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Jos Reumkens weet al vroeg wat hij wil 
worden: maatschoenmaker, zoals dat in 
de jaren vijftig heet. Schoenen maken 
voor mensen die problemen hebben met 
lopen. Hij volgt de opleiding in Den Haag 
en leert de praktijk bij Fa. J.P. van Duijne in 
Scheveningen. Van Duijne is hofleverancier 
van het Koninklijk Huis en repareert zodoende 
ook ‘koninklijke schoenen’. Jos Reumkens 
krijgt bij zijn afscheid een paar originele 
schoenen van koningin-regentes Emma uit 
omstreeks 1900 mee. Na zijn diensttijd werkt 
hij bij de Fa. Buchrnhornen in Eindhoven. Een 
fantastische leerschool.

In 1961 huurt orthopedisch 
bedrijf Reumkens een ruimte 
aan de Kaldenkerkerweg 33 in 
Venlo. Daar was voorheen een 
schoenwinkel met schoenreparatie 
gevestigd. In de werkplaats staan 
nog enkele machines waar het 
bedrijf gebruik van kan maken. De 
benedenverdieping ligt leeg en die 
wordt ingericht als wachtkamer, 
behandelkamer en kantoor.

Het bedrijf groeit snel. De 
eerste werknemer wordt 
in 1962 aangenomen. 
Peter Reumkens, broer van 
Jos. De heer Thijssen uit 
Swolgen wordt al snel de 
tweede medewerker.

Orthopedisch bedrijf Reumkens 
gaat in 1965 samenwerken met 
orthopedisch chirurg Dr. van Meel 
van het St. Jozefziekenhuis in Venlo. 
Het ziekenhuis ligt aan de Hogeweg 
in Venlo, op loopafstand van het 
bedrijf. Iedere veertien dagen 
hebben orthopedisch chirurg Dr. van 
Meel en Jos Reumkens werkoverleg. 
De chirurg stuurt patiënten 
rechtstreeks door. Ook andere 
artsen zoeken de samenwerking.

Orthopedisch bedrijf 
Reumkens gaat 
samenwerken met C.M.A. 
Mengelers uit Susteren, 
een samenwerking die nog 
steeds voortduurt. De eerste 
factuur stamt uit 1970.

In september 1978 gaat het bedrijf 
terug naar de Kaldenkerkerweg 
in Venlo. Nu naar huisnummer 34. 
Het pand ligt op de hoek van de 
Kaldenkerkerweg en de Zandstraat. 
Voorheen was daar een bakkerswinkel 
en bakkerij gevestigd. De bakkerij 
wordt verbouwd tot werkplaats. 
Het team bestaat uit vier personen: 
Jos en Trees Reumkens, 
Chris Reumkens en Christian Simons, 
die als medewerkster frontoffice nog 
steeds verbonden is aan het bedrijf.

Peter Reumkens, zoon 
van Jos en Trees, komt 
op 15 augustus 1983 
in het bedrijf.

Peter Reumkens behaalt in 1989 na 
een 6-jarige opleiding zijn diploma. 
Hij is dan de jongste Orthopedisch 
Schoentechnicus van Nederland.

In 1993 nemen Peter en Ingrid Reumkens 
het bedrijf over. Bij notaris Bakkers en 
Veltman in het Wilhelminapark worden de 
overeenkomsten getekend. De rechtsvorm 
wordt een vof, logo en kleuren worden 
aangepast. Schilderen en verbouwen doen 
ze zelf in de avonduren en weekenden om 
geld te besparen.

De naam wordt in 2006 aangepast: 
Reumkens Voet & Zorg. Er volgt een 
nieuw logo en nieuwe huisstijl.

Het 50-jarig bestaan wordt in 2009 
gevierd met een reis naar Barcelona.

De nieuwe locatie wordt in 2013 
gevonden aan de Hagerhofweg 
in Venlo.

Reumkens Voet & Zorg begint 
in 2017 met spreekuren bij 
Knooppunt Centrum voor 
Gezondheid in Baarlo.

Op 15 november 2019 bestaat Reumkens 
Voet & Zorg 60 jaar. Het is uitgegroeid tot 
een kwaliteitsmerk, met een hoofdvestiging 
in Venlo en diverse behandellocaties in 
Noord- en Midden-Limburg.Peter en Ingrid Reumkens vieren 

hun 25-jarig ondernemerschap met 
een reis met alle medewerkers en 
aanhang naar Porto.

In 2014 en 2015 vindt een grote verbouwing van 
het pand aan de Hagerhofweg in Venlo plaats 
om invulling te geven aan het multidisciplinair 
voetzorgcentrum van de toekomst.

Ook in Venray wordt, in 2013, begonnen met 
het houden van spreekuren op twee locaties: 
bij Knooppunt Centrum voor Gezondheid en 
Medisch Centrum Wieënhof.

In 2002 en 2003 vindt de eerste, 
écht ingrijpende verbouwing 
plaats. Het hele pand ondergaat 
een metamorfose. Het bedrijf 
verhuist voor vijf maanden naar 
de Ferdinand Bolstraat.

Een oud herenhuis aan de Noord-
Binnensingel 4 in Venlo wordt de 
nieuwe locatie. De Nederlandsche 
Middenstandsbank verstrekt 
een hypotheek van 24.000 
gulden. In contanten… Op de 
benedenverdieping komen de 
wachtkamer, behandelkamer en 
werkplaats. Op de eerste verdieping 
woont Jos Reumkens met zijn 
echtgenote Trees, met wie hij op 
16 oktober 1963 trouwt. Trees 
Reumkens zal later meehelpen in de 
boekhouding.

In 1997 worden voor de eerste keer op een 
externe locatie spreekuren gehouden. Eerst in 
het groene kruisgebouw in Helden, later in het 
gezondheidscentrum en nu in Medisch Centrum 
Pantaleon in Panningen.

In 2004 wordt ook in Belfeld 
gestart met spreekuren, in 
samenwerking met Van Lier 
Schoenen. Dit totaalconcept 
onder één dak biedt klanten 
vele voordelen: één adres voor 
alle voetklachten én passende, 
modieuze schoenen, dichtbij 
huis de beste kwaliteit, advies 
en service, uitkomst 2D- en 
3D-metingen van voeten wordt 
meteen vertaald naar een 
passende schoenoplossing, 
ideale combinatie voor klanten 
die steunzolen nodig hebben.

Reumkens Voet & Zorg 
groeit sterk en het pand 
aan de Kaldenkerkerweg 
wordt te klein. 
De zoektocht naar een 
groter onderkomen 
start in 2010.

Gezondheidscentrum Roggel is in 2014 
de volgende nieuwe behandellocatie 
van Reumkens Voet & Zorg.

Praktijk voor fysio- en manuele therapie Marcel 
Jacobs in Sevenum wordt in 2019 de volgende 
nieuwe behandellocatie.

Ingrid Reumkens is in 
2015 25 jaar in dienst.

Jos Reumkens overlijdt 
op 20 juni 2014.

Maandag 30 maart 2015 is de eerste werkdag in de 
nieuwe hoofdvestiging aan de Hagerhofweg in Venlo.

Het voetzorgcentrum van de toekomst koppelt de nieuwste technieken aan de vertrouwde, 
persoonlijke zorg. Eén loket voor alle voetklachten. Met meerdere disciplines onder één dak: 
podotherapie, fysiotherapie, diëtetiek, leverancier van elastieken kousen en een medisch 
pedicure. Met een officiële opening (26 juni) en een drukbezochte open dag (27 juni) wordt 
in 2015 de nieuwe, multidisciplinaire hoofdvestiging in gebruik genomen.

Peter Reumkens is in 
2008 25 jaar in dienst.De eerste secretaresse 

wordt op 1 februari 
1973 aangenomen: 
Jetje Veugelers.

Het team wordt in 
1990 uitgebreid met 
Ingrid Reumkens, 
echtgenote van Peter.

In november 1979 
wordt de verbouwde 
zaak feestelijk 
heropend.

Het 25-jarig 
jubileum wordt in 
1984 uitgebreid 
gevierd.

Jos Reumkens 
behaalt in 1966 
zijn diploma.

Met 250 gulden als startkapitaal besluit 
Jos Reumkens in 1959 om zijn grote droom 
in vervulling te laten gaan: een eigen 
orthopedische schoenmakerij. Op 15 
november 1959 begint hij in de winkel van 
zijn ouders, Kruisstraat 11 in Tegelen. Met 
behulp van gordijnen creëert hij een kleine 
ruimte, waar hij de schoenen aanmeet. Van 
het startkapitaal is dan overigens bijna 
niets meer over. De eerste machine kost 
247.50 gulden. Dus met exact 2.50 gulden 
start hij zijn bedrijf. De eerste machine staat 
overigens nog steeds in het bedrijf. De eerste 
klant is mevrouw Geurts-Gitmans van de 
Betouwstraat in Tegelen.
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Ondertekening van 
het koopcontract.


