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VoorwoordVoorwoord
Beste inwoner van Houthalen-Helchteren,
Naar aanleiding van een enquête in jouw woon- en leefomgeving 
omtrent de vraag: “Weet jij welke zelfstandige thuisverpleegkundi-
gen in je buurt actief zijn”, was het resultaat zeer minimaal. 
Daarom werd het initiatief genomen een Caregids te ontwikkelen. 
Binnen deze gids kan je zelfstandige thuisverpleegkundigen van 
jouw buurt terugvinden. Tevens hebben wij een aantal interessante 
plaatsen en activiteiten in je onmiddellijke omgeving opgesomd die 
zeker het bezoeken waard zijn!
Uniek aan deze gids is ook de bijhorende app die heel simpel kan 
geïnstalleerd worden via de aangeleverde QR-code voor Android 
en iPhone. De app geeft je informatie over de dokter en apotheker 
van wacht, de zelfstandige thuisverpleegkundigen en in een latere 
fase een overzicht van dokters en apothekers van je buurt.

Het Caregids team

Welkom

COLOFON

GIDS van uw verpleegkundigen uit uw buurt - 2018

Verantwoordelijke uitgever: 
Care-Support bvba

Oplage: 
11.500

Eindredactie:  
Robby Pluymers

Vormgeving:  
APPS graphic design - www.apps.be

Niets uit deze uitgave mag overgenomen, gekopieerd of 
gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming  
van de redactie. 
Verboden op de openbare weg te gooien. 

Wil je als zelfstandig verpleegkundige ook in jouw lokale  
Caregids opgenomen worden? Registreer je dan vandaag  
nog op https://www.care-support.be/inschrijven-caregids

Android iPhone
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Uitstap

Sterrenplekjes Tijdens het wandelen kan je de 
sterrenplekjes makkelijk herkennen 
aan de sterrentotem of sterrenbank, 
waarop je kan uitrusten en genieten 
van het landschap. Ieder van deze 
plekken biedt je als bezoeker unieke 
plekken aan met een prachtig 
natuurlandschap. 
Al de sterrenplekken zijn gebundeld 
in een gratis brochure met hierin 
de praktische informatie, mooie 
gedichten en doe- en leertips. Je kan 
deze brochure gratis aanvragen bij 

het Regionaal Landschap lage 
Kempen. 

Contact: Regio-
naal Landschap 

Lage Kempen
info@rllk.be

011 78 52 59

Sterrenplekjes  
in Houthalen-Helchteren
Houthalen-Helchteren beschikt over 
een viertal sterrenplekjes, Kelchterhoef, 
Hengelhoef, het moerasbos Ten 
Haagdoorn en de heide Ter 
Haagdoorn.
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Jessika Theys

Regio Houthalen  
Oost - Meulenberg

      “Voor alle verpleegkundige 
verzorgingen met een groot hart”

Jessika Theys
Rozenstraat 24

3530 Houthalen

GSM:  0495 26 55 06

Specialiteiten :
• Algemene hygiënische  

en verpleegkundige zorgen

• Gespecialiseerd in wondzorg 

• Palliatieve zorgen & begeleiding

• Administratieve ondersteuning

Vast team, 24 uur op 24 uur
Afrekening rechtstreeks via de mutualiteit
Vaste samenwerking met Brenda Heyligen
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Regio Houthalen-Helchteren

        “Thuisverpleging met een  
❤ voor jouw gezondheid”

Thuisverpleging
Nathalie VaesNathalie Vaes

GSM:  0468 14 88 65

Specialiteiten :
• Gehandicaptenzorg

• Gespecialiseerd voor al je zorgen 
na ontslag ziekenhuis

• Advies rond subsidies  
en zorgmaterialen

• Medische pedicure

Klein team, 24 uur op 24 uur
Nauwe opvolging van alle zorgen
Afrekening gebeurt rechtstreeks via de mutualiteit
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Thuisverpleging
Cura Calma

Regio Houthalen-Oost

               “Jouw zorg 
in goede handen”

Thuisverpleging 
Aurora & Sabrina

GSM:  0486 86 37 98

Specialiteiten :
• Algemene Hygiënische zorgen

• Gespecialiseerd in complexe wondzorg

• Samenwerking met lokale zorgorganisaties  
(materialen & subsidies)

Spreken ook Italiaans en Spaans
24 uur op 24 uur beschikbaar
Afrekening gebeurt rechtstreeks via de mutualiteit
Vast team
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Uitstap

Lokale markt
Deze multiculturele markt gaat 
door op het Marktplein en het 
Schachtplein (ondernemerspark 
de Schacht) op de grens van 
Houthalen-Helchteren en Heusden-
Zolder.

Waar: Mijnsite
Wanneer: elke 

2de + 4de woens-
dag van de maand

Uur: 12-17 uur 

De multiculturele markt  
in Heusden-Zolder
Binnen jouw regio en ver daar 
buiten is de multiculturele markt 
een bekend begrip. Elke tweede en 
vierde woensdag van de maand 
kan je deze markt bezoeken. Bijna 
200 standhouders bieden je diverse 
exotische etenswaren, stoffen en 
nog zoveel meer aan. Zeer divers 
en betaalbaar. 
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Regio Houthalen-Helchteren

Verpleging Lutje

    “Het is fijn om in je vertrouwde 
            omgeving verpleging en 

zorgondersteuning te ontvangen”

Lutgard Heymans
Weygaardstraat 26
Houthalen (Lillo)

GSM:  0473 201 305

Specialiteiten :
• hulp bij het wassen en aankleden

• Palliatieve zorg - wondzorg - stomazorg

• Begeleiding, materialen, subsidies en premies

Klein team (2 verpleegkundigen)
24 uur op 24 uur
Afrekening gebeurt rechtstreeks via het ziekenfonds
Stiptheid in gemaakte afspraken
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Regio Houthalen-Helchteren

       “Uw Gezondheid, 
Onze Zorg”

Thuisverpleging
Silke & VeerleSilke & Veerle

GSM:  0488 88 58 64 - 0474 07 10 30

Specialiteiten :
• Algemene verpleging:  

toiletten, inspuitingen, wondzorg, ... 

• Palliatieve zorg

• Medische pedicure

24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 beschikbaar
Afrekening gebeurt rechtstreeks via de mutualiteit
Vast team
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Ilse Bens

Regio Houthalen-Helchteren

        “Omdat Dementie 
al onze aandacht verdient”

Ilse Bens
Notenstraat 21

3530 Houthalen

GSM:  0477 78 18 01

Specialiteiten :
• Algemene hygiënische zorgen

• Wondzorg

• Specifieke en gepersonaliseerde omgang  
met personen met dementie

• Extra dienstverlening op maat van de patiënt

24 uur op 24 uur beschikbaar
7 dagen op 7
In vaste samenwerking met Romina Di Franco



12

Molenheide

Het wild- en wandelpark 
Molenheide bevindt zich in de 

Molenheidestraat 7 te 
Houthalen-Helchteren

Wild- en wandelpark 
Molenheide  
Houthalen-Helchteren
In het wild- en wandelpark 
Molenheide overvalt je een gevoel 
van rust en ontspanning. Het park 
omvat ruim 100 ha. Het is voor 
alle inwoners van Houthalen-
Helchteren gratis en voor iedereen 
toegankelijk, rolstoelen en buggy’s 
zijn geen probleem. Verschillende 
dieren bevinden zich in dit park, 
enkele voorbeelden: herten, reeën, 
everzwijnen, hangbuikzwijnen, 
struisvogels, diverse soorten 
eenden, hoenders, fazanten en 
pauwen.

Uitstap
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Verpleging aan huis 

Romina Di Franco
GSM:  0470 80 75 37

Specialiteiten :
• Algemene verpleegkundige zorgen  

& medicatiebeheer

• Gehandicaptenzorg 

• Begeleiding thuiszorgdiensten, materialen,  
subsidies en premies

Vast team, 24 uur op 24 uur
Afrekening gebeurt rechtstreeks via het ziekenfonds
Spreekt ook Italiaans en Frans

Regio Houthalen-Helchteren

    “Eersteklas thuisverpleging 
in jouw vertrouwde omgeving”

Thuisverpleging
Romina 

Di Franco
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Uitstap

Ter Dolen

Je kan de brouwerij Ter Dolen 
bezoeken in Houthalen-Helchteren  
Eikendreef 21.

Waar: 
Eikendreef 21

Houthalen-Helchteren 

Kasteeldomein Ter Dolen  
in Houthalen-Helchteren
Het kasteel Ter Dolen werd reeds in 
1282 vermeld en kende doorheen 
de verschillende eeuwen een 
bewogen geschiedenis. Het huidige 
kasteeldomein Ter Dolen dateert 
uit de zestiende eeuw. In 1994 werd 
de brouwerij Ter Dolen geopend. 
Vanaf 2013 is de brouwerij in 
staat al haar bieren in eigen huis 
te brouwen en af te vullen. Vanaf 
2013 is de brouwerij in staat 
al haar bieren in eigen huis te 
brouwen en af te vullen. 
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Valentina Castelli

Regio Houthalen-Helchteren

    “Thuisverpleging met warme
en hartelijke zorg op maat”

Thuisverpleging
Valentina 

Castelli

GSM:  0479 54 55 65

Specialiteiten :
• Algemene hygiënische zorgen

• Wondzorg 

• Inspuitingen

• Psychiatrische thuiszorg

Vast team, 24 uur op 24 uur
Afrekening gebeurt rechtstreeks via de mutualiteit
Spreekt ook Italiaans



16

Bijencentra

Openingsuren:
De stand is tijdens het 
bevruchtingsseizoen van de 
bijenkoninginnen (juni tot en met 

augustus) toegankelijk na afspraak 
op woensdag en zaterdag van 

19 tot 20.30 uur.

Bijencentrum 
bevruchtingsstand  
’t Watersweierke
Het bevruchtingsstation bevindt 
zich op één van de rustigste plekken 
van Houthalen-Helchteren
Dit bevruchtingsstation is gelegen 
op wellicht het rustigste plekje van 
de gemeente.

Ligging: Schietveld Helchteren, 
ingang Europark - weg tussen de 
bedrijven grondwerken Swinnen en 
Alpagro Plastics, deze weg volgen 
en dan links. 

Uitstap
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Thuisverplegingsteam
CaRa

GSM:  0483 70 56 79 - 0474/72 87 61

Specialiteiten :
• Algemene hygiënische zorgen

• Medische pedicure

• Palliatieve zorgen

Klein team, 2 vaste verpleegkundige
Afrekening gebeurt rechtstreeks via de mutualiteit
spreken Italiaans 
24/24

Regio Houthalen-Helchteren 
Houthalen centrum
Houthalen-Oost

             “Zorg draag je 
niet alleen”

Carmela 
& 

Ramona
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Uitstap

Beestige bomenpad
Info kan je vinden op de 
wandelkaart Kelchterhoef-Ten 
Haagdoorn.

Het beestige bomenpad
Tijdens de wandeling “Het beestige 
bomenpad” is Norbert, de eik je 
gids. Hij woont reeds sinds de 
dertiende eeuw in Kelchterhoef. 
Het bomenpad is 2,1 kilometer 
lang. Het brengt je als bezoeker 
langs jet speelbos en over de 
Holle-Bollebrug naar allerhande, 
zeer avontuurlijke spelelementen. 
Een voorbeeld hiervan is de 
Wijersmemory en de dierentwister. 
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Marijke Vranken

Regio Houthalen-Helchteren

        “Thuiszorg op maat 
voor iedereen”

Marijke Vranken
Steenakkerstraat 29

3530 Houthalen

GSM:  0475 33 06 33

Specialiteiten :
• Algemene verpleegkundige zorgen

• Gespecialiseerd in wondzorg

• Palliatieve zorgen en begeleiding

• Opvolging na ziekenhuisontslag

Vast team, 24 uur op 24 uur
Afrekening rechtstreeks via de mutualiteiten
Samenwerking met Nadine Straetemans  
en Ingrid Bossier (diabetesconsulente)
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Regio Houthalen-Helchteren

“Topzorg”

Thuisverpleging 
Heidi & MarleenHeidi & Marleen

GSM:  0474 59 11 51 - 0496 14 88 95

Specialiteiten :
• Algemene hygiënische zorgen 

• (Specifieke) wondzorg 

• Palliatieve zorgen

• Inspuitingen

Vast team
24 uur op 24 uur
Afrekening via derdebetalersregeling
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Regio Houthalen-Helchteren

        “Zorg en Verpleging 
met een Hart”

Thuisverpleging
Hasna

GSM:  0486 99 79 76

Specialiteiten :
• Hygiënische zorgen

• Wondzorg & Inspuitingen

• Palliatieve zorgen

Vast team, 24 uur op 24 uur bereikbaar
Afrekening rechtstreeks via de mutualiteit
Spreekt ook Marokkaans

Thuisverpleging 
Hasna
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Uitstap

Mijnmuseum

Het mijnmuseum 
bevindt zich op 

Centrum - Zuid 
1111 (mijngebouw)

Mijnmuseum  
Houthalen-Helchteren
Binnen de regio zijn er heel 
wat mijnen terug te vinden. 
Houthalen-Helchteren was er één 
van. Het mijnmuseum wil je als 
bezoeker kennis laten maken met 
het mijnverleden. Vele mijnwerkers 
uit Houthalen-Helchteren en de 
omliggende gemeenten hebben vele 
jaren noeste arbeid geleverd in deze 
mijn of in de omliggende mijnen 
van Limburg.  
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Marie-lou 
Gentier

Regio Houthalen

        “Onze thuisverpleging 
is een totaalconcept”

Thuisverpleging
Marie-lou

Gentier

GSM:  0475 61 90 36

Specialiteiten :
• Algemene verpleging : 

toiletten, inspuitingen, wondzorg, ... 

• Gespecialiseerd in stomazorg & palliatieve zorgen

• Maatschappelijk advies om mensen wegwijs  
te maken in de Vlaamse zorgsector

• Beschikken over verpleeghuis voor psychiatrische 
mensen (tijdelijk of definitief)

Gemengd verpleegteam zodanig mensen kunnen kiezen 
voor een mannelijke of vrouwelijke verpleegkundige
24 uur op 24 uur
Afrekening via derdebetalersregeling
Vaste samenwerking met Kupers Elyne, Kupers Kristof, 
Hasna Lahbira



parelzorg
THUISVERPLEGING
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Regio Houthalen-Helchteren

    “Langer Thuis 
met Suzy, Els en Jolien”

Suzy, Els 
en JolienParelzorg

GSM:  0472 61 52 80
 0479 51 72 94
 0474 81 43 53

Specialiteiten :
• Algemene hygiënische zorgen 

• Samenwerking  
met wondzorgcentrum

• Gespecialiseerd in stomazorg

Vast team, 24 uur op 24 uur
Afrekening gebeurt rechtstreeks via de mutualiteit
Spreken ook Italiaans
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Marijke Gorissen

Regio Houthalen-Helchteren

           “Jouw welzijn 
is mijn zorg”

Marijke Gorissen
Hoogstraat 19

3530 Houthalen

GSM:  0483 40 44 54

Specialiteiten :
• Algemene hygiënische zorgen

• Wondzorg 

• Palliatieve zorgen

• Psychiatrische zorg

Vast team, 24 uur op 24 uur
Afrekening rechtstreeks via de mutualiteiten
Nauw overleg met huisarts



26

Sarah Knuts

Regio Houthalen-Helchteren

        “Een vrolijke sfeer bij het 
verplegen geeft net dat ietsje meer”

Thuisverpleging 
Sarah Knuts

GSM:  0478 09 01 67

Specialiteiten :
• Algemene verpleegkundige zorgen 

• Begeleiding thuiszorgdiensten, materialen en subsidies

• Medische pedicure

Klein team, 24 uur op 24 uur
Afrekening gebeurt rechtstreeks via de mutualiteit
Voldoende tijd en aandacht 



“Vergeet zeker niet je app te downloaden”

Ontwerp van A tot Z
APPS graphic design is een gedreven team van designers  

die zowel grafisch als technisch van aanpakken weten.  
We zijn steeds op zoek naar een ontwerp op uw maat! 

Wij zijn specialisten in grafisch ontwerp, logo’s & huisstijl,  
(kinder)boeken, magazines, brochures, folders, flyers, affiches,  
etiketten (wikkels, labels, duolabels,…), signalisatie (banners,  

belettering, beachvlaggen,…), beursstanden,…
www.apps.be

+32 (0)11 27 32 17

Thuisverpleging 
Sarah Knuts

Android iPhone




