt: Park Strijthagen, Hofstraat 5 in Landgraaf.

Bron: Visit Zuid-Limburg

Ontdek de mooiste herfstwandel- en 
MTB-routes van Regio Parkstad16
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BRUNSSUM RAADHUISSTRAAT 2C
HEERLEN KLOMPSTRAAT 1
KERKRADE HOOFDSTRAAT 55
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Herfst SaleHerfst Sale

1539,-

Blokhut Ahr 
300 x 260 cm
luifel 80 cm

28 mm1195,-
Blokhut Puth
195 x 250 cm

28 mm 1559,-
Blokhut Wijlre
 312 x 250 cm

28 mm 2229,-
Blokhut Reuver
400 x 295 cm

28 mm 2599,-

Blokhut Brunssum
incl. overkapping

620 x 295 cm
28 mm 3685,-

Blokhut Trintelen 2
incl. overkapping

730 x 350 cm
geimpregneert

28 mm

Planten Herfst Sale – 25 tot 50% korting op alle voorradige planten en bomen

tientallen tuinhuizen uit voorraad leverbaar

EurohandelEurohandel
allesalles voor uw tuin

Bezoek onze website
eurohandel.nl

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

Rennemigerveldweg 70a
6413 BP Heerlen

info@eurohandel.nl
+31 45 572 97 10

Pampasgras ‘Evita’ 

Cortaderia 100+ cm met pluim  
van 15,- voor 11,-

Monumentale exemplaren 
25% korting

Olijfbomen

Tientallen soorten  
25% korting

Herfst- en Winterbloeiers  

Strong- , Pink-, Ruby Anna 60+ cm
van 13,50 voor 10,-

Hortensia Annabelle

dikke plant 75+ cm vol met bloem 
van 25,- voor 17,50

Pluimhortensia ‘Silver Dollar’ 

Alle modellen en formaten  
10% korting

Eco-Fiber Bloembakken  

Drukfouten en prijzen 
onder voorbehoud

tot 1 november 2021

28,50,-
Luxury TopLine Luxury TopLine 
Black, Graphite Black, Graphite 

und Copperund Copper
60x60x5 cm60x60x5 cm19,95

Groot assortiment beton- en keramische tegels 

45,00

27,50

Groot assortiment beton- en keramische tegels 

45,00

27,50

Keramische tegelKeramische tegel
Slate GreySlate Grey

60 x60x 2 cm 60 x60x 2 cm 
(2 e keus)(2 e keus)

74,95-

44,95

 312 x 250 cm
28 mm

Groot assortiment beton- en keramische tegels 

Keramische tegelKeramische tegel
Woodlook GreyWoodlook Grey
120 x30 x 3 cm 120 x30 x 3 cm 

(2 e keus)(2 e keus)

Massief 
3 cm dik

20,50

12,50

Demiton KilimanjaroDemiton Kilimanjaro
30 x 60  x 5 cm30 x 60  x 5 cm
60 x 60  x 5 cm60 x 60  x 5 cm

(2 e keus) (2 e keus) 

Groot aantal restpartijen betonbestrating o.a.:Groot aantal restpartijen betonbestrating o.a.:

37,90

12,50

Smartton AmiataSmartton Amiata
20 x 30 x 8 cm20 x 30 x 8 cm
15 x 30 x 8 cm15 x 30 x 8 cm

(2 e keus)(2 e keus)

Natuursteen/ Blauwsteen
vijverrand Blue  Moon Linea
alle kanten gezoet met 2 cm facet

100 x 15 x3 cm  € 20,-
100 x 20 x3 cm  € 22,50
100 x 25 x3 cm € 26,50
100 x 30 x3 cm € 30,50
100 x 35 x3 cm € 32,50
100 x 40 x3 cm € 36,50



Oogwereld 
Roeks  
voor onder-
scheidende  
oogmode en 
oogzorg
Voor onderscheidende oogmode en 
hoogstaande oogzorg ben je bij Oogwereld Roeks 
aan het juiste adres. Op zoek naar een nieuwe bril, contactlenzen of zonne-
bril? Je bent zeker van persoonlijke aandacht en de allerbeste kwaliteit die 
jouw ogen verdienen. 

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

Brillenglazen passend bij uw kijkbehoeften
Naast er met een bril goed uitzien, wil je hiermee natuurlijk ook goed kunnen 
zien. De keuze van het juiste glas is dan essentieel. Brillenglazen zijn veel meer 
dan een stukje glas. Voor iets wat er op het eerste gezicht altijd hetzelfde 
uitziet, zijn er ontzettend veel mogelijkheden. Voor iedere kijkbehoefte en 
levensstijl is er een brillenglas op maat te maken, zodat je gegarandeerd bent 
van comfortabel en optimaal zicht op iedere afstand. 

Roeks beschikt over een Visioffice meetzuil waarmee tijdens een dynamische 
3D-meting 20 verschillende gegevens over je kijkgedrag worden verwerkt 
en meegenomen in de berekening en productie van de brillenglazen. Het 
resultaat is een brillenglas op maat, dat onder andere rekening houdt met de 
stand van het montuur, je kijkgedrag, de gezichtsbouw en de oogkenmerken. 
Hierdoor ben je verzekerd van comfortabel en helder zicht van dichtbij, veraf 
en alle afstanden daar tussenin zonder vertekening of schommelingen.

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

Oogwereld Roeks - Geleenstraat 2, Heerlen - T. 045 5740713

Het wildseizoen is weer 
aangebroken bij Naanhof
Half oktober gaat het wildseizoen officieel van start en bij Naanhof doen wij hier 
natuurlijk weer als eerste aan mee. Met onze jarenlange ervaring bieden wij u 
een zeer groot assortiment aan tegen de beste prijzen. 

Wij halen ons wild rechtstreeks uit de oerbossen van Polen en Hongarije waar 
het wild nog de plaats en vrijheid heeft om los rond te lopen en hun eigen eten 
te zoeken. Ons wild mag met recht scharrelwild genoemd worden en is geen 
gekweekt wild. En dat proeft u; mals, mager en vol van smaak!

Vers wild
Door onze directe contacten met de 
jagers kunnen wij gedurende het 
gehele wildseizoen elke week 
lekker vers wild aanbieden. In 
onze eigen uitsnijderij verwer-
ken wij haas, ree, hert, wildzwijn, 
fazant, wilde eend en andere 
wildproducten tot de mooiste 
specialiteiten, alles tegen de 
beste prijzen.

Mager vlees
Wild heeft niet veel nodig om 
heerlijk te smaken aangezien het al 
zo smaakvol van zichzelf is. Dit komt 
doordat wild eet wat het in de natuur 
vindt zoals bessen, noten of paddenstoelen. 
Dit proeft u terug in het bereide vlees. Doordat het wild veel bewegingsvrijheid 
heeft, is het ook nog eens zeer mager vlees en past het perfect in een caloriearm 
dieet. 

Ons gehele assortiment aan wild 
en bijpassende recepten kunt u 
vinden op www.naanhof.nl of kom 
langs in de winkel.
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Halloween is een feestdag die valt op 31 oktober. Kinderen verkleden zich en bellen of 
kloppen als het donker wordt aan bij huizen in de buurt die versierd zijn met pompoe-
nen en lichtjes en roepen trick or treat!, waarbij de keuze wordt gegeven tussen slacht-
offer van een plagerijtje worden (trick) of iets lekkers (treat, meestal snoep) geven. De 
bewoners geven de kinderen dan snoepjes. Tieners en jonge volwassenen gaan soms 
naar halloweenfeesten.

Traditioneel wordt Halloween vooral gevierd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Ver-
enigde Staten en Canada. Inmiddels heeft het feest ook sterk aan populariteit gewon-
nen in andere delen van de wereld, met name in Europa, Latijns-Amerika, Australië en 
Oost-Azië.

Keltische oorsprong
De naam Halloween is afgeleid van Hallow-e'en, oftewel All Hallows Eve (Allerheiligen-
avond), de avond voor Allerheiligen, 1 november. In de Keltische kalender begon het 
jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. De oogst was dan binnen, het 
zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd voor een vrije dag, het 
Keltische Nieuwjaar of Samhain (uitspraak Saun, dat ook het Ierse woord is geworden 
voor de maand november).

Samhain was ook nog om een andere reden zeer bijzonder. Op het eiland Groot-Brittanië 
werd Halloween vooral door de Kelten gevierd, die geloofden dat op die dag de geesten 
van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terugkwamen om te proberen een levend 
lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar. De geesten die uit dode mensen op 
zouden rijzen, werden aangetrokken door voedsel voor hen neer te leggen voor de 
deuren. Om echter de boze geesten af te weren droegen de Kelten maskers. Toen de 
Romeinen Groot-Brittannië binnenvielen, vermengden ze de Keltische traditie met hun 
eigen tradities, die eind oktober natuurlijk de viering van de oogst betroffen en ook het 
eren van de doden.

In de 9e eeuw stak een Europees christelijk gebruik de zee over en vermengde zich met 
het halloweenfeest. Op Allerzielen (2 november) gingen in lompen gehulde christenen 
in de dorpen rond en bedelden om zielencake (brood met krenten). Voor elk brood be-

loofden ze een gebed te zeggen voor 
de dode verwanten van de schenker, 
om op die manier zijn bevrijding uit de 
tijdelijke straffen van het vagevuur te 
versnellen en zodoende zijn opname in 
de hemel te bespoedigen. De trick-or-treat-
tocht vindt wellicht daar zijn oorsprong.

Griezelen
In de Verenigde Staten maakte het feest vooral opgang in de tweede 
helft van de 19e eeuw, toen grote groepen Ierse en Schotse immigranten het land bin-
nenkwamen. In de VS dook in deze tijd de bekende jack-o'-lantern op, een uitgeholde 
pompoen die op een gezicht lijkt. Wereldwijd is dit wellicht het bekendste symbool van 
Halloween geworden. Gedurende een groot deel van de 20e eeuw was Halloween in de 
VS vooral een kinderfeest. Tijdens dit kinderfeest gaan de kinderen 's avonds (veelal on-
der begeleiding van een oudere) verkleed langs de deuren en vragen om een traktatie 
(trick or treat). De bedoeling is om diegene die opendoet een beetje bang te maken. 
Vaak heeft de bewoner dan snoep in huis, waaruit de kinderen kunnen kiezen. De huizen 
die deelnemen, zijn herkenbaar door zichtbare halloweenversieringen. Vanaf de jaren 
1980 werd het ook steeds meer een feest voor volwassenen. De verkleedpartijen en het 
griezelaspect werden steeds belangrijker. 

In Nederland en België wordt tegenwoordig steeds meer aandacht besteed aan het 
halloweenfeest/allerheiligenavond. Dit gebeurt meestal in de vorm van langs de deuren 
gaan en snoep ophalen, halloweenfeesten en het versieren van huizen. 
Veel lagere scholen organiseren een trick-or-treat-tocht. In België en Nederland 
wordt Halloween ook gevierd in attractieparken zoals Walibi Holland, Avonturenpark 
Hellendoorn en Attractiepark Toverland.

Bron: Wikipedia

Waar komt Halloween 
eigenlijk vandaan?



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!

 

BEL BIJ EEN STERFGEVAL:

045 532 01 12
(dag en nacht bereikbaar)

OPEN DAGEN!
Graag verwelkomen wij u op 

23 en 24 oktober 
van 11.00 - 17.00 uur 
in ons uitvaartcentrum 
aan de Kloosterstraat 14a 
in Kerkrade 

Heeft u veel ziektekosten 
en een laag inkomen? 
Dan kunt u misschien 
een vergoeding krijgen
Voorwaarden:  
- U woonde op 1-1-2021 in gemeente 

Brunssum, Landgraaf of de voormalige 
gemeente Onderbanken;

- U heeft een laag inkomen;
- En u heeft het eigen risico van uw  

zorgverzekering helemaal gebruikt in 
2018, 2019 en 2020.

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

Houvast bij werk

20% KORTING OP DE GEHELE
TRACHTENAFDELING*
*met uitzondering van reeds afgeprijsde artikelen

Schelsberg 88
6413 AG Heerlen
(045) 572 1124

Scan de QR-code of ga naar
www.hendriksmodeheerlen.nl

Volg ons ook op Social Media!
www.facebook.com/hendriksmode

www.facebook.com/
hendriksmode.heerlen



Oktober is bij uitstek de maand 
om de tuin voor te gaan bereiden 
op de naderende winter. In deze 
maand zijn de weersomstandig-
heden nog vaak zeer aangenaam 
waardoor het werken in de tuin 
veel plezier kan opleveren. En als je 
het nu goed doet, dan heb je er in 
het voorjaar weer veel plezier van. 
Deze keer geven we je 10 tips hoe 
je je tuin voor kunt bereiden op de 
winter. 

Verwijder uitgebloeide bloemen

Veel bloemen zijn inmiddels uitgebloeid. 
Knip deze af. De stengel die aan het afster-
ven is mag je ook wegknippen. Maar laat de 
rest zitten. De bladeren bieden bescher-
ming tegen de vorst.

Scheuren van planten

Het komt vaak voor dat je een plant te 
groot vindt worden. Dan is het een optie 
om ze in oktober te scheuren en later te 
herplaatsen. Dit zorgt ervoor dat er twee 
mooie planten ontstaan die je in het voor-
jaar weer op kan zien bloeien. Soms is het 
ook noodzakelijk om een plant te scheu-
ren en herplaatsen, dit is het wanneer de 
plant andere planten in de weg zit.

Gazon winterklaar maken

Zolang de temperatuur boven de 6 graden 
blijft, zal het gras blijven groeien. Maai het 
gras vanaf deze maand niet meer te kort. 
Zet de maaier dus een standje hoger. Als er 
een viltlaag is ontstaan, vertikuteer het gras 
dan nog een keertje. En voor een optimaal 
onderhoud is het aan te bevelen het gazon 
te bemesten met een wintermeststof.

Coniferen verplanten

Coniferen kunnen in deze maand uitste-
kend verplant worden.

Bladverliezende hagen

Bladverliezende hagen kunnen pas geplant 
worden als ze het blad hebben laten vallen. 
In het geval van een beukenhaag is het 
wachten tot het blad bruin is geworden.

Snoeien van bomen

Voor januari moeten berken, noten, druiven 
en acers gesnoeid worden. Vanaf januari 
komt sapstroom bij deze bomen alweer op 
gang.

Afsteken graskanten

Om het gazon netjes de winter in te laten 
gaan kun je de graskanten nog een keer 
afsteken. 

Rozen

Snoei rozen tot op kniehoogte af (circa 
40 cm). Wacht tot de rozen zijn uitge-
bloeid. Afhankelijk van het weer 
kan dit vroeger of later zijn in het 
najaar. Verwijder dan ook alle 
bladeren inclusief het reeds 
gevallen blad. De bladeren be-
vatten vaak schimmelsporen 
of roest. Als je ze verwijderd 
voorkom je dat dit blad in 
het voorjaar het nieuwe blad 
direct aantast. 

Bloembollen planten

Nu is het de tijd om alvast bloembollen te plan-
ten voor in het voorjaar. Denk aan crocussen, 
narcissen, hyacinten en tulpen. Ook minder 
voor de handliggende bloembollen zoals de Al-
lium (sierui) of Eremurus (Naald van Cleopatra) 
kunnen geplant worden.

Vijver

Verwijder de dode planten en bladeren uit de 
vijver, zodat deze niet gaat rotten. 
Span een net over 
de vijver om het
vallende blad 
op te vangen. 
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10 Tips 
om uw tuin 
winterklaar 
te maken 
in oktober
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U voelt zich niet goed. Wilt het liefste even naar de dokter, maar het is avond, nacht, 
weekend of een feestdag. De praktijk van uw eigen huisarts is gesloten. Wat nu?

Bepaal of uw klacht echt spoedeisend is
De beste zorg krijgt u namelijk bij uw eigen huisarts, doordat hij/zij uw dossier kent. 
Ga naar thuisarts.nl of download de app ‘moet ik naar de dokter’ om te kijken of uw 
klacht spoedeisend is. Is dit het geval, bel dan de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg.

Met spoed een huisarts 
nodig buiten kantoortijd?
045 - 577 88 44

www.huisartsenpost-ozl.nl

Probeer nu 5 
maaltijden voor 
slechts € 19,95!

Speciaal voor jou

Wat je woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we je culinair verrassen. 
Laten genieten van gemak… met onze keuze uit 150 vriesverse maaltijden! 
5 van deze maaltijden kun je nu proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95. 
 
Bestel en geniet van:
• Nasi goreng met kipsaté
• Macaronischotel
• Runderlapje in jus met bloemkool en aardappelpuree
• Runderhachee met rode kool en aardappelen
• Grootmoeders kippannetje: kippenpoot met groenten en gebakken aardappelen

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. Abonnees van Meander eXtra 
krijgen 10% korting op alle vervolgbestellingen (m.u.v. bijgerechten). 
Dat smaakt naar meer toch? 

Eet je natriumarm, vegetarisch of glutenvrij? Ook dat kan. 
Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 0800 - 023 29 75 (gratis) en maak je keuze.  
Vermeld bij de bestelling actiecode 202-MEANDER0621. Eet smakelijk!

Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 augustus 2021. 
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Ook
natriumarm,
vegetarisch of 

glutenvrij.

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

naarhetmuseum.eu

naar het 
museum!

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

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

Verlengd!
Geldig tot 
eind 2022



Woning leegmaken?

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

WONINGONTRUIMING  |  VERHUIZINGEN  |  OPSLAG  |  ALLE SOORTEN AFVAL   |  DEMONTAGE  

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

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

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

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

Door het groeiend aantal opdrachten wil

Mabs4.0 ICT en Consultancy Services haar

development team uitbreiden met een 

Senior Full-Stack Developer. 

De opdrachten variëren van een eHealth

oplossing tot een eCommerce platform met

alle koppelingen die hiervoor noodzakelijk

zijn.

Ben jij onze nieuwe
Senior Full-Stack
Developer?

Dan kunnen wij jou een mooie toekomst

bieden met uitdagende en interessante

projecten met de juiste balans tussen werk

en privé. 

JOUW ERVARING

Frontend

Backend 

Cloud/DevOps 

Projectervaring

www.mabs40.com

TOE AAN EEN NIEUWE UITDAGING? 

INTERESSE OF MEER WETEN?

Ga dan naar www.mabs40.com/vacatures

of stuur een e-mail naar Roy Bos

roy.bos@mabs40.com om kennis te maken.  



Open dagen
Yuverta vmbo Heerlen
 → 13 november 2021 - 10.00-13.00 uur
  Meer weten? Ga naar yuverta.nl/vmboheerlen

Yuverta mbo Heerlen
 → 13 november 2021 - 14.00-17.00 uur 
 
 • Entree opleiding Plant, Dier of leefomgeving
 • Adviseur Duurzame Leefomgeving specialisatie Fauna & Biodiversiteit (Nieuw)
 • Bloem, Groen & Styling
 • Dierverzorging
 • Dierenartsassistent paraveterinair
 • Hovenier
 • Voeding & Welzijn
 
 Meer weten? Ga naar yuverta.nl/mbo-heerlen

 Wil jij je aanmelden voor een opleiding? 
 Dat kan vanaf 1 november: yuverta.nl/mbo/aanmelden

Locatie: Heldevierlaan 12, Heerlen

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

Paffen+ verzekeringen & financiële 
diensten
Kerkplein 31
6372 EZ Landgraaf
T045 - 542 70 21
E info@paffen.nl
I www.paffen.nl

van Elteren Financiële Diensten
van Weerden Poelmanstraat 26
6417 EN HEERLEN
T045-5660677
E info@vanelterenadvies.nl
I www.vanelterenadvies.nl

HOE VIND JE EEN PASSENDE HYPOTHEEK?
Bij de financiering van de eigen woning komt nogal wat kijken. Naast allerlei 
wettelijke en fiscale regelingen, zijn er talloze hypotheekproducten en -vormen, 
ieder met zijn eigen voorwaarden en rentetarieven. Hoe vind je een passende 
hypotheek? 

Wat is jouw situatie?
Ben je starter op de woningmarkt dan heb je vast en zeker een hoop vragen. 
Wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn mijn maandlasten? Wat komt er financieel 
gezien kijken bij de aankoop van een woning?
Heb je al een eigen woning en wil je doorstromen naar een andere woning of wil 
je je hypotheek verhogen, bijvoorbeeld voor een verbouwing, of oversluiten? Dan 
spelen weer heel andere vragen. Heeft het zin mijn hypotheek mee te nemen? 
Onder welke fiscale regelingen val ik? Moet ik de hypotheek nu volledig aflos-
sen? Ben ik niet te oud voor een nieuwe hypotheek?

Advies op maat
Welke vragen je ook hebt, de Zelfstandig Adviseur van RegioBank kan ze voor je 
beantwoorden. Hij zorgt voor een advies op maat en een scherp financierings-
aanbod. Maak vandaag nog een afspraak zodat je snel weet wat je mogelijkhe-
den zijn. 

RegioBank scoort een 9,7!
In het jaarlijkse panelonderzoek van de Consumentenbond (juli 2021) onder 
12.000 consumenten beoordeelden klanten RegioBank met een 9,7 voor algeme-
ne tevredenheid. Ook op de andere onderdelen werd RegioBank -voor het vijfde 
jaar op rij- als beste beoordeeld.

De eigenaren van Zelfstandig Adviseur RegioBank Landgraaf (Igor Paffen) en Heerlen (Bert van Elteren)



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

Dat wil toch iedereen!
0900 - 777 4 777

WerkenWerken
Wonen ofWonen of
RevaliderenRevalideren


