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Beste
dorpsgenoten,

De eerste maanden van 2016 zijn
omgevlogen, vastelaovend, Pasen en
Koningsdag alweer achter de rug.
Vorige week kwam een van mijn
vriendinnetjes
terug
van
een
onvergetelijk gave reis naar NieuwZeeland. Ze had een boekje meegenomen met de veelzeggende titel:
What if? Want stel je eens voor what if,
wat als de zon in het westen opkomt,
of als het sneeuwt in de zomer, wat
als al het water veranderd in zand? Of
dichterbij huis, wat als ik dat fotolijstje
aan de andere muur had opgehangen,
wat als ik op tijd thuis was geweest
voor het eten of wat als ik het huis niet
had gepoetst? Interessant om van tijd
tot tijd hier eens bij stil te staan.
Deze uitgave van de Dorpskrant
hoefden wij ons alleen maar druk te
maken over de vraag wat als we te
weinig pagina’s hebben voor alle
verhalen?
De redactie ging op visite bij de
directrice van basisschool Kom.
Mijn en we besteden aandacht
aan het jubileum van ons gemeenschapscentrum de Hamar en joekskapel de Hölter Brök.
Wat als we een pracht zomer tegemoet gaan? Ik zeg een zonnebril,
zonnebrandcrème en een goed
humeur takes it all.
					
Stephanie Kox
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Eindelijk de lente meldt zich

Efkes veurstelle… Blaoskapel de hölter brok
Dat een muziekkapel een
jubileum viert is geen wereldnieuws. Als een muziekkapel echter haar 40
jarig jubileum viert dan kan
men stellen dat ze bestaansrecht hebben. Zo is
het inderdaad met de Hölter Brök, ze zijn stevig geworteld hier in Belfeld en
verre omgeving.

Nou mogen wij uiteraard over deze winter niet klagen, maar toch is iedereen blij dat we
een streep door de winter kunnen zetten.
Voor Harie is de lente ongetwijfeld het mooiste jaargetijde. De eerste bloeiende bomen,
narcissen, krokussen en hyacinten die zo naar de lente ruiken, laten zich weer zien. En ook de
eerste vogels die proberen of ze nog kunnen zingen en de groene waas die langs de boomtakken
hangt. Een teken dat de eerste broze blaadjes weer te voorschijn komen.
Maak je een wandeling door de mooie buiten gebieden, die we gelukkig in Belfeld nog hebben,
dan tref je dartelende lammetjes aan, dan is het echt wel duidelijk: “ut veurjaor kump deraan”.
Zoals jullie inmiddels in de gaten hebben, heeft Harie niks met de winter. Het is veel te vroeg
donker en dat motiveert de heren inbrekers weer om her en der een bezoek te brengen. Een
stok achter de deur hebben, is dan een vaak gehoorde uitspraak. Maar of dit een middel is om
de inbrekersgolf, die we toch wel hebben gehad, te stoppen is de vraag.
Misschien dat de volgende tip wel werkt. Een bekende van Harie legt iedere avond voor dat hij
“ônger de daekens kruup” 20 euro op de keukentafel . Hier legt hij een mooi geschreven briefje
bij waarop hij keurig verwoord: heren inbrekers dit is alles wat ik bezit. Doe vooral geen moeite
om verder te zoeken, zelfs ik vind hier niets meer. Ieder morgen kan hij het briefje weer in de
portemonnee terug steken.
Op het moment dat Harie op de toetsen aan het hameren is gebeurden er twee bedroevende
zaken. De aanslag in Brussel en de dood van Johan Cruijff. Vooral Brussel is wel erg nabij. Zo
zit de wereld momenteel dus in elkaar: een mensenleven is niets meer waard. Triest, laten we
hopen dat iedereen eens zijn gezonde verstand gaat gebruiken.
Verder wil Harie de invullers van de enquête over het lezen van de dorpskrant bedanken, bijna
30% van onze zeer geachte lezers heeft de moeite genomen om die in te vullen. Uiteraard is dit
veruit het grootste percentage in heel groot Venlo. Hier mogen we terecht trots op zijn. Maar
hoe het met Uw lijfblad verder gaat, is nog steeds onzeker.
Rest me nog al die vrijwilligers te bedanken die er aan mee geholpen hebben dat “Belvend
sjoen waas”. Hopelijk blijft dat een hele tijd, zodat we in het komende voorjaar te voet op de
fiets of met een ander vervoermiddel volop kunnen genieten van “ut sjoene Belvend” in een
lekkere voorjaarszonnetje.
Weej zeen ôs,
Harie

Het begon allemaal in het legendarisch cafe “de Boer”. Een aantal optochtdeelnemers uit de agrarische sector kwam bij elkaar omdat men onder de optocht gezellige muziek miste. Dit was op zondag
30 oktober 1977. Het begin zal best moeilijk geweest zijn, veel leden hadden nog nooit een instrument in hun handen gehad. Ze hadden meer ervaring met schoffel en schop. Onder hun eerste voorzitter Lambert Driessen begon men aan de klus, Men repeteerde in 35 jaar lang in de rozenkas van
Driessen, hierna nog in de tuinderkassen van van Haef en Jacobs. De repetitielokalen lagen allemaal
achter de Hölter Brök .
De eerste dirigent was Sjraar Derks, gevolgd door Hendrik Havens. Momenteel is Jan Schattorië de
dirigent. Inderdaad maar drie dirigenten in 40 jaar, wat op zich ook al bijzonder is. Het bestuur in dit
jubileumjaar bestaat uit Geert Gitmans voorzitter, Theo Heijnen secretaris, Michel Metten penningmeester en Dré Peeters en Tom Schattorië bestuursleden. Men wilde geen joekskapel worden de
Tsjechische en Bomische muziek had hun voorkeur. Al wordt er voor de carnavalstijd uiteraard vlijtig
geoefend op de carnavalsmuziek. Op dinsdagavond is de vaste repitieavond in de Jungle van 20.30
tot 22.30 uur. De opkomst op de repetitieavonden is erg goed te noemen. Nieuwe leden zijn altijd
welkom mocht u interesse hebben bezoekt dan eens vrijblijvend een repitieavond. De kapel bestaat
momenteel uit 25 leden, en 4 B leden. Vanaf het begin zijn Sef Boonen en Ben Melis spelend lid.
De activiteiten die de Hölter Brök in een jaar tijd ontplooit zijn erg divers. Door het samen werken met
schutterij Sint Urbanus moeten ze op de tijd optreden. Het bezoeken van der bondsfeesten en het
oud Limburgs schuttersfeest is inmiddels vanzelf sprekend. Verder speelt men voor het rheumafonds
– hierrezitting –carnaval – kasteelfeesten Arcen - wijnfeesten in Zeltlingen aan de mosel. Ook de oud
ijzer actie mogen we niet vergeten. Een activiteit doen ze niet meer, ze zijn niet meer het huisorkest
van de boeren bruilof. De wijnfeesten worden dit jaar voor de 28ste keer bezocht. Degene die nu
wijnboer zijn hebben ze op zien groeien. Bij het 25ste bezoek werd hun een monument aangeboden,
prachtige foto’s van de groep bovenop een wijnberg met tweetalige uitleg. Als men in de beurt is
wandel er eens naar toe.
Het jubileumjaar zijn ze gestart met een concert in samenwerking met de harmonie kunst na arbeid
en de Malmaaszengers. Er werd heel positief gereageerd op deze uitvoering. Verdere activiteiten in
dit 40 jarig jubileumjaar zijn een concertreis naar Winterberg met eega”s. Uiteraard de wijnfeesten aan
de mosel en in november de Ceceliaviering met de huldiging van de jubilarissen. Zo u heeft kunnen
lezen een gezelschap dat niet meer uit Belfeld weg te denken is en wij hopen dat we de Hölter Brök
nog lang in ons midden mogen hebben.
Har Schreurs
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Maatwerkteam gemeente Venlo… voor kwetsbare ouderen

Efkes voorstellen: Anouk van Lierop, directrice basisschool Kom.Mijn

Het maatwerkteam is een samenwerking van Proteion, de Zorggroep en gemeente Venlo. Dit
team bestaat uit maatwerkcoaches die passende daginvulling voor kwetsbare ouderen realiseren.
Het betreft voornamelijk eenzame, depressieve of licht dementerende ouderen, die ondersteuning
kunnen gebruiken bij het vinden van een zinvolle en waardevolle invulling van hun dag.

Vanaf 1 augustus 2015 heeft basisschool KOM.MIJN in Belfeld een nieuwe
directrice. De in Hout-Blerick woonachtige Anouk van Lierop (45) laat een
frisse wind waaien door KOM.MIJN. De redactie bezocht de nieuwe directrice op haar nieuwe werkplek waar de deur al voor ons open stond.

De daginvulling zal zo dicht mogelijk in de eigen buurt en wijk van de ouderen gezocht worden. Zo kan
de open inloop van het Huis van de Wijk bij uitstek geschikt zijn om op maat daginvulling te bieden, maar
ook een vereniging of aansluiten bij een bestaande activiteit behoort zeker tot de mogelijkheden.

Anouk van Lierop is niet helemaal onbekend met het dorp. Jaren geleden heeft ze
wel eens getennist bij TC De Poelder en heel vroeger had ze daar zelfs een bijbaantje. Tegenwoordig houdt ze het bij haar oude liefde: badminton, al is dat weliswaar meer voor de
gezelligheid. Anouk, zelf ook moeder van twee kinderen, vertelt dat ze is begonnen als leerkracht in het
onderwijs. De laatste zeven jaar was ze actief als teamleidster bovenbouw, waarvan het laatste jaar als
plaatsvervangend directeur. Toen kwam deze prachtkans op basisschool KOM.MIJN voorbij. “Voor mijzelf is het ook een grote uitdaging om een grotere school, met een gemiddeld aantal leerlingen dat ligt
tussen de 400-450, aan te gaan. Ik vind duidelijkheid en openheid erg belangrijk. Daarom hebben we
vanaf het begin alles opnieuw tegen het licht gehouden, met de achterliggende gedachte “waarom doe
je dingen op een bepaalde manier, kan dat ook anders en kan dat ook nog beter?” vertelt Anouk.

De maatwerkcoach richt zich op het ontwikkelen en/of aanpassen van de omgeving/activiteiten zodat
alle mensen kunnen deelnemen, óók als het moeilijker wordt. Het maatwerkteam is tevens beschikbaar
als ondersteuning voor de mantelzorger, de professionals in de wijk en de vrijwilligers. Het team functioneert als een voorliggende voorziening en werkt ambulant.
Bent u op zoek naar een passende daginvulling neem dan contact op met dit team. Voor Belfeld is Anja
Borger de verantwoordelijke persoon. Zij is bereikbaar maandag en woensdag op telnr: 0644349482, of
per mail: aborgermaatwerkteam@huisvandewijk.nl.

Op de vraag hoe deze nieuwe baan bevalt antwoord de directrice volmondig “goed”. “Wat ik in het begin
lastig vond, was dat er hier in het dorp geen concurrentie is van andere basisscholen. Dat betekent dat
ouders vaak geen andere keuze hebben en dat het dus belangrijk is dat ons onderwijsconcept bij veel
leerlingen en ouders aansluit. Over de communicatie van- en naar ouders toe heerst ontevredenheid.
Een enquête hierover en het recentelijk gehouden oudertevredenheidsonderzoek geeft duidelijke aanknopingspunten. Hierover zijn we in gesprek gegaan met leerkrachten, de medezeggenschapsraad,
leerlingen, maar ook met ouders, want hun mening is erg belangrijk voor ons!” Als school zijn we daar
serieus mee aan de slag gegaan.
De drijfveer en passie van van Lierop is heel duidelijk: het zo goed mogelijk doen, voor zoveel mogelijk
kinderen, zodat ze in een fijne en prettige omgeving kunnen groeien. Het unieke onderwijsconcept van
basisschool KOM.MIJN draagt daar zeker aan bij volgens de directrice. Samen met Drs. Alex van Emst, die
helaas is overleden, werd gewerkt aan het vorm geven van het ‘nieuwe leren’. Dit nieuwe leren komt tegemoet aan de individuele behoeften,
interesses en talenten die reeds
aanwezig zijn bij een leerling.
We sluiten het gesprek af met de
mooie woorden van Anouk van
Lierop: “Voor de toekomst is mijn
streven om er samen voor te zorgen dat de KOM.MIJN weer een
school is waar leerkrachten, ouders
en leerlingen trots op kunnen zijn!”
Claudia Venbrucx
Stephanie Kox
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Good Gedaon

Voorstellen... Karlijn Versteegen

Door de Dorpsraad werd in 2006 een onderscheiding ingesteld: de “Good Gedaon”. Deze onderscheiding kan worden toegekend aan een persoon of organisatie, die zich op buitengewone
wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Belfeldse gemeenschap. Het is een in brons gegoten beeld, circa 15 cm hoog, ontworpen door de Belfeldse kunstenaar Sjer Jacobs.

Beste bewoners,
Leuk om kennis te maken. Mijn naam is Karlijn Versteegen en ik
woon samen met mijn man en twee kinderen in Venray. Vanaf mei
2015 ben ik actief als bewonersondersteuner in de gemeente Venlo. Ik ben momenteel werkzaam in Tegelen op de Heide en Belfeld.
Als bewonersondersteuner ondersteun, adviseer en faciliteer ik bewoners en maatschappelijke organisaties bij hun initiatieven in de
wijk. Hierbij leg ik verbindingen binnen bestaande en (nog) niet bestaande netwerken en breng ik mensen bij elkaar op basis van gemeenschappelijke wensen en ideeën. Ik hou ervan om met mensen
met verschillende achtergronden te werken en geloof dat iedereen
een talent heeft dat hij of zij in kan zetten voor de wijk. "Als iedereen
de bloemetjes eens buiten zet wordt de wijk een stuk mooier!"

Een selectiecommissie besluit, op voordracht vanuit de Belfeldse gemeenschap, over de toekenning van de “Good gedoan”. Zij hanteren hiervoor een aantal criteria. In 2006 werd de eerste
“Good Gedaon” toegekend aan Geert Goossens voor het doen van vrijwilligerswerk. De onderscheiding werd in 2015 toegekend aan Stichting Cultuur en Sport. Deze Stichting heeft zich de
afgelopen jaren ingezet voor het voortbestaan van de Kermis o.a. door het organiseren van de
kermisloop.
De Dorpsraad is voor 2016 bezig met het samenstellen van een lijst van personen of organisaties
die zich hebben ingezet voor de Belfeldse gemeenschap. Via deze weg roept zij de inwoners van
Belfeld op personen of organisaties te nomineren. Namen met de reden waarom deze genomineerd worden kunt u indienen via een email aan de redactie van de Dorpskrant of vul onderstaande bon in. Deze kunt u op Burg. Kesselstraat 1 in Belfeld in de brievenbus deponeren.

✁

Wilt u ook graag iets opzetten in de wijk om de leefbaarheid te vergroten of heeft u een idee maar
weet u nog niet precies hoe u dit het beste aan kunt pakken? Of wilt u gewoon gezellig een praatje
maken? Neem gerust contact met mij op, dan ga ik graag met u in gesprek!
Karlijn Versteegen
k.versteegen@synthese.nl
06-44281619

Naam en telefoonnummer van voordrager:
Naam van genomineerde:

Computeren in 't Prônk-Eppelke

Reden van nominatie:

Sinds januari 2010 worden er in het Prônk-Eppelke te Belfeld computerlessen gegeven voor beginners. Bovendien zijn er inloopmiddagen voor diegenen, die vragen of computerproblemen hebben.
Elke maandagmiddag van 14.15 uur tot 16.15 uur zijn er vrijwilligers aanwezig, die u proberen
te helpen met Ipad, tabblad, Iphone, mobiletelefoon, laptop en kleine basis computerproblemen. Graag uw eigen mobiele apparaat meenemen. Het volgen van een workshop, bv. 3 maal 2
uur, foto bewerken in Picasa hoort ook tot de mogelijkheid.
In 't Prônk-Eppelke zijn 4 computers waar aan gewerkt kan worden maar een eigen laptop meenemen geniet de voorkeur. Per workshop kunnen maximaal 4 mensen deelnemen.
Dit alles tegen een kleine vergoeding.
Op vrijdagmorgen van 10.15 uur tot 11.45 uur kan iedere inwoner uit Belfeld en omstreken binnenlopen bij het Prônk-Eppelke om daar wegwijs te worden gemaakt met de computer.
Men leert er bijvoorbeeld: typen, taaloefeningen, rekenoefeningen, spelletjes en nog veel meer.
Dit alles is geheel vrijwillig: niets moet en alles mag. Daarbij is de vrijdagochtend geheel gratis.
(koffie of thee €1.- )
Kom eens vrijblijvend kennismaken met het Huis van de Wijk gevestigd in het Prônk-Eppelke en
laat u informeren over alle activiteiten.
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Foto's o.a door Margré Hunnekens
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40 jarig bestaan Stichting de Hamar
40 jaar geleden, op 7 mei 1976 werd door notaris mr.S.Kerpen uit Tegelen de officiële stichtingsakte van de Hamar verleden. De doelstelling van de stichting was destijds de leefgemeenschap van
Belfeld de mogelijkheid te bieden tot het ondernemen van sociale, culturele en recreatieve activiteiten, gericht op ontplooiing en ontspanning van Belfeldse individuen en groeperingen. Anno 2016,
40 jaar later, is deze doelstelling nog steeds van kracht, de Hamar vervult nog altijd een belangrijke
functie binnen de Belfeldse gemeenschap.
Ontwikkeling nieuwe Hamar
Op 12 september 2010 tekenden de gemeente Venlo en Woonservice Urbanus de realisatie overeenkomst en een nieuwe fase werd ingezet. Jaren van gesprekken en vergaderingen zijn hieraan
vooraf gegaan. De 33 jaar oude Hamar vertoonde bouwkundige gebreken en de installaties waren
sterk verouderd, waardoor het energie verbruik zeer hoog was. Op 1 juli 2011 werd aan het personeel, vrijwilligers en verenigingen een laatste activiteit aangeboden voordat de slopershamer zijn
werk zou gaan doen. Nadat de Hamar van binnen helemaal ontmanteld was, werd op 3 oktober
2011 met de sloop begonnen. Binnen een paar weken was er niets meer over van het voormalige
oud gemeentehuis en de Hamar. Alleen de sporthal en de bibliotheek bleven intact. Het duurde tot
15 maart 2013 voordat de nieuwe Hamar bouwtechnisch kon worden opgeleverd.
Vanaf 15 maart 2013 begon het echte werk: het inrichten van een compleet nieuw gebouw. Het waren
zeer drukke tijden voor het personeel en bestuur om alles gereed te krijgen voor de officiële opening
op zaterdag 8 juni 2013. Op zondag 9 juni 2013 werd de nieuwe Hamar voor de hele Belfeldse bevolking open gesteld. Het was een komen en gaan van de vele belangstellenden. Iedereen was het erover eens: architect Jeanne Dekkers Architectuur te Delft heeft een modern gebouw, passend in de
dorpskern van Belfeld gerealiseerd, voorzien van alle moderne technieken. Voor een duurzame klimaatbeheersing zijn 14 buizen van 140 meter de grond in geslagen. In het gehele gebouw is energiezuinige verlichting aangebracht. Hierdoor zijn de energie kosten zeer laag! De wens van het huidige
Stichtingsbestuur is nu nog het aanbrengen van 198 zonnepanelen die voor een kostenverlaging van
het stroom verbruik moeten gaan zorgen. Het wachten is op de Provincie en/of de gemeente tot er
weer een subsidie ronde voor energiezuinige maatregelen wordt aangekondigd. Pas als ook dit gerealiseerd is kunnen we stellen dat de Hamar voor de toekomst zeer energie zuinig is.
Gezondheidscentrum
In de nieuwe Hamar werd door Woonservice Urbanus een gezondheidscentrum aangebouwd. Kies
Mondzorg en Fysiotherapie Janssen/Stammen maken van dit centrum gebruik. Wellicht dat de
Belfeldse huisartsen praktijk in de toekomst hieraan wordt toegevoegd. De ruimte hiervoor is aanwezig. De bibliotheek heeft tijdens de bouwperiode ook een metamorfose ondergaan. Belfeld beschikt over een uitgebreide bibliotheek waar jong en oud dagelijks vanaf 10 uur terecht kunnen. Het
is van groot belang dat de Belfeldenaren van deze voorziening gebruik blijven maken. Zo niet, dan
lopen we het risico dat de bibliotheek over een niet al te lange termijn haar deuren sluit en verliezen
we in Belfeld een zeer belangrijke voorziening. De Hamar is uitgerust met 3 vergaderlokalen die in
een handomdraai ook tot één lokaal kan worden omgebouwd. Door de gemeente Venlo is de Hamar ook als trouwlocatie aangewezen. Verder beschikt de Hamar over een grote zaal met een riant
podium dat door de regelmatige gebruikers (korenavonden, toneel- en muzikale uitvoeringen en
carnavals activiteiten) als zeer functioneel betiteld wordt. Een goede akoestiek in deze zaal is gewaarborgd. In deze grote zaal is ook de beugelbaan ondergebracht die - als er geen activiteiten in
de grote zaal plaatsvinden - altijd open ligt. Zowel recreanten beugelaars als beugelvereniging DOS
maken hier wekelijks gebruik van.
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Het hele gebouw is voorzien van een beeld- en geluidssysteem. Ieder lokaal is apart te schakelen
waardoor in de grote zaal andere activiteiten kunnen worden georganiseerd dan in de vergaderruimtes. Het horeca gedeelte met functionele keuken zorgt ervoor dat vele mogelijkheden geboden
kunnen worden. Onze beheerders kunnen u een gepast aanbod doen. In zomerdag is het buiten
terras een heerlijke plek om even bij te komen van de dagelijkse beslommeringen. De Hamar is
dagelijks geopend vanaf 10.00 uur tot 01.00 uur. In de weekenden is de openstelling afhankelijk van
de activiteiten die of in de sporthal of in het sociaal cultureel gedeelte plaatsvinden.
Sporthal
De in 2013 gerenoveerde sporthal biedt de komende jaren alle
mogelijkheden om diverse sporten te beoefenen. Diverse verenigingen alsmede de basisschool de Kom.mijn maken hier
dagelijks gebruik van. De sporthal beschikt tevens over 2
squashbanen.
Huis van de Wijk
Vanaf 2013 heeft de Hamar samen met het Prônkeppelke de
status Huis van de Wijk. Huis van
de Wijk is geen fysiek gebouw maar een begrip: een plaats waar iedere inwoner gebruik van kan
maken. Op dit moment zijn beide organisaties doende de activiteiten op elkaar af te stemmen. Elders leest u hier meer over. Vanaf januari 2016 is in de Hamar ook het Informatie- en Adviespunt
gevestigd. Iedere donderdagmorgen kunnen inwoners met vragen op allerlei gebied terecht van
10.00 uur tot 12.00 uur. Iedereen kan vrij binnen lopen en wordt te woord gestaan door daarvoor
opgeleide vrijwilligers.
Exploitatie Hamar
Door de gemeente Venlo en Woonservice Urbanus zijn eisen gesteld m.b.t. de exploitatie. Voor het
Stichtingsbestuur een uitdaging aan deze eisen te voldoen om zodoende de Hamar, ook voor de
toekomst, financieel gezond te houden. Om een financieel gezonde Hamar te exploiteren ontkomen we er niet aan om huur- en consumptieprijzen in rekening te brengen. Doen wij dit niet dan zal
dit onherroepelijk consequenties voor de nabije toekomst betekenen. Uiteraard is het de taak van
het Stichtingsbestuur om de huur- en consumptieprijzen op een zo laag mogelijk tarief te houden
zodat (sport) verenigingen van de Hamar gebruik kunnen blijven maken.
Ook U kunt uw bijdrage leveren aan het in standhouden van zo’n belangrijke functionele voorziening
in Belfeld door regelmatig de Hamar te bezoeken als er concerten, sportwedstrijden, repetities en nog
vele andere activiteiten georganiseerd worden. De verenigingen die zich de moeite nemen een concert, een toneelstuk of andere activiteit voor de Belfeldse bevolking te organiseren hebben ook uw
steun hard nodig en verdienen zeker uw belangstelling. Als we hier met z’n allen van doordrongen zijn
kunnen we met een gerust hart het 50 jarig bestaansfeest van de Hamar tegemoet zien.
Voor meer informatie en tarieven kunt u terecht op: www.dehamar.nl.
April 2016
Jacques Geurts voorzitter
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Kleurplaat

Wijkbus
Sinds 23 februari rijdt Uw Wijkbus voor bewoners met een sociale en/of fysieke beperking,
van Tegelen-Op de Heide-Steyl en Belfeld.
Velen weten de Wijkbus al te vinden voor hun vervoerswensen. Zo zijn er inwoners die met de Wijkbus boodschappen gaan doen, samen gezellig gaan lunchen, gewoon bij familie op bezoek gaan,
een rit reserveren voor een afspraak in het ziekenhuis of bij hun huisarts, een Huis van de Wijk willen
bezoeken. Uw Wijkbus rijdt van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur.
Vanaf april kunt u ook mee met uitstapjes. Wat staat er zoal op het programma: deelnemen aan een
workshop bloemschikken, gaan winkelen, bezoek aan de kasteel tuinen Arcen, bezoek aan de Jochemhof. De uitstapjes vinden meestal in de middaguren plaats. Meer informatie over het programma vindt u op de posters in het huis van de Wijk en op www.uwwijkbus.nl.
U kunt ook zelf ideeën aandragen voor uitstapjes. Misschien wilt u een keertje naar de bioscoop of
naar het theater. Geef uw idee door via het e-mailadres: info@uwwijkbus.nl
Een rit kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 18.00 uur en 20.00 uur, reserveren via telefoonnummer 06 15 24 62 17. Via dit telefoonnummer kunt u ook de uitstapjes reserveren.
Op onze website www.uwwijkbus.nl staat alle informatie over Uw Wijkbus. Ook als u als vrijwilliger
aan de slag zou willen gaan, kunt u terecht op onze website voor meer informatie.
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COLOFON

S E R V I C E N U M M E R S
Het servicepunt Stadsbeheer van Gemeente Venlo
is bereikbaar tussen 08.30 uur en 16.30 uur
U kunt voor onderstaande zaken gratis bellen met
14077 of mailen naar info@venlo.nl
n Groenvoorzieningen
n Reiniging
n Onderhoud wegen/straten
n Straatverlichting
n Honden(poep) overlast
n Ongedierte bestrijding
n Leefmilieuzaken
n Heroïnespuiten
n Gladheidbestrijding
n Rioolverstopping
(na 16.00 uur en in het weekend kunt u contact opnemen
met een rioolontstoppingsbedrijf)
Informatielijn Sociale zaken 14077
Elke werkdag van 9.00 uur – 17.00 uur
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 0900-1404
CIZ voor al uw aanvragen over Zorg, Wonen en WWG
Bedrijven contactpunt 359 67 80
Burgerzaken is in Venlo bovendien geopend
op donderdag van 17.00 uur – 20.00 uur, behalve voor aangiften
stand, vestiging uit het buitenland en aanvragen naturalisatie.
Wijkgerichte aanpak 359 62 46
Overlast drugs 0900 8844
Alarmnummer (spoedeisend),
ambulance; brandweer; politie 112
Politie (niet spoedeisend) 0900 8844
Gehandicaptenraad 463 38 85
De WegWijZer
Voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg
Website: www.wegwijzer-nml.nl
Stichting Wel.kom 077 - 326 66 66
Actief op het brede terrein van welzijn, activering, kinderopvang,
peuterspeelzaalwerk, natuur en milieueducatie
Postbus 656, 5900 AR Venlo
Website: www.welkom.nl
Dorpsraad Belfeld: dorpsraadbelfeld@hotmail.com
Voor meer gegevens verwijzen wij u naar
de gemeentelijke informatiepagina in het E3 Journaal
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