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Bezinnen + welness = omzet

TOERISME Limburgse bezinningswereld laat 15 miljoen euro liggen, beweert de kvk

door Jos Bouten

N

Voor de bezinningsinstellin-
gen in Limburg ligt 15 mil-
joen euro voor het oprapen,
beweert de KvK. Maar hoe
maak je van een pastoor
een ondernemer?

N ee, in poseren op een
van de massagebanken
van bezinningscentrum
/paardenfokkerij land-

goed Kortenbos in Meerlo heeft de
plaatselijke pastoor Ruud Verheg-
gen geen trek. Hij mag dan regelma-
tig de krant halen omdat hij ‘gekke
dingen’ uithaalt om de aandacht te
trekken, dit zou een stapje te ver
gaan, vindt de pastoor. Terwijl hij

dolgraag als geestelijk verzorger van
drie parochies samenwerkt met
Kortenbos. Onlangs nog stelde hij
de kerk van Tienray ’s avonds open
voor die ene gast van Kortenhof
die na een paar superluxe dagen in
het bezinningscentrum even op
adem wilde komen in de kerk.
Maar Kortenbos belt nog niet zo
vaak. Terwijl zo’n samenwerking
voor Paul Elshout van de Kamer
van Koophandel het voorbeeld is
voor zoals het overal in Limburg
zou moeten zijn, zegt hij woensdag-
avond tijdens een bijeenkomst in
Meerlo vanwege de presentatie van
het magazine Bezin in Limburg. De
kamer heeft laten uitrekenen dat in
deze provincie 15 miljoen euro te
verdienen is aan het bezinningstoe-
risme. Door samenwerking is geld
te verdienen. De vraag is: hoe bren-
gen we de dominee en de koop-
man op een lijn? Welnessbedrijven

als Thermae 2000 in Valkenburg
hoef je, aldus Elshout, niet te vertel-
len hoe ze geld kunnen verdienen
aan de aan bezinning hechtende
toerist. Maar hoe krijg je die pas-
toor of elke willekeurig andere be-
zinningsorganisatie zo ver dat die
dat ook kan? „Gooi de deuren
open, haal de wandelaar en de fiet-

ser naar binnen, combineer met an-
dere voorzieningen in de regio”,
zegt een enthousiaste Paul Elshout.
Over anderhalf jaar moeten de 28
bezinnings- en welnessorganisaties
die zich hebben aangesloten bij het
project Bezin in Limburg toch wel

geld gaan verdienen, vindt de Ka-
mer van Koophandel. Maar of alle
aangesloten bedrijven dat ook wil-
len? Pastoor Verheggen trekt er
niet zo aan. „Ik heb natuurlijk in-
komsten nodig, maar ik hoef niet
zo nodig te verdienen. Als iemand
verrijkt de deur uitgaat, ben ik zelf
ook rijk”, zegt de pastoor. Hij krijgt
bijval van Ida Guinée van Madame
Art&Consultancy in Mariahoop,
die per jaar enkele tientallen gasten
ontvangt. Hogeschool Zuyd gaat
uitzoeken hoe hoog de omzet van
de bezinningssector nu is. Zo kan
worden vastgesteld of die ook
groeit. Elshout: „De kansen zijn er.
Kijk naar Meerssen. De deken lukte
het om een Krasreis naar de kerst-
nachtmis te laten organiseren. Nu
moet die daar alleen nog van mee
zien te profiteren.”

www.bezininlimburg.nl

De koopman en
de dominee op
één lijn brengen

foto Gé HirdesSpreekster Anette Man-Mul en hulpbisschop Everard de Jong van Roermond spraken woensdag in Meerlo over bezinningstoerisme.
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