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WINTERTIJD & 
KERSTSPECIAL

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

HET NAJAAR IS BEGONNEN!
Na een lange hete zomer zijn ook alle records in de prachtige nazomer verbroken voor wat betreft het weer. Met het ingaan van de wintertijd zijn ook de temperaturen 
geleidelijk aan op het niveau dat bij het najaarsseizoen past. Uitgerust met dikke jas, paraplu, gevoerde regenlaarzen en een rugzak vol lekkernijen is het dan altijd weer 
heerlijk om het Limburgse landschap in te trekken, hetzij te voet of met de fiets. 
Voor degenen die het toch liever houden bij passief sport bedrijven, begint deze maand het WK voetbal in Qatar dat vanaf 20 november 29 dagen lang voor het nodige 
kijkplezier zorgt. Uitgedost in de grappigste oranjekleding schreeuwen we de Oranje leeuwen hopelijk naar de wereldtitel. 
Behalve het omzetten van de klok hebben we nog een andere wintertijd in het vooruitzicht. We bedoelen uiteraard het Wintertijd evenement dat vanaf medio december 
weer met het hele gezin te bezoeken is op het Pancratiusplein in Heerlen. 
Het is bovendien de periode van Sinterklaasfeest vieren, voor de open haard zitten en samen gezellig spelletjes doen. Je leest er alles over in deze novembereditie van 
Parkstad Leeft. 

NOVEMBER 2022 | NUMMER 32

OOK ADVERTEREN IN DEZE SPECIAL? 
VANAF € 219,-   BEL 06-50298807

15 DECEMBER 2022 T/M 8 JANUARI 2023
PANCRATIUSPLEIN HEERLEN

Zie ons WK schema op pagina 16



RECEPT VAN DE MAAND: 
Malse stukjes kip gemarineerd in yoghurt en cashewnoten in een milde Indiase curry saus

BUTTER CHICKEN CURRY (4 PERS.)
Ingrediënten:

Marinade:
• 500 gr kipfilet, in stukjes
• stukje gember van 1 cm, fijn gesneden
• 1 eetlepel garam masala kruiden
• 3 eetlepels Griekse yoghurt
• 75 gr cashewnoten

Saus
• 1 grote ui
• 2 teentjes knoflook
• 400 gr tomatenblokjes
• 150 ml slagroom
• snufje kardemom poeder
• snufje kaneel
• 1 theelepel paprikapoeder
• snuf peper en zout
• boter om te bakken

Bereidingswijze:
Maal de cashewnoten heel fijn in een keukenmachine en voeg toe aan de stukken kip. Voeg garam masala 
kruiden, gember en yoghurt toe en schep door elkaar. Laat afgedekt in de koelkast marineren (liefst 2 uur 
maar is niet noodzakelijk).

Hak de ui en knoflook fijn en fruit aan in een pan met een beetje boter. Voeg de kip en de yoghurtmarinade 
toe en bak ca 8 minuutjes. Voeg dan de tomatenblokjes toe en roer goed door. Schenk de slagroom er bij. 
Breng de butter chicken curry op smaak met kardemom, kaneel, paprikapoeder, zout en peper. Laat 10 
minuutjes pruttelen.
 
Breid ondertussen de rijst en grill het naanbrood. Snijd de komkommer fijn en doe in een kommetje. 

Serveertip: Serveer de rijst met de butter chicken curry, koriander, het naanbrood en de frisse komkommer.
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Oplossing

                         

                     

ACHTERLIJN
DOELPUNT
DOELSCHOP
DUGOUT
ELFTAL
GRASMAT
HATTRICK
HOEKSCHOP
INWORP
KOPBAL
LEGIOEN
LIBERO
MIDDENSTIP
MIDDENVELD
ORANJEFANS
OVERTREDING
PENALTY
QATAR
SCHEIDSRECHTER
SPEELVELD
SPITS
SPONSOR
STADION
TOPSCORE
VERDEDIGING
VOETBALSCHOEN
WERELDKAMPIOEN

Neveningrediënten:

• Komkommer
• Naanbrood
• Koriander

Materialen:
• Keukenmachine

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

PUZZEL MEE EN WIN!
Lekker shoppen bij Woonboulevard Heerlen.
Doe mee door de oplossing van de woordzoeker van deze maand in te vullen en maak kans 
op 1 van de 3 prijzen à € 50,- zodat jij lekker kunt gaan shoppen bij Woonboulevard Heerlen.

Deze maand:  4e en 5 e prijs: Een vlaai van vlaaiuitlimburg.nl

Prijs is inclusief de bezorgkosten in Nederland is twv € 19.50. 

STUUR JE ANTWOORD VOLLEDIG MET NAAM,  WOONPLAATS EN 
TELEFOONNUMMER VÓÓR 25 NOVEMBER  2022 NAAR PARKSTADLEEFT@RANDALESSER.NL
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PUZZELWINNAARS 
OKTOBER-EDITIE PARKSTAD LEEFT! 
De juiste oplossing was:  

‘Oktober is de maand van tuinieren en woninginrichting’

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

Mevr. B. Meertens, Eygelshoven
Dhr. P. Linden, Valkenburg
Mevr. A. Nieuwenhuysen, Heerlen

De winnaars van de vlaaien zijn:
Fam. Walraven-Kees uit Brunssum
Mevr. A. Knubben uit Klimmen

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

KIENEN
DAGELIJKS KIENEN IN DE ZAAL VAN

CASINO LANDGRAAF

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

U kunt buiten roken in de tent

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

Plaatselijke verenigingen organiseren

PRIJZENGELD € 1.550,-



Kinderdag met draaimolen,
trein, schminken en glitter-
tattoos.
Heerlijk: de kerstman deelt
grote chocolade donuts uit

4 december 13 tot 18 uur
Koopzondag 

Win elke dag geweldige
prijzen met onze advents-
kalender op Facebook

01 - 24 december

De kerstman geeft
1.000 kalenders weg

25 & 26 november

Advent
Prachtige

4. december
13 tot 18 uur

Shopping
Sonntag



Maak je verlanglijst
voor de sint compleet!

Verpletterende stuntuitdaging
Lego nr.: 60341
023420991 € 15.95

Tractor met aanhanger
023366376 € 5.95

Auto op
afstandsbediening
023338590

€ 4.95

Racebaan
020867990

• Incl. 1 auto € 6.00

Pizza kraam
Lego nr.: 10927
022486354 € 8.95

Oud hollands 
keezenspel
016594490 € 13.95

Elsa’s market 
frozen
Lego nr.: 41155
022535370 € 15.99

5 Seconds
Uncensored
023404799

€ 15.99

€ 23.95

Speed Champions
Lego nr.: 76902 
022898689 € 17.99

Bij de dokter
Lego nr.: 10968
023420925

€ 16.99

Politie sleeptruck
Lego nr.: 60137
022535359

€ 23.95

Loopfiets
023365848

• 2-assorti

€ 27.50

Tipitent
019310709

• Afm.: 103 x 103 x 160 cm 
• Kleur: grijs

€ 21.95

Monopoly
Junior
010604704

5 Seconds Junior
023404810 € 19.95

Pop
020867968

• 30 cm

€ 9.95

GA SNEL NAAR EEN HEUTS VESTIGING BIJ JOU IN DE BUURT OF BESTEL OP HEUTS.NL
Prijzen in Euro’s. Prijzen exclusief assemblagekosten, milieuheffingen en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen in prijzen, teksten en afbeeldingen voorbehouden. De prijzen in deze advertentie zijn geldig t/m 09-12-2022

Oh kom er eens kijken ... 
in Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf. 
De chocolade pakhuizen in Parkstad van Rousseau Chocolade staan boordevol ambachtelijke chocoladeletters van A tot Z in melk, 
wit en puur, Sint- en Pietenkopjes, wenstabletten van Sint en Piet en Sinterklaasfiguren tot wel 65 cm. Een chocolade surprise wordt 
zeker bijzonder gewaardeerd, maar alvast stiekem snoepen van een schaal vol Sint-chocolaatjes is natuurlijk ook heerlijk. Laat je 
verleiden in onze winkels of kijk alvast op www.Rousseau.nl voor meer inspiratie.

Chocolade pakhuizen in Parkstad

Juist in deze bijzondere tijd doen we allemaal extra ons best om het thuis 
gezellig te maken. We vieren het Sinterklaasfeest samen met ouderwetse 
surprises en veel lekkers op tafel. In de aanloop naar Pakjesavond kun je 
natuurlijk ook alvast in de stemming komen door te genieten van lekkere 
chocolaatjes.

Chocolade voor bedrijven en verenigingen

Rousseau Chocolade maakt ook chocolade surprises voor bedrijven of vereni-
gingen. Want juist in deze bijzondere tijden wordt een chocolade surprise extra 
gewaardeerd! Omdat nog steeds veel mensen vanuit thuis werken, biedt Rous-
seau Chocolade de mogelijkheid om chocolade te versturen naar mensen thuis. 

Graag personaliseren we onze chocolade door middel van een verpakking met bedrijfslogo 
erop of voegen een kaartje of brief toe. Het enige dat je hoeft te doen is te bestellen en een 
adressenlijst aan te leveren en daarna ... de complimenten in ontvangst te nemen natuurlijk.

De chocoladewinkels in Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf zijn onderdeel van het 
Limburgse familiebedrijf Rousseau Chocolade uit Sittard met inmiddels 24 winkels in Limburg 
en Brabant. Het is Altijd Puur Genieten met hun overheerlijke chocolade volgens het geheime 
familierecept sinds 1969.
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NIEUWTJESBOX
Graag luisteren wij ook naar de 
inwoners van Parkstad e.o. Dus heeft 
u interessante nieuwtjes of leuke 
weetjes in en over uw buurt te melden 
op het gebied van evenementen, 
jubilea, vereniging, wonen, zorg, 
lifestyle, mobiliteit of onderwijs?  

Meld dit dan bij de redactie: 
parkstadleeft@randalesser.nl.  

De redactie maakt hier per editie een keuze uit 
en geeft geen garantie voor plaatsing.

brunssum
    Winkelcentrum Koutenveld

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

LanDgraaf    
    Winkelcentrum Op de Kamp

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

KerKraDe    
    Carboonplein 25

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

HeerLen
shoppingcenter ‘t Loon

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

24 winkels in héél Limburg en brabant

Ook voor bedrijven en verenigingen

WWW.PARTYLOVE.NL

SINTERKLAAS VERSIERING
VOOR HET FEEST VAN HET JAAR! 

 

PAPIEREN VLAGGENLIJN
WELKOM SINT & PIET 6M

SINTERKLAAS BALLONNEN
MULTICOLOR 30CM (10ST)

SINTERKLAAS VLAGGENLIJN 
SNOEPPRINT 10M

SINTERKLAAS UITDEELZAKJES
16.5CM X 23CM (6ST)

LETTERSLINGER WELKOM 
SINT & PIET 2.8M  

CONFETTI BALLONNEN MIX 
SINTERKLAAS 30CM (6ST)

Voor de leukste kinderfeestjes met echte pony’s op de 
speelzolder, de meest complete all-in arrangementen, de 

gezelligste verjaardagen, de mooiste trouwdagen, 
de meest complete communiefeesten en voor alle andere 

dingen die gevierd mogen worden  ! 

info?  www.haversack.nl / info@haversack.nl /06-51324571
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Wandeltips
Kunstwandeling Gulpen - In het hart van het Zuid-Limburgse heuvelland ligt 
het bruisende plaatsje Gulpen, waar altijd wel leuke activiteiten te doen zijn. 
Sportievelingen kunnen hun hart ophalen bij zwemparadijs Mosaqua, maar 
de Kunstwandeling van 3,1 km lang verwent juist de cultuurminnaars. Op de 
wandelroute, te volgen via de downloadbare separate wegbeschrijving, kom 
je door een inspirerend gebied waar kunstenaars met veel klasse hun werken 
tentoonstellen. Wat dacht je bijvoorbeeld van textielkunstatelier Met Hand en 
Hart? Deze artistieke wandeling begint bij de VVV-winkel aan de Dorpsstraat. 
Parkeren kan op loopafstand en in het altijd gezellige Gulpen barst het van de 
cafés om achteraf van een heerlijk kopje koffie te genieten.
Start- en eindpunt: Dorpsstraat 30 in Gulpen.

Overhekerhofroute Klimmen - Klimmen doet zijn naam eer aan: de Overhekerhof 
route is een stevige wandelroute van 6,3 km met veel hoog en laag, inclusief de 
weidse uitzichten die horen bij het bereiken van de top.
Op je route vind je genoeg horecagelegenheden om even je reserves aan te 
vullen en om te genieten van het unieke Zuid-Limburgse landschap. Onderweg 
bezoek je ook de Kluis, het historische onderkomen van kluizenaars en Wijn-
gaard Kruisboom met zijn fruitige Chardonnay.Parkeer je auto in Klimmen en 
volg de gele paaltjes op deze schitterende wandelroute.
Start- en eindpunt: Vrijthof 5 in Klimmen.

Parelpad Schutterspark Brunssum - Vroeger was het Schutterspark in Bruns-
sum het terrein van de schutters: reservesoldaten die Brunssum dapper te 
hulp schoten in tijden van nood. Tegenwoordig is het een gevarieerd park en 
ontmoetingspunt waar van alles te zien en te doen is voor het hele gezin. 
Zo tref je op deze 3,6 km lange wandelroute de oude pompgebouwen uit het 
mijnverleden nog aan, die nu dienst doen als feestlocatie. Je kunt er koffie drin-
ken in de gemoedelijke sfeer van brasserie Schutterhüske en het gras tussen je 
tenen laten kriebelen in het Blotevoetenpark. Parkeren kan bij de Heidestraat. 
De wandelroute Parelpark Schutterspark is niet bewegwijzerd, maar wel een-
voudig te downloaden als separate wegbeschrijving.  
Start- en eindpunt: Heidestraat 20 in Brunssum.

Rengeloateroute Schinnen - Als je vanuit het noorden naar Zuid-Limburg komt, 
dan is het pittoreske Sweikhuizen het eerste dorpje op je weg waar je de echte 
heuvelland ervaring beleeft. Spectaculair gelegen op een heuveltop met steile 
hellingen biedt het plaatsje een fenomenaal uitzicht op de wondermooie bos-
sen rond Schinnen. Hier ruisen de bladeren, dempt de rijke bosbodem je voet-
stappen en hangen de takken vol met mythische maretak. Ook maak je kennis 
met het unieke pruimenras de Sjweikeser Réngeloate en met de regionale 
wijnbouw die uniek is voor Nederland. Parkeren kan bij gasterie De Bokkereyer, 
waar je ook koffie kunt drinken in een nostalgische ambiance. Deze 5,6 km 
fenomenale route volg je via de groene (ring)paaltjes.
Start- en eindpunt: Bergstraat 4 in Sweikhuizen.

Cranenweyerroute Kerkrade - Omringd door de Parkstadplaatsjes Kerkrade, 
Landgraaf en Eygelshoven vind je de Cranenweyerroute, eenvoudig te downloa-
den als separate pdf. Deze 9,9 km lange wandelroute laat je kennismaken met 
enkele van de verrassende attracties waar Parkstad Limburg zo trots op is. Zo 
zie je het veertiende-eeuwse kasteel Erenstein, prachtig gelegen in natuurge-
bied De Groene Long, ontdek je de steile boshellingen en de weidse graslanden 
van het Strijthagerbeekdal en kun je een bezoek brengen aan familiepretpark 
Mondo Verde, met zijn bijzondere dieren en gezellige terrassen. De route begint 
bij de Botanische Tuin op de Sint Hubertuslaan, waar je ook kunt parkeren. 
Start- en eindpunt: Sint Hubertuslaan 74 in Kerkrade.

Fietsroutetips
Mergelland Hoenroute Eijsden-Margraten - Of je nu liever op je racefiets over de 
holle wegen scheurt of je door je E-bike ontspannen de Zuid-Limburgse heuvels 
op laat rijden; de 34,3 km lange Mergelland Hoen Route heeft alle fietsers veel 
moois te bieden. Je begint deze fietsroute in het knusse Noorbeek, waar je ook 
prima kunt parkeren bij eetcafé D’r Pley. Vlak over de Belgische grens rijd je 
over de welvende heuvels, getooid met weids grasland en stroken weelderig 
bos. Via het spookachtige klooster Hoogcruts en de typisch Limburgse dorpjes 
Terlinden, Banholt en Sint Geertruid bereik je het sierlijke kasteel in Mheer en 
kom je weer terug in Noorbeek. Onderweg heb je een grote keuze uit terrasjes 
en cafeetjes om even uit te rusten. Vooral de vlaai en de wafels met verse aard-
beien van De Zeute Aardbei in Noorbeek zijn aanraders. Je volgt deze route via 
de fietsknooppunten 430-429-424-425-426-427-428-84-83-82-71-72-80-81-430.
Start- en eindpunt: Pley 7 in Noorbeek.

In het spoor van de mijnen Simpelveld - Met deze fietsroute ontdek je een groot 
deel van de voormalige Oostelijke Mijnstreek en gaat er een wereld voor je 
open. Want de sporen uit het mijnverleden zijn goed verborgen! 
Ontdek bekende en onbekende plekken op de fiets, die allemaal een link heb-
ben met de massale steenkoolindustrie die ooit in deze streek het landschap 
en het leven bepaalde. 
Een route van circa 57,5 kilometer, door de gemeenten Simpelveld, Kerkrade, 
Landgraaf en Heerlen, met elkaar verbonden door de Fietsknooppunten. De 
route is ook op te delen in 4 of meer kleinere lussen. Om onderweg langs de 39 
mijn-bezienswaardigheden te komen, koop je de bijbehorende fietsgids ‘In het 
spoor van de mijnen’ omdat je daarvoor af en toe van de route moet afwijken. 
Die aanwijzingen, en meer informatie over de bezienswaardigheden vind je in 
dit boekje.
Start- en eindpunt: Natuurtransferium, Nijswillerweg in Simpelveld.

Geleenbeekdalroute Nuth - Deze 23,9 km lange fietsroute voert je langs 
de prachtige natuur rondom het Geleenbeekdal. Onderweg kom je Kasteel 
Wijnandsrade en Kasteel Terborgh tegen waar het goed vertoeven is voor een 
lekkere versnapering binnen of op het terras. 
Het Geleenbeekdal verbindt een grote diversiteit aan landschappen. In het 
dal vind je natte bossen met elzen en dotterbloemen. Op de steile hellingen 
groeien bossen met enorme beuken waarin spechten en vleermuizen leven. 
Daartussen liggen bloemrijke graslanden en hoogstamboomgaarden. Tussen 
alles door slingert de Geleenbeek. Indien je opmerkingen hebt over deze route 
dan kun je deze melden via routepunt@visitzuidlimburg.nl.
Start- en eindpunt: Sportcomplex Minor, Kollenberg 2 in Nuth.

Cauberg Valkenburg MTB-route: Voor een pittige 30,7 km lange mountainbike-
tocht door een prachtig gebied ben je in Valkenburg op de juiste plek. Het ge-
bied is groen, schilderachtig en vol steile hellingen en sportieve beklimmingen, 
die leiden tot een ongeëvenaard uitzicht over de prachtige dalen in het Zuid-
Limburgse heuvelland en over de pittoreske dorpjes Sibbe en Schin op Geul. 
Omdat deze mountainbikeroute deel uitmaakt van een weids knooppunt van 
routes door heel Zuid-Limburg, is het eenvoudig om de route vanuit Valkenburg 
naar je eigen smaak uit te breiden. Bovendien is deze route prima bereikbaar 
met het openbaar vervoer. In Valkenburg is de keuze aan gezellige cafeetjes 
en terrasjes enorm, dus na je inspanning is het eenvoudig om weer heerlijk te 
ontspannen met een lekker speciaalbiertje. Let op: De bewegwijzering van deze 
route wordt al enige tijd verstoort door vandalisme. We raden aan om bij het 
rijden de beschikbare gpx of een pdf van de route te gebruiken.
Start- en eindpunt: Landal Kasteeldomein de Cauberg, Cauberg 29 
in Valkenburg.

Bron: Visit Zuid-Limburg
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Word jij onze nieuwe collega?

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

T: 045-544 27 76

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

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

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

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

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

affiniteit met onze doelgroep.

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

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

 

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



Nieuwe algemeen directeur IBA Parkstad 
Per 15 oktober 2022 is Ronald Wilmes de nieuwe directeur van IBA Parkstad. Hij volgt hiermee Mathea 
Severeijns op, die met de beëindiging van de expo per 1 oktober jl. haar werkzaamheden voor IBA 
Parkstad heeft afgerond. Ronald Wilmes is bij aandeelhoudersbesluit van IBA Parkstad d.d. 14 oktober 
benoemd tot algemeen directeur. 

De IBA heeft Parkstad sinds 2014 een krachtige impuls 
gegeven op het gebied van economie, ruimte en samenleving. 
Daartoe stimuleerde IBA uiteenlopende projecten en 
initiatieven. Tijdens het expojaar, dat eindigde op 4 september 
jl., werd de opbrengst van de IBA in Parkstad gepresenteerd. 
Expomanager Rene Seijben en het expoteam rondden 
hiermee de werkzaamheden af. De aandeelhouders van IBA 
Parkstad kijken positief terug op de afgelopen periode en de 
samenwerking met Mathea Severeijns en René Seijben. 

Afbouwfase
IBA Parkstad komt nu in de afbouwfase terecht. Ronald Wilmes 
zal de IBA BV leiden, ondersteund door een klein IBA-team. De 
projecten die in realisatie zijn, c.q. nog gerealiseerd worden, 
zullen inhoudelijk worden begeleid. Borging van de IBA-
kwaliteit staat daarbij centraal. Daarnaast wikkelt de IBA BV 
de subsidiebeschikkingen af. Ook wordt de IBA-nalatenschap 
verankerd en uitgedragen. Alle openstaande werkzaamheden 

van IBA Parkstad zijn naar verwachting medio januari 2026 
afgerond en worden afgesloten met ontbinding van de BV. 
De aandeelhouders zijn verheugd dat Ronald Wilmes deze 
uitdaging wil oppakken. 
Ronald Wilmes heeft ervaring met complex 
programmamanagement, kennis van de regio, ervaring met 
entiteiten vergelijkbaar met de IBA BV, en ervaring om op 
strategisch niveau te functioneren in een politiek-bestuurlijk 
krachtenveld. 

Wie is Ronald Wilmes?
Ronald Wilmes vervulde in het verleden leidinggevende 
functies in het bedrijfsleven, o.a. in het facility management, 
vastgoedmanagement en nieuwbouw en renovatieprojecten. 
Momenteel is hij hoofd vastgoed van Universiteit Maastricht. 
De Ronald zal de functie van directeur IBA Parkstad 
combineren met zijn huidige baan. Tevens is hij lid van de Raad 
van Toezicht van Pergamijn, als lid van de Audit Commissie.

Zeg het met vlaai uit Limburg
Verras familieleden, zakenrelaties, personeelsleden en jubilarissen eens op z’n ‘origineel Limburgs’ met een heerlijke, in Limburg vers gebakken, 
ambachtelijke ‘VlaaiUitLimburg’ en schrijf online een persoonlijke boodschap inclusief kleurenafbeelding en/of logo. Deze wordt dan als sticker op 
de buitenkant van de vlaaiverpakking geplakt, zodat de ontvanger meteen kan zien wie de ‘gulle gever’ is. 

Maak een keuze uit 12 verschillende heerlijke dagvers gebakken Lim-
burgse vlaaien in de webshop www.VlaaiUitLimburg.nl. Vandaag besteld, 
morgen en de dag erna, overal in Nederland (behalve op de eilanden) vers 
gebakken thuis of op kantoor afgeleverd. 

Let op: Tot einde van dit jaar is er een najaarskorting van 10% op alle vlaaien!
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woonboulevardheerlen.nl

7 dagen per week open | Makkelijk bereikbaar | Gratis parkeren

woon
boulevard
heerlen 
inspireert

Ontdek onze 3 pleinen 
met meer dan 50 winkels
boordevol wooninspiratie!

Van huis 
naar thuis.



CENTRUM VOOR LEVEN MET EN NA KANKER

TOONHERMANSHUISPARKSTAD.NL

Samen met
ons kun je het
   weer alleen! 

Niet alleen maar toch eenzaam?
Kanker zet je wereld op zijn kop. Niet alleen als je zelf ziek 
bent, maar ook als iemand om wie je geeft ziek is of aan kan-
ker is overleden. In het ziekenhuis doen ze er alles aan om je 
te genezen, maar waar kun je terecht met je angst, verwar-
ring en onzekerheid? 

Uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorgani-
saties blijkt dat 35% van de mensen die kanker heeft of heeft gehad zich 
eenzaam voelt. ‘Dat is een vorm van eenzaamheid die vaak over het hoofd 
wordt gezien. Je bent immers niet alleen en hebt voldoende mensen om je 
heen, maar tóch heb je het idee dat je er alleen voor staat’, vertelt Armand 
Winthagen, directeur van Toon Hermans Huis Parkstad, centrum voor leven 
met en na kanker. ‘En datzelfde gevoel speelt vaak ook bij de partner en 
andere naasten.’

Hoewel Iris Kuipers zich in de periode na haar ziekte heel erg gesteund 
heeft gevoeld door haar omgeving, herkent ze dat gevoel wel een beetje. ‘Iedereen in 
mijn omgeving was opgelucht en blij toen ik het bericht kreeg dat ik beter was. En na-
tuurlijk was ik zelf ook opgelucht, maar tegelijk zat ik nog met veel verdriet om wat me 
overkomen was.’ Bij Toon Hermans Huis Parkstad heeft ze ervaren dat de vrijwilligers de 
tijd nemen om naar haar verhaal te luisteren en haar de ruimte geven om te zijn wie ze 
is, met alle gevoelens die daarbij horen.

Het delen van je gevoel en zorgen met vrijwilligers of andere gasten in het huis is be-
langrijk en helpt enorm in het proces. ‘Het blijkt dat meer dan de helft van de mensen 
die een centrum voor leven met een na kanker bezoeken zich minder eenzaam voelen in 
hun ziekteproces. Ze voelen zich begrepen en durven makkelijker hulp te vragen aan de 
mensen in hun omgeving’’, vult Armand Winthagen aan. ‘En daar doen we het voor.’ 
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Een nieuw pand, dezelfde persoonlijke aanpak
Welkom bij Houben Hypotheken & Verzekeringen in Heerlerheide
Misschien ben je al eens langs ons kantoor aan de Ganzeweide in Heerlerheide gereden, maar het kan zomaar zijn dat het aan je aandacht is ont-
snapt: het nieuwe pand van Houben Hypotheken & Verzekeringen (HH&V). In Hoensbroek al een begrip sinds 2004, maar hier in de buurt is het ad-
vieskantoor nog een nieuw gezicht. Sinds juli kun je op Ganzeweide 68 bij HH&V terecht voor hypotheek- en verzekeringsadvies.

“Dat is met de paplepel ingegoten” is wel zo toepasselijk voor HH&V. De carrière in de 
financiële wereld begon voor Wouter Houben toen hij bij het makelaardij- en hypotheek-
kantoor van zijn vader begon. Na twee jaar ervaring te hebben opgedaan, kon hij volgens 
zijn vader die hypotheken zelf wel doen. “Dat is van niets geworden tot wat het nu is”, 
vertelt Wouter. Inmiddels staat er al achttien jaar op de teller.

Persoonlijke sparringpartner
De mensen bij HH&V helpen je met advies 
over hypotheken en verzekeringen. Ze 
werken als onafhankelijk intermediair, 
wat betekent dat ze niet gebonden zijn 
aan een verzekeraar of hypotheekver-
strekker. De aanpak is altijd persoonlijk, 
zo legt Wouter uit: “Wij nemen mensen 
bij de hand, leggen uit wat we doen en 
leven dat ook na. We spreken de taal van 
de klant en voelen aan wat die wil. We 
denken met je mee.” 

Dicht bij de mensen
In de huidige internettijd kan dat een ver-
ademing zijn: een stuk persoonlijker dan 
via een computer- of telefoonscherm. 
HH&V is graag jouw sparringpartner en zit 
daarom het liefst dicht bij de mensen in 
de buurt. “Veel kleine verzekeringskan-
toren worden overgenomen door grote 
partijen, waardoor kantoren onbereik-
baar worden. Terwijl het juist zo belangrijk 
is om iemand in de buurt te hebben bij 
wie je naar binnen kunt lopen.”

Een nieuw thuis
Binnenlopen bij HH&V kon eerst in Hoensbroek, maar deze zomer verhuisde HH&V naar 
het nieuwe lichtrijke pand aan de Ganzeweide. Wat bracht Houben naar Heerlerheide? 
“Onze klanten zitten door heel Parkstad en zelfs daarbuiten. Dit is een fijne locatie aan 
de doorgaande weg met ruime parkeergelegenheid. Ons kantoor is goed zichtbaar, 
toegankelijk en lichtrijk”, aldus Wouter.

Houben heet je welkom
In dit kantoor werkt hij niet alleen: samen met mede-adviseur Jorien en backofficeme-
dewerker Destiny runt hij de zaak. Of je nu wel of geen bekend gezicht bent bij HH&V: 
kom vooral eens buurten in het nieuwe pand. De adviseurs helpen je daar graag bij de 
keuze voor een hypotheek, bij het afsluiten van een inboedelverzekering of het verzeke-

ren van je auto. 

Weinig is onmogelijk
Weinig is daarbij onmogelijk, legt Wouter 
uit: “Als je een vraagstuk hebt en denkt 
dat het niet kan, kom dan toch eens 
langs. Laat je voorlichten op basis van de 
laatste ontwikkelingen, dan kijken we wat 
er wél kan voor jouw situatie. Het lijkt te-
genwoordig alsof alles steeds moeilijker 
wordt, maar er is toch vaak meer mogelijk 
dan je denkt.”

Verduurzamen van je woning
Vanwege de sterk gestegen kosten van 
energie is het energiezuinig maken van 
je woning actueler dan ooit. Wouter zegt 
daarover: “Door je woning te verduurza-
men beperk je de energielasten, verhoog 
je het wooncomfort en zal de woning zijn 
waarde behouden op termijn. Tegen-
woordig zijn er veel mogelijkheden om de 
verduurzaming van je woning te financie-
ren en zijn er tal van subsidiemogelijkhe-
den. Samen met de klant kijken we wat de 
opties zijn”. 

HH&V is te bezoeken aan Ganzeweide 68 in Heerlerheide en telefonisch bereikbaar via 
045-2031003.



Ambiance
Lunchcafé
Op de vierde etage ligt een vertrouwde plek voor 

een lekkere koffie of lunch. Lunchcafé Ambiance 

ondergaat een ware metamorfose, het klassieke in-

terieur krijgt een eigentijdse look. Een sfeervolle plek 

voor een uitgebreide lunch, een snelle hap of een 

lekker stuk Limburgse vlaai. Met terras dat gedeel-

telijk overdekt is en een fantastisch uitzicht. 

Dominicanen
Boekhandel 
Berden is trots op de komst van Boekhandel Domi-

nicanen, die nu al in de eeuwenoude kerk in Maas-

tricht gevestigd is maar dus ook het warenhuis in 

Heerlen komt versterken. Aan de buitenbalustrade 

hangen straks boekenkasten gecombineerd met 

fijne zitplekken om een drankje te doen. Naast goed 

gevulde boekenrekken komt Berden met een geva-

rieerd activiteitenprogramma; denk aan boekpre-

sentaties, signeersessies, kunstexpo’s en andere 

events. Alles is gericht op beleving.

Coffeelovers
Berden Heerlen krijgt een Coffeelovers. De over-

heerlijke koffie en andere lekkernijen zijn straks een 

mooie aanwinst op de bovenste etage van het wa-

renhuis. Met een terras dat aan maar liefst drie kan-

ten een geweldig uitzicht over Heerlen biedt, is dit 

een fijne plek om rustig te genieten.

 

Van Os 
tassen en koffers
Het begon zo’n 90 jaar geleden met ‘oma Van Os’ 

en slechts twee leren zolen, een aktetas en een 

voetbal. Van lederwarenwinkel ontwikkelde Van Os 

zich tot specialist in tassen en koffers met maar liefst 

110 merken in hun assortiment. Ze zijn specialist in 

tassen en koffers en een ruime collectie aan reis-

bagage van goede merken, in alle kleuren, maten én 

materialen. Dus meer dan alleen leer.

ICI Paris XL
Echte schoonheid zit vanbinnen. Iedereen is mooi op 

zijn eigen manier en met de prachtige producten van 

ICI Paris XL lukt het om 100% jezelf te zijn. ICI Paris 

XL is dagelijks met mooie producten bezig. Ze heb-

ben een breed aanbod aan parfums, huidverzorging 

en make-up in de winkel waarbij een professionele 

en persoonlijke service voorop staan. Iedere klant is 

uniek. Het team streeft er dan ook elke dag naar om 

klanten de beste versie van zichzelf te tonen.

Mynt 
jewels and watches
Een armbandje voor je dochter, een smartwatch 

voor je partner, zelfs voor de mooiste trouwringen 

ben je bij Mynt jewels and watches bij Berden in 

Heerlen aan het juiste adres. Of shop de leuke Zinzi 

sieraden en horloges. Van Michael Kors tot Hugo 

Boss, van Fossil tot Citizen, alles voor het mooiste 

cadeau.

Alles onder één dak bij 

Berden Wonen, Mode & Meer
De vierde etage van Berden in Heerlen wordt nu nog mooier. In het voorjaar van 

2023 krijgen lunchcafé Ambiance en het unieke koken, geven en genieten con-

cept van ByVersloot fijne buren erbij. Boekhandel Dominicanen komt samen met  

Coffeelovers de totaalbeleving bij Berden Wonen, Mode &  Meer versterken.

Visser Chocolade
Visser Chocolade volgt de laatste foodtrends en 

verdiept zich in nieuwe recepturen en smaakcombi-

naties. Voor de shop bij Berden in Heerlen hebben 

ze de Picasso ontwikkeld, gekleurde bolvormige 

lekkernijen die een enorme hit zijn geworden en nu 

zelfs in Moskou en Engeland in de schappen lig-

gen. Maar ze willen niet alleen waanzinnig lekkere  

chocoladeproducten maken, ze willen dit ook duur-

zaam doen en met aandacht voor mens en milieu.

OMODA
OMODA heeft sinds september een mooie shop-

in-shop geopend in Heerlen, de eerste winkel in  

Limburg van dit mooie merk dat bekend staat om 

haar uitgebreide collectie voor dames, heren en  

kinderen. De schoenen, tassen en accessoires zijn 

een lust voor het oog, dus loop hier vooral eens  

binnen om je outfit helemaal af te maken.

In Heerlen vind je alles onder één dak. Naast de uitgebreide woon-, slaap-, en mode- 

afdeling is het hier ontspannen shoppen bij de gerenommeerde namen die in het warenhuis te 

vinden zijn: naast de kookartikelen van ByVersloot vind je mooi ingerichte shop-in-shops met de 

verzorgingsproducten van Ici Paris XL, de koffers en tassen van Van Os, de sieraden en horloges 

van Mynt juwelier en de schoenen van OMODA die onlangs aan het uitgebreide assortiment van 

Berden Wonen, Mode & Meer zijn toegevoegd. In Heerlen kun je voor alles terecht. Het is een 

totaalbeleving; uitgebreid shoppen en ontspannen lunchen of koffiedrinken, wat wil je nog meer?
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Berden 
Wonen, Mode & Meer
Het assortiment is breed en compleet, dat moge dui-

delijk zijn. De mooiste afdelingen waar mode, wonen, 

slapen en bijvoorbeeld ook huishoudtextiel uitgebreid 

gepresenteerd worden, gecombineerd met diverse 

shop-in-shops die het aanbod nog veelzijdiger maken.

Een comfortabel bed, een fijne broek of een re-

laxte stoel, je vindt het bij Berden. En ook voor een  

lekker geurtje, een mooi sieraad, een trendy schoen, 

een classy tas, een praktische keukenhulp, heerlijke 

chocolade of kleurrijke make-up kun je bij Berden  

terecht. Net zoals voor een lekker hapje en een drankje 

in een van de restaurants om bij te komen van al dat 

moois. Berden is een grote familie die klaar staat voor 

compleet en feestelijk shoppen, alweer 120 jaar.

Openingstijden
Maandag 13.00 - 18:00  

Dinsdag  10.00 - 18:00  

Woensdag 10.00 - 18:00 

Donderdag 10.00 - 21:00  

Vrijdag  10.00 - 18:00  

Zaterdag  10.00 - 17:00  

Zondag  12.00 - 17:00  

ByVersloot
koken|geven|genieten
Kookliefhebbers, opgelet! ByVersloot is een kookwinkel 

in de breedste zin van het woord. Met een ruim assorti-

ment op het gebied van koken, geven en genieten. Van de  

lekkerste koffie en thee tot de gedekte tafel en de goed 

voorziene keuken. Van mooi bestek tot een technisch per-

fecte koffiemachine of luxe barbecue. Voor de hobbykok 

of voor de liefhebber van lekker eten. De gerenommeerde 

merken worden in de winkel voorzien van een vakkundig 

advies. Kortom, deze winkel is echt genieten voor iedereen 

die van koken of gezellig tafelen houdt. En dat in een sfeer-

vol opgezette setting bij Berden in Heerlen. 

Promenade 12, 6411 JK Heerlen



Doe je licht aan!
Veilig fietsen in de donkere wintermaanden
Onder het motto ‘Aan in het donker’ is 31 oktober weer de landelijke 
fietsverlichtingscampagne gestart. Zichtbaar zijn in het verkeer is erg belangrijk. 
Voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van een ander.  

De dagen worden korter en mensen gaan weer in het donker op de fiets naar 
school of werk. In het donker ben je minder goed zichtbaar voor andere mensen 
in het verkeer. Ben je niet goed te zien, dan is de kans op een ongeluk groter.
Dat willen we natuurlijk voorkomen. 
“Dus ga AAN in het donker! Zet je fietslampen aan en kom weer veilig thuis” 
zegt gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (Mobiliteit), tevens voorzitter 
van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL).  

Controles
Dit jaar wordt ook weer extra aandacht voor de campagne gevraagd in Limburg. 
Door de hele provincie vinden fietscontroles plaats. Wie zonder licht fietst riskeert 
een bekeuring van €60,-. Op scholen is er extra voorlichting om jongeren bewust 
te maken van de gevaren in het verkeer zonder goede verlichting.
 
Campagne
In Limburg is het ROVL de trekker van de campagne. Scholen, Veilig Verkeer 
Nederland, ANWB en de politie werken actief samen met het ROVL gedurende de 
campagneperiode. Het ROVL is een onafhankelijk bestuursorgaan dat in opdracht 
van de Provincie Limburg werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid 
in Limburg. ROVL streeft naar nul verkeersslachtoffers. De campagne ‘Aan in het 
donker’ past dan ook helemaal bij deze filosofie. Het voorkomen van ongevallen is 
een verantwoordelijkheid van ons allemaal. 

Samen 
maken 
we van 
de nul 
een punt!

Sinterklaas is en blijft een leuk, 
traditioneel kinderfeest
Nicolaas van Myra werd rond 260 na Christus geboren in Patara te Lycië dat in Antalya, 
hedendaags Turkije ligt. Veel mensen nemen aan dat 5 december de verjaardag was van de 
goedheiligman, maar dit is een fabeltje. Er is namelijk maar weinig bekend over het leven van 
Nicolaas. Later werd hij bisschop van Myra, de hoofdplaats van Lycië. Nicolaas werd  vereerd 
als heilige en daardoor werd hij vanaf dat moment Sint-Nicolaas genoemd. Hij stierf op 6 
december 342. Al snel na zijn dood werd de Sint-Nicolaaskerk waar hij begraven was een 
bedevaartsoord.

Waarom dan 5 december?
We vieren dus niet de geboorte van Sint-Nicolaas, maar zijn sterfdag. De traditie 
om pakjesavond te vieren op de vooravond van zijn sterfdag, is ontstaan 
doordat kinderen vroeger hun schoen zetten op 5 december, waarna de Sint 

hem vulde met cadeautjes. In realiteit waren het de 
rijken die kleinigheden doneerden aan de kinderen. 

Oorspronkelijk gebeurde dit in de kerk, maar 
door de jaren heen ontwikkelde de traditie 

zich zo dat de schoen ook thuis werd gezet, 
vooral in rijke families. Op de ochtend van 

zijn sterfdag werden de cadeautjes dan 
gevonden en uitgepakt door de kinderen. 
Deze traditie leek veel meer op hoe in 
veel landen kerst wordt gevierd: op de 
avond van 24 december gaan de kinderen 
nerveus naar bed, om op 25 december 
vroeg in de ochtend de pakjes onder de 

kerstboom te vinden en uit te pakken. In 
België wordt Sinterklaas overigens vaak nog 

op die manier gevierd. 

Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de 
traditie van schoen zetten zich tot een nieuwe 

traditie: pakjesavond. Deze traditie kon ontstaan 
doordat de welvaart sterk toenam na de oorlog. Gezinnen 

gingen het feest meer binnen hun eigen familie vieren in plaats van met 
de kerkgemeenschap. In plaats van te wachten tot de volgende ochtend, 
werden de pakjes diezelfde avond op 5 december al uitgepakt. 6 December 
ontwikkelde zich zo tot de dag waarop de Sint het land weer verliet.

Van boeman naar
vriendelijke kindervriend
In ons land was Sinterklaas 
lange tijd een boeman, een 
afschrikwekkende figuur met 
rinkelende kettingen die snoepgoed uitdeelde aan brave kinderen maar ‘stoute’ 
kinderen angst aanjoeg. Hij zag er niet uit als de oude man met de baard die we 
nu kennen. Eind achttiende eeuw werd Sinterklaas vriendelijker.

Live-uitzending intocht
De landelijke intocht van Sinterklaas vindt in 2022 plaats op zaterdag 
12 november en dat zal zijn in Nederland in Hellevoetsluis. Vorig jaar was het 
een virtuele aankomst en dit jaar ziet het er naar uit dat de intocht weer op 
de normale manier plaats vindt. Sinterklaas wordt door een menigte zingende 
kinderen ontvangen en het evenement is live op televisie te volgen. 
De uitzending van de NTR start om 12.00 uur en duurt ruim een uur. 
Op het digitale themakanaal Z@ppelin 24 en op zappelin.nl is de intocht met 
gebarentolk te volgen.

Bron: isgeschiedenis.nl en quest.nl
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U voelt zich niet goed. Wilt het liefst 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
Naast dat u de beste zorg krijgt bij uw eigen huisarts, doordat hij/
zij uw dossier kent, zijn niet alle medische klachten spoedeisend. Veel 
medische klachten kunt u zelf behandelen of kunnen wachten tot uw 
eigen huisartsenpraktijk weer open is. Voor betrouwbaar medisch 
advies kunt u de website www.thuisarts.nl raadplegen. Of bepaal 
met de gratis app ‘Moet ik naar de dokter’ of u telefonisch contact 
moet opnemen met de huisartsenpost. Op onze website vindt u ook 
interessante informatie over kinderen met koorts. Is uw klacht urgent en 
heeft u een huisarts nodig, bel dan met 045-5778844.

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

www.huisartsenpost-ozl.nl



Boodschappen
halen voor je
vader
kan het verschil 
maken.

045 - 560 4004

halen voor je

Sinterklaas Cheesecake 
(6 pers.)
Maak van pakjesavond een nog groter feest met deze heerlijke 
Sinterklaas cheesecake. In deze cheesecake speelt speculaas de 
hoofdrol en het versieren doen we met chocola en karamel fudge. Dit 
maakt deze cheesecake een regelrecht hit!

Benodigdheden: 

• 400 gr monchou
• 1-2 tl koekkruiden
• 100 gr schuddebuikjes
• 200 gr speculaasjes
• 75 gr boter
• 2 eieren
• 100 gr suiker
• eventueel chocolade en karamel fudge voor het versieren van de taart
• Springvorm van circa 20 cm.

Bereidingswijze: 
Verwarm de oven voor op 180 graden. Maal de speculaasjes fijn. Smelt de boter en 
meng door de speculaaskruimels. Schep de speculaaskruimels in een ingevette 
springvorm. Druk met de achterkant van een lepel de speculaaskruimels aan.

Meng de monchou met de suiker, eieren en koekkruiden met een elektrische mixer. Als 
de klontjes zijn verdwenen voeg je 1-2 handjes schuddenbuikjes toe aan het beslag.

Giet het beslag over de bodem van de springvorm.

Zet de cheesecake 40 minuten in de oven. Laat de cheesecake afkoelen in de 
oven en zet hem daarna in de koelkast. Versier de Sinterklaas cheesecake met 
schuddenbuikjes, wat gesmolten chocola en blokjes karamel fudge

Bron: lekkerensimpel.com

Wie zoet is 
krijgt lekkers...!

SCAN DE QR-CODE 
VOOR DE DIGITALE EDITIE

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



WEGENS SUCCES VERLENGD

NU 20% KORTING
OP ROLLUIK HEROAL BBS

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

vanaf

€ 1295,-

Rolluiken • Zonwering • Woningstoffering
Ook voor reparaties rolluiken

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

Ronddwalen in boekenparadijs
Wegdromen bij een boek. De tijd vergeten terwijl het boek je meeneemt naar andere werelden. Binnenkort kan dit in Heerlen op een 
bijzondere manier. Want de fameuze Boekhandel Dominicanen strijkt neer op de vierde verdieping van Berden Wonen, Mode & Meer. 
Met een uniek concept waarbij synergie gezocht wordt met Coffeelovers, ByVersloot Koken|Geven|Genieten en lunchcafé Ambiance. 
Dit wordt genieten op grote hoogte.

‘Rondom glas, een geweldig uitzicht over de skyline van Heerlen. Wat een fantastische plek.’

Ton Harmes is directeur van boekhandel Dominicanen in Maastricht en mag nu al elke dag op een unieke locatie werken. De dertiende-eeuwse Dominicanenkerk 
in hartje Maastricht is een bijzonder gebouw dat je denken open zet, je bent meteen onder de indruk van het licht en de ruimte. Bij binnenkomst kijk je dan ook 
automatisch omhoog en word je stil van de bijzondere omgeving. ‘Toen ik bij Berden in Heerlen met de roltrap op de bovenste verdieping aankwam, was ik ook 
onder de indruk van het licht en de ruimte. Het heeft rondom glas en je kunt vanaf het terras Heerlen aan alle kanten bewonderen. Dit geeft het iets eigens. Het is 
een plek met een creatieve uitstraling die perfect past bij Heerlen. En bij ons.’

Open en hybride
‘Vanuit Maastricht maakten we ons al een tijdje zorgen over het aantal boekhandels 

in Limburg, zo is er al jaren geen grote boekhandel meer in Heerlen. We 
hebben onderzoek laten doen of hier wel behoefte aan zou zijn: 

zeer zinvol, was de uitkomst. Toeval wil dat we in die 
periode Paul Berden tegen het lijf liepen. Al 
pratende kwamen we erachter dat hij met 

dezelfde plannen rondliep. Hij wilde in zijn 
warenhuis graag een boekhandel beginnen. 

Alsof het zo heeft moeten zijn. We zijn samen 
met een architect aan de slag gegaan om van die 

moeilijke vierde verdieping, die zo spectaculair is 
maar tegelijkertijd zo ver ligt voor de bezoeker, een 

ware trekker te maken. Een spannend concept waarbij 
optimaal gebruik van de unieke eigenschappen van de 

ruimte gemaakt kan worden. Een hybride invulling waarbij 
de kookwinkel, boekhandel en horeca in elkaar overlopen. 

Niks afgelijnd, we vullen elkaar helemaal aan. Dit maakt het 
gemakkelijk rondlopen in de open ruimte om te genieten 
van de mooiste keukenspullen, de lekkerste koffie, een 
overheerlijke lunch en natuurlijk onze boeken en muziek.’

Optimaal genieten
Wat mogen we verwachten van Dominicanen Heerlen? ‘We 
hebben lang nagedacht over een passende naam en hebben 
besloten om het eenvoudig te maken. Wat goed is, is goed. 
En dus houden we vast aan Dominicanen. De distributie gaan 
we vanuit Maastricht verzorgen waardoor we de boeken 
kastklaar in Heerlen kunnen aanleveren en de winkel er dus 
altijd gezellig en netjes bijligt. We gaan linkjes met onze 
omgeving zoeken; verwacht mooie lifestyle onderwerpen 
tussen de thema’s, denk aan woonboeken en kookboeken. 
Houd hierbij de events in de gaten, want die gaan we 
zeker organiseren. Maar ook Nederlandse en buitenlandse 
literatuur, uitgaves voor jong adults en kinderboeken. We 
bieden een breed assortiment zoals dat hoort bij een grote 
boekhandel, dus ook veel Engelstalig. Als laatste wil ik de 
muziek niet vergeten, we halen de lp’s en cd’s van Paul Smeets 
weer terug naar Heerlen. Ook de tweedehands boeken krijgen 
een plek, in grote bakken die aan de balustrade komen te 
hangen is het ouderwets snuffelen. We hopen einde voorjaar 
2023 klaar te zijn met alle verbouwingen, zodat tijdens het 
buitenseizoen mensen kunnen gaan genieten van een lekker 
kopje koffie en een goed boek.’ 
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Eten draait om smaak. Om kwaliteit. Maar het geeft 
zoveel meer. Eten brengt ons samen. Eten verbindt. 

Lekker koken is één, maar in onze keuken bereiden we meer 
dan een maaltijd. Wat uw woon- of eetsituatie ook is… 
we willen u culinair verrassen. Laten genieten van gemak. 
Daar hoeft u zelf niet voor te zorgen. Want daar zorgen wij voor!

En dat doen we al meer dan 60 jaar. Met alle aandacht voor 
dátgene wat u nodig heeft. Dat smaakt naar meer toch?

Ga naar www.apetito.nl of bel 0800 - 023 29 75 (gratis) 
en maak uw keuze. Eet smakelijk!

Met zorg bereid.
Maaltijdservice

Ook
natriumarm,

vegetarisch of 
glutenvrij.

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Het carnavalsseizoen is weer geopend!!!
Op 11 november (de elfde van de elfde), om precies 11.11 uur, begint 
het carnavalsseizoen en heeft bij het uitkomen van deze november 
editie van Parkstad Leeft bij veel verenigingen het openingsfeest 
net plaats gevonden. In Nederland wordt deze start van het seizoen 
in vrijwel iedere carnavalvierende plaats met een zekere ceremonie 
gevierd. 

De reden dat specifiek voor deze datum en dit tijdstip gekozen is, is dat het getal 11 
van oudsher als het getal van dwazen en gekken wordt beschouwd. 11 November is 
bovendien exact 40 dagen voor 21 december, de kortste dag. Het is daarmee het begin 
van de donkere periode voor Kerstmis.

Meerjarige prinsen

Veel carnavalsverenigingen roepen dan ook hun nieuwe prins, prinses en het 
jeugdprinsenpaar uit tijdens de prinsenproclamatie. Waar normaliter ieder jaar 
van de wacht gewisseld wordt en het stokje (lees: scepter) overgedragen aan een 
waardig opvolger, waren nu diverse prinsen en prinsessen enkele jaren achterelkaar 
de hooglustigheden van hun rijk. In eerste instantie klinkt het wel leuk om zo lang 
het rijk te besturen, maar anderzijds ook weer niet, want echt genoten hebben zij 
niet. In ieder geval niet op de momenten dat er een lockdown was en praktisch alle 
carnavalsactiviteiten waren afgelast. Uiteraard zijn er wel allerlei lokale evenementen 
georganiseerd als dat even kon en mocht. Deze momenten werden dan ook met beide 
handen aangegrepen. 

Goede vooruitzichten

Zoals het er nu uitziet, hebben we wat dat betreft meer geluk en zal er (hopelijk) weer 
volop gehost en gedanst kunnen worden. Lichtpuntje voor carnavalsgroepen die al een 
paar jaar de optocht hebben moeten missen: de wagen is ruimschoots op tijd klaar en 
de carnavalspakjes hoeven maar opgestreken te worden. Ook de carnavalsartiesten 
hebben het optreden gemist en staan te popelen om weer aan de slag te kunnen. En 
wat te denken van de buutte talenten die Limburg rijk is? Tijdens de voorselecties zullen 
zij in november strijden om een finaleplaats in vrijdag 20 januari in het Toon Hermans 
Theater in Sittard.

Kortom: iedereen met een carnavalesk hart is weer helemaal klaar voor weer een échte 
gezellige carnaval, zoals we die vanouds altijd gevierd hebben.

www.mabs40.com

Mabs4.0



GROEP A
20 nov 17.00 Qatar - Ecuador

21 nov 17.00 Senegal - Nederland

25 nov 14.00 Qatar - Senegal

25 nov 17.00 Nederland - Ecuador

29 nov 16.00 Ecuador - Senegal

29 nov 16.00 Nederland - Qatar

GROEP B
21 nov 14.00 Engeland - Iran

21 nov 20.00 VS - Wales

25 nov 11.00 Wales - Iran

25 nov 20.00 Engeland - VS

29 nov 20.00 Wales - Engeland

29 nov 20.00 Iran - VS

GROEP C
22 nov 11.00 Argentinië - Saoedi-Arabië

22 nov 17.00 Mexico - Polen

26 nov 14.00 Polen - Saoedi-Arabië

26 nov 20.00 Argentinië - Mexico

30 nov 20.00 Polen - Argentinië

30 nov 20.00 Saoedi-Arabië - Mexico

GROEP D
22 nov 14.00 Denemarken - Tunesië

22 nov 20.00 Frankrijk - Australië

26 nov 11.00 Tunesië - Australië

26 nov 17.00 Frankrijk - Denemarken

30 nov 16.00 Australië - Denemarken

30 nov 16.00 Tunesië - Frankrijk

GROEP E
23 nov 14.00 Duitsland - Japan

23 nov 17.00 Spanje - Costa-Rica

27 nov 11.00 Japan - Costa Rica

27 nov 20.00 Spanje - Duitsland

01 dec 20.00 Japan - Spanje

01 dec 20.00 Costa-Rica - Duitsland

GROEP F
23 nov 11.00 Marokko - Kroatië

23 nov 20.00 België - Canada

27 nov 14.00 België - Marokko

27 nov 17.00 Kroatië - Canada

01 dec 16.00 Kroatië - België

01 dec 16.00 Canada - Marokko

GROEP G
24 nov 11.00 Brazilië - Servië

24 nov 20.00 Zwitserland - Kameroen

28 nov 11.00 Brazilië - Zwitserland

28 nov 17.00 Kameroen - Servië

02 dec 20.00 Kameroen - Brazilië

02 dec 20.00 Servië - Zwitserland

GROEP H
24 nov 14.00 Portugal - Ghana

24 nov 17.00 Uruguay - Zuid-Korea

28 nov 14.00 Portugal - Uruguay

28 nov 20.00 Zuid-Korea - Ghana

02 dec 16.00 Zuid-Korea - Portugal

02 dec 16.00 Ghana - Uruguay

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03 dec 16.00
1/8 finale - A1 - B2

04 dec 20.00
1/8 finale - B1 - A2

09 dec 20.00
1/4 finale

10 dec 20.00
1/4 finale

13 dec 20.00
1/2 finale

17 dec 16.00
3e plaats

18 dec 16.00
finale

14 dec 20.00
1/2 finale

03 dec 20.00
1/8 finale - C1 - D2

04 dec 16.00
1/8 finale - D1 - C2

05 dec 16.00
1/8 finale - E1 - F2

06 dec 16.00
1/8 finale - F1 - E2

09 dec 16.00
1/4 finale

10 dec 16.00
1/4 finale

05 dec 20.00
1/8 finale - G1 - H2

06 dec 20.00
1/8 finale - H1 - G2



GROEP A
20 nov 17.00 Qatar - Ecuador

21 nov 17.00 Senegal - Nederland

25 nov 14.00 Qatar - Senegal

25 nov 17.00 Nederland - Ecuador

29 nov 16.00 Ecuador - Senegal

29 nov 16.00 Nederland - Qatar

GROEP B
21 nov 14.00 Engeland - Iran

21 nov 20.00 VS - Wales

25 nov 11.00 Wales - Iran

25 nov 20.00 Engeland - VS

29 nov 20.00 Wales - Engeland

29 nov 20.00 Iran - VS

GROEP C
22 nov 11.00 Argentinië - Saoedi-Arabië

22 nov 17.00 Mexico - Polen

26 nov 14.00 Polen - Saoedi-Arabië

26 nov 20.00 Argentinië - Mexico

30 nov 20.00 Polen - Argentinië

30 nov 20.00 Saoedi-Arabië - Mexico

GROEP D
22 nov 14.00 Denemarken - Tunesië

22 nov 20.00 Frankrijk - Australië

26 nov 11.00 Tunesië - Australië

26 nov 17.00 Frankrijk - Denemarken

30 nov 16.00 Australië - Denemarken

30 nov 16.00 Tunesië - Frankrijk

GROEP E
23 nov 14.00 Duitsland - Japan

23 nov 17.00 Spanje - Costa-Rica

27 nov 11.00 Japan - Costa Rica

27 nov 20.00 Spanje - Duitsland

01 dec 20.00 Japan - Spanje

01 dec 20.00 Costa-Rica - Duitsland

GROEP F
23 nov 11.00 Marokko - Kroatië

23 nov 20.00 België - Canada

27 nov 14.00 België - Marokko

27 nov 17.00 Kroatië - Canada

01 dec 16.00 Kroatië - België

01 dec 16.00 Canada - Marokko

GROEP G
24 nov 11.00 Brazilië - Servië

24 nov 20.00 Zwitserland - Kameroen

28 nov 11.00 Brazilië - Zwitserland

28 nov 17.00 Kameroen - Servië

02 dec 20.00 Kameroen - Brazilië

02 dec 20.00 Servië - Zwitserland

GROEP H
24 nov 14.00 Portugal - Ghana

24 nov 17.00 Uruguay - Zuid-Korea

28 nov 14.00 Portugal - Uruguay

28 nov 20.00 Zuid-Korea - Ghana

02 dec 16.00 Zuid-Korea - Portugal

02 dec 16.00 Ghana - Uruguay
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03 dec 16.00
1/8 finale - A1 - B2

04 dec 20.00
1/8 finale - B1 - A2

09 dec 20.00
1/4 finale

10 dec 20.00
1/4 finale

13 dec 20.00
1/2 finale

17 dec 16.00
3e plaats

18 dec 16.00
finale

14 dec 20.00
1/2 finale

03 dec 20.00
1/8 finale - C1 - D2

04 dec 16.00
1/8 finale - D1 - C2

05 dec 16.00
1/8 finale - E1 - F2

06 dec 16.00
1/8 finale - F1 - E2

09 dec 16.00
1/4 finale

10 dec 16.00
1/4 finale

05 dec 20.00
1/8 finale - G1 - H2

06 dec 20.00
1/8 finale - H1 - G2
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WK feiten en weetjes
Het WK voetbal is het meest prestigieuze voetbaltoernooi in de wereld. Het toernooi wordt iedere vier jaar gehouden en ieder land 
droomt er natuurlijk van om wereldkampioen te worden. Aan de kwalificatiewedstrijden voor het WK doen meer dan 200 landen 
mee. Wij hebben daarom voor jou de meest bijzondere, unieke en opmerkelijke WK feiten en weetjes op een rij gezet. Goed om over 
op te scheppen in de voetbalkantine of om indruk te maken als je voetbal aan het kijken bent met vrienden. Wij hebben voor jou 10 
interessante feiten en weetjes rondom het WK voetbal op een rijtje gezet.

Het eerste WK ooit was in 1930.
Het toernooi werd toen gehouden in Uruguay en 

er deden 13 landen aan mee. Uruguay werd ook meteen 
de eerste wereldkampioen nadat ze met 4-2 wonnen 
van Argentinië. Nederland deed toen nog niet mee. Brazilië is het enige land dat 

zich tot nu toe voor ieder WK 
heeft gekwalificeerd.
Het WK is tot nu toe 21 keer gehouden; het WK 
in Qatar is het 22e WK. Brazilië is op alle 22 WK’s 
aanwezig geweest.

Aantal verschillende WK 
winnaars: acht landen

Er zijn pas acht verschillende landen die 
ooit het WK hebben gewonnen: Brazilië, 
Italië, Duitsland, Frankrijk, Argentinië, 
Engeland, Spanje en Uruguay. Brazilië 
won het WK het vaakst: vijf keer. Italië en 
Duitsland wonnen beiden het WK vier keer. 
Frankrijk, Uruguay en Argentinië werden 
tot nu toe twee keer wereldkampioen.

Meest bezochte WK wedstrijd:  
Uruguay-Brazilië (1950)

De WK finale van in 1950 tussen Uruguay en Brazilië 
is de meest bezochte WK wedstrijd ooit. Het was 
de laatste wedstrijd van de finale-poule van het WK 
1950 in het beroemde Maracana Stadion in Rio de 
Janeiro. Officieel waren er 173.850 toeschouwers bij 
de wedstrijd, maar er zijn ook veel fans illegaal het 
stadion ingekomen. Daarom wordt er vaak gezegd 
dat er rond de 200.000 supporters in het stadion 
waren. 

De oudste speler op een WK ooit: 
Essam El Hadary (Egypte)

De Egyptische keeper Essam El Hadary is de 
oudste speler ooit op een WK. Met 45 jaar keepte 
hij voor Egypte op het WK 2018 in Rusland. Hij 
stopte bovendien een strafschop in de wedstrijd 
tegen Saudi-Arabië en werd zo ook de oudste 
keeper die ooit een penalty stopte op een WK.

In 1966 en 1983 werd de WK trofee gestolen.
Vier maanden voor het WK van 1966 in Engeland werd 

de wereldbeker gestolen. De beker was tentoongesteld in de 
Methodist Central Hall in Westminster toen deze gestolen werd. De 
trofee werd uiteindelijk teruggevonden in een woonwijk door een 
hond genaamd ‘Pickles’. 
In 1983 werd de WK trofee voor een tweede keer gestolen. Ditmaal 
werd de beker gestolen in Brazilië toen er een overval was bij de 
Braziliaanse voetbalbond. Deze beker is nooit teruggevonden 
en aangenomen wordt dat de wereldbeker omgesmolten is en 
verkocht is.

Meeste WK doelpunten allertijden.
De Duitser Miroslav Klose heeft de meeste WK 

doelpunten allertijden gemaakt. Hij heeft in totaal 16 
WK doelpunten gemaakt.

De Nederlander met de meeste 
WK goals allertijden.

Johnny Rep scoorde in totaal 7 goals in 14 WK 
wedstrijden voor het Nederlands Elftal.

Land met de meeste WK goals.
Duitsland heeft de meeste WK goals gemaakt 

(Duitsland + West-Duitsland) in de geschiedenis van het 
wereldkampioenschap voetbal. Ze scoorden tot nu toe 229 
goals op WK’s. Brazilië 226. Daarna komt op grote afstand 
Argentinië met 137 goals. Nederland heeft ‘slechts’ 86 WK goals 
gemaakt in de geschiedenis.

Snelste WK doelpunt ooit.
In de wedstrijd Zuid-Korea – Turkije 

(2-3) op het WK van 2002 in Zuid-Korea en 
Japan scoorde Hakan Şükür de snelste WK 
goal ooit. Şükür wist namens Turkije al na 
10,89 seconde te scoren.

Bron: voetbalexperience.nl
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Beste lezer, aangenaam! Ik ben Daan en actief als glasvezelloog bij DELTA Netwerk. Ik heb goed nieuws. 
Inwoners van diverse gemeenten in Zuid-Limburg kunnen straks gebruik 
maken van gigasnel en stabiel internet via glasvezel. Zo is straks ook 
Zuid-Limburg klaar voor de toekomst. Mijn collega’s van DELTA Netwerk 
leggen bij voldoende animo tijdens de campagne, dit supersnelle 
netwerk kosteloos aan naar jouw woning. 
Heb je een vraag? Doe dan de postcodecheck op deltanetwerk.nl. 
Hier vind je het laatste nieuws van de glasvezelaanleg in jouw straat.

Wat is glasvezel?
Glasvezel is een draad van glas, zo dun als een haar. Dankzij deze vezel kunnen enorme hoeveelheden data via 
lichtsignalen verstuurd worden in hele korte tijd en over enorme afstanden. De glasdraad is heel buigzaam en erg sterk. 
En een groot voordeel is dat de draad ongevoelig is voor slechte weersomstandigheden, zoals bliksem.

Wat zijn de voordelen van glasvezel? 
Dankzij de enorme capaciteit is glasvezel klaar voor de toekomst. Omdat je jouw verbinding 
met niemand hoeft te delen, heb je nooit last van digitale spitsuren. En wist je dat je met 
glasvezel net zo snel kunt uploaden als downloaden? Je krijgt dus het supersnel internet voor 
hetzelfde geld. 
Tot slot is glasvezel ook nog eens een milieuvriendelijke oplossing ten opzichte van de ouderwetse 
koperverbinding. Zo krijg je dus op allerlei manieren waar voor je geld. Bekijk alle voordelen van 
glasvezel op deltanetwerk.nl/de-voordelen/

Waarom zou ik moeten kiezen voor een glasvezelaansluiting in mijn huis? 
Snel en stabiel internet wordt steeds belangrijker. Denk maar eens aan thuiswerken, studeren, online 
winkelen, interactieve tv kijken, gamen, medische of mentale zorg op afstand, het beveiligen van jouw huis 
of het bedienen van apparaten via apps en wifi: er kan al van alles via internet. En dat wordt alleen maar meer. 
Aansluiting op een glasvezelnetwerk van DELTA Netwerk maakt jouw woning klaar voor de toekomst. 
En even tussen ons.. Wist je dat je woning hierdoor ook meer waard wordt? 

Ben ik verplicht om de glasvezelaansluiting in mijn woning te laten plaatsen? 
Nee, het is niet verplicht. Maar je bent wel op de toekomst voorbereid met dit gratis glasvezelkastje in je woning. 
Je kunt dan op elk moment, wanneer je dat wilt, eenvoudig overstappen naar glasvezel door een abonnement af te 
sluiten bij één van de telecomaanbieders. 

Betaal ik voor mijn glasvezelaansluiting? 
Nee. Mijn collega’s zorgen op dit moment geheel gratis en vrijblijvend voor een glasvezelaansluiting in jouw woning. 
Kies je nu niet voor de plaatsing van dit kleine kastje, houd dan rekening met zowel aanleg- als aansluitkosten als je 
later beslist wel glasvezel te nemen. 

Hoe regel ik deze gratis glasvezelaansluiting? 
Mijn collega’s komen bij jou aan de deur om toestemming te vragen en samen de locatie te bepalen van het kastje in 
je woning. Dat is meestal in de meterkast. Heb je mijn collega’s gemist of zijn ze nog niet geweest? Dan kun je ook een 
afspraak maken op het moment dat het jou uitkomt. Kijk op deltanetwerk.nl en doe je postcodecheck. Hier vind je alle 
informatie over de aannemer in jouw straat, de planning en alles over glasvezel. 

Heb je een andere vraag? 
Neem dan contact op met de klantenservice van DELTA Netwerk via 088-75 85 800. 
Let wel: een glasvezelaansluiting is nog geen werkende verbinding. Hiervoor heb je een glasvezelabonnement nodig. 

Hoe kan ik een glasvezelabonnement bestellen?
Overstappen naar glasvezel regel je direct en eenvoudig online. Doe de postcodecheck op deltanetwerk.nl en bekijk het 
aanbod op jouw adres. Hier vind je ook lokale verkooppunten waar je binnen kan lopen om meer informatie te krijgen over 
welk abonnement voor jouw het beste is.

Wanneer komt de aannemer bij mij langs?
Tijdens de aanleg van glasvezel komt de aannemer twee keer bij je langs. Aan het begin van de aanleg komt de aannemer 
kijken waar de aansluiting in huis komt. Dit noemen we de woningschouw. Daarna komt de aannemer, meestal een paar 
maanden nadat het graafwerk klaar is, nog een keer langs om de aansluiting in huis te plaatsen. Voordat de aannemer bij je 
langskomt, ontvang je altijd een brief. De aannemer kan zich altijd identificeren. Let wel: De aanleg van het glasvezelnetwerk is 
een flinke klus waar verschillende partijen bij betrokken zijn, denk aan gemeenten, waterschappen en grondeigenaren. 
Het kan dus even duren voordat de aansluiting actief is. Maar schrijf je in voor de nieuwsbrief en we houden je op de hoogte 
van de aanleg in jouw buurt.

Waar kan ik terecht met vragen over de aanleg van glasvezel?
Heb je vragen over de planning of de werkzaamheden bij jou in de buurt? 
Tijdens de aanleg kun je contact opnemen met de aannemer die in jouw gebied actief is. 
Doe de postcodecheck en ga naar de pagina met specifieke informatie voor jouw gebied. 
Daar vind je de contactgegevens van de aannemer.
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Caritas045 en Bovengrondse Vakschool  
samen aan de kook
Op 20 oktober jl. hebben Caritas045 en de Bovengrondse Vakschool 
een intentieverklaring ondertekend met betrekking tot de aanstaande 
samenwerking. De vrijwilligers van Caritas045 staan wekelijks in de keuken 
klaar voor inwoners uit Parkstad die behoefte hebben aan een gratis, 
gezonde maaltijd en menselijk contact.
De Bovengrondse Vakschool is dé ontmoetingsplek voor leren, werken en nieuwe kansen, 
vóór en dóór mensen uit de buurt. Achter de schermen wordt de samenwerking al maanden 
voorbereid. 

Gratis maaltijden
De samenwerking houdt in dat Caritas045 samen met de medewerkers van WerkvoorHeerlen 
op de locatie van de Bovengrondse Vakschool gezonde maaltijden gaat bereiden. Maaltijden 
die gratis worden uitgegeven en samen worden gegeten met inwoners uit Parkstad. Hierbij 
streven beide organisaties ernaar om gezamenlijk een plek te creëren waar buurtgenoten 
elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen eten en werken aan hun toekomst. 

“De ondertekening van de intentieverklaring is de eerste stap naar een duurzame samenwerking”, vertellen de voorzitter van Caritas045, Douwe Dijkstra en uitvoerend 
bestuurder van de Bovengrondse Vakschool en WerkvoorHeerlen, Arend Zwaga. “We streven naar een eerste gezamenlijke maaltijd vóór de komende feestdagen.”

Gletsjers op löss - Het verhaal van een arbeidsmigrant
In een zomermaand van het jaar 1927 komt de Oostenrijkse arbeidsmigrant op het station van de mijnstad Heerlen aan. Hij is zeker niet de enige vreemde eend in de bijt, want 
de bloeiende mijnindustrie van Zuid-Limburg herbergt vele vreemde nationaliteiten. Hij vindt als eenvoudige sleper, met het werknummer 
703, werk op de Oranje-Nassaumijn. Hij trouwt een Limburgs meisje, sticht met haar een gezin, krijgt kinderen en is op zijn manier tevreden.

Dan volgen de harde crisisjaren met de hardnekkige werkloosheid en het onmenselijke jaagsysteem op de mijnen. De Anschluss van zijn 
vaderland bij nazi-Duitsland in 1938 maakt het leven er niet gemakkelijker op. Na de oorlogsjaren, met voor de bezetter zo ‘Kriegswichtige’ 
kolenwinning en de bevrijding in september ‘44, volgen de 'vette' wederopbouwjaren. Zijn vroege pensionering en het Groningse aardgas 
maken een eind aan het mijnwerkersbestaan.

Fer Lugger
De auteur van ‘Gletsjers op löss’ is geboren in Heerlen - woonwijk Schandelen - op vrijdag 11 maart 1938. Hij is sinds 1968 getrouwd met 
Truus Slangen, heeft twee dochters, evenzoveel schoonzonen en vier kleinkinderen. Deze geboren Heerlenaar, met Oostenrijkse roots, 
woont momenteel in Brunssum na 73 jaar met plezier in Heerlen te hebben gewoond. Het centrum nu lekker dichtbij. Een heerlijk groen 
wandelgebied naast de deur, maar vooral belangrijk is de gemeentelijke bibliotheek op loopafstand. Want ik noem mezelf een veelvraat wat 
het lezen betreft. 
Beroep: AOW’er, na meer dan 40 jaar het prachtige, nu helaas sterk gedevalueerde beroep van etaleur te hebben uitgevoerd. Want een etaleur, 
wat is die nou? Kunstenaar of handwerker? Geen mens dat er een zinnig antwoord op weet. Artistiek en apart vond hij zijn beroep in ieder 
geval wel. 

Boek: Gletsjer op löss | 2022 - Fer Lugger - PB - 172 blz. - ISBN 9789403672403 | Te bestellen bij de Boekhandel.



Neem 
je hobby 
mee naar 
je werk. 

Bij Sevagram krijg je de 
ruimte om te doen waar 
je hart ligt. Zo bakt zorg-
assistent Minou thuis de 
sterren van de hemel, maar 
deelt ze haar bakgeheimen 
ook met onze bewoners. 

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


