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Op bezoek bij
Sjaar Tosserams

Beste
dorpsgenoten,
hebben jullie ook zo genoten van deze,
haast tropische, zomer? Ik in ieder geval
wel! Af en toe een tandje rustiger aan en
regelmatig een siësta, hoe relaxed kan
het zijn! Dan heb je natuurlijk altijd nog
de mensen waarvoor het nooit goed is; te
warm, te droog (voor de boeren natuurlijk
minder fijn!) te lang, wat maakt het uit (het
broeikaseffect daargelaten).
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We zullen het ermee moeten doen, want
het weer is immers een van die dingen
waar we geen invloed op hebben. Dus:
“let us enjoy the sun and dance in the
rain”. En na die prachtige zomer komt de
tweede editie van de Dorpskrant er weer
aan.
Als toetje een Dorpskrant vanaf nu volledig in zomerse kleuren! Met allemaal artikelen over nieuwe dingen, die er staan te
gebeuren in Belfeld.
Lees snel meer over o.a. het verfraaien
van het Paterböske en het (bijna) prachtig gerenoveerde stationsgebouw. Maak
kennis met Mat Hendrix, die ons redactieteam komt versterken.
Geniet van al het moois
dat nog komt….
Stephanie Kox
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2018
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Hebben we nou het ergste gehad?

Beste mensen, wat hebben we de laatste maanden liggen te zuchten, kreunen, foeteren, klagen en
mopperen over het weer. Stonden er meer dan drie
personen bij elkaar, dan was steevast het weer het
onderwerp. Maar we kregen het dan ook beheurlik
veur de vot gesjeurgd. Als je de moed bijeengeraapt
had om een wandeling of fietstochtje te maken,
kreeg je medelijden met de natuur en de veldgewassen. Nog nooit was het zo dor en ôs dörpke leek
zelfs op een stukje Afrika.

‘s Middags pasten we de Italiaanse en Spaanse
levensstijl toe: hou je zo rustig mogelijk. Natuurlijk
waren er mensen die hier geen gebruik van konden
maken, omdat het werk riep. Veel respect heeft Harie voor deze mensen die bijna gaargekookt thuiskwamen. Zo'n zwoegers gun je toch een schaduwrijk terrasje met ein sjoen glaas kaat beer. Maar
ocherm, wat gaan er akelige geruchten door het
dorp. Twee tappunten, die we met de opwarming
van de aarde moeilijk kunnen missen, zouden dichtgaan of maar beperkt openblijven. Nu wij ze eigenlijk zo nodig hebben…. Zullen er in het dorp ooit nog
nieuwe cafés bijkomen? Harie heeft een lezing bijgewoond over uitspanningen van voor de oorlog.
Belfeld zat toen op zo’n 30 à 40 cafés bij 1500 tot
2000 inwoners. Hebben we minder dorst of hangen
we niet meer zo aan sociale contacten? Daar staat
tegenover dat, áls er iets in het dörp gebeurt, det
auch massaal bezocht wordt. Alleen jammer dat er
personen zijn die na afloop moeten bewijzen, hoe
dapper ze zijn met een paar liter bier achter de kiezen. Wat is het flink ten opzichte van je kameraden
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om wat autospiegels te vernielen of wat te lenen uit
iemand anders zijn tuintje! Wat zal dat lollig en vooral dapper zijn geweest! Men stijgt enorm in aanzien
binnen zo’n groep, als dergelijke prestaties worden
geleverd!!
Misschien dat de hitte hierbij ook een rol heeft gespeeld door een lichte oetdreuging van het baovenste zölderkamerke, zodat er foute beslissingen gemaakt werden….
Momenteel zijn de dagen alweer aardig aan het inkorten. Normaal gaat de temperatuur dan ook naar
beneden. Zodoende kump alles wir good, al zal de
natuur er lang over doen om weer normaal te worden. We hebben al regen mogen voelen, de eerste
resultaten van al die regendansen die her en der
gehouden zijn. Er mag voor Harie best een mooie
nazomer komen, maar dan wel eerlijk verdeeld met
zon, regen en o jao, gaer neet wermer as 23 graden.
Harie.
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Op bezoek bij Sjraar Tosserams

Van melkboer tot koning Saab
Veel oudere inwoners van Belfeld zullen hem nog kennen.
De jongere generaties wellicht minder, want zijn beroep is
inmiddels uitgestorven.

Sjraar Tosserams,
de melkboer
De melkboer die nog aan en soms in huis kwam,
om zijn verse melk en andere producten te verkopen.

Sjraar werd geboren op 15 maart 1932 in een woning
op de hoek Julianastraat/ Industriestraat. Hij groeide op in Belfeld. Sjraar was de oudste in het gezin
Tosserams, dat uit 7 kinderen bestond, 6 jongens
en 1 meisje. Helaas zijn alle broers en zus van Sjraar al overleden. Sjraar zijn vader was boer met wat
land en koeien. Zoals het in die tijd gebruikelijk was,
werd de melk niet alleen aan huis verkocht maar ook
rondgebracht. Vooral naar Tegelen. In Belfeld viel namelijk niet veel te verdienen, aangezien de meeste
inwoners zelf wat grond en één of meerdere geiten
hadden. Zoals gebruikelijk (en min of meer verplicht),
moest de oudste zoon thuis meewerken om vervolgens de zaak over te nemen. Het was hard werken:
overdag naar school en tussen de middag snel naar
huis om te helpen. Rondbrengen op een fiets met
harde banden. Door weer en wind met melktuiten
erop de verse melk bezorgen. Vervolgens vlug een
boterham en dan weer terug naar school. Tijdens de
oorlogsjaren zat Sjraar op de lagere school. De oorlogsjaren is de familie goed doorgekomen. Hij herinnert zich nog dat, als tijdens de lessen het luchtalarm afging, alle leerlingen, meesters en juffen in de
gangen bij de binnenmuren moesten gaan staan. Dat
was de veiligste plek. Sjraar had graag monteur willen worden, want techniek interesseerde hem enorm.
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Maar helaas…. dat kon niet, hij moest thuis werken.
De broers en zus konden leren en werken wat ze wilden. Als die om 17 uur thuiskwamen, hadden zij het
werk af. Zij hoefden thuis niks meer te doen, terwijl
Sjraar regelmatig moest werken tot in de late uurtjes.
Na de lagere school ging hij naar de avondschool in
Roermond. Daar haalde hij al zijn diploma’s op het
gebied van de melkhandel. In Tegelen slaagde hij
voor zijn middenstandsdiploma. Op het gebied van
melk en zuivelproducten maakte je hem niks wijs.
Veel verder dan Belfeld en omgeving kwam je niet in
die tijd. De duivensport werd Sjraar zijn hobby. Toen
hij in militaire dienst moest, was dat voor hem een
verademing en ook wel een bevrijding van het thuisfront. Je kwam nog eens ergens! In dienst leerde hij
autotechniek en haalde al zijn rijbewijzen. Tja, een
dorp als Belfeld was maar klein. Als Sjraar met een
meisje naar de kermis ging, wisten ze thuis al (voor
hij terug was) alles over dat meisje en haar familie…...
Ja, sociale controle en roddel stond ook in Belfeld
hoog in het vaandel.
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Vanaf 1943 ging Sjraar, als vaste knecht, elke dag
met zijn vader verse melk rondbrengen.
Sjraar leerde een “Ruivers maedje” kennen. In 1960
kon hij samen met zijn vrouw Toos voor zichzelf
beginnen in de Zandstraat. Eerst met een aanhangwagen en later met een rijdende winkel, maar
wel zelfstandig en niet onder de vlag van de SRV.
Hij wilde onafhankelijk blijven. Vanaf 1968 werd de
zaak uitgebreid met een VIVO-winkel in hun nieuwe
pand (waar ze nu nog wonen) op de hoek Wilhelminastraat/Pr. Frederikstraat.
Toos en Sjraar hadden zelfs een winkelmeisje aangenomen! In die winkel werd van alles verkocht op het
gebied van zuivel, maar ook andere artikelen. Vooral
de Nutricia babyproducten gingen veel over de toonbank. “En als er iets niet was, dan ging ik het alsnog
halen”, aldus Sjraar.
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Zo werden ook de eerste ijstaarten op bestelling verkocht en zelfs op zondag thuisbezorgd. Bijna niemand had toen een diepvrieskast en die taart moest
meteen geconsumeerd worden.
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Sjraar wist precies wat de mensen wilden hebben.
Hij kende iedereen en er werd menig praatje gehouden met de klanten. Een voormalige huisarts zei
eens tegen hem: ”Sjraar, jij weet meer van onze inwoners dan de maatschappelijk werker of pastoor”.
En had de burgemeester een muizenplaag in de keuken? Geen probleem, Sjraar jaagde ze allemaal weg
tijdens zijn ronde met de rijdende winkelwagen. In
deze tijd zou zoiets niet meer kunnen.
Zo is door de middenstanders ook de braderie ontstaan, zoals bij de opening van de Hamar. Vroeger
stond Sjraar er ook met een kraampje. Vier grote
kazen in stukjes gesneden en gratis aan bezoekers
uitgedeeld, maar verder niks verkocht….. Ja, zo ging
dat toen. “Rijk werd je er niet van, allemaal dubbeltjeswerk”, zegt Sjraar. Vijftig (!!) jaar lang (tot 1994)
ging Sjraar langs de deuren met zijn melkproducten.
Vooral van de bureaucratie en de regels had hij veel
last. O.a. het gebonden zijn aan een vaste wijk, betalingen aan commissies, etc. Hij kon niet meer vooruit
zoals hij graag wilde. Maar vooral de opkomst van de
grote winkelketens en supermarkten (o.a. Trefcenter
in Venlo), zorgde ervoor dat het klantenbestand en
omzet bij de kleine winkelier daalde. I.v.m. de ziekte
van zijn vrouw heeft hij zijn winkel in 1980 verhuurd
aan de heer Pollen uit Reuver. Die baatte er nog tijdelijk een groente en fruitzaak uit, maar ook dit is
allang verleden tijd. Sjraar zelf stopte 1994 met de
melkhandel en rijdende winkel.

naar boven. Vooral het merk Saab boeide hem. Menige Saab heeft op zijn stoep gestaan voor reparatie
of om op te knappen. Ja, als monteur weet Sjraar
veel van de autotechniek. Kennis opgebouwd door
vele uren zelfstudie. Nog steeds sleutelt hij graag aan
de auto’s. Vanaf 1973 rijdt hij Saab. Een geweldige
auto volgens hem. Hij heeft meerdere bezoeken afgelegd aan de fabrieken van Saab in Zweden. “Deze
auto wordt nog steeds in China gemaakt voor de
Chinese markt, maar komt t.z.t. weer op de markt in
Europa. Let op mijn woorden,”, aldus Sjraar. In de zeventiger jaren nam Sjraar deel aan autorally’s. In het
vrijwilligerswerk, c.q. vriendendienst is hij verdienstelijk. O.a. door boodschappen te doen voor mensen. Met Sjeng Peeters, die bedlegerig was, reed hij
o.a. de Mergellandroute.
Nu Sjraar op leeftijd is, wordt het allemaal lichamelijk
wat minder, maar zijn mond blijft welbespraakt. Hij
maakt nog steeds menig praatje met de mensen in
zijn omgeving. Daardoor blijft hij goed op de hoogte
wat er zoal in en om Belfeld speelt.
Sjraar Tosserams een gewoon,
maar bijzonder mens.

Sjraar en Toos kregen 2 kinderen: een jongen en
meisje. Beiden kozen niet voor het vak melkboer/
winkelier. Hun zoon is ingenieur en dochterlief onderwijzeres. Toos en Sjraar hebben intussen zes
kleinkinderen en een achterkleinkind. Maar na het
stoppen ging hij niet achter de geraniums zitten. Zijn
passie voor auto’s en het sleutelen eraan kwam weer
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Whatsapp Buurtpreventie

WABP

(Whatsapp Buurtpreventie)

Wij, als beheerders in Belfeld, willen de WABP graag
onder jullie aandacht brengen.
Een WABP is een Whatsapp Buurtpreventie Groep waar buren elkaar snel op de hoogte kunnen brengen van
alarmerende situaties. Situaties waarbij je je afvraagt of het wel klopt. Is het wel oké wat ik zie en/of hoor?
Denk bijvoorbeeld aan (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling. Indien de situatie ernstig is, bel dan altijd eerst 112!
Wij, als beheerders, hebben daarnaast een kort lijntje met de wijkagent.
Aanmelden
Op de site www.wabp.nl kan iedereen zien of er al een Whatsapp groep in de buurt actief is. Straten/buurten, die inmiddels een WABP-groep hebben, zijn ook in Belfeld te herkennen aan de bekende "Attentie Buurtpreventie" borden.
Als er in je straat of wijk geen WABP actief is, kun je die zelf opstarten. Meer informatie hierover kun je vinden op www.wabp.nl.
Heb je hulp nodig bij het opstarten van een groep of
wil de beheerder zich aansluiten bij de andere beheerders in Belfeld? Mail dan naar: wabpbelfeld@
gmail.com.
We hopen jullie als deelnemer aan de groepsapp te
kunnen verwelkomen!
Whatsapp Buurtpreventie is een bewonersinitiatief,
dat ondersteund wordt door de Dorpsraad Belfeld,
Wel.kom (bewonersondersteuning) en de politie.

WAARSCHUWING:
Kwaadwillende lieden opgepast:
u wordt in Belfeld in de gaten gehouden!

Nieuw lid Dorpskrant Mat Hendrix
Mat: na mijn geboorte in Tegelen, heb ik vervolgens her en der in Limburg gewoond. Dit i.v.m. studie en werk. Inmiddels woon ik al 35 jaar in
de Groenstraat in Belfeld. Ik ben gehuwd met Marij Verhees uit Stramproy en vader van 4 zonen. Inmiddels hebben we twee kleinkinderen en de derde is op komst.
Ik ben mede-eigenaar van adviesbureau 2Twee. Na ruim 45 jaar binnen de gezondheidszorg te hebben
gewerkt, is er wat meer tijd voor andere dingen o.a. redactielid van deze Dorpskrant, vrijwilligerswerk, onderzoeker van oeverafval bij het IVN, AED-project Belfeld en acteur bij Gilde opleidingen. Hobby’s zijn wandelen, motorrijden, campertochten maken en tekenen.
Ik hoop een zinvolle (schrijvende) bijdrage te kunnen leveren aan de Dorpskrant van Belfeld.
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Fotografie Jordy Caris

De 25e editie van Belfeld Bruist 2018
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Projecten moeten Belfeld schoner en mooier maken
In oktober 2017 is een speciale werkgroep, in opdracht van de Dorpsraad Belfeld, zich gaan bezighouden met de plaatsing van zitbanken, afvalbakken
en picknickplaatsen in Belfeld zuid en oost. Vanuit
de doelstelling: breng mooie plekjes van Belfeld in
kaart en laat zoveel mogelijk inwoners, wandelaars
en fietsers, die Belfeld meenemen op hun route,
kennismaken met die plekken met vaak prachtige
uitzichten.
De ontdekkingsreis in en rond Belfeld heeft geleid
tot een rapport met 12 geselecteerde locaties. Elke
locatie is een kleine optelsom van verbeterpunten
en wensen vanuit een breed draagvlak. Om die reden is contact gezocht met diverse instanties, waaronder Stichting Limburgs Landschap, buurtverenigingen, omwonenden, grondeigenaren en natuurlijk
de gemeente Venlo. Na een kleine 200 gesprekken,
die de werkgroep heeft gevoerd om het rapport te
kunnen presenteren, bleek al snel dat het om meer
ging dan alleen de oorspronkelijke opdracht. Diverse locaties hebben te maken met het plaatsen van
borden, klappoortjes en hondenpoepbakken.

bestaat voor een gedeelte uit rul zand. Daarnaast
is bereikt, dat het bosgebied tussen Belfeld en
Reuver wordt afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer. Vier klappoortjes
geven toegang tot het
prachtige
wandelgebied. Om dit eindresultaat te kunnen vermelden,
hebben gesprekken met diverse partijen en personen plaatsgevonden. Grondeigenaren moesten
groen licht geven, maar er moesten ook verenigingen of personen gevonden worden om wekelijks de
bakken te ledigen. Het hele project op en rond de
Patersplak is vooral geslaagd door de optimale samenwerking met grondeigenaren, buurtvereniging
Helpt Elkander en de gemeente Venlo. De uitvoering van de wandelroute aan de westzijde van de
spoorlijn tot aan de Schelkensbeek is vooral gelukt,
dankzij de medewerking van omwonenden, Stichting Limburgs Landschap en wederom de gemeente
Venlo. Hier heeft de Dorpsraad moeite gedaan om
de oorspronkelijke drie bekenroute, als enige doorgangsroute, te benadrukken. Zogenaamde “nieuwe”
bospaden worden afgesloten. In zo’n relatief smal
bosgebied volstaat één route. Bovendien krijgt de
ijsvogel (die de laatste jaren regelmatig bij de Gaesbeek wordt gespot) kans om te overleven.

In januari 2018 is de totaalaanvraag voorgelegd aan de afdeling Maatschappelijke
Ontwikkeling van de gemeente Venlo (het
zogenaamde SAM-fonds). Een paar weken
later kwam het bericht dat het hele plan
kon worden uitgevoerd. We schrijven
inmiddels augustus 2018 en de werkgroep
kan met gepaste trots aangeven dat al
70% van de projecten is uitgevoerd.
Twee projecten willen we nader toelichten.
Als eerste de Patersplak met het Patershuuske en
de wandelroute naar de Schelkensbeek (drie bekenroute van de Provincie Limburg). De Patersplak is
een open plek in het bosgebied dat ligt tussen Patersweg en Bolenbergweg. Op de plak staan sinds
kort een picknickset en twee adoptieafvalbakken.
Op het traject Patersweg tot de grens met Reuver
(de Schelkensbeek wandelroute) staat al één zitbank met een adoptieafvalbak. Volgens plan zal
nog een tweede zitbank met adoptieafvalbak op de
open bosstrook aan de Schelkensbeekroute worden geplaatst. Deze strook ligt aan de Gaesbeek en
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meenschap. Op dit (tussen)moment zijn wij, als projectgroep van de Dorpsraad, positief gestemd.

Het tweede project gaat over hondenpoepafvalbakken in de omgeving van Bolenbergweg, Reuverweg
en Patersweg. Door de toenemende overlast van
hondenuitwerpselen, een probleem dat in tal van
gemeenten speelt, heeft de werkgroep een akkoord
met de gemeente Venlo bereikt om een pilotproject
met een viertal hondenpoepafvalbakken te starten.
De rode bakken zijn op plaatsen, waar veel honden
worden uitgelaten, opgehangen. Ook nu worden de
bakken eenmaal per week, door vrijwilligers die lid
zijn van een Belfeldse vereniging, leeggemaakt.
Er kleven echter ook nadelen aan de genoemde projecten. De mountainbikers en ruiters bijvoorbeeld
zullen helaas even moeten afstappen bij de klappoortjes. Dat beseft de werkgroep maar al te goed,
maar soms is het geven en nemen. De tekst, die op
elk poortje komt, geeft uitleg: Wij willen deze groene parel beschermen. Anders zijn we straks te
laat. Dorpsraad Belfeld.
Het plaatsen van borden en bakken alleen is niet afdoende. Samen zullen we moeten werken aan een
gewenst gedrag van onze burgers. Wanneer iemand
de rode hondenpoepbak consequent negeert, dan
moeten we elkaar daarop aanspreken. Tot slot blijft
het een opgave om voldoende vrijwilligers te vinden,
die de adoptiebakken willen ledigen.
Over een half jaar maakt de werkgroep een rondje
langs alle medewerkers en omwonenden, die regelmatig afvalbakken leegmaken of op een andere wijze hun medewerking hebben verleend. Een evaluatie per locatie, die aangeeft of de doelstelling bereikt
is en in welke mate men tevreden is.
Verbeterpunten zullen uiteraard worden meegenomen. Vooral de pilot rond de hondenpoepoverlast is
van belang. Wanneer deze slaagt, zal de werkgroep
zich gaan inzetten voor heel Belfeld. Uiteraard zal dan
worden gekeken naar de aanpak en resultaten van
andere initiatieven op dit gebied in de Belfeldse ge-
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Even een greep:
n De Patersplak is zichtbaar schoner, opgeruimder
dan tevoren. Dat bewijzen ook de geplaatste afvalbakken.
n De personen, die wekelijks de vier hondenpoepafvalbakken ledigen, houden het totaalgewicht van
de opgehaalde hondenuitwerpselen bij. Er is duidelijk sprake van een stijgende lijn!
n De projectgroep heeft met diverse mountainbikers, die via de klappoortjes de route volgen, gesproken. Tot nu toe is er nog geen enkele klacht
binnengekomen. Men merkt vrij laconiek op:
“Even een poortje open- en dichtmaken. Als dat
alles is”.
n De afvalbakken aan de Aalsbeek en Schelkensbeek worden goed gebruikt.
Straks, nadat de projectgroep met alle medewerkers gesproken heeft, wordt de balans opgemaakt.
Dan komen de resultaten, met eventuele actiepunten, weer in de Dorpskrant te staan.
De Dorpsraad Belfeld, projectgroep zitbanken,
afvalbakken, picknicksets
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De 11e editie van het Ernte Dankfest in Geloë
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Voorstellen nieuwe leden Dorpsraad Belfeld
Harald Klijnman:
Wat heeft Belfeld toch veel te bieden zeg! Een mooi dorp tussen Maas en bos,
mooie voorzieningen binnen het dorp, winkels voor de eerste boodschappen, basisschool in de buurt en een rijk verenigingsleven. Daarnaast om de hoek het aanbod in Venlo en goede verbindingen met de rest van Nederland. Binnen een uur
rijden ligt een ongelooflijk groot achterland. Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter
kunnen of die we graag zouden willen behouden of verbeteren. En daar wil ik me
dan ook voor inzetten. Jullie toch ook?
Mijn hele leven woon ik al in Tegelen en Belfeld. Ik, als Tegelse jong, ben getrouwd
met Astrid. Een echte Belfelds “maedje”, waar ik in 1986 als een blok voor ben gevallen bij het “Witte Paerd”.
We wonen, samen met onze twee kinderen Yannick en Noëlle, al meer dan 20 jaar in Belfeld.
Na mijn middelbare school ben ik gaan studeren in Tilburg (econometrie). Na die studententijd heb ik eigenlijk
alleen maar buiten Venlo gewerkt. We hebben wel altijd binnen Tegelen/Belfeld gewoond en we zijn actief geweest binnen het verenigingsleven. Zowel bij de voetbalclubs Tiglieja en Belfeldia, de Belhamels, de Boeren
van de Hei en de ouderraad. Persoonlijk heb ik vaak zitting gehad (en nog steeds) in commissies, die met “financiën” te maken hebben. Zo ben ik buiten Venlo nog penningmeester en/of bestuurder met de portefeuille
financiën in meerdere stichtingen.
Aangezien er wat ruimte kwam in mijn vrije tijd én we ons thuis graag inzetten voor Belfeld en onze leefomgeving, kwam de melding van de Dorpsraad in de Dorpskrant op het juiste moment. Wat verwacht ik bij te
kunnen dragen aan de dorpsraad is zo’n heerlijke open vraag. Vanuit mijn beeld is dat eenvoudig: “Iedereen
kan op zijn of haar manier bijdragen”. Je wordt pas betrokken als je betrokken wordt! En wie wil dat eigenlijk
niet in ons mooie dorp Belfeld!!

Marie-José Boonen:
Hallo mede-dorpsgenoten (of moet ik zeggen “stadsdeelgenoten?”).
Sinds kort mag ik mezelf lid van de Dorpsraad noemen. En dan is het gebruikelijk, zo heeft men mij verteld, dat je je even voorstelt. Dat doe ik bij deze dan ook.
Mijn naam is Marie-José Boonen-Raben, 64 jaar. Ik ben oorspronkelijk “ein Remunjs maedje”, maar woon al vanaf mijn trouwen in 1975 in Belfeld. Mijn man Piet
is de zoon van wijlen Hay Boonen, de sigarenmaker (voor de ouderen onder ons).
Ik ben moeder van een zoon en een dochter, die samen met schoondochter en
schoonzoon voor een volgende generatie hebben gezorgd: twee kleindochters en
twee kleinzoons. Uiteraard gaat een heleboel vrijwillige tijd als oma naar die vier!!!
Vanaf 1975 zat ik een tijd in het bestuur van de peuterspeelzaal. Omdat ik de kindjes inschreef, leerde ik direct veel mensen kennen. Op de school van mijn kinderen was ik secretaresse van de OR en lid van de MR.
Ook als kleuterleidster (want dat ben ik oorspronkelijk van beroep), was ik daar een aantal jaren werkzaam.
De laatste 16 jaar werkte ik op diverse scholen als secretaresse/administratief medewerkster. Mijn werkzame
leven stopt binnenkort en ik ben dan ook op zoek gegaan naar een leuke en nuttige invulling van mijn vrije
tijd. De Dorpsraad heeft altijd al mijn aandacht gehad. Toen ik mijn kinderen vertelde, dat ik daar wel deel van
wilde uitmaken was de reactie: “Ja mam, dat is echt wat voor jou”! Ik zie mezelf als een “mensenmens”. Zorg
en welzijn in de breedste zin van het woord spreekt me enorm aan. Met name ouderen en andere kwetsbare
groepen verdienen veel aandacht, vind ik. Meedenken en oplossingsgericht bezig zijn past wel bij mij. Wat
een en ander precies gaat inhouden, daar moet ik nog achter komen. Ik heb er in ieder geval zin in en ik kom
je vast wel ergens tegen!!
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Het kookt als een tierelier!!
Op 10 januari kregen wij,
het Prônkeppelke, een gloednieuwe
inductiekookplaat! Deze werd ons
gratis aangeboden door het fantastische
dorps-initiatief “BELFELD BRUIST!”
Leon Gubbels kwam ons kookteam op deze
dag persoonlijk verrassen met dit heuglijke
feit! Het was een sjiek moment…wauw! En we
kunnen vol trots wel stellen: “het kookt als een
tierelier!!”
Vanaf september 2017 is er binnen ’t Prônkeppelke een vrijwilligers kookproject actief. Dit
team bestaat uit een stel top-gemotiveerde
vrijwilligers, in samenwerking met de WAA/Kan
Doen. Een team waar ’t Prônkeppelke ontzettend
trots op is! Het koken werd helaas belemmerd door
onze kookplaat, die wat haperde. Dit uiteraard tot
ergernis van de kookstaf. Een van onze koks, Pierre van Dijk, heeft vervolgens namens het team een

goed woordje gedaan bij Belfeld Bruist…en dit werd
beloond!
En opeens was er dan die dag dat Leon Gubbels
ons persoonlijk kwam vertellen, dat we een gloednieuwe kookplaat geschonken kregen. We stonden
perplex. Geen woorden voor!
Iedere dag genieten de bezoekers van de Open Inloop van een heerlijke en verse maaltijd, een maaltijd met liefde voor eenieder klaargemaakt. Iets om
trots op te zijn, maar zonder deze fantastisch mooie
actie van “Belfeld Bruist!”, hadden we dit niet op
deze manier kunnen realiseren.!
Nogmaals……

“BELFELD BRUIST!”…BEDANKT!!!
Namens alle vrijwilligers en medewerkers
Huis van de Wijk het Prônkeppelke
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Vogelwerkgroep Tösse Bös en Maas
knapt stationsgebouw Belfeld op

Het oude stationsgebouw was al jaren een doorn in het
oog van velen. Wat eens een prachtig en statig gebouw was,
stond er tot voor kort maar verlaten en treurig bij.
Totdat Handelsmaatschappij Thijssen Emans & Co het bedrijventerrein Bolenberg overnam en daarmee ook eigenaar
werd van het stationsgebouw. Tijdens de informatiebijeenkomst over de toekomst van het bedrijventerrein kwam ook
een nieuwe bestemming van het gemeentelijk erfgoed, het
stationsgebouw, ter sprake. Belfeldenaren
werden uitgenodigd om plannen aan te dragen.
Zo begon het avontuur van Vogelwerkgroep
Tösse Bös en Maas.
Het is woensdagavond 22 augustus, net voordat
het donker begint te worden, als de redactie van de
Dorpskrant langs gaat bij het voormalige stationsgebouw in Belfeld aan de Stationsstraat. We hebben daar afgesproken met de voorzitter van Vogelwerkgroep Tösse Bös en Maas (afgekort TB&M), Jan
Hendrikx en bouwmeester Ger Niesen. De mannen
beginnen met een rondje om het gebouw. Daar is al
te zien dat er inmiddels een hoop werk is verricht,
maar dat er ook nog het nodige moet gebeuren. Wie
is deze vereniging eigenlijk en wat doen zij in en voor
Belfeld?
De vereniging uitgelicht
De Vogelwerkgroep TB&M stond voorheen bekend
als de Werkgroep Rijksweg A73. Deze werkgroep,
opgericht in 2004 door Jos Simons, Jeu Reinders,
Jan Hendrikx, Jo op het Veld en Gerrit van der Mast,
is actief in het gebied ten oosten van de Maas tus-
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sen Roermond en Venlo. Hun doel is het aanbieden
van vervangende broedgelegenheid voor vogels, die
door de komst van de A73 hun broedplaats verloren hebben. Voor deze vogels werden/worden nieuwe nestkasten opgehangen op daarvoor geschikte
plaatsen in de buurt van de A73. Na het broedseizoen worden de kasten gecontroleerd, indien nodig gerepareerd, gereinigd en soms ook verplaatst
naar een geschiktere locatie. Ook niet onbelangrijk
is, dat na elk broedseizoen de resultaten worden
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genoteerd en besproken. De werkgroep organiseert
daarnaast een aantal excursies. Ook vinden er lezingen, filmavonden en andere activiteiten plaats.
De vereniging heeft zo’n 70 leden in de leeftijd van
ongeveer 55 tot 80 jaar. Ten tijde van de oprichting
(en nog steeds!!) werd er veel gelobbyd om meer leden te trekken. Gezien het ledenaantal is dat zeer
goed gelukt. Door het aantrekken van vele goede
en betrokken sponsors, die ook uitgenodigd worden
voor de activiteiten van de vereniging, lukte het flink
te groeien. Iedereen vindt de natuur om ons heen
heel belangrijk. “Ga maar eens na hoe belangrijk
een bij voor ons als mens is,” vertelt Jan.
Bouwproject stationsgebouw
Begin maart, tijdens de informatiebijeenkomst over
het bedrijventerrein Bolenberg, ontstond het eerste
idee om het stationsgebouw om te toveren tot verenigingsplaats van TB&M. Dat idee sprak ook de firma Thijssen Emans aan. Zij zijn zeer betrokken bij
de natuur en de omgeving van hun bedrijf. Medio
maart zat de werkgroep met Thijssen Emans al om
tafel voor het maken van een plan. De vereniging zat
vol met ideeën en had ook de mankracht en tijd om
deze uit te voeren. Samen wilden zij er de schouders
onder zetten om (met de ondersteuning van Thijssen
Emans) het stationsgebouw weer in ere te herstellen.
Om alles in goede banen te leiden, werd er een
bouwcommissie in het leven geroepen. Deze commissie bestond uit Ger Niesen, Jos Peulen, Ger van
Deuzen en Bert Gitmans. Plannen moesten in daden
worden omgezet. Door ongeveer dertig leden van de
vereniging werd (en wordt) in verschillende ploegen
gewerkt aan het opknappen van het gebouw. Na een
gedegen voorbereiding kon er half mei gestart worden met de werkzaamheden. Om te beginnen moest
alles in en om het gebouw opgeruimd worden. Daarbij werd de schuur naast het stationsgebouw, nu in
gebruik als opslag, ook meegenomen. Medio juni
werd in één week tijd het hele gebouw schoongespoten. “Een hele andere aanblik al, zo zonder al die
viezigheid en graffiti”, zegt Ger. Tijdens dit proces
kwam er ook geregeld iemand van Thijssen Emans
poolshoogte nemen, de meegebrachte vlaai smaakte goed! De volgende stap die gezet werd, was het
schoonbranden en vervolgens schilderen van de kozijnen aan de buitenkant van het gebouw.
Vanaf 17 augustus staat opnieuw een drukke periode van 16 dagen op de planning. Het hele gebouw
zal dan aan de buitenzijde geverfd worden. Over-
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dag wordt er gewerkt in twee ploegen. Enorm stimulerend is, dat ’s avonds altijd veel mensen komen
kijken naar de vorderingen van het opknappen van
het gebouw. De komende maanden staat ook aan
de binnenkant nog veel te gebeuren. De ruimte binnen zal gedeeltelijk gebruikt worden als kantine en
vergaderruimte voor de Vogelwerkgroep Tösse Bös
en Maas. De oorspronkelijke keuken zal ook in de
toekomst, weliswaar opgeknapt, behouden blijven.
De werkgroep heeft als wens een infocentrum op het
gebied van de natuur en vogels te worden. De grote
ruimte naast de keuken zal ingezet worden voor de
maandelijkse presentaties en lezingen van en voor
eigen leden. Ook niet onbelangrijk is de werkplaats
waar de broedkasten gemaakt en gerepareerd kunnen worden.

Ook zo benieuwd?
Kom dan naar de open dag!
Zoals gezegd, komen er al geregeld mensen langs
om te kijken naar de vorderingen van ons eens zo
mooie stationsgebouw. De hardwerkende leden
doen er, samen met de firma Thijssen Emans, alles
aan om weer een prachtig stukje erfgoed in Belfeld
te renoveren. In de nabije toekomst zal Vogelwerkgroep Tösse Bös en Maas een open dag organiseren voor alle Belfeldenaren. Hou de informatie daarover in de gaten!
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COLOFON

Dorpskrant Belfeld:
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 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.

wordt uitgegeven onder
verantwoordelijkheid van
de Dorpsraad Belfeld

Redactieadres/
inleveren kopij:
dorpskrantbelfeld@gmail.com

Redactie Dorpskrant:
Stephanie Kox
06 - 22 46 62 19
Har Schreurs
077 - 475 19 89
Ria vd Beucken
077 - 475 14 23
Stan van der Velden
06 - 44 75 05 04
Mat Hendrix
06 - 26 22 28 28
Claudia Venbrucx
Marjolijn Peters

Bestuur Dorpsraad:
Bertil Hoezen
06 - 54 34 58 12
Michel Metten
06 - 28 12 21 04
Yvonne van der Velden
077 - 851 92 24

Wijkgerichte aanpak 359 62 46
Overlast drugs 0900 - 8844
Alarmnummer (spoedeisend),
ambulance; brandweer; politie 112
Politie (niet spoedeisend) 0900 8844
Gehandicaptenraad 463 38 85
Algemene Hulpdienst Tegelen Steyl Belfeld
Meldpunt 06 - 49 34 14 79
op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur
Stichting Wel.kom 077 - 326 66 66
Actief op het brede terrein van welzijn en activering
Postbus 656, 5900 AR Venlo
Website: www.welkom.nl
Dorpsraad Belfeld: dorpsraad@belfeld.nu

De redactie van de Dorpskrant
behoudt zich het recht
voor artikelen aan te passen.

Wijkcoördinator:
Pieter van de Rijdt
tel. 359 69 39
Internet:
www.belfeld.nu
Realisatie:
Drukkerij Knoops B.V.

