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BESTE DORPSGENOTEN,
2019 is een jaar vol verrassingen, want zie hier:
de tweede editie van de dorpskrant ligt al voor
jullie. Dat komt, omdat we dit jaar de mogelijkheid
hebben om vier edities uit te brengen. Hierdoor
ontstaat er meer ruimte om Belfeldenaren en
verenigingen te volgen, alsook iets actueler voor
de dag te komen. Nieuwe kansen moet je met
beide handen aangrijpen om weer tot iets nieuws
te komen. Als je altijd doet wat je altijd al gedaan
hebt, dan krijg je ook wat je altijd gekregen hebt.
Dorpskrant nieuwe stijl, met volle kracht vooruit!
In deze editie hebben we de pen gegeven aan
Bart Linders van Woonwenz, namens de werkgroep vertelt Luciënne op het Veld over de Belfeld
Ambitie Boeken. We gaan kijken bij de bijzondere
hobby van Angeliek van der Velden en Toneelvereniging Sjabloon stelt zich voor. Ook ging de
redactie op bezoek bij de voormalige Belfeldse
huisartsen, waaruit een mooi verhaal volgde.
Deze editie staat ook weer boordevol met mooie
foto’s uit het Belfeldse.

Nieuw kapelke
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Op bezoek bij...

Tijd om er eens fijn voor te gaan zitten.
Een mooie zomer gewenst!
Stephanie Kox
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Woonwenz Woningcorporatie
Bart Linders, buurtcoördinator
Mijn naam is Bart Linders. Ik ben al ruim 10
jaar werkzaam als buurtcoördinator bij Woonwenz. Eerst in Venlo-Oost en tegenwoordig in
Venlo-Centrum, Venlo-Zuid en Belfeld. Samen
met mijn collega’s van Incasso en Buurtbeheer
maak ik onderdeel uit van het team leefbaarheid. In mijn dagelijkse werkzaamheden heb
ik heel veel contact met onze huurders en netwerkpartners. Samen met mijn collega’s van
buurtbeheer zijn wij het eerste aanspreekpunt
op het gebied van leefbaarheid met als doel een
veilige, schone leefomgeving.
De meldingen die wij krijgen, gaan vaak over vernieling, vervuiling van de algemene ruimte, geluidsoverlast, burenoverlast, hennepplantages, onderhuur, bewoning, parkeerproblematiek, vervuiling
van tuinen etc. Naast een veilige en schone woonomgeving is het belangrijk dat mensen naar elkaar
omkijken.
'Participatiemaatschappij’ mag dan een nieuw
woord zijn, het samen leven in een buurt is van alle
tijden. Woonwenz ondersteunt, binnen de kaders
van de Woningwet, initiatieven van bewoners die
het wonen in de buurt of in een complex aangenamer willen maken. Dit varieert van het plaatsen
van een bankje, het mee realiseren van een speeltuin, het opzetten van een ontmoetingsruimte tot
grootschalige achter-de-voordeurprojecten, zoals
in Venlo-Oost of recent in Blerick. Allerlei initiatieven, die het leven veraangenamen en die tot stand
komen in samenwerking met en voor bewoners.
Woonwenz werkt hierin nauw samen met netwerkpartners zoals de Politie, Gemeente Venlo, Wijkteams, Buurtteams en collega-corporaties als Antares en Wonen Limburg.
Om te weten wat er leeft bij onze huurders, ga ik
graag met hen in gesprek. Of dat nu individuele
zaken betreft of onderwerpen die door bewonerscommissies worden aangedragen voor het welzijn
van een straat of complex. De ideeën die bewoners
hebben moeten uiteindelijk ook nog worden weggezet binnen mijn eigen organisatie en die sluit niet
altijd aan bij de leefwereld. In dat opzicht kun je ook
nog spreken van een sleutelfunctie tussen de buurt
en de woningcorporatie.
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Mijn werk in Belfeld
Kleistraat
In Belfeld ben ik momenteel samen met bewoners uit de Kleistraat bezig om verbeteringen in
het straatbeeld aan te brengen. Aanleiding van het
project waren de slecht onderhouden achterompaden. Deze achterom-paden zijn eigendom van
de gemeente Venlo, maar van bewoners mag verwacht worden dat zij hun eigen achterom enigszins
schoonhouden. Bewoners, bewonersondersteuning, gemeente Venlo en Woonwenz hebben de
handen ineengeslagen om hier verbetering in aan
te brengen. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat
de uitstraling in de straat en de achterom-paden
aanzienlijk verbetert. Ook stimuleren we samenwerking tussen de bewoners om deze doelen te
bereiken. We willen ervoor zorgen dat dit ook in de
toekomst kan worden voortgezet. Een goed contact tussen bewoners en Woonwenz leidt namelijk
vaak tot andere, mooie initiatieven en is bovendien
een goed voorbeeld voor andere buurten. We stimuleren bewoners vooral om zelf het initiatief te
nemen of met ideeën te komen. Dat is in de Kleistraat en omgeving momenteel goed gelukt.
Prinses Christinastraat, tijdelijke invulling voor
huurwoningen
Woonwenz geeft de acht huurwoningen aan de
Prinses Christinastraat, huisnummer 9 tot en met
23, tijdelijk een nieuwe invulling. VPS, een specia-
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list in het tijdelijk beheer van leegstaand vastgoed,
gaat de woningen tot het moment van slopen,
verhuren om de leefbaarheid in de buurt zo goed
mogelijk te houden en overlast zoveel mogelijk te
beperken. Woonwenz en VPS werken vaker samen
en hebben positieve ervaringen op het gebied van
tijdelijke huisvesting. Uit onderzoek bleek dat de
huurwoningen aan de Prinses Christinastraat niet
meer aan de huidige energetische- en technische
eisen konden voldoen. Renovatie was voor deze
woningen geen haalbare kaart. Woonwenz besloot,
in overleg met de bewoners, de huurwoningen aan
te merken voor sloop. Begin dit jaar is gestart met
zogeheten huiskamergesprekken. Bewoner(s) maken bij een huiskamergesprek hun woonwensen
voor herhuisvesting kenbaar. Inmiddels heeft het
merendeel van de bewoners passende woonruimte aangeboden gekregen en zijn verhuisd. Woonwenz verwacht op korte termijn meer informatie te
kunnen geven over de planning van de sloop, maar
ook over mogelijke plannen voor deze locatie.
Spreekuur
1x per twee weken (in de oneven weken) houden
we in Belfeld spreekuur voor de inwoners van Belfeld. Ook de wijkagent, de bewonersondersteuner
en iemand van het maatschappelijk werk zijn daar-

bij aanwezig. Doel ervan is om zo laagdrempelig
mogelijk in de wijk aanwezig te zijn, zodat bewoners met al hun vragen op een vast tijdstip op een
vaste locatie terecht kunnen. Doordat verschillende partners op hetzelfde moment aanwezig zijn,
is het heel erg makkelijk om vragen te verbinden.
Mocht u vragen hebben op het gebied van wonen
of heeft u tips of ideeën om uw buurt te verbeteren,
dan nodig ik u van harte uit op het spreekuur.
Netwerkpartners
Naast de politie, bewonersondersteuning en gemeente zijn er ook nog andere partners in Belfeld
waar ik regelmatig contact mee heb. Dat is het bewonersnetwerk, de Dorpsraad en een aantal vaste
werkgroepen en/of bewoners van de verschillende
complexen in Belfeld. Zo houden we onze partners
op de hoogte van onze werkzaamheden en krijgen
we relevante informatie over situaties die actueel
zijn in Belfeld.
Heeft u een idee voor uw wijk of complex?
Neem dan gerust contact met mij op via 0773893131 of via info@woonwenz.nl. Of kom langs
op het spreekuur in de Hamar. Elke oneven week
op dinsdagmiddag tussen 15.00 en 16.00 u.

Wisten jullie dat…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ook in het Verenigd Koninkrijk het fenomeen Repair Café bekend is?
men daar ook zeer positieve ervaringen heeft?
er helaas ook in Belfeld vandalen rondlopen?
door enkele onverlaten een complete bank van Brookkank werd vernield?
er mensen in Belfeld zijn, die stenen nodig hebben?
zij blijkbaar niet weten, dat de stenen in de draadkooi langs de Maas
een doel hebben?
deze personen zich voor uitleg bij de redactie kunnen melden?
er inwoners van Belfeld oefenen voor de Sterkste Man/Vrouw?
zij als oefening met betonnen platen schuiven?
deze personen echter jammer genoeg vergeten, de platen weer terug te schuiven?
pastoor Marc Calo teruggaat naar de Filipijnen?
hij zaterdag 15 juni zijn laatste mis in Belfeld opdraagt?
pastoor Calo op zondag 22 juni afscheid neemt in Tegelen?
hij werd teruggeroepen om een hoge functie te gaan bekleden binnen
de congregatie?
wij hem hartelijk bedanken voor alle goede zorgen en hem veel succes wensen?
onder grote belangstelling Tösse Bös en Maas hun nieuwe verblijf heeft geopend?
op sommige plaatsen in Belfeld planten groeien onder, naast en uit auto’s?
Dyon van Wijlick is geselecteerd voor de Europese kampioenschappen onder 17?
wij hem heel veel succes wensen in Polen?
als jullie hier iets missen, er makkelijk wat aan te doen is?
( dorpskrantbelfeld@gmail.com )
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De Belfeld Ambitie Boeken maken een succesvolle start!

Per 1 mei 2019 zijn 15
Belfeld Ambitie Boeken aan hun rondgang door Belfeld
begonnen. We zijn
er trots op te kunnen melden, dat na 20 dagen deze Belfeld Ambitie Boeken al door meer dan 75 huishoudens
zijn ingevuld! Heeft u de uitzending op Omroep
Venlo, de artikelen in Dagblad De Limburger,
Via-Venlo, op Belfeld.nu en in de Dorpskrant
gemist? Graag brengen wij de Belfeld Ambitie
Boeken nog eens onder de aandacht.

raad projecten op gaan starten, die de leefbaarheid
in Belfeld en de zorg voor elkaar ten goede komen.
Heeft u ook goede ideeën voor Belfeld, maar heeft
u (nog) geen Belfeld Ambitie Boek in bezit? Ook uw
bijdrage wordt gewaardeerd! Vul één of meerdere
pagina’s met uw verhaal, visie, droom of idee voor
de toekomst van Belfeld. Schrijven, situatieschetsen, tekeningen, fotograferen; alles is mogelijk. Dit
kan en mag anoniem. Natuurlijk mag u er ook uw
naam onder zetten. We maken u er graag op attent,
dat u hiermee de Dorpsraad toestemming geeft uw
naam eventueel zichtbaar is maken bij komende
presentaties of publicaties.

De Belfeld Ambitie Boeken zijn blanco boeken die
van hand tot hand gaan en waarin mensen hun
wensen, dromen en ideeën voor de toekomst van
Belfeld beschrijven. Met deze ‘Belfeld Ambitie
Boeken’ wil de Dorpsraad op een creatieve manier
ideeën, wensen en dromen voor de toekomst van
Belfeld ophalen om zo aan een nieuwe dorpsvisie
te werken.

U kunt u bijdrage afgeven op Aan het Broek 39 of
Kromme Hook 12.
Mailen naar dorpsraad@belfeld.nu kan ook.
In de Hamar ligt een boek waarin u uw bijdrage
kunt plakken. In de Jumbo staat bovendien een
bus, waarin u uw bijdrage kunt stoppen.
Wij horen graag van u!

Er is vooraf een eerste selectie gemaakt in leeftijdscategorieën, zodat er enige spreiding is qua
deelnemers. Er zijn boeken verdeeld onder de
doelgroepen 12 – 20 jaar, 20 – 40 jaar, 40 – 60 jaar,
60+, gepensioneerden/senioren, verenigingen en
ondernemers. Ook zijn er boeken verspreid, waarbij de doelgroep ‘open’ is. De Dorpsraad wordt op
de hoogte gesteld wie het boek ontvangen heeft,
zodat de boeken niet kunnen verdwijnen.
De werkgroep zal uiteindelijk al deze bijdrages
bundelen. Het doel is om na de zomervakantie de
resultaten van de ‘Belfeld Ambitie Boeken’ aan de
dorpsbewoners te presenteren. Met haalbare ingebrachte wensen en ideeën als basis wil de Dorps-
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…
De hobby van

Angeliek van der Velden

In deze nieuwe rubriek willen we Belfeldse
mensen uitnodigen om over hun (bijzondere)
hobby te vertellen. Mocht je zelf een hobby hebben, waarover je wilt vertellen of ken je iemand
die een (bijzondere) hobby heeft? Neem dan
contact op met de redactie van de Dorpskrant:
dorpskrantbelfeld@gmail.com
De aftrap van deze rubriek wordt gedaan door Angeliek van der Velden, mede namens het Limburg
Oog. Het Limburgs Oog is een vereniging in Limburg die activiteiten organiseert voor de visueel
beperkten en hun begeleiders. Een aantal keren
per jaar worden er activiteiten georganiseerd voor
jong en oud. Hierbij kun je voor de ouderen denken aan boottochtjes, bezoek musea, kerst/paasviering, bingomiddag, muziekmiddag, etc. Voor de
jongeren worden activiteiten georganiseerd zoals
skiën, (wand)klimmen, verschillende water- en survivalachtige activiteiten, etc.
Angeliek:
Voor het Limburgs Oog verzamel ik kroondopjes
en ijzeren deksels van bijvoorbeeld groentepotjes.
Per kilo krijgt het Limburgs Oog hier een bedrag

voor. Met de opbrengst organiseren zij activiteiten
voor blinden en slechtzienden uit heel Limburg. Het
Limburgs Oog vraagt inwoners van Belfeld om mee
te helpen sparen.
In ons dorp wordt er al flink gespaard voor Het Limburgs Oog, o.a. door basisschool Kom.mijn, De
Hamar en restaurant ’t Raadhuis. De organisatie
kan nog meer hulp gebruiken. Wilt u wat inleveren
of hebt u dopjes en deksels die opgehaald dienen
te worden? Stuur dan een e-mail naar:
an_velden@hotmail.com
Heeft u zelf kroonkurken nodig, bijvoorbeeld om
mee te knutselen of voor een carnavalswagen, dan
zijn deze te koop bij Het Limburgs Oog. Maximaal
20 kg per doos, bedrag en gewicht in overleg. De
eventuele verzendkosten zijn voor eigen rekening.
Wilt u dopjes hebben van een bepaald merk om
iets van te maken? Laat het de organisatie dan weten. Betreffende dopjes worden vervolgens voor u
apart gehouden. Ook hier geldt, dat het bedrag en
gewicht in overleg wordt overeengekomen. Contact opnemen kan via bovengenoemd e-mailadres.
Alle Belfeldenaren alvast bedankt voor het verzamelen!!
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Een nieuw kapelke in Belfeld

Na zijn pensionering in mei 2013 liep Jan Coopmans een gedeelte van een pelgrimstocht. Jan
liep vanaf de Noord-Spaanse stad León naar
Santiago de Compostela. In die laatste stad is
het graf van Sint Jacobus. Een afstand van ongeveer 320 km.

Van tevoren had hij de belofte gedaan dat, bij een
behouden thuiskomst, in de tuin langs de woning
in Geloë een Jacobuskapelke gebouwd zou worden. Zoals wellicht bekend, loopt het Jacobspad
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(de route naar Santiago) in de buurt. Het pad gaat
vanaf het noorden via Steyl, het Geloërkapelke en
de Kapelweg naar de rotonde. Vervolgens gaat het
pad over de autoweg richting Oud Schonenborg en

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

buurtgenoten gedaan en een naburige boomkwekerij schonk twee lindebomen en enkele heesters.
Een buurtgenoot steunt ook door daadwerkelijke
hulp en waardevol advies. Als u dit plan ook een
warm hart toedraagt of dit met raad of daad en/of
financieel wilt ondersteunen, dan zijn alle reacties
van harte welkom. Met z’n allen kunnen we ervoor
zorgen, dat deze nieuwe kleine kapel in Geloë letterlijk van de grond komt. De bedoeling is om na de
bouw de tuin verder in te richten met verlichting,
vlinder- en bijenvriendelijke beplanting, een zitbank
en een verhard pad naar het kapelke.
Jan Coopmans, Tegelseweg 34, 5951 GL Belfeld.
E-mail: jmcoopmans@gmail.com
Voor donaties: t.n.v. Jacobuskapel Geloë,
rekeningnummer NL82 RBRB 0943 231 892

dan achter “De Pool” langs richting Duitse grens en
daarna verder naar het zuiden.
Na het verrichten van o.a. aanpassingen aan de
tuin (en het verwijderen van de onderkomen broeikas), is er nu ruimte ontstaan om met de bouw te
beginnen. Het fundament is in november gestort.
Het idee is om een kleine kapel op te metselen van
ongeveer 1 x 1 m. met een nokhoogte van 2,30 m.
bedekt met bijpassende pannen. Aan de voorkant
wordt een nis uitgespaard, waarin een beeldje van
Sint Jacobus komt te staan. Er zijn ook diverse
hardstenen elementen in de kapel verwerkt. De
dakpannen zijn door een Tegels bedrijf gesponsord. Het stralen en het poeder-coaten van het
smeedijzeren traliewerk voor de nis is ook volledig gratis door een Tegels bedrijf verricht. Voor het
metsel- en het timmerwerk hebben zich al vrijwilligers gemeld. Verder is er een donatie door diverse

Foto's : Jos Wetzels en Stan van der Velden

Even voorstellen…
Sinds enkele weken (nieuw) lid van de Dorpsraad!
Mijn naam is Daphne Moors en woon bijna twintig
jaar samen met mijn ouders in Belfeld. Op dit moment zit ik in het derde jaar van de HBO-opleiding
Social Work. Vanuit mijn opleiding en stage ben ik
in aanraking gekomen met het ondersteunen van
bewonersgroepen in andere wijken. Ik dacht, hoe
zit dat hier in Belfeld? Mijn interesse was gewekt en
zo sloot ik aan bij de vergadering. Uiteindelijk heb
ik besloten om plaats te nemen in de Dorpsraad.
Ik hoop dat ik een nieuwe, jonge en frisse blik kan
brengen binnen de Belfeldse Dorpsraad!
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en…
Het verenigingslev

Toneelvereniging Sjabloon

Toneelvereniging Sjabloon werd in 1987 opgericht door een groep enthousiaste mensen die
graag toneel wilde spelen. Van deze mensen
zijn er nog steeds enkele actief in onze vereniging, wat aangeeft dat het een hechte en leuke
club is die goed voor haar leden zorgt.
Het eerste toneelstuk dat op de planken werd gebracht, heette: “Een schat van een buste”. De regie daarvan had Mariet Joosten-Boonen. Samen
met Mariet is de vereniging langzaam gegroeid
en in 1997 werd het stokje overgedragen aan een
nieuwe regisseur. Deze nieuwe regisseuse, Ineke
Muyrers, trof een gemotiveerde groep spelers aan.
Onder haar regie werd de tragikomedie “Harold
en Maud” opgevoerd. Onder leiding van Ineke is
de groep verder doorgegroeid en kwamen andere kwaliteiten van de diverse spelers naar boven.
Maar aangezien Ineke ook zelf weer graag op de
bühne stond, kreeg de vereniging in 2003 voor
het eerst een mannelijke regisseur: Frans Geurts.
Frans had een heel eigen aanpak en dit was voor
de vereniging wennen, maar uiteindelijk hebben we drie fantastische jaren met hem beleefd.
Frans hield van uitdagingen en daarom speelden
we onder hem ook het maatschappelijk, sociaal
toneelstuk “Mistero Buffo” van Dario Fo. Deze op-
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voering kwam mede tot stand door medewerking
van Vocalgroup Ringfield en een instrumentaal ensemble. In 2006 kwam Truus Rutten naar Belfeld.
Onder haar regie werd onder andere “Bestjeit de
leefde” van Dimitri Frenkel Frank opgevoerd. Truus
kon het direct goed met de spelersgroep vinden en
dat was wederzijds. Dat resulteerde uiteindelijk in
een samenwerking van maar liefst 12 jaar!! We zijn

een vereniging waar het enthousiasme vanaf spat.
Onder Truus hebben we voornamelijk blijspelen en
kluchten op de bühne gebracht. Uit de reacties van
het publiek blijkt, dat we op de juiste manier bezig zijn. Immers de publieke belangstelling neemt
alleen maar toe. Het is voor onze vereniging dan
ook van belang om het publiek een gezellige avond
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te bezorgen, waarin er gelachen kan worden en er
nog lang over nagepraat wordt. Vanaf 2018 is Theo
Geraets onze regisseur. Theo startte succesvol
met: ”Nonnevot!, een hemels genot” van Mauritz
Keyzer.
Elk jaar worden er in het laatste weekend van oktober drie avondvullende voorstellingen op de planken gebracht. Dit gebeurt met veel enthousiasme
en speelplezier. Voorafgaande aan die uitvoeringen wordt er een jaar gerepeteerd om tot een zo
goed mogelijk resultaat te komen. Daarvoor komen
de leden elke donderdagavond van 20.00 uur tot
22.30 uur bij elkaar in De Hamar. Voordat we kunnen gaan repeteren, heeft de leescommissie een
jaar lang toneelstukken gelezen om te kijken welk
stuk leuk is en past bij onze vereniging. Nadat de
leescommissie de uitgekozen stukken heeft voorgelegd aan de regisseur, maakt hij/zij zijn definitieve keuze en kan het repetitieproces beginnen. De
keuze van de regisseur hangt af van de spelers, die
hij/zij tot zijn beschikking heeft en of het decor door
de decorcommissie gemaakt kan worden. Gelukkig hebben wij binnen onze vereniging mensen met
veel kwaliteiten, die nagenoeg alles kunnen maken.
Aangezien we alle stukken in het Belfelds dialect
spelen, worden alle stukken vertaald door Wilmie
Vervoort. Nadat de rollen verdeeld zijn, begint in
januari het “echte” repetitieproces. We staan dan
iedere donderdagavond in De Hamar op de bühne
om het geleerde in praktijk te brengen. Tijdens de
repetities wordt er regelmatig gelachen en ook de

eigen inbreng van de spelers wordt door de regisseur gewaardeerd. Op deze manier wordt tot aan
de zomervakantie het gehele stuk doorgespeeld.
Na de vakantie worden dan de puntjes op de i gezet. Samen met grime, licht en geluid worden dan
ook afspraken gemaakt, zodat ook dit facet van het
toneelspel goed over zal komen. Behalve de jaarlijkse toneeluitvoeringen doet Sjabloon ook elk jaar
mee aan de kerstwandeling in december. Tevens
nemen we nog deel aan andere activiteiten in ons
dorp, zoals het meespelen tijdens een moorddiner
en het ondersteunen van verenigingen bij het uitvoeren van hun activiteiten.
Aangezien onze vereniging een tekort heeft aan
spelende leden, zijn wij op zoek naar dames en heren vanaf 18 tot ongeveer 45 jaar die graag hun talenten op toneelgebied aan de Belfeldse bevolking
durven te laten zien. Heb je interesse? Dan ben je
welkom op de repetitie-avond op donderdag van
20.00 tot 22.30 uur in de zaal van De Hamar.
Voor meer informatie kun je ook kijken op onze
website; www.sjabloonbelfeld.nl of op Facebook.

Geen geld voor de
film, een attractiepark of zwemabonnement?
Heeft u een laag inkomen? En kunt u daardoor
bijvoorbeeld nooit naar de film? Kunt u geen
abonnement voor bijvoorbeeld de bibliotheek
betalen? Wilt u graag de kosten voor internet
vergoed krijgen? Dan kunt u gebruikmaken
van de Geld Terug Regeling. Het Informatie- en Adviespunt kan u helpen bij deze aanvraag.
Loop voor meer informatie binnen op donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in het Prônk
Eppelke, Pronkhof 21, Belfeld.
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voormalige huisartsen:
mevrouw en meneer Spitz

Toen we tijdens onze laatste redactievergadering samen zaten, werden er heel wat namen
geroepen waar we wel eens op bezoek zouden
kunnen gaan. Een van de mensen die als eerste
naar voren kwam, waren onze voormalige Belfeldse huisartsen: mevrouw en meneer Spitz.
Nog steeds woonachtig in ons mooie Belfeld in
hun markante woonboerderij aan de Prins Fredrikstraat, maar inmiddels begonnen aan een
nieuw leven. Hoe zou het met hen gaan?
Als we na de middag aanbellen bij de mooie woonboerderij van de familie Spitz, maakt mevrouw
Spitz, Annet, de deur open. We schuiven gezellig aan tafel in de knusse huiskamer. En als we zo
om ons heen kijken, kunnen we concluderen dat
het goed gaat met de voormalige huisartsen. Alles ademt reizen en rust uit en de vele kindertekeningen wijzen erop, dat oma en opa ook goed
verwend worden. Annet verontschuldigt zich dat
Guido, meneer Spitz, niet thuis is en fysiek dus niet
aanwezig kan zijn bij het interview. Dat wordt ook
een beetje lastig, want hij zit op dit moment aan de
andere kant van de wereld in Nicaragua, CentraalAmerika. “Hij leert daar Spaans in een gastgezin”,
vertelt Annet aan ons, “maar ik heb hem net een
appje gestuurd of hij al wakker is (het is half 7 ’s
morgens, Nicaraguaanse tijd) en zin heeft om ook
even mee te praten met het interview.” Als we net
goed en wel zijn begonnen met het verhaal gaat
prompt de telefoon en hebben we een live Facetime verbinding met Guido in Nicaragua. Is dat nog
eens modern interviewen!
Van student geneeskunde naar tropenarts in
Nigeria
Terwijl Guido zijn studie geneeskunde in Rotterdam
volgde, deed Annet hetzelfde in Groningen. Het
was dan ook niet tijdens hun studie dat ze elkaar
ontmoeten, maar tijdens een vakantie met gezamenlijke kennissen op Schiermonnikoog. “Waar
onder de vuurtoren”, zoals Guido dat zo mooi
verwoordde, “de liefde is ontstaan.” Ondertussen studeerden ze beiden verder en deden ze als
voorbereiding voor de tropen verschillende specialisaties in de geneeskunde. Waar Guido koos voor
chirurgie, gynaecologie en tropenarts, koos Annet voor de interne geneeskunde, kindergeneeskunde en de huisartsenopleiding. Als kind groeide
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Foto's: leden Fotogroep Belfeld

Guido op in Nieuw-Guinea, wat ervoor zorgde dat
de grondslag om later in het buitenland te wonen
en werken toen al werd gelegd. “Eerst dacht ik als
missionaris te gaan werken, maar naast dat mijn
vader dat geen goed idee vond, begon ook het geloof stukje bij beetje weg te vallen en toen ik ook
nog eens de liefde vond, leek dat toch iets minder
voor de hand te liggen”, grapt Guido. Toen ze beiden in 1978 afstudeerden als arts, kregen ze via de
organisatie Memisa Medicus Mundi, later Cordaid
(een ontwikkelingshulporganisatie), een contract
van drie jaar (1980-1983) om te gaan werken in het
West-Afrikaanse Nigeria. Een land waar vrouwen
ook mee mochten werken. Een bijzonder land ook,
waar de gezondheidszorg nog erg in ontwikkeling
was. Guido vertelt: “Ze werkten daar nog met speciale ‘bottendokters’, een sjamaan die erin geoefend was om botten te helen, samen met wat kruiden erbij. Soms werkte dat, maar soms ook niet.
Wij deden hier vooral veel keizersneden, liesbreukoperaties en andere veel voorkomende zaken.
Ooit heb ik samen met een andere chirurg een miltoperatie uitgevoerd. Je merkt dat, als je langer in
het buitenland woont, het contact met Nederland
langzaam gaat vervagen en dat je gaat vervreemden van de Nederlandse cultuur. Na de geboorte
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van onze dochter Isi, wilden we dat niet meer. Voor
onszelf niet, maar ook niet voor onze dochter. Een
van de redenen waarom we terugkwamen naar Nederland.”
Van Nigeria naar Belfeld
Hoe kom je dan vanuit Nigeria in Belfeld terecht,
was een van onze vragen. Annet vertelt dat het begin jaren ’80 lastig was om een plek te vinden als
huisarts. In de Randstad werken was eigenlijk niet
iets wat ze wilden. Dat ze beiden huisarts wilden
worden stond wel vast, want juist het contact met
mensen en de allround werkzaamheden, spraken
hen beiden heel erg aan. Guido’s familie komt oorspronkelijk uit Noord-Limburg en het was dan ook
daarom dat ze getipt werden, dat het huisartsenechtpaar Dubelaar een ander echtpaar zocht om
mee samen te werken. En de rest is geschiedenis.
Vele jaren in Belfeld gingen voorbij, naast dochter
Isi werd dochter Annelies geboren. Later kwam
daar pleegzoon Sultan nog bij. In 2009 sloeg het
noodlot toe. Een duikongeluk in Afrika zorgde ervoor dat Guido langdurig moest revalideren. Op
dat moment kwam ook een pensioen als huisarts
in zicht. Dat pensioen kwam er in 2012.
Met pensioen, maar niet achter de geraniums
“Wat Nigeria ons beiden gebracht heeft, is de liefde
voor andere culturen en reizen. De manier waarop
je naar mensen kijkt en ermee omgaat verandert
daardoor. Veel geldzaken en materialistische zaken vinden we helemaal niet meer belangrijk. Luxe
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vakanties hoeven van ons dan ook niet zo!” vertelt
Annet. Wie denkt dat deze actievelingen na hun
pensioen alleen maar thuis achter de geraniums
gaan zitten heeft het dan ook mis. Naast genieten
van kinderen en inmiddels ook een aantal kleinkinderen, ging Annet in de eerste jaren na hun pensioen met de organisatie Global Exploration, waarvan het motto ‘Together one World’ is, met middelbare scholieren op reis. Het doel hiervan was om
jongeren over de hele wereld met elkaar in contact
te brengen en van elkaar te laten leren. Om zo een
stukje bewustwording te creëren. Ondertussen
deed Guido zijn eigen projecten, zo hielp hij bij de
universiteit van Fiji mee met een project om vissen
te tellen in het koraal. “Hiervoor moest ik 120 soorten vissen kunnen herkennen, en dat was nog niet
zo makkelijk,” lacht Guido vanuit Nicaragua. Hiervóór werkte hij als timmerman in Kameroen in een
tehuis voor geestelijke en lichamelijk gehandicapte
kinderen. Beiden gaan als vrijwilliger mee met de
Zonnebloemboot, die reizen voor mensen met een
lichamelijke beperking mogelijk maakt.
En terwijl Guido ondertussen afscheid van ons
neemt, zodat hij kan gaan ontbijten om daarna nog
te gaan duiken, vertelt Annet nog tot besluit dat ze
graag in Belfeld wilden blijven wonen na hun pensioen, want het is hier mooi en fijn in onze eigen
vertrouwde boerderij.
Stephanie Kox en Marie-José Boonen
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Fotopagina Belfeld

Foto's: Jos Wetzels, Jordy Caris
fotografie en Leon van den Beucken

Notulist(e) gezocht!
Na ongeveer zeven jaar met plezier notuleren
heeft de notulist van Dorpsraad Belfeld aangegeven het stokje te willen overdragen aan
iemand anders. Daarom is de Dorpsraad nu op
zoek naar een nieuwe notulist(e).
Als notulist(e) ben je aanwezig bij de vergaderingen
van de Dorpsraad. Deze vinden zes keer per jaar
plaats in De Hamar op een donderdagavond van
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19.30 tot 21.30 uur. De notulist(e) is geen bestuurslid van de Dorpsraad, maar hoort wel als eerste wat
er in Belfeld speelt. De notulist(e) ontvangt per vergadering een kleine vergoeding.
Ben of ken jij iemand die deze taak op zich wil nemen? Stuur dan een bericht naar:
dorpsraad@belfeld.nu.
De Dorpsraad hoort graag van je!
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Fotopagina Koningsdag

Foto's: Pascal Vleugels
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Gepersonaliseerd leren in groep 7 van Kom.mijn
Door: Zarah, Shalin, Daniel, Noah, Quinn, Tijn,
Zepp, Risem, Maaike, Janna, Djarno, Job, Isa,
Janske en Neomi

Met deze percentages kunnen we zien waar we
staan met rekenen aan het begin van een blok/
thema. Je kunt ook schrijven, welke percentages
je na de toets wilt halen (in het grijze vakje). Aan het
eind van het blok/thema krijgen we nieuwe percentages. Dan kunnen we zien of we vooruitgegaan
zijn. Met de percentages willen we hogere punten

• Instaptoets
Wij werken in de klas met instaptoetsen. Deze toets
maken we, voordat het nieuwe blok begint. Zo weten we wat we moeilijk en makkelijk vinden. Dat
zien we aan de percentages. Dit wordt verder uitgelegd onder het kopje percentages. Door die percentages weten we, waar we harder aan moeten
werken en waar we minder aan hoeven te werken.
De instaptoets gebruiken we bij taal en rekenen.

behalen. De meesten vinden de percentages fijn,
maar sommigen ook niet. Op het percentageblad
staan alle opdrachten die je van sterretje 1, 2 of
3 moet maken. Door het percentage kun je zien,
welke opdrachten je wel of niet moet maken. Naast
rekenen willen we dit ook bij taal doen.

• Leerplan/eigen doelen
Op school werken wij met leerplannen en eigen
doelen. Wij doen dat nu met rekenen. Wat doen
we eigenlijk met onze eigen doelen? We bedenken
wat we willen bereiken en hebben er een apart blad
voor dat we gebruiken. Daar moeten we opschrijven hoeveel procent we van de instaptoets goed
hebben en hoeveel procent we hopen te behalen.
We schrijven op welke manieren we gaan gebruiken, wat we extra gaan doen of wie we daarbij nodig hebben. Dan gaan we oefenen voor de echte
toets. We hopen dat we een goed cijfer halen.
Na de echte toets kijken en evalueren we of en hoe
we het doel behaald hebben. Als je bij de instaptoets al een goed hebt gehaald, dan mag je eigen
doelen bedenken waaraan je wil gaan werken. Bijvoorbeeld: de Beebot (programmeren), Lego WeDo, klaarkaarten of aan andere vakken werken.
• Groei t.o.v. jezelf (percentages)
In groep 7 werken we met percentages. Die krijg
je door sommen goed te maken tijdens de instaptoets. Als je onder de 60% zit krijg je rood, als je
tussen de 60% en de 79% zit krijg je oranje en als
je boven de 80% zit, krijg je groen (zie het kopje
duimpjes).
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• Systeem van duimpjes
Per thema/blok heb je meestal vier doelen. De
duimpjes vul je in nadat je de percentages op het
doelenblad hebt ingevuld. Als je oefent, word je beter en kan je naam bij de duimpjes verschuiven. Je
moet je naam schuiven onder een doel naar een
duimpje: groen, oranje of rood. De juffen en leerlingen kunnen dan zien, wat je nog moeilijk vindt
en dus nog wat extra hulp bij nodig vindt. Als je
naam bij het groene duimpje staat, lukt het doel al
heel goed en kun je werken aan andere doelen/opdrachten.

• 1-2-3 ster
Bij de vakken begrijpend lezen, spelling, taal en rekenen werken we met sterrenopdrachten. 1-ster is
voor de kinderen die het nog wat moeilijk vinden.
Ze krijgen dan, indien nodig, extra hulp en uitleg.
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3-ster kinderen zijn heel erg goed en helpen de
1-ster kinderen vaker. 2-ster is een beetje in het
midden ze vinden het niet moeilijk, maar ook niet
makkelijk. Je hoeft dus niet alle opdrachten van
een les te maken, maar alleen de opdrachten van
jouw ster. De leerlingen werken zo dus op hun eigen niveau. Na de Citotoetsen (twee keer per jaar)
wordt dit opnieuw ingedeeld per vak.
• Pluswerk
Wij zijn Quinn en Tijn. Wij gaan vertellen over een
groepje dat heet de Plussers. Dat zijn de slimmere
kinderen van de klas van Kom.mijn. Wij zijn met 6.
Wij moeten moeilijkere opdrachten doen. Wij maken bij veel dingen sterretje drie leerstof. Dit wordt
hierboven uitgelegd. Wij horen ook bij de Plussers.
Sommige lessen hoeven wij niet mee te doen. Als
andere kinderen werk niet snappen, kunnen ze ons
om uitleg vragen. Er wordt van ons verwacht dat wij
goede punten halen. Wat vinden wij ervan:
Luca: “Ik vind de Plussers fijn, omdat je wordt uitgedaagd en je kunt op je eigen niveau werken, je
krijgt moeilijker werk, je hebt je eigen weektaak.
Door de instaptoets van tevoren te maken, krijg je
een goed overzicht wat je al begrijpt. Meestal hebben de Plussers 100% bij een toets doel. Daardoor
word je aan het denken gezet wat je onder de les,
die je niet hoeft mee te doen, gaat doen.
Salah: “Ik vind het een fijne groep, want soms heb
je moeilijke opdrachten en als je die dan niet snapt,
dan heb je andere plussers om je heen. Ik vind de
uitdagingen fijn. Ook bij de andere vakken, want
dan word ik daar ook uitgedaagd en word ik ook
beter in die vakken. Ik vind het ook fijn dat je tijdens de weektaak ook nog wat andere taken krijgt
in plaats van de basistaken. Ik vind dat de Plussers
handig is bedacht.”
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Quinn en Tijn: “We vinden de plusgroep handig,
omdat je lastigere taken krijgt. De Plussers is leuk,
want kunt niet alles alleen doen, dus moet je regelmatig hulp vragen. Voor Plussers is het goed, dat
ze leren hulp te vragen. Dat is prima voor je ontwikkeling”.
Emma: “Ik vind het boeiend, want er is extra uitdaging. Je leert elkaar kennen. Je leert van elkaar en
als je het niet snapt, kun je altijd om hulp vragen.
Soms heb je ook plezier met elkaar, dus dat is ook
alleen maar fijn”.
• Doelenposter
De doelenposter is er voor alle kinderen. Als ze iets
niet snappen dan kunnen ze naar de muur kijken,
want daar hangen de doelenposters. We hebben
verschillende doelenposters van verschillende
vakken: taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen.
Met elke nieuwe thema/blok krijgen we ook nieuwe
doelenposters. De doelenposters zijn een belangrijk onderdeel in de toets, want dan weet je ook wat
er in de toets aan bod komt.
• Verkeersexamen
Bij het praktisch verkeersexamen moet je een route fietsen om te testen hoe goed je kunt fietsen.
Je bespreekt eerst met de hele klas de route. Je
kunt dan eventueel tips noteren. Daarna kun je het
boekje meenemen naar huis om te oefenen. Bij het
theoretisch verkeersexamen moet je 25 vragen beantwoorden. Als je er minstens 16 goed hebt, ben
je geslaagd voor het examen. Als je niet geslaagd
bent, moet je een herexamen doen.
Het is dit jaar erg goed gedaan, want iedereen is
geslaagd voor het examen!
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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 077 - 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 077 - 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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