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Beste dorpsgenoten,
Een nieuw jaar, vol met goede voornemens, is
alweer van start gegaan. En net zoals iedereen is
ook de Dorpskrant wel eens toe aan vernieuwing.
De oplettende lezer heeft natuurlijk allang gezien
dat de lay-out van “onze” krant is aangepast en
ook meer kleur heeft gekregen. In de komende
edities willen we steeds meer toewerken naar
vaste rubrieken en gaan we ook proberen om
de inwoners van Belfeld nog meer te betrekken
bij het samenstellen van de Dorpskrant. Een
begin is hierbij al gemaakt bij de nieuwe rubriek
‘Wist-je-datjes’. Ook binnen de redactie gaan er
enkele wijzigingen plaatsvinden, zowel Claudia
Venbrucx als Marjolijn Peters gaan de redactie
na jarenlang trouwe inzet verlaten; bedankt
hiervoor dames! Hierdoor ontstaat er ruimte voor
een nieuw redactielid. Heb jij hierin interesse?
Schroom dan niet om een berichtje te sturen.
In deze eerste editie van 2019 wordt Belfeld verBindt toegelicht, komen er sportieve prestaties
in beeld en gaan we op bezoek bij Annie en Jan
Schouren van het welbekende Café Geloë.
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Veel leesplezier!
Stephanie Kox.
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Column

Dat was het dan…….

De laatste bijdrage van Harie
In de laatste Dorpskrant (met hoofdletter) gaf
ik te kennen, dat mijn werkzaamheden bij de
Dorpskrant zouden stoppen per 1 januari 2019.
Hoewel het maar één zinnetje was, betekent
het toch wel een ingreep in mijn niet meer zo
piepjonge leven.
Ongeveer 15 jaar geleden werd mijn persoontje
gevraagd om de redactie van de Dorpskrant te
komen versterken. Het was de bedoeling, dat er
stukjes in het dialect geschreven zouden worden.
Omdat Hans Verbong zijn vrije tijd al goed in
beslag genomen was met allerlei karweitjes, werd
er bij de Belhamelkrant aan de boom geschud.
En jawel hoor…… ik viel er het eerste uit. Dat
zal ongetwijfeld wel aan mijn gewicht gelegen
hebben. De redactie van de Dorpskrant bestond
uit drie dames, dus dat was mooi meegenomen.
De column werd een vast onderdeel voor mij. Maar
als rijdende reporter de Belvendse minse bezoeken
was ook ontzettend leuk. Veel Belvendse minse
heb ik deze periode leren kennen en bewonderen.

Samen met de ons veel te vroeg ontvallen Ria,
vormde ik een vast duo. De tijd wanneer we
verwacht werden was altijd bekend, wanneer we
de letste tas koffie leeg hadden echter nooit.
Maar nu is het einde van deze schrijverscarrière
nabij. Ik ben blij, dat ik de jaren in de redactie
van de Dorpskrant meegemaakt heb. Het waren
prachtige en gezellige mensen waar ik mee
mocht samenwerken. We zaten niet altijd op een
(redactionele) lijn, maar we kwamen er altijd weer
positef uit. De laatste editie van de Dorpskrant,
volledig in kleur gedrukt, zag er sjoen oet.
Verder hoop ik dat de Dorpskrant, ondanks alle
geruchten, nog vaak op de cocosmatras mag
ploffen. Ik wens de redactie en de nieuwe leden
heel veel inspiratie toe.
Het geit uch good.
Harie

Vacature redactielid

VERMIST!
Een rasechte tekstschrijver met hart voor Belfeld.
Ben of herken jij zo iemand, jong of oud * tot 91 jaar,
aarzel dan niet om contact op te nemen
met een van de redactieleden van de Dorpskrant

(dorpskrantbelfeld@gmail.com).

Graag maken wij kennis met jouw unieke
schrijfkwaliteiten.
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Belfeld Ambitie Boeken op reis?
Met het eind van dorpsontwikkelingsplan 2020 in zicht,
wil de Dorpsraad de ambities
van Belfeld voor de komende
vijf jaar in kaart brengen
op basis van de wensen en
dromen van de inwoners.
Maar op welke wijze bereik
je zoveel mogelijk mensen en
ideeën om het wonen en leven
in Belfeld nog beter te maken?
Half maart is een projectgroep
gestart met het initiatief om in
de loop van dit jaar in ons dorp
‘Belfeld Ambitie Boeken’ rond
te laten gaan om zo aan een
nieuwe dorpsvisie te werken.
Met deze doorgeef-dorpsdagboeken wil de Dorpsraad
op een creatieve manier ideeën
voor de toekomst van Belfeld
ophalen. De methode, die al in
enkele dorpen in Limburg en
Noord-Holland met succes is toegepast, gaat uit
van blanco boeken die van hand tot hand gaan en
waarin mensen hun wensen, dromen en ideeën
voor hun woonplaats beschrijven. Er zal een eerste
selectie worden gemaakt in leeftijdscategorie,
zodat er vooraf enige spreiding is qua deelnemers.
De bedoeling van deze ‘Belfeld Ambitie Boeken’
is om één of meerdere pagina’s te vullen met je
verhaal, visie, droom of idee voor de toekomst van
Belfeld. Schrijven, situatieschetsen, tekeningen,
fotograferen; alles kan en mag. Na twee of drie
dagen wordt het boek doorgegeven aan iemand
anders uit Belfeld. De Dorpsraad wordt op de
hoogte gesteld wie dat is, zodat de boeken niet
kunnen verdwijnen. Met de ‘Belfeld Ambitie
Boeken’ wordt een groep mensen bereikt, die niet
zo snel naar dorps- of thema-avonden komen
(denk bijvoorbeeld aan jongeren of ouderen).
Dorpsbewoners krijgen zo niet alleen de ruimte
om hun eigen visie en wensen te delen, maar ook
kunnen ze lezen wat anderen bezighoudt.
De Dorpsraad zal uiteindelijk al deze bijdrages
bundelen en de resultaten van de ‘Belfeld Ambitie
Boeken’ weer aan de dorpsbewoners presenteren.
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Met haalbare, ingebrachte wensen en ideeën
als basis wil de Dorpsraad projecten op gaan
starten, die de leefbaarheid in Belfeld en de zorg
voor elkaar ten goede komen. Het project ‘Belfeld
Ambitie Boek’ is nog in de opstartfase, maar u zult
hierover meer gaan lezen en/of horen de komende
tijd!
Wilt u voorbeelden bekijken hoe dit initiatief uit kan
pakken? De dorpen Horst-America en Ottersum
hebben hun dorpsambitieboeken online staan:
Dorpsdagboek America
http://inamerica.nl/downloads/EindrapportDe-Kracht-van-America.pdf
Dorpsambitieboek Ottersum
https://www.dagottersum.nl/images/
Overige/DORPS%20AMBITIE%20BOEK%20
OTTESUM%20-%20Web.pdf
Wordt u ook enthousiast van dit idee of heeft u al
een duidelijke visie voor Belfeld in de toekomst?
Of lijkt het u leuk om actief betrokken te zijn? Stuur
dan een mail naar dorpsraad@belfeld.nu.
Wij horen graag van u!
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Belfeld ver-Bindt

Belfeld ver-Bindt is in november 2018 als burgerinitiatief gestart en heeft inmiddels 5 vrijwilligers
en 2 coördinatoren. Met dit project willen we iets
betekenen voor mensen die zich eenzaam voelen.
Bewoners uit Belfeld en/of zorginstanties melden
zélf bij ons als ze iemand kennen die eenzaam
is. Via deze ingang zoeken we contact met de
mensen, meestal telefonisch. We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
Vervolgens gaan we op bezoek bij de hulpvrager.
We proberen in kaart te brengen, waar men naar
op zoek is. Dit kan van alles zijn, een praatje,
een kop koffie/thee drinken, wandelen of een
tochtje met de fiets of auto, enz. Maar ook
andere zaken komen aan de orde. Zo kan iemand
bezwaar hebben tegen een vrijwilliger die rookt,
om maar iets te noemen. Daarna proberen
we een “match” te maken met een van onze
vrijwilligers. Die vrijwilligers vragen we ook zich
bij ons aan te melden. Met hen hebben we een

kennismakingsgesprek. Het in contact brengen
van vrijwilliger en hulpvrager is de volgende
stap. Het eerste contact is met een van ons erbij.
We willen naar hulpvrager en vrijwilliger heel
transparant zijn. Immers, het kan ook voorkomen
dat er geen “klik” is. Geen probleem, kan gebeuren, gewoon eerlijk zeggen en we proberen een
andere match te vinden.
Wij vinden, dat in deze tijd niemand zich eenzaam
hoeft te voelen. Eenzaamheid komt veel voor bij
ouderen, maar ook bij jongeren is het een steeds
meer voorkomend verschijnsel. We kunnen/mogen
gelukkig altijd bij “professionele organisaties”
aankloppen voor advies en expertise. Maar we
gaan ervan uit, dat in Belfeld mensen zorg voor
elkaar dragen, elkaar in de gaten houden en
elkaar helpen. Vooralsnog hebben we al een
paar “matches” tot stand gebracht en het aantal
vrijwilligers is ook al gestegen. Aanmeldingen zijn
nog altijd van harte welkom.
Josette en Marie-José, coördinatoren

Nieuwe stadsdeelmanager, René Janzen
Vanaf 1 februari 2019 ben ik uw nieuwe stadsdeelmanager. Ik volg Pieter van de Rijdt op die ruim 10
jaar deze functie in uw wijk heeft vervuld. Ik ben
ruim 6 jaren stadsdeelmanager geweest in het
stadsdeel West: Hout-Blerick, Blerick en Boekend.
“Mijn” nieuwe gebied bestaat uit Tegelen, Op de
Heide, Steyl en Belfeld. Ik ben geboren, getogen én
ook nog steeds woonachtig in Tegelen. Dat heeft
vooral veel voor-delen. In de afgelopen weken ben
ik in mijn nieuwe gebied al op veel plekken geweest,
waar ik als bewoner nog nooit was geweest…. Er is
nog veel moois te ontdekken! Vanuit mijn rol zal ik
mij inzetten om de gemeen-schappen uit Tegelen,
Op de Heide, Steyl en Belfeld op de voorgrond te
plaatsen. Dat is ook de uitdrukkelijke wens van de
gemeenteraad en het college van Burgemeester
en Wethouders. Het gesprek met u over de zaken
die er leven en spelen in de buurten en wijken,
staat wat mij betreft centraal. En dan uiteraard
uitvoeren wat we met elkaar afspreken; vooral
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doen dus! Ons contact
kan georganiseerd, bv.
via het wijkoverleg, buurten bewonersnetwerken,
plaatsvinden. Maar ook
op andere manieren: bewoners die samen een
initiatief/project willen realiseren, iets willen
betekenen en bereiken voor hun eigen straat,
buurt, plein, wijk, enz. De vorm waarin we dat doen,
maakt dus niet uit. Samen met uw wijkwethouder
Frans Schatorjé en wethouder Sjors Peeters van
wijkgericht werken, zal ik mijn bijdrage leveren
aan het gezamenlijk realiseren van een fijnere leefen woonomgeving. Ik heb er veel zin in en zie uit
naar de samenwerking met u allen, bewoners van
Tegelen, Op de Heide, Steyl en Belfeld!
René Janzen,
r.janzen@venlo.nl
T 06-14 54 31 95
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Samen voor een hartveilig Belfeld

AED-project Belfeld
Wist u dat ongeveer 70% van alle hartinfarcten (en eventuele daaruit voortvloeiende hartstilstand) in en rondom huis plaatsvindt? En
dat juist thuis de adequate hulp vaak niet, of
onvoldoende aanwezig is? Daarom zou het
mooi zijn als familieleden en buurtgenoten
kunnen reanimeren en een AED weten te bedienen.
De projectgroep Reanimatie-AED-Belfeld
heeft vanaf 2010 meerdere AED’s in Belfeld
op kunnen hangen, dankzij een plaatselijke
sponsor. De projectgroep zorgt ervoor, dat
deze AED’s voor iedereen bereikbaar zijn en
controleert deze apparaten zelf. De projectgroep
Reanimatie-AED Belfeld heeft als doel het
bevorderen van de hulpvaardigheid van de
inwoners, het kennis nemen en zo nodig toepassen van de reanimatiehandelingen met
gebruik van een AED. De projectgroep geeft
hiervoor reanimatiecursussen met gebruik van
een AED. De lessen worden gegeven door een
erkend instructeur volgens de richtlijnen van de
Nederlandse Reanimatie Raad.
Op de volgende adressen is door de projectgroep
een AED geplaatst:
Gebouw De Kroon
Koninginneplein 21
Jumbo vestiging	Muldersplein 10 (alleen
tijdens openingstijden)
De Herberg	Rijksweg Noord 2
’t Prônk Eppelke
Pronkhof 21
Kerk H. Urbanus
Irenelaan 23
DBG-garage
Craenakker 2
De Hamar
Stevensplein 2
Huisartsenpost
Prins Frederikstraat 71
Fam. Lücker (woonhuis)Leijgraaf 10
Fam. Verhezen (woonhuis) Veldekestraat 10
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Op het industrieterrein en in het buitengebied
zijn door enkele bedrijven AED’s geplaatst.
Het hele jaar door worden er herhalingslessen
georganiseerd. De volgende, nieuwe cursus is op
2 en 9 mei a.s. De sponsor neemt een gedeelte van
de opleidingskosten van de inwoners van Belfeld
op zich. Ook zijn er diverse verzekeringen, die de
nota of restnota (na aftrek sponsoring) vergoeden.
Hebt u interesse in het volgen van de voorjaarscursus of eventueel die in het najaar? Geef u op.
Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan
een mail naar:
reanimatie.aed.belfeld@ziggo.nl
of bel 077-4752864.

De leden van de projectgroep (van links naar
rechts): Mat Hendrix, Frits Kierkels, Jan Verhezen,
Guido Spitz en José Coopmans.

Boete voor onterecht
bestemmingsverkeer

De veiligheid van fietsers en voetgangers op
de Reuverweg in Belfeld komt in gevaar door
veelvuldig gebruik van die weg als sluiproute.
Een bord geeft aan, dat de weg is gesloten
voor verkeer dat geen bestemmingsverkeer
is. In verband met diverse klachten over
gemotoriseerd sluipverkeer, die bij de politie
zijn binnengekomen, zal de politie de komende
tijd extra controleren. Overtreders krijgen een
boete van €€ 95, =.
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Opening Repair Café

Onze maatschappij is gericht op consumeren.
We kopen steeds meer spullen, maar gooien
ook steeds meer weg. Luxegoederen die we
bezitten, gebruiken we steeds korter.
Zodra ze mankementen gaan vertonen (een
stoel met een wiebelende poot, een cd-speler
waarvan het klepje niet meer open wil, een
wollen trui met een gaatje in de elleboog),
gooien we ze weg en kopen een nieuw product.
Veel spullen worden al weggegooid, voor ze
een jaar oud zijn. De mogelijkheid om het
oude product te (laten) repareren, komt bij veel
mensen niet meer op.

Mensen weten ook niet meer hoe dat moet. Kennis
op dit gebied verdwijnt zienderogen. Mensen die
deze praktische kennis nog wel bezitten (zoals
bv. ambachtslieden en ouderen) worden door
de maatschappij niet altijd even gewaardeerd en
staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun kennis
wordt niet of nauwelijks benut. Terwijl deze mensen
veel kunnen bijdragen aan het duurzamer maken
van de samenleving. Door deze mensen (voor
Belfeld inmiddels 14 vrijwilligers) in te schakelen
bij reparatiebijeenkomsten, worden veel positieve
effecten tegelijkertijd bereikt.
Mensen die anders aan de kant staan, doen
weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt
overgedragen. De hoeveelheid grondstoffen
en energie die nodig is om nieuwe producten te
maken, wordt beperkt. Verder helpt repareren in
plaats van weggooien mee aan de beperking van

6

CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van nieuwe
producten (en het recyclen van oude) komt CO2
vrij. In het Repair Café leren mensen op een
andere manier naar hun spullen te kijken en er zo
opnieuw de waarde ervan in te zien. Reparatie
draagt bij aan een mentaliteitsverandering. Die is
noodzakelijk om mensen enthousiast te maken
voor een duurzame samenleving. Niet alleen
wordt aan kapotte spullen een tweede leven
gegeven, maar het houden van een Repair Café
brengt ook mensen samen en dus wordt het een
ontmoetingsplek voor iedereen.
Op 16 maart jl. is het Repair Café Belfeld officieel
van start gegaan. Door de voorzitter van de Dorpsraad, Bertil Hoezen, werd een korte toespraak
gehouden. Hij kon zich echter pas verstaanbaar

maken, nadat de microfoon die hij bij zich had
was gerepareerd... Diverse reparaties konden
die dag worden uitgevoerd, zoals het korter
maken van een broek, het repareren van een oude
radio (bouwjaar 1960) waarvan toetsen bleven
“hangen”. En opmerkelijk, een klepje van een
Senseo koffiezetapparaat dat niet meer goed sloot
vanwege een kapotte veer kon met behulp van een
stukje fietsenspaak worden hersteld.
Het mag duidelijk zijn, dat het organiseren en in
standhouden van een Repair Café kosten met
zich meebrengt zoals koffievoorziening, kleine
materialen, gereedschappen enz. Voor iedereen
die het Repair Café een warm hart toedraagt, is
het mogelijk een financiële bijdrage te leveren
(eenmalig of structureel). Men kan hiervoor contact
opnemen met de organisatie of met de Dorpsraad.
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Judotalent Lieke Derks

Ze is pas 15 jaar oud, de Belfeldse Lieke Derks.
Ondanks haar jonge leeftijd heeft ze al vele
mooie prestaties mogen behalen in haar sport:
judo.
Graag neemt Lieke jullie mee in haar leven
met judo. “Met 5 jaar zat ik met mam bij ‘gymnastiekvereniging Vlug en Lenig’ en deed daar mee
aan moeder-kind gym. Mijn zus, Anne, zat al in de
selectie van Vlug en Lenig en daar keek ik tegenop.
Daar wilde ik ook wel bij horen. Toen ik na een tijdje
hiervoor uitgenodigd werd, bleek dat ik wel de lef
had, maar dat het aan sierlijkheid ontbrak. Omdat
pap een fervent beoefenaar van judo was, ging ik
ook eens met hem mee. En al snel was ik om, het
werd judo”.
Het begin
“Ik startte met judo bij ‘Judovereniging 2 Move
Belfeld. Daar trainden we 2x per week in de
Hamar onder leiding van Anke Sturme en pap.
De successen bleven niet uit. Met meerdere
malen individueel Limburgs Kampioen en
podiumplaatsen op het NK-teams als resultaat.
Vervolgens werd ik met 9 jaar lid van judoclub
Kai in Sho Roermond. De trainingsuren werden
al snel opgevoerd. Mijn belangrijkste les daar?
“Keihard trainen en niet miepen” stond hier op
de menukaart. Met deze club was het ook, dat ik
voor het eerst ervaring opdeed op buitenlandse
toernooien en dat niet zonder succes!”
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Steeds professioneler
Wil je verder komen met een professioneler
wordende carrière, dan moeten er keuzes gemaakt
worden, zo ook door Lieke. Ze komt daardoor
terecht bij het RTC (regionale trainingscentrum) in
Echt. De trainingsfrequentie werd weer uitgebreid.
Ook op school werden de nodige aanpassingen
gedaan. In haar eerste jaar -18 deed ze mee aan
Ranking toernooien om uitgezonden te kunnen
worden naar Europacups. Het is hard trainen en
veel offers brengen. Veel tijd voor andere zaken
is er niet meer. Die investering levert wel winst op
met verschillende goede klasseringen. Waaronder
recent een prachtige zilveren medaille op het NK
-18 jaar.
Toekomstplannen
Lieke vertelt: “Na de zomervakantie ben ik
uitgenodigd om intern in Eindhoven te trainen op
het CTO. Hier ga ik studie en sport combineren.
Ik ga de vertrouwde leefomgeving verlaten en ga
begeleid wonen. Dit om de reisuren te beperken en
mij nog meer te richten op judo. Wat het allemaal
gaat brengen, blijft een vraag. Wat zeker vaststaat
is dat ik het zonder mijn ouders, zus, familie en
een geweldige sponsor, Pure Ingredients, niet ga
redden. Het zullen nog jaren worden van de nodige
zweetdruppels en vaak afzien. Maar ik hoop dat ik
nog vele fantastische resultaten mag bereiken.”
Lieke is te volgen via haar eigen pagina op
Instagram: lieke_judo.
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Badmintongezin: een moeder vertelt….
binnen gezien. De naam van Wijlick werd bekend
in de badmintonwereld. Ook in 2015, 2016 en 2017
stond tijdens de Limburgse Kampioenschappen
in verschillende categorieën wel een van Wijlick
op het podium. En nog steeds straalt het plezier
ervan af. In 2016 werd door Dyon een hoogtepunt
gehaald. Hij werd Nederlands kampioen onder
13 jaar in het enkelspel en dubbelspel. In het
gemengd dubbel werd hij 2e. Dyon werd door
de gemeente Venlo dan ook bekroond met
de titel Sporttalent van het Jaar. Trots en vol
Het begint allemaal zo’n jaar of 12 geleden. De
oudste van het stel, Guido (inmiddels 18) vindt
het voetbal niet meer leuk en besluit om te gaan
badmintonnen bij BC Olympia ’56 in Tegelen.
Al snel voelt hij zich als een vis in het water. Hij
geniet van elke partij. Zelfs na een verliespartij,
staat hij met plezier op de baan. Dat is ook nooit
overgegaan. Broer Jules volgde al snel naar
dezelfde club. Dyon, de jongste van het stel,
was net 5 jaar oud toen hij voor de eerste keer
een racket in de handen geduwd kreeg.
In 2012 spelen de broers voor het eerst een echte
wedstrijd. Daar werd gesnuffeld aan de spanning,
adrenaline, verlies en winst bij het leukste spelletje
wat er is. En al gauw werd de trainingsdrive
omgezet in een wedstrijddrive. Al helemaal als de
broers tegen elkaar moeten spelen. Ze gunnen
elkaar alles, maar niet tijdens een wedstrijd als ze
tegen elkaar moeten.
In 2013, tijdens de Limburgse Kampioenschappen,

mochten de drie broers samen maar liefst 8
medailles mee naar huis nemen. De jaren erna
werd het hele land afgereisd om toernooien
te spelen. Van Den Helder tot Spijkenisse: als
badmintongezin hebben we vele sporthallen van
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zelfvertrouwen ziet hij zichzelf al op de Olympische
Spelen staan. En langzamerhand komen ook de
buitenlandse toernooien (Duitsland en België) in
beeld voor Jules en Dyon. Guido blijft het spelletje
leuk vinden, maar niet meer op het hoogste
niveau. In 2018 wordt Dyon opnieuw Nederlands
Kampioen in het enkelspel. In het dubbel- en
gemengd dubbel is hij de runner-up. Uiteindelijk
besluit Dyon de overstap te maken naar de
Nationale Selectie. 2x per week trainen bij de club
in Tegelen, 2x bij het RTC in Deurne, 2x in de week
met Jules bij Fysio Team Tegelen en wekelijks op
Papendal. Vanaf dat moment reist hij heel Europa
af; Frankrijk, Denemarken, Finland, Engeland. Ook
bij Olympia laat hij zichzelf zien door in te vallen
in het hoogste competitieteam en daarmee te
promoveren naar de eerste divisie. Hopend op een
plek op de Europese Jeugd Kampioenschappen in
augustus van dit jaar….
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De Hamar zoekt gastvrouwen/gastheren

Gemeenschapscentrum “de Hamar” in Belfeld
is een multifunctioneel centrum, dat onderdak
biedt aan een zeer gevarieerde groep gebruikers
voornamelijk uit Belfeld, maar ook uit de regio. Het
centrum is goed bereikbaar met de fiets, auto en
openbaar vervoer.
Het bestuur van Stichting de Hamar bestaat uit
vijf personen. Samen met drie fulltime- en twee
parttime medewerkers, diverse oproepkrachten
en vrijwilligers beheren wij het cultureel centrum en
de sporthal.
Het Gemeenschapscentrum is dagelijks vanaf
10.00 uur geopend. Om onze gasten die service te
bieden die gewenst wordt, is een versterking van

vrijwilligers in de vorm van gastvrouw en/of heer
noodzakelijk.
Heeft u interesse om van 10.00 uur tot 15.00 uur
als vrijwillig(st)er de taak van gastvrouw of gastheer
uit te willen voeren dan kunt u geheel vrijblijvend
reageren door contact op te nemen met:
Dhr. Jacques Geurts
(voorzitter Stichting de Hamar)
jacgeurts@dehamar.nl
Daarna zal er met u een afspraak gemaakt worden
om het een en ander te bespreken.

Nieuw project “Steunouder” zoekt vrijwilligers
Wel.kom Venlo start met een nieuw project “Steunouder” (www.steunouder.nl). Steunouders zijn
vrijwilligers die ouders in een kwetsbare situatie
ontlasten door hun kind(eren) één of twee dagdelen
per week een aanvullend thuis te bieden. Een
steunouder heeft geen hulpverlenende taak, maar
biedt enkel een veilige alternatieve thuissituatie.
Voor dit project is Wel.kom op zoek naar nieuwe
vrijwilligers.

ouder van het kind kan zelf de behoefte aangeven.
Met het project Steunouder wil Wel.kom formele
zorg voor ouders en kinderen voorkomen.

Bij de Steunouders ‘thuis’ krijgt het kind positieve
aandacht en draait het mee in een andere
gezinssituatie. Steunouders organiseren steun
wanneer de ouder zelf geen vangnet heeft om op te
kunnen terugvallen. Zij zijn als het ware de “tante”,
“oom”, “oma”, “opa” of “buurvrouw” bij wie het
kind onvoorwaardelijk mag zijn. Enige continuïteit
is hierbij van belang om het contact met alle
betrokkenen goed te kunnen waarborgen. De

Meer informatie:
Wel.kom
Nelly Esquivel,
tel. 06 51 87 23 39,
mail: n.esquivel@welkom.nu
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Alvorens de vrijwilliger gaat starten als Steunouder
ontvangt zij/hij een training van vier dagdelen. Bij
het koppelen van een vrijwilliger aan een gezin zet
Wel.kom zich in om een match te maken naar volle
tevredenheid van beiden.
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Nomineer een dorpsgenoot voor de Good Gedaon
Zondag 25 november 2018 heeft Peter Dings
uit handen van Bertil Hoezen, voorzitter
van Dorpsraad Belfeld, de Good Gedaon
in ontvangst mogen nemen. Peter Dings,
maar ook in het verleden zijn ouders, houdt
al tientallen jaren toezicht in en rondom
het kapelke van Geloë. Zijn betrokkenheid
gaat zelfs nog verder: Peter Dings zorgt
ook dagelijks voor het sluiten van de kapel,
het doven van de kaarsen en de opslag van
de kaarsen bij hem thuis. Met de uitreiking
van de Good Gedaon wil Belfeld de familie
Dings-Jetten en in het bijzonder Peter Dings
waarderen voor zijn inzet.

1.	De Good Gedaon is een onderscheiding, die als
blijk van waardering kan worden verleend aan
een persoon of een groep van personen die zich
op buitengewone wijze verdienstelijk heeft c.q.
hebben gemaakt voor de Belfeldse gemeenschap.
2.	De Good Gedaon wordt in eerste instantie toegekend aan een persoon of groep van personen
die op het moment van selectie geen officiële
onderscheiding (Erespeld gemeente, Koninklijke onderscheiding enz.) heeft c.q. hebben ontvangen.
3.	De selectiecommissie, bestaande uit de bestuursleden van Dorpsraad Belfeld, besluit op
voordracht vanuit de Belfeldse gemeenschap
over de toekenning van de Good Gedaon.
De Good Gedaon is een in brons gegoten beeldje
van circa 15 cm hoog, ontworpen door de
Belfeldse kunstenaar Sjer Jacobs. De selectiecommissie, bestaande uit de bestuursleden van
Dorpsraad Belfeld, besluit op voordracht vanuit de
Belfeldse gemeenschap over de toekenning van de
Good Gedaon.

Ontvangers Good Gedaon:

Omdat de Dorpsraad deze onderscheiding ook
in 2019 wil uitreiken, roept zij dorpsgenoten op
om kandidaten voor te dragen voor de Good
Gedaon. Toekenning gebeurt op voordracht van de
inwoners van Belfeld, vandaar dat de Dorpsraad
uw hulp nodig heeft. Namen van genomineerden
kunnen, mits voorzien van een korte motivatie,
tot 1-7-2019 worden gemaild naar dorpsraad@
belfeld.nu. De criteria die worden gehanteerd voor
de toekenning van deze onderscheiding zijn:
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2018
2017
2016
2015
2014
2013
2013
2012
2012
2011
2010
2010
2009
2008
2007
2006

Peter Dings
Stichting Brookkank
Pedro Keltjens
Stichting Cultuur en Sport
niet uitgereikt
Stichting De Hamar
Lenie Jacobs
Vrijwilligers kerkhof
Mieke Pieper
Herm van den Ham
Kunst na Arbeid
Lenny Keltjes
niet uitgereikt
CV De Belhamels
KOW
Geert Goossens
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In Belfeld nog maar één collecte per jaar
Het is 6 uur, etenstijd. Een gezin zit
aan tafel, de soep
is net opgeschept.
Trinkkk…de bel gaat.
“Wie zal dat nu weer
zijn? Oh, ik zie het al, het is een collectant. Die
weten natuurlijk wanneer ze moeten rondgaan.
Wel vervelend zeg!” Een gebruikelijke reactie!
En dat veertien keer per jaar. De stichting
Goede Doelen Week Belfeld wil daar een eind
aan maken.
Veertien instellingen voor een goed doel hebben
besloten om te gaan samenwerken en daarmee het
aantal deur aan deur collectes te beperken tot nog
maar één collecte per jaar. Ze hebben zich daartoe
verenigd in de stichting Goede Doelen Week
Belfeld. Dat betekent dat alle collecten voor dit en
volgende jaren worden gebundeld en de inwoners

nog maar eens per jaar dat belletje horen, en dat
misschien nog niet eens onder het eten.
In de week van 30 september tot 5 oktober (week
40) ontvangt elk gezin een enveloppe met daarin
een intekenlijst. Hierop kunnen zij aangeven welke
van de veertien daarin opgenomen goede doelen
zij willen steunen en voor welk bedrag. In de week
daaropvolgend (week 41) komt een collectant de
gift ophalen. Natuurlijk in een gesloten enveloppe.
Bedrijven, donateurs en sponsoren worden
persoonlijk benaderd.
Voorafgaande aan de collecte wordt via de media
en onze website (www.gdwbelfeld.nl) nog uitvoerig informatie verspreid over deze actie.
Mensen die collectant willen worden kunnen zich
daarvoor opgeven via
goededoelenweekbelfeld@gmail.com
of telefonisch 077 - 462 29 61.

Samen Winnen op Koningsdag
het centrum van Belfeld gebracht. Afgelopen jaar
werd voor het eerst de samenwerking gezocht met
basisschool Kom.Mijn om de allerkleinsten met de
versierde fietsjes in de optocht mee te laten lopen.
Na aankomst bij De Hamar lag er voor de jeugd een
springkussen klaar. Bovendien trad er ook steeds
een band op.
Het planten van de Koningsboom is inmiddels
een traditie die niet meer weg te denken is uit
Belfeld.
Voorheen op Koninginnedag, tegenwoordig op
Koningsdag. De eerste 10 jaar organiseerde
“Zoëmaar veur de Jen” dit treffen op de Markt in
Belfeld in samenwerking met Den Herberg. Sinds
vorig jaar echter, prijkt de Koningsboom op het
Stevensplein bij De Hamar.
Op het moment van schrijven van dit artikel is
“Zoëmaar veur de Jen” nog druk bezig om de
nieuwe Koningsboom naar Belfeld te krijgen en zo
te prepareren, dat deze op Koningsdag rechtop
gezet kan worden. Vele jaren werd door hen in
samenwerking met de brandweer de boom naar
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Dit jaar wordt Koningsdag nog ruimer opgezet.
Er is contact gezocht met Samen Winnen, het
samenwerkingsverband waaraan vele Belfeldse
verenigingen deelnemen. Dit heeft ertoe geleid,
dat een dertiental verenigingen zich op die dag
op ludieke wijze aan het publiek presenteren. Dat
kunt u zelf actief aan den lijve ondervinden middels
sport, plezier en vertier.
De middag start omstreeks 13.45 uur met de
optocht van de versierde fietsjes, waarna om
14.00 uur de band GMix-it de middag muzikaal zal
aftrappen.
Tot zaterdag 27 april op het Stevensplein bij De
Hamar.
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Een café zoals een café moet zijn
Voor veel kasteleins zijn het zware jaren. Een
uitstervend beroep zal het wellicht niet worden,
maar de gouden tijden zijn voor de meeste
horecaondernemers voorlopig voorbij. In Geloë
bestaat echter nog een café uit de oude tijd. Al
32 jaar lang is er gezelligheid, gemoedelijkheid,
verdraagzaamheid en een goed getapt biertje
in een echt glas. En dat voor maar € 1,80!
Zelfs met carnaval of andere festiviteiten. Een
prijsvechter in de regio zou menig kastelein of
winkelier zeggen!!!!
Jan Schouren (geboren 20-07-1937 in de Zankkamp) in Hout Blerick, kwam op de kermis
in Maasbree Annie Peeters (geboren 14-031940 in Geloë) uit Belfeld tegen. Zoals in die tijd
gebruikelijk, was voor de meeste jonge mensen
de kermis in de omgeving dé ontmoetingsplek.
Hij had haar al eens eerder gezien op de Venlose
Veiling, maar nu sprong de vonk meteen over.
Jan kwam uit een tuindersgezin en bij Annie
hadden ze thuis een kleine boerderij. Het was
hard werken in die tijd en lange dagen maken.
De boerderij bij Annie thuis was uit het jaar 1769.
Helaas is die een aantal jaren geleden gesloopt
i.v.m. de ontwikkeling van het industrieterrein en
de doorgaande wegen. Nu ligt op die plek een
rotonde.
Annie en Jan kregen op een bepaald moment de
gelegenheid om de boerderij aan de Tegelseweg
over te nemen. Ook deze was van de ouders
van Annie. Ze hadden wat vee, koeien, paarden,
kippen, varkens en wat land. Ja… men maakte zelf
nog de balkenbrij (karboet). Jan werkte de eerste
jaren thuis bij zijn vader in de tuinderij, daarna
op de veiling in Venlo, ook nog in een slagerij en
vervolgens als vrachtwagenchauffeur. Maar hij
was wel iedere avond thuis. Annie werkte op de
boerderij. Ook haar ouders woonden bij hen in.
Zij werden tot aan hun dood door Annie en Jan
geholpen en verzorgd. Tegenwoordig noemen we
dat mantelzorg. Annie en Jan kregen 4 kinderen; 3
meisjes en 1 jongen. Het was dus aanpoten voor
het echtpaar in die jaren. Later kwamen er ook nog
3 schoonzoons en 1 schoondochter bij. Intussen
hebben ze ook 4 kleinkinderen.
Toon (een broer van Annie) woonde aan de andere
zijde van de Tegelseweg. Hij was zelfstandig
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loonwerker en had paarden. Maar ook een klein
café. Hij verhuisde zo’n 35 jaar geleden naar Baarlo
en alles werd verkocht. Ook het café verdween.
Intussen had Jan zelf de paarden- en varkensstal
verbouwd tot een soort huiscafé. Ze vierden daar
hun 25-jarig huwelijksfeest. De hele buurt was
uitgenodigd. Iedereen vond, dat dit hobby-café
officieel moest worden. Annie en Jan stonden daar
wel voor open. Zij vroegen dus een vergunning
aan. Maar dat ging zo maar niet in Belfeld!! De
locatie was agrarisch gebied en dus niet bestemd
voor horeca! De Belfeldse ambtenaren bleven
bij hun standpunt en gaven geen vergunning.
Er waren genoeg cafés in Belfeld. Maar vele
buurtbewoners kwamen in actie en tekenden voor
een nieuw café in Geloë. Uiteindelijk zwichtte de
gemeente voor dit initiatief en in mei 1987 werd de
vergunning verleend. Annie had intussen ook haar
horecapapieren gehaald. Nu was het nog harder
werken: 2 banen, een boerenbedrijf, een café
runnen (zonder ervaring), kinderen grootbrengen,
enz. Maar Annie en Jan beschouwden alles als
hobby en dan is werken ook plezier. Overigens
hadden de voorouders van Annie ook al een café,
dus het zit wel in de genen. Tegenwoordig gaat de
meeste aandacht uit naar het café. In de wei staan
nog 2 koeien, 1 ezel en enkele pony’s. Tot vorig
jaar ook nog een paar varkens, maar ook dat blijft
hobby.
Het café werd een ontmoetingsplek voor jong en
oud. Er werd ook heel veel gelachen, zoals toen
de vrienden van Funske Smits een veewagen
maakten met een ezel erin. Dat alles werd in het
café gezet om het 40-jarig dienstjubileum te vieren.
Ook toen het kleine (afgesloten) witte autootje van
iemand met de naam Hans, stiekem binnen in het
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café werd gezet. Je had hem moeten zien kijken...
En voor een ander stond in het café het veldbed
opgemaakt klaar om te gaan slapen na teveel
borreltjes op. Er komen nu nog steeds klanten van
het eerste uur, ook al zijn die wat ouder geworden.
Maar ook diverse verenigingen wisten de weg
naar het café te vinden. Zo was er ooit een
ruiterclub, een motorclub en biljarters. En wat
te denken van de maedjes van Geloë? Helaas
zijn er al velen overleden. Jan was er soms
ook bij (bij de maedjes), al was het maar om te
eten. Ook de Geloeër Blaoskapel had hier hun
honk. Tegenwoordig zit joekskapel “Gans van
Streek” er, die hier dök d’r naeve speule tijdens
hun repetitie. En wat te denken van de vaste
kaarters op donderdag? Al meer dan 25 jaar de
avond van toepclub “Zjwaak Leech”. In 1999
kregen ze zelfs een eigen vaandel. Deze staat
prominent tijdens het kaarten op de kruk naast
de tafel. De naam ontstond i.v.m. te weinig licht
tijdens het kaarten…. Een tijd lang hebben ze
ook huifkartochten georganiseerd. De huifkarren
had Jan zelf gemaakt. In verband met tijdgebrek
zijn ze daarmee gestopt. Annie en Jan worden
uiteraard ook ouder. Gelukkig helpen de kinderen
mee tijdens drukke dagen, zoals carnaval en het
Ernte Dank Fest. Zowel bij het organiseren ervan
als tijdens het uitvoerend werk. Zoon Peter woont
naast het café. Hij onderhoudt het terras en tuin in
zijn vrije tijd. Tot nu toe heeft geen van de kinderen
interesse in het overnemen van de zaak. Annie
vertelde, dat er laatst nog een persoon was die
het café wilde kopen. Maar dat werd door Annie

resoluut afgewezen. “Nee”, gaf ze aan. “We blijven
doorgaan tot we erbij neervallen”.
Het ouder worden gaat met gebreken. Annie
heeft wat last van haar benen en Jan begint
steeds slechter te zien. Maar als oplossing ligt
een potlood op het buffet, zodat klanten zelf een
streepje op het viltje kunnen zetten. Soms word het
viltje per ongeluk mee naar huis genomen. Maar
de volgende dag komt men alsnog afrekenen.
En mocht Jan tijdens het kaarten de opgegooide
kaart niet goed zien, dan zegt men wel met
welke kaart hij moet uitkomen. Ieder huis heeft
zo zijn kruis, maar gelukkig zijn Annie en Jan
er altijd goed doorheen gekomen. Echte grote
tegenslagen waren er niet. Alhoewel, net voor de
laatste carnaval werd er ingebroken in de garage/
werkplaats. Al het gereedschap was weg op het
lasapparaat na. Zelfs een leeg biervat heeft men
meegenomen, gaf Jan aan. Gelukkig niet zo’n
ramp, maar ja een vat is toch € 30,- piek statiegeld.
Op maandag en dinsdag is het café gesloten. Maar
op woensdag staan beiden alweer te popelen om
rond 16.00 uur de deur te openen. Ze kunnen de
vele vaste klanten (vooral uit Tegelen en Belfeld)
immers niet teleurstellen. En eerlijk gezegd, ze
kunnen zelf de gezelligheid, het bijpraten, het
gemopper op alles en nog wat, het biertje tappen
´waar Limburg trots op is’, borreltjes inschenken en
de geur en kleur van het café niet missen. En de
klanten die kunnen Jan en “mooder” Annie nog
niet missen!!
Echtpaar Schouren-Peeters van Café Geloë.

Lekker paastoetje: Eton mess
Ingrediënten:
Voor 4 personen
250 ml slagroom
2 el suiker
4-5 meringues (kant en klaar of zelf bakken)
250 gram aardbeien
Bereiding:
Verkruimel de meringues tot kleine stukjes. Dit kun
je met je handen doen, maar je kunt ze eventueel
ook met een mes fijner hakken. Maak de aardbeien
schoon en snij in kleine stukjes. Klop de slagroom
stijf met de suiker. Je kunt nu de aardbeien en
meringue toevoegen en het geheel door elkaar
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roeren, maar je kunt het dessert ook opbouwen in
laagjes. Begin dan met wat stukjes meringue op de
bodem, gevolgd door aardbeien en slagroom. Blijf
doorgaan tot de glaasjes of potjes vol zijn. Eindig
met wat stukjes aardbei bovenop.
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Techniekopdracht voor groep 1 en 8 van Kom.mijn
In de vorige Dorpskrant is de redactie op
bezoek geweest bij basisschool Kom.mijn.
Jullie hebben in het geplaatste artikel kunnen
lezen wat enkele kinderen vinden van het
wonen en leven in ons mooie dorp. Ook nu weer
is de redactie op bezoek geweest bij de school.
We willen jullie deze keer kennis laten maken
met het onderwijs anno 2019.
De tijd dat het onderwijs alleen maar bestond
uit het aanbieden van rekenen, spelling, lezen,
aardrijkskunde, geschiedenis, enz. ligt ver achter
ons. De maatschappij verwacht tegenwoordig
veel van de school. Als je de opsomming ziet,
gewoon te veel. Van tijd tot tijd lijkt het erop, alsof
de school de vele maatschappelijke problemen
maar moet oplossen. Zo wordt er van de school
verwacht dat er aandacht wordt besteed aan het
voorkomen van pesten, aan gezond eetgedrag
en het goed leren omgaan met geld. Ook vinden
we het vanzelfsprekend dat er aandacht moet zijn
voor een gezonde leefstijl, een juiste deelname aan
het verkeer, bewust omgaan met sociale media,
etc. Bovendien ook aandacht voor vechtscheidingenlentekriebelsschoolreisavondvierdaagsesinter
klaaskerstpasenkoningsspelenparnassysouderav
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ondadviesgesprekkenkinderfysioautismelogoped
iezindelijkheidsproblemenhooggevoeligheidtaalch
terstanden, aandacht voor kinderen met dyslexie, ADHD, passend onderwijs, grotere klassen,
meer administratieve verplichtingen, toetsen,
groepsplannen, onderzoeksvragenlijsten, screenings, evaluatieverslagen, kinderdagboeken,
begeleiding van snuffel/pabo/muziek/ROCstagiaires, jeugdzorg, dyslexie, onveilige thuissituaties, enz. Dit alles zorgt voor een te grote
druk op het onderwijsveld. Immers hoe je het ook
bekijkt: bij ouders en opvoeders ligt de primaire
taak van het begeleiden bij het opgroeien van hun
kinderen.
Mede door het flinke tekort aan technisch personeel heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap beslist, dat het vak techniek in het
lesprogramma moet worden opgenomen. Kom.
mijn geeft daar op verschillende manieren vorm
aan. Bij een ervan (groepsoverstijgend) waren we
aanwezig. Drie leerlingen (Milou, Lily en Amin)
uit de groep 8 van meneer Robert ondersteunen
drie leerlingen (Lenn, Yfke en Wout) uit de groep
1 van juffrouw Sanne bij het kennismaken met
techniekopdrachten.
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patronen op het schermpje. Mooi om te zien
en horen dat Amin niets voorzegt, maar alleen
aanwijzingen geeft: “kijk nog eens goed, heb je dat
figuurtje al geprobeerd?”….

Lily en Lenn gaan aan het werk met Blue Bot.
Dat is een kleine robot waarmee kinderen
leren programmeren. Na een korte uitleg over
de bediening van de knoppen door Lily is het
verrassend te zien hoe snel kinderen ermee om
kunnen gaan. Kinderen hebben immers geen
schroom om fouten te maken. Al snel legt de robot
het geprogrammeerde parcours af. De uitdaging
is om het steeds complexer te maken. Lily helpt
wel, maar zegt niets voor. Zij laat Lenn vooral
zelf ontdekken en stimuleert hem: “laat de robot
maar lopen, probeer maar of het zo klopt”…. Vol
overgave bekijkt Daan wat de robot doet.
Amin legt Wout het werken met een iPad uit.
Ook dat is uiteraard al snel geen enkel probleem!
Vervolgens gaan ze digitaal aan de slag met
Tangram. Door bewegingen op het scherm kun
je de stukjes verplaatsen. Amin begint natuurlijk
eenvoudig, maar al snel komen er lastigere
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Het derde duo wordt gevormd door Milou en Yfke.
Milou heeft een Chroombook (een kleine laptop)
bij zich. Daarop is een 3D ontwerpprogramma
geïnstalleerd. De bedoeling is om digitaal iets te
ontwerpen en dat ontwerp vervolgens in 3D te
printen. Voor Milou is het even doorvragen wat
Yfke precies wil. Uiteindelijk wordt het een hartje.
Stapje voor stapje ontstaat het hartje. Geduldig
vraagt Milou keer op keer aan Yfke of “het zo
goed is, wil je er nog iets bij gemaakt hebben?”
Uiteindelijk is het hartje klaar! Op naar het lokaal
van meester Robert om te printen. Ai, dat valt even
tegen…. Iets klopt er niet aan het ontwerp, er komt
een foutmelding… Na wat aanpassen, puzzelen
en hulp van de wizzkid uit de groep lukt het. Een
prachtig hartje in 3D, wow!! De tijd vliegt, de
activiteit zit er alweer op. Alle gebruikte materialen
worden samen keurig netjes opgeruimd. Daarna
brengen de schoolverlaters de jongsten terug naar
de klas. Die kunnen daar vertellen (en laten zien)
wat ze gedaan hebben.
Fantastisch om te zien en te horen hoe geduldig
die oudere kinderen de jongsten benaderen en
betrekken bij de opdrachten. Knap hoor!! Ook
voor de oudste kinderen valt er veel te leren. Hoe
leg je iets uit aan zo’n jonge kinderen, kan ik een
opdracht aan een ander duidelijk uitleggen, hoe
werk je samen met iemand die veel jonger is? En
als dat allemaal lukt, is het een bevestiging dat je
de opdracht zelf ook snapt…
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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.
Wijkgerichte aanpak 359 62 46
Overlast drugs 0900 - 8844
Alarmnummer (spoedeisend),
ambulance; brandweer; politie 112
Politie (niet spoedeisend) 0900 8844
Wijkagent: Frank Hardy
https://www.facebook.com/politietegelenbelfeldsteyl
Gehandicaptenraad 06 - 31 24 54 65
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.nu
Dorpsraad Belfeld: dorpsraad@belfeld.nu
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