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Lekker wandele

BESTE
DORPSGENOTEN,

het is begin juni. Zo’n 10 miljoen
Nederlanders zijn inmiddels
minimaal één keer gevaccineerd. Het aantal overlijdens
en opnames in ziekenhuizen
neemt af. Er komen meer versoepelingen: sportmogelijkheden, winkels, horecagelegenheden, etc. mogen hun deuren
weer wagenwijd openzetten. De
economie kan weer op gang komen.
Kortom: het ‘normale’ leven van voor de
pandemie komt beetje bij beetje terug. Maar…
komt die oude en o zo vertrouwde maatschappij
wel terug? Steeds meer mensen zijn ervan overtuigd geraakt, dat de mensheid deze planeet toch
echt anders moet gaan behandelen. Een gigantisch
klimaatprobleem moet opgelost worden, hoewel
velen daar anders over denken! Het wordt een
spannende tijd…
Ondanks alle beperkingen is het de redactie weer
gelukt om een (in onze ogen) mooie en lezenswaardige Dorpskrant samen te stellen. Ondanks alles
wat niet kan, zit de Dorpsraad niet stil… De redactie
is op bezoek gegaan bij de huisartsenpraktijk. Wat
betekende corona voor hen? Ook fysiopraktijk Jansen & Stammen kreeg te maken met coronapatiënten, maar ook met een gedeeltelijke vernieuwbouw.
Wim Naus (wie kent hem niet!) vertelt met passie
over ‘zijn’ muziek. Voor menigeen zal bij het woord
postcrossing geen lampje gaan branden. Dat mag,
maar het wordt dan wel tijd om over de hobby van
Yvonne van der Velden te lezen. De redactie stelt
een 100-jarige voor: de firma Op het Veld bereikte
op 21 juni die mijlpaal. In de column wordt de mooie
Belfeldse omgeving beschreven. Juweeltjes van
foto’s, gemaakt door leden van de Fotogroep Belfeld, zijn te vinden op de voorkant en op de fotopagina. Kortom: veel kijk- en leesplezier.
Stan van der Velden
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C o l um n …

Lekker wandele…

Dit veurjaor wilt ’t neet ech vlotte met de
temperatuur. Volleges waerman Thijs Seelen is
de meimaond te kaad! Ouch is ’t bienao óngekend naad. ‘Hier en daar een bui’ beteikent nao
lange tied wir ens ‘hier’ en neet mieër ‘daar’.
Mien vrouw en ich probere d’r idderen daag op oet
te gaon veur ein wandeling. Zoeë ouch op deze
morge. Óndanks de dreigende wolke die ’t waer
baeter veursjpelle den de buieradar op miene tillefoon, doon we de wandelsjoon aan en loupe richting Patersböske. As se einmaol in det bos löps,
liek se euvervalle te waere door ein zalig geveul
van rös. Gen auto’s, aaf en toe eine wandelaer
dae zien hundje oetluuet of eine fietser. Prachtige
kleure greun kómme op dich aaf. Weej loupe en
geniete heejvan. Zeker ouch van ’t geluud van de
veugel. Maerels, vinke, duufkes, meze, roëdborsjes, de tjiftjaf en ouch eine koekoek laote zich hure.
Ein klein eikètske bekiek ós vanoet eine eikeboum.
Ömdet ’t bieësje al sjnel op ós is oetgekeke geit ’t
sjnel verder met ’t zeuke van get aetbaars en is wir
weg. As de zón opens door de wolke haer kump,
veule we geliek eur wermte en zien de plante
langs de paad nag kleurrieker den veurhaer. Opvallend is wievuuel saorte blömkes heej greuje en
bleuje. Behalve paerdeblome zeen weej ouch de
minder bekende gaele sjtinkende gouwe, de witte
akkerhornbloom en het lilakleurige robertskroet.

gaele sjtinkende gouwe

Natuurlijk sjteit d’r ouch fluitekroet en zuuet ‘t op
plaatse gael van ’t koeëlzaod. Iets hoeëger bleuje
de liesterbes en de meidoorn. Geweldig det frisse
en verse veurjaor det, veural as de zón sjient, dich
zón bliej ken make. Via de Paterswaeg loupe we

2

de euverwaeg euver en sjlaon den geliek wir links
aaf langs ’t sjpaor richting Ruiver. Heej sjtaon get
minder blome maar ouch heej hebbe de buim alle
kleure greun die se dich maar veur kens sjtelle. As
weej langs de jónge aanplant van eine boumkweker loupe, hure we de wink fluite langs de rotan
sjtekke die de buimkes rechop mótte haaje. Weej
loupe langs ’t letste hoes van Belvend en zeen wie
de Gaesbaek in de Sjelkesbaek sjtruimt. Fijn det de
Gaesbaek wir water haet…
As weej door d’n tunnel ónger de sjpaordiek loupe,
kómme we langs de Óngerste Haof. Dao achter ligk
ein kepelke. Nao hónderd maeter gaon weej links
van de waeg eine paad in richting Paterswieërd.
Wie lieëger dae paad ’t dal van de Sjelkesbaek inlöp, wie nater dae wuuert. Sjpannend allemaol. We
loupe via ein bröck de baek euver en zeen baove
ós reste van moere die vruger door de paters van
de Hoof zien gebouwd öm ’t water taege te haaje
öm sjtroum op te wekke. Det waas in ’t begin van
de twintiger jaore van de veurige ieëw. Now sjteit
heej alles vol buim. Neet te geluive det heej vruger
gesjaats kós waere. We volge de paad nao baove
en kómme beej ein perceel det door boumkweker
Lappen wuuert gebroek. Óndanks de raegen van
de letste waek wuuert de zankgrónk heej flink beraegend. Weej loupe door toet aan de Paterswaeg
en waere euvervalle door ein flinke plensbuuj. Ós
parapluuj zorg d’r veur det de meiste raegen naeve
ós haer velt. As weej door ’t Patersböske truuk nao
hoes loupe kump de zón wir door. De fantastische
kleure greun kómme sjtraolend op ós aaf en ouch
de blome lieke ós ein knipuigske te gaeve….
Heerlijk zón wandeling door ein fijn sjtökske
Belvend, ein bietje d’n hemel op aerd…
Jan Peeters
PS Lastig om het dialect te lezen? Kijk dan op
www.belfeld.nu voor de versie in het Nederlands.
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Dor psraad…
Good Gedaon voor Gerrit Coumans
Door COVID-19 kon de Good Gedaon in 2020 niet
worden uitgereikt. Maar bij de eerst mogelijke gelegenheid in 2021 werd de Good Gedaon alsnog
aangeboden. Op voordracht van de Belfeldse bevolking ontving Gerrit Coumans tijdens de opening
van De Vlinderhaof het beeld met bijbehorende
oorkonde en een bos bloemen.
Gerrit heeft zich op buitengewone wijze verdienstelijk gemaakt voor de Belfeldse gemeenschap.
Hij zet zich al jaren in voor diverse Belfeldse initiatieven. Zo is hij actief betrokken bij WSV Door
Wandelen Fit, nu in de rol van penningmeester. In
de periode 1982-2018 heeft Gerrit op vrijwillige basis EHBO-lessen gegeven aan de Belfeldse jeugd
van 10 tot 16 jaar. Voor die jeugd werd in het verre
verleden de Jungle opgericht en ook daarbij was
Gerrit betrokken. Als natuurliefhebber was hij jaren
een van de kartrekkers bij de jaarlijkse opruimdag
in Belfeld. Dit kennen we nu als Belfeld groen moet
je doen, waar Gerrit ook deel van uitmaakt. Wat
in dit mooie rijtje zeker niet mag ontbreken, is zijn

Viaduct Meelderbroek
Door initiatiefgroepen, mede ontstaan vanuit de
Belfeld Ambitie Boeken, zijn de rotondes als entree vanuit Belfeld Noord in 2020 mooi opgeknapt
en ook de binnenkomst via D’n Boag heeft zo zijn
charme. Maar de entree vanuit Belfeld via het viaduct Meelderbroek (onder de A73) is een lelijke,
grauwe betonnen doos.

In 2019 is vanuit de Samenlevingsagenda een
werkgroep opgericht die met het uiterlijk van het
viaduct aan de slag is gegaan. Met de nodige
spelregels is er goedkeuring van Rijkswaterstaat
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betrokkenheid bij de werkgroep Aktief Greun Belvend, die De Vlinderhaof heeft gerealiseerd.
Met de uitreiking van de Good Gedaon willen de
dorpsgenoten Gerrit bedanken voor zijn gedreven
inzet. Belfeld hoopt dat de Good Gedaon de juiste
erkenning is voor al het goede werk dat hij verricht
heeft. Wij hopen dat Gerrit zich nog jaren zal blijven
inzetten voor de Belfeldse gemeenschap.

om het viaduct te verfraaien. Na een aantal brainstormsessies heeft de werkgroep, met behulp van
de gemeente Venlo, een drietal kunstenaars uit
onze gemeente gevraagd een ontwerp te maken.
De werkgroep heeft een programma van eisen
meegegeven, waarin de thema’s Trots op Belfeld
en Een warm welkom leidraad zijn. De ontwerpen
worden in juni aan de werkgroep gepresenteerd
met als doel om de inwoners van Belfeld, van jong
tot oud, te betrekken bij het maken van de uiteindelijke keuze. Wil jij hier ook een stem in hebben? Mail
even naar dorpsraad@belfeld.nu. We nemen dan
z.s.m. contact met je op. Aangezien de werkgroep
nul euro aan budget heeft, is met de kunstenaars
afgesproken dat het kunstwerk in fases moet kunnen groeien, mocht er in de toekomst wel budget
beschikbaar komen. Het liefst zou de werkgroep
het viaduct, inclusief het grondwerk en verlichting,
meteen goed aanpakken. Het wordt dan ook een
flinke uitdaging om de financiering rond te krijgen,
zodat het winnende ontwerp ook daadwerkelijk
uitgevoerd kan worden. Zou jij hier een rol in kunnen of willen spelen? Stuur dan een bericht naar
bovenstaand mailadres en er wordt contact met je
opgenomen. De werkgroep hoopt op veel reacties!
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Fysiotherapie Belfeld
Op een zonnige, maar frisse voorjaarsdag gaan
we op weg naar de praktijkruimte van Fysio
Fitness Jansen en Stammen op de Prins Hendrikstraat in Belfeld. Buiten zijn timmerlieden
bezig met het realiseren van een enorme aanbouw. Uiteraard getooid met een mondkapje,
het inmiddels ‘nieuwe normaal’, stappen we
naar binnen en nemen samen met Jits Jansen,
de eigenaar van deze praktijk, plaats in een behandelkamer. Nadat we ons ervan verzekerd
hebben op veilige afstand te zitten, zijn we heel
benieuwd naar de oorsprong van deze praktijk.
Dan begint Jits te vertellen.

De start
“Mijn vader, de grondlegger, is na zijn studie in Nijmegen in 1975 terug naar Limburg gekomen. Na
enkele gesprekken met Dr. Willemse besloot hij
hier in Belfeld een praktijk op te zetten. Het gemeentehuis aan de Markt was vrijgekomen. Een
mooie plek om te starten. Wel was een ingrijpende
verbouwing nodig. Om de tijd te overbruggen, nam
pa contact op met Dr. Franssen in Beesel. Deze
arts had evenals dr. Willemse geen notie van wat
een fysiotherapeut voor hen kon betekenen. Ze
stonden er gelukkig niet afwijzend tegenover. Hij
begon in 1976 in Beesel in het Groene Kruisgebouw aan de kerk, drie middagen per week. Na de
nodige bouwkundige aanpassingen kon de praktijk
in Belfeld op 2 januari 1977 worden geopend. Dr.
Dubelaar begon die dag samen met zijn echtgenote op de bovenverdieping met hun huisartsenpraktijk. De fysiotherapie was in deze tijd net de
kinderschoenen ontgroeid. Er was regelmatig overleg met de huisartsen, waardoor deze steeds meer
doordrongen waren van het nut van fysiotherapie.
Ook kozen veel mensen, die eerst in Tegelen onder
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behandeling waren, ervoor om in Belfeld verder te
gaan. De praktijk kreeg hierdoor steeds meer bestaansrecht. Het werd steeds drukker en mijn vader moest op zoek naar collega’s om alle patiënten
te kunnen helpen. Op 1 november 1979 kwam Peter Stammen het team versterken.
Omdat de omvang van de werkzaamheden steeds
toenam, besloten pap en Peter in 1981 te associëren en te gaan investeren in een nieuwe praktijk. De
grond waarop ons pand nu staat, werd gekocht.
De huidige praktijkruimtes werden gebouwd, we
zitten hier nu dus 40 jaar!”
Het verleden
“De praktijk bleef groeien. Eind 1990 ontstonden
plannen om uit te gaan breiden met een nieuw fenomeen: Fysio Fitness, sporten onder begeleiding
van een fysiotherapeut. In 1996 kwam een uitbreiding in de vorm van een fitnessruimte. Het werd
steeds drukker, er kwamen collega’s bij. Er werd en
wordt veel geïnvesteerd in scholing. Dus konden
ook steeds meer specialisaties worden ingezet,
denk aan manuele therapie en oefentherapie Cesar. Na mijn opleiding fysiotherapie in Nijmegen en
mijn studie gezondheidswetenschappen in Maastricht startte ik op 1 juni 1998. Mijn vader stopte op
31 december 2011 en vanaf die dag mocht ik dit
mooie bedrijf van hem overnemen. Ik ben toen samen met Peter en ons superteam verder gegaan.
De behoefte aan ruimte werd steeds groter en in
2013 startten we een dependance in de Hamar.
Twee jaar later, in 2015, is een derde vestiging in
het Vloot aan de Rijksweg te Reuver geopend. Op
1 januari 2019 is Peter Stammen met pensioen gegaan, sindsdien sta ik alleen aan het roer. Maar ik
heb een fantastisch en zeer kundig team om me
heen. Daar ben ik erg trots op.”
Heden
Na het relaas over de korte, maar zeer bewogen
geschiedenis, komt ons gesprek bij het heden. Het
kan bijna niet anders. We vragen naar hun ervaringen in deze coronatijd. Jits geeft aan, dat het een
onrustige tijd is met veel onzekerheid. Niemand had
verwacht dat dit virus zo’n enorme impact op iedereen zou hebben. Ook voor de praktijk heeft het
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gevolgen gehad. Tijdens de eerst lockdown moesten de deuren op slot. Dat was wel even schrikken.
Maar iedereen heeft zich toen volledig ingezet om
de meest kwetsbare mensen met beeldbellen en
oefeningen op afstand, via een speciaal softwareprogramma, te helpen. Tijdens de tweede lockdown
mochten de medische contactberoepen gelukkig
doorwerken, zij het met strenge hygiënemaatregelen. In de tussentijd was er door de beroepsgroep
een speciaal COVID-revalidatieprogramma ontwikkeld. Hiermee kunnen mensen geholpen worden,
die door COVID ziek zijn geworden en niet goed
herstellen. Deze mensen blijven vaak lang vermoeid
en verzwakt. Zij kunnen met een verwijzing van de
huisarts of specialist in de praktijk terecht voor hulp
bij het opbouwen van de conditie.
De toekomst
Zoals we in de inleiding al aangaven en zoals iedereen in het voorbijgaan kan zien, wordt er flink
verbouwd aan het pand aan de Prins Hendrikstraat. De oefenruimte wordt met 210 vierkante
meter uitgebreid. Op dit moment wordt de laatste
hand gelegd aan een enorme oefenruimte, twee
behandelruimtes en een nieuw kantoor. Eigenlijk
wordt hiermee de betekenis van de fysiotherapie
in het algemeen en voor Belfeld in het bijzonder
visueel gemaakt. Op het moment van verschijnen van deze Dorpskrant zal de opening niet lang
meer op zich laten wachten. “Onze doelstelling
is altijd gelijk gebleven. We willen mensen helpen
met hun klachten en motiveren meer te bewegen,
zelf te werken aan hun gezondheid en te komen
tot een actieve levensstijl. Het wetenschappelijke
bewijs waarom bewegen gezond is, is overweldigend. Dit geldt zowel voor lichaam als geest. De
mens kan niet zonder beweging. Bewegen is goed
voor iedereen! In de huidige, moderne samenleving
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ligt inactiviteit op de loer. Het is niet voor niets dat
het aantal mensen met zogenaamde welvaartziektes explosief stijgt. Wij willen ons steentje bijdragen om deze toename een halt toe te roepen en
er te zijn voor die mensen voor wie bewegen niet
zo vanzelfsprekend is. Bewegen als therapie is het
beste medicijn. We zijn er ook voor mensen die bewegen om zich goed en vitaal te voelen, voor meer
ontspanning of om sportieve doelen te bereiken.
Bewegen is de kern van ons bestaan. We zullen
snel onze nieuwe praktijkruimtes openen. Omdat
de namen Fysiotherapie Jansen en Stammen en
Fysio Fitness Belfeld niet meer helemaal van toepassing zijn, zal onze nieuwe naam bij die opening
bekend worden gemaakt. Een naam die de lading
zeer zeker zal dekken”, zo besluit Jits zijn verhaal.

Wij wensen hem en zijn team en daarmee
het hele dorp een gezonde toekomst!
Jan Peeters en Marie-José Boonen
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n
B e l f e l de n a re
ui tge v lo ge n …

Wim Naus

Op een woensdagmorgen eind maart, begeef ik me naar Venlo voor
een ontmoeting met oud-dorpsgenoot Wim Naus. Hij heeft me gevraagd om naar zijn opnamestudio te komen, gelegen in het pand
van ‘Volkstheater Frans Boermans’. Daar ontspint zich een gesprek
dat voor Wim uitmondt in één grote herinnering aan en herkenning
van personen en gebeurtenissen uit Belfeld. De tijd is zó om en
Wim belooft me op de vragen die ik heb, die ik altijd op schrift bij
me heb, schriftelijk een antwoord te geven.

Wim begint te vertellen:
“Geboren ben ik in 1962 aan de Bolenbergweg in
Belfeld, waar mijn ouders destijds een doe-hetzelfwinkel runden. Opgegroeid ben ik in een klein
gezin met alleen een oudere zus. Mijn opa en oma
woonden tot mijn 6de levensjaar naast ons en namen daardoor deel aan mijn opvoeding. De Wilhelminaschool, een wit houten noodgebouw, was
mijn basisschool. Met een fijn gevoel denk ik terug
aan mijn lagere schooltijd. Een klein minpuntje was
dat de klas vanaf het tweede schooljaar werd opgesplitst in twee groepen. Dit vanwege het groot
aantal leerlingen met als gevolg dat enkele vriendjes in de andere klas geplaatst werden…
Op mijn 5e verjaardag kreeg ik een kleine accordeon waarop ik mezelf de liedjes leerde, die mijn
moeder voor me zong. Vanaf de eerste klas lagere school werd ik aangemeld bij de Tegelse Muziekschool en net als mijn zus kreeg ik pianoles.
Maar of dat nog niet genoeg was, ging ik ook bij
de Harmonie met de trompet als instrument. Tenslotte waren opa, enkele ooms van moeders kant,
neefjes en nichtjes ook lid of lid geweest van deze
verening. Al op vroege leeftijd had ik mijn eigen
orkestje, waarin ik orgel en accordeon speelde en
via de muziekschool kwam ik in het Jazz Ensemble van de Tegelse Muziekschool o.l.v. Wim Maas
terecht. Hahaha, dus ook toen al was ik een druk
bezet baasje! Op mijn vraag aan mijn vader om bij
de voetbalclub te mogen, was zijn antwoord dat ik
maar even moest wachten. Het is er nooit meer van
gekomen. Terugkijkend op mijn kinderjaren kun je
concluderen, dat vooral het samen musiceren van
grote invloed is geweest op mijn verdere ontwikkeling in de muziek. Al vrij vroeg, ergens tijdens mijn
lagere schooltijd, wist ik al dat het spelen in bands
en/of het leiden van bands mijn professie zou worden. Ik werd zo gegrepen door de mix van samen
musiceren, creëren, regisseren, samen plezier hebben en daarnaast ook de medemens plezieren, dat
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dát mijn passie werd! Het was dan ook niet vreemd,
dat ik na mijn middelbare schoolopleiding naar het
conservatorium ging om me zo goed mogelijk verder in de muziek te bekwamen. De piano verruilde
ik voor een hoofdvakstudie Hammondorgel aan het
conservatorium in Maastricht. Daarnaast startte ik
in 1980 mijn tweede hoofdvakstudie: trompet lichte
muziek, jazz en pop. Het was toen niet makkelijk
om als trompettist (je oefent n.l. een aantal uren per
dag) een kamer te vinden in Maastricht. Dus bleef
ik gewoon in Belfeld wonen. Van pastoor Jacobs
kreeg ik, ondertussen was ik n.l. ook kerkorganist,
de sleutel van de kerk en mocht ik in het repetitielokaal van het koor oefenen. Dat was vaak heel vroeg
in de ochtend of juist heel laat ’s avonds. Zoals ik
aangaf, is het samen plezier hebben in het maken
van muziek voor mij heel waardevol. Dat uitte zich
bijvoorbeeld in de joekskepel ‘Noeijts Neuchter’.

Op zaterdagmiddag gaf ik samen met Rik Thijssen
mijn uitgaansvrienden les op een blaasinstrument
en werd er vervolgens gezamenlijk gerepeteerd in
café ‘Het Witte Paard’. De partituren voor deze kapel
schreef ik zelf. Al snel merkte ik, dat ook het componeren van muziek en het bewerken c.q. arrangeren
ontzettend leuk is om te doen. Na een aantal jaren
ontstond vanuit ‘Joekskepel Noeijts Neuchter’ de
band ‘Take It Or Shake It’, waarvan ik de muzikaal
leider werd. Tevens kwamen de arrangementen
weer van mijn hand. Het is ook rond het midden van
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muzikant pur sang

de jaren tachtig dat Piet Beijers, Jacques Schatorie,
Roel van der Zanden en Jos Wetzels bij mij aanklopten met het verzoek een Big Band te beginnen. Egidius Janssen werd bereid gevonden te sponsoren
en zo ontstond Big Band Eja-International, een in de
verre omtrek vermaarde big band.

Daarnaast hebben Arno Adams, Jules Faassen,
Bart Niessen en ikzelf eind jaren tachtig de allround
band ‘Diamonds Eight’ opgericht. Ook dit orkest
heeft zijn successen gekend. Tevens schnabbelde
ik in mijn studententijd nog in andere bands zoals
Park Avenue en Rock d’ House. Ja, zoals ik al in
het begin zei, ik was een druk baasje…
Begin jaren ‘90 werd ik muzikaal leider van de Havo
Big band uit Tegelen. En via deze band heb ik later
Lottie Boermans, mijn huidige vrouw, leren kennen.
In 1993 ben ik verkast naar Venlo. Ook voor de Havo
Big Band ging ik al vrij snel zelf de arrangementen
schrijven en zorgde ik voor een eigen authentieke
sound. In samenwerking met het bestuur hebben
we destijds de band verder ontwikkeld en de naam
veranderd in ApartY. Vanaf 2000 kreeg deze band
steeds meer succes en optredens. Tegenwoordig
valt o.a. deze band onder mijn eigen muziekproductiebedrijf. Ook andere bands zoals AlpenpartY
en Orkesje zijn onderdeel van Wim Naus Muziekproducties. Ik ben blij dat ik met deze formaties
nog altijd (althans vóór de coronatijd…) een redelijk
gevulde agenda heb. En het is nog altijd heerlijk om
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Marie-José Boonen
samen met mijn vrouw en medemuzikanten op de
bühne te staan. Natuurlijk zijn we, als we hebben
opgetreden in Groningen of Zeeland en we ’s morgens vroeg thuiskomen, diezelfde dag iets minder
waard, maar het geeft ons zoveel plezier en levensvreugde. Héérlijk om met de hele bubs (lees band)
in de bus op de terugweg uit volle borst liedjes te
zingen en na te genieten van het succes en het feit
dat je je medemens weer een heerlijke avond hebt
bezorgd. Vanaf 2000 ben ik als docent verbonden
aan de Niederreinische Musik- und Kunstschule in
Duisburg. Verder ben ik vanaf 2006 betrokken bij
het Frans Boermans Volkstheater in Venlo en heb ik
de verantwoordelijkheid over het muzikale gedeelte. Om de twee jaar brengen we een nieuwe productie op de planken in de Maaspoort. Daarnaast
is er nog de muziekproductie ‘Theater van ’t laeve’.

Een voorstelling, waarin Lottie en ik dialectliedjes
in een ander jasje steken. We laten ons begeleiden
door een zelf samengesteld orkest met strijkers,
waarvoor ik natuurlijk zelf de arrangementen schrijf.
Momenteel ben ik bezig met het componeren van
de muziek voor de Passiespelen. De productie hiervan vindt ook plaats in mijn eigen muziekstudio in
Venlo. Extra fijn is dat mijn zoon Theu, die ook een
muziekopleiding volgt, mij hierbij kan assisteren. Laten we hopen dat de Passiespelen in juli van dit jaar
in première mogen gaan: een aanbeveling! Last but
not least kom ik wekelijks bij mijn moeder in Belfeld
aan de Schoolstraat en blijf ik op de hoogte van het
actuele dorpsnieuws. Ik kijk met heel veel genoegen
terug op de tijd die ik in Belfeld heb doorgebracht en
het vele plezier dat ik heb mogen beleven met mijn
dorpsgenoten en vrienden”!
Groeten aan iedereen, Wim Naus.
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Verhaaltje
Rutger Kopland

Buiten Beter App
Kom je ergens in Belfeld zwerfvuil, slecht wegdek,
losse stoeptegels, ongewenste graffiti, kapotte
straatverlichting, etc. tegen? Geef dat dan door
aan de gemeente Venlo via de eenvoudige Beter
Buiten app. Download de app voor Android of
iPhone en volg de stappen.
Stap 1: maak een foto
Een foto zegt meer dan duizend woorden. Leg de
situatie direct vast met je smartphone.
De gemeente kan op die manier de ernst van de situatie inschatten en bepalen hoe, door wie en wanneer het probleem opgelost kan worden.

We zagen deze zomer wat geiten
in de bergen, geen mens verder
geen herder, dit waren hun eigen
hemel zon wind en land
misschien is er één toevallig begonnen
een misstap, een onbezonnen
sprongetje en toen waren ze eigenlijk al
op weg uit het veilige dal
de dagen gingen vanzelf voorbij
en als het zo donker geworden was
dat ze het gras niet meer zagen
en niemand kwam om ze te halen
dachten ze dan blijven we maar wachten
en vielen in slaap waar ze waren

Stap 2: leg de locatie vast
Op basis van GPS wordt de exacte locatie automatisch bepaald. Zo kan de gemeente meteen zien
op welke plek de melding is gedaan. Je kunt ook
zelf een adres intypen of de pin op het kaartje verplaatsen.
Stap 3: omschrijf het probleem
Selecteer het probleem uit de lijst met veelvoorkomende problemen, zoals zwerfvuil op straat, slecht
wegdek of kapotte straatverlichting. Je kunt het
probleem ook omschrijven of toelichten.
Stap 4: verzend de melding
De melding is nu klaar om te versturen. Deze komt
automatisch binnen bij de gemeente Venlo en
het verzenden van je melding is gratis, net als het
downloaden van de app.

maar toen een ochtend de zon zo dichtbij
in de hemel hing dat je hem bijna
grijpen kon en de olijven en de kastanjebomen
nergens meer stonden en alles was wei
en bloemen, toen wisten de geiten
dat ze in hun eigen land waren aangekomen
daar was het dat we ze zagen in de verte
haast niet te onderscheiden
van de stenen zo stil en rustig grazend
in het verlaten vallen van de avond.
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Tenslotte… volg de melding
Je krijgt een melding per mail van de gemeente en
je kunt de status van je melding blijven volgen. Kijk
ook eens op: www.buitenbeter.nl. De app werkt in
heel Nederland!
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Jan Peeters

Herbert Derks

(geen lid van de Fotogroep)

Wilma Steegh

Herbert Derks
René Spee
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…
De h obby v an

Yvonne van der Velden

Het internet- en telefoonverkeer heeft veel veranderd in de wereld. We maken sneller contact
met anderen. Denk bijvoorbeeld aan het beeldbellen, maar ook aan WhatsApp-berichtjes. Via
e-mail versturen we digitale berichten, wenskaarten en zelfs complete fotoboeken. En op
Facebook feliciteren we elkaar, soms zelfs
personen die we niet eens persoonlijk kennen.
Maar eerlijk is eerlijk: wie wil er niet gewoon
ouderwets een mooi, leuk, lief handgeschreven
kaartje ontvangen met de verjaardag? Of in de
kerstperiode een zelfgemaakte kerstkaart per
brievenbuspost ontvangen? Vroeger correspondeerde je weleens per brief met iemand uit
een andere omgeving of ander land. Maar wie
kan er in dit digitale tijdperk nog schrijven? Wie
verstuurt er nog handgeschreven brieven of
kaarten? Misschien een enkeling.
Van één iemand weet ik het zeker en dat is Yvonne
van der Velden. Want zij doet aan Postcrossing.
Ik moet eerlijk bekennen: ik had er nog nooit van
gehoord. Ik dacht in eerste instantie dat het om
een soort mountainbikewedstrijd ('crossing') ging.
Maar tijdens mijn bezoek bij haar thuis vertelde ze
over haar hobby. Er ging een hele nieuwe wereld
voor mij open! Er kwam een waterval aan zinnen
en woorden over Postcrossing over mij heen, zo
enthousiast kon Yvonne vertellen over deze bijzondere hobby.

Samengevat: Postcrossing is een internationaal
uitwisselingsproject d.m.v. ansichtkaarten. Het is
in juli 2005 opgezet door de uit Portugal afkomstige Paulo Magalhães. Hij vond dat hij te weinig
leuke post kreeg. Hij startte deze hobby, die is uitgegroeid tot een uitwisselingsproject met meer dan
800.000 gebruikers (oktober 2020) uit 208 verschil-
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lende landen. Er doen vijf keer zoveel vrouwen als
mannen mee aan deze uitwisseling. Vier jaar geleden werd de veertig miljoenste (!) ansichtkaart via
Postcrossing gestuurd. Maar inmiddels zijn er weer
tientallen miljoenen bijgekomen.
Yvonne kwam in aanraking met Postcrossing via
een artikel in De Limburger van 24 november 2012.
Het artikel ging over de bibliotheek in Reuver, die
aan Postcrossing deed en daar rondom een boekenproject had opgezet. Na een bezoek aan die bibliotheek was Yvonne zo geënthousiasmeerd, dat
ze zich aanmeldde voor dit uitwisselingsproject.
Nu dus al ruim 8 jaar. Nadat je op de website van
Postcrossing een account hebt gemaakt, kun je als
deelnemer een adres aanvragen, waarnaar je per
post een ansichtkaart moet sturen. In het begin kun
je maximaal vijf adressen tegelijk opvragen, maar
gaandeweg steeds meer. Een kaart wordt geregistreerd, doordat de ontvanger het zogenaamde
'postcard ID' op de website van Postcrossing
invult. Dit is een code bestaande uit twee letters
(over het algemeen de ISO-landcode, in het geval van Nederland dus NL) en enkele cijfers. Deze
code dient de verzender op de kaart te schrijven.

Wanneer je kaart is geregistreerd, wordt jouw adres
een keer vrijgegeven in de database. Een willekeurige andere deelnemer die een adres opvraagt,
krijgt dan dit adres. Jij als verzender van de kaart
kunt dan ook een nieuwe kaart verwachten van
een willekeurig iemand uit een land ergens op de
wereld. Een gebruiker kan in het profiel aangeven
of hij/zij het wenselijk vindt om ook kaarten te versturen binnen de eigen landsgrenzen, of welk soort
kaart deze het liefste wil ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan typische toeristenkaarten, beroemdheden, dieren, recepten of kinderkaarten.
Ook mooi zijn de zogenaamde Maxi Cards. Dit is
een speciale kaart, waarop een postzegel met dezelfde afbeelding als op de kaart op de voorkant
wordt geplakt. Maar Yvonne verwelkomt alle kaar-
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POSTCROSSING
ling de postzegels van af heeft gehaald. Wellicht waren het zeldzame zegels? We zullen het nooit weten.
Op de kaarten staat van alles geschreven. Bijvoorbeeld over de omgeving waar de verzender leeft of
over bepaalde tradities, hobby’s, het weer enz.

ten. Door de jaren heen
heeft zij een enorme collectie kaarten verzameld.
In allerlei soorten en maten en uit diverse landen.
In haar gang hangt een bord vol met recent gekregen kaarten. De andere bewaart ze in een grote
doos. Tevens scant ze alle kaarten in op de computer. Ook heeft ze wel eens meet-ups bezocht. Dit
zijn bijeenkomsten waar Postcrossers elkaar ontmoeten. Er komen mensen vanuit de hele wereld.
Door de coronamaatregelen zijn deze meet-ups er
nu even niet. Yvonne gaat alleen als er in de buurt
een bijeenkomst wordt georganiseerd, maar sommigen reizen Europa of de wereld rond voor deze
meet-ups. Zij maken er tevens een vakantie van.
Ondanks dat Yvonne graag reist, doet ze dit toch
maar niet. In haar verzameldoos zitten heel veel
kaarten. Te veel om te benoemen. Yvonne liet me
enkele kaarten zien uit Rusland. Ieder gedeelte in
Rusland heeft zijn eigen postzegels.

Ik zag een kaart uit de Filipijnen helemaal volgeplakt met de aldaar gangbare buskaartjes. En ook
een kaart uit Hongkong van een actievoerder aldaar. Leuke bijkomstigheid maar puur toeval, was
een toeristische kaart uit Tsjechië, verstuurd vanuit
een plaats waar zij in het verleden op vakantie was
geweest. Sommige kaarten zijn in de landstaal geschreven. Ja, dat moet je zien te vertalen! Yvonne
heeft ook twee kaarten waar iemand na de stempeJ a a rg a n g 2 0 ■ n r. 2 ■ j u n i 2 0 2 1

Dit soort kaarten ontvangt Yvonne het liefste. Een
kaart met alleen ‘Schöne Gruße aus Bremen’ vindt
ze minder interessant. Soms zitten er zelfgemaakte
kaarten bij. Als je zelf niks weet te verzinnen, geeft
de Postcrossing-website je iedere maand wel een
item om over te schrijven, zoals je favoriete gerecht of lievelingsboek. Als voormalig tekstschrijfster weet zij altijd genoeg om over te schrijven.
Yvonne stuurt zelf tien kaarten per maand vanuit
Duitsland. Ze werkt in Mönchengladbach als projectcoördinator bij de euregio rijn-maas-noord. In
Duitsland zijn de postzegels veel goedkoper dan
hier, dus dat is mooi meegenomen. De toeristische
kaarten koopt ze, maar de meeste andere kaarten
krijgt ze van vrienden of familie; iedereen heeft wel
kaarten thuis die hij of zij niet gebruikt. Maar goed,
een hobby kost nu eenmaal geld. Dat ze kaarten
vanuit Duitsland verstuurt, roept wel eens vragen
op bij de ontvangers, omdat ze Nederlandse is.
In Belfeld zijn nog twee personen met een Postcrossing-account, maar die zijn al een poos niet
actief volgens Yvonne. In Reuver is een zeer actief
iemand, die (voor corona) ook regelmatig meet-ups
organiseerde. Het is in ieder geval een leuke hobby
om mee bezig te zijn. Kaarten uitzoeken, schrijven,
opsturen, verzamelen, in contact komen met anderen: het is van alles wat. Het is een beetje als
reizen over de wereld. Wellicht dat dit artikel over
deze hobby andere Belfeldenaren aanzet om ook
te gaan postcrossen. Meer informatie is te vinden
op www.postcrossing.com.
Mat Hendrix
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100 jaar Op het Veld

Op 21 juni 1921 toog Jeu Peter Mathias Op het
Veld naar de Kamer van Koophandel om zijn
eenmansbedrijf officieel in het handelsregister
in te schrijven. Smid was zijn beroep.
Hij leerde het vak in verschillende smederijen in
Tegelen en in het Duitse grensgebied. In 1921
besloten zijn vrouw Nel Teeuwen en hij aan de
Stationstraat in Belfeld te gaan wonen.
Daar opende hij zijn eigen smederij. De smidse
werd al snel uitgebreid met een winkel.
Het echtpaar verkocht in de kleine winkelruimte vooral huishoudelijke artikelen, maar ook
kachels, ijzerwaren en later ook verlichting.

Op het Veld bracht de stroom naar Belfeld
Naast de smederij en de winkel richtte Jeu zich op
de elektrificatie van Belfeld. Deze begon in de jaren
’20 door te zetten. Jeu hielp mee aan het inrichten van de infrastructuur van het net. Daarnaast
moesten veel (gas) installaties worden vernieuwd
en aangesloten op het netwerk. Hij zorgde ervoor
dat nieuwbouwhuizen direct aan het bovengrondse net werden aangesloten. Zijn reputatie groeide
en hij mocht werk doen voor de Staatsmijnen en de
kleiwarenindustrie. Later, na de oorlog, werkte hij
in opdracht van Rijkswaterstaat mee aan de bouw
van het Stuwcomplex in de Maas bij Belfeld.
Nel en Jeu kregen in totaal acht kinderen, vier
zonen en vier dochters. Vlak na de oorlog traden
zoon Piet en Sjraar toe tot het tot VOF omgedoopte bedrijf. Hierbij richtte Piet zich op de productie
van boormachines. In 1957 stapte Jeu uit de VOF.
Inmiddels was het gezin van Sjraar en Jo op het
Veld - Jacobs verhuisd naar de Stationstraat waar
Jeu (inmiddels weduwnaar) tot het eind van zijn
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leven bij het gezin inwoonde. Jo bestierde, naast
de zorg voor vier kinderen, de winkel en breidde
deze uit tot een dorpswinkel met een uitgebreid
assortiment. Verlichting, huishoudelijke artikelen,
witgoed en zelfs Gazelle fietsen waren er te koop
voor de hele regio.

Het werk in de elektrotechniek werd steeds belangrijker, waardoor de smederij in de jaren ’60
werd gesloten. Piet kwam in 1961 om bij een tragisch ongeval met als gevolg dat ook de tak machinebouw werd beëindigd. Sjraar had inmiddels
meerdere medewerkers in dienst, waaronder Pierre
Naus en Thei Stoffels. Beiden hebben tot aan hun
pensioen bij Op het Veld gewerkt.
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De derde generatie dient zich aan
Gerard, jongste zoon van Sjraar en Jo, had al vroeg
interesse in de elektrotechniek. Hij volgde de opleiding op de Middelbare Technische School in
Venlo en werkte vervolgens enkele jaren mee in het
bedrijf. In 1985 nam hij de zaak over. Zijn vrouw
Marie-Louise Driessen nam de winkel op zich. Het
bedrijf groeide door en in 1991 werd besloten de
winkel te sluiten. De ruimte was nodig voor de uitbreiding van het bedrijf. Het dealerschap van Gazelle werd toen overgenomen door Peter Gähler.
Door de aanhoudende groei van het bedrijf namen
ze in 1996 afscheid van de Stationstraat. Het bedrijf verhuist naar de huidige locatie, het industrieterrein Geloërveld in Belfeld. Marie-Louise werkt
sindsdien op de administratie. Math Op het Veld
(oudste zoon van Sjraar en Jo) is al die jaren nauw
betrokken bij het bedrijf, hij verzorgt de financiën.
De vierde generatie, Dion op het Veld (jongste zoon
van Gerard en Marie-Louise), is sinds september
2020 werkzaam in het bedrijf. Het familiebedrijf is
volop bezig met de toekomst en blijft zich ontwikkelen en vernieuwen in alle installatietechnische
disciplines. Jeu zal zich destijds zeker niet gerealiseerd hebben dat zijn bedrijf 100 jaar later nog
steeds bestaat. Op 21 juni 2021 wordt deze mijlpaal bereikt. Dat 100-jarig jubileum zal samen met
de inmiddels 35 werknemers zeer zeker groots gevierd worden.
J a a rg a n g 2 0 ■ n r. 2 ■ j u n i 2 0 2 1
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de huisartsenpraktijk

Triage in de huisartsenpraktijk
Het is Hemelvaartsdag. Onder een stralende
ochtendzon ben ik op weg naar de Belfeldse
Huisartsenpraktijk.

Ik heb daar een afspraak met Yvonne. Zij is doktersassistente bij de huisartsen. Doel van mijn bezoek is
het verkrijgen van nadere informatie voor een informatief artikel over een veranderende situatie binnen
het huisartsenteam. Het onthaal is heel hartelijk en
met een uitnodigend gebaar mag ik plaatsnemen op
de stoel tegenover die, waar normaal de huisarts zit.
Een vertrouwd gevoel dus, daar ben ik wel eens eerder geweest.

Yvonne vertelt dat ze sinds januari 2020 in de Belfeldse Huisartsenpraktijk werkzaam is en daaraan
voorafgaand 10 jaar in een andere huisartsenpraktijk heeft gewerkt. Ze heeft hier een fijne werksfeer
aangetroffen met mensen, die er voor elkaar willen zijn en die voor de volle honderd procent met
hun werk bezig zijn. Ze kent andere werkplekken
en zegt dat men zich in Belfeld ‘met twiè heng op
de vot meug klatse’ met zo’n team huisartsen. Zo,
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die is binnen… een goed begin voor ons interview.
Yvonne geeft aan dat er binnen het team behoefte
was om uitleg te geven over dat wat de doktersassistente doet, wie zij zijn, waar hun werkzaamheden uit bestaan en wat er zoal aan diensten wordt
aangeboden binnen de huisartsenpraktijk.
De huisartsenpraktijk bestaat al zolang,
waarom dan nu die uitleg?
Dat heeft natuurlijk alles te maken met de steeds
maar toenemende werkdruk waar huisartsen mee
geconfronteerd worden. Dat is een landelijk fenomeen en in Belfeld is dat dus niet anders. Het is
al langer gebruikelijk, dat de huisarts niet alleen
assistentie heeft gekregen van doktersassistenten, maar ook van praktijkondersteuners in diverse disciplines. Met de komst van COVID-19 is
die druk op de huisarts alleen maar toegenomen.
En niet zo’n beetje ook. Het inloopspreekuur, dat
voorheen veel van de druk weg moest nemen, is
noodgedwongen (hopelijk tijdelijk) afgeschaft om
het hoofd te kunnen bieden aan de extra zorg die
COVID-19 veroorzaakt. Om de druk aan te kunnen,
zonder dat dit leidt tot een vermindering van de
kwaliteit van zorg, moesten er maatregelen worden
genomen. Hiermee deed het fenomeen ‘triage in
de huisartsenpraktijk’ zijn intrede.
Wat houdt triage in?
Wanneer iemand de praktijk belt, krijgt men een
van de doktersassistenten aan de telefoon. Die
vraagt naar de reden waarom er gebeld wordt. Er
worden vragen gesteld om de hulpvraag duidelijk
te krijgen. Dat heet triage. Uiteraard doet de doktersassistente dit alles in samenspraak en overleg met de huisarts. De triage zorgt ervoor, dat de
patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment
en bij de juiste hulpverlener. Om iedereen zo goed
mogelijk te kunnen helpen zal de assistente na de
vragen een voorstel doen voor het vervolg. Haar
functie is die van poortwachter, maar het gaat vaak
ook verder dan dat.
Wat doet de doktersassistentie
met een hulpvraag?
n Zij overlegt direct met de huisarts als er sprake is
van een levensbedreigende situatie.
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n Zij maakt een afspraak voor een visite.
n Zij maakt een afspraak voor het spreekuur bij de
huisarts, de praktijkondersteuner of bij haarzelf.
n Zij geeft een advies: dit advies wordt altijd nabesproken met de huisarts.
n Zij zal de vraag voorleggen aan de huisarts.
Als het nodig blijkt, wordt gevraagd om op een later
tijdstip hierover terug te bellen. De termijn voor een
afspraak is afhankelijk van de vraag hoe spoedeisend de klacht is. Als een afspraak geen haast heeft,
zal de praktijkassistente soms het voorstel doen
iets later in de week naar de praktijk te komen. Alle
doktersassistenten van de Belfeldse Huisartsenpraktijk hebben hiervoor een speciale triagecursus
gevolgd. Zij weten dus precies hoe te handelen. Zij
vragen de cliënten dan ook om hen het vertrouwen
te schenken en medewerking te geven.
Wat wordt er van u als patiënt gevraagd?
Allereerst: kom niet naar de praktijk. Er wordt uitsluitend gewerkt op afspraak. Heeft u een gezondheidsklacht, dan kunt u telefonisch contact opnemen. Soms betekent dat een wat langere wachttijd
aan de telefoon. Helaas kan dat nu even niet anders. Bij het contact met de doktersassistente is de
medewerking van belang voor een soepel verloop
van deze werkwijze en het streven om wachttijden
tot een minimum te beperken. De doktersassistente zal proberen een duidelijk beeld te krijgen
van de zorgvraag, waarbij het ook van belang is
of de patiënt voor één of meerdere vragen een afspraak met de huisarts wil, en/of dat men denkt
extra spreekuurtijd nodig te hebben. Zo kan er voor
iedereen voldoende tijd worden ingepland en kunnen te lange wachttijden door uitloop van spreekuur worden voorkomen.
Het huisartsenteam bestaat uit:
n Huisartsen:
Dokter van der Randen, Dokter de Boer, Dokter
van Ruijven en Dokter Bos.
n Praktijkondersteuners:
Riny (diabetes mellitus), Stephanie (bloeddruk),
Marie Pauline ( COPD en ouderenzorg).
J a a rg a n g 2 0 ■ n r. 2 ■ j u n i 2 0 2 1

n GGZ praktijkondersteuners:
Anita, Anke en Michelle.
n Doktersassistenten:
Carolien, Daniëlle, Judith, Sabine en Yvonne.
Bij de doktersassistente kan men dagelijks, na telefonische afspraak, terecht voor o.a. het uitspuiten
van oren, injecties en controle van de urine, bloeddrukmetingen, suiker prikken, HB prikken, geheugentest, onderzoek naar de bloedvaten, zwachtelen, gehoortest, hechtingen verwijderen en 24-uurs
bloeddruk metingen. De ouderenzorg van Marie
Pauline heeft aspecten van welzijnswerk in zich,
huisartsenzorg in bredere zin als ondersteuning
voor gezondheid en welzijn van de oudere mens.
Het inwendige van de praktijk.
Bij een rondgang door de praktijk kun je zien hoe
compact alles is. Er is duidelijk gewoekerd met de
beschikbare ruimte. Maar het is er allemaal. Als
leek krijg je de indruk van een vol pakhuis. Hier en
daar heeft noodgedwongen herinrichting plaatsgevonden, als gevolg van de coronapandemie. De
voormalige wachtkamer herken je niet meer, dat
zijn nu twee gescheiden ruimten voor ontvangst en
onderzoek van coronapatiënten. De wachtruimte is
verplaatst naar het halletje waar drie stoelen staan.
Vanwege corona en de beschikbare ruimte wordt
bij de planning rekening gehouden met de onmogelijkheid om meer mensen tegelijkertijd te ontvangen. Het is allemaal erg krap en in een schril contrast met de moderne gezondheidscentra elders.
Maar het gaat uiteindelijk wel om de inhoud. En
daar mag Belfeld echt niet over klagen. Integendeel!
Paul Niessen
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C O L O F O N

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 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 09.00 – 17.00 uur
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 0900 - 1404
CIZ voor al uw aanvragen over Zorg, Wonen en WWG
Bedrijven contactpunt 077 - 359 67 80
Burgerzaken is in Venlo bovendien geopend op donderdag
van 17.00 – 20.00 uur, behalve voor aangiften burgelijke stand,
vestiging uit het buitenland en aanvragen naturalisatie.
Wijkgerichte aanpak 077 - 359 62 46
Overlast drugs 0900 - 8844
Alarmnummer (spoedeisend),
ambulance; brandweer; politie 112
Politie (niet spoedeisend) 0900 8844
Wijkagent: Lisanne Faessen
https://www.facebook.com/politietegelenbelfeldsteyl
https://www.instagram.com/wijkagent_steyl_belfeld/
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• Wijkbus reserveren via
06 - 15 24 62 17
maandag t/m vrijdag 09.00 u. – 12.00 u. en 18.00 u. – 20.00 u.
• Gehandicaptenraad
06 - 31 24 54 65
• St. Urbanusparochie
077 - 373 15 79
Het kantoor is op maandag- en vrijdagmiddag geopend van
13.30 tot 16.30 uur.
www.rkdebestte.nl parochie-centrum@rkdebestte.nl
• Algemene Hulpdienst Tegelen Steyl Belfeld
Meldpunt
06 - 49 34 14 79
op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur
• Open Inloop ’t Prônk-eppelke 077 - 475 32 69
Pronkhof 21, 5951 CW Belfeld. www.openinlooppronkeppelke@incluzio.nl
Informatie & Advies: iedere donderdag 10.00 – 12.00 u.
Incluzio Sociale Basis
088 - 298 76 53
www.incluziosocialebasis.nl
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