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Editie 14, september 2021
“De Huismijt” is een uitgave van

studentenkamers.com

           • ALARM/BRAND: 112 
          • Geen spoed, maar wel politie 
nodig: tel. 0900-8844 

- HUISARTS/APOTHEEK:                   
1. Omgeving Benzenraderweg:                 
• Gezondheidscentr. Heerlen Zuid, 
Burg.Waszinkstr. 2, 6417 CX Heerlen                             
Huisarts tel. 045-5466111          
Apotheek tel. 045-5663636                         

2. Omgeving Bekkerweg/Kruisstraat:
• Medisch Centrum Bekkerweg,      
Bekkerweg 29, 6411 EG Heerlen.
Huisarts tel. 045-5714567 
Apotheek tel. 045-5506630
- AVOND EN WEEKEND:
• Huisartsenpost Oostelijk Zuid 
Limburg, Zuyderland Med. Centrum, 
H.Dunantstraat 5,  6419 PC Heerlen.  
Altijd éérst bellen: 045-5778844

Hierbij heten wij onze eerstejaars bewoners van harte welkom en wensen 
wij ál onze bewoners, jong en oud, een succesvol studiejaar en een heel fijn 
verblijf in onze studentenhuizen. 
33 jaar geleden begonnen wij, op kleine schaal (Bekkerweg 47 was ons 
eerste pand), met het verhuren van studentenkamers. Wij doen dit, tot op de 
dag van vandaag, nog steeds met veel plezier. Het is fijn om, met onze 
kamers, een steentje bij te kunnen dragen aan jullie studententijd. Helaas 
was het afgelopen schooljaar, waarin Covid-19 ons leven beheerste, een 
jaar met maar weinig sociale activiteiten. Daarom zijn wij blij met de 
versoepelingen en hopen dat deze positieve trend zich zal voortzetten, zodat 
we volgend jaar juni kunnen terugkijken naar een fijn en plezierig 
studiejaar!  
Het Team van studentenkamers.com

Welkom in Heerlen!

Breng een nieuwe huurder aan en 
verdien € 50,00! 

Wanneer jij, als bewoner van een van 
onze studentenhuizen, een studiegenoot 
kent (Zuyd Hogeschool of HBO/WO-

opleiding) die een kamer zoekt, stuur ons 
dan een bericht met zijn/haar naam en 

telefoonnummer. Indien deze student(e)
dan bij ons een huurcontract afsluit voor 

minimaal 1 jaar, dan heb jij € 50,00 
verdiend! Let op de volgorde - achteraf 

claimen is niet mogelijk!
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Nog meer goed-om-te-weten adressen:
Buurtsupermarkten:  

Supermarkt Jan Linders, Nobelstraat 48, Heerlen tel. 045-5713841 
(nabij Bekkerweg/Kruisstraat);

Supermarkt Plus, Van Weerden Poelmanstraat 47A, Heerlen tel. 045-5411774 
(nabij Benzenraderweg);

Drogisterij:
Etos Drogisterij, Van Weerden Poelmanstraat 42, Heerlen tel. 045-5413333
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Biedt • Anytime Fitness, gelegen aan de Akerstraat 
108 in Heerlen, jou aan: bij inschrijving géén 
inschrijfgeld (t.w.v. € 29,95); éénmalige sleutelkosten 
€  32,95; jaarlidmaatschap (12 maanden) € 34,46 per 
maand (i.p.v. € 45,95). Tel.: 045-2030000. 
Website: www.afheerlencentrum.nl  

Geeft • bravofiets.nl een korting aan van 10% op een 
aan-huis fietsreparatie. Tel. 06-17962360. 
Website www.bravofiets.nl 

Krijg je bij• Enzo aan de Benzenraderweg 99 in 
Heerlen (tuttoenzo.nl) een korting van 10% op pizza’s 
en pasta’s. Tel.: 045-5713428. 

Kom je bij • Big Rib Heerlen Centrum (Willemstraat 
29) in aanmerking voor een korting van 10% op je 
maaltijd. Vermeld wel altijd de kortingscode “Bigrib5”! 
’s Maandags gesloten. Tel.: 045-5116289. 
Website: bigribcentrum.nl 

Op vertoon van je Bewonerspas 2021-2022… 

Studentenverenigingen 

studentenkamers.com onderhoudt ook nauwe contacten met de 2 studenten-

verenigingen  die Heerlen rijk is,  ‘Volupia’ en ‘Woord en Daad’. Neem vooral 

eens een kijkje op hun websites (volupia.nl en svwoordendaad.nl)!                     

Er worden regelmatig  activiteiten ondernomen waaraan je, op vertoon van je 

Bewonerspas, als introducé kunt deelnemen.
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