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Vrolijk Pasen!
Hoewel het weer het er nog niet altijd mee 
eens is, zijn we op 20 maart begonnen 
met de astronomische lente. We maken 
ons langzaam op voor het lekkere 
buitenleven. Maar voordat het zover is, 
zullen we de paaseieren en chocolade 
paashaasjes eerst nog in een koude en 
natte tuin verstoppen. Geen probleem 
toch? Want nadat de kinderen (hopelijk) 
alles hebben teruggevonden, worden 
binnen gezellig eitjes getikt en hee�  
mama een overheerlijke quiche gebakken. 
Lees in deze editie hoe je deze en andere 
lekkere gerechten voor de paasbrunch 
op tafel tovert. Ontdek de achtergrond 
van de feestdagen die in deze periode 
plaatsvinden en lees wat er verder 
allemaal in Parkstad en omstreken te zien 
en te doen valt.

Oh ja, voor de kleinsten onder ons is er een 
paaskleurplaat. Kleur hem in en win één 
van onze leuke prijzen.
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CHOCOLADE
CHRISTENEN
EIERENVERVEN
FEESTDAGEN
GEZELLIGHEID
GOEDEVRĲDAG
MANDJE

Pasen vier je samen
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In Landgraaf is het idee ontstaan om 
Landgravenaren met een kleine beurs een 
leerzame en gezellige dag te bezorgen. Voor een 
groepje van 10 deelnemers wordt een drietal 
kookworkshops georganiseerd. De deelnemers 
hebben dan een leuk en gezellig uitje, leren iets 
over gezond eten en koken en daarna wordt er 
gezamenlijk gegeten!

Voor dit initiatief 'koken met de buurt' worden 
vrijwilligers, donateurs en deelnemers gezocht om 
het geheel te kunnen laten slagen.

Hoe? 
Om het initiatief succesvol te maken, is een 
bedrag van € 1500,- nodig. Dit geld wordt besteed 

aan de locatie en aan de boodschappen die nodig 
zijn om deze mensen een onvergetelijke ervaring 
te bezorgen.

Inmiddels is er reeds ondersteuning van 
Pa� en+ verzekeringen en fi nanciële diensten en 
RegioBank Landgraaf. Heusschen en Schrou�  stelt 
hun prachtige keuken ter beschikking met een 
professionele kok!

Wil jij ook deel uit maken van dit mooie initiatief 
door een donatie te doen, als vrijwilliger of wil jij je 
aanmelden als deelnemer?
Kijk dan op: 
www.samenvoordebuurt.nl/kookworkshops of 
www.facebook.com/pa� enverzekeringen

PASEN VIER JE SAMEN

QUICHE MET 
SPINAZIE EN KIP 
(4 PERS.)

Met quiches en 
hartige taarten kun je 
gemakkelijk variëren. 
Deze keer hebben we een 
quiche met spinazie en kip 
gemaakt. Lekker, makkelijk en in ongeveer 20 
minuten in de oven. Ook de volgende dag 
smaakt een stukje (koude) quiche nog erg lekker.

BENODIGDHEDEN:
•  8 plakjes bladerdeeg of hartig taart deeg 

(ontdooid)
• 400 gr spinazie
• 2 paprika’s
• 2 uien
• 200 gr gerookte kip
• 6 eieren
• 200 ml room/melk
• snu� e zout en peper
• eventueel een handje geraspte kaas
• springvorm: 22 cm

BEREIDINGSWIJZE:
•  Verwarm de oven voor op 200 graden. Bekleed 

een ingevette springvorm of bakvorm met het 
bladerdeeg. Prik met een vork wat gaatjes in 
de bodem. Snipper de ui en snijd eventueel de 
spinazie wat fi jner. Snijd ook de gerookte kip en 
paprika in stukjes. Giet een scheutje olie in een 
pan en bak de ui en paprika. Voeg na 2 minuten 
ongeveer 2 handjes spinazie toe. Als de spinazie 
geslonken is, voeg je weer een handje toe totdat je 
alle spinazie hebt toegevoegd. Zet dan het vuur uit.

•  Giet eventueel het vocht weg. Schep de spinazie, 
paprika en gerookte kip op het bladerdeeg. Breng 
op smaak met een snu� e zout en peper. Meng in 
een bakje de eieren en room/melk. Giet dit over de 
vulling. Je kunt er ook nog eventueel wat geraspte 
kaas overheen strooien. Zet de quiche met 
spinazie en kip circa 35-40 minuten in de oven en 
klaar is Kees.

ZELFGEMAAKTE EIERSALADE
eiersalade met een vleugje 
kerrie en bieslook. Heerlijk 
bij de borrel op een 
toastje of stokbroodje, 
of op een broodje als 
lunchgerecht.

BENODIGDHEDEN:
• 4 eieren
• 2 el mayonaise
• snu� e kerriepoeder
• optioneel: paar druppeltjes Maggie
• paar sprietjes fi jngehakte bieslook

BEREIDINGSWIJZE:
•  Kook de eieren in kokend water in 9 minuten 

hard. Spoel af met koud water en pel ze direct. 
Laat de eieren a� oelen.

•  Hak de eieren fi jn en meng ze in een kom met de 
overige ingrediënten. Breng indien nodig verder 
op smaak met zout en peper.

BABKA MET 
CHOCOLADEPASTA 
(4-6 PERS.)

De traditionele babka uit 
Oost-Europa maak je met 
zelfgemaakt brood. Een 
snellere variant maak je 
met een blikje croissantdeeg. 
Door het croissantdeeg te 
besmeren met chocoladepasta (bij 
voorkeur Nutella) en te vlechten als een babka 
krijg je een heerlijk zoet brood als nagerecht bij de 
brunch, bij de ko�  e of bij de thee.

BENODIGDHEDEN:
• 1 blikje croissantdeeg voor 6 croissants
• paar eetlepels choloadepasta
• poedersuiker
• cakevorm: 25 cm
• 1 vel bakpapier

BEREIDINGSWIJZE:
•  Verwarm de oven voor op 170 graden. Bekleed 

het cakeblik met een vel bakpapier.
•  Haal het croissantdeeg uit de verpakking en rol 

het deeg uit. Bestrijk het croissantdeeg met een 
royale laag chocoladepasta. 

•  Rol het croissantdeeg van de lange zijde zo strak 
mogelijk op. Halveer de rol, zodat je twee gelijke 
rollen krijgt. Snijd de eerste rol over de lengte 
doormidden en vlecht de twee delen in elkaar. 
Doe hetzelfde met de andere rol. Vlecht de twee 
vlechten ook weer in elkaar.

•  Leg de vlecht in de cakevorm en bak in het 
midden van de oven 15 tot 20 minuten tot hij 
goudbruin is. Haal de babka met het bakpapier 
uit het bakblik en leg op het bakblik. Bak nog 10 
tot 15 minuten verder in het midden van de oven, 
totdat hij rondom goudbruin en gaar is.

•  Laat de babka op een rooster a� oelen. Strooi 
een laag poedersuiker in een bakje en roer met 
een klein beetje koud water tot een dik, vloeibaar 
glazuur. Verdeel het suikerglazuur met een 
vork of lepel over de babka. Snijd in plakken en 
serveer.

KOKEN MET DE BUURT! DRAAG JIJ OOK EEN STEENTJE BIJ?

PARKSTAD PAASBRUNCH



Eenzaamheid

kan iedereen
overkomen

#SamenTegenEenzaamheidHeerlen

Eenzaam ben je niet alleen. 
In Heerlen 

zorgen we voorelkaar

Voel jij je 
eenzaam?

Ken je iemand
die eenzaam is?

Of wil je
helpen?

78 37 21

Het is somsmoeilijk teherkennen

Bij het meldpunt

luisteren we met aandacht

naar jouw verhaal Samen zoeken we een passende oplossing voor jou

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

Er ontstaan
mooie dingen

Bel gerust!
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IBA
Het concept IBA (Internationale Bau Ausstellung) is meer dan 
100 jaar geleden in Duitsland ontstaan. Wat begon als een 
tentoonstelling voor de moderne bouw, ontwikkelde zich tot een 
succesvolle formule die in een regio of stad een krachtige impuls 
gee   aan economie, ruimte én samenleving.
+
PARKSTAD
Parkstad bestaat uit zeven gemeenten in de voormalige 
Oostelijke Mijnstreek: Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, 
Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal. Deze zeven gemeenten 
kenmerken zich door de mijnsluitingen in de jaren 70 van 
de vorige eeuw. Dat leidde tot sociale problematiek, hoge 
werkloosheid, vergrijzing en wegtrekkende jongeren. Ondanks 
al het moois dat de regio te bieden hee  , kent Parkstad te 
veel leegstaande woningen, winkel– en kantoorruimtes, 
schoolgebouwen en kerken. De regio moet ‘teruggroeien’ en 
tegelijkertijd aantrekkelijk blijven om te wonen en werken!
=
IBA PARKSTAD
In 2013 is IBA Parkstad gestart. Vanaf dat jaar past Parkstad 
tot najaar 2022 de IBA-methode toe. Experts buigen zich over 
toonaangevende projecten en identifi ceren de kansen die deze 
de regio bieden. Daarnaast voegt IBA waarde toe aan projecten, 
zowel inhoudelijk als fi nancieel. Met als doel: projecten en 

Passie
voor het vak

Schoonmaak & Glasbewassing
Bedrijven | VvE |(zorg)Instellingen |

Havikweg 14B
6374 AZ Landgraaf

T +31 (0)85 489 69 00
E info@hr-

W www.hr-

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

AUTO PARKSTAD | HEERENWEG 1 -  6414 AC HEERLEN | +31(0) 45-567 96 96  |  WWW.AUTOPARKSTAD.NL

Gun je kind een vliegende start!
Vanaf 2 jaar kan uw kind naar de peuteropvang. In iedere wijk 
van Landgraaf en Kerkrade bieden we peuteropvang aan. 

Alle kinderen mogen 16 uur per week naar de opvang en de 
kosten zijn inkomensa�ankelijk, zodat peuteropvang voor 
iedereen betaalbaar is! 

Wij werken met een programma voor voor- en vroegschoolse 
educa�e (VVE). Zo wordt uw kind extra goed voorbereid op de 
basisschool. 

Kijk voor al onze loca�es op onze website en meld je kind snel 
aan!

IBA + PARKSTAD = IBA PARKSTAD

Bron: iba-parkstad.nl

dus de regio beter maken. Bureau IBA Parkstad begeleidt, verbindt en 
zwengelt projecten aan. Van de zomer van 2021 tot en met de zomer van 
2022 worden de projecten in een expositie getoond als voorbeeld van 
vernieuwing in de bouw. Tevens wordt de impact van de projecten op de 
leefomgeving inzichtelijk gemaakt. Met een duurzamere economie, met 
een belangrijke rol voor groen en hergebruik van materialen. Parkstad als 
aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en recreëren. Vernieuwende 
ideeën worden opgehaald uit de regio en daarbuiten.

Bewoners maken Parkstad
Brengt jouw idee mensen bij elkaar, maakt het de omgeving mooier, of 
komt het de buurt op een andere manier ten goede? IBA Parkstad nodigt 
alle enthousiaste bewoners met goede ideeën uit om onze omgeving 
nog beter te maken. Als bewoner ken je de buurt, de bewoners en het 
verenigingsleven het beste, dus vertel ons jouw idee! Geen ingewikkeld 
projectplan, maar eenvoudig met je eigen woorden. Iedereen kan 
meedoen! Dus heb je een idee voor je straat, park, buurt of vereniging, 
groot of klein, deel het met ons via www.iba-parkstad.nl
Vervolgens zal het bewonerspanel binnen 6 weken besluiten welke ideeën 
worden opgenomen in het bewonersfonds.

NIEUWTJESBOX
Graag luisteren wij ook naar de 
inwoners van Parkstad e.o. Dus hee�  
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: 
parkstadlee� @randalesser.nl. 
De redactie maakt hier per editie een 
keuze uit en gee�  geen garantie voor 
plaatsing.

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



Bezoek onze showtuin op afspraak!
eurohandel.nl/afspraak

Bezoek onze website
eurohandel.nl

Ma t/ Vr: 9.00 - 18:00 uur
Za: 9.00 - 16.00 uur

Rennemigerveldweg 70a
6413 BP Heerlen

info@eurohandel.nl
+31 45 572 97 10
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1835,-
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4499,-

19,95
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1649,-

289,-

1899,-
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29,95
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16,95
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Blokhut Main
Incl. Overkapping

1050(380-650)x350 cm 
28 mm Geïmpregneerd

Lounge-Diningset 
Venetië 

Met Hoge Rugleuning

Blokhut Mosel 
380x290 

Luifel 90 cm 
28 mm

Luxury TopLine 
Copper 

60x60x5 cm

Lounge / Diningset 
Garda 
Luxe

Premiton 
Linea Lanzarote

20x30x6 cm

Blokhut Rhur 
480x280 cm 

28 mm

Diningset Venetië 
incl. Lazy Susan ø 57 cm 

Antraciet

Blokhut Nette 
500x380 cm 

Luifel 120 cm
44 mm

Luxury TopLine 
Graphite 

60x60x5 cm

Loungeset 
Garda 
Bella

Keramiek 
Quartz Grey 
60x60x2 cm

Blokhut Kyll 
300x400 cm 
Luifel 70 cm 

34 mm

Ligbed 
Venetië 

190x65x85 cm

Blokhut Sittard 
Incl. Overkapping 

585 x 290 cm
 28 mm)

Luxury TopLine 
Black 

60x60x5 cm

Tafel 
Garda

230x100 cm

Keramiek 
Dieppe 

40x80x3 cm

Blokhut Donau
Incl. Overkapping 

750(280-450)x350 cm 
28 mm Geïmpregneerd

Tuinset 
Patio 

Venetië

Blokhut Eems
incl. overkapping

700 (280-400)x300 cm 
28 mm Geïmpregneerd

Tumbelton 
Extra Kilimanjaro

20x30x6 cm

Tuinstoel 
Garda 

Verstelbaar

Keramiek 
Saint Malo 

40x80x3 cm

3749,-

1999,-

2069,-

28,50

2295,-

22,05

2199,-

1599,-

5389,-

27,50

2239,-

45,-

1979,-

399,-

1999,-

28,50,-

685,-

66,-

2969,-

1349,-

2349,-

20,10

299,-

66,-



roeks     Geleenstraat 2, Heerlen  |  T. 045 5740713  |  www.oogwereld.nl|

We adviseren je graag!
Voor onderscheidende oogmode en hoogstaande 
oogzorg ben je bij Oogwereld Roeks aan het juiste 
adres. Op zoek naar een nieuwe bril, contactlenzen 
of zonnebril? Je bent zeker van persoonlijke 
aandacht en de allerbeste kwaliteit die jouw ogen 
verdienen.

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

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

We werken volgens de richtlijnen van het RIVM en 
je kunt Coronaproof bij ons terecht.

SHOW
ROOM
MODELLEN

Gun je interieur een designer meubelstuk!
Met meer dan 1.400 verschillende showroommodellen van topmerken, is er altijd wel een meubel 
dat past bij jouw interieur! En met kortingen tot wel 70% krijg je ook nog eens More for Less! 
Een greep uit ons aanbod:

     Groot aanbod topmerken                     Hoge kortingen       Direct leverbaar

De outlet voor
showroommodellen
van topmerken www.showroommodellen.nl

Design meubels waren nog nooit zo toegankelijk. Ontdek nog veel meer unieke meubels op: 
www.showroommodellen.nl

Prijswijzigingen en mogelijke typfouten onder voorbehoud.

Topform Sicuro drankkast

van € 2.750,- voor 2199,-
    -20 %

Pizzo salontafelset

van € 817,- voor 449,-
    -45 %

Halo Creative 5-zitsbank 

van € 3.128,- voor 1899,-
    -39 %

Topform Chess 2 eetkamerstoelen

van € 998,- voor 649,-
    -35 %

Missoni Bubble Noceda hanglamp

van € 755,- voor 377,-
    -50%

Ethnicraft Torsion en Bok eetkamerset

van € 3.025,- voor 1995,-
    -34 %

Ben jij onze nieuwe
Senior Full-Stack
Developer?



Houvast bij werk

Intergemeentelijke sociale dienst | Brunssum | Onderbanken | Landgraaf |
Postbus 114, 6440 AC Brunssum 
045 - 525 37 47 | info@isdbol.nl | www.isdbol.nl

Een vergoeding van  
bijzondere kosten voor 
mensen met een laag  
inkomen
Wij vergoeden onder andere kosten voor: 
- Hulp van een advocaat 
- Ziekenbezoek 
- Woonkostentoeslag 

De vergoeding kunt u snel en gemakkelijk  
aanvragen op onze website. 

Meer informatie of direct aanvragen? 
Ga naar www.isdbol.nl 

U voelt zich niet goed. Wilt het liefste even naar de dokter, maar het is avond, nacht, 
weekend of een feestdag. De praktijk van uw eigen huisarts is gesloten. Wat nu?

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

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

www.huisartsenpost-ozl.nl

Pro-tand 
kiest voor 
ruimte
Dé mondzorgpraktijk in het centrum van Waubach 
gaat verhuizen....maar niet ver weg, want op 
steenworpafstand wordt er hard gewerkt aan 
het nieuwe pand aan de Hovenstraat 135. De 
redactie van Parkstad Lee� ! mocht er even een 
kijkje gaan nemen en sprak daarbij eigenaar en 
tandprotheticus Daniël van der Zwaag over de 
vorderingen en overweging om tandartsenpraktijk 
Pro-tand te verhuizen. 

Samen met implanterend tandarts Susann Ritter 
begon Daniël van der Zwaag in oktober 2006 de 
tandartsenpraktijk aan de Kerkberg in Landgraaf. 
Destijds al een zeer welkome toevoeging voor 
patiënten met alles op tandheelkundig gebied 
onder één dak. “Ik liep al een tijdje met de gedachte 
rond om groter te gaan zitten”, vertelt Daniël. “Op 
zich hee   het huidige pand tot op heden prima 
gefunctioneerd, maar tijdens corona-tijd is toch 
gebleken dat we hier te krap zitten. Zeker nu we de 
verplichte anderhalve meter moeten garanderen, 
is met name de wachtruimte veel te klein voor het 
aantal patiënten die we dagelijks binnenkrijgen. 
Ook het aantal behandelkamers zijn aan de lage 
kant omdat we een diversiteit aan specialisten in 
huis hebben, variërend van tandheelkundigen tot 
tandprothetici en tandtechnici met ieder hun eigen 
klantenbestand.”

Vernu� e verbouwing
“Hoewel het vreemd klinkt in een periode als deze 
groter te gaan zitten, was de keuze toch niet 
moeilijk”, vervolgt Daniël. “Zeker toen het voormalige 
Rabobank-pand aan de Hovenstraat circa 100 
meter verderop vrijkwam, ben ik gelijk gaan kijken. 
Ik was meteen verkocht en zag het helemaal 
zitten. Ik ben met een gespecialiseerd aannemer 
op het gebied van aanpassing en inrichting van 
tandartsenpraktijken in aanraking gekomen. 

de deur parkeren. Kortom: we zijn helemaal klaar voor de 
toekomst.”

Verhuizing
Ongeveer een half jaar geleden is men begonnen met de 
eerste verbouwingswerkzaamheden. Er wordt hard aan 
gewerkt om de verhuisdatum van dinsdag 6 april aanstaande 
te kunnen realiseren. “Hoewel er nog aanzienlijk werk verzet 
moet worden, ziet het ernaar uit dat deze deadline goed te 
halen is. “Graag had ik de opening uitgebreid samen met ons 
team en onze klanten willen vieren, maar helaas zullen wij dat 
nog even moeten uitstellen tot de coronamaatregelen dit 
toelaten. Maar dat er een feestje komt, is een ding dat zeker 
is”, glimlacht Daniël.

Achteraf ben ik superblij met deze keuze, want 
mede door zijn ervaring in de tandartsenbranche 
weet hij exact aan welke standaarden het gebouw 
met alle geavanceerde apparatuur moet voldoen. 
Ook kwam hij met een hele lijst van handige 
logistieke en bouwkundige tips die het Rabobank-
gebouw zou omtoveren tot een multifunctionele 
tandartsenpraktijk met alle gemakken van 
dien. Leuk detail dat aan het bankgebouw laat 
herinneren, is de gigantische kluis met daarin weer 
het grote aantal kleine kluisjes met sleuteltjes, die 
voor de bescherming van juwelen en andere kleine 
waardevolle spullen dienden. “Uiteraard laten 
we deze intact”, vertelt Daniël trots. “Bovendien 
kan men bij ons nog gewoon pinnen aan de 
buitenautomaat.”

Kwaliteit en service
“Met de verhuizing naar een groter pand zijn 
wij in staat onze patiënten nog beter te kunnen 
bedienen dan men al van ons gewend was. Behalve 
een verdubbeling van het aantal behandelkamers 
hebben we nu ook voldoende ruimte voor onze 
nieuwe hightech apparatuur voor ondermeer het 
maken van schedelröntgenfoto’s. De nieuwe luxe 
tandartsstoelen zorgen voor een prima comfort 
van de patiënt die in sommige gevallen toch 
enkele uren in behandeling is. Dit alles is onderdeel 
van de kwaliteit die Pro-tand haar patiënten 
te bieden hee  . Als ISO 9001 gecertifi ceerde 
organisatie hechten wij hier grote waarde aan. 
Alles is gelijkvloers en voorzien van onder andere 
een invalide-toilet en een poetshoek. Verder zijn 
wij makkelijk bereikbaar en kan men gratis voor 
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KLEUR MEE EN WIN!
Ben je niet ouder dan 12 jaar? Kleur dan onderstaande 

paaskleurplaat in en maak kans op één van de 3 knutselpakketten 
van Welpie Toys in Heerlen.

Lever je kleurplaat vóór 10 april 2021 in bij Welpie Toys, Corio Center 21 in Heerlen. 
Vermeld daarbij duidelijk je naam, lee� ijd, adres en telefoonnummer en maak kans op 

één van de volgende prijzen:

1ste Prijs: knutselpakket t.w.v. €25,-
2de Prijs: knutselpakket t.w.v. €15,-
3de Prijs: knutselpakket t.w.v. €10,-



VUL HIER JE GEGEVENS IN
NAAM LEEFTIJD

WOONPLAATS

TELEFOONNUMMER
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April-feestdagen en hun betekenis

KONINGSDAG
Koningsdag is een nationale feestdag in Nederland, Aruba, 
Curaçao en Sint-Maarten ter ere van het staatshoofd. 
Koningsdag wordt gevierd op 27 april van het jaar. Valt deze 
dag op een zondag dan wordt deze een dag vervroegd naar 
zaterdag (in 2025 zal dit bijvoorbeeld het geval zijn).

Geschiedenis
Om de nationale eenheid te benadrukken werd er op 
31 augustus 1885 de eerste prinsessendag gevierd. Deze 
prinses was destijds Wilhelmina. Omdat Wilhelmina in 
1891 koningin werd kreeg de feestdag een andere naam: 
Koninginnedag. 
Toen Juliana Koningin werd, werd het feest verplaats naar 
haar verjaardagsdatum: 30 april. In 1980 werd Beatrix 
koningin en zij besloot niet haar verjaardag te nemen als 
datum, maar de verjaardag van Juliana te handhaven. De 
datum van koninginnedag werd dus niet verplaatst. Beatrix is 
namelijk op 31 januari jarig en het weer is dan niet geschikt 
voor evenementen in de buitenlucht. Omdat Willem-Alexander 
in 2013 koning werd, valt Koningsdag tegenwoordig op 27 
april, de verjaardag van Willem-Alexander.

Viering
De viering van deze feestdag ter ere van het staatshoofd is 
in de loop der jaren nogal veranderd. In de tijd van Koningin 
Juliana werd er een defi lé gehouden. Vele Nederlanders 
gaven dan geschenken, vooral bloemen waren erg populair. 
De hele koninklijke familie stond op het bordes van Paleis 
Soestdijk. Koninginnedag werd veranderd toen Beatrix 
Koningin werd. Beatrix bezocht samen met leden van de 
Koninklijke familie meestal twee plaatsen in Nederland. In 
2009 eindigde dit in een waar drama toen er een auto inreed 
op de optocht. Acht mensen kwamen daarbij om het leven. 
Koning Willem-Alexander zette de traditie van Beatrix voort en 
bezoekt nu op Koningsdag ook één of meerdere plaatsen in 
Nederland.

Niet alleen in de plaats waar de Koning langskomt worden 
evenementen georganiseerd. In het hele land vinden 
er verschillende evenementen plaats. Voorafgaand aan 
Koningsdag vindt er in veel plaatsen de Koningsnacht 
plaats. Ook op deze avond worden er al veel festiviteiten 
georganiseerd. Daarnaast vind in de avond voor Koningsdag 
ook de lintjesregen plaats. Duizenden Nederlanders 
ontvangen dan een koninklijke onderscheiding.
Bron: kalender-365.nl

GOEDE VRIJDAG
Goede vrijdag wordt gevierd op de vrijdag 

voor Pasen. Op Goede Vrijdag wordt de 
kruisiging van Jezus herdacht. Dat de 
kruisiging van Jezus wordt gevierd op 

‘Goede’ vrijdag lijkt op het eerste gezicht 
misschien opmerkelijk. De Kerk spreekt van 

Goede Vrijdag omdat Jezus zichzelf hee�  
opgeo� erd ter verzoening van de zonden. 

Goede Vrijdag hee�  niet elk jaar de dezelfde 
datum. Vorig jaar viel hij op 10 april, dit jaar 

op 2 en volgend jaar op 15 april. En net als in 
alle andere landen is deze dag geen o�  ciële 

Nationale Feestdag.

PASEN
Pasen is een belangrijk Christelijk feest. Christenen vieren met Pasen dat 
Jezus is opgestaan uit de dood. Pasen valt dit jaar op zondag 4 en maandag 
5 april.

Geschiedenis
Volgens de Bijbel wordt Jezus op Witte Donderdag verraden door Judas. 
Door dit verraad wordt Jezus gearresteerd. De Romeinse gouverneur 
Pilatus verklaart in het openbaar dat hij niet ziet waarom Jezus ter dood 
veroordeeld zou moeten worden. De aanklagers wilden dat Jezus wel ter 
dood werd verklaard, zij bleven hierop aandringen. Pilatus wilde geen 
moeilijkheden met de Romeinse keizer en volgens traditie van het Joodse 
feest Pesach zou een misdadiger vrijlating krijgen. Pilatus gaf nu de keus 
tussen Jezus en een moordenaar. Het volk mocht de keuze tussen deze twee 
maken. Pilatus dacht dat het volk een moordenaar nooit zou vrijlaten en dat 
Jezus zo vrijlating kreeg. Hierdoor kreeg Pilatus geen moeilijkheden met 
de Romeinse keizer en hoefde hij Jezus niet te veroordelen. Het volk koos 
echter voor de moordenaar en zo werd Jezus door Pilatus veroordeeld tot 
de dood aan het kruis. Jezus wordt op vrijdag aan het kruis genageld. Jezus 
wordt door Jozef van Arimathea begraven. Vrouwen gaan op zondagmorgen 
naar het graf van Jezus. Tot hun verbazing vinden zij geen lichaam. Engelen 
vertellen hen dat Jezus is opgestaan uit de dood.

TRADITIES
Een traditie tijdens Pasen zijn de paasvuren. 

Wanneer deze precies zijn ontstaan is niet bekend. 
In het verleden zouden deze paasvuren worden 

georganiseerd om demonen van de winter te 
verjagen. In het oosten en op sommige plaatsen 

aan de kust van Nederland vinden deze paasvuren 
nog steeds plaats.

Een andere bekende traditie is de paashaas met 
paaseieren. Volgens de hedendaagse wetenschap 
is de paashaas niet zo oud. Het zou een verzonnen 

ritueel zijn om de kinderen te vermaken. In 
Nederland zou de paashaas pas in 1825 opgedoken 

zijn. Schri� elijk is er nergens iets bekend over 
paaseieren of de paashaas die doen vermoeden dat 

het een Christelijke herkomst zou hebben.

Op zondag, Eerste Paasdag, houdt de Paus een 
toespraak. Deze toespraak vindt traditiegetrouw 
plaats in Rome bij de Sint-Pietersbasiliek. Hij gee�  

niet alleen een toespraak maar gee�  ook zijn 
zegen: Urbi et orbi. Urbi et orbi is een zegen die de 
Paus bij Kerstmis, Pasen en speciale gelegenheden 
uitspreekt. Daarnaast wenst de Paus iedereen een 

zalig paasfeest toe met een extra bedankje aan 
Nederland voor de bloemenpracht die ieder jaar 

weer op het plein verzorgd wordt..



TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK HEERLEN

Bij TPP Heerlen zijn we reeds meer dan 30 jaar gespeciali-
seerd in het vervaardigen van kwalitatieve kunstgebitten. 
Continue investeren in de ontwikkeling van materialen en 
technieken om de patiënttevredenheid zo hoog mogelijk te 
houden is vanzelfsprekend. De dag van vandaag hebben 
scanners, printers en andere digitale ontwikkelingen hun 
meerwaarde in onze praktijk reeds bewezen. We hebben de 
laatste jaren een digitale workfl ow ontwikkeld die vele voor-
delen biedt ten opzichte van de traditionele werkwijze. Voeg 
hier nog onze jarenlange kennis en ervaring aan toe en we 
zijn ervan overtuigd dat we voor iedere patiënt een optimaal 
resultaat kunnen garanderen.
Aarzel dus niet en maak vandaag nog uw vrijblijvende afspraak 
om samen te bespreken wat we voor u mogen betekenen.

Voordelen digitale werkwijze
• Verkorte behandeltijd, minder afspraken
• Betere pasvorm
• Sterkere kwaliteit
• Prothese verloren? Geen probleem, alle 

gegevens worden digitaal bewaard. Wij
 maken een exacte kopie binnen enkele dagen

Waarom TPP Heerlen?
• Ruim 30 jaar ervaring
• Persoonlijk patiënt contact
• Volledige serviceverlening
• Vooruitstrevend
• Nieuwste technologiën

Conings D.                           Verdoes M.

MAAK

VRIJBLIJVEND 

UW AFSPRAAK:

045 572 99 92

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK HEERLEN | Van Karnebeekstraat 11 | 6415 EK Heerlen | 045 572 99 92
tppheerlen@home.nl | www.tandprothetischepraktijkheerlen.nl | E

Radio

Broodje Mauw!
Maurice Cammelot hoor je dagelijks tijdens de lunch op 89.2FM 
met zijn programma “Broodje Mauw”. Met de grappen en de hits 
van Maurice wordt jouw lunchpauze gegarandeerd een feestje! 
Broodje Mauw is er elke maandag t/m vrijdag tussen 12:00 en 
14:00 op RTV Parkstad!

RTV Parkstad bestaat 20 jaar
en dat vieren wij!
20 jaar geleden werden we als “Radio Parkstad” opgericht, en inmiddels
maken we ook televisie en zijn we online te vinden, en bestaan we dus al 20 jaar!

Dat jubileum vieren we op een paar manieren: met een nieuw logo, en een volledig 
vernieuwde huisstijl, en met een kortingsactie rondom adverteren op RTV Parkstad.

Wat is jouw favoriete herinnering uit
20 jaar RTV Parkstad? Laat het ons
weten via #RTVParkstad op social
media, of stuur ons een berichtje via:

Televisie

Meer info:

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

MAANDAG

Wakker Worden Met Marco!
Marco Schi�elers
07:00 - 10:00

Kim Staat Op - Kim Brouns - 06:00 - 07:00

Stayin’ Alive
Rinie van Breugel
10:00 - 12:00

Broodje Mauw
Maurice Cammelot
12:00 - 14:00

Stefan Collaris
12:00 - 14:00

Meesters!
Roger Meesters
14:00 - 16:00

Met Erik De Middag Door!
Erik Kerkhof
14:00 - 16:00

Los Tot 6
Roger Schepers
16:00 - 18:00

De Avondshow van Parkstad
Mick Hummel / Fer Vroomen
18:00 - 20:00

Saturdance
Arno Krijnen
16:00 - 18:00

Arno
Krijnen
16:00 - 18:00

Saturyay
Kim & Eric
18:00 - 20:00

Marc 
Mertens
18:00 - 20:00

Parkstad
Regio Sport
Henk van Baren
20:00 - 22:00

Parkstad
Draait
20:00 - 22:00

The Get
Down
Kim Kaey
20:00 - 22:00

De 
Weekend
club
18:00 - 20:00

Rock
& Ballads
Theo Samson
22:00 - 00:00

Maurice
Cammelot
20:00 - 22:00

Duncan 
Vrösch
22:00 - 00:00

90’s Mix
Henri Kicken
22:00 - 00:00

Rock On
Your Radio
Theo Samson
21:00 - 00:00

De Afgrond
Marco Smeets - 22:00 - 23:00

De Afgrond
Marco Smeets - 22:00 - 23:00

Airbass
Bjorn & Jens
20:00 - 22:00

Cultuur
Agenda
Rainier Eggen
20:00 - 22:00

Richard Reggers
09:00 - 12:00

Johan de Vos
07:00 - 09:00

DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG MAANDAG

Hoogte-
punten
Los Tot 6
Roger 
Schepers
Vanaf 18:00

Lex
Ontmoet
Lex
Nelissen
Vanaf 17:00

Inkoppers
Mario Eleveld
Vanaf 17:00

Herhalingen

Herhalingen

Wandelen 
Met Wiel
Wiel Beijer
(Om de twee 
weken)
vanaf 17:00

Smullen 
Met Wim
Wim Frijns
Vanaf 17:00

Parkstad 
Live Sessies
Marco Smeets
(Om de twee weken)

vanaf 18:00

Parkstad 
Draait
20:00 - 22:00

De
Weekend
club 18:00 - 
20:00

Saturdance
16:00 - 18:00
Arno Krijnen

Arno 
Krijnen
16:00 - 18:00

DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

20 JAAR RTV PARKSTAD!

Lex Ontmoet!
Lex Nelissen ontvangt elke week een bekende persoon uit de regio 
aan zijn “Lex Ontmoet” -tafel, en bespreekt (aan de hand van 
foto’s die de gast heeft meegenomen) hun hele levensverhaal met 
ze! Lex zie je elke dinsdag vanaf 17:00 op Ziggo Kanaal 43 met ze! Lex zie je elke dinsdag vanaf 17:00 op Ziggo Kanaal 43 met 
een nieuwe aflevering van “Lex Ontmoet”!een nieuwe aflevering van “Lex Ontmoet”!

Wakker Worden Met Marco
07:00 - 10:00 - Marco Schi�elers VISUAL

RADIO

VISUAL
RADIO

VISUAL
RADIO

VISUAL
RADIO

Only 80’s
Marc Mertens - 23:00 - 00:00

Roda Radio
Henk van Baren - 20:00 - 21:00



       Crutserveldweg 5, 6416 AD Heerlen (Molenberg ) 045-5115968 

uuww  zzoorrggmmiiddddeelleenn  ssppeecciiaalliisstt  iinn  LLiimmbbuurrgg  

Nu ook E-scooters / E-brommers www . e-scooterandmore . nl 

Ruime keuze in nieuwe en 2e hands scootmobielen.  

Ook voor rollators bent u aan het goede adres. 

Sinds 2006 reikt de Gemeente Voerendaal de Strous 
Cultuur Prijs uit. De cultuurprijs is een blijk van 
waardering en een stimulans van het gemeentebestuur 
voor de activiteiten die op het gebied van kunst en 
cultuur plaatsvinden. De organisatie van de Strous 
Cultuur Prijs is in handen van het Zomerfestival 
Voerendaal. Tijdens het aanstaande Zomerfestival 
Voerendaal 2021 van 4 t/m 13 juni, zal op zaterdagavond 
5 juni de uitreiking van de Strous Cultuur Prijs 
plaatsvinden.

Er zijn twee categorieën, te weten:
Uniek cultureel initiatief. Dit initiatief  (activiteit, project, 
prestatie) is bijzonder vanwege haar kunstzinnige of 
culturele karakter. Inschrijving is mogelijk voor een 
individu en voor een groep.

Bijzonder cultureel samenwerkingsinitiatief. 
In deze categorie vallen initiatieven die in 
samenwerkingsverband zijn opgezet. Het initiatief is 
verenigingoverstijgend en kan meerdere (culturele 
of maatschappelijke) disciplines omvatten. Het 
brengt doelgroepen bijelkaar (jong, oud, leden van 
verschillende verenigingen, etc.). 

Er wordt tevens een publieksprijs uitgereikt. 
Voordrachten moeten hebben plaatsgevonden 
tussen 1 maart 2018 en 1 maart 2021. 

Burgers, verenigingen, groepen en de gemeente 
kunnen kandidaten voordragen. Initiatiefnemers zijn 
woonachtig in de gemeente Voerendaal of maken 

zich verdienstelijk 
in het culturele en/
of maatschappelijke 
leven in de gemeente 
Voerendaal, teneinde 
een cultureel/maatschappelijke bijdrage te leveren aan 
de gemeenschap van de gemeente. 

Inschrijvingen kunnen worden ingediend tussen 
1 maart en 18 april 2021 via marinaveldman@telfort.nl. 
Van 17 mei t/m 3 juni kan er online gestemd worden 
op de genomineerden voor de publieksprijs. De prijzen 
zijn geldprijzen, die bij voorkeur worden besteed 
aan een ontwikkelmogelijkheid voor de organisatie/
initiatiefnemers (denk aan masterclasses, cursus, etc.).

Wie de afgelopen tijd nog eens in het 
Corio Center hee�  rondgelopen, zal het 
niet ontgaan zijn dat deze opvallende 
verschijning veel aandacht trok. “We 
hebben afgelopen periode goed gebruik 
gemaakt van de tijd om onze robot te 
testen, voordat we hem optimaal kunnen 
inzetten als ons restaurant weer volledig 
open mag voor publiek”, aldus Jason. 
Vriendelijk dametje

Als eerste bedieningsrobot van Parkstad 
gaat zij met de borden vanuit de keuken 
naar het ingegeven tafelnummer om de 
betre� ende gasten met een aangename 
vrouwenstem te verwelkomen. Nadat 
zij haar bestelling hee�  afgeleverd, 
wenst zij iedereen smakelijk eten om 
vervolgens terug naar de keuken te gaan 
om de volgende bestelling in ontvangst 
te nemen. “Zij is geen vervanger van het 
huidige personeel als eerder een extra 
hulp in de bediening”, benadrukt Jason. 
“Want hoewel het een leuke aanvulling 
is, kan zij nooit de persoonlijke aandacht 
aan onze gasten geven die zij van onze 
medewerkers gewend zijn. 

Momenteel hee�  ze overigens nog geen 
naam en noemen we haar het vriendelijke 
dametje, maar in de komende editie van 
Parkstad Lee� ! willen we middels een 
prijsvraag een oproep aan het publiek 
doen om een geschikte naam voor haar 
te bedenken.”

Publiekstrekker
“Behalve als bedieningsrobot kunnen 
wij haar als grote publiekstrekker bij de 
ingang van de zaak inzetten”, vervolgt 
Jason. “Want wie wil er als kind nou niet 
met dit aardig ogend staaltje techniek 
op de foto? Op die manier hopen wij nóg 
meer gasten naar binnen te halen. Mocht 
zij een succes blijken, dan overwegen 
wij in de nabij toekomst graag om er 
nog eentje aan te scha� en. Laten wij 
eerst maar eens hopen dat wij eindelijk 
weer eens open mogen, want daar ziet 
iedereen reikhalzend naar uit”, glimlacht 
Jason. 
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DOE MEE VOOR DE STROUS CULTUUR PRIJS 2021

BEDIENINGSROBOT VOOR 
DÉLIFRANCE HEERLEN
Jason van Os, algemeen directeur van Délifrance in het Corio Center in Heerlen 
staat te popelen om de deuren weer open te gooien. Niet alleen vanwege de lange 
sluitingsperiode voor publiek, maar zeker ook om hun nieuwe collega aan het werk te 
zien: de bedieningsrobot.



Ieder afscheid is uniek

Uitvaartcentrum Heerlen

Yarden & Peters 
Uitvaartzorg Zuid-Limburg

Ruimte voor een 
persoonlijk afscheid

Schoonmaakbedrijf Gorenjec V.O.F.  
Jeustraat 28    
6367 EW Voerendaal   
Tel. 045-5458495
info@sb-gorenjec.nl
www.schoonmaakbedrijf-gorenjec.nl

2de Vestiging
Handelsstraat 30
6135 KL Sittard
Tel. 046-2402403

Openingstijden:
Ma. t/m za.: 07.00 – 18.00 u
Zondag gesloten

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

www.huisartsenpost-ozl.nl



Online snu� elen bij  Kringloop 
Groothandel Lenjtheuvel

Snu� elt u graag tussen tweedehands spullen en 
zoekt u ook zo graag naar uw verborgen schat? 

Bij Kringloop Groothandel Lentjheuvel kunt u 
online snu� elen tussen honderden artikelen 
die online te koop staan. Van keukenbenodigd-
heden,meubelen, antiek, brocante tot schilderij-
en, gereedschap, serviesen audio-apparatuur. 
Bij Kringloop Groothandel Lentjheuvel vindt 
uhonderden artikelen die tegen schappelijke 
prijzen te koop aangebodenworden.

Dagelijks komt er nieuwe voorraad binnen. 
Ieder bezoek aan de websitezal u opnieuw 
verrassen en uw snu� elinstinct aanwakkeren.
https://kringloopgroothandellentjheuvel.nl 
biedt de moderne onlineoplossing om te kunnen 
shoppen en snu� elen tussen tweedehandsarti-
kelen vanuit uw luie stoel met een drankje bij de 
hand.

Bent u nieuwsgierig geworden?
Bezoek onze website 
https://kringloopgroothandellentjheuvel.nl
en geniet van ons oneindige aanbod.

HANDELSWEG 43, 6163 AJ GELEEN | TELEFOON +31 6 4702 8006
INFO@KRINGLOOPGROOTHANDELLENTJHEUVEL.NL

OPENINGS/-AFHAALTIJDEN: 
MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG: 9:00 - 14:00 UUR

HANDELSWEG 43, 6163 AJ  GELEEN
TELEFOON +31 6 4702 8006

INFO@KRINGLOOPGROOTHANDELLENTJHEUVEL.NL

OPENINGS/-AFHAALTIJDEN
MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG: 9:00 - 14:00 UUR

Online snuffelen bij Kringloop
Groothandel Lenjtheuvel

https://kringloopgroothandellentjheuvel.nl 

https://kringloopgroothandellentjheuvel.nl

KRINGLOOP GROOTHANDEL

LENTJHEUVEL

PUZZELWINNAARS 
FEBRUARI-EDITIE
Prijsvraag: Hoeveel eikelmuizen hee�  GaiaZOO in samenwerking 

met natuurorganisaties uitgezet in de Limburgse natuur sinds de 
opening van LimburgHUIS in 2018? 
DE JUISTE OPLOSSING WAS: 55 EIKELMUIZEN
4 x 2 Jaarkaarten worden aangeboden door GaiaZOO Landgraaf.

Prijswinnaars:
1. Mevr. K. Haan, Landgraaf
2. Dhr. Y. Wijnen, Heerlen
3. Mevr. R. Souren, Margraten
4. Dhr. H., Landgraaf

IEDEREEN GEFELICITEERD! JULLIE WORDEN SNEL BENADERD VOOR DE PRIJS.

Stadhouderslaan 220  |  6171 KP Stein
+31 (0)46 – 426 8000 | info@steinerbos.nl 

Meer informatie op www.steinerbos.nl
of via              /steinerbos 

HET BINNENRIJK
1.600 m2 indoor 

speelparadijs

Hier kun je klauteren, glijden, kruipen 
en op avontuur gaan door uitdagende 

tunnels en geheime gangen. Ook zijn er 
ballenbakken of bouw een kasteel 

met onze superlego blokken.

HET WATERRIJK
wedstrijd-, peuter- 

en een instructiebad

HET BOSRIJK
Ontdek het bos 
vol verassingen

Met een supertof blotevoetenpad, 
trampolines, speelkasteel en 

skelterbaan. Ook kun je een kijkje 
nemen bij alle dieren op onze 

kinderboerderij en dan snel door 
naar de reuzeglijbaan!

Kom lekker plonsen in ons binnen- en 
buitenzwembad, of bootje varen op 

onze roeivijver.onze roeivijver.

Nog meer speelplezier?
Dit jaar openen wij maar liefst 3 nieuwe Dit jaar openen wij maar liefst 3 nieuwe 
attracties! Check onze social media voor attracties! Check onze social media voor 

de laatste nieuwtjes!



De naam zegt het al, Belevenispark. 
Maar momenteel is er vanwege 
de lockdown weinig te beleven.  
Tenminste, voor gasten,  want achter 
de schermen wordt er op een 
veilige manier wel gewerkt aan de 
voorbereidingen voor het komend 
seizoen!

Elk jaar proberen we weer wat nieuws 
toe te voegen aan het Steinerbos. Vorig 
jaar was dat het Blote Voeten Pad, de 
Natuurspeeltuin en de Binnenspeeltuin. 
Voor 2021 staat er niet alleen een Mini-
klimparcours op het programma maar ook 
een SpeleoBox.  En ik hoor je al zeggen een 
SpeleoBox? Wat is dat precies?

We hebben hier een primeur te pakken! 
Nergens in Nederland vindt je dit. Het is 
komen overwaaien vanuit België waar 
speologie verenigingen, die niet altijd de 
mogelijkheid hadden om in de grotten te 
oefenen, dit vaak nabouwden. Je moet 
het zien als een grote kubus met een 
grondoppervlak van ongeveer 5 bij 7 en 
maar liefst 3 verdiepingen!  En hierin kun je 
dan rondkruipen tot je weer bij de uitgang 
komt. Het is het ultieme ontdekavontuur 
voor de kinderen en ze kunnen hun pret 
niet op! 

In het mini klimparcours kun je los op de 
touwen, de balansbalk met skateboard 
en de wip. Dus gooi de parken maar open 
zodat we weer lachende gezichten zien in 
het Steinerbos! 

STEINERBOS BELEVENISPARK

Onze specialisaties: 
• esthetische tandheelkunde, 
• mondhygiëne en 
• prothetische tandheelkunde (kunstgebit)

Aders Hovenstraat 135,
6374 HC Landgraaf
Tel. 045-533 33 55 
www.pro-tand.eu

centrum 
voor mondzorg

Op 6 april opent in 
Landgraaf een van 
de meest moderne 
mondzorg praktijk 
haar deuren

Techniek, verdienmodellen en 
investeringsstromen. Onderwerpen 
die bij Mabs4.0 regelmatig bij 
elkaar komen. Dit onder andere 
door de grote snelheid op het 
gebied van de ontwikkeling van 
e� ectieve en e�  ciënte bedrijfs- en 
productie processen, digitalisering, 
producten en diensten en nieuwe 
verdienmodellen. Inclusief de 
samensmelting van ICT, marketing en 
communicatie. 

Het gevolg daarvan is dat bedrijven 
daardoor steeds meer de behoe� e 
krijgen aan een betrouwbare 
partner die ze helpt met 
businessvraagstukken. 
Als ondernemer wil je inzicht in de 
eigen problematiek en de mogelijke 
oplossingen. Dit in begrijpbare 
taal, met heldere afspraken over 
projectprijs, opleverdatum en de 
geleverde kwaliteit!

Business Enablers 
Met 25 gemotiveerde en enthousiaste 
professionals in dienst is Mabs4.0, in 
samenwerking met het eigen unieke 
ecosysteem, in staat om voor ieder 
vraagstuk de juiste kennis en ervaring 
te leveren die op dat moment nodig 
is.

Als bedrijf staan we namelijk voor 
het beste uit elkaar halen waarin 
samenwerking en vertrouwen 
een belangrijkere rol spelen dan 
individualisme en competitie. Juist in 
de samenwerking ligt de kracht van 
de digitale economie.

Daag ons uit met je vraag!
Het is onze missie om klanten te 
helpen nieuwe business paden te 
betreden en voor de lange termijn 
succesvol te zijn. 

KENNIS IS MACHT - DELEN IS KRACHT! 

Roel Swieringa 
Business Development 
roel.swieringa@mabs40.com 
+31 6 11774947

Roy Bos
ICT & Consultancy Services
roy.bos@mabs40.com  
+31 6 41260615

www.mabs40.com 



Download de App
voor Superdeals!
Al meer dan 5.000x gedownload!

Download in

DE GOEDKOOPSTE
WINKEL VAN LIMBURG!

Budget Food Echt

Budget Food Maastricht

Echt - Heerlen Heerlerheide - Heerlen ‘t Loon - Kerkrade - Maastricht

Kĳk voor onze openingstĳden en acties op www.budget-food.nl

OP
=

OPBekende
A-merken

voor scherpe
prĳzen Budget Food Heerlerheide

Budget Food Heerlen ‘t Loon

Budget Food Kerkrade






