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•   Kunstgebit en Klikgebit rechtstreeks 
via zorgverzekering vergoed

•   Eerste gesprek en jaarlijkse 
controle gratis

•   Behandeling van nieuw kunstgebit 
bij u aan huis eventueel mogelijk

 Geleen
046-4266331   

 www.kunstgebit-zorg.nl

Landgraaf    
045-5333101    
www.kunstgebit-parkstad.nl
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Corona is inmiddels het meest 
gebruikte woord en besproken 
onderwerp. Het houdt ons op allerlei 
manieren bezig. Wij gingen op zoek 
naar wat de Parkstadbewoners zoal 
bezighoudt in deze bizarre periode. 
We zien er graag met z’n allen naar uit om 
elkaar weer eens te omhelzen en gezellig 
bij elkaar op bezoek te gaan. En zeker in 
het jaargetijde waar we lekker van het 
zonnetje willen genieten en massaal 
eropuit willen. Helaas zal het nog eventjes 
op zich laten wachten tot het zover is. 
Maar tot die tijd zijn er wel al hele leuke 
initiatieven ontstaan, waarbij we op een 
of andere manier een band met mekaar 
opbouwen door de medemens ook 
eens een hart onder de riem te steken. 
Laten wij dit vooral blijven volhouden, 
want alleen samen kunnen we corona 
aanpakken!  

“Hou vol, pas goed op 
uzelf en de mensen 
dichtbij u. Geef elkaar 
wat extra aandacht. 
Samen redden we het!”

Emile Roemer, waarnemend burgemeester

ZORG & 
MOBILITEIT

IN ONS VOLGENDE  
NUMMER:
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OOK ADVERTEREN IN DE VOLGENDE UITGAVE EIND MEI? BEL DAN 06-50298807

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.

NIEUWTJES

C-SOME by Waterval
Frankenlaan 3
6419 BT HEERLEN
www.-c-some.nl
Follow us at Instagram en Facebook

Een nieuw concept, een nieuwe naam! 

C-SOME by Waterval
Een nieuw concept met een nieuwe naam , maar met de goede service en 
vakbekwaamheid die u van ons, Waterval Electro B.V., gewend bent.

Tijden veranderen en ontwikkelingen gaan vandaag de dag razendsnel, zeker 
op het gebied van techniek. Dat ondervinden wij dagelijks in ons vak en daarom 
vonden wij het tijd om een totaal nieuw concept te starten. En bij een nieuw 
concept hoort ook een nieuwe naam: C-SOME by Waterval. 
C-SOME is niet zomaar gekomen tot waar we nu staan, hier is een heleboel aan 
vooraf gegaan. Dit verhaal willen wij graag met u delen. We nemen u graag mee 
door de jaren heen!

“Bij Raymond, als jongste telg van een ondernemersfamilie, heeft het 
ondernemen al van kleins af aan in het bloed gezeten. De keuze voor een eigen 
onderneming stond dan ook snel vast!”

Naast ons installatiebedrijf Waterval Electro B.V. hebben wij altijd een winkel 
gehad. Eerst een winkel in witgoed en installatiematerialen en later enkel 
installatiematerialen. Omdat wij het zeer belangrijk vinden om contact te 
hebben met de klant om deze zo goed mogelijk te kunnen informeren en 
inspireren hebben wij ons vertrouwde winkelconcept omgegooid naar een 
belevingswereld: C-SOME by Waterval.

De C staat voor Conceptstore, Commitment, Communication, Creativity 
en Connection.

De C wordt uitgesproken al “see”, dus zie iets van Waterval. Zo is deze naam tot 
stand gekomen! Het is belangrijk dat de naam Waterval, meegenomen is in de 
naam, aangezien ons bedrijf al meer dan 57 jaar een begrip is in de regio en ver 
erbuiten!

C-SOME is een bedrijf van de tijd die de hedendaagse technieken volgt en 
toepast. De toekomst van ons bedrijf ziet er nu veel rooskleuriger uit. Zeer zeker 
nadat men een daling door internetaankopen ziet. De klant wil graag dingen 
zien, vasthouden en ruiken. De klant wil bij iedere aankoop een advies krijgen en 
geholpen worden met een glimlach en persoonlijke aandacht. Hier zal internet 
nooit tegenop kunnen!

Hope to see you soon @ C-SOME!

MOEDERDAG   ONTBIJTBROODJES
INGREDIËNTEN
2 (afbak)kaiserbroodjes
4 plakjes ontbijtspek
2 eieren
1 lente-uitje, in ringen gesneden 

VERDER NODIG
Vel bakpapier

BEREIDING 
•  Verwarm de oven voor op 170 graden. Bekleed een bakblik met 

bakpapier.
•  Snijd de kapjes van de kaiserbroodjes af en hol de broodjes met een 

vork zodanig uit dat er een ei in past. Laat circa 1,5 cm brood aan de 
zijkanten zitten.

•  Vul de uitgeholde broodjes elk met twee plakjes spek, laat deze iets 
overlappen over de zijkanten van het broodje. Breek boven  
elke holte een ei. Bestrooi met weinig zout en peper.

•  Leg de broodjes op het bakblik en bak in het midden van de oven 
circa 25 minuten, of tot het ei net gestold is. Leg de laatste 8 
minuten van de oventijd de broodkapjes bij de broodjes op het 
bakblik.
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PARKSTAD SLAAT 
ZICH DOOR 
CORONACRISIS
Wie had dat een half jaar geleden nog 
kunnen bedenken dat we ons van het 
ene op het andere moment in een 
horrorachtige science fiction film 
zouden begeven? En hoe onwerkelijk 
en bizar is het niet om je naasten 
tijdelijk niet te mogen omhelzen 
of te knuffelen? En dan het stille 
straatbeeld op plekken waar het 
normaliter bruist in de lentetijd waar 
de zon weer heerlijk de kop op steekt, 
zoals de gezellige terrassen die 
Parkstad rijk is.

Lees verder op pagina 6

10 MEI 2020 
SPECIALE MOEDERDAG!
De tweede zondag van mei is sinds 1925 in 
Nederland dé dag om onze moeders eens 
extra in het zonnetje te zetten. Normaal 
gesproken waren basisschoolleerlingen al 
weken vantevoren bezig met het maken van 
leuke surprises voor hun mama’s. Dit jaar zullen 
zij van thuis uit stiekem op een kamertje aan 
het knutselen gaan. Het traditionele ontbijtje 
op bed zal binnen gezinnen niet veel anders 
zijn dan andere jaren, maar voor de oudere 
moeders/oma’s ligt dat nu ietwat anders. 
Gelukkig hebben we facetime en skype, zodat 
we toch op aangepaste manier met hen 
kunnen communiceren. Bovendien doet een 
opgestuurd bloemetje ongetwijfeld wonderen!

D Y E Q L E T T D R P 
O H Z F E W U U K I A 
E K W V U L I I C N R 
E M E R C E N N O Z A 
I T M I E K S I C I S 
T E B J B R T E K N O 
N R A E R O O R T I L 
A R D T A N E E A K E 
K A H I B S L N I I E 
A S D J G A E F L B D 
V G Q D N N O K L A B

ZOEK DE VOLGENDE WOORDEN: 
parasol, zonnecreme, barbecue, tuinstoel, bikini, zwembad, vakantie, terras,  

cocktail, balkon, snorkel, vrijetijd, tuinieren,

MOOI GEBAAR IN 
MOEILIJKE TIJDEN
In de maand april had de Botanische Tuin 
Kerkrade haar eerste evenement in april willen 
organiseren. Gedurende de hele maand zou er 
een tulpententoonstelling met een opstelling 
van een aantal wilde tulpensoorten én 
gecultiveerde tulpen plaatsvinden.
 
Door de maatregelen van de overheid, maar ook 
ter bescherming van de bezoekers, medewerkers 
en vrijwilligers, heeft ook de Botanische Tuin 
Kerkrade zich echter genoodzaakt gezien 
haar deuren tijdelijk te sluiten. Daarom 
hebben ze bedacht om de bewoners 
en verzorgers van verzorgingshuizen 
in Kerkrade een klein stukje van deze 
tentoonstelling in huis te brengen. De 
bewoners konden zo toch nog genieten 
van dit kleine stukje lente en hoefden 
daarvoor zelf de deur niet uit. Met dit 
kleine gebaar staken het bestuur, de 
medewerkers en vrijwilligers van Botanische 
Tuin Kerkrade hun medemens een groot hart 
onder de riem.

WWW.BOTATUIN.NL
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TUIN
TIPS

HOE HOUD IK MIJN GAZON GROEN?
De meimaand staat bekend als de bloeimaand. Een periode waarin 
ook het gras gaat groeien. Hier enkele tips om van uw gazon een 
prachtig groene grasmat te maken:

•  Maai het siergazon niet korter dan 2 cm om droge plekken 
tijdens zonnige periodes te vermijden. 

•  Bestrijd het aanwezige mos en onkruid met relevante 
verdelgers.

•  Verticuteer na enkele weken het gras en verwijder hiermee 
het ‘dode’ mos.

• Bezaai de ontstane kale plekken met graszaadmengsel.
•  Voeg voedingsstoffen aan uw gazon toe met organische 

gazonmest.
• Zorg voor goede beregening.

Op deze wijze groeit uw gras gelijkmatig en behoudt het haar 
mooie diepgroene kleur.

Schelsberg 88 • 045 572 11 24

1+1 GRATIS
OP ALLES

TwinLife
Collectie

* goedkoopste artikel gratis

Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei
zijn wij open 11.00 -16.00 uur

voor onze openingstijden kijk op www.hendriksmodeheerlen.nl

* combineren broek + hemd mogelijk

Katoenen herenpantalons (4 kleuren) & overhemden (4 dessins)
Normaal 29.95 nu 14.95

2 stuks voor € 25,-

Marin, 25 jaar 
VERPLEEGKUNDIGE PSYCHIATRIE, 
WOONT IN HEERLEN-CENTRUM 
EN PAS HERSTELD VAN HET CORONAVIRUS

“Ik liep al een paar dagen rond met hoofdpijn. Hoofdpijn 
die niet kwam van een te gezellige stapavond zeg maar. 
Als verpleegkundige blijf je voor zulke kwaaltjes normaal 
gesproken niet thuis. Ik ben dus gewoon gaan werken, 
maar toen ik op het werk buiten adem raakte bij het 
trappenlopen, heb ik aan de bel getrokken. Ik ben een 
sportief persoon en altijd in de weer en dan is het heel 
vreemd dat je staat te puff en na een paar treden. Mijn 
collega’s hebben meteen mijn temperatuur opgenomen 
en het zuurstofgehalte in mijn bloed gemeten… Beide 
uitslagen waren niet goed. Dus met 39,5 koorts en 
voorgeschreven paracetamol ging ik in thuisisolatie.

Ik heb eigenlijk weinig last gehad van de coronaklachten. 
Alleen de nachtkoorts was heft ig. Overdag voelde ik mij 
best oké. Waar ik het meeste last van had was dat ik niets 
kon doen om mijn collega’s te helpen, die keihard aan het 
werk waren (en zijn!).

Ik heb negen dagen lang mijn stem bijna niet gebruikt. 
Want als je alleen woont, dan hoef je ook niets te zeggen. 
Gelukkig belden mijn familie en vrienden vaak en kon ik ze 
zien via Skype of FaceTime. Dat heeft  me er wel door die 
stille periode heen gesleept.

Inmiddels ben ik een aantal dagen klachtenvrij en 
gelukkig weer aan het werk. Mijn eerste dienst ging goed 
en was verrassend rustig. Ik wil blijven werken en leren in 
de (geestelijke) gezondheidszorg. Het is niet altijd even 
makkelijk, maar je kan wel het verschil maken voor deze 
mensen. En privé wil ik graag een wereldreis maken. Ik zou 
dan beginnen bij Australië.”  

“Ik ben geboren in Heerlen, maar heb heel lang met 
mijn ouders in Frankrijk gewoond. Tweeëneenhalf jaar 
geleden zijn we terugverhuisd. Ik ben toen begonnen 
op het Bernardinuscollege in Heerlen. 

Na een aantal jaar in Frankrijk op school te hebben 
gezeten, moest ik even wennen aan een Nederlandse 
school. In Frankrijk werd ik al gezien als het 
‘buitenlandse meisje’ en nu weer. Gelukkig legde ik snel 
contact en kende ik nog wat mensen van vroeger. Wel 
is het gek dat toen net alles weer normaal leek en ik 
helemaal gewend was, de coronacrisis begon… 

Op dit moment zie ik mijn klas en docenten alleen 
maar online. De opdrachten die ik nog op school heb 
gemaakt en die ik nu moet maken, tellen mee voor het 
eindexamen. Na de meivakantie hoor ik of ik geslaagd 
ben. Ik sta er best goed voor, maar dat er geen 
centraal eindexamen is, vind ik best vreemd. 

Mijn vrienden spreek ik alleen op Snapchat of 
WhatsApp. Verder is het in de tuin zitten met mooi weer 
en Netfl ixen. De dagen lijken steeds meer op elkaar. 

Als ik slaag, neem ik een tussenjaar. Ik wil dan de 
vooropleiding van de kunstacademie gaan doen, 
werken en beginnen aan mijn rijbewijs. Naar welke 
kunstacademie ik ga, weet ik nog niet. Wel wil ik 
de modekant op. Al vind ik tekenen, schilderen en 
fotograferen ook leuk. Ik heb nu iets meer tijd om een 
beslissing te nemen, dus daar kom ik wel uit.”  

“Het mooie aan dit interview is dat je ziet dat er overal 
Heerlenaren zijn, haha. Nadat ik de toneelschool 
in Arnhem succesvol heb afgerond ben ik naar 
Amsterdam verhuisd. In Amsterdam leer je snel 
mensen kennen en zijn er veel kansen voor mensen 
zoals ik in de culturele sector. Dat ik, wanneer ik mijn 
familie wil zien, drie uur in de trein richting Heerlen 
moet zitten, heb ik er graag voor over. 

Door het coronavirus is het ‘even’ op en neer 
reizen geen vanzelfsprekendheid meer, dat vind 
ik wel vreemd. Ik zie mijn familie normaal niet 
elke week, maar toch… dat je op deze manier in je 
bewegingsvrijheid beperkt wordt, dat duurde bij 
even om te beseff en. En toch zorgt deze rare tijd ook 
voor verbinding. Mijn nichtje was pas jarig en waar 
ik vroeger misschien alleen een appje zou sturen, 
hebben we haar nu met de hele familie ge-facetimed. 

Een andere les die ik geleerd heb van deze tijd is dat 
niets hoeft . Ik hoef niet per se te weten wat ik in april 
of mei ga doen, ik hoef geen vijfj arenplan te hebben. 
Het leven verrast je vaak vanzelf. Sowieso is alles de 
komende tijd erg onzeker, voor iedereen en ook voor 
mij als acteur. Het is nog maar de vraag wanneer 
theaters weer opengaan, of en hoe zomerfestivals als 
Cultura Nova, Oerol of De Parade doorgaan… Al hoop ik 
dat wanneer het weer veilig is en de angst uit ieders 
systeem is dat we weer in groten getale kunnen 
genieten van al dat creatiefs dat de mens te bieden 
heeft . En als ik daar een rol in kan spelen – letterlijk of 
fi guurlijk – is dat mooi meegenomen, haha.” 

Meer dan 170 reacties ontving burgemeester Emile 
Roemer van Heerlen na zijn oproep; ‘Wat is jouw verhaal?’ 
Heerlenaren konden én kunnen hun persoonlijk verhaal 
delen door te mailen naar het speciale mailadres: 
deelhetmetdeburgemeester@heerlen.nl 
Overweldigend noemt de burgervader het, 'de verhalen 
hebben me geraakt.' De oproep blijft  dan ook open.

VAN VERHAAL NAAR PORTRET
In het verlengde van de kaartenactie 'Lieve Heerlenaar', 
werken Heerlen Mijn Stad en de Gemeente opnieuw samen 
om Heerlenaren die hun verhaal hebben gedeeld met de 
burgemeester te portretteren. 

PASSENDE EN PERSOONLIJKE FOTOGRAFIE 
Omdat afstand houden en zoveel mogelijk thuisblijven 
heel belangrijk is in de strijd tegen het coronavirus, zijn 
de portretten via FaceTime gemaakt door de Heerlense 
fotografe Wen Roks.

‘LIEVE HEERLENAREN’ 
OP BIJZONDERE 
WIJZE GEPORTRETTEERD 

Lieve 
Heerlenaar 

#1

Lieve 
Heerlenaar 

#2

Lieve 
Heerlenaar 

#3

Caro, 17 jaar 
EINDEXAMENLEERLING BERNARDINUSCOLLEGE

Tim, 31 jaar
ACTEUR, GEBOREN IN HEERLEN EN SINDS KORT 
WOONACHTIG IN AMSTERDAM

Vraag gratis een setje Lieve Heerlenaar-kaarten 
aan via www.heerlenmijnstad.nl/lieveheerlenaar 

On
tw

or
pe

n 
do

or
 H

ee
rle

ns
e 

ku
ns

te
na

re
s A

m
be

r D
el

ah
ay

e 

Bekijk alle #LieveHeerlenaar-portretten op www.heerlen.nl/lieveheerlenaar 
Wat is jouw verhaal? deelhetmetdeburgemeester@heerlen.nl
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PARKSTAD SLAAT ZICH DOOR CORONACRISIS
En hoe vreemd het dan ook mag klinken, maar op een of andere manier is de mens telkens 
toch weer zo flexibel dat hij zich zelfs onder de meest bizarre omstandigheden weet te 
redden. Wij van Parkstad Leeft! gingen, uiteraard op gepaste afstand van elkaar, eropuit om 
te kijken wat de Parkstedelingen tijdens deze periode zoal bezighoudt. 

BEDRIJVIGHEID 
Op onze speurtocht door Parkstad naar creativiteit en bedrijvigheid zagen wij 
grote contrasten tussen enerzijds de grote eenzaamheid die vooral bij ouderen in 
bejaardentehuizen en verpleegklinieken heerst en anderzijds de drukte bij tuincentra en 
doe het zelf-zaken, waar mensen in pretparkachtige slangen naar binnen geloodst worden 
door beveilingsmedewerkers om hun spullen in te slaan voor klussen in en om het huis. 
Schoolpleinen, treinstations, terrassen en winkelstraten liggen erbij als een verlaten stad 
in een westernfilm. En toch gebeurt er gelukkig nog heel veel achter de zo stil lijkende 
facades van woonhuizen. Nog nooit werd er zo intensief en creatief omgesprongen met 
internet en de mogelijkheden hieromtrent. Scholen geven online les aan hun leerlingen 
en studenten, mensen bestellen meer producten via internet dan ooit of laten hun 
boodschappen na online bestellen thuisbezorgen. Bovendien worden er leuke spelletjes en 
eigen fitness-programma’tjes bedacht. En zo zijn er nog tal van voorbeelden op te noemen 
waar de gedwongen omstandigheden ons anders en creatiever met situaties hebben leren 
om te gaan.

SAAMHORIGHEID 
Iedereen wordt getroffen door de coronacrisis; de een wat meer dan de ander. Maar het 
zorgt ook voor een stuk saamhorigheid en solidariteit. Mooi om te zien dat in Parkstad (en 
daarbuiten) veel georganiseerd wordt om de situatie zo aangenaam mogelijk te maken 
en zeker als dat speciaal voor de medemens wordt gedaan. Zo zijn er op diverse plaatsen 
voor flatbewoners of verpleegtehuizen lieve, motiverende teksten met krijt op de stoep 
geschreven om hen een hart onder de riem te steken en hebben we op een afgesproken 
tijdstip met z’n allen staan klappen voor mensen in de zorg. Ook heeft bijna de helft van de 
huishoudens een beertje achter het raam als ‘berenjacht’ voor kinderen wanneer zij een 
ommetje maken om een frisse neus te halen. Deze en nog vele andere initiatieven leiden, 
ondanks alle ellende, gelukkig toch nog tot hele mooie momenten en plaatjes.

Vervolg van pagina 2

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 eerst of uw klacht echt 
spoedeisend is. Thuisarts.nl of de app 
MOET IK NAAR DE DOKTER kunnen 
u daarbij ondersteunen. Is dat het 
geval? Bel dan de Huisartsenpost 
Oostelijk Zuid-Limburg.

Onze huisartsenpost ligt op het 
Spoedplein van het Zuyderland 
Medisch Centrum. Op dit Spoedplein 
is alle acute zorg bij elkaar gebracht. 

Zo zorgen we er samen voor dat u 
snel de juiste zorg op de juiste plek 
krijgt. 

www.huisartsenpost-ozl.nl

Buiten kantoortijd met spoed 

een huisarts nodig?
045 - 577 88 44 

Solidariteit duurt het langst
Het coronavirus stelt ons allemaal voor nieuwe uitdagingen 
en dilemma’s, zowel zakelijk als privé. De situatie brengt 
onzekerheid met zich mee en vanzelfsprekend maken  
we ons zorgen over wat er in de toekomst kan gebeuren. 
Verandering blijkt eens temeer de enige constante.  
Mabs4.0 slaagt er goed in de door haar klanten gewenste 
kwaliteit van dienstverlening in stand te houden en we 
verwachten, als solide bedrijf, geen continuïteitsproblemen.

Dat neemt niet weg dat we met zijn allen voor grote 
uitdagingen staan. In sommige gevallen komt de continuïteit 
wel in gevaar. Toch moeten wij er allen voor waken ons niet 
te laten leiden door de eigen vrees. Angst is altijd een slechte 
raadgever.

Daarom een oproep aan iedereen. Houd communicatielijnen 
juist nu open. Blijf in contact en zoek samen naar oplossingen. 
Ons lot is onlosmakelijk aan dat van de ander verbonden. 
Vind lange termijn kansen en verkies deze boven winsten 
op korte termijn. Want wie niet kan delen, kan ook niet 
vermenigvuldigen! We moeten het samen doen.

Mabs4.0 wenst iedereen heel veel sterkte en succes in  
deze moeilijke situatie.

VLOERBEDEKKING & RAAMDECORATIE

Wellicht nog meer dan uw 
meubels, is de stoffering van uw 
huis bepalend voor de sfeer
en het woonplezier. 
U kunt uw leefstijl tot uitdruk- 
king brengen en het comfort 
aanzienlijk verhogen.

Elke leefruimte z’n  eigen 
karakter. Alles kan. Alles mag 
gelukkig. Heerlijk toch, die 
keuzevrijheid. 

Maar er zijn ondertussen zó 
ontzettend veel types vloer-
bedekking en raambekleding te 
koop, dat een goed onder-
bouwd advies wel op z’n plaats 
lijkt te zijn. Bovendien komen er 
voortdurend nieuwe producten 

Eerder behoudend dan wel 
lekker expressief qua kleuren, 
lekker aaibaar zacht of juist een 
industrial look.  

op de markt, modieuzer en vaak 
ook nog praktischer en 
duurzamer. Ineens ziet u door 
de bomen het bos niet meer. 

Dan wordt het tijd om met uw 
interieuradviseur Eddy Manders 
rond de tafel te gaan zitten. 
Deze derde generatie telg uit 
een bekend Heerlens familie-
bedrijf zal u graag helpen Zeker op het terrein van zon-

wering zijn de opties nagenoeg 
onbegrensd. Plissé shades, 
horizontale jaloezieën, houten 
jaloezieën, silhouette shades, 
roman shades, rolgordijnen, 
duo rolgordijnen, twist rolgor- 
dijnen, verticale jaloezieën in 
stof of metaal.

Of zoekt u de beste, meest 
praktische oplossing voor een 
rond of een afgeschuind of een 
extreem hoog of breed raam.

Heeft u een globaal idee of een 
goed uitgewerkt interieurplan 
en weet u al in welke stijl u uw 
woning wilt inrichten? 

Of zo stil mogelijk? Zoals de 
nieuwste generatie pvc vloeren 
met uitstekende geluidsdem-
pende eigenschappen, 100% 
waterbestendig, gemakkelijk te 
reinigen en zeer geschikt voor 
vloerverwarming  en/of vloer- 
koeling.

Modern en strak of eerder 
romantisch klassiek? Of vooral 
zo eenvoudig mogelijk schoon 
te houden en enigermate 
uitbundige kinderenbestendig? 

bij uw keuzes. Eddy beschikt 
namelijk over de specifieke 
kennis en heeft een enorme 
brok ervaring. En kan heel goed 
luisteren. Dat geeft u meteen 
een zeker gevoel.

Bij twijfel komt Eddy graag vol- 
gens afspraak naar u toe en 
meet bij thuis alles nauwkeurig 
op en bestelt het gekozen 
materiaal.

Daarnaast is het van groot 
belang dat vloeren en raam- 
bedekking vakkundig de maat 
genomen worden.

 

Hoe wilt u het daglicht regelen? 
Meer of minder inkijk? Wat is 
het bedieningsgemak? Tijd voor 
uw binnenhuis specialist!

Laat u inspireren en helpen bij 
uw persoonlijke voorkeur in 
kleuren, texturen, materialen en 
soorten afwerking tot in het 
kleinste detail. Hierbij kunt u 
kiezen uit een royale collectie 
van uitsluitend gerenommeerde 
merken.

Met geruststellende zekerheid 
dat het team doorgewinterde 
vaklui uw overgordijnen of 
zonwering  perfect weet op te 
hangen of een uw vloer 
onberispelijk gelegd achterlaat.

Overigens worden uw gordijnen 
gewoon gratis op maat gemaakt 
en worden ook uw vloeren 
gratis gelegd! 
Tenslotte is een totaal tevreden 
klant de allerbeste reclame.
Kijkt u ook eens op 
www.mandersinterieurs.nl voor 
de vele speciale aanbiedingen

vol met stijlvol woonplezier.

of nog beter, loop gewoon eens 
binnen in de overzichtelijke 
fraaie showroom in Heerlen

UW HUIS INRICHTEN MOET LEUK BLIJVEN!
VINDT MANDERS INTERIEURS IN HEERLEN

Manders Interieurs
Willemstraat 101-103  
Heerlen  ( achter NS station)
045 572 06 18  
www.mandersinterieurs.nl



SAMEN STERK 
TEGEN CORONA

Het sluiten van onze locaties is een ingrijpende maatregel die een enorme impact 
heeft op onze cliënten en hun naasten. Maar zeker ook op onze vrijwilligers en 
medewerkers. Het zijn moeilijke en onzekere tijden voor ons allemaal.

Sevagram probeert in deze tijd ieders veiligheid en de continuïteit van haar zorgver-
lening zo goed mogelijk te borgen. Dit heeft dag in dag uit onze grootste aandacht.

We bedanken alle mensen, zoals familieleden, vrijwilligers, buurtbewoners, mantelzorgers, 
(school)kinderen en (lokale) ondernemers die onze cliënten en collega’s – op wat voor 
manier dan ook – een hart onder de riem steken.

En bovenal bedanken we onze (zorg)medewerkers voor hun tomeloze inzet en 
betrokkenheid. Zij zorgen ervoor dat de zorg voor onze kwetsbare ouderen kan 
blijven doorgaan.

Jullie zijn onze helden en we zijn ontzettend trots op jullie!

We wensen iedereen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd en een goede gezondheid!

Samen staan we sterk!


