
KASTEEL HOENSBROEK
Kasteel Hoensbroek of Gebrookhoes 
is een van de grootste kastelen van 
Nederland. Het oudste gedeelte van 
het kasteel –de stercke huijsinge- 
dateert uit 1375 (niet meer zichtbaar, 
enkel de funderingsmuren),  de hoge 
ronde toren (Donjon) en aangebouwde 
burcht dateert van rond 1425. Je kunt 
er een vaste route lopen aan de hand 
van het gratis rondleidingsboekje en 
de verhalen van de bewoners door 
de eeuwen heen herbeleven. Voor 
kinderen en hun (groot)ouders zijn er 
leuke kasteeltochten en middeleeuwse 
spelen in de gewelvenkelders of op het 
kasteelplein. En wat dacht je van een 
kinderfeestje of schoolreisje met je 
klas? Scholen hebben sinds  
1 februari zelfs gratis toegang.  
Tijdens schoolvakanties zijn er speciale 
activiteiten met o.a. ridders te paard, 
roofvogelshows en verhalenvertellers.  

<<Lees meer op pagina 6 en 7>>
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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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PARELLOOP BRUNSSUM, JUWEELTJE 
ONDER DE WEGWEDSTRIJDEN
Op zondag 15 maart is het tijd voor alweer de 32e Parelloop Brunssum. Lopers van nationale 
en internationale allure weten de weg naar Brunssum weer te vinden om zich daar aan te 
sluiten bij een van de bekendste en populairste wegwedstrijden van Nederland.
INTERNATIONALE TOP RUN 
De Parelloop behoort al geruime 
tijd tot de top van de Nederlandse 
wegwedstrijden met diverse records 
door nationale en internationale renners. 
Al vele jaren worden de internationale 
ranglijsten aangevoerd door topatleten 
die in de Parelloop hun beste tijd 
realiseerden. De Parelloop heeft een 
super snel parcours en in combinatie 
met de periode in het  jaar en de vaak 
aangename hardlooptemperatuur in 
april, maakt dat het goed mogelijk is 
om snelle tijden de realiseren. Menig 

hardloper heeft tijdens de Parelloop 
zijn of haar beste tijd ooit 

neergezet. Het succes van 
onder andere deze atleten zorgt ervoor dat er jaarlijks van overal ter wereld veel belangstelling 

is voor deelname aan de Parelloop.

PAREL VAN BRUNSSUM 
De Parelloop is er niet alleen voor nationale en internationale talent- en topatleten. 

Integendeel, vanaf het begin wordt de Parelloop gedragen door het enthousiasme van de 
Brunssummers zelf. Je komt ze tegen als deelnemer aan de wedstrijd, als vrijwilliger in de 

organisatie, als sponsor voor de realisatie van het geheel of als toeschouwer op de wedstrijddag. 
Vanaf het begin nemen grote aantallen Brunssumse scholieren deel aan de kidsrun en 
studentenrun en komen enkele honderden beginnende hardlopers afkomstig uit heel Parkstad 
Limburg in beweging voor de Parelloop. 

VRIJWILLIGERS 
Stichting Parelloop is door de jaren heen een vrijwilligersorganisatie gebleven, die het 
evenement op een professionele wijze wil organiseren. Samenwerking met sterke partners, 
nieuwe initiatieven ontplooien, een grote service naar de hardloper en een continue streven 
naar een verbetering van de organisatiestructuur blijven de ambities van de organisatie.

ZIE WWW.PARELLOOP.NL VOOR ONDERMEER INFORMATIE OVER HET PROGRAMMA,  
DE INSCHRIJVINGEN EN ANDERE PARELLOOP-WEETJES.

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

Aanleiding eenzaamheid bij ouderen is een urgent 
en groot maatschappelijk probleem. Veel ouderen 
hebben last van eenzaamheid. In het algemeen 
neemt het percentage (ernstig) eenzamen toe met 
het ouder worden, door een opeenstapeling van 
verschillende gebeurtenissen zoals het overlijden 
van de partner en van andere leeftijdsgenoten en 
het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Van de 
85-plussers in Limburg voelt ongeveer twee derde 
(65%) zich eenzaam. 16 % van de 85 plussers voelt 

zich ernstig eenzaam en verkeert in een sociaal 
isolement. Vooral deze laatste categorie baart 
grote zorgen.  

WAT TE DOEN 
Hoe jij in jouw geval het beste te werk kunt gaan 
hangt helemaal af van jou als persoon, van je 
geschiedenis, van je omstandigheden en je 
karakter. Er is dan ook geen standaard aanpak. 
Maar er zijn meer mogelijkheden dan je misschien 
denkt. Natuurlijk kan dat niet altijd in je eentje. 
Dan is het fijn als je steun krijgt van iemand uit 
je omgeving. Toch zul je uiteindelijk zelf in actie 
moeten komen om te werken aan jouw verbinding 
met andere mensen. Eenzaamheid is niet iets dat 
vanzelf over gaat. 

PILOTPROJECT 
In welke vorm dan ook is het belangrijk dat je 
erover praat. Een goed gesprek kan wonderen 
verrichten. Daarom blijft Beekdaelen in gesprek 
en is er volop mee bezig iets aan de eenzaam-
heidsproblematiek te doen. Beekdaelen wordt 
pilot-gemeente in het KBO Limburg project 
 “Samen tegen Eenzaamheid”.  

VOOR MEER INFO: HTTPS://BIT.LY/31GGSBY. 

BEEKDAELEN IN ACTIE TEGEN EENZAAMHEID
Eén tegen eenzaamheid is een initiatief 
van Ministerie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport. In het kader hiervan zijn er 
de laatste maanden landelijk al veel acties 
ondernomen om mensen uit hun isole-
ment te halen. Het eenzaamheidsproject 
Beekdaelen heeft als doel om te komen tot 
een betrouwbare structuur waar burgers 
voor informatie en steun kunnen aan-
kloppen als zij ofwel zelf problematische 
eenzaamheid ervaren  dan wel die menen 
te signaleren bij een ander.
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KONIJNENBOUT À LA CANISIUS
 
WAT HEB JE NODIG (4 PERSONEN):

ZO MAAK JE HET:
•  De konijnenbout met zout en peper en bloem bestrooien.
• Aanzetten met boter en olie. De bouillon bijgieten.
•  Appelstroop, ontbijtkoek, ui, laurier, jeneverbessen en 

knoflook toevoegen.
•  2 Uur laten sudderen. Hierna de Limburgse mosterd en een 

tikje azijn toevoegen.
•  De konijnenbout op een bord doen en de saus laten passeren 

(door een zeef doen).
•  De hoeveelheid beurre meunier naar believe toevoegen 

totdat het geheel gebonden is.
•  Op het laatste moment eventueel room of crème fraîche 

toevoegen.

RECEPT

• 4 konijnenbouten
• 1/2 grote gesneden ui
•  1 l. bouillon of  

6 maggiblokjes
•  2 theelepels 

jeneverbessen
• 6 pitjes knoflook
• 6 laurierblaadjes

•  200 gr. Canisius 
appelstroop

•  zout en peper naar 
smaak

•  100 gr. ontbijtkoek
•  1/4 l. room of crème 

fraîche
• Limburgse mosterd

CANISIUS STROOPTOCHT 2020
Op zondag 1 maart organiseert Stichting 
Jongereninitiatief Schinnen haar 15e Canisius 
Strooptocht. De route van deze tocht voert je 
door de natuurrijke omgeving van de gemeente 
Beekdaelen. Je komt langs bossen, over 
veldwegen en door glooiende weilanden. 

Je start en eindigt bij het gebouw van organisatie JIS 
(gelegen achter de brandweerkazerne bij de visvijver), 
Burgemeester Pijlsstraat 1e 6365 CG te Schinnen. Ieder 
jaar gaan de wandelingen voor het grootste deel of 
soms zelfs helemaal over een nieuwe route. De routes 
worden duidelijk aangegeven met pijlen en er is onder-
weg bij diverse controle- en pauzeplaatsen genoeg 
gelegenheid voor een hapje en een drankje. Bij de finish 
kan men heerlijk genieten van pannenkoek met lekkere 
Limburgse Canisius stroop. Bezoek ook eens de Canisius 
stroopwinkel. 

DE FABRIEK 
Canisius is de naam van de stroopfabriek in de gemeente 
Schinnen. In de fabriek wordt onder andere de bekende 
Rinse Appelstroop gemaakt. De geschiedenis van de 
fabriek gaat terug naar 1903. Fruitteler Jean Canisius 
stookte stroop van fruit uit zijn eigen 
boomgaard. In de oude stokerij vind je 
tegenwoordig een klein museum. In 1956 
werd de huidige fabriek gebouwd. Deze 
is tot op de dag van vandaag nog steeds 
in gebruik.
 
Het JIS is aangesloten bij de Koninklijke 
Wandelbond Nederland en FLOW. Inschrijfgeld: €3,00 en 
leden van een wandelbond krijgen op vertoon van hun 
lidmaatschapspas korting van €1,00. Iedere deelnemer 
ontvangt bij de finish een gratis wandelsticker en een 
stempel voor het wandelboekje.

INFO@HETJIS.NL | WWW.HETJIS.NL

AFSTANDEN & STARTTIJDEN:
7 km van 8.00 uur tot 14.00 uur 

14 km van 8.00 uur tot 13.00 uur 
21 km van 8.00 uur tot 12.00 uur

Schrit_tmacher, dat in het Duits ‘pionier, 
gangmaker’ betekent, doet zijn naam eer 
aan. Want, net als voorgaande jaren wil 
de organisatie met deze jubileumeditie 
veel nieuws op de planken brengen met 
in het aanbod ook enkele spraakmakende 
premières. Festivalleider Rick Takvorian: 
‘Onze troef is de focus op internationale 
dans. We kiezen bewust niet voor een 
specialisme.’ Het festival heeft daarnaast 
aandacht voor bijzondere coproducties. 
Met het concept generation2 is er een 
grensoverschrijdend dansprogramma 
voor jeugd en jongeren. 

DANSFESTIVAL VAN ALLURE 
Schrit_tmacher is met ruim 19.000 
bezoekers een van de best bezochte 
dansfestivals in de Benelux en de 
euregio. Het programma bevat in 2020 

veelbelovende namen uit o.a. Israël, 
Engeland, Canada... en natuurlijk uit 
eigen land. Vijf weken lang draait hier 
alles om danskunst van internationaal 
niveau, omgeven door workshops, 
films, kunstensceneringen en 
satellietprojecten. Artiesten worden 
zowel internationaal als regionaal 
ondersteund. En ook op het gebied van 
culturele vorming en de nieuwe media 
zijn we actief.

BEKIJK ALLE VOORSTELLINGEN OP DE 
WEBSITE VAN THEATER HEERLEN. VOOR 
HET COMPLETE PROGRAMMA MET ALLE 
GRATIS RANDPROGRAMMERING GAAT 
U NAAR SCHRITTMACHERFESTIVAL.
NL OF VOLG SCHRIT_TMACHER OOK 
OP FACEBOOK EN INSTAGRAM.

KWART EEUW FESTIVAL

Van 3 maart t/m 5 april 2020 vindt de 25e editie van schrit_
tmacher just dance! plaats. In dit jubileumjaar presenteert 
het festival een reis door verschillende danswerelden, 
die zelfs degenen die alles gezien denken te hebben 
zal verrassen. Vijf weken lang draait het op de podia in 
Heerlen, Kerkrade, Aachen (DE) en Eupen (BE) om niets 
anders dan dans. Zelfs aan de allerkleinsten is gedacht.

DEMO RIDES -  FOOD  -  MUSIC  -  SALE

21 & 22 
MAART

 LA N G H EC KW EG  2  - 64 6 8 EL  K ER K R A D E -  T+31 4 6 442 21 1 1 WWW.D U TC H H I LLS.N L



Volledig vernieuwd én uitgebreid: Pieds sur Terre in Heerlen!
HÉT ADRES VOOR MODISCHE SCHOENEN GESCHIKT VOOR EIGEN ZOOLTJES

“Leuke schoenen die 
lekker zitten én geschikt 
zijn voor eigen zooltjes: 
dát is onze missie!”     

GEERTJE THEELEN (EIGENAAR, 38 JAAR

Al 29 jaar is Schoenenspeciaal-
zaak Pieds sur Terre een be-
grip in Heerlen en omstreken. 
Schoenen voor het hele gezin 
(dames-, heren-, wandel- én heel 
veel kinderschoenen…) is hier 
het speerpunt; alles onder één 
dak, van schoenen tot zooltjes en 
pedicure! 

“Na 10 jaar werkzaam te zijn 
geweest in de zaak met en van 
mijn ouders, heb ik Pieds sur 
Terre het afgelopen jaar overge-
nomen en besloten om grondig 
te gaan verbouwen. Op beurzen 
in Italië, Duitsland en Nederland 
vinden we al jaren de pareltjes 
op het gebied van lekker lopen 
op modische schoenen en het 

werd tijd dat deze schoenen 
konden gaan stralen in een 
nieuw interieur!” vertelt Geertje 
met gepaste trots. “Het vorig jaar 
al heb ik een fl inke uitbreiding 
aangebracht in ons assortiment 
en onze modische collecties, 
omdat we merken dat mensen 
goede schoenen die lekker zitten 
meer en meer waarderen, maar 
er ook hoge eisen aan stellen: de 
schoen moet bovenal leuk zijn én 
uitstekend bij de voet passen. Wij 
scannen iedere voet en weten zo 
precies welke lengte en breedte 
de klant nodig hee�t.”

“Kindervoeten is mijn persoon-
lijke passie! Niks is zo belangrijk 
als goede schoentjes voor de 
opgroeide voet. Daarom beste-
den we heel veel aandacht en 
zorg aan de samenstelling van 
onze kinderschoenencollectie 
én het meten van kindervoetjes. 
Daarom is ook onze kinderwin-
kel fl ink uitgebreid! We hebben 
grotere collecties dan ooit in alle 
breedtematen én extra ‘vrouw-
kracht’ zodat je nooit lang hoe�t 
te wachten tot je aan de beurt 
bent.” 

Geertje laat ook nog even de 
praktijken voor podologie en 
pedicure zien. Deze zijn van 
oudsher in de zaak gevestigd en 

bieden indien nodig ondersteu-
ning bij vragen omtrent voetpro-
blemen. Zo heb je dus altijd een 
deskundige achter de hand.

Wij zijn erg verrast door het prachtige, nieuwe interieur, de sfeer én 
de ongelooflijk grote collecties bij Pieds sur Terre. Een bezoekje is 
meer dan de moeite waard. En het fijne is, dat je voor de deur kunt 
parkeren. Wij komen zeker terug!

Pieds sur Terre
Willemstraat 48
Heerlen (achter het station)
045-572-44.71
www.piedssurterre.nl

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

Samen werken aan een 
sterkere regio!
Even voorstellen, Mabs4.0 is een ICT- & business 
consultancy bedrijf dat in 5 jaar tijd gegroeid is 
naar een leuk team van 25 enthousiaste collega’s. 
Wij steken dagelijks onze kennis, ervaring en 
energie in de digitale groeiprojecten van onze 
partners, om samen telkens weer de stap vooruit 
te maken. Wat ons anders maakt dan anderen, 
is de commitment die wij daarbij afl eggen naar 
onze partners, collega’s en omgeving.
 
Zo werken wij met onze partners samen op basis van een 
resultaatverplichting. We winnen samen en verliezen nooit. Een 
project wordt altijd en op tijd opgeleverd, afspraak is afspraak. 
Kennis en kunde staan bij ons hoog in het vaandel, dus krijg jij 
volop de ruimte om je te ontwikkelen middels opleidingen en 
doe je daarnaast ervaring op ‘on the job’ met ervaren collega’s. 
Uiteindelijk doen we dit allemaal om er met zijn allen beter van 
te worden, we gaan voor een sterkere regio. Door de week zorg 
jij voor mooie bedrijfsresultaten van partners, in het weekend 
sta je op een cultuur of sportevenement waar we regelmatig 
als sponsor bij betrokken zijn.

Hou je van werken op niveau, samen doelen bereiken en een 
feestje op zijn tijd? Kijk dan voor onze actuele vacatures op 
onze website: mabs40.com/vacatures.

Roy Bos
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Ralf Trafas,

Ralf Trafas Makelaardij
Woningmakelaar/ 
beëdigd taxateur
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U HEEFT EEN  
LUXEPROBLEEM,  
MAAR MAAK VAN  
DEZE LUXE GEEN PROBEEM!
We komen het vaak tegen tijdens onze werkzaamheden. Senioren wonen 
vaak hun hele leven lang in hetzelfde dorp, dezelfde wijk, straat of huis.
Het is een moeilijk proces om te beslissen om te verhuizen en het vaste 
plekje op te geven. Mensen zijn gehecht aan hun eigen omgeving.
 
In bepaalde situaties zien we echter dat de beslissing om te verhuizen min 
of meer gewongen wordt gemaakt omdat de huidige woning totaal niet 
meer voldoet qua functionaliteit en leefbaarheid. Er dient dan vaak met 
spoed een keuze te worden gemaakt voor vervangende huisvesting, vaak 
buiten het eigen dorp. En dat is dan net wat men niet wilt!
 
Wij adviseren echter om te verhuizen wanneer het kan en niet wanneer het 
moet. Zodat niet anderen, met de beste bedoelingen, moeten beslissen 
voor u.
 
Ook kunt u uw woning tijdig meer levensloopbestendig maken.
Voorbeelden hiervan zijn het beter toegankelijk maken van de woning, 
zoals;
• Een hellingbaan in de voortuin ipv trappen;
•  Het realiseren van een inloopdouche  

(in plaats van uw ligbad, indien noodzakelijk);
• Verhoogd toilet;
 
Ook zou u kunnen denken aan het aanpassen van uw garage/bijkeuken 
naar een slaapkamer/badkamer op de begane grond. Tevens is het 
aan te raden om na te laten kijken of uw trappenhuis/trapconstructie 
geschikt is voor een traplift. Uiteraard kunt ook uw voor- en achtertuin 
onderhoudsvriendelijker aanleggen, bijvoorbeeld door meer bestrating 
aan te leggen of een andere plantenkeuze te maken.
 
Indien u besluit tot het verkopen van de woning. In de huidige woningmarkt 
kan de verkoop vaak snel gaan. Enerzijds wilt u eerst een alternatief vinden, 
voordat u uw eigen woning te koop zet.
Daarbij is het vandaag de dag moeilijk om een voorbehoud op te nemen in 
de koopovereenkomst van uw nieuwe woning, dat eerst uw eigen woning 
verkocht moet zijn voordat de aankoop doorgang vindt.  
 
Van belang is dat u vooraf weet wat de taxatiewaarde van uw eigen woning 
is en u met uw financieel adviseur overlegt hoe uw situatie is en of u in 
aanmerking komt voor een overbruggingsfinanciering en of het wijs is 
bepaalde risico’s te lopen.
Uiteraard kunt u ook gaan huren. Houdt de diverse sites voor huur- en 
koopwoningen in de gaten en laat u inschrijven als woningzoekende!
 
Kortom, verhuis of pas uw woning aan, wanneer het kan!

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 
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In 2016 werd Parkstad Limburg de Beste Reisbestemming ter Wereld volgens de World Travel & Tourism 
Council: een benoeming die de Limburgers met trots dragen. De regio heeft die award te danken aan 
het veelzijdige karakter, met gezellige steden, ongerepte bossen, idyllisch landbouwgebied, en niet 
te vergeten: kastelen! Op deze fietsroute zie je een veelvoud aan prachtige kastelen allemaal met een 
eigen uniek gezicht. Je bereikt deze kastelen door het glooiende landschap, waar het heerlijk fietsen 
is en je onderweg het ene na het andere leuke terrasje tegenkomt. Vooruitlopend op de 13e editie 
van de Dag van het Kasteel 1 juni 2020 (Tweede Pinksterdag) geven wij hier alvast een overzicht van te 
bezoeken kastelen in Parkstad en omstreken.

KASTELEN! 

KASTEEL TERBORGH

KASTEEL HOENSBROEK

KASTEEL DOENRADE

KASTEEL AMSTENRADE

KASTEEL STRIJTHAGEN

KASTEEL ERENSTEINKASTEEL WIJNANDSRADE
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KASTEEL HOENSBROEK
Kasteel Hoensbroek of Gebrookhoes is een van de grootste kastelen van 
Nederland. Het oudste gedeelte van het kasteel –de stercke huijsinge- 
dateert uit 1375 (niet meer zichtbaar, enkel de funderingsmuren), de hoge 
ronde toren (Donjon)en aangebouwde burcht dateren van rond 1425.

KASTEEL STRIJTHAGEN
Kasteel Strijthagen is het laatste geheel intact gebleven adellijke 
landgoed op het grondgebied van de Nederlands-Limburgse gemeente 
Landgraaf, gelegen in het Strijthagerbeekdal, bij de kern Schaesberg. Het 
hoofdgebouw ligt op de oever van enkele door de Strijthagerbeek gevoede 
vijvers.

KASTEEL SCHAESBERG
Kasteel Schaesberg ligt tussen de kern Schaesberg van de gemeente 
Landgraaf en Heerlen in Nederlands-Limburg. Van het kasteel van de heren 
van Schaesberg resteert slechts de ruïne van het hoofdgebouw. Vanaf 
2012 wordt het kasteel in fasen herbouwd.

KASTEEL ERENSTEIN
Het kasteel is gebouwd in de 14e eeuw. Tot in de jaren 1960 stonden bij 
Erenstein het huis van de familie Vilain, het voormalige klooster van de 
paters Franciscanen en de boerderij van familie Smeets, die daarna nog 
van de familie Maessen is geweest. Vanaf 1961 was het museum gesloten 
en werd het kasteel ingrijpend gerestaureerd. 

KASTEEL WIJNANDSRADE
Het huidige kasteel is een gedeeltelijk omgracht 
gebouw bestaande uit drie vleugels om een 
binnenplaats. Het oudste deel is de westvleugel, 
een oorspronkelijke verdedigbaar huis in de jaren 
1554 tot 1563 gebouwd door de gebroeders 
Wilhelm en Werner von dem Bongart. Achter het 
kasteel ligt de monumentale motte Wijnandsrade 
omgeven door de kasteelgracht. Voor een 
lekker hapje en een drankje kan men er op de 
binnenplaats terecht bij Brasserie Kasteel Wijnandsrade.

KASTEEL REIJMERSBEEK
Kasteel Reijmersbeek is gelegen in de gemeente Beekdaelen. Het stamt 
uit de zestiende eeuw, maar het huidige uiterlijk is grotendeels uit 
de achttiende eeuw. Bij de restauratie van 2001 is het hoofdgebouw 
van zijn witte pleisterlaag ontdaan, waardoor de speklagen opnieuw 
zichtbaar werden. De bouwstijl van kasteel Reijmersbeek vertoont sterke 
overeenkomsten met die van kasteel Schaesberg en kasteel Puth. Het 
kasteel is een rijksmonument.

KASTEEL AMSTENRADE
Kasteel Amstenrade is gelegen in de gemeente Beekdaelen. De eerste 
vermelding van Amstenrade dateert uit een akte uit 1271. In de late 12e 
en begin 13e eeuw is voor het eerst sprake van een burcht van de Heren 
Van Amstenraedt, vermoedelijk gesticht door het geslacht De Vrien. Het 
oorspronkelijke kasteel, gebouwd door Huyn van Amstenraedt, was een 
burcht met drie ronde torens en één vierkante toren. Van deze vierkante 
toren, gebouwd omstreeks 1609, zijn nog restanten aanwezig.

KASTEEL DOENRADE
Het kasteel werd gebouwd rond 1117 en is daarmee een van de oudste 
kastelen van Limburg. In vroegere jaren was dit kasteel een slot met 
grachten eromheen. Het kasteel werd bewoond door belangrijke adellijke 
families. In 1523 en 1539 is er sprake van een Krein van Lieck tot Doenrade. 
De familie Van Brempt bleef bezitter van kasteel Doenrade tot ca. 1700. Het 
wapen van Van Brempt staat verwerkt op een plaat van het kasteel. Het 
familiewapen een drietal horizontale balken is boven de ingang ervan te 
zien.

KASTEEL TER WORM
Kasteel Ter Worm is gelegen in Welten en maakt deel uit van het 
gelijknamige Landgoed Ter Worm. Het huidige complex dateert grotendeels 
uit de 17e eeuw toen de oude 15e-eeuwse, verdedigbare voorganger werd 
omgebouwd tot een woonverblijf. Het hoofdgebouw is aan de voorzijde 
bereikbaar via een mergelstenen boogbrug uit 1843 naar de hoofdingang. 
Aan de achterzijde heeft het op elk hoekpunt een arkeltorentje met 
eveneens een boogbrug die via een achteruitgang toegang geeft tot de 
kasteeltuin, die een reconstructie van de Franse rococotuin is welke in 
1787 door Graaf Vincent van der Heyden-Belderbusch was aangelegd. De 
tuin is een favoriete trouwlocatie en is gratis toegankelijk.

KASTEEL DE BONGARD
Kasteel de Bongard in Bocholtz is in het begin van de 16e eeuw 
gebouwd op de fundamenten van een omgrachte voorganger 
uit de 14e eeuw. Later is op elk van de vier hoekpunten 
een ronde toren bijgebouwd. In de 19e eeuw is het kasteel 
verkleind tot een kwart van de oorspronkelijke opzet, waarbij 
slechts een van de ronde torens, de poortoren en de vleugels 
tussen de ronde toren en de poorttoren overbleven.

KASTEEL RIVIEREN
Kasteel Rivieren is een van de vijf kastelen van de 
gemeente Voerendaal. Kasteel Rivieren of kasteel Revieren 
werd al vermeld in 1364, toen het werd gesticht door Catharina 
van Rivieren, priores van het klooster Sint-Gerlach te Houthem. 
De oorspronkelijke functie van het gebouw was een klooster. 
Het huidige kasteel en rijksmonument stamt uit begin 18e 
eeuw en is omgeven door forellenvijvers, waarin gevist kan 
worden. Regelmatig worden in het kasteel exposities georganiseerd. Een 
wandeling over het landgoed, waar Galloway-runderen de natuur rondom 
het kasteel onderhouden, is mogelijk.

KASTEEL CORTENBACH 
Kasteel Cortenbach in Voerendaal is tegenwoordig particulier bezit 
en niet voor publiek te bezichtigen. De oorspronkelijke middeleeuwse 
burcht, waarvan uit de resten het huidige kasteel is opgebouwd, en de 
bijbehorende kasteelhoeve stammen uit de 14e eeuw. Het huidige kasteel 
is rond 1713 als herenhuis gebouwd door de Akense handelaar Herman 

Lamberts. In 1776 is het nog eens grotendeels 
herbouwd. Het kasteel is een rijksmonument.

KASTEEL HAEREN 
Kasteel Haeren is een van de vele 
rijksmonumenten in Voerendaal. Het wordt al 
vermeld in 1296. Het heeft vier vleugels om een 
binnenplein. De voorvleugel vormt het kasteel 
zelf en kijkt uit op een drooggelegde slotgracht. 
In de jaren tachtig en negentig werd het 
gerestaureerd. Tegenwoordig is het opgedeeld 

in appartementen die particulier bewoond worden en is daarmee niet 
toegankelijk voor bezichtiging. Wel kan men rondwandelen over het 
opengestelde landgoed en het bos dat bij kasteel hoort.

KASTEEL PUTH
Kasteel en rijksmonument Puth is een van de vier kastelen van Voerendaal 
en vormt samen met kasteel Rivieren, kasteel Cortenbach en kasteel 
Haeren een landgoederenzone. Het huidige kasteel stamt deels uit de 16e, 
deels uit de 17e en 18e eeuw. Enkele kelders zijn mogelijk ouder. Het wordt 
al genoemd in documenten uit de 14e eeuw. Aan het landgoed was de titel 
‘heer (of vrouwe) van Put’ verbonden. Achtereenvolgens was het kasteel en 
de bijbehorende leengoederen in bezit van de families Van Putt. 

KASTEEL NIJSWILLER
De oorsprong van het kasteel ligt in 1275 toen rijksveldmaarschalk 
Werner van Bolland toestemming kreeg om ter plaatse van het 
huidige Nijswiller een kasteel te bouwen. De gekozen plek was heel 
strategisch door de ligging aan de handelsroute Maastricht-Aken met 
het oog op de mogelijkheid om tol te heffen. De directe nabijheid van 
de Selzerbeek schiep bovendien de mogelijkheid om de omgrachting van 
het kasteel te kunnen voeden met het beekwater. Van Bolland noemde 
het kasteel ‘Neis-Wilre’ (nieuw Wijlre) en hij paste en passant zijn naam aan 
tot ‘Van Bolland van Wilre’. Sinds 2008 is het kasteel privébezit.

KASTEEL TERBORGH
Waarschijnlijk mag Terborgh beschouwd worden als een van de oudste 
burchtterreinen van de huidige provincie Limburg. Er zijn vermoedens 
dat ter plaatse van het huidige kasteel Terborgh in de Romeinse tijd een 
‘burgus’ of wachttoren heeft gelegen die de oorsprong vormde voor het 
ontstaan en de benaming van Terborgh. Wanneer het kasteel in 1285 wordt 
genoemd, bestaat zij uit een woontoren, gelegen op een kunstmatige 
verhoging (terp of motte), en een voorhof.

KASTEEL DE DAEL
Kasteel of Huis De Dael (ook wel Huis Oelsbroek genoemd) ligt in de 
gemeente Beekdaelen. Het huis ligt in het dal van de Platsbeek en de 
naam Oelsbroek is waarschijnlijk afgeleid van Elsbroek: een veenachtig 
gebied beplant met Elzen. Huis De Dael is een grotendeels zeventiende- en 
achttiende-eeuws,en was indertijd gebouwd rond een vierkant plein en 
aan de buitenzijde omgeven door vijvers en grachten. Deze bouwstijl was 
typisch voor landgoederen in deze streek die niet alleen als burgslot maar 
ook als buitenverblijf dienden. 

Prachtige kastelen  
allemaal met  

een eigen  
uniek gezicht
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De oude watertoren wordt nu 
omgebouwd tot belevingscentrum, 
kennisinstituut én marktplaats voor 
streekproducten, met als doel meer 
bewustzijn te creëren over eten en 
drinken. Ondernemen met een missie 
dus.

CROWDFUNDING 
In de watertoren komt een 
microbrouwerij en frisdrankproductie. 
Om kinderen bekend te maken met 
gezonde voeding, is het FoodKids-

concept bedacht. Om de brouwerij en het FoodKids project te financieren is een 
crowdfundingscampagne opgezet, waarmee op zo’n duurzaam mogelijke manier 
de brouwerij en proeflokaal ingericht kan worden. De brouwerij herbergt een 
installatie van maximaal 250 liter en er zal een fruitpers nodig zijn om het sap 
uit het fruit te persen. Daarnaast kan onze brouwmeester van start gaan met de 
productontwikkeling en hiervoor samenwerken met hogescholen in de regio. 
Met het inmiddels behaalde bedrag willen we onder andere starten met onze 
eigen hopteelt voor de productie van onze bieren in de huisbrouwerij en gaan 
we nog diverse Limburgse dranken ontwikkelen”, zegt Köppen. “De brouwerij zal 
energieneutraal gaan brouwen door het gebruik van zonnepanelen en nieuwe 
warmtepomptechnieken.”

FOODKIDS 
“We willen bewustzijn te creëren bij kinderen en daarom hebben we FoodKids 
bedacht”, zegt André Köppen. ”Voor de kleintjes begint dat al bij het verbouwen en 
oogsten van eigen fruit. Van de teler krijgen de kinderen uitleg over de verschillende 
soorten fruit en leren ze welk fruit bijvoorbeeld in het seizoen is. Zodra de tijd rijp is, 
mogen ze met een kistje vol zelf geplukt fruit naar de Reus van Schimmert om hier 
sap van te laten persen en dit uiteraard zelf te proeven. Met de wat oudere kinderen 
zullen we aan de slag gaan met 
het brouwen van frisdrank. Zonder 
toegevoegde suikers of zoetstoffen, 
maar door middel van fermentatie van 
het zelf geplukte fruit.”

FRISDRANK 
Een van de best opgeleide 
brouwmeesters van Nederland, 
Jan-Willem den Hartog, ondersteunt 
de familie Köppen bij het opzetten 

van de brouwerij en de 
frisdrankproductie. Onder 
zijn leiding is ‘Frisch’ 
geboren, een 100% 
Limburgse gebrouwen 
koolzuurhoudende frisdrank 
met uitsluitend lokaal fruit 
en graan zonder alcohol 
en toegevoegde suikers. 
Bij het brouwen van deze 
frisdranken zullen (basis)
scholen betrokken worden. 
Kinderen kunnen in de 
Smakelijke Reus hun eigen 
frisdrank komen brouwen.
Onder de naam Frisch 
produceert de brouwerij 
straks naast eigen bieren ook eigen frisdrank. “Het doel is om naast de verkoop 
binnen de muren van de Reus van Schimmert ook nog circa 200.000 flesjes 
frisdrank en alcoholarm bier te verkopen op andere verkooppunten in Limburg. 
Ons alcoholarme bier gaat ‘Geen bier’ heten.” Overigens zal de Reus van Schimmert 
ook de bieren van de Gulpener Bierbrouwerij verkopen. “Qua filosofie, biologisch en 
regionale ingrediënten, past de brouwerij bij onze visie.”

STREEKPRODUCTEN 
Wie bovenop de Reus van Schimmert staat, kan tot 46 kilometer ver kijken. “Onze 
ingrediënten komen altijd van de grond binnen het gezichtsveld”, zegt Köppen. 
En net zoals het vroeger de watertoren een centrale functie had door heel Zuid-
Limburg van water te voorzien, is het de bedoeling dat het met deze nieuwe 
bestemming net zo’n spilfunctie krijgt door het gebied om de toren heen onderdeel 
te maken van de keten. Alleen koffie en thee niet natuurlijk, want dat wordt hier niet 
verbouwd.”

SMAKELIJKE REUS  
Op de begane grond komt een foodmarkt van 60 m2 met streekproducten. De 
horeca komt op de eerste verdieping, het proeflokaal op de tweede. Bovenop de 
toren komt nog een terras. De Limburgse familie Köppen zal de exploitatie van de 
microbrouwerij en horeca - de Smakelijke Reus van Schimmert - op zich nemen.  
Het complete project wordt mede ondersteund door Internationale Bauausstellung’ 
(IBA), een organisatie die regio’s impulsen geeft. Ook Limburg Economic Forum 
leverde een bijdrage. De Smakelijke Reus van Schimmert gaat in plaats van een 
fysieke menukaart gebruik maken van de app Booq, van Eijsink, waarin ook ruimte is 
voor storytelling.

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

GROEN LICHT VOOR HORECA REUS VAN SCHIMMERT
Een Rijksmonument uit 1926 van 38 meter hoog, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Een origineel 
horecaconcept en bevlogen ondernemers. Dat zijn de ingrediënten voor De Smakelijke Reus van Schimmert. 
Enige tijd geleden staken André Köppen, jarenlang uitbater van Het Gulpener Bierhuys, eigenaar Nico Eurelings 
en broer Roger de koppen bijelkaar om dit unieke monument een nieuwe, duurzame bestemming te geven.

Spoorstraat 64-66 Nuth | +31 (0)45 528 52 00 | www.moonenbouwbv.nl

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
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TOON HERMANS HUIS PARKSTAD BREIDT 
WERKGEBIED UIT
Kanker zet je wereld op zijn 
kop. De ziekte geeft zich niet 
zomaar gewonnen. De medische 
wetenschap zet grote stappen 
vooruit in de behandeling van 
de ziekte. En toch hebben we als 
mens vaak het gevoel met lege 
handen te staan. Dan is het goed 
om dicht bij elkaar te staan en 
te ervaren dat je er niet alleen 
voor staat. Al bijna 15 jaar is het 
Toon Hermans Huis Parkstad de 
plek waar je als patiënt, naaste 
en nabestaande terecht kunt voor een luisterend oor, contact met lotgenoten en 
voor informatie over niet-medische zaken.

Velen weten ons al jaren te vinden in het centrum van Heerlen. Graag willen we 
onze bereikbaarheid vergroten. Om meer mensen ondersteuning te kunnen 
bieden wanneer de ziekte de regie dreigt over te nemen, gaan we de regio 
Parkstad in. Daarin hebben we de samenwerking gezocht met verschillende 
partners in de omgeving.
In Landgraaf zijn onze speciaal opgeleide vrijwilligers aanwezig op 
woensdagochtend in de even weken van 10:00 tot 12:00 uur. U vindt ons bij de 
inloop in wijkpunt de Dormig een locatie van Meander. Loop gerust binnen voor 
een goed gesprek bij een kop koffie of thee.

In Brunssum sluiten we aan bij de inloopochtend van het CMWW (Centrum voor 
Maatschappelijk Werk en Welzijn). In de even weken zitten onze vrijwilligers voor 
u klaar op dinsdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur. U vindt ons bij de inloop in 
wijksteunpunt ’t Barbarahoes.

Samen Leven Kerkrade is onze partner om de bereikbaarheid voor burgers in de 
gemeente Kerkrade te verbeteren. We sluiten aan bij de buurtinloop in wijkpunt 
’t Westhoes. Ook daar kunt u op dinsdagochtend in de even weken terecht van 
10:00 tot 12:00 uur.

Voor alle locaties geldt dat u vrijblijvend binnen kunt lopen. Een afspraak maken 
is niet nodig. Een goed gesprek alleen om emoties, pijn en verdriet te delen. Maar 
vooral om te ontdekken waar je zelf de regie weer kunt oppakken. Een goed 
gesprek geeft veerkracht.

We zeggen niet voor niets: ‘Samen met ons kun je het weer alleen.’

Zijruna :

Zijn-Rust-Natuur
Orangerie Kasteel Amstenrade opent met de lente weer haar tuinen!
En biedt haar ruimtes voor versterking van lichaam en ziel met een 

lichte lunch, een kop thee of koffi e, een glas wijn of fris…
Ook voor feesten en coaching

Voor meer informatie: zijruna@kasteelamstenrade.net  
046-4757034 • www.zijruna.nl • Hagendorenweg 3 Amstenrade

BUNDEL ‘VEERTIG 
TEKSTEN’  VAN 
MARC DIDDEN
Toen Marc Didden afgelopen jaar 
40 jaar werd, nam hij zichzelf voor 
om uit zijn eigen werk, zijn 40 meest 
favoriete liedteksten en gedichten te 
verzamelen. Dit heeft nu geresulteerd 
in de bundel ‘Veertig teksten’. De 
teksten in het boek gaan over zijn 
persoonlijke leven, de naaste omgeving 
en wat er verder in de maatschappij 
speelt. Soms is hij daarbij melancholisch, maar even vaak blij of 
humoristisch. 

De bundel Veertig teksten is via: mfw.didden@gmail.com te bestellen 
voor € 17,99 (inclusief verzendkosten en versturing binnen Nederland 
via PostNL).

Binnen de eeuwenoude muren van 
Kasteel Wijnandsrade bieden wij een 
leerwerkplek waar mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt zich verder 
kunnen ontwikkelen. Hier wordt uw 
lunch met de grootste zorg bereid.

Op vertoon van 
deze advertentie:

12-uurtje 
voor ¤7,95 

i.p.v. ¤9,25

Kopje soep, kroket 
op brood en een 

boterham gezond

Geldig tot 1 juni 2020

OPEN
DI-ZON
10.00 -
18.00 u ACTIE

Kom eens naar 
onze gezellige brasserie! 

St Franciscusweg 36 | 6417 BD Heerlen | T +31 (0)6 21 63 61 09

Ben jij starter en heb je nog geen (goede) 
website? Kom swebberen! 

Check onze website, bestel direct of maak 
een afspraak en over 2 weken ben je online!

nu gratis 
logo!



De pijn in de knie zeurt al 

maanden. Op röntgenfoto’s zijn 

geen afwijkingen te zien, huisarts 

en fysiotherapeut hebben geen 

oplossing. Dan toch maar eens naar 

de chiropractor. Arie van Beest, zoon 

van twee chiropractoren en fanatiek pleitbezorger van de 

Amerikaanse behandelmethode van gewrichtsklachten, 

zucht eens diep. Hij heeft het verhaal al honderd keren 

gehoord. ’Natuurlijk is er op röntgenfoto’s meestal niets te 

zien van spieren, pezen, banden en slijmbeurzen. Alleen met 

een echo krijg je een beeld van deze weke delen. En juist 

daarvandaan komen de klachten.’

ECHO
Hij haalt het echografieapparaat erbij en even later is er een diagnose gesteld. 
Beschadigde meniscus, een licht ontstoken slijmbeurs en een cyste. ‘Logisch 
dat u pijn heeft’, klinkt het meelevend. ‘Ik kom er met mijn verstand niet 
bij dat huisartsen hun patiënten niet verwijzen voor een echo. Of naar een 
chiropractor sturen. Zeker in onze praktijken werken we op deze manier.  
Eerst een nauwkeurige diagnose, dan een gerichte behandeling’.
Blijkbaar wordt de chiropractie nog altijd niet serieus genomen, terwijl een 
opleiding in Amerika net zo lang duurt als een gewone artsenopleiding.  
‘En’, vult Arie van Beest aan, ‘er is inmiddels meer dan voldoende 
wetenschappelijk onderbouwd bewijs voor de effectiviteit van chiropractie. 
Erkenning in Nederland duurt lang’. 

BEHANDELEN
Terug naar de patiënt. De diagnose komt onverwacht en stemt niet vrolijk. 
‘Niet nodig. De problemen zijn goed te behandelen. Met shockwavetherapie 
gaan we op precies de juiste plekken de doorbloeding bevorderen.  
Dat brengt de genezing op gang waarmee de cyste en de ontstekingen 
verdwijnen’.

CHIROPRACTIE, ECHOGRAFIE 
EN SHOCKWAVE THERAPIE

Chiropractisch Centrum boekt goede resultaten met shockwave

‘Gerichte bestrijding van gewrichtspijn’

Vestigingen in Heerlen – Sittard – Roermond – Weert – Venlo – Eindhoven – Helmond

Enkele weken verder volgt de eerste behande
ling. De chiropractor zet het shockwave
apparaat, een soort pistool, op de knie en 
na een druk op de knop worden krachtige 
energiegolven naar de pijnlijke plek gestuurd. 
Niet prettig de eerste halve minuut, daarna  
valt te de pijn mee. Na twee keer drie minuten  
is de behandeling met shockwave voorbij.  

‘We boeken hier al drie jaar heel goede resultaten mee. Meestal is de pijn al na één 
of twee behandelingen minder. Dat is toch echt beter dan injecties met cortison, 
soms onnodige ingrepen of doelloos masseren’. 

waardebon
GRATIS ECHO-ONDERZOEK
Op vertoon van deze waardebon mag u de hele maand maart in onze 
praktijk aan de Coriovallumstraat 32 te Heerlen, een informatiepakket 
afhalen over echografie en shockwave therapie. In dit pakket zit een 
voucher voor een gratis echo-onderzoek (t.w.v. 19,50) inclusief een 
gesprek met de chiropractor.  

SHOCKWAVE
Shockwavetherapie wordt ingezet bij zowat alle gewrichtsklachten 
en specifieke klachten van de schouder, tenniselleboog, slijmbeurs-
ontsteking, peesontsteking, hielpijn en chronische pijn aan knie of 
heup. Het Chiropractisch Centrum past de therapie toe in combinatie met 
de reguliere chiropractie zonder meerkosten. Een echo met diagnose kost 
19,50 euro. Omdat we geen drempels willen opwerpen en iedereen de 
kans moet krijgen om dit te proberen.

Chiropractisch Centrum voor Rug & Nek
Coriovallumstraat 32
6411 CD Heerlen
045-5741717

Chiropractie is ook uitermate geschikt voor klachten aan rug, nek, hoofd, 
hernia, ischias, lumbago, spit, kaak, armen, benen, voeten.

WWW.RUGCENTRUM.NL



TUIMELJUDOPLUS: “PAPA DOE JE MEE?” 
Papa, doe je mee? Ok, maar met wat dan? Judo natuurlijk! Al 1,5 jaar 
bestaat er de mogelijkheid om bij Judovereniging Nippon sport 
samen met papa of mama kleuter judo te beoefenen. Men maakt 
hierbij gebruik van een uniek concept dat ontwikkeld is door de 
eigen trainers. Het idee achter het concept van ‘Papa, doe je mee?’ 
is bijzonder te noemen omdat papa’s en mama’s structureel deel 
uitmaken van de lessen. Samen met hun kleuter van 4 tot 6 jaar gaan 
ze elke week aan de slag en leert men de beginselen van het judo 
zoals veilig stoeien en veilig vallen. 
 
Eén van onze leraren, Mark Donners, heeft het concept beschreven in een van zijn 
judoboeken en mede hierdoor is er een mooie samenwerking ontstaan met Yos 
Lotens en de Judobond Nederland. Yos lotens, geen onbekend persoon binnen de 
judowereld en auteur van meerdere judoboeken, heeft al laten weten dat hij de goede 
kwaliteiten en pijlers van het kleuterjudo herkent en hij heeft zelfs het voorwoord 
voor het boek geschreven.  

Recent heeft Yos Lotens in opdracht van de Judobond Nederland en met 
medewerking van o.a. Mark Donners een nieuw product ontwikkeld: TuimelJudoPlus 
en we kunnen met trots zeggen dat we sinds afgelopen week officieel een 
TuimelJudoPlus instructeur in ons midden hebben. 

MEER INFO: WWW.KLEUTERJUDO.COM OF BEL MET RUUD DELIL 0630944928.

LESTIJDEN KLEUTERJUDO: 
Zaterdags van 10.00 tot 10.30 uur

LESLOCATIE: 
Indoor Beach centre Ben Mesters, 
Terweijerweg 29, 6413PD Heerlen

E-COACH POPULAIR 
BIJ PATIËNTEN ZUYDERLAND
In Zuyderland Medisch Centrum zijn inmiddels al meer 
dan 1500 patiënten aangesloten op een e-coach. 
En dat is uniek: in geen enkel ander ziekenhuis in 
Nederland maken zo veel patiënten gebruik van een 
digitale coach.

De inzet van e-coaches bij diverse specialismen heeft de 
afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. De verwachting is 
dat deze trend ook dit jaar doorzet. De grootste groep patiënten 
binnen Zuyderland maakt gebruik van MijnIBDCoach (MDL). Van 
de 2500 IBD-patiënten van Zuyderland heeft nu een derde een 
persoonlijke coach die hen helpt met de zelfdiagnose door 
hen te leren om te gaan met hulpmiddelen. Hierdoor staat de 
zorgverlener/coach veel frequenter in contact met een patiënt 
dan de reguliere arts. 
Opvallend: het aantal 
ziekenhuisopnames 
voor deze groep 
patiënten is met 
ongeveer 50 procent 
gedaald. Bovendien 
wordt een grotere therapietrouw gezien.

VOORDELEN 
De grootste relatieve stijging van patiënten met een e-coach 
werd echter gezien bij de MS Coach. E-coaches worden steeds 
grootschaliger ingezet, onder meer om de zorg niet onnodig 
duur te maken. Het face-to-face contact wordt niet vervangen, 
maar de processen en zorgpaden worden steeds meer 
afgestemd op de digitale behoefte. Kort gezegd leidt de inzet 
van e-coaches onder meer tot:
• Minder ziekenhuisopnames; 
• Vermindering spreekuur belasting (ook voor de huisarts); 
• Betere voorbereiding van patiënten op het spreekuur; 
• Meer zelfregie voor patiënten; 
• Verbetering van de therapietrouw; 
• Ondersteuning van zorg op de juiste plek.

Zuyderland wil van deze ehealth-toepassingen steeds meer 
‘gewone zorg’ maken bij de maatwerkbegeleiding van mensen met 
een chronische aandoening en een hoge ziektelast. Ook past de 
e-coach naadloos in de nieuwe strategie van Zuyderland: ‘De beste 
zorg, zo thuis mogelijk.’

Op 4 maart organiseert het Zuyderland Medisch Centrum in 
samenwerking met de Nederlandse Obesitas Kliniek Zuid een 
informatiebijeenkomst over de (operatieve) behandeling van  
‘obesitas’ (ernstig overgewicht). De bijeenkomst is bedoeld voor 
mensen met obesitas, hun naasten en andere belangstellenden.
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‘De beste zorg,  
zo thuis mogelijk.’

VOORLICHTINGSAVOND 
OBESITAS HEERLEN

Niet iedereen die teveel eet, heeft obesitas. En niet iedereen die 
gezondheidsproblemen heeft, heeft ook obesitas. Maar wat is obesitas 
dan wel precies? Sinds 1998 omschrijft men dit als een chronische ziekte, 
waarbij overmatig vet zich opstapelt in het lichaam. Dit kan leiden tot 
gezondheidsrisico’s. Wie obesitas heeft, heeft doorgaans last van verschillende 
klachten. Het teveel aan vet leidt vaak tot een gebrek aan energie. Dit alles 

zorgt ervoor dat mensen met 
obesitas graag iets willen doen aan 
deze ziekte.

LOCATIE VOORLICHTINGSAVOND: 
Nederlandse Obesitas Kliniek 
Heerlen 
John F. Kennedylaan 301 
6419 XZ Heerlen 
Tel: 045 - 303 09 00 

TIJDSTIP 
18.30-20.30 uur 

LET OP: deze informatieavond is 
bedoeld voor verzekerde zorg.  
Bent u geïnteresseerd in 
een maagballon, POSE of 
medicamenteuze behandeling? 
Neem dan contact op met 
088-8832444.

NIEUW PRODUCT 
TuimelJudoPlus is een nieuw product van de judobond en het idee erachter is dat 
kinderen van 4 t/m 6 jaar gestructureerd en pedagogisch verantwoord judolessen 
kunnen volgen. Binnen het TuimelJudoPlus is er naast plezier ook aandacht voor de 
motorische- en judo-technische ontwikkeling en sociaal-emotionele vorderingen 
van de kleuters en worden er groeistappen gezet naar zelfstandigheid binnen het 
judo en erbuiten. 

INTERESSE? 
Ouders die geïnteresseerd zijn in TuimelJudoPlus en/of het unieke concept van 
‘Papa, doe je mee?’ of meer informatie wensen over het judo bij Nippon Sport 
nodigen wij van harte uit om contact op te nemen of een kijkje te komen nemen 
tijdens een van onze lessen.



Kijk dan op 
werkenbijsevagram.nl 
voor al onze vacatures!

Word jij graag onze
 nieuwe collega?


