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Daar word je gezien
 
Bij Daelzicht word je gezien. Wie ben je? Wat wil je? Wij willen we je écht leren ken-
nen. We zijn benieuwd naar jou als mens en helpen je graag zo goed mogelijk, zodat 
jij een fijn leven hebt. Wat jij wilt, kunt en nodig hebt proberen we elke dag opnieuw 
te realiseren. Samen met iedereen die belangrijk voor je is, zoals je ouders, broers, 
zussen en andere familieleden. We willen dat jij gezien en gehoord wordt. Daar zetten 
we ons met hart en ziel voor in.

Daelzicht is een zorgorganisatie met een groot en gevarieerd aanbod voor kinderen, 
jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. We bieden een veilige 
woonomgeving, intensieve zorg en behandeling, zinvolle dagbesteding en werk op 
maat, ondersteuning thuis bij het dagelijkse leven en opvang in een crisissituatie. On-
geveer 1.500 medewerkers en 750 vrijwilligers werken elke dag met plezier, respect, 
warmte en deskundigheid voor onze 2.000 cliënten. Daelzicht is te vinden op ruim 80 
locaties verspreid over Limburg.
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Goede zorg en ondersteuning, afgestemd op wat iemand 
kan, wil en nodig heeft. Daar hoort een woning bij die aan-
sluit bij de behoeftes en wensen van de bewoners, met de 
kwaliteit en het comfort dat we als zorgorganisatie willen 
bieden. Nu en in de toekomst. 

Wonen bij Daelzicht kan op verschillende manieren. 
Op onze landelijk gelegen terreinen in Koningslust 
en Heel, tot bijna zelfstandig in een modern appar-
tement in de stad of in een dorp. Een plek waar 
je helemaal jezelf kunt zijn, maar ook andere 
bewoners kunt opzoeken en samen iets kunt 
ondernemen. We vinden het belangrijk dat jij 
woont zoals jij dat wilt. Samen zorgen we voor 
een woonplek die past bij jou.
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Een mooi appartement in het dorp Heel, aan de rand van de beschermde woon-
omgeving van Daelzicht. Je eigen plek waar je zelfstandig of met hulp van de be-
geleiding woont. Een thuis, waar je je prettig voelt, heerlijk kunt ontspannen of 
gezellig familie en vrienden ontvangt. Zo heb je ondersteuning, zorg en een fijne 
vertrouwde omgeving bij elkaar. Wonen in Hof van Heel, biedt verrassend veel. 

In een ontspannen en huiselijke sfeer woon je in Hof van Heel. In een appartement 
voor jou alleen, met een eigen voordeur. Je hebt een eigen woonkamer met een zit-
hoek, een slaapkamer, een badkamer, bergruimte voor je persoonlijke spullen en een 
keukenblok. Ook heb je de mogelijkheid om zelf te koken. 

Naast je eigen appartement is er een gezamenlijke, sfeervolle woonkamer en keuken. 
Daar kun je altijd terecht als je daar behoefte aan hebt, bijvoorbeeld om even uit te 
rusten, samen te koken of te eten met medebewoners of om een kop koffie te drinken 
met begeleiders. De begeleiding kan altijd hulp bieden en vragen beantwoorden. 

Als je het leuk vindt, kun je samen met je medebewoners en de begeleiding iets onder-
nemen. Denk aan een film- of muziekavond, een barbecue of een gezellige invulling 
van de feestdagen. Je leeft je leven zoals jij dat prettig vindt, binnen de afspraken die 
met jou en jouw medebewoners zijn gemaakt.

De mooie tuin heeft een binnenplaats waar je alleen of gezellig met andere bewoners, 
familie of vrienden kunt ontspannen. Daar kun je lekker van de zon genieten, muziek 
luisteren of een balletje trappen.
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Wonen in 
Hof van 
Heel
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Een nieuw gebouw in het hart van het dorp Heel, 
met diverse voorzieningen in de buurt.

50
appartementen
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Voorzieningen in Heel

In Heel is het prettig wonen, met alle voorzieningen van het dorp dichtbij Hof van Heel. 
Het centrum ligt op loop- en fietsafstand van je appartement. Je kunt naar de super-
markt, een bloemetje halen bij de bloemist, naar de kapper, het dagstrand, smullen 
bij de ijs- en koffiesalon, een terrasje pikken of een hapje eten bij de frituur of in een 
eetcafé.

In de buurt kun je voetballen, je hengel uitwerpen, zwemmen, een wandeling maken in 
het bos, naar de sportschool, een gezellig café bezoeken of andere leuke activiteiten 
doen. Er is in Heel, héél veel te doen.

Wil je met het openbaar vervoer reizen? Dan kun je bijvoorbeeld de bus gebruiken. 
Vanuit Heel kun je met de lijnbus op stap naar omliggende dorpen. Eindbestemming 
van de lijndienst zijn de steden Roermond en Weert. Hier kun je naar hartenlust shop-
pen, heerlijk uit eten gaan of een bezoekje brengen aan huis-, tuin en woonboulevards 
of het Designer Outlet in Roermond.

Dagbesteding en vrije tijd

Je hebt je eigen daginvulling. Overdag ga je naar school, je (vrijwilligers)werk of naar 
de dagbesteding. Als je weer thuiskomt, kun je rustig in je appartement ontspannen, 
een praatje maken met medebewoners of boodschappen halen voor het avondeten. 
Ben je liever gewoon lekker thuis? Ook dat kan. In je vrije tijd doe je wat jij graag wilt; 
op bezoek bij familie of vrienden, sporten, lekker op het terras zitten of muziek maken. 
Er is van alles mogelijk.

Begeleiding bij Daelzicht

Wat jij al goed kan, dat doe je zelfstandig. Daar krijg je ook alle ruimte voor. Soms zijn er 
dingen die je nog wil leren, niet (meer) helemaal zelf kunt of waar je hulp bij nodig hebt. 
De begeleiders helpen jou daar graag bij en staan elke dag voor je klaar. Samen kijken 
we naar jouw wensen, behoeften, doelen en wat jij fijn en belangrijk vindt.

Wil je bijvoorbeeld leren koken? Samen boodschappen doen? Of zelfstandig met het 
openbaar vervoer reizen? Wij hebben oog en oor voor jou en ondersteunen en begelei-
den je waar nodig. Alles in jouw tempo.

“ Er is in Heel, 
 héél veel te doen”



De twinkeling in zijn ogen zegt eigenlijk alles. Jan Keijzer heeft ontzettend veel 
zin om te verhuizen naar Hof van Heel. Hij heeft er lang genoeg op gewacht en is 
blij dat het nu bijna zover is. Hij heeft het gebouw zien groeien, hij woont er maar een 
paar honderd meter vandaan. Even op de fiets om te kijken hoe de bouw vordert, ook 
daar heeft hij al plezier aan beleefd.

Die pretoogjes waren er ook toen ze samen naar de film keken die over de bouw is ge-
maakt. De digitale rondleiding door het nieuwe gebouw werd met gejuich ontvangen. 
`Ik zie me al staan op het balkon`, grapte Jan. `Rustig genieten van mijn sigaretje in de 
buitenlucht.` En er is nog meer waar Jan zich op verheugt. ̀ Eindelijk een eigen douche 
en wc, dat vind ik echt super.` 

Of hij nog nieuwe spulletjes nodig heeft weet Jan nog niet. Het appartement wordt wel 
groter dan zijn huidige woning. `Eerst maar eens kijken hoe alles er uitziet als mijn 
spulletjes er straks staan. Het zou wel fijn zijn als mijn schilderij van Prins Carnaval een 
mooi plekje krijgt. Dat hangt hier nu in de gang omdat het best groot is en ik veel foto’s 
aan de muur heb hangen in mijn kamer.` Het schilderij is prachtig en werd in 1992 
gemaakt toen Jan regeerde als Prins van de Kwiebusse bij Daelzicht.

`Heel is een fijn dorp om in te wonen`, aldus Jan. `Ik ken hier goed de weg en ik ken 
ook veel mensen omdat ik al 50 jaar in Heel woon. Genieten op een terrasje in de zon 
bij de Heere van Heel of even een boodschap halen bij de Jumbo, het kan hier alle-
maal en dat vind ik fijn.` 

Jan staat net als zijn naamgenoot dolgraag op het podium. Hij heeft al heel wat arties-
ten nagedaan. Jan Keizer van BZN natuurlijk, maar ook René Froger, Rob de Nijs en 
Gordon. Favoriet is Cliff Richard en Summer Holiday zijn lievelingsnummer. 

Wonen bij Daelzicht | Hof van Heel
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“ Ik zie me al staan 
 op het balkon”

Jan gaat
verhuizen

Veel van deze optredens vinden plaats in de Taveerne van Daelzicht. De Taveerne is 
een gezellige plek waar mensen elkaar ontmoeten, een spelletje spelen, iets drinken 
of een potje biljarten. En laat de Taveerne nu net pal tegenover het gloednieuwe ap-
partementencomplex Hof van Heel liggen. Jan ziet het in ieder geval al helemaal voor 
zich: `Ik hoef straks alleen maar over te steken en dan ben ik al bij de Taveerne. Daar 
kom ik graag voor wat gezelligheid.` In het voorjaar van 2021 start de inrichting van 
Hof van Heel. Het wordt voor Jan een hele mooie Summer Holiday! 



`Ik heb nog een drukke planning`, zegt Justin. `Eerst hier in Heel naar de Jumbo 
een cadeautje kopen voor mijn broertje, die wordt 11 jaar. En dan natuurlijk naar zijn 
verjaardagsfeestje. Hij is blij met alles, dus dat is wel fijn. Nog even kijken of ik op de 
fiets naar hem toe ga, het is maar een paar dorpen hier vandaan.` Justin is een stoere, 
vriendelijke knul van 18 en hij is graag zo zelfstandig als ook maar enigszins mogelijk 
is. Hij wil er alles aan doen om dat wat er in zit uit zichzelf en uit het leven te halen, te 
groeien en zelfstandig te zijn. Hof van Heel is een prachtige plek om daar de komende 
jaren aan te bouwen. En hij heeft er zin in, zeker weten!

`Vrienden op bezoek wanneer ik dat wil of misschien een vriendinnetje als ik dat straks 
heb.` Justin verheugt zich op zijn nieuwe appartement. `Zelf mijn eigen potje koken, 
muziekje luisteren, douchen als ik daar zin in heb en mijn eigen wc, dat is wel zo hy-
giënisch.` Koken doet hij graag en hij maakt van alles lekkers, maar pasta is toch echt 
wel favoriet. `Ik ben best goed in koken en het lijkt me leuk om dat voor vrienden te 
doen in mijn eigen woning.`

Heel ligt in een mooie omgeving met veel natuur en water. `Ik woon hier graag. Het is 
een klein dorp en de natuur is heel fijn. Ik kan helemaal tot rust komen aan het water, 
lekker ontspannen zitten aan de waterkant. Tijd nemen voor mezelf, luisteren naar de 
wind en de vogels. De vishengel uitgooien en rustig genieten aan een van de grote 
plassen. En soms ook samen met vrienden natuurlijk, want dat is ook gezellig. Samen 
het dorp in, een ijsje halen en even het terras op.` 
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halen
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Hoe het precies allemaal gaat straks, daar is Justin nieuwsgierig naar. `Ik wacht het 
rustig af, zo lang duurt het gelukkig niet meer. Als het zo ver is bespreken we hoe we 
het allemaal gaan invullen. Misschien mag mijn broertje straks ook eens blijven slapen 
of zo, dat lijkt me echt leuk.`

Een beetje spannend is het allemaal wel. ̀ Het wordt een grote verandering. Het is toch 
een soort van op mezelf wonen, een eigen woning met een eigen woonkamer en zo. 
Ik heb al nagedacht over de spulletjes die ik zou willen. Belangrijk is het gevoel dat 
ik gewoon thuis ben, mijn eigen thuis, daar kijk ik naar uit! En als ik echt begeleiding 
nodig heb, dan krijg ik hulp en zijn ze vast ergens om de hoek. 

“ Mijn eigen thuis, 
 daar kijk ik naar uit”



Hof van Heel
in Heel
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Nieuwbouwproject Hof van Heel

Het woon/zorggebouw Hof van Heel met vijftig appartementen van ongeveer 45,5 m2 
is gebouwd aan de Rector Driessenstraat 2 in Heel. Dat is de plek van het voormalige 
klooster; het oude hoofdgebouw van Daelzicht. Het appartementencomplex is, net 
als het oorspronkelijke kloostergebouw, in een L-vorm gebouwd. Een zijde bestaat uit 
twee verdiepingen, de andere zijde uit drie.

De woningen 

Je woont in een groep met maximaal tien bewoners. Jouw appartement is privé, is 
zeer ruim opgezet en heeft veel ramen en lichtinval.

Elk appartement heeft eigen voorzieningen, zoals een woonkamer, slaapkamer, bad-
kamer met douche en toilet en een eigen keukenblok. Daarnaast biedt het apparte-
ment privacy en er is voldoende bergruimte. Verder is jouw appartement beveiligd door 
een afgesloten deur. Per tien appartementen is er een gezamenlijke woonkamer met 
balkon en gezamenlijke keuken. 

Het comfort van de appartementen doet niet onder voor een regulier appartement; 
ze zijn alleen helemaal afgestemd op de zorgbehoeften. Zo kun je ook veilig wonen. 
Denk hierbij aan een rolstoelvriendelijke en drempelloze indeling, een centrale lift en 
zorgtechnologie.

Je kunt het appartement samen met ons naar eigen wens inrichten. Denk bijvoorbeeld 
aan iets leuks om aan de muur te hangen zoals een mooi schilderij. Daar besteden we 
veel aandacht aan. Het gaat erom dat jij je helemaal thuis voelt, in jouw huis.  

Er is ook een tuin met bloemen, planten en een binnenplaats met diverse zitplaatsen.

De appartementen in Hof van Heel bieden 
privacy en er is voldoende bergruimte.



 

Comfortabel en duurzaam wonen

We vinden het belangrijk dat je je in het nieuwe appartement direct thuis voelt. Ook 
comfort is daarbij belangrijk. Dankzij optimale ventilatie en isolatie is een behaaglijk 
klimaat gegarandeerd. Je appartement heeft vloerverwarming en -koeling en is aange-
sloten op een energiezuinige warmtepomp.

We bouwen Hof van Heel duurzaam. De woningen zijn gasloos en zeer energiezuinig. 
Op het dak zijn een groot aantal zonnepanelen geplaatst. Dat is beter voor het milieu 
en daar dragen we graag een steentje aan bij. Ook kwaliteit staat voorop, dat zie je 
terug in het gebruik van hoogwaardige en onderhoudsvriendelijke materialen.

De woningen zijn van alle gemakken voorzien. Natuurlijk heb je in je eigen apparte-
ment voorzieningen zoals water, elektriciteit, een aansluiting voor een wasmachine 
en -droger, televisie, internet en een snelle Wifi-verbinding. Wij regelen dit voor jou, 
evenals mogelijke zorgaanpassingen. Het appartement wordt sleutelklaar opgeleverd. 

14
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Wil je een video impressie van Hof van Heel bekijken? 
Scan dan de QR code met je smartphone.
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Plattegrond begane grond
 
Op de begane grond bevinden zich 20 woningen, elk met een formaat van ca. 45,50 m2
en twee gezamenlijke ruimtes van ca. 77,20 m2. 

Plattegrond eerste verdieping
 
Op de eerste verdieping bevinden zich eveneens 20 woningen met een formaat van ca. 45,50 m2
en twee gezamenlijke ruimtes van ca. 77,20 m2. 

Appartement

Appartement

Personeelsruimte

Berging / Linnen / Poetskast

Gangen

Gemeenschappelijke ruimte

Toilet / Badkamer

Appartement

Appartement

Personeelsruimte

Berging / Linnen / Poetskast

Gangen

Gemeenschappelijke ruimte

Toilet / Badkamer
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Plattegrond tweede verdieping
 
Op de tweede en hoogste verdieping zijn er 10 woningen met een formaat van ca. 45,50 m2
en één gezamenlijke ruimte van ca. 77,20 m2. 

● Formaat: +/- 45,5 m2 
● Woning:
 + Woonkamer met zithoek en eettafel
 + Slaapkamer 
 + Keukenblok 
 + Badkamer met douche en toilet 
 + Berging
 + Lichte woning door grote raampartijen

Voorbeeldwoning

● Formaat: +/- 77,2 m2 
● Ruimte:
 + Woonkamer met zithoek en eettafel
 + Keuken
 + Lichte woonkamer met grote 
  raampartijen
 +  Balkon

Voorbeeld gemeenschappelijke ruimte

Wonen bij Daelzicht | Hof van Heel

Appartement

Appartement

Personeelsruimte

Berging / Linnen / Poetskast

Gangen

Gemeenschappelijke ruimte

Toilet / Badkamer
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Impressies gemeenschappelijke woonkamer
 
Dit is een sfeerimpressie van een woonkamer in Hof van Heel.
De getoonde afbeeldingen worden ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Impressies appartement en entree
 
Boven: dit is een sfeerimpressie van een appartement.
Beneden: sfeerimpressie entree hoofdingang met centrale trap en open ruimte met zithoek.
De getoonde afbeeldingen worden ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Wonen bij Daelzicht | Hof van Heel



Daarom een nieuwbouwwoning bij Daelzicht
Comfort + voorzieningen + sfeer + kwaliteit + veiligheid + zorgtechnologie 

Daarom wonen in Hof van Heel
● Een modern gebouw in het hart van Heel, met diverse voorzieningen in de buurt 
● Zelfstandig(er) wonen in een beschermde en veilige omgeving, aan de rand 
 van het dorp Heel
● Een ruim, compleet en comfortabel privé-appartement met alle voorzieningen, 
 afgestemd op de zorgbehoeften
● Gezamenlijke, gezellige ruimtes waar bewoners samen kunnen ontspannen 
 en activiteiten kunnen ondernemen

 

Blijf op de hoogte
Meer weten over nieuwbouwprojecten van Daelzicht en ontwikkelingen op het gebied 
van huisvesting? Of foto’s en video’s bekijken van de nieuwbouwprojecten? Kijk op 
onze website en volg Daelzicht op social media. Of schrijf je in voor de Daelzicht 
nieuwsbrief!

Website | www.daelzicht.nl 
Bouwprojecten | www.daelzicht.nl/bouwprojecten 
Nieuwsbrief | www.daelzicht.nl/nieuwsbrief 
Social Media |  
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Daelzicht
in Limburg

 
Contact
Onze zorgbemiddelaars gaan graag met je in gesprek om samen op zoek te gaan naar 
de beste plek om te wonen en te leven. Heb je vragen over wonen bij Daelzicht? Heb 
je interesse in een nieuwbouwproject? Of wil je meer informatie? Wonen bij Daelzicht 
kan op verschillende manieren. Wij vertellen je hier graag meer over! Neem contact 
op met de medewerkers van Daelzicht Zorgbemiddeling. Zij staan je graag te woord. 

Telefoonnummer   
0475 - 57 73 44

E-mailadres  
zorgbemiddeling@daelzicht.nl

Wil je meer informatie lezen over Daelzicht? Kijk op www.daelzicht.nl.  

Hof van Heel
Rector Driessenstraat 2, Heel 

Nieuwsgierig?



Wonen in een comfortabele en ruime woning, van alle gemakken 
voorzien, met een eigen huisnummer en een sfeervolle inrichting, 
aangepast op jouw wensen en zorgbehoeften. Heerlijk in een ver-
trouwde omgeving met ondersteuning van begeleiders die oog en 
oor hebben voor jou.

Daelzicht, Rector Driessenstraat 2, 6097 AK Heel 

Het woonaanbod van Hof van Heel is voor alle leeftijdsgroepen van 
jongvolwassenen tot senioren met een licht tot matig verstandelijke 
beperking, die deels beschermd maar ook in een wijk zelfstandig en 
onder begeleiding willen wonen. 

●  24-uurszorg: begeleiding en ondersteuning, passend bij de zorg- 
 vraag en in onderling overleg afgestemd 
●  Samen met je familie/je wettelijk vertegenwoordiger vinden we het  
 fijn om na te denken over jouw zorgbehoeften en ondersteuning 
●  De begeleiders vormen een professioneel team en kennen je 
 mogelijkheden, behoeften en wensen
●  Persoonlijke aandacht waarbij je eigen ontwikkeling en groei 
 voorop staat, in je eigen tempo 

50 appartementen
●  20 appartementen: begane grond
●  20 appartementen: eerste verdieping
●  10 appartementen: tweede verdieping

In het gebouw vind je: 
●  97.880 stenen
●  53 schuifdeuren
●  236 binnendeuren
●  29.040 wandtegels
●  139 zonnepanelen
●  3.848 m2 vloerbedekking

●	 Een woongroep met eigen appartement van ongeveer 45,5 m2,  
 voor individueel gebruik
●  Een appartement heeft een eigen woonkamer, slaapkamer, bad- 
 kamer, berging en een keukenblok 
●  Per 10 appartementen is er 1 gezamenlijke woonkamer met 
 balkon en 1 gezamenlijke keuken 
●  Een tuin en een binnenplaats met diverse zitplaatsen
●  De inrichting van het appartement en de gezamenlijke ruimtes is  
 huiselijk en sfeervol 
●  Zorgaanpassingen zoals rolstoelvriendelijke, drempelloze indeling,  
 een antislip douchevloer en 2 zorgbadkamers 
●  Slimme zorgtechnologie, die efficiënte zorg mogelijk maakt, 
 met méér aandacht, veiligheid en comfort
●  Een centrale lift

Waarom is het fijn wonen in Heel? Je hebt hier alles wat wonen en 
leven fijn maakt binnen handbereik. 

Het dorp Heel is een van de oudste en grootste dorpen in Midden- 
Limburg en is onderdeel van de gemeente Maasgouw. 

Het centrum van Heel ligt dichtbij Hof van Heel. Hier kun je belang- 
rijke voorzieningen vinden en er liggen diverse winkels. Wil je met 
het openbaar vervoer reizen? Ook dat is mogelijk in Heel. 

Verder vind je op het Daelzicht terrein in Heel een bos, een dieren-
weide, visvijvers, een sporthal en een zwembad.  

Kortom, niet alleen voor je dagelijkse behoeften maar ook om te 
ontspannen biedt Heel verrassend veel!

Alles op een rijtje
 

Hof van Heel

Waar

Voor wie

Ondersteuning  

Aantal 
appartementen 

Hof van Heel
weetjes

 
Voorzieningen

Omgeving
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Disclaimer
Deze brochure heeft Daelzicht met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de 
informatie uit de brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele drukfouten 
en/of wijzigingen voortvloeiend uit voorschriften of wijzigingen in maatvoering of ma-
teriaalkeuze die tijdens de voorbereiding en/of uitvoering noodzakelijk blijken worden 
uitdrukkelijk voorbehouden. Genoemde maten zijn bij benadering. De weergegeven 
afbeeldingen, kleuren en inrichting van plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om een 
impressie van het nieuwbouwproject te geven. Kijk voor meer informatie over Daelzicht 
op www.daelzicht.nl. 

Tot ziens in
Hof van 
Heel
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