




LAAT EENS NAAR UW VOETEN KIJKEN
Last van pijnlijke of vermoeide voeten? Kom naar Smeets loopcomfort voor een
GRATIS voetonderzoek en schoenadvies. Maak een afspraak op één van onze locaties bij u in de buurt.
Telefoonnummer: 046-47 46 45 1

modieuze schoenen  (sport) steunzolen  braces
pro- en orthesen  (semi) orthopedische schoenen 
medische diensten  advies en bemiddeling

Hoofdlocatie: Lissabonlaan 10 Sittard GRATIS parkeren en oplaadpunt
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www.loopcomfort.nl











                         

Wij passen ons aan, 

aan onze cliënt en 

niet andersom.

“Wij ervaren 
de juiste balans
tussen werk en 

privé”. 

088-6510855 



Kom langs op de stand van 
Bessems Hoortechniek en laat 
u informeren door de product-
specialist van de Zwitserse hoor-
toestellenleverancier Bernafon!

Bessems Hoortechniek is dé zelfstandige 
audicien in uw regio. 
Bij ons wordt u altijd geholpen door een StAr-
gecertifi ceerde triage-audicien. Wij nemen uitgebreid 
de tijd om samen met u uw hoorproblemen in kaart te 
brengen en op zoek te gaan naar een oplossing op maat.
Een uitstekende hooroplossing mét vergoeding van 
uw zorgverzekeraar, vanaf € 0,-.

Wij bieden u een breed scala aan:
• Hoortoestellen
• TV oplossingen
• Telefoons

Bij aanschaf van een set 
hoortoestellen van Bernafon 
ontvangt u een gratis 
afstandsbediening ter 
waarde van € 99,-*

* Vraag voor de voorwaarden bij Bessems Hoortechniek.

Saphira 
PICO RITE KOM LANGS ENMAAK KANS OP 5 JAAR LANG 

GRATIS BATTERIJEN!*

• Gehoorbescherming
• Zwem- en slaapdoppen
• In Ears

Hoofdstraat 142 A, 
Landgraaf 

Tel: 045 - 531 55 44
www.bessemshoortechniek.nl



therapie bij 
chronische pijnklachten
met om 11.00 uur een presentatie hierover op de eerste verdieping

arm/handrevalidatie 
na dwarslaesie of hersenletsel

met om 13.30 uur een presentatie hierover op de tweede verdieping

gehoorproblemen & tinnitus

welkom in onze Adelantebus bij de ingang

vroege interventie:
re-integreren is een werkwoord
met om 15.00 uur een presentatie hierover op de eerste verdieping

sport & bewegen

Hartelijk welkom bij stand 157!
Adelante geeft hier meer informatie over:

www.adelante-zorggroep.nl



bedrijfsopleidingen

DE OPLEIDER
DIE ER HET BESTE
UIT HAALT!

Voor meer informatie

Ingrid Stotijn
Tel: 06 - 365 128 29
Mail: istotijn@arcuscollege.nl

Natascha van Haren
Tel: 06 - 319 919 95
Mail: nvanharen@arcuscollege.nl

www.arcuscollege.nl/
bedrijfsopleidingen

Medewerkers in de zorg breed opleiden, zodat ze kunnen inspelen op de snel
veranderende markt. Dat is waar de Flexacademie voor staat. Jaarlijks vergroten 
we de kennis, vaardigheden en competities van honderden medewerkers.
Starten kan direct. Kies voor apothekersassistent, tandartsassistent, 
doktersassistentt, verzorgende IG en/of verpleegkkundige.

SAMEN
OP WEG

NAAR EEN
WAARDEVOL

DIPLOMA

REGIO PARKSTAD EN MAASTRICHT

Wonen en Werk & Begeleiding voor mensen 
met een beperking




