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Welkom/Welcome in

DE HUISMIJT 
	 NIEUWSBRIEF VOOR KAMERBEWONERS VAN STUDENTENKAMERS.COM

Limburg, Zuyderland Med. Centrum, 
H.Dunantstraat 5,  6419 PC Heerlen  
Altijd éérst bellen/Always call first: 
tel. 045-5778844

Editie 15, september 2022
“De Huismijt” is een uitgave van

studentenkamers.com
tel. 065 422 0740

            • ALARM e/o BRAND -
              EMERGENCY a/o FIRE: 112
           • POLITIE (alg.nr) - POLICE 
(general nr.): tel. 0900-8844 

- MED.DNST-MEDICAL SERVICES:                   
1. Nabij/Near Benzenraderweg:                 
• Gezondheidscentr. Heerlen Zuid, 
Burg.Waszinkstr. 2, 6417 CX Heerlen                             
Huisarts/Gen.Pract. tel. 045-5466111          

Apotheek/Pharmacy tel. 045-5663636       
2. Nabij/Near Bekkerweg/Kruisstraat: 
• Medisch Centrum Bekkerweg,      
Bekkerweg 29, 6411 EG Heerlen 
Huisarts/Gen. Pract. tel. 045-5714567 
Apotheek/Pharmacy tel. 045-5506630

- AVOND/WEEKEND-NIGHT/
WEEKEND:                                           
• Huisartsenpost Oostelijk Zuid- 

Ook dit jaar heten wij onze ‘oude’ en ‘nieuwe’ kamerbewoners van 
harte welkom, zowel bij studentenkamers.com als in de stad Heerlen. 
Het aantal internationale studenten in onze panden is in zo grote 
mate toegenomen, dat wij besloten hebben een aantal belangrijke 
zaken in dit pamflet ook in het Engels te vermelden. Wij wensen al 
onze bewoners een succesvol studiejaar en een aangenaam verblijf in 
onze studentenhuizen!

We extend a warm welcome to our ‘old’ and ‘new’ tenants, both at 
studentenkamers.com and in the city of Heerlen. The number of 
international students in our houses has increased so much this year, 
that we have decided to translate a number of important matters in 
this pamphlet in English. We wish all our tenants a successful 
academic year and a pleasant stay in our student houses!

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

Wanneer jij, als bewoner van een van onze 
studentenhuizen, een studie-genoot kent 
(Zuyd Hogeschool of HBO/WO-opleiding) 
die een kamer zoekt, stuur ons dan een 
bericht met zijn/haar naam en telefoon-
nummer. Als deze student(e) vervolgens bij 
ons een huurcontract afsluit voor minimaal 1 
jaar, dan heb jij € 50,00 verdiend! 
Let op de volgorde, achteraf claimen is niet 
mogelijk!

Bring in a new tenant and earn 
€ 50.00!

Should you, being one of our tenants, know 
a fellow student (Zuyd Hogeschool or HBO/
WO education) who is looking for a room, 
please send us a message with his/her name 
and telephone number. 
If this student decides to rent one of our 
rooms and signs a rental agreement with us 
for at least 1 year, you have earned € 50.00! 
Pay attention to the order - it is not possible 
to claim afterwards!
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 Buurtsupermarkten/Nearby Supermarkets:  
 - Supermarkt Jan Linders, Nobelstraat 48, Heerlen tel. 045-5713841 
  (nabij/near Bekkerweg/Kruisstraat);
 - Supermarkt Plus, Van Weerden Poelmanstraat 47A, Heerlen tel. 045-5411774 
  (nabij/near Benzenraderweg);
 Drogisterij/Drugstore:
 - 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: 
Via de website https://afheerlencentrum.nl/ kun je een gratis 7 dagen pas 
aanvragen om 1 week gratis te proberen. Bij aanmelding voor een 
lidmaatschap: géén inschrijfgeld en 25% korting op jaarlidmaatschap.
Through the website https://afheerlencentrum.nl/ you can apply for a free 7 
day trial. When registering for a 1 year membership: no registration fee plus 
25% discount on the membership fee.

Geeft • bravofiets.nl een korting van 10% op een aan-huis fietsreparatie.
Doorstep bike service/repair: 10% discount.
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. Alleen afhalen.         
Tel.: 045-5713428
Enzo Pizza/pasta’s: 10% discount; pick-up only.

Kom je bij • Big Rib Heerlen Centrum (Willemstraat 29) in aanmerking 
voor een korting van 5% op je maaltijd. Vermeld wel altijd de kortingscode 
“bigrib5”! ’s Maandags gesloten.  
5% discount on your food order, use discount code “bigrib5”.                 
Closed on Monday.                           
Tel.: 045-5116289
Website: bigribcentrum.nl

Op vertoon van je / On presentation of your “BEWONERSPAS 2022-2023”… 

Studentenverenigingen/Student Associations 

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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