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Parkstad benut kansen zorgtoerisme 
Door samenwerking komt NK Gehandicaptengolf 2011 nabij  
 

Na de vakantieprovincies als Friesland, Zeeland en Drenthe gaat Zuid-Limburg zich profileren met zorgtoerisme. In  De 
Week van de Toegankelijkheid waarin mensen met een beperking lokaal aandacht vragen voor het kunnen sporten 
en bewegen, kunnen we zaterdag 9 oktober a.s. in Parkstad  het voorbeeld ervaren. Met Hoenshuis Golf hebben we 
een sportlocatie en met Welloord Overhuizen een hotel met zorg die rolstoeltoegankelijk zijn. De Nederlandse 
Gehandicapten Golfers zijn komend weekend uitgenodigd ter gelegenheid van de officiële opening van Welloord 
Overhuizen. Een vijftiental gehandicapten zullen deelnemen aan een golftoernooi  bij Hoenshuis Golf. VVV Zuid-
Limburg, Hoenshuis Golf en Welloord Overhuizen zetten met deze samenwerking een stap op weg naar het 
organiseren van het NK Gehandicaptengolf 2011 in Parkstad. 
 

Week van de Toegankelijkheid  
In  de elfde Week van de Toegankelijkheid vinden er van vrijdag 8 tot en met vrijdag 15 oktober vele activiteiten plaats 
in het hele land. Tijdens deze week vragen mensen met beperkingen aandacht voor de mogelijkheden om deel uit te 
kunnen maken van de samenleving. Dit jaar is het thema Sport en bewegen. Een week lang vinden in het hele land 
speciale activiteiten en evenementen plaats waar mensen met en zonder beperking aan mee kunnen doen. Het 
Startschot van de Week klinkt op vrijdag 8 oktober in Sportcentrum Galgenwaard in Utrecht. Meer informatie: 
http://www.weekvandetoegankelijkheid.nl. 
 

 
Zorgtoerisme is een snel groeiende markt  
De Nederlandse samenleving vergrijst. Uit de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS blijkt dat het aantal 65-plussers 
tussen nu en 2038 zal toenemen van 2,4 naar 4,3 miljoen. Tegen die tijd is een kwart van de 17 miljoen mensen 65 jaar 
of ouder. Met het stijgen van de leeftijd nemen ook de beperkingen toe en de vraag naar zorg. Vaak beginnen de eerste 
ouderdomsgebreken zich rond 61-jarige leeftijd te openbaren. Ook deze doelgroep wil graag in toenemende mate 
genieten van de mogelijkheden op het gebied van recreatie en toerisme. Dit biedt mogelijkheden om omzet te verhogen 
en/of kan het aantal toeristische overnachtingen toenemen.  
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de promotor van Welloord,  Mariëlle Houben, promotie@welloord.nl of mobiel 

06 81165282. Voor meer informatie over Welloord, www.welloord.nl of over Brasserie Sophie, www.BrasserieSophie.nl 
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