
•   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

Iedere maand willen wij hier een aspect of bijzonderheid binnen Parkstad 
e.o. belichten. Voor deze eerste editie hebben wij gekozen voor de 
typerende Heerlense murals (muurschilderingen). Deze prachtige mural 
genaamd Creed van Chileens kunstenaar Inti is in 2014 aangebracht aan de 
Spoorsingel in Heerlen. Deze markante XXL-beeltenis vertegenwoordigt een 
madonna-achtige figuur. Het rode kloppende hart zien wij met een knipoog 
als link naar dit nieuwe blad Parkstad Leeft!

<<Lees meer op pagina 3>>
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Geraakt door kanker?
Samen met ons kun je 
het weer alleen Aandacht

voor mensen met kanker, 
hun naasten en nabestaanden.

Voor meer informatie of om te doneren bezoekt u onze website:

toonhermanshuisparkstad.nl

IN ONS FEBRUARI NUMMER:
DE KASTELEN VAN 

PARKSTAD  
IN HET ZONNETJE
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De inhoud van dit blad is met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld. De uitgever 
aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor 
mogelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik 
van de in deze uitgave aangeboden informatie. 
Aan de aangeboden informatie kunnen evenmin 
rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten 
voorbehouden

N.B. de redactie is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties in deze uitgave

Hier ligt hij dan voor u: PARKSTAD LEEFT! Een maandelijks gratis huis-aan-huis blad, geboren 
vanuit de vraag in de markt naar lokaal nieuws voor burgers, verenigingen, gemeenten en 
bedrijven uit heel Parkstad en omstreken. Ik ben dan ook enorm blij met de ondernemers 
die nu in de 1e editie staan en vanaf het eerste moment vertrouwen en geloof hebben in 
Parkstad Leeft!

Tadaaaaaa!!!

Even voorstellen….
Als trotse initiator van dit prachtige blad wil ik mij 
graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Randal 
Esser en ben in 2003 in de uitgeverswereld gerold 
door bij een uitgeverij in Midden-Limburg mijn 
eerste acquisitie-ervaringen op te doen in de 
media. Na 8 jaar was de tijd rijp om als zelfstandig 
ondernemer mijn kennis en kunde te vermarkten 
via Randal Esser Sales & Media. Beginnend 
vanaf een slaapkamertje werd mijn bedrijf 
snel volwassener, waardoor ik in 2015 besloot 
een kantoor aan huis te bouwen. Van hieruit 
verricht ik nog steeds acquisitiewerkzaamheden 
voor diverse magazines en kranten van mooie 
opdrachtgevers. Door het wegvallen van een 
welbekend huis-aan-huis weekblad bleek dat 
er bij zowel burgers als ondernemers een grote 
behoefte bestond aan lokaal nieuws. 

Verrassend en fris
Samen met enkele samenwerkingspartijen 
hebben we de koppen bij elkaar gestoken en al 
gauw was Parkstad Leeft! geboren. 

De bedoeling is om met dit innovatieve tabloid 
een lokale invulling te geven aan het ontstane 
hiaat op het gebied van informatie over lifestyle, 
wonen, onderwijs, zorg en mobiliteit. Middels een 
mix van frisse opmaak, mooie sprekende foto’s en 
verrassende redactionele content voorzien wij de 
inwoners van Parkstad en omstreken van 
maandelijks nieuws op het gebied 
van onder andere evenementen 
en activiteiten gerelateerd 
aan de tijd van het jaar en de 
bovenstaande thema’s.

Ik wens u veel leesplezier!
Randal Esser
(Trotse uitgever)

OMDAT WIJ UITERAARD  
OPEN STAAN VOOR NIEUWE  
VOORSTELLEN EN IDEEËN  
KUNT U HIERVOOR ALTIJD  

TERECHT BIJ ONZE REDACTIE: 
PARKSTADLEEFT@RANDALESSER.NL

In beeld MURALS HEERLEN 
In de afgelopen jaren hebben in Heerlen verschillende kunstprojecten plaatsgevonden, waarbij 
nationale en internationale kunstenaars gevraagd werden diverse vormen van street art te 
vervaardigen. Hiervan mogen we de muurschilderingen (murals) wel tot de meest opvallende rekenen. 
De gedachte was om de diverse stromingen van de stedelijke kunstvorm bijeen te brengen. Niet 
alleen om voor een groot publiek zichtbaar te maken, maar ook als uitwisseling van informatie en een 
onderling platform te bieden voor talenten uit binnen- en buitenland.

Als stad van de nieuwe ‘look’ en de drastische veranderingen bleek Heerlen het meest geschikt als 
etalage van deze vorm van street art, waarbij hedendaagse oplossingen gezocht werden waarmee 
inwoners en bezoekers zich kunnen identificeren en laten inspireren. De gemeente Heerlen heeft 
in 2017 zelfs de Dutch Street Art Award gewonnen in de categorie ‘Local Government’. Een stukje 
waardering voor het beleid dat de gemeente voert op het gebied van de hedendaagse kunststroming 
Street Art. De gemeente Heerlen ondersteunt al jaren verschillende initiatieven op dit gebied.

Naam kunstwerk: Piñata 
Kunstenaar: Super A 
Locatie: Spoorsingel 50, Heerlen 
Jaar: 2014

Super A is een veelzijdig Nederlands 
kunstenaar. Na een opleiding tot huis- en 
reclameschilder volgde hij het Grafisch 
Lyceum van Rotterdam om vervolgens aan 
de slag te gaan bij een decorstudio. Daar 
maakte hij vooral wandschilderingen en 
driedimensionale installaties en is daarnaast 
een begaafd straatartiest.

Naam kunstwerk: Diversiteit 
Kunstenaars: Dourone & Elodieloll 
Locatie: Spoorsingel 2, Heerlen 
Jaar: 2015

De uit Madrid afkomstige Dourone en uit 
Parijs afkomstige Elodieloll zijn behalve 
levenspartners ook een zakelijk team. 
Voor Heerlen werkten zij aan een lastige 
opgave. De geribbelde gevel was moeilijk 
te bewerken, maar in combinatie met 
de spraycan was het eindresultaat 
verbluffend. Zij zoeken constant een 
specifiek doel voor een bepaalde plek of 
tijd, onder de noemer ‘art for humans’. Deze 
eyecatcher van 360 m2 is meerwaarde voor 
het voorheen sobere pand.

De muurschilderingen zijn elke eerste zondag van de maand om 13.00 uur via een rondleiding van 
zo’n 90 minuten te bezichtigen. Doorgaans worden de tours in het weekend georganiseerd, maar 
op afspraak is er ook iets voor groepen te regelen. Meer informatie via Visit Zuid-Limburg of Street 
Art Heerlen.

Een greep uit het scala aan Heerlense murals: 

Naam kunstwerk: Synthesis 
Kunstenaren: Bier & Brood 
Locatie: Spoorsingel 12, Heerlen  
Jaar: 2016

Bier & Brood, de Rotterdammers Koen Harmsma en 
Jelmer Noordeman, zijn geïnspireerd door machines, 
natuur en architectuur. Hun thematiek uit zich in 
surrealistische en psychedelische afbeeldingen. Ze 
werken graag in zwart en wit om de kijker te laten 
verdwalen in het werk, met soms een verstopte 
grap als beloning. De titel ‘Synthesis’ gaat over de 
digitalisering van de samenleving en of wij wegzakken 
in de wereld van internet. Handen en oren vergroeien 
met de telefoon, gezichten met beeldschermen.  

Naam kunstwerk: Swinging birds 
Kunstenaar: Collin van der Sluijs 
Locatie: Plaarstraat 14, Heerlen 
Jaar: 2013

Collin Van der Sluijs is een rastalent in de 
graffiti. Zijn kindertijd is bepaald door de 
grafische impulsen van de straat waar hij 
als 11-jarige al deel uit maakte van de street 
art scene. Via de kunsthumaniora maakte 
hij kennis met traditionele verftechnieken 
en verschillende dragers en sindsdien is 
zijn interesse in de kunst gegroeid. Zijn 
grafische stijl vertoont nog steeds de 
trekken van de straat, maar tegelijk is het 
verhalend en figuratief.

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

2 X 21% BTW KORTING
Woonboulevard Heerlen 

(naast de Praxis)

045 208 08 00

Raadhuisstraat 24    Heerlen      www.harrymaas.nl      045-5714473

SALE

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

TIP! OP PAD MET DE ‘EUREGIO 
GRENSTOCHTEN’ APP
Voor iedereen die onze prachtige en veelzijdige grensregio 
rondom het drielandenpunt tussen België, Duitsland en Nederland 
te voet of op de fiets grensoverschrijdend wil verkennen, is 
nu een nieuwe viertalige (Nederlands, Duits, Frans en Engels) 
routeplanner voor fietsers en wandelaars verkrijgbaar in de vorm 
van een mobiele app.
Highlight van de gratis app ‘EUREGIO Grenstochten’ (voor iOS en 
Android) zijn de 60 mooiste wandel- en fietsroutes van de regio. 
Met kaarten en bezienswaardigheden en tips voor de route 
ernaar toe en weer terug.
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Spataders zijn een veelvoorkomend fenomeen dat in diverse vormen 
in de benen kan voorkomen. De lichtste vorm kenmerkt zich door 
kleine berkentakjes, die doorgaans alleen 'lelijk' uitzien zonder verdere 
complicaties voor de patiënt. Maar er bestaat ook een ernstigere vorm 
die vaak gepaard gaat met pijnklachten en vermoeidheid. Wij spraken 
twee pioniers op het gebied van spataderbehandeling bij Kliniek 
Mosaderma in Hoensbroek, dr. B. Disselhoff (chirurg, vaatchirurgie) en 
dr. P. Mulkens (dermatoloog en directeur).

"Na mijn studie geneeskunde, chirurgie en aanvullende specialisatie in 
de vaatchirurgie, werkte ik in Utrecht", aldus dr. Disselhoff. "In 1999 heb ik, 
als eerste specialist in Nederland, een patiënt met spataders met de EVLA 
lasertechniek behandeld. Bij Mosaderma ontmoette ik een evenknie op 
het gebied van spataderbehandeling, dr. P. Mulkens. Hij had zijn sporen als 
vooraanstaand dermatoloog in Duitsland al ruimschoots verdiend met de 
ontwikkeling van de zogenaamde VNUS Closure Fast spataderbehandeling. 
Mede door samenvoeging van onze kennis 
en meer dan 25 jaar ervaring, hebben wij de 
lasertechniek om spataders te behandelen danig 
weten te verbeteren. "

Spataderbehandeling
"De lasertechniek heeft het klassieke ‘strippen’ van 
de ader volledig vervangen, omdat deze methode 
een stuk minder ingrijpend is met uitstekende 

Pijn tijdens het ontlasten, jeuk of incontinentie, het zijn niet bepaald 
onderwerpen die je met jan en alleman bespreekt. Er rust toch een zeker 
taboe op. Zelfs de drempel om met deze klachten naar de huisarts te 
gaan, is hoog. Hierdoor lopen veel mensen onnodig lang door met anale 
klachten.

Anale klachten komen net zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. 
Drs. Sellenraad weet, als gespecialiseerd chirurg, als geen ander hoe 
ongemakkelijk je je als patiënt kunt voelen. Zij neemt daarom ook alle tijd 
voor haar consulten om de oorzaak van de klachten te achterhalen. 

Om de oorzaak te kunnen vaststellen, voert ze een anaal onderzoek uit met 
behulp van een proctoscoop. Dit onderzoek vindt direct tijdens het eerste 
consult plaats en duurt ongeveer tien minuten.

Anale klachten: té vervelend 
om mee door te blijven lopen!

resultaten en nauwelijks complicaties kent", 
vervolgt dr. Disselhoff. "Voorafgaand aan 
de behandeling kunnen we met echo-
apparatuur precies zien waar het probleem 
zich bevindt. Onder plaatselijke verdoving 
wordt de spatader dichtgemaakt, zodat 
er geen lekkage meer is in de ader. Deze 
geavanceerde lasertechniek is vrijwel 
pijnloos en de patiënt kan direct na de 
behandeling zijn dagelijkse bezigheden 
oppakken. Na elke behandeling ontvangt de patiënt een nazorgformulier 
met tips zoals kuitspieroefeningen. Ons uiteindelijke doel is om de 
kwaliteit van leven van de patiënt zo aangenaam mogelijk te maken."

Zelfstandig Behandel Centrum
"Dit jaar vieren wij ons tienjarig jubileum", vertelt dr. Mulkens trots. "Ik 
weet nog goed dat ik in februari 2010 mijn eerste patiënt behandelde. 
Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een volwassen organisatie met 
een team van bijna dertig medewerkers, bestaande uit medisch 
specialisten, huidtherapeuten en ondersteunend personeel. Begonnen 
met alleen dermatologie kan men bij Mosaderma inmiddels ook 
terecht voor behandelingen op het gebied van spataders, keel-, neus 
en oorheelkunde (KNO), plastische chirurgie, pijnbestrijding en 
huid- en lasertherapie. De kracht van Mosaderma zit in de persoonlijke 
benadering en de ongedwongen sfeer, waardoor de patiënt zich 
gewaardeerd en thuisvoelt." 

Service en kwaliteit
"Wij leggen de lat voor onszelf hoog. De brancheorganisatie Zelfstandige 
Klinieken Nederland (ZKN) streeft er naar om patiënten optimale 
medische zorg te garanderen. Jaarlijks worden we getoetst op kwaliteit en 
professionaliteit. Met name de criteria: behandeling, intake, veiligheid van 
apparatuur, infectiepreventie, wachttijden, nazorg en klanttevredenheid 
worden uitgebreid doorgenomen. Kliniek Mosaderma voldoet sinds 
enkele jaren aan de certifi ceringseisen, waardoor goede zorg is 
gewaarborgd.

Vergoedingen
Als men spataders wil laten behandelen, stelt de specialist met behulp 
van een echo-onderzoek de ernst van de spataders vast. Dit eerste 
consult en de diagnostiek worden vergoed door de zorgverzekeraar. Is 
er sprake van de lichtste vorm van spataders (berkentakjes), dan zal de 
behandeling worden gezien als een cosmetische behandeling die niet 
door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Deze vorm van spataders kan 
succesvol worden behandeld met behulp van spuitjes of laserlicht. De 
meeste andere behandelingen van spataders mét klachten vallen in het 
basispakket van de zorgverzekering.

Drs. Géraldine Sellenraad, 
chirurg,  versterkt vanaf dit jaar 

ons team. Zij is een  ervaren 
chirurg en gespecialiseerd in 

proctologie. 

Kliniek Mosaderma | Schuureikenweg 60 | Hoensbroek | T 045 2080887 
secretariaat@mosaderma.nl | www.mosaderma.nl

Met verwijzing van je huisarts wordt de behandeling volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Houd hierbij wel rekening met het eigen risico. 
Neem voor meer informatie, of het maken van een afspraak telefonisch  of per e-mail contact op met Kliniek Mosaderma.

Direct na het onderzoek deelt ze haar 
bevindingen en doet ze een voorstel voor 
de juiste behandeling. In sommige gevallen 
is het mogelijk om de behandeling direct 
tijdens het eerste consult uit te voeren.

Aandoeningen
Bij anale klachten kun je denken aan 
aandoeningen zoals:
• aambeien
• fi stels
• anale scheurtjes en kloofjes

Spataderzorg Kliniek Mosaderma 

Korte 
wachttijden

Gratis
parkeren
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DE WONINGMARKT   ANNO 2020
UPDATE EN   VERWACHTINGEN
We zijn weer begonnen aan een nieuw jaar.
 
Een veelgestelde vraag die ons wordt gesteld is: blijft alles zo als het is of 
komt er een kentering van het sentiment.
 
Als locale makelaar kunnen we daar natuurlijk geen eenduidend antwoord 
op geven. Hetgeen we momenteel zien is een voortschrijdend positief 
sentiment.
 
De hypotheekrente is zeer laag en het overgrote deel van de 
woningzoekenden is positief over de nabije toekomst. Veel zoekenden 
willen nu hun slag slaan.
 
Een veel gehoord geluid van woningzoekenden is dat er geen aanbod is en 
vraagprijzen continue overboden worden. Het is een feit dat er inderdaad 
een tekort is aan instapklare woningen met vaak een traditionele indeling. 
Er is echter voldoende aanbod voorhanden.
 
Woningen waar meer moderniseringswerk dient te worden verricht hebben 
vaak een langere doorlooptijd. Het voordeel van het aanschaffen van een 
woning in dit segment is dat het de mogelijkheid biedt eigen keuzes te 
maken qua inrichting en afwerking.
Uiteraard moet het kostenplaatje daarbij duidelijk in beeld zijn.

Ook krijgen we vaak de vraag of we (semi)bungalows aanbieden.
Het aanbod hierin is erg schaars en sluit niet aan bij de vraag gezien 
de dubbele vergrijzing in onze regio. Creatief denken kan vaak tot een 
oplossing leiden. Woningen met een grote garage of kantoorruimte kunnen 
vaak omgebouwd worden tot een levensloopbestendige woning.
 
Voor het jaar 2020 verwachten wij een vergelijkbaar beeld, zoals we hebben 
gezien in 2019.
 
Indien u verkoopplannen heeft, probeer dan uw woning zo goed mogelijk 
op de woningmarkt te introduceren. U kunt maar een keer een eerste 
indruk maken.
 
Een kandidaat koper heeft vaak heel snel het gevoel of er wel of geen 
vervolg komt. Uiteraard zijn ligging en ruimtes bepalend. Doch wanneer een 
woning rommelig overkomt, de voordeurbel loshangt en de plinten deels 
ontbreken kan dit bepalend zijn voor de uiteindelijke keuze.
 
Met een beperkt bedrag kunt u dit oplossen en geeft u de kandidaat koper 
ook geen wapens voor onderhandeling. Grote aanpassingen (nieuwe 
keuken) raden wij af omdat dit vaak smaakgevoelig is.
Als advies aan woningzoekenden willen we nog het volgende meegeven.
 
Geef de moed niet op en denk creatief, dan is er meer mogelijk dan u denkt!
        
 
 

Ralf Trafas,
Ralf Trafas Makelaardij

Woningmakelaar/ 
beëdigd taxateur

DUURZAAM BOUWEN MET SUPERLOCAL
De gemeenten in de regio Parkstad Limburg bouwen aan een duurzame 
toekomst. Op allerlei vlakken is de regio in transitie. Ook op het gebied van 
wonen. Elke gemeente kent zijn eigen opgaven om de woningvoorraad aan te 
passen aan de behoeften van de toekomst. Dat doen ze samen met bewoners, 
woningbouwcorporaties, en bouwbedrijven. Zo geeft slopen ruimte om samen te 
bouwen aan kwaliteit.

Een aansprekend voorbeeld is het innovatieve project SUPERLOCAL, waarbij zoveel 
mogelijk concrete én sociale waarde wordt behouden bij de sloop van vier flats 
in Bleijerheide in Kerkrade. In SUPERLOCAL komt sloop, vervangende nieuwbouw én 
de verbetering van de woonomgeving samen in een innovatief experiment dat 
zijn gelijke niet kent in Europa.

SUPERLOCAL: slow-less-local. In plaats van ‘snel, meer en globaal’ wordt in dit 
project juist ingezet op ‘rustig, minder en lokaal’. Met ‘slow’ wordt bedoeld; een 
gebiedsontwikkeling, waarbij de tijd genomen wordt om zorgvuldig na te denken 
over de toekomst van het gebied. ‘Less’ verwijst naar de bevolkingskrimp in 
de regio Parkstad, waardoor minder woningen nodig zijn. De nieuwe woningen 
moeten van hoge kwaliteit zijn, denk bijvoorbeeld aan levensloopbestendigheid. 
Tot slot staat ‘local’ voor de impuls die het project aan de wijk moet geven. Door 
zoveel mogelijk met lokale partijen samen te werken wordt de lokale economie 
versterkt.

SUPERLOCAL is een experiment, waar andere krimpregio’s, maar ook stedenbouw-
kundigen en bouwbedrijven in Nederland met nieuwsgierige blikken naar kijken. 
Het project staat bol van de samenwerking en wordt breed gedragen door 
HEEMwonen, gemeente Kerkrade, IBA, de Provincie, stadsregio Parkstad Limburg, 
Bouwbedrijven Jongen, sloopaannemers Dusseldorp en VERAS, Waterleiding 
Maatschappij Limburg (WML), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), Zuyd Hoge-
school en de omwonenden in het gebied. Samen wordt geleerd van elkaars 
visie en wordt het project een toonbeeld van ruimtelijke kwaliteit waar iedereen 
iets aan heeft. Alle kennis die wordt opgedaan wordt vrijgegeven, zodat de hele 
bouwsector er van kan leren. (Bron: Parkstad-Limburg.nl)

Raadhuisstraat 40 
Heerlen  

Shop Online op 
www.esterella.nl

BEL VOOR 
INFO EN 

DESKUNDIG 
ADVIES
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CARNAVAL 2020
De datum van carnaval hangt samen 
met de datum van Eerste Paasdag. De 
vastentijd begint namelijk 40 dagen 
voor de Eerste Paasdag, hier tellen 
de zondagen niet mee. Carnaval 
begint dus zeven weken voor de 
Eerste Paasdag. Carnaval kan op zijn 
vroegst beginnen op 1 februari en 
op zijn laatst op 9 maart. Officieel 
gezien is carnaval dus drie dagen, 
maar het carnavalsseizoen begint in 
de praktijk al op 11 november. Dit jaar 
beginnen de drie dolle dagen op 23 
februari. 

CARNAVALSweetjes
Carnaval is oorspronkelijk een Katholiek feest en wordt gevierd op de drie dagen voor Aswoensdag. 
Traditioneel gezien duurt het feest drie dagen, van zondag tot en met dinsdag, maar in praktijk zie je 
dat de feesten meestal al op vrijdag beginnen. De naam carnaval komt waarschijnlijk uit het Latijn. 
‘Carne vale’ betekent namelijk zoiets als ‘afscheid van het vlees’.

FEEST
Carnaval was oorspronkelijk een 
eetfestijn. Op dinsdag, de dag voor 
het vasten, werd al het vet wat er nog 
in huis lag opgemaakt. De Romeinen 
vierden een soortgelijk feest, het 
feest van de Saturnaliën genoemd, 
waarbij ook het eten en drinken 
centraal stonden. Dit feest werd 
gevierd op de zonnewende van 21 
december van ieder jaar. 

 
In Nederland staat het 
Rijnlands carnaval vooral 
bekend om zijn vele 
carnavalsverenigingen. 
Deze verenigingen 
hebben een lange traditie 
en hebben vaak een 
eigen Prins en Raad van 
elf. Ze hebben hun eigen 
praalwagen voor de 
optocht en organiseren 
ook hun eigen feesten. 
Het Rijnlands carnaval 
kenmerkt zich door zijn 
kleuren: rood, geel en 
groen. In het Rijnlands 
carnaval is het kostuum 
erg belangrijk en daar 

besteed men dan ook veel geld en tijd aan. Tevens ligt de 
nadruk hier ook op schmink.  
Het Bourgondische carnaval wordt vooral gevierd in Noord-
Brabant, maar ook in Gelderland en Zeeuws-Vlaanderen. 
Bourgondische carnaval had de insteek van een eetfestijn 
waarbij men verkleed ging en elkaar belachelijk maakte. 
Doordat er lange tijd een grote armoede heerste 
in Brabant, zijn de kostuums bij het Bourgondische 
carnaval nogal eenvoudig. Wat erg kenmerkend is aan 
het Bourgondisch carnaval is dat de plaatsnamen tijdens 
de carnaval worden veranderd. Voorbeelden hiervan zijn 
bijvoorbeeld Oeteldonk voor Den Bosch en Kielegat voor 
Breda. 
 
Er zijn ook veel overeenkomsten tussen het Rijnlands 
carnaval en het Bourgondisch carnaval. Zo viert men beide 
de elfde van de elfde op 11 november. Eveneens is er bij 
beide soorten carnaval een sleuteloverdracht. Daarnaast 
kennen beide carnavalsoptochten, de prins en gevolg, 
betogen in dialect en de verschillende dweilorkesten. 

CARNAVAL IN NEDERLAND
Nederland kent twee soorten carnaval, 
namelijk het Rijnlands carnaval en 
het Bourgondisch carnaval. Het 
Rijnlands carnaval wordt vooral 
gevierd in Limburg en in het oosten 
van Noord-Brabant. Deze manier van 
carnaval viering heeft zich in Duitsland 
ontwikkeld. Het Rijnlands carnaval 
wordt duidelijk anders gevierd in 
Nederland dan in Duitsland. 

ENKELE 
JUBILEUMVERENIGINGEN 
UITGELICHT:

VESTIGING HEERLEN TOT CARNAVAL ELKE ZONDAG OPEN 11.00 - 17.00 UUR

Schelsberg 88 - heerlen
www.hendriksmodeheerlen.nl

Speciale 

kortingen

voor

groepen

Gerard Bruningstraat 12  •  6416 EB Heerlen  •  www.mabs40.com

VASTELOAVEND VASTELOAVEND   SAME!  SAME!
Wij wensen alle bezoekers van het Mabs4.0 carnavals-
feest weer een onvergetelijke avond toe.

5 X 11 JAAR CV DE 
VELDKRETSERS

Het begon allemaal in 
Café Eurlings in Swier 
(Wijnandsrade) in 1964.  
Het was hét trefpunt voor 
zowel de mensen uit eigen 
dorpslui alsook klanten uit 
Palemig en omstreken om er 
een kaartje te leggen. Tijdens 
zo’n kaartspel werd het idee 

geboren om een carnavalsvereniging op te richten. 
Iedereen was dolenthousiast en een jaar later op 31 
januari 1965 was de oprichting van CV De Veldkretsers 
uit Wijnandsrade een feit.

BIJZONDERE MENSEN VAN 
‘T 10DE RIEK

Dit jaar viert ‘t 10de Riek 
haar 11-jarig jubileum. 
‘T 10de Riek bestaat 
uit gehandicapten en 
begeleiders van diverse 
woonvormen en gezinnen 
uit heel Parkstad en 
is inmiddels niet meer weg te denken uit het 
carnavalsbeeld in Wijnandsrade.

CV DE JONGE BÖCK 6 X 11 JAAR

Sinds 1954 organiseert CV De Jonge 
Böck de carnaval in de Heerlense 
wijken Vrieheide, Nieuw-Einde e.o. 
Ook dit jaar zal in De Varenbeuk de 
carnaval met een hoogwaardig 
programma van CV De Jonge Böck, 
losbarsten. Zeker in het seizoen dat CV 
De Jonge Böck zijn 6 x 11 jarig jubileum 
viert. 

�jd voor Talent!�jd voor Talent!

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 

Tel. 046 - 2031566

 
 

 Laat het zoeken naar een partner over aan dé specialist op dit 
gebied.  Wij vinden voor jou de juiste partner!

Speciaal voor singles 
van 40 tot 80 jaar op zoek 
naar een serieuze relatie. 

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE LIEFDE?

Bel Lindsy Gabriel en laat je uitnodigen voor een vrijblijvend gesprek.

Relatie
Plus

Single, maar liever samen!

Rijksweg Centrum 66
6161EH Geleen
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ADVERTORIAL

Microcirculatie kan omschreven worden 
als bloedsomloop door de haarvaten in 
het lichaam. De bloedsomloop voorziet 
het lichaam namelijk van voedingsstoffen 
en zuurstof. 74% van de bloedsomloop 
vindt plaats in de fijnste bloedvaten 
(microcirculatie). Daar voorzien bloedcellen 
weefsel en organen van voedingsstoffen 
en zuurstof en voeren ze tegelijkertijd 
afvalstoffen af. 

Problemen met uw bloedsomloop?

BEMER HELPT!

De lichaamscellen zijn voor het uitvoeren van hun verschillende levens
belangrijke taken volledig aangewezen op dit aan en afvoerproces. Het 
hart zorgt ervoor dat de bloedcellen door de bloedsomloop bewegen. Maar 
de bloedlichaampjes moeten een gebied van meer dan 120.000 kilometer 
voorzien van voedingsstoffen en bovendien schoonhouden. Het hart kan 
dit niet alleen en heeft hulp nodig: 
de kleine bloedvaten bewegen de 
bloedcellen voort door zelf een 
pompbeweging te maken (vasomotie) 
en ondersteunen zodoende de functie 
van het hart. Bovendien reguleren ze 
door hun beweging de bloedstroom 
zodanig, dat gebieden met een 
hogere behoefte aan energie een 
betere doorbloeding kennen dan 
gebieden die tijdelijk met wat minder 
toekunnen.

Oorzaken
Door veel stress, te weinig slaap, 
een eenzijdig dieet, ongezonde 
leefgewoontes, ziekten en het natuurlijke verouderingsproces worden de 
pompende bewegingen van de fijne bloedvaten steeds langzamer. Dit scenario 
geldt voor de meeste mensen. Hierdoor zijn bloedcellen te lang onderweg 
en kunnen ze hun taken niet meer naar behoren uitvoeren. Wanneer weefsel 

en organen te weinig voedingsstoffen en zuurstof krijgen gaan de 
lichamelijke en geestelijke functies op den duur achteruit met pijn, 
stemmingswisselingen en ziekten tot gevolg.

Oplossing
De fysische vasculaire therapie van BEMER kan dit proces binnen de 
natuurlijke grenzen tegengaan. Met behulp van elektromagnetische 
pulsen wordt de pompende beweging van de fijne bloedvaten 
gestimuleerd en wordt de bloedstroom in het betreffende gebied 
weer op een normaal niveau teruggebracht. De lichaamscellen hebben 
weer de beschikking over voedingsstoffen en zijn in staat hun taken 
uit te voeren. Bijvoorbeeld ziekten en pijn bestrijden, wonden dichten, 
energie ter beschikking stellen voor lichamelijke en geestelijke 
prestaties of het algemene welzijn herstellen. Spataderen, cellulitus en 
artrosepijn nemen snel af en blauwe plekken verdwijnen. 

“Een lange tijd werd ik ‘s nachts wakker van de 
kramp. Door het gebruik van de BEMER is dit enorm 
verminderd. En de cellulitis is inmiddels ook op zijn 
retour. Ik mag dan wel tot de oudere generatie 
behoren, maar ook nu hoeft men niet allerlei 
klachten zomaar te accepteren. BEMER helpt echt”, 
aldus mevrouw T. Ratering - van Zijl (80).  

MEER INFO OP WWW.MICROCIRCULATION.TIPS.EN TOEPASSINGEN  
IN DE SPORT OP WWW.ALOESPORT.INFO | TEL 06 250 78 555
INFO@MICROCIRCULATION.TIPS  |    VOLG ONS OP FACEBOOK

WINTERBANDEN OPLEGGEN OF 
NOG EVEN WACHTEN?
We kunnen ons enkele jaren geleden nog wel herinneren 
dat we plotseling overvallen werden door winterse buien. 
Iedereen wilde natuurlijk zo snel mogelijk zijn winterbanden 
uit de schuur halen, maar voor degenen die hiervoor 
naar de garagehouder moest, kwam voor een dilemma te 
staan. Door de enorme vraag naar winterbanden en het 
verwisselen van banden deden zich lange wachttijden voor. 

Hoewel meteostations steeds nauwkeuriger en langer 
vantevoren weersvoorspellingen kunnen doen, blijft 
de vraag wanneer het goede moment daar is om je 
winterbanden op je auto te (laten) leggen. Winterbanden 
presteren onder de 7 °C beter dan zomerbanden. 
Dit heeft te maken met de onderlinge verschillen in 
rubbersamenstelling en profiel. Zou je het hele jaar door op 
zomer- of winterbanden blijven rijden; zorgt dit voor extra 
slijtage. Aangeraden wordt om daarom van oktober tot april 
op winterbanden te rijden. 

Peggy Vroomen brengt 
een pakkend eigen 
geschreven boek uit met 
een grootse missie

Je schreeuwt stil,  
huilt zacht, 
hoopt hard          

IK HOOR JE.
Dat is het boek vol gevoel voor ouders 
met een ernstig ziek kind dat recent 
door Peggy Vroomen is geschreven en 
uitgebracht.
 
Als vader of moeder is er een grote 
angst om je kind ziek te zien worden 
of nog erger te overleven als ouder. Dit 
is een angst waar geen één ouder bij 
wil totdat hij of zij er noodgedwongen 
aan moet komen. Uit dankbaarheid, 
ervaringen, verdiepingen en liefde voor 
de ouders die hieraan moeten komen 
heeft zij haar boek geschreven. 
 
Met het bedrijf dat ze voert vanuit 
Parkstad onder haar eigen naam heeft 
ze een missie en geen al te kleine: 
‘’Mijn missie is om met mijn 
woordenkunst, belezenheid, 
inlevingsvermogen en creativiteit een 
bijdrage te leveren aan de veerkracht 
van mensen. Dit doe ik door het 
samenbrengen van processen, 
theorieën en praktijkervaringen op 
een open en toegankelijke manier’’. 
 

Mijn boek is daarvan het eerste 
tastbare bewijs en ik geloof sterk dat 
alles wat er nog hoort te volgen, gaat 
komen. 

Peggy gelooft sterk dat ze jou als lezer 
nodig heeft om een verschil te kunnen 
maken. Omdat grote missies volgens 
haar niet alleen gedragen kunnen 
worden. 
 
Ben jij of ken jij een ouder die in  
deze situatie zit ga dan naar  
www.auteurpeggyvroomen.com.  
Het boek kan via de website gekocht 
of gedoneerd worden. Via facebook 
en Instagram is het boek te volgen op: 
hetboekvolgevoel. Hoe meer we over 
het boek praten, hoe groter de kans 
dat het bij de juiste mensen op het 
juiste moment komt! Laat me je vooral 
uitnodigen om met elkaar in gesprek 
te blijven en ook offline betrokkenheid 
naar elkaar te tonen. Want daarin 
maken we het grootste verschil.  
Alvast een grote dankjewel vooruit! 

BANDENWEETJES
We zetten hieronder even een paar handige 

'bandenweetjes' op een rij:

• Zorg bij de aanschaf van winterbanden dat deze voorzien zijn van het 
sneeuwvloksymbool  en M+S (Mud & Snow)-symbool.

• In de periode van oktober tot april zijn winterbanden in Duitsland verplicht;  
leef je deze Duitse wetgeving niet na dan bedraagt de boete minimaal € 60,-.

•  Let ook met winterbanden op je snelheid. Vaak worden automobilisten 
overmoedig en  vergeten dat, ondanks betere grip, sneeuw en ijzel  

als ondergrond nog steeds erg glad  en gevaarlijk zijn.
• Zorg voor de juiste bandenspanning.

• Let op voldoende profiel. Bij een winterband wordt een minimum  
profieldiepte van 4 mm  geadviseerd.

SINDS 1937 IN HEERLEN
ALLE SOORTEN BANDEN EN VELGEN 
VOOR AUTO, MOTOR EN INDUSTRIE
BALANCEREN, UITLIJNEN, OPSLAG EN REPARATIES
VERHUUR VAN DAKKOFFERS, DRAGERS 
EN SNEEUWKETTINGEN
OUDERWETSE SERVICE!

AUTO BANDEN CENTRALE SAMPERMANS B.V.
WILLEMSTRAAT 80  |  6412 AT HEERLEN   |  045 - 575 59 10 

Bel of mail Meubelkliniek Limburg: 
Wijngaardsweg 2a Heerlen • E info@meubelklinieklimburg.com • I www.meubelklinieklimburg.com

Uw zitmeubels weer als nieuw!
Meubelkliniek Limburg :  Beslist Beter !

Reparaties | kussens vullen
Kleurherstel of andere kleur lederen meubels |
ook hersto�eren behoort tot de mogelijkheden

Ruime keuze - Dieetmaaltijden - Gratis dieetadvies - Wekelijks bezorgd - Eenvoudig bestellen - Geen verplichtingen

Direct bestellen:
0800 - 023 29 750800 - 023 29 75

of ga naar www.apetito.nl/proefpakket

Voor maar €19,95:

  Runderlapje in jus

  Grootmoeders kippannetje

  Nasi goreng met kipsaté

  Macaronischotel 

  Runderhachee met rode 

 kool en aardappelen

55  heerlijke maaltijden
heerlijke maaltijden

Ook natriumarm!  

Informeer naar de mogelijkheden.

PROBEER NU

Vriesverse maaltijden  
van apetito: lekker, 
gemakkelijk en betrouwbaar. 
De ideale oplossing.

zzeeeerr  vvoooorrddeelliigg
Slechts
€ 3,99 

per maaltijd

Uw actiecode:

202 0119 1014



Parkstad
Scholen

Scholen van het Bernardinuscollege
dinsdag 3 december 19:00 – 21:00 uur informatieavond O
maandag 20 januari 19:00 - 21:00 uur informatieavond OL
zaterdag 25 januari  10:00 - 14:00 uur open dag OL

Beroepscollege Parkstad Limburg
Locatie Brandenberg
maandag 3 februari 09:00 uur doedag O
maandag 3 februari 19:00 uur informatieavond L
   nieuwe Brugklassers
zaterdag 8 februari 13:00 - 16:00 uur open dag OL

Locatie Herle 
donderdag 16 januari  proefdag HBR OL
donderdag 16 januari 19:00 uur informatieavond O
woensdag 22 januari 19:00 uur informatieavond O
zaterdag 1 februari 10:30 - 13:30 uur open dag OL
dinsdag 11 februari  doedag L

Locatie Holz
donderdag 30 januari 19:00 uur informatieavond O  
zaterdag 1 februari 11:00 - 14:00 uur open dag OL

Locatie Praktijkscholen Parkstad 
dinsdag 14 januari 19:00 - 21:00 uur informatieavond O
donderdag 23 januari 19:00 - 21:00 uur informatieavond O
zaterdag 15 februari 10:00 - 13:00 uur open huis OL

Broeklandcollege
vrijdag 24 januari 19:00 - 20:30 uur informatieavond OL
zaterdag 25 januari 10:30 uur open dag OL

Charlemagne College Eijkhagen
woensdag 8 januari 13:30 uur kennismakingsmiddag ll L
   groep 8
donderdag 9 januari 19:30 uur infoavond tweetalig vwo OL
dinsdag 14 januari 19:30 uur infoavond O
   VWO/havo/VMBO TL
zaterdag 18 januari 10:00 - 14:00 uur open dag OL

Citaverde College 
zaterdag 2 november 10:30 - 13:30 uur open dag OL
dinsdag 3 december 19:00 uur informatieavond O
dinsdag 21 januari 19:00 uur informatieavond O
woensdag 29 januari 13:30 - 16:00 uur doedag L
vrijdag 7 februari 16:30 - 20:00 uur open avond OL

Compass 
zaterdag 11 januari 10:00 - 13:00 uur open dag OL
donderdag 16 januari 19:00 - 21:00 uur informatieavond OL

Emmacollege
zaterdag 18 januari 10:00 - 13:00 uur open dag OL
dinsdag 11 februari 19:00 uur informatieavond OL
woensdag 12 februari 19:00 uur informatieavond OL

Grotiuscollege
woensdag 22 januari 19:00 - 20:30 uur informatieavond O
dinsdag 28 januari 19:00 - 20:30 uur informatieavond O
zaterdag 1 februari 10:30 - 14:00 uur open dag OL

De Nieuwe Thermen
woensdag 29 januari 13:30 - 15:30 uur kennismakingsmiddag ll.  L
   groep 8
dinsdag 4 februari 19:00 - 20:30 uur informatieavond O
woensdag 5 februari 19:00 - 20:30 uur informatieavond O
zaterdag 8 februari 10:00 - 13:00 uur open huis OL

Sintermeertencollege
maandag 3 februari 19:30 - 21:30 uur informatieavond O
donderdag 6 februari 19:30 - 21:30 uur informatieavond O
maandag 10 februari 19:30 - 21:30 uur informatieavond TTO OL
zaterdag 15 februari 10:00 - 13:00 uur open dag OL

Sint-Janscollege
woensdag 29 januari 14:30 uur demonstratielessen L
maandag 3 februari 19:00 uur informatieavond OL
dinsdag 4 februari 19:00 uur informatieavond OL
woensdag 5 februari 14:30 uur demonstratielessen L
maandag 10 februari 19:00 uur informatieavond + OL
   demolessen TTO 
zaterdag 15 februari 10:00 - 13:30 uur open dag  OL

Vrijeschool 
(onderdeel Grotiuscollege)
zaterdag 8 februari 10:30 - 14:30 uur open dag OL
maandag 10 februari 19:00 - 21:00 uur informatieavond OL

Techniekcollege Parkstad Limburg
zondag 17 november 10:00 - 14:00 uur open dag OL

O = alleen ouders
OL = ouders en kinderen
L = alleen kinderen

Voor meer info: www.parkstadscholen.nl

Voor meer info: www.parkstadscholen.nl

Scholen van het Bernardinuscollege
havo – atheneum – gymnasium – technasium
Akerstraat 95, Heerlen / www.bernardinuscollege.nl

Beroepscollege PL
Locatie Brandenberg
vmbo-t plus – vmbo-g – vmbo-k – vmbo-b – lwoo
Graafstraat 10, Landgraaf / www.brandenberg.bcpl.nl
  
Locatie Herle
vmbo-t plus – vmbo-g – vmbo-k – vmbo-b – lwoo
Heldevierlaan 5, Heerlen / www.herle.bcpl.nl

Locatie Holz
vmbo-t plus – vmbo-g – vmbo-k – vmbo-b – lwoo
Richerstraat 35, Kerkrade / www.holz.bcpl.nl

Locatie Katholieke School Voor Praktijkonderwijs
brugklas
Sittarderweg 75, Heerlen / www.ppl-katholiek.bcpl.nl

Locatie Openbare School Voor Praktijkonderwijs
brugklas
Sittarderweg 75, Heerlen / www.ppl-openbaar.bcpl.nl
  
Broeklandcollege
mavo+ – opstroomklas havo
Polderstraat 4, Hoensbroek / www.broekland-lvo.nl

Charlemagne College Eijkhagen
(tweetalig) gymnasium – (tweetalig) atheneum – 
havo – vmbo-t
Eijkhagenlaan 31, Landgraaf / www.eijkhagen.nl

Citaverde College
vmbo-t/g – vmbo-k – vmbo-b – lwoo
Heldevierlaan 12, Heerlen / www.citaverde.nl

Compass
mavo – havo – vwo
Schoolstraat 16, Brunssum / www.compass-lvo.nl/

Emmacollege
mavo/vmbo-t, vmbo-k, vmbo-b
De Weggebekker 1, Heerlen / www.emma-lvo.nl

Grotiuscollege
gymnasium – atheneum – havo – mavo
Akerstraat 117, Heerlen / www.grotius-lvo.nl
  
De Nieuwe Thermen
vmbo-t/havo
Mgr. Schrijnenstraat 20, Heerlen / www.nieuwethermen.nl

Sintermeertencollege
(tweetalig) gymnasium – (tweetalig) atheneum – 
(tweetalig) havo – (tweetalig) mavo
Valkenburgerweg 219, Heerlen / www.sintermeerten.nl

Sint-Janscollege
(tweetalig) gymnasium – (tweetalig) atheneum – 
havo (met versterkt Engels)
Amstenraderweg 122, Hoensbroek / www.sintjan-lvo.nl

Vrijeschool Parkstad (onderdeel Grotiuscollege)
atheneum – havo – mavo
Drieschstraat 1, Heerlen / www.vrijeschoolparkstad.nl

Techniekcollege Parkstad Limburg
vmbo-t, vmbo-k, 3e en 4e leerjaar
Schandelermolenweg 21, Heerlen / www.tcpl.nl

Parkstad
Scholen

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

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!

CHECK ALLE ACTUELE DATA  
VOOR DE OPEN DAGEN OP

WWW.PARKSTADSCHOLEN.NL



Groeien in je vak
Bij Sevagram sta je niet stil. We stimuleren jouw ontwikke-
ling met opleidingskansen en doorgroeimogelijkheden. Zo 
haal je het beste uit jezelf en blijf je groeien in je vak. Ben je 
bereid een persoonlijke prestatie te leveren om jouw team 
vooruit te helpen? Dan hebben we jou er graag bij!

Niet de juiste opleiding, toch in de zorg?
Sevagram biedt ook interne opleidingstrajecten voor 
zij-instromers. Overweeg je een overstap naar de zorg? 
Dan ben je echt niet de eerste zorgondersteuner die bij 
Sevagram zijn/haar werkgeluk vindt. En ook niet de eer-
ste die zich – met de juiste ondersteuning en scholing –
bekwaam en bevoegd maakt om in de zorg te werken. 
We vertellen je graag over de mogelijkheden.

Welkom bij SEVAGRAM!
Je hebt passie voor zorg en welzijn én talent dat je wilt benutten. Dus zoek je een baan waarmee je 
het verschil maakt in het leven van mensen. Sevagram biedt je zo’n baan, bij jou in de regio. 
Bij Sevagram werk je in een team, met collega’s van wie je leert en die ook van jou leren. Jezelf blijven 
ontwikkelen vinden we belangrijk. En dat doen we samen.

Lekker werken in de buurt
Met meer dan 2.200 medewerkers, 1.100 vrijwilligers en 
19 locaties is Sevagram een van de grotere ouderenzorg-
organisaties van Zuid-Limburg. 

Kom langs of solliciteer direct
Op www.werkenbijsevagram.nl zie je al onze vacatures. 
Je kunt dan direct solliciteren en je hoort vervolgens snel 
van ons. Als je eerst kennis wilt maken met je toekomsti-
ge collega’s kan dat natuurlijk ook. Of wil je eerst meer 
weten over de opleidingsmogelijkheden? We regelen zo 
een vrijblijvend gesprek en een rondleiding voor je. Stuur 
daarvoor een mailtje naar vacatures@sevagram.nl.

Bij ons krijg je de regie over waar, wanneer en hoeveel
uren per week je wilt werken. Ideaal te combineren met
je thuissituatie.


