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Beste
dorpsbewoners
Voor u ligt de tweede krant van 2009. De krant
wordt dit keer iets later bezorgd dan u gewend
bent. Dat ligt aan het feit dat het zuiden dit jaar
het laatste is met de schoolvakanties. Onze bezorger Stan zat begin juni nog volop in de proefwerkweek. We zijn erg blij met een dergelijke secure
bezorger dus daarom valt de krant iets later bij u
in de brievenbus.
Maar de krant is extra dik, want er is veel te
vertellen en we hebben een aantal mensen die
zich graag aan u willen voorstellen. Er zijn ook
wat veranderingen binnen de redactie van de
dorpskrant. Lea Simons en Brigit Windhausen
hebben besloten dat dit hun laatste dorpskrant is.
We zijn er al bij vanaf het eerste uur en hebben
het altijd met veel plezier gedaan. Maar dragen
nu het stokje over aan nieuwe redactieleden. Wij
gaan meer tijd besteden aan onze kinderen en
kleinkinderen. Dus mocht u ambitie hebben in de
journalistiek, meld u aan! we kunnen altijd nieuwe
redactieleden gebruiken, de dorpsraad overigens
ook. Vooral verjonging is zeer welkom, daarom
zijn we ook zo blij met onze nieuwe redactielid
Stephanie Kox.
Verder zijn we bij het “park Maasduinen” geweest
voor het artikel op locatie, stelt de badmintonclub
Good Luck zich aan u voor en geven we een kleine
foto-impressie van de druk bezochte “Kom in de
Kas”. Ook vind u wat foto’s van de Koninginnedag
die ondanks het gebeuren in Apeldoorn voor
Belfeld een feestdag is geweest.
“Harmonie kunst na arbeid” vertelt over haar
100 jarig betstaan en zoals beloofd komen we
terug met een artikel over de AED’s en de plaatsen
waar deze te vinden zijn. De column van Har gaat
over de poort naar Venlo.
Al met al een volle krant met voor elk wat wils.
Lieve belfeldse mensen, we wensen jullie allemaal
een fijne zomer toe. Blijf vooral de krant goed
lezen en stuur jullie nieuws en bijdragen naar het
e-mailadres van de krant.
dorpskrant-belfeld@hotmail.com
Namens de redactieleden voor de laatste keer,
Brigit Windhausen
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Wae Wet Woë
Oplossing foto dorpskrant maart 2009:

Junior: Verkeersbord bij basisschool Kom.mijn
Senior: Hannes van de Berg huis van fam. Derks
De winnaars zijn: J unior: Imke Aerts, leijgraaf 196
Senior: J. Peters, Past. Hermensstraat 38
Te winnen: 		

n
n

Junior: Cadeaubon twv. € 5,- te besteden bij Hoezen
Senior: Bloemenbon twv. € 10,- te besteden bij Bloemisterij Colbers

De nieuwe opgave:

Wae waet Woe!
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everadres

Ria v.d. Beucken-Hovens Bur
g. Kesselsstraat 1
Ton Mordas-Stevens Soersbe
ekweg 44
Stephanie Kox Prins Hendrik
straat 59
Har Schreurs Leygraaf 56
Hans Ververgaert Schepenstr
aat 12
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D

Veel vragen…

De tijd is weer aangebroken dat het maagdelijk wit printerpapier weer bezoedeld
wordt met letters en cijfers. Waar kunnen we het over hebben. Over de grote
denkfout van Harie wat betreft de toegangspoorten van Venlo. Harie had gelezen dat
bij iedere toegang van Venlo iets moois neergezet zou worden. Als er een toegang
is naar Venlo dan is het toch wel de Rijksweg bij de Schelkensbaek. Waar vroeger de struikrovers
van op de ruiver belkes in de beek hingen om rijke reizigers op te sporen daar zou dan toch wel zeker
de toegangspoort naar Venlo komen. Misschien dat in plaats van de belkes er een mooi carillon zou
kunnen komen, dat zou helemaal fraai zijn. En natuurlijk historisch op de een of andere manier nog
verantwoord.
Wat schetst mijn verbazing dat ik vermoedelijk wat verkeerd gelezen heb. De toegangspoort van Venlo
is het oerlelijke viaduct in Venlo zelf. Het is toch zo moeilijk te begrijpen. Horen Tegelen en Belfeld nou bij
Venlo of zijn we alleen maar een wingewest voor Venlo.
Inmiddels hebben we in ons dorp wat kampioenschappen gevierd van sportverenigingen en zitten we
midden in de jubileumfeesten van de Harmonie. Gelukkig dat er zo naïef, heej nog wat te doen was
in het dorp, de kermis bracht dit voorjaar toch wel erg weinig vertier. Jammer dat deze traditie zo
erg achteruit holt. Maar komt dit misschien ook omdat we zo verwend zijn. Vroeger verheugden de
kinderen zich al weken van te voren over de komende kermis. Na school stond iedere boksebaom op de
markt te kijken naar het opbouwen van de kermis. Af en toe mochten we een handje helpen, trots dat
we waren als we de baas van de carrousel de schroeven mochten aanreiken. Minder trots waren onze
ouders als we met de schoolkleren onder de olie of het vet thuis kwamen. Zo viel er ook wel eens een
vrijkaartje te verdienen, in de jaren vijftig was dat mooi meegenomen.
In die tijd was het ook niet allemaal rozengeur en maneschijn. Er was dan wel geen crisis maar erg
breed hadden de mensen het toen ook niet. Den baom van de portemonnee was snel zichtbaar. Veelal
werd de waar bij de winkel in een boekje
opgeschreven, als Pap gebeurd had dan werd er
wel weer betaald. Na de soms wel negenurige
werkdag moest er ook nog een stuk land
bijgehouden worden, groente werden zelf
geteeld. Als het donker was dan kreeg men rust,
weej gaon nao hoes, ze hebbe ôs
het leeg oetgedreijd werd er dan
gezegd.
Harie weet het zo net nog niet voor
welke tijd hij zou kiezen, die goede
oude tijd of deze crisistijd.

Struikrovers
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A E D ’ s voor B e l f e ld
Zoals in de dorpskrant van december medegedeeld werd zou er een vervolgartikel komen over
de defibrillator, met uw toestemming in de loop
van het artikel afgekort als AED.
De redactie bezocht de heren Spitz en Kierkels.
Dhr. Spitz in de hoedanigheid van huisarts en dhr.
Kierkels als lid van het Rode Kruis Belfeld.
Spoedig was duidelijk dat we twee zeer enthousiaste deskundigen aan de tafel hadden zitten.

(vervolg)

De AED is bedoeld om mensenlevens te redden. Het
wordt toegepast bij een fibrillerend hart, dat is een
hart dat erg snel onregelmatig pompt waardoor het
bloed niet meer stroomt. Als de AED snel en goed
wordt gebruikt heeft de getroffene een veel grotere kans dat hij of zij er weer bovenop komt. Men
moet echter wel weten hoe men met de AED om
moet gaan. Ook het reanimeren van het slachtoffer moet men kunnen. Hiervoor worden cursussen
georganiseerd door het plaatselijke Rode Kruis. De
cursusduur is 3 a 4 avonden. Hiervoor wordt een
kleine vergoeding gevraagd. Het is een rot gevoel

1 van de 13 AED’s in belfeld

als men een hartstilstand meemaakt en men heeft
de kennis niet om iets te ondernemen. “Je zou zo
graag alles gedaan hebben wat mogelijk is om
hem of haar te redden”. In Belfeld zijn best veel
personen die kunnen reanimeren maar dit zijn er
eigenlijk nooit genoeg. De opleidingen beginnen
weer na de vakantie. De AED geeft zelf stap voor
stap aan wat men moet ondernemen. Dit wordt
geregeld via elektrodes die op het slachtoffer zijn
aangebracht. Aan het slot van de cyclus doet de
AED zelf een analyse en geeft het ritme aan voor
het reanimeren. Er zijn geen medische nadelen aan
het apparaat. Het Rode Kruis en de brandweer zijn
al geschoold voor het gebruik van de AED.

De AED zijn te vinden
op de volgende locaties:
Garage Hermans /Nagel
P. Lucker Rode Kruis
Fysiotherapie praktijk
Huisartsen praktijk
Kantine vv Belfeldia
Gemeenschapscentrum De Hamar
Hal Pronkeppelke
Wooncomplex Bolveld
Super de Boer
Wooncomplex de Kroon
Chinees restaurant Het Raadhuis
Tenniscomplex The Nik Brothers
Wiel Hodselmans
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Craenakker 2
Leygraaf 10
Pr. Hendriksstraat 25
Pr. Frederikstraat 71
Sportlaan 9
Hamarplein 2
Pronkhof 21
Schoolstraat 14 – 16
Muldersplein 10
Koninginneplein
Markt 15
Beekweg 7
Willem 1 straat 6
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AED bij De kroon
Frits Kierkels

Inderdaad voor Belfeld een heel aardig rijtje. 13
stuks in totaal voor onze kleine gemeenschap.
Er werd gesteld dat dit wel eens de grootste
dichtheid in Nederland aan AED’s kan betekenen.
Het spreekt vanzelf dat ieder bedrijf of vereniging
toch eens moet gaan nadenken over het opleiden
van personeel of leden voor het gebruik van de
AED. Voor het kopen van de AED krijgt men geen
subsidie, de apparaten zijn gesponsord door een
stichting. De AED’s worden gecontroleerd door
het plaatselijke Rode Kruis. Een deel van de AED’s
zijn beschermd achter deuren die niet altijd open
zijn , de rest is 24 uur per dag bereikbaar. We
zullen moeten zien of dit in ons Belfeld mogelijk is.
Waarlijk een geweldig initiatief om dit op de rails
te zetten, ofschoon we hopen dat ze weinig benut
hoeven te worden. We wensen de mensen van
het Rode Kruis die dit project gaan uitvoeren veel
succes met hun belangrijke werk!
Stephanie Kox
Har Schreurs
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HARMONIE
HARMONIE KUNST
KUNST NA
NA ARBEID
ARBEID 2009
2009

100 Jaar
VAN ZANGVERENIGING
TOT HARMONIE
den jaarlijks vele activiteiten opgeluisterd door de
harmonie, zoals de intocht van Sinterklaas, de viering van Sintermerte en de optocht op Koninginnedag.

In Belfeld vormden zich rond de eeuwwisseling
twee zangkoren. De beide zangverenigingen konden elkaar echter niet zien of luchten. Aan deze
onverkwikkelijke toestand kwam een einde toen
beide koren fuseerden en daaruit een fanfare ontstond met de naam Kunst na Arbeid. We schrijven
het jaar 1909.

Jubileum

In 1916 werd de heer Felten dirigent. Hij zou 45
jaar (!) lang het dirigeerstokje bij Kunst na Arbeid
hanteren. Omdat het de fanfare voor de wind ging,
werd begin jaren twintig besloten er een harmonie
van te maken.
Hoogtepunten waren het landskampioenschap in
1969 en de kampioenswimpel van de drumband in
1971.
In 1995 behaalde de drumband nog een mooie
eerste plaats tijdens het concours. Maar dat was
helaas het laatste succes, want een jaar later werd
de drumband opgeheven wegens gebrek aan leden. In datzelfde jaar nam dirigent Jan Vleugels, na
20 jaar trouwe dienst, afscheid van de harmonie en
werd Marc Koninkx zijn opvolger.

Het 100-jarig bestaan van harmonie Kunst na
Arbeid wordt gevierd met een uitgebreid programma:
In juli vindt het grote jubileumweekend plaats.
De opening hiervan is op vrijdag 10 juli met een
concert door het Orkest van de Koninklijke
Luchtmacht in de sporthal van de Hamar.
Op zaterdag 11 juli treedt de band `A Mission
from God` op, dé BluesBrothers tributeband van
Europa.
Tenslotte vindt op zondag de Jubileummis plaats,
eveneens in de sporthal. Na de mis geven diverse
muziekgezelschappen uit de omgeving een `Serenade aan Belfeld` . Zij zullen al musicerend door
Belfeld trekken om samen uit te komen bij de Hamar. Hier wordt nog samen het Limburgs Volkslied
gespeeld en `Souvenir de Belfeld`. Aansluitend
is de receptie, met muzikale opluistering van de
Breethaler uit Maasbree

Daar Harmonie Kunst na Arbeid over een groot
aantal jeugdige leden beschikt, werd in 1994 besloten om een jeugdharmonie op te richten. Deze
vormt een goede kweekvijver voor de huidige harmonie.
Harmonie Kunst na Arbeid brengt tegenwoordig
een breed repertoire ten gehore. Het korps komt
reeds jarenlang uit in de 2e Divisie (voorheen Ereafdeling).
De harmonie is ook al jarenlang bekend door haar
themaconcerten, in samenwerking met Bel Arte,
waarbij elk jaar een land centraal staat. Ook zijn de
twee Promsconcerten samen met de Mal-Maaszengers en Ringfield door vele muziekliefhebbers
bezocht. Binnen de Belfeldse gemeenschap wor-
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Het laatste feestweekend staat gepland in november.
Dit weekend start met een Limburgse avond op 6
nov, een optreden door de Münchner Zwietracht
op zaterdag 7 nov. en tot slot het grote jubileumconcert op zondag 8 november.
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Harmonie Kunst na Arbeid anno 2009, met een rijke geschiedenis, en een blik op de toekomst

Dit concert wordt geopend door
een reünieorkest dat bestaat uit
oud-leden van de harmonie.
Dit orkest is speciaal voor deze
gelegenheid samengesteld.
Daarna is het de beurt aan de huidige harmonie, die samen met de
bekende Roermondse zanger Gé
Reinders het concert vervolgt.
De harmonie wil het 100-jarig
bestaan groots vieren om zo te
laten zien waar de harmonie
in 2009 voor staat. Een vereniging die zijn aandeel heeft
in de gemeenschap bij allerlei evenementen,
maar die ook een fantastisch feest kan organiseren waarbij het hele dorp kan meevieren.
Verder is de harmonie een orkest dat een concert op niveau kan geven, met een afwisselend muzikaal programma.

Opluistering kom in de kas
Ieder jeugdorkest krijgt hierbij de opdracht drie
werken te presenteren:
• een serieus werk
• een komisch werk
• een werk dat door twee verenigingen samen
kan worden uitgevoerd in een zogenaamde
‘battle’
Harmonie KNA speelt tevens een hoorspel. Dit is
gebaseerd op de legende: Egbert, de heer van Belfeld: `De Snelle Sprong`.
In hetzelfde weekend vindt er een gezamenlijke
overnachting plaats, om de onderlinge band te
versterken.

Op 20 september zal er een jeugdtreffen
worden gehouden, door jeugdharmonie Kunst na
Arbeid samen met jeugdmuziekgezelschappen uit
de regio

Kaarten voor alle evenementen kunnen besteld
worden via www.100jaarkna.nl
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K oninginn e dag 2 0 0 9
de winnaar had er 18

hard gewerkt

kids en ballonen

koningsboom

muzikaal vertier

weer volle bak bij het kienen
Marga Theeuwen-Lijssen
Hay Lemmen
Hay van Dijk
Deze super vrijwilligers zijn benoemd tot,
Lid in de orde van Oranje-Nassau
Wegens hun jarenlange inzet als vrijwilligers in talloze verenigingen.
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Efkes veursjtelle.......
Jeugdgroep Badmintonclub Good Luck
Sinds vorig jaar augustus is er in Belfeld weer badminton mogelijk voor de jeugd van de basisschool.
Elke woensdagmiddag geeft onze trainster, Gerda
Beerkens, met heel veel enthousiasme en plezier,
training aan onze jeugdleden. Wat is badminton eigenlijk en wat heb je er allemaal voor nodig?
Badminton komt uit het land India. Vroeger werd
het spel Poona genoemd. Waarschijnlijk genoemd
naar de stad Poona. In Engeland werd gespeeld op
het landgoed genaamd Badminton. Zo is de naam
badminton ontstaan.

Wat heb je allemaal nodig om
te kunnen badmintonnen:

• Een racket: voor badminton heb je een racket
nodig om mee te slaan. Het blad is bespannen
met snaren van Nylon. Vroeger was het racket
gemaakt van hout nu van een stevig kunststof.
• Shuttle: Ook heb je bij badminton een shuttle
nodig. Je hebt twee soorten shuttles een verenshuttle of een gewone plasticshuttle. Bij een
verenshuttle worden er zestien ganzenveren
naast elkaar in een rond kurkje gestoken. De veren worden dan met stevig touw goed bij elkaar
vast gebonden zodat ze niet los gaan. De plastic
shuttles zijn natuurlijk van plastic gemaakt. De
plasticshuttles heb je in twee kleuren, in het geel
en in het wit.
• Kleding: Je kunt een kort broekje of rokje met
een T-shirt dragen. Ook heb je een trainingspak
nodig wat je na de training aan kan doen want
dan blijven je spieren goed warm.
• Schoenen: Het is erg belangrijk om goede
schoenen te hebben. De juiste maat om er soepel in te kunnen bewegen.
Badminton wordt in een zaal gespeeld en wel op
een badmintonbaan. Op de helft van de baan hangt
een net. Een badmintonbaan is ongeveer twee keer
zo lang als breed. De baan is 13,40 meter lang en
6,10 meter breed. Als je goed wilt badmintonnen
dan moet je veel trainen. Voor je met een training
begint moet je eerst een goede warming-up doen.
Een warming-up bestaat uit allerlei loop oefeningen. Dat doe je om de spieren goed warm en soepel
te maken. Als je klaar bent met de warming-up dan
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toernooi Sevenum Tom Lisanne Rob

begin je met het spel badminton. Als eerste moet je
inslaan. Dat doe je door je tegenstander een beetje
te laten lopen. Je hebt allemaal verschillende oefeningen: Je moet goed leren plaatsen, onderhands
en bovenhands slaan, de backhand onderhands en
bovenhands, hard slaan, zacht slaan en het voetenwerk. Voetenwerk is om goed te leren hoe je
op de baan moet bewegen. Na de training is een
cooling-down noodzakelijk, dat doe om je spieren
af te laten koelen.

De wedstrijden

Je hebt verschillende soorten wedstrijden:
Meisjesenkel, dat is een meisje tegen een meisje.
Jongensenkel, dat is een jongen tegen een jongen.
Meisjesdubbel, dat is twee meisjes tegen twee
meisjes. Jongensdubbel, dat is twee jongens tegen
twee jongens en je hebt gemengd-dubbel dat is
een jongen en een meisje tegen een jongen en een
meisje.
Voor de wedstrijd begint is er loting, ook wel de
“toss” genoemd. Dit doe je door de shuttle omhoog
te gooien en naar wie het dopje van de shuttle wijst
die persoon mag beslissen of hij wil beginnen met
de service of hij mag kiezen aan welke kant hij wil
beginnen. Bij alle wedstrijden speel je twee sets tot
21 punten. Wie het eerst 21 punten heeft, heeft de
set gewonnen. Twee gewonnen sets betekent dat
je de wedstrijd hebt gewonnen.
Is je interesse gewekt door bovenstaand verhaal
over badminton? Lijkt het jou een leuke sport en
zou je wel eens willen meedoen? Kom dan gerust naar de Hamar in Belfeld waar tussen 13.30
en 15.00 uur wordt getraind of stuur een mail naar
info@bcgoodluck.nl voor meer informatie. Bellen
kan natuurlijk ook: Monique Houben, tel. 0774752991.
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Dorpskrant op locatie
bij Park Maasduinen

Gezien vanuit een chalet

Het is even wennen maar dit is de nieuwe benaming
van camping de Eekhoorn. Omdat de camping van
eigenaar wisselde vond de redactie het zeer gepast
om de nieuwe uitbaters eens met een bezoekje
te vereren. Dat er dan nog een geboortige uit
Geloë aan de interviewtafel aanschuift is mooi
meegenomen.

De carrière van Femke begon bij de maatschappelijke zorg, zij ging veel om met jongeren. Dit
was fysiek erg zwaar. Als jong meisje verslaafde
jongeren midden in de nacht in je uppie ophalen
bij het station was vrij normaal. Dit was op het
laatst niet meer om te doen, ze zocht iets anders en
kwam op het kantoor van het Maashotel terecht.

Bij binnenkomst van het horeca gedeelte viel ons de
smaakvolle inrichting op. Men voelt zich er direct op
zijn gemak en dat het bakje koffie er voortreffelijk
smaakt hoeven we eigenlijk niet te bevestigen.
Femke Huysmans en Jack Colbers schoven aan en
we werden overladen met informatie.

Bij het Maashotel hebben ze beiden ontzettend
veel geleerd. Hier kregen ze ook hun plannen
om een eigen zaak op te richten. Het Maashotel
was uiteraard in alle opzichten hoogdrempelig. Ze
wilden een laagdrempelige horeca gaan beginnen.
Ondanks het feit dat de prijzen laag zijn gaan ze
toch 100% voor kwaliteit. Daarom hebben ze ook
drie koks in vaste dienst. Hun stelling is: Kwaliteit
en verse producten winnen het altijd. Het heeft
even geduurd om met name goede koks te vinden.
De bediening is samengesteld uit ervaren en
beginnende krachten. Zelf hebben Femke en Jack
werkdagen van 9.00 uur tot 1.00 uur en dat zeven
dagen in de week.

Jack zette zijn eerste stappen in de horecawereld
bij café Maalbeck, waar hij als vakantiehulp de
smaak te pakken kreeg. Zijn opleiding genoot hij in
Nijmegen. Hierna heeft hij bij diverse uitspanningen
gewerkt onder andere bij de Hamert, Groenewoud
en het Maashotel.
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laat de zon maar komen

Femke is meer thuis in de administratie en inkoop,
Jack zijn specialiteit is gastheer zijn.
Thuis samen op de bank zitten is er dan echt
niet meer bij. De menu’s worden samen gesteld
door de chef-kok en Jack en Femke. ’s Middags
hebben ze een lunchkaart van 12.00 uur tot 14.00
uur. ‘s Avonds staan de driegangenmenu’s op het
programma. Ook vegetariërs kunnen uiteraard bij
hun terecht. Grote groepen krijgen een tweetal
menu’s aangeboden, omdat van de kaart eten erg
lang ophoudt. Uiteraard is er ook een kindermenu.
Het is prettig dat de kinderen buiten kunnen
spelen en ravotten terwijl de ouders van hun natje
en droogje aan het genieten zijn. En waar vind
je een restaurant waar een animatieteam langs
komt? We mogen in Belfeld blij zijn dat we weer
een uitspanning erbij hebben.
Na het gesprek met Femke en Jack kwamen we
in gesprek met Waldrick Roelofsen, planner inrichter bij Droomparken. In september 2008
werd camping de Eekhoorn door droomparken
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overgenomen. Het was snel duidelijk dat er nogal
wat achterstallig onderhoud was. Het park leek
meer op een oerwoud dan op een camping, dus
moest de schop in de grond. De bedoeling is om
het park zo transparant mogelijk te houden. Op de
Veluwe liggen de beste voorbeelden hoe het park
er uit komt te zien. Er zijn al droomparken in NoordScharwoude, Velzen – Zuid, Garderen, Voorthuizen,
Arnhem, Breskens en drie in Beekbergen.
De parken worden meestal aangekocht als ze niet
meer rendabel zijn. Hierna begint dan het echte werk.
Er wordt een gigantisch bedrag geïnvesteerd. Men
moet horecagedeelte, woonhuis, parkeerplaats,
sanitair, vernieuwen of opknappen. Er ontstaat
veel meer infrastructuur. Het is allemaal wat luxer
geworden op het park, het geheel moet een goede
uitstraling hebben. Ook voor het plaatsen van de
chalets is bewust gekozen. Droompark bouwt
zelf de chalets. Er komen verschillende soorten
chalets, het grootste exemplaar bezit een grote
L-kamer en drie slaapkamers. Deze chalets of
vakantiebungalows kunnen gekocht of gehuurd

12
n

Jaargang 8

n

nr. 2

n

juli 2009

lekker ravotten

mooi rood......

worden. Wil men ze doorverkopen dan krijgt men
te maken met een aantal spelregels, men moet
dit in ieder geval melden bij droomparken. Men
wil de parken op een bepaald peil houden. Men
kan op het park ook nog gewoon kamperen.
Waldrick loopt over van de ideeën om het park nog
nadrukkelijker op de kaart te zetten. Zo wordt er
boven het welness-gedeelte een verblijf ingericht
om de kinderen bezig te houden bij slecht weer. En
er wordt ook aan de niet kampeerders gedacht, met
de schoolverlaters van de groepen acht wordt een
survival gehouden in samenwerking met klavertje
vijf.
Waldrick is helemaal lyrisch van de mooie omgeving
van Maalbeek. Ook het prachtige achterland met
Duitsland vindt hij eenmalig. Plechtig beloofde
hij ons dat dit wel eens het mooiste park van
Droompark kon worden, alleen al vanwege de
ligging en het mooie geavanceerde terrein.
Brigitte Windhausen
Har Schreurs.
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Brookkank
Belfeld

“Belfeld in het groen”
“Dorpen in het Groen” is een project van de provincie Limburg. In dit project
werken gemeente Venlo, Dorpsraad Taskforce en Brookkank samen om Belfeld
groener aan te kleden, zij worden hierbij geholpen door de Stichting IKL.
Tijdens de presentatie van dit project is er een oproep gedaan om “Groene”of
daaraan aanverwante ideeën in te leveren.
Graag willen wij U nu informeren over de, tot op heden ingebrachte ideeën.
• Groene aanplant en aanleg van kikkerpoel aan de Soersbeekweg.
• Groene heg bij basisschool Kom-mijn langs de Prins Frederikstraat.
• Groenvoorziening tussen Aan het Broek en Montfortstraat, verzoek voor
verlichting, speeltoestel en bank aan te brengen.
• Verzoek om beplantings advies aan de Bolenbergweg.
• Aankleding van de volkstuintjes aan de Beekweg, hulp bij beplanting,
bestrating en zand.
• Verzoek om plaatsing van een bank of picknickset.
• Omgeving Kappeltje van Geloë verbeteren, beplantings advies, verzoek om
keerlus voor autoverkeer, een betere bewegwijzering en toegankelijkheid.
• Verbeteren van het groen op het Industrieterrein Blauwwater.
• Verzoek om het Princessebosje op te knappen.
• De Laanbeplanting aan de Mommersweg afmaken en een bank plaatsen.
• Nieuw groenhart, creeëren na de reconstructie van het Koninginneplein.
• Bosstructuur bij voormalige poortjes verbeteren / herstellen.
• Aanleg openbare sportvoorzieningen zoals Beachvolley en Voetbalvelden en
openbare Tafeltennistafel, Jeu de Boulle banen, Dam en / of Schaakvelden.
• Verbeteren van de groenaanplant en het plaatsen van een picknickset en
schuilhut tussen de Boxhoverweg en Venweg.
• Landschappelijke inpassing en het opknappen van kruisen en kapellen.
• Groenvoorziening Sportlaan verbeteren, en laanbeplanting aanbrengen.
• Landschappelijke inrichting en herstel van oude beektrace’s.
• Het verbindingspad Sportlaan Prins Frederikstraat aanbrengen van verlichting,
• verbeteren van de wegstructuur en groenaanplant.
• Het aanbrengen van groen en speeltoestellen op het terrein van de “Sprunk”.
• Nieuwe en uitbreiding van de groenaanplant in het Brookkank Gebied.
Heeft U ook nog ideeën? Laat het ons weten.
Mede gesubsidieerd door:
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Activiteitenkalender
Indien uw vereniging activiteiten organiseert die in het belang zijn voor de inwoners van
Belfeld en omstreken, dan kunt u de activiteiten doorgeven via:

Dorpskrant-Belfeld@hotmail.com

Voor extra publiciteit kan elke vereniging in de toekomst weer gebruik maken
van de Informatiekiosk, info bij Clim Vermeulen Tel. 06-55 817 576
29 juni - 5 juli

M-score open, senioren

TC de Poelder

Jubileum weekend in de Hamar

Harmonie

10 juli

Optreden van, ‘A mission from god’

11 juli

Optreden van de Luchtmachtkapel

12 juli

Jubileummis, sterrentocht en receptie

18 juli

Brandweermiddag groep 3 t/m 8

K.O.W.

30 augustus

Verenigingsschieten 15.00 u schietterrein

Broederschap st Urbanus

30 augustus

Reünie 30 jarig bestaan

TC de Poelder

12 september

Reaal straattennis jeugd, locatie Muldersplein

TC de Poelder

13 september

Lithurgische viering in Martinushof Tegelen aanvang 11.00 u

Mal-Maaszengers

13 september

Najaarsmarkt

19 september

Survival groep. 3 t/m 6

K.O.W.

20 september

Jeugdtreffen- uitwisselingsconcert

Harmonie Kunst na Arbeid

25 september

Heren seniorentoernooi 50+

TC de Poelder

29 september

Mix seniorentoernooi 50+

TC de Poelder

10 oktober

Herfstconcert in de Haandert in tegelen aanvang 20.15 u

Mal-Maaszengers

6 november

Limburgse avond

Harmonie Kunst na Arbeid

7 november

Optreden Munchner Zweitracht

Harmonie Kunst na Arbeid

8 november

Concert door oud-leden ism.Ge Reinders

Harmonie Kunst na Arbeid

20 & 21 nov.

Wintermarkt Belfeld

Centrum Promotion Belfeld

21 november

Ceciliamis in de Urbanuskerk aanvang 19.15 u

Mal-Maaszengers

11 december

Kerststerrenactie

Harmonie Kunst na Arbeid

13 december

Liturgische viering in de Horstgraaf aanvang 10.30 u

24 december

Blazen in de toren.

Harmonie Kunst na Arbeid

20 december

Belfelds kerstconcert in de Hamar aanvang 16.00 u

Mal-Maaszengers

19 t/m 27 dec. K3 jeugdtoernooi

TC de Poelder

25 december

Hoogmis in Urbanus-/H.Hart Kerk

26 december

Opluistering mis St. Urbanuskerk aanvang 11.00 u

Harmonie Kunst na Arbeid

26 december

Kerstconcert in de maaspoort

Mal-Maaszengers

DORPSKRANT Dorpsraad
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Maartje Vergoossen

Nieuwe gezichten
Beste bewoners,

Mijn naam is Maartje Vergoossen en ik ben 24 jaar. Ben sinds
1april 2009 de nieuwe opbouwwerker (bewonersondersteuner)
van Stichting Wel.kom in uw wijk. Ik heb de opleiding culturele
antropologie en sociologie gevolgd en ben dus opgeleid tot sociaal onderzoeker op het gebied van mens, maatschappij en cultuur.
Na mijn opleiding heb ik gewerkt bij de GGD
Zuid-Limburg als sociaal onderzoeker in de richting gezondheidszorg. Dat was leuk werk, maar ik
wilde graag meer contact met verschillende mensen van jong tot oud en van allerlei nationaliteiten. Bovendien wil ik graag iets voor mensen betekenen. Zo ben ik bij Stichting Wel.kom terecht
gekomen, want die hebben ‘Oog voor mensen’.
Opbouwwerk
Wat zou ik zoal voor u en uw straat/buurt kunnen
doen? Een opbouwwerker werkt aan de opbouw
van ‘een samenleving’ op buurt- en straatniveau.
Dit opbouwen kan bestaan uit het zorgen voor
beter contact tussen mensen in een wijk. Dit kan
door het organiseren van straatfeesten, sportieve
activiteiten of buurtborrels, zodat mensen in de

wijk elkaar (beter) leren kennen. Ook wil een opbouwwerker de leefbaarheid van een wijk, waar
nodig, verbeteren en bewoners ondersteunen op
allerlei gebieden. Voorbeelden hiervan zijn: het
organiseren van een schoonmaakactie om zwerfvuil op te ruimen of het opstellen van plannen en
het verkrijgen van subsidie voor een speeltuintje
in de wijk.
Dus, hebt u een leuk idee om iets te doen voor
uw buurt, of zijn er juist problemen die opgelost
moeten worden, en heeft u daarbij advies of hulp
nodig? Dan kunt u een beroep doen op mij. U
kunt mij iedere maandag t/m donderdag bereiken op tel.nr. 06-52 56 28 14 of een e-mail sturen naar m.vergoossen@welkom.nu. Hopelijk tot
ziens.
Groet, Maartje Vergoossen

Nieuw redactielid
Als nieuw redactielid van de Dorpskrant Belfeld
wil ik mij graag even kort voorstellen. Mijn naam
is Stephanie Kox, geboren in 1988 en sinds die
tijd ook woonachtig op de Prins Hendrikstraat in
Belfeld. Na het behalen van mijn
VWO diploma ben ik momenteel
derdejaars student in Heerlen
aan de opleiding Facility Management richting Real Estate.
Als alles volgens verwachting
blijft verlopen ben ik volgend jaar
klaar met mijn studie en wil ik
graag nog verder gaan met een
master in een richting die ik nog
niet nader bepaald heb. Naast
student ben ik ook zeer bedreven
met mijn hobby paardrijden, elke
dag mijn twee eigen paarden
trainen en wekelijks op concours

gaan vergt veel tijd en inzet, maar dat is het zeker
waard. Ik ben dan ook liever bezig met iets, dan
dat ik stil moet blijven zitten, daarom vond ik het
ook wel een leuke investering om lid te worden
van de redactie van deze krant.
Via via werd ik hiervoor gevraagd, net na het afronden van
een minor professioneel schrijven sloot dit uitstekend aan
om het geleerde in de praktijk
te brengen. Ik hoop dat ik voor
de redactie een toegevoegde
waarde kan zijn,vernieuwend
en creatief, zodat we samen
een Dorpskrant uit kunnen
brengen die aansprekend is en
aansluit op de behoefte van de
inwoners van Belfeld.
Stephanie Kox
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Bertil Hoezen

Nieuw lid dorpsraad
Miëne naam is Bertil Hoezen gebaore en getaoge
in Belvend. Ich bön op 3 jannuwari 1963 gebaore op de Bergsjtraot in Belvend. Zoon van Thé
Hoezen (sjlechters kank) en Mia Stoffels (van de
Eicke) oët Steyl. Op de Bergsjtraot höbbe weej
neet lang gewoënd want toën ich nao de kleutersjoël ging zien weej verhoës nao de Irenelaan,
langs de sjlechterie van ome Wiel. Ut voetballe
zoot mich al vruug in ut blood en vanaaf de Etjes heb ich alle elftalle doorlaope. Toën ich in
de A voetbalde waas ich auch al jeugdleider wat
ich jaore gedaon höb. In det zelfde jaor vroog
Frans Kurstjens mich auch um zitting te neme in
ut jeugdbesjtuur van Belfeldia. Inmiddels waas
ich al aafgesjtudeerd as activiteitenbegeleider in
Helmond. In dae tiëd waare d’r maar 6 sjoële in
Nederland want ut waas nog ein vreej ônbekend
beroep. Maar waal ein vak wao ze bezig kens zien
met minse en diën creativiteit de laop kens laote.
Det umgaon met minse en ut organisere van iets,
det vingk ich hartsjtikke leuk um te doon. Nao
de opleiding bön ich gesjtart as activiteitenbegeleider in de Beerendonck en later in de Meeuwbeemd. Nao diverse opleidingen bön ich momenteel as teamleider werkzaam in de Beerendonck
te Venlo. Maar auch ut vastelaovesviëre höb ich
van jongk aaf geliërd. Toën weej in 1992 Boërebroëdspaar woorte zien weej lid geblaeve van
CV de Belhamels. Auch dao kôs ich ut neet laote um meij te organisere, en höb ich 14 jaor deil

meuge oëtmaake van
kemmissie Boërebroëlef. En ich kreeg
de wereldrol van ceremonimeister, wat
ich 11 jaor langk met
vuul plezeer gedaon
höb. Ich ken vertelle
det ich twieë kier
getrouwd bön, maar
waal met dezelfde
vrouw. Carla höb ich
liëre kenne met oëtgaon in Beesel en weej zien
in 1987 getrouwd. Nao jaore op de Leygraaf gewoënd te hebbe, woëne weej nôw sinds 2 jaor
midde in Belvend op het Koramicplan, en det bevelt hartsjtikke good. Boëte ut vereinigingswerk
doon ich noch tennissen beej de Kemiële en is
skieën ein groëte hobby. Verder haaj ich van lekker aete met ein glaeske beer of wiën d’r beej.
De Dörpsraod bön ich sinds de oprichting altiëd
bliëve volge en nao det ich gesjtop waas as ceremonimeister leek mich det waal ein niëje oëtdaging. De diversiteit aan ôngerwerpe wao men
meij bezig is sjprik mich aan en natuurlik det ut
um Belvend geit. Ich haop de kômmende jaore
aan de laefbaarheid in Belvend miën beejdrage
te kenne laevere, maar oëteindelik motte weej ut
allemaol same doon.

Veranderingen dorpsraad en dorpskrant
Het afgelopen jaar hebben er diverse veranderingen binnen de dorpsraad plaatsgevonden, zowel
organisatiebreed als op bestuurlijk niveau. Ine
Geurts heeft de dorpsraad verlaten en haar positie als penningmeester en secretaris zijn overgenomen door respectievelijk Margo Ruhl en Tom
Reinders. Tevens heeft Pierre Lücker de dorpsraad verlaten, maar hebben we ook Bertil Hoezen
als nieuw lid kunnen verwelkomen. Ook bij de
redactie van de dorpskrant is het een en ander
veranderd. Zo hebben we afscheid genomen van
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Brigit Windhausen-Suilen en Lea Simons, met
dank voor hun jarenlange inzet voor de dorpskrant. Nieuwe redactieleden zijn Stephanie Kox
en Ton Mordas-Stevens. Maar natuurlijk zijn we
altijd op zoek naar versterkingen, dus heb je interesse mail dan naar
dorpsraadbelfeld@hotmail.com, of schrijf naar:
Dorpsraad Belfeld, postbus 4023, Belfeld.
Met vriendelijke groet,
Tom Reinders
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Nieuwsflitsen
g

De Bieb steeds meer! Het initiatief ouder-kind kasten wordt gecontinueerd. Wat is dit?
Op elke jeugdafdeling van de diverse vestigingen treft u nieuwe kasten aan waarin Speciaal
thema dat betrekking heeft op het opvoeden van jonge kinderen tussen 2 t/m 6 jaar wordt
belicht. Opvoeden van jonge kinderen roept vaak twijfels op bij ouders. Vandaar dat de
bibliotheek hier aandacht aan besteedt. Maandelijks wisselen de thema’s. die aan bod
komen bv. eten,feest,slapen,zindelijkheid, vriendjes etc. Naast boeken vindt u informatie
via internetsites, folders en brochures. Voor kinderen liggen er leuke kleurplaten. Via www.
bibliotheeklimburg.nl kunt u met de zoek en boekfunctie heel gemakkelijk online materialen
afhalen bij alle bibliotheken in Nederland. Niet alleen boeken maar ook Cd’s, muziek Dvd’s
en bv. muziekpartituren.

g

Verkeersexamen bij basisschool Kom.mijn. Alle 49 leerlingen die aan het praktijkexamen
hebben deelgenomen zijn geslaagd. Nu ook het geleerde in praktijk brengen ook als je
dadelijk in groep 8 zit of later naar het vervolgonderwijs gaat.

g

Schutterij Broederschap St.Urbanus heeft een oude traditie uit de 15 eeuw in ere hersteld
bij haar vereniging, n.l. het vendelzwaaien. Tijdens het koningsschieten werden de vendels
gepresenteerd.

g

Het Koramic Kwartier in Belfeld is door het Rijk gekozen tot een van de twaalf
voorbeeldprojecten voor energiebeperking. Een CO2 reductie van zo’n 25%. Proficiat
woonservice Urbanus.

g

Er zijn veel onzekerheden wat betreft de voorrangssituatie bij de 30 km zones. In zo’n zone
heeft verkeer van rechts altijd voorrang. Een dergelijke zone staat met borden aangegeven
Ben te allen tijde voorzichtig en oplettend!

g

Geregeld staat er van alles op het trottoir; ook groeien struiken en planten wel eens zo ver
door dat gehandicapten en ouders met kinderwagens er niet door kunnen. Houdt daar
rekening mee en zorg voor voldoende doorgang.

g

CV De Belhamels roept tekstschrijvers, tekstdichters en componisten op om mee te doen
aan de Vastelaovend Liedjesaovend 2009. De nieuwe liedjes dienen voor 1 augustus
a.s. te worden ingeleverd. Dit jaar wordt voor de 8e keer een Jeugd Liedjes Konkoer voor
de leerlingen van de basisschool georganiseerd. Men kan als solist meedoen maar ook als
groep. Het nieuwe motto van CV De Belhamels 2009 – 2010 is:

Weej make de vastelaovend same.
Informatie kunt u opvragen via de mailadressen:
bbeijers@home.nl of jacques-geurts@live.nl
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g

Stichting “Brookkank “heeft een prijs gewonnen in het kader van de leefbaarheidswedstrijd
“Een kern met Pit”; ze kreeg vooral lof voor de manier waarop ze erin is geslaagd om zoveel
verschillende instanties warm te maken voor haar ambitieuze plannen.

g

In de Leygraaf is de gemeente overgegaan op energiezuinige Ledverlichting.
Ter hoogte van huisnummer 91 staat hier een informatiebord over.

g

Waarderingsonderscheiding van de gemeente Venlo voor Gerrit Hagens!
Voor zijn tomeloze inzet als vrijwilliger. Oa. 25 jaar secretaris zwemvereniging, 25 jaar
penningmeester van het rode kruis in Belfeld, 7 jaar secretaris KBO en nog veel meer.

g

Hulp bij dementie heeft zich tot doel gesteld de zorg en dienstverlening aan mensen
met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. Om de hulp daadwerkelijk in gang te
zetten,is de Vrijwillige Thuishulp op zoek naar 60 vrijwilligers over heel Noord-Limburg. Dit
hopen ze op het eind van dit jaar bereikt te hebben. Wilt u graag meer informatie of wilt u
zich aanmelden kijk op www.dementievrijwilligers.nl of bel met 077 3231130

g

Mantelzorgondersteuning Noord-Limburg organiseert met Mezzo een ontspanningsweekend
voor mantelzorgers uit Noord-Limburg. Dit jaar is er gekozen voor een ontspanningsweekend
in Hotel Kapellerput in Heeze, Het ontspanningsweekend is van 18-20 september 2009
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u telefonisch terecht bij Claudia Swinkels,
Mantelzorgondersteuning Noord-Limburg: 077 32 31 130 of per e-mail: cswinkels@stnl.nl

g

De gemeente Venlo stimuleert bewonersinitiatieven die de leefbaarheid en de sociale
betrokkenheid van een buurt en wijk verbeteren. Daarom heeft de gemeenteraad
in december 2008 met zgn. voucher-gelden vanuit het rijk een ‘voucherregeling
bewonersinitiatieven’ vastgesteld. Op 12 mei jl. heeft het college van B&W van de gemeente
Venlo ingestemd met 7 van de eerste 10 beoordeelde initiatieven. De eerste vouchers met
een totale waarde van € 40.000,- door wethouder Jan Lamers uitgereikt aan de oudste en
jongste leerling van Basisschool De Harlekijn in Blerick. Om in aanmerking te komen voor
een subsidie moet elk idee aan bepaalde eisen voldoen. Ideeën kunnen worden ingediend
via een inschrijfformulier. Een adviesplatform, met bewoners uit het betreffende stadsdeel
ondersteund door de gemeente Venlo, beoordeelt de ingediende ideeën en adviseert het
college. Misschien wat voor volgend jaar in Belfeld?

g

Na de bouwvakantie wordt gestart met de bouw van de 2 fietsbruggen. De fietsbruggen
komen te hoogte van Oude tolweg/Maalbekerweg en de Leemhorst. We vragen u
mee te denken voor een paar leuke namen. Een leuk prijsje voor de winnaar is eraan
verbonden. De namen kunt u inleveren bij de redatieleden zie achterzijde krant of via de
mail:dorpsraadbelfeld@hotmail.com

Tot zover onze nieuwsflitsen dit keer. Heeft u ook iets voor deze rubriek
mail dat dan naar dorpskrant-belfeld@hotmail.com.
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COLOFON

S ervicenummers
Het servicepunt Stadsbeheer van Gemeente Venlo
is bereikbaar tussen 08.30 uur en 16.30 uur
U kunt voor onderstaande zaken gratis bellen met
0800-376 23 45 of mailen naar servicepunt@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
nR
 ioolverstopping
(na 16.00 uur en in het weekend kunt u contact opnemen
met een rioolontstoppingsbedrijf)
Informatielijn Sociale zaken 359 61 63
Elke werkdag van 9.00 uur – 17.00 uur
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 320 96 00
CIZ voor al uw aanvragen over Zorg, Wonen en WWG
Bedrijven contactpunt 359 67 80
Burgerzaken is in Venlo en Tegelen bovendien geopend
op donderdag van 17.00 uur – 20.00 uur, behalve voor aangiften
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
Tom.Franssen@Limburg-Noord.politie.nl
Gehandicaptenraad 463 38 85
De WegWijZer
Voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg
Website: www.wegwijzer-nml.nl
Stichting Wel.kom 077 - 326 66 66
Actief op het brede terrein van welzijn, activering, kinderopvang,
peuterspeelzaalwerk, natuur en milieueducatie
Postbus 656, 5900 AR Venlo
Website: www.welkom.nl
Dorpsraad Belfeld: dorpsraadbelfeld@hotmail.com
Voor meer gegevens verwijzen wij u naar
de gemeentelijke informatiepagina in het E3 Journaal
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