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Woonzorgcomplex
‘t Prônk-eppelke

Beste bewoners
van Belfeld
Wat een lange winter hebben we gehad! Terwijl
ik het voorwoord schrijf schijnen de eerste
zonnestralen naar binnen en heb ik de tuindeur
open staan.
De dorpskrant is er om u op de hoogte te houden
van de activiteiten en gebeurtenissen die in Belfeld
plaatsvinden.
Nieuws en informatie komen tegenwoordig
razendsnel bij iedereen in huis. Via tv, internet,
de dorpstamtam, etc. zodat wij u weinig actuele
informatie geven. Zeker nu het plan op tafel ligt
u via Belfeld.nu nog sneller te gaan informeren.
Hierover kunt u meer informatie vinden in de
nieuwsflitsen van deze krant.
Wij blijven voor u de activiteitenkalender maken
met alle data van de diverse activiteiten.
Verder in deze uitagave zijn er tal van verhalen.
Zoals over het 20 jarig bestaan van het PrônkEppelke in april, natuurgebied de Aalsbeek stelt
zich aan u voor, een moment voor een monument
gaat over het oorlogsmonument aan de Patersweg.
Voor het artikel Op locatie zijn we bij zorgboerderij
’t Jaegershoes op de koffie geweest.
De winnaars zijn bekend van de kleurplatenactie
voor de opening van natuurspeelplek de ‘Sprunk’.
Een nieuw onderwerp dat we gaan brengen is
“verhalen uit de Belfeldse geschiedenis”. De aftrap
gaat over de zoektocht naar het Gouden Kalf van
Maalbeek.
Natuurlijk worden de puzzels niet vergeten die het
thema Pasen hebben.
Veel leesplezier!
Hans Ververgaert
Redactie van uw Dorpskrant “Belfeld”
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Column
Beste mensen, dit jaar kregen we het toch wel van
onder uit de zak. Vanaf half december is het al
echt aan het winteren. Oma’s en opa’s die zulke
prachtige verhalen hadden over de winters van
voor de oorlog worden door hun kleinkinderen opeens anders bekeken. Tegenwoordig hebben we
pas echte winters. Vanaf dat de regeringsleiders bij
elkaar gezeten hebben over het milieu is het alleen
maar kouder geworden. Misschien kunnen ze nog
eens bijeenkomen en dan wat babbelen over de
gasprijs, benzineprijs, de zorg enz. enz. Misschien
slaat dit dan ook helemaal om en krijgen we deze
producten voor een appel en een ei. Naast die
vervelende winter gebeurden er nog veel minder
leuke dingen in ôs durp. De pinautomaat werd
door het inbrekersgilde totaal vernield en de angst
was er onder de bewoners dat we hem niet meer
terug kregen. Een huis waar een hennepkwekerij
in gevestigd was kreeg de rode haan op bezoek
wat voor de buren een triest verhaal werd. Evacueren op zo’n leeftijd valt niet mee. Ook in Belfeld
waren er een heleboel botbreuken door het magi-

straal strooien van Groot – Venlo. Als excuus werd
er vermeld dat er te weinig strooizout was, ja als
je dan in de stad begint met strooien dan is hij in
het durp leeg. Ook de Q-koorts liet Belfeld niet met
rust. Toen de brief van het ministerie binnen kwam,
werd het pas duidelijk wat er gaande was. Dit is
uiteraard ook triest voor de ondernemer die zoiets
op zijn bordje krijgt. Momenteel is de vastelaovend net voorbij, voor veel mensen ook triest, voor
anderen een hele opluchting dat ze het weer gehad hebben. Maar zoals boven de kolom staat: er
gloort hoop. Opeens kreeg de sneeuw er ook
genoeg van en begon veel te langzaam zijn
biezen te pakken. De eerste pimpelmezen (
deze vogelsoort heeft niets met carnaval te
maken) en koolmezen inspecteren alweer de
nestkastjes. De merels vechten alweer hun
jaarlijks robbertje en zowaar hoort men ‘s
morgens nog wat iel een of ander vogeltje
fluiten. De lente is in aantocht. En jawel hoor,
onder de dikke sneeuwdeken staan de tulpen , narcissen en hyacinten alweer in de
starthouding. Harie weet het zeker, na zo’n
strenge winter kijkt hij heel anders tegen de
voorjaarsboodschappers aan. Het is twijfelachtig of ze dit jaar in de bloemenvaas eindigen, zo blij is hij dat de lente er eindelijk aan
komt. Alstublieft lente zet hem in de vijf en
kom gauw
Harie
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Activiteitenkalender
Indien uw vereniging activiteiten organiseert die in het belang zijn voor de inwoners van Belfeld
en omstreken, dan kunt u de activiteiten doorgeven via:

E-mail: dorpskrant-belfeld@hotmail.com

Informatiekiosk, info bij Clim Vermeulen Tel. 06-55817576
21 maart
21 maart
30 maart
3 april
10 april
11 april
11 april
16-18 april
18 april
23-24 april
25 april
27 april
30 april
30 april
2 mei
4 mei
30 mei
6 juni
19 juni
16 juli
17 juli
29 augustus
12 september
18 september
25 september
10 oktober
23 oktober
28-29&31 okt.
5 november
5 november
6 november
12 november
13 november
14 november
14 november
24-25 november
27 november
11 december
11-12 december
19 december
24 december
25 december
26 december

Deelname jeugdtreffen in de Schakel in Reuver
Kinderkermis
Verhaalkeuken in Den Herberg aanvang 10.00 u
Open darttoernooi The Nik Brothers
Jeugdtoneel in de Hamar aanvang 19.00 u
Opluisteren woorddienst De Horstgraaf Venlo
Jeugdtoneel in de Hamar aanvang 14.00 u
Kamp groep 7 en 8
Uitwisselingsconcert Heythuysen
Geraniumactie
Opluistering communiemis
Verhaalkeuken in Den Herberg aanvang 10.00 u
Koninginnedag kinderoptocht gr.1t/m 4
Opluistering Koninginnedag
Opluistering Vogelschieten
Dodenherdenking bij de kerk en de Patersweg
Belfeld got talent
Deelname sacramentsprocessie
Sprookjestocht groep 3-4-5
Concert in het Pronk-eppelke
Brandweermiddag gr. 3 t/m 8
Verenigingsschieten, families en groepen aan de Bolenbergweg
Medewerking verlenen bij de najaarsmarkt Belfeld
Survival gr. 3 t/m 6
Astebleef-concert
Opluisteren woorddienst Martinushof Tegelen
Halloweentocht gr. 6 t/m 8
Volwassen toneel “Het zit in de familie” aanvang 20.00 u
St. Maartens optocht
Opluistering viering Sint Maarten
Ceciliamis Urbanuskerk aansluitend feestavond bij de Krekelberg
St. Nicolaascollecte
Pakjes maken
Intocht St. Nicolaas
Opluistering intocht St. Nicolaas
Verkoop speculaas
Ceaciliamis in de St. Urbanuskerk
kerststukje/ vetbollen maken
Kerststerrenactie
Kerstconcert Hamar
Blazen in de toren
Hoogmis
Opluistering H. Mis

Kunst na Arbeid
K.O.W
St. Bel-arte
Nik Brothers
Sjabloon
Animo
Sjabloon
K.O.W
Kunst na Arbeid
Kunst na Arbeid
Kunst na Arbeid
St. Bel-arte
Dorpsraad
Kunst na Arbeid
Kunst na Arbeid
Dorpsraad
K.O.W
Kunst na Arbeid
K.O.W
Kunst na Arbeid
K.O.W
st.Urbanus
Animo
K.O.W
Animo
Animo
K.O.W
Sjabloon
K.O.W
Kunst na Arbeid
Animo
K.O.W
K.O.W
K.O.W
Kunst na Arbeid
Animo
Kunst na Arbeid
K.O.W
Kunst na Arbeid
Animo
Kunst na Arbeid
Animo
Kunst na Arbeid

3

DORPSKRANT
DORPSKRANTDorpsraad
DorpsraadBelfeld
Belfeld nn JJaaaar rggaanngg 98

nn

nnr r. . 12

nn

mj ua lai r 2t 020091 0

WOONZORGCOMPLEX
WOONZORGCOMPLEX ’t
’t PRÔNK-EPPELKE:
PRÔNK-EPPELKE:
AL
AL 20
20 JAAR
JAAR EEN
EEN BEGRIP
BEGRIP IN
IN BELFELD!
BELFELD!
ning in woon-zorgcomplex ’t Prônk-Eppelke, dient
men een indicatie voor een aanleunwoning te hebben van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)
en de wachtlijst wordt beheerd door ’t Prônk-Eppelke.
Woonservice Urbanus Belfeld wijst de woningen
toe.
In t Prônk-Eppelke (onderdeel van De Zorggroep)
wordt dagverzorging en dagopvang aangeboden.
Dagverzorging probeert het nuttige met het aangename te verenigen.
De deelnemers eten en drinken samen en men kan
meedoen aan gezelschapsspelen, maar er zijn ook
bewegingsactiviteiten, creatieve sessies en groepsgesprekken.
Tussendoor heeft men gelegenheid om te rusten.

In 1990 werd in Belfeld een start gemaakt met het
woon-zorgcomplex ’t Prônk-Eppelke.
Hier is een combinatie van zelfstandig wonen en
het krijgen van de noodzakelijke zorg in één complex ondergebracht.
Het woon-zorgcomplex ’t Prônk-Eppelke is genoemd naar kloostertuinman Pronk, die destijds de
mooiste appels oogstte (op zijn Limburgs “eppelke”).
Het doel van het woon-zorgcomplex ‘t Prônk-Eppelke is een combinatie van wonen, zorg en welzijn
aan bieden, zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun vertrouwde
omgeving en zelf de regie over hun eigen leven
kunnen blijven voeren.
In de loop van de jaren is ’t Prônk-Eppelke behoorlijk uitgebreid.
Het woon-zorgcomplex is gestart met het renoveren van 20 bestaande woningen, 6 nieuwe aangepaste woningen, een zorgruimte en overdekte gangen.
In 1997 kwamen er 20 appartementen bij (de Pronker).
Inmiddels zijn er 47 woningen binnen ’t Prônk-Eppelke.
Indien men in aanmerking wil komen voor een wo-
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Bij de keuze van activiteiten houden wij uiteraard
zoveel mogelijk rekening met persoonlijke wensen
en interesses.
Het programma wordt begeleid door professionele
krachten en vrijwilligers.
Dagverzorging is bedoeld voor iedereen die:
- zich alleen voelt en die behoefte heeft aan contact met leeftijdgenoten;
- niet meer zo goed voor zichzelf kan zorgen en
die zichzelf of zijn mantelzorgers thuis wil ontlasten;
- door een lichte vorm van dementie behoefte
heeft aan ondersteuning bij zijn tijdsbesteding
en het aanbrengen van structuur in zijn leven;
- op een wachtlijst staat voor een verzorgingshuis.
Voor deelname aan dagverzorging hebt u een indicatie met ” begeleiding in groepsverband” nodig
van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Het CIZ is te bereiken onder telefoonnummer 0887891640.
Bij positief advies van het CIZ kunt u meestal meteen bij de dagverzorging terecht.
U kunt ook altijd onder het genot van een kopje
koffie komen kennismaken met het project dagverzorging.
In Belfeld worden deelnemers voor het vervoer

naar de dagverzorging opgehaald door vrijwilligers
vervoer uit Belfeld.
Activiteiten in ’t Prônk-Eppelke.
Ouderen die in het woon-zorgcomplex ’t PrônkEppelke en “de Pronker” wonen en
geen indicatie hebben voor de dagverzorging, kunnen ook deelnemen aan verschillende activiteiten,
zoals kaarten, gym en zitdansen.
Ouderenwerk Belfeld.
Het Ouderenwerk Belfeld is ook gevestigd in ’t
Prônk-Eppelke.
Iedere woensdagmorgen kunnen ouderen uit Belfeld met al hun vragen terecht in
‘t Prônk-Eppelke van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Verder zijn er in ’t Prônk-Eppelke verschillende activiteiten waar ouderen uit Belfeld aan kunnen
deelnemen, zoals:
op maandagmiddag kaarten
op dinsdagmiddag knutselen
op woensdagavond kaarten of gezellig met elkaar
kletsen
op donderdagmiddag welfare (eens per 14 dagen)
op vrijdagmiddag schilderen en kaarten.
Onlangs is men gestart met de computercursus fotobewerking.
Senioren boven 65 jaar kunnen 6 dagen per week
(behalve op zaterdag) deelnemen aan het eetproject in ’t Prônk-Eppelke van 12.00 uur tot ongeveer
13.15 uur.
Kosten: E 7,50 per persoon per maaltijd.
Wilt u hieraan deelnemen, graag van tevoren aanmelden.
Telefoonnummer Prônk-Eppelke: 077-4753269.
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