Wellness en … de ondernemersgeest
“Om succes te hebben moet je weten wat je doet, houden van wat je doet en geloven in wat je
doet. De essentie van de versnellingsagenda en daardoor ook ons Wellness-project is dat Limburgse
bedrijven kennis met elkaar gaan delen, meer met elkaar gaan samenwerken, waardoor nieuwe
producten, andere productiemethoden, kortom nieuwe kansen ontstaan”. Met deze woorden
verwelkomde burgemeester Constant Nuytens vorige week een nieuw chocoladeproduct, dat als
eerste te koop is bij de Valkenburgse ondernemer Frank Visser.
De gemeente Valkenburg aan de Geul, maar ook de regio, geloven in de kansen op het terrein van
wellness. Kansen waar ook ondernemers op inspelen. De primeur van de nieuwe chocolade past dan
ook perfect bij hetgeen de gemeente wil met de wellnessboulevard. Ondernemers bij elkaar
brengen die elkaar stimuleren, die synergie creëren door gezamenlijk in te spelen op het thema
wellness. En juist door deze gezamenlijkheid iets te bieden hebben, kritische massa op het terrein
van wellness creëren, waardoor aantrekkingskracht uitgeoefend wordt op nieuwe groepen van
consumenten.
Gezonde chocolade
Chocolade is al vele jaren in vele variëteiten op de markt. Door echter een nieuwe
productiemethode toe te passen, krijgt de nieuwe chocolade eigenschappen die meer passen bij
wellness, bij gezond leven.
Door een ander productieproces toe te passen heeft topproducent Callebaut namelijk chocolade
ontwikkeld met nieuwe eigenschappen. Eigenschappen die bij het normale productieproces verloren
gaan. Het nieuwe product heeft de doopnaam Articoa gekregen. De nieuwe chocolade bevat
polyphenols en beschermt daardoor het lichaam tegen zogenaamde schadelijke vrije radicalen.
Vrije radicalen die onder andere ontstaan door stress of door het proces van ouder worden. Volgens
recent onderzoek bevorderen vrije radicalen
het
verouderingsproces
en
zijn
zij
verantwoordelijk voor het afnemen van
bepaalde functies als zien. Polyphenols zijn
belangrijk omdat zij onder meer een positief
effect hebben op het hart, op de bloeddruk
en het risico van bepaalde soorten kanker
verlagen.
Chocoladedruppels
Frank Visser gaat de chocolade aanbieden in
de vorm van druppels. Vele druppels,
gefilterd door de in onze gemeente
aanwezige kalklagen (mergel), vormen
immers de basis van onze sprankelende
bronnen en ons thermale bronwater. Maar
druppels kunnen ook geassocieerd worden met de veelheid aan aanwezige voorzieningen en kansen
op het terrein van wellness. Voorzieningen en kansen die verbonden moeten worden in een keten
van samenwerking, in een concept van wellness.
“Eén druppel heeft weinig kracht en betekenis. Bij meerdere druppels verandert het beeld. De
kracht van een waterval is tenslotte niets anders dan vele druppels die samenwerken. En dit laatste
is nu precies wat wij willen. Samen de kansen voor Valkenburg aan de Geul en de regio
verzilveren”, aldus de burgemeester.

