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Info loket Koningslust
VOA: Vrijwillige Ouderen Adviseur

Wat?

De vrijwilligers van het Infoloket geven aan de medeburgers informatie en 
advies op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dit Infoloket is een belangrijke 
schakel in het informeren, adviseren, verwijzen en ondersteunen van lokale 
inwoners met een informatieve vraag of ondersteuningsvraag. Als blijkt dat 
de inwoner behoefte heeft aan ondersteuning, zorg of hulp, zal de vrijwilliger 
hierover contact opnemen met de verantwoordelijk dienstverlener bij de 
Gemeente. 

De Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA) zijn op de hoogte van regelingen, 
voorzieningen en mogelijkheden op het gebied van fi nanciën, wonen, welzijn en 
zorg (WWZ).

W. Berkers

077-3072754

willemberkers@outlook.com 

Stichting Bevordering Welzijn
Inwoners Koningslust  Stichting BWIK

Wat?

Een stichting van en voor inwoners van Koningslust. 
Het doel van de stichting is om alles in het werk te zetten ter bevordering van 
de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Koningslust. Veel van de 
activeiteiten t.a.v. zorg, ondersteuning en welzijn in Koningslust gebeurt onder 
de vlag van de stichting BWIK. De Stg heeft een bestuur (4 personen) en een 
werkgroep. 

De bedoeling is dat alle activiteiten in deze werkgroep vertegenwoordigd zijn. 
In de werkgroep is ter ondersteuning ook Vorkmeer vertegenwoordigd en 
informeel ook de gemeente. Naast de werkgroep heeft de stichting een groep 
van 25 vrijwilligers. Koersbal, Open inloop en de Open Eettafel Koningslust 
hebben eigen vrijwilligers. 

De Stg heeft een eigen budget. De fi nanciering komt grotendeels van de 
Gemeente Peel en Maas en van eigen bijdragen van deelnemers aan activiteiten 
en schenkingen. 

Secretariaat Piet Geurts

06-55573999

pamgeurts1@gmail.com



Dorpsoverleg Koningslust

Wat? 

Het Dorpsoverleg Koningslust heeft als doel het in stand houden en 
verbeteren van de leefb aarheid in Koningslust. Visie is dat de leefb aarheid een 
verantwoordelijkheid is van de inwoners zelf. Onder het dorpsoverleg vallen 
diverse werkgroepen. Deze werken zoveel mogelijk zelfstandig. 

In 2014 heeft het dorpsoverleg in overleg met de inwoners een visie voor de 
toekomst opgesteld. De werkgroepen voeren de acties n.a.v. deze visie nu uit. 
De vergaderingen van het Dorpsoverleg Koningslust zijn openbaar.

Voorzitter

Ron Tielen

06-44968958

info@dorpsoverlegkoningslust.nl

Secretariaat

Floss van Gorkum

secretarisdorpsoverleg@hotmail.com 

www.dorpsoverlegkoningslust.nl

Wat?

De dorpsondersteuner voor Koningslust is Jacqueline Janssen. Zij is in dienst bij 
Vorkmeer en werkt al sinds 2010 voor de Stichting Bevordering Welzijn Inwoners 
Koningslust. 
Als dorpsondersteuner ondersteunt zij onze inwoners bij vragen over zorg en 
ondersteuning. Als u een vraag hebt over zorg of ondersteuning of als u wil 
weten wat er mogelijk is, kunt u contact met haar opnemen. U maakt dan een 
afspraak in het dorpshuis of gewoon bij u thuis.

Als uw vraag opgelost kan worden met de ondersteuning die we in Koningslust 
bieden kan dat snel geregeld worden.  Dat geldt bijvoorbeeld ook voor hulp bij 
het huishouden.

Maar het kan ook zijn dat er andere zorg of ondersteuning nodig is. Dan kan 
Jacqueline u helpen met de juiste contacten via de gemeente of anderszins.

Ook als u uitleg wil hebben over wat in deze gids staat kunt u contact opnemen 
met Jacqueline.

Jacqueline Janssen

06-31688503

dorpsondersteunerkoningslust@kkpm.nl

De Dorpsondersteuner  
Stichting BWIK



De Sprunk • Meester Caelersstraat 30 • 5984PJ Koningslust

06-42747409

koningslust@dorpsontmoeting.nl

www.koningslust.dorpsontmoeting.nl

Dorpsontmoeting Koningslust 
Stichting BWIK

Koersbal   
Stichting BWIK

Wat?

Wij heten u van harte welkom om gezellig langs te komen en een kopje koffi  e / 
thee mee te drinken in de huiselijke sfeer bij de Dorpsontmoeting Koningslust.  
De aanwezige professionele begeleiding samen met de vrijwillige deelnemers 
bieden naast ondersteuning, gezelligheid, structuur en sociaal contact, een 
gevarieerd activiteitenprogramma. Voorop staat hierbij dat niets moet, maar 
er wel veel kan. Het doel van de Dorpsontmoeting is, het bevorderen van 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid, gezondheid en algemeen welzijn. Ook is er 
gelegenheid om deel te nemen aan de vers bereide warme maaltijd, bereid door 
vrijwilligers.

De dorpsontmoeting is 3 dagdelen per week open:
• Dinsdagmorgen 10.00 - 13.00 uur
• Vrijdag de hele dag 10.00 – 16.00 uur.

Deelname aan dagdelen zónder extra activiteit is gratis.

De Sprunk • Meester Caelersstraat 30 • 5984PJ Koningslust

06-42747409

koningslust@dorpsontmoeting.nl

Kosten: €2,50 incl. koffi  e en/of thee
Kosten dagdeel met activiteit: €2,50 Maaltijd: €6,-

Wat?

Het spel bestaat uit een mat van 8 x 2 meter, 4 zwarte en 4 gele koersballen, een 
jack (kleine witte bal) en een meetlint.

De bedoeling van het spel is de koersbal (gele of zwarte bal) zo dicht mogelijk bij 
de jack te rollen. De bal is niet helemaal rond waardoor deze bij het afremmen 
een bocht maakt. De ene speler speelt met de zwarte ballen, de andere met de 
gele ballen. 



De Sprunk • Meester Caelerstraat 30 • 5984PJ Koningslust 

Mevr. Lon Caelers   077-4651710

loncaelers@hotmail.com

Wat?

Mensen kunnen binnenlopen zonder verplichting. De activiteit is op de 
donderdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur.

Om de andere week is er een “creatieve” activiteit onder begeleiding.
Men kan ook zelf handwerken, een kaartje leggen of een spel doen.  Er wordt 
samen koffi  e /thee gedronken.  
• Kosten: € 2,50

De  andere week  kan men zelf een kaartje leggen, met elkaar praten of iets 
anders doen. 
• Kosten: consumpties voor eigen rekening.

Open Eeּמ afel Koningslust 
Stichting BWIK

Open Inloop    
Stichting BWIK

Wat?

Gezellig samen eten. Elke woensdag om 12.00 uur.  
Het is voor iedereen toegankelijk, wel vooraf even opgeven. 

De maaltijden worden bereid door Wim van Dommelen met ondersteuning
van vrijwilligers. 

Kosten: 

Kosten: €8,50

De Sprunk • Meester Caelersstraat 30 • 5984PJ Koningslust

Ans Smits    06-25326215

ask@ziggo.nl



Wat?

Het uitleenpunt bevindt zich in de Sprunk. U kunt hier de meest gangbare 
medische hulpmiddelen lenen. Het gaat hierbij om, rolstoelen, rollators, 
ergonomische wandelstokken, krukken, looprek, verrijdbare bedtafel (voor eten 
of lezen), toiletverhogers en douchestoelen (meer soorten). Er is een selectie 
gemaakt van artikelen die vaker geleend worden. Voor andere artikelen moet 
u wel naar Medipoint in Panningen. Als blijkt dat er veel behoefte is aan zaken 
die niet op de lijst staan, worden die alsnog aangeschaft. De uitleen is voor 
inwoners van Koningslust en is voor beperkte duur. Aan het lenen zijn geen 
kosten verbonden, het is dus een gratis dienst met een lage drempel,  maar er 
zijn wel enkele regels.

U moet uw naam, adres en telefoonnummer opgeven en er wordt afgesproken 
wanneer het geleende artikel weer teruggebracht moet worden. We verwachten 
dat artikelen weer schoon ingeleverd worden. We zijn van ’s morgens op 
werkdagen 08.30 uur tot ’s avonds 17.00 uur bereikbaar.

Dorpsvervoer GBK  
Stichting Dorpsvervoer Grashoek Beringe Koningslust

Uitleen medische hulpmiddelen 
Stichting BWIK

Wat?

Stichting GBK vervoert mensen naar de dagvoorzieningen, het 
gemeenschapshuis, naar activiteiten in het dorp, huisarts, tandarts of fysio. Of 
gewoon naar de markt, de winkel of naar familie als u daar niet zelfstandig kan 
komen. 
Scholieren die het Cita Verde college bezoeken kunnen ook gebruik maken van 
de bus. Ook inwoners die naar de trein in Horst Sevenum moeten kunnen we 
vervoeren. We rijden geen routes naar plaatsen waar Arriva ook actief is. 
Wél kan  men op verzoek naar opstapplaatsen in Beringe Panningen of 
Koningslust (Maasbreeseweg) gebracht worden. 

De bus rijdt alleen op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. 

Alle ritten moeten een dag van te voren aangevraagd worden (van 08:00 - 09:30).
In noodgevallen kan ook voor dezelfde dag aangevraagd worden, maar het is 
dan niet zeker of dat nog geregeld kan worden.

Kantoor stichting GBK

Gemeenschapshuis De Ankerplaats, Grashoek

06-14956170

dorpsvervoergbk@gmail.com

Kosten: €1,50 per enkele rit Ook 10-riּמ enkaarten
verkrijgbaar in de bus

De Sprunk • Meester Caelersstraat 30 • 5984PJ Koningslust

Jacqueline Janssen

06-31688503

Bij noodgevallen:
Piet Geurts - 06-55573999



Openbaar busvervoer Ariva
Rotonde Maasbree

OV Shuּמ le Lijn 44, reistijd 4 minuten   

De shuttle brengt u op aanvraag van thuis (halte Rect Isidorusstraat/kerkplein) 
naar de bushalte Koningslust en terug als u de juiste aankomsttijd opgeeft.
De shuttle rijdt van 05.52 uur en 21.52 uur elk uur. Er is aansluiting op de bus 
naar Venlo van 4 minuten over het uur.       
      
Reserveren: 0800-0224050. Mininaal 1 uur van tevoren.
Kosten: € 2,00 per enkele rit.

Koningslust - Station Venlo: Lijn 370, reisteid 21 minuten

Koningslust -  Station Horst Sevenum Lijn 679, reistijd 19 minuten

Koningslust -  Panningen / (Weert / Roggel) Lijn 679, reistijd 19 minuten

Koningslust - Station Venlo: Lijn 670, reistijd 21 minuten

Koningslust -  Station Horst Sevenum Lijn 679, reistijd 19 minuten

06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 

09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 

13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 

16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 

20:04 21:04 22:04 23:13 00:13   

07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22

13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22

05:55 06:25 06:55 07:18 07:55 08:25 08:55 

09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 

12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 

16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:55 

20:55 21:55 22:55 23:59    

07:24 07:53 08:27 09:30

15:03 16:07 17:10 18:13

06:52 07:52 08:52 15:52 16:52 17:52



Hulp bij de huishouding   
Stichting BWIK

Wat?

De voorziening HbH betekent: ondersteuning bij het zelf realiseren van een 
schoon en leefb aar huis. 

Allereerst wordt er uitgegaan van de eigen kracht en het sociaal netwerk 
alvorens een algemene voorziening wordt ingezet. Om in voldoende mate tot 
het zelf realiseren van een schoon en leefb aar huis te komen, kan er maximaal  3 
uur per week aan ondersteuning (Hulp bij het huishouden) worden geboden. 

Via een lichte toets door de dorpsondersteuner middels een huisbezoek, wordt 
schriftelijk vastgelegd, wat de bevindingen zijn en de afspraken. Tussen de 
hulpvrager en hulpverlener/zorgorganisatie worden af spraken gemaakt al dan 
niet in een dienstverleningsovereenkomst.

Als u meer dan 3 uur hulp bij de huishouding nodig heeft kunt u ook contact 
opnemen met de dorpsondersteuner óf met de gemeente.

De kosten zijn afh ankelijk van uw inkomen en bedragen in 2020
maximaal €19,- per maand.

Jacqueline Janssen

06-31688503

dorpsondersteunerkoningslust@gmail.com

Wat?

De rijdende winkel rijdt op maandag en donderdag door de kern van Koningslust 
en op vrijdag door Savelberg. Voor grote en kleine dagelijkse boodschappen.

Ton Kempen 06-51911980

zuivelhandel.kempen@gmail.com

Rijdende winkel Ton Kempen

Gemeente Peel en Maas

Wat?

Bij de gemeente kunt u altijd terecht voor uw vragen over zorg en ondersteuning, 
werk en inkomen en gezinscoaches. U moet daarvoor bellen naar het infoloket 
van de gemeente, 077-3066666 en dan vragen naar team WIJZ loket.

077-3066666



Wat?

Met ruim 7.000 leden in 86 afdelingen is ZijActief Limburg het grootste 
vrouwennetwerk van Limburg.  ZijActief Koningslust heeft 60 leden.

Bij ZijActief Limburg staat samenwerken, ontmoeten, talentontwikkeling en het 
delen van ervaringen centraal. 

ZijActief geeft hier vorm aan door lokaal, regionaal en provinciaal gevarieerde 
activiteiten en boeiende themabijeenkomsten te organiseren.

ZijActief heeft een uitgebreid jaarprogramma, welke u kunt vinden op de 
website

KBO Koningslust   
Actief, veelzijdig, kleurrijk, modern ZijActief

Wat?

KBO Limburg is dé organisatie in Limburg voor de senior van nu. Wij streven 
naar een “goed leven” voor senioren. Dat houdt in dat wij ons sterk maken 
voor een volwaardige positie van alle groepen senioren, waarbij onderlinge 
solidariteit en zorg voor elkaar uitgangspunt is.

Niet voor niets luidt onze ondertitel: “oog voor senioren”. Wij hebben oog voor 
uw wensen en behoeften en uw belang staat bij ons voorop. Daarom werken 
wij op allerlei fronten er aan, dat senioren daadwerkelijk die plek krijgen in 
onze maatschappij, die zij willen en waar zij recht op hebben. De KBO afdeling 
Koningslust heeft 110 leden.

De KBO heeft een uitgebreid jaarprogramma. U kunt dit opvragen bij het 
secretariaat.

W. Berkers

077-3072754 

willemberkers@outlook.com 

Anja van den Boer

077-4653681

zijactie oningslust@hotmail.com

www.zijactiefl imburg.nl



Steenbakkersstraat 2 • 5981 WT Panningen 

Dr. Rozenberg 077-3066351

Dr. v. Kemenade 077-3081085

Dr. v.d. Linden 077-3066352

Dr. Magis 077-3081086

Dr. v.d. Bergh-v.d. Pas 077-3066353

Dr. Keereweer 077-3081089

Dr. Prudon 077-3081087

Dr. T. Franssen / Dr. L Franssen 077-3081088

Peelstraat 1 • 5986 NL Beringe 

Dr. Verstraten 077-7820222

Huisartsen Pantaleon

Verstraten medico

Wat?

Uitgangspunt van Vorkmeer:  Dat ieder mens op de eerste plaats zelf 
verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn of haar leven en leefomgeving. 
Waar nodig steken we een handje toe. Enerzijds informeert, adviseert  en verleent 
Vorkmeer hulp op aanvraag van een individuele burger. Anderzijds ondersteunen 
we burgerinitiatieven indien nodig.

Doelstelling: 
individuele hulpverlening, gemeenschaps-ontwikkeling, ondersteuning en diensten 
door;

• Jongerenwerk, Vrijwilligerscentrale, 
• Ondersteuning vrijwilligersorganisatie  
• Contactgroep Blinden/Slechtzienden
• Ondersteuning arbeidsmigranten WegWijZer
• Algemeen Maatschappelijk Werk
• Gemeenschapsontwikkeling
• Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas
• Wegwijzer, loket voor informatie en advies, locatie huis van de Gemeente
• Veerkracht; coaching en training voor kinderen en jongeren

Vorkmeer   
Welzijnsorganisatie voor Peel en Maas

Kerkstraat 32 • 5981 CG Panningen 

077-3077350 

stichting@vorkmeer.nl

www.vorkmeer.nl 



Warme Maaltijdservice

Wat?

Lukt  het u (tijdelijk) niet meer om voor uzelf te koken, dan is de Warme 
Maaltijdservice  een ideale oplossing. Het is mogelijk om vanaf 1 tot 7 dagen per 
week rond het middaguur een warme maaltijd thuisbezorgd te krijgen.

Wilt u gebruik maken van deze service of wilt u informatie hierover, neem dan 
contact op met  Wegwijzer Vorkmeer.

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur telefonisch, maar 
u kunt tussen 8.30 en 12.00 uur ook het informatieloket van Wegwijzer Vorkmeer 
bezoeken in het Huis van de Gemeente, Wilheminaplein 1, Panningen.

Wat?

Het Huis van Morgen is een demonstratiewoning waar bezoekers kunnen zien
wat bouwkundig en technologisch kan om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig
te kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Op een concrete 
manier laten we zien wat mensen zélf kunnen doen om de verhuizing naar een 
zorginstelling te voorkomen, dan wel zo lang mogelijk uit te stellen. 
De uitdaging ligt vooral in slimme toepassingen in eigen woningen om mensen 
langer zelfstandig en veilig thuis te laten wonen.

Een realistisch beeld
Het toegankelijke ‘inloopcentrum’ geeft bezoekers een realistisch beeld van de
huidige mogelijkheden wat betreft informatie- en communicatietechnologieën,
hulpmiddelen en fysieke woningaanpassingen.

Toekomst
Als de fysieke aanwezigheid van een zorgverlener niet strikt noodzakelijk 
is, kan zorg op afstand geboden worden. Het Huis van Morgen is hiervoor 
een proefproject. Doel van deze inzet is het vergroten van de zelfregie en de 
zelfstandigheid van de zorgvrager.

Openingstijden
Het Huis van Morgen is geopend op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Rondleidingen buiten de openingstijden zijn alleen mogelijk op afspraak.
Een rondleiding is mogelijk voor groepen tot maximaal 8 personen.

Huis van Morgen in Panningen   
Welzijnsorganisatie voor Peel en Maas

Bernhardstraat 4 • 5981 XP Panningen 

06 - 83 41 70 46   info@huisvanmorgen.nu

www.huisvanmorgen.nu

Wegwijzer Vorkmeer

Kosten: € 8,75 per 3-gangen maaltijd

077-3082565



Daelzicht   

Proteion

de Zorggroep

Buurtzorg Peel en Maas

Thuiszorg Helpende hand

Wat?

Daelzicht is ervan overtuigd dat mensen met een beperking hun leven in de 
samenleving op eigen wijze willen invullen. Wij luisteren naar hun vraag en bieden 
ondersteuning bij alle facetten van het leven. Dit doen wij met respect, warmte 
en deskundigheid. Iedere persoon is uniek, met eigen behoeften en wensen. Met 
recht op respect. Ieder mens heeft behoefte aan relaties met mensen. Iedereen 
moet vrij zijn zelf keuzes te maken. De levensfase waarin je je bevindt bepaalt 
mede welke keuzes je maakt. Je leven verandert namelijk met het verstrijken van 
de jaren. Hoe het verandert, bepaal je in beginsel zelf. Voor sommigen betekent 
dit het zoeken van bescherming, anderen willen vooral zelfstandigheid. 

Op Daelzicht (Savelberg) wonen circa 250 mensen.

De Koningstraat 25 • 5984 NG Koningslust

0475 - 57 7777

088-8500000

info@proteion.com

www.proteion.com

088-6108861

klantenservice@dezorggroep.nl

www.dezorggroep.nl

06 - 132 844 95

Kerkstraat 78 • 5981CH Panningen

Venrayseweg 55 • 5921 KJ Venlo 

077 - 307 11 70 

info@thuiszorghh.nl

www.thuiszorghh.nl 



Andere belangrijke adressen voor onder steuning

De Zandberghoeve
psychiatrie psychotherapie hypnotherapie.

Congregatie Broeders van de Heilige Joseph

Moskee Turk Islam Kul Cem (turks)

Annemoon 
Praktijk voor klassieke homeopathie.

Rooms Katholieke Kerk

Zandstraat 3 • 5984 PA Koningslust

077-467 86 17

info@zandberghoeve.com

www.zandberghoeve.nl

De Koningstraat 38 • 5984NJ Koningslust

077-465 20 62

De Stuersstraat 2 • 5981 VC Panningen

077- 374 4966

Monique Vermazeren

Adriaansweg 39 • 5984NZ Koningslust

077-3968833 

www.annemoon.info

Pastoor van der Horst 

077-3071488 • 06-21202118

www.vincentiusparochies.nl

Anja van den Boer

077-4653681

Hulp bij dementie
het doel is om een samenhangend en afgestemd geheel van zorg en diensten 
aan clienten en mantelzorgers te bieden waardoor clienten in staat worden 
gesteld om zo lang mogelijk in de thuissituatie te blijven functioneren.

Postbus 5033 • 5800 GA Venray

088 - 610 61 61

info@hulpbijdementie.nl

www.hulpbijdementie.nl



Andere belangrijke adressen voor onder steuning

Plaּמ elandshoés
Het Plattelandshoés is een instelling met hospice/verblijfh uis voor Peel en Maas/
Leudal. In het Plattelandshoés bieden wij PRO-Zorg (Palliatieve, Respijt- en 
Overbruggingszorg). Ook mensen met een lichtelijke verstandelijke beperking 
en/of psychiatrische problematiek kunnen gebruik maken van de aangeboden 
zorgvormen.

Leven rond de dood 

Vrijwillige Palliatieve terminale zorg
Het verbeteren van de kwaliteit van het leven in de terminale fase m.b.t. het 
lichamelijk welbevinden; het bieden van praktische hulp in de thuissituatie van 
terminale zieken. Dit door bijvoorbeeld ‘diensten’ over te nemen of aanwezig te 
zijn zodat er ruimte komt om even weg te gaan.

            

Levensbeschouwelijke Psycho-sociale zorg
Mensen ondersteunen bij het ziek zijn en wanneer het einde van het leven zich 
aan gaat dienen; gericht op de ‘binnenwereld’ van zieke en zijn omgeving. Zij 
ondersteunt ook het rouwproces.

Mevr. Loes Sijben

Koninginnelaan 4 • 5981XZ Panningen

077-7725008 • 06-52669115

info@plaּמ elandshoes.nl

www.levenronddedood.nl

06-22 98 51 19

06-51 21 34 43       info@levenronddedood.nl

Taalpunt

Het Taalpunt start met een dagelijks inloopspreekuur in het Huis van de 
Gemeente. Inwoners kunnen hier terecht met vragen op het gebied van 
taal,  spreken, rekenen of digitale vaardigheden.  Zo zijn er tabletcafés, 
computerspreekuren en taalcafés. Ook zijn er één-op-één taalmaatjes en is er 
hulp voor thuisadministratie.

077-3072382        info@taalpuntpeelenmaas.nl



VoKon  secretariaat@vokon.nl
Ludo  Peeters  077-4652309

BV “de Brookdiehk”  johnenpetri@hetnet.nl
P. Linders - Kessels  077-3075979

Buurtvereniging Um de Sprunk jellekonings@telfort.nl
Jelle Konings  077-8512891

Medezeggenschapsraad  medezeggenschapsraad@despringplank.nl
Bram Thijssen  

BS de Springplank  info@bs-despringplank.nl
Nicole Litjens 077-4651824

CV de Brookhaze  linda_lormans3@hotmail.com
Linda Lormans 06-10504071

de Indianen  indianenkoningslust@hotmail.nl
Jori van der Velden  06-22475814

Stichting Dorpshuis Koningslust ottenheijmcharles@hotmail.com
Charles Ottenheijm  077-4653774

Fanfare EMM  cindyconjaerts@ziggo.nl
Cindy Conjaerts-Janssen  06-13886765

gemengd Koor  the.bos@ziggo.nl
Thé Bos   077-3072616

Andere verenigingen en groepen Dorpshuis de Sprunk
In de Sprunk   

Wat?

Het gemeenschapshuis beschikt over diverse grote en ook kleinere ruimtes 
die je als vereniging of als particulier kunt gebruiken. De ruimtes zijn van alle 
gemakken voorzien en zijn gezellig. Je kunt er terecht met groepen van 5 tot 300 
personen. Er is een gezellige bar en er is nog een bar in vintage (jaren ’60) stijl. 
Bij de Sprunk ligt ook een sportzaal die je kunt gebruiken met je vriendengroep 
of als gezin. 

Wim van Dommelen is particulier beheerder van het dorpshuis. Door zijn inzet 
is het ook mogelijk om feesten, partijen en andere gelegenheden in de Sprunk 
te houden. Je kunt ook bij Wim uit eten met je gezin, vriendengroep, bedrijf of 
vereniging. In de zomer kun je bij Wim op het terras genieten van een drankje en 
een hapje. 

De Sprunk

Meester Caelersstraat 30 • 5984PJ Koningslust

077-4653774

info@desprunk.nl

www.desprunk.nl

In de Sprunk

Wim van Dommelen

077-8508959 / 06-25160893

info@indesprunk.nl 

www.indesprunk.nl



Biljartvereniging  
Hai Pollaart  077-4652747 
 
SV ‘t Kogeltje  mwfl euren@home.nl 
Thijs Fleuren  077-4653282
 
KBB Kinder Boerenbruiloft 
Manouk Daniëls  06-52889021

Open Eettafel  077-4651710
Lon Caelers loncaelers@hotmail.com

Café de Poorter  theagrommen@home.nl
Thea Grommen  077-4653693

Natuurpark Vlakbroek   natuurparkvlakbroek@live.nl
Eveline van Ekkendonk  077-4652218

Sint Maarten  lormans@home.nl
Martien Lormans  06-37280613

Andere verenigingen en groepen 

Kindervakantiewerk  cindy.hanssen@hetnet.nl
Cindy Hanssen  077-8517192

Konzagro Koningsluster zanggroep pouwelslouis@gmail.com
Ilda Pouwels  077-4653682

OJB Open Jongeren Beweging homeojb@gmail.com  
Bianca Wijnands

VVO Vereniging Van Ouders (BS de Springplank)
Linda Verhaegh 

Sint Nicolaas Com.
Nathalie Kessels 

TTV Koningslust Tafeltennis Vereniging  secretariaat@ttvkoningslust.nl 
Tom van Vulpen 06-28419135

VV Koningslust Voetbal Vereniging secretaris@vvkoningslust.nl 
Renè Deckers  077-4654131

Overlegvergadering  ottenheijmcharles@hotmail.com
Charles Ottenheim 077-4653774



Deze sociale gids is opgesteld door de Stichting Bevordering Welzijn 
Inwoners Koningslust.

Voor wijzigingen en op- en aanmerkingen kunt u mailen naar:
pamgeurts1@gmail.com

In de gids vindt u een overzicht van alle activiteiten 
op het gebied van wonen, welzijn en zorg in Koningslust

Als u vragen heeft kunt u terecht bij de stichting of bij de dorpsondersteuner.

Sociale Gids Koningslust




