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Overlijden Ria
van den Beucken

Beste
dorpsgenoten,
Het einde van het jaar nadert weer snel.
De donkere dagen nodigen ook weer
even uit tot bezinning. Het is mooi en fijn
als je je leven niet zo volpropt met ditjes,
datjes en moetjes, dat er oprecht tijd is
om aandacht aan elkaar, aan vrienden en
aan familie te schenken.
Deze krant zouden wij afscheid nemen
van Har en Ria, die beiden zoveel jaren
actief zijn geweest voor o.a. de Dorpskrant. Vlak voor het ter perse gaan van
deze editie bereikte ons het trieste bericht van het overlijden van Ria. Veel
sterkte gewenst aan ieder die haar liefhad.
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In deze editie wordt verder nog aandacht
besteed aan de jaaractiviteiten van de
Dorpsraad; het nieuwe Repair Café, gaan
we weer bij iemand op bezoek en draagt
ook de jeugd van basisschool KOM.MIJN
zijn steentje bij.
Voor nu wens ik jullie fijne feestdagen.
Geniet met vrienden en familie en al
het goeds voor 2019!
Stephanie Kox
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Stef Cruijsberg
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Overlijden Ria van den Beucken
Ria: waar denken we dan aan? Een erg sociaal bewogen vrouw, getuige het jarenlange vrijwilligster
zijn in het Prônkeppelke. Het kaarten en rummikub
spelen met ouderen heeft ze lang gedaan. Dit deed
ze al, voordat men over eenzame ouderen ging praten. Zij was een vrouw wars van poeha en overdreven gedoe. Zij zocht graag de gezelligheid op; een
lekker glaasje en een etentje waren zeker aan haar
besteed. Het was dan ook geen wonder dat Ria de
receptenpagina verzorgde in de Dorpskrant. Thuis
was zij bovenal moeder en de vrouw achter Wim. In
de jaren dat Ria aan de Dorpskrant verbonden was,
kwam ze met verfrissende ideeën over wat er zoal
in de Dorpskrant kon worden opgenomen. Zij was
ook lid van de Dorpsraad en ook hier was ze altijd
positief aanwezig. Jarenlang was zij een uitstekende
gastvrouw voor de redactie. We kwamen echt niets
tekort. In november deelde Ria ons mee dat ze wilde
stoppen bij de Dorpskrant. Maar dat dit op zo’n pijnlijke en droevige manier moest gebeuren, daar telde
niemand op. Ria, wij zullen je missen. Wij wensen
Wim, Christian, Renate, Remco en Jolanda en oogappel Tim heel veel sterkte met het verwerken van
dit grote verlies.
Redactie Dorpskrant

De laatste bijdrage van Ria
Vanaf het begin heb ik als lid van de redactie
meegewerkt aan de Dorpskrant Belfeld. Dat is
best wel een lange, maar ook een plezierige tijd
geweest. Het was fijn werken met de andere leden van de redactie. Natuurlijk was er van tijd
tot tijd discussie over keuzes voor de artikelen.
Maar we kwamen er altijd wel weer uit, meestal
lachend.

kwam er veel los. Zoals die ene keer met meneer
Hanraets. Hij raakte maar niet uitgepraat.
Het redactiewerk was bovendien niet altijd
ongevaarlijk…. Zo fietsten Harie en ik samen
naar Stephanie voor een gesprek. We hadden
elkaar onderweg al zoveel te vertellen,
dat Harie pardoes in de beek fietste.
Het liep gelukkig goed af!

Stof voor artikelen was er volop. Over Belfeld
raak je immers niet uitgeschreven! Verhalen genoeg, want onze oudere inwoners weten nog
veel over vroeger. Maar ook de tegenwoordige
tijd brengt interessante onderwerpen met zich
mee. Interviews duurden meestal langer dan gepland. Als men eenmaal op de spreekstoel zat,
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Het is nu een mooi moment om het stokje over te
dragen: de redactie is uitgebreid en op sterkte.
Beste lezers, ik hoop van harte, dat jullie genoten hebben (en nog steeds genieten) bij het lezen
van de Dorpskrant Belfeld.
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Column

Aan alles kump 'n einde

Harie heeft toch efkes ligge prakkizere welke titel boven deze column het beste van toepassing
zou zijn. Nou staat ie dan op papier, maar of dit
over een kwartiertje nog zo is? Dat staat in de
sterren geschreven.
Geachte lezers, jullie zullen wel denken waar slaat
dit nu weer op? De weken gaan voorbij, Kerstmis
gaat voorbij en over een paar maanden is de winter gelukkig ook weer voorbij. Toch moeten jullie het
hier niet zoeken. Na lang jao en nae, doon of neet
doon heeft Harie besloten om de redactie van de
Dorpskrant te verlaten. Zodoende komt er een redactiestoeltje leeg. Hopelijk wordt deze zetel spoedig weer ingenomen.
Har Schreurs
In het dörp gaat het de laatste tijd veel over het wel
of niet uitbreiden van een geitenstal. Mede doordat
de daadkracht van de gemeente op een zeer laag
pitje staat, wordt iedereen meegesleurd in een welles - nietesspelletje. Bijna iedere dag staat er een artikel in de krant, geen vergunning, dan weer wel een
vergunning. Nu schijnt de aanvraag in de ijskast te
zijn beland, maar zeker weet je dit ook niet.
Trouwens, wat zag het er slecht uit toen de gemeente haar begroting bekendmaakte. Of liever gezegd:
de bezuinigingen. Veel verenigingen zagen de bui
al hangen: bestuursleden die zich feestelijk bedanken, minder leden en dat zou allemaal gepaard gaan
met forse huurverhogingen en minder subsidie. Zo’n
zwaar geladen kar kreeg je niet meer vooruit getrokken. Maar net op het moment dat iedereen dacht,
erger geit neet mier, kwam er een berichtje uit Den
Haag: Venlo krijgt ruim 21 miljoen euro! Harie vindt
dit een bijzonder rare redenering. Als je getoond
hebt dat je niet met onze belastingcentjes om kunt
gaan, krijg je ook nog een premie. Een voorbeeld:
in Tuuënke ziene pannesjop luut “ne arbeider ‘n kèr
daakpanne umkiepe. Hij moet bij de baas op het
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matje komen en krijgt 25 cent opslag. Zo moet je dit
ongeveer zien. Maar bij het geval van de gemeente
sjiet den duuvel waal neet op de groëtste houp. En
zoë as een aad Venloos spraekwaord al zaet: “wanbeleid is auch beleid”, zulle we ‘t heej maar beej laote.
Nadat de korte bókse weer in de klerenkast zijn
opgeborgen, staat Kerstmis voor de deur. Het lijkt
onmogelijk, maar de tuincentra zijn er toch weer in
geslaagd om de kerstmarkten nog vroeger te installeren. Je bent nog de vakantiefoto's aan het uitzoeken en je hoort al kerstmuziek voorbijkomen in de
reclames op radio en tv…. De advent duurt momenteel vier maanden; dat is wel wat te veel van het goede. Geen wonder dat de “herdertjes lagen bij nachte”. Zij kunnen immers geen vier maanden blijven
staan.
Harie wenst de trouwe lezers van de Dorpskrant
mooie kerstdagen toe en veur het nieje jaor alles
wat winselik is.
Harie
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Samen Winnen Belfeld brengt jeugd in beweging
De behoeftepeiling is als bijlage bij deze krant
gevoegd. Maar kan ook digitaal ingevuld worden
via de websites van de verenigingen en organisaties.
Michel Metten, penningmeester van de Dorpsraad:
“We gaan deze behoeftepeiling onder alle inwoners
van Belfeld houden, zodat we ook onmiddellijk weten waar de overige bewoners interesse in hebben.
Op deze manier vangen we twee vliegen in één klap.
We weten wat de jeugd wil, maar we kunnen ook
gelijk en in gezamenlijkheid bekijken wat we voor de
overige bewoners kunnen doen”.

Samen Winnen Belfeld, het samenwerkingsverband
van de Belfeldse sport- en cultuurverenigingen,
heeft een subsidie vanuit ZonMw (www.zonmw.nl)
ontvangen om de komende twee jaar meer jeugd
aan het sporten en bewegen te krijgen. “Alle verenigingen in het dorp hebben te maken met een terugloop van jeugdleden. Dit heeft deels te maken met
de demografische ontwikkelingen, maar ook doordat het aanbod niet altijd aansluit bij de behoefte
van de jeugd”, geeft Michel Metten van de Dorpsraad aan. “De toekenning van een sportimpuls uit
het landelijke programma Sport en Bewegen in de
Buurt geeft Samen Winnen de gelegenheid om de
komende twee jaar nieuwe sporten op te zetten
voor de jeugd. En niet zomaar een sport, maar een
op maat gesneden hobby. We gaan niet uit van het
aanbod. We willen juist als verenigingen kijken naar
de vraag, die er ligt bij de jeugd van Belfeld”, aldus
John Engelen, voorzitter van voetbalvereniging Belfeldia. “Dit nieuwe aanbod kan van alles zijn, zoals
nieuwe vormen van voetbal maar ook het steeds populairder worden 3:3 basketbal, bootcamp of freerunning”, aldus de voorzitter.

Voor dit project wordt Samen Winnen de komende
twee jaar ondersteund
door een projectleider.
“Mijn ervaring met soortgelijke projecten in HoutBlerick en Beesel gaat
goed van pas komen in
Belfeld. Als projectleider
Piet Bogers
is het mijn taak om de
verenigingen te helpen bij
het opzetten van het nieuwe aanbod, maar vooral
ook te zorgen voor borging van de activiteiten. Daarnaast is er de komende twee jaar ook aandacht voor
kaderondersteuning en begeleiding van trainers en
coaches”, aldus Piet Bogers, de nieuwe projectleider.
Samen Winnen Belfeld
Samen Winnen Belfeld is in 2016 opgericht onder
begeleiding van de Dorpsraad en heeft als doel het
versterken van verenigingen en het bijdragen aan de
leefbaarheid van Belfeld.

Om te weten wat de vraag is, wordt er een behoeftepeiling in de vorm van een enquête gehouden. We
willen alle inwoners van Belfeld dan ook nadrukkelijk
vragen om die enquête in te vullen. Hoe meer respons, hoe duidelijker de behoeftes naar voren komen.
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Bij TTV ’t Belke weer een tafeltennisteam op landelijk niveau
In het ruim 40-jarig bestaan van
onze tafeltennisvereniging ’t
Belke moeten we helemaal terug naar het jaar 1983, om te zien dat er op landelijk niveau werd gespeeld. Het team bestond toen
uit José Dings, Jeannette Bisschop en Edith Olders. Als vaste begeleider reisde Herm Denessen
mee met dat team. Heel erg blij zijn we, dat we sinds
september 2018 weer een team op landelijk niveau
hebben.
Het team bestaat uit: (zie foto v.l.n.r.) Boyd Huijs,
Dido Giesen en Björn van den Munckhof. Dido is
afkomstig van onze buurvereniging TTC uit Tegelen. Als Belke zijn we zeer blij met de samenwerking
met TTC Tegelen. Vaste begeleider van dit team is
Ron Giesen (de pap van Dido). Zoals het er nu naar
uitziet, zal het team zich handhaven in de groep B
op landelijk C-niveau. In dat geval, zullen we ook in
2019 weer kunnen starten op landelijk niveau. Een
erg knappe prestatie!

Uiteraard hebben we ook de teamleden gevraagd,
hoe zij het ervaren:
Dido: leuk, in het begin was het wel even wennen.
Het gaat nu steeds beter. Wat leuk is, dat we ook
buiten Limburg moeten spelen.
Björn: nou, ik vind het een leuke ervaring en ik hoop,
dat ik nog beter kan worden.
Boyd: landelijk spelen is een groot verschil met de
hoofdklasse in Limburg. Maar ik speel er met plezier
in, bovendien leer ik er super veel van. Dus op naar
nog een jaar landelijk!

Mooiste voortuinen
De jury heeft weer regelmatig een rondje gemaakt
door Belfeld en niet alleen gekeken naar de inrichting, maar ook naar het onderhoud in en rond de
tuin. De winnaars ontvingen uit handen van voorzitter Bertil Hoezen van de Dorpsraad een mooie bos
bloemen en cadeaubonnen van lokale winkeliers.

Ook dit jaar heeft Dorpsraad Belfeld tijdens de drukbezochte opening van het kermisweekend de winnaars bekendgemaakt van de mooiste voortuin. De
Dorpsraad vindt dit een belangrijke verkiezing, omdat mooie voortuinen bijdragen aan de leefbaarheid
van ons dorp. De voortuin mooi houden was met
de buxusmot en de grote droogte van dit jaar geen
eenvoudige opgave. Desondanks heeft de jury, bestaande uit Jo Peeters en Karel Smits, in elke categorie een winnaar kunnen aanwijzen.
De winnaars van 2018 zijn:
Kleine tuin:
1e plaats: familie Reinders, Blauwe Oven 12
2e plaats: familie Van Lier, Lindanuslaan 9
Middelgrote tuin:
1e plaats: familie Niesen, Pr. Frederikstraat 3
2e plaats: familie Janussen, Schoolstraat 128
Grote tuin:
1e plaats: familie Hovens, Elshoutweg 6b
2e plaats: familie Cootjans, Prins Bernardlaan 29
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De jeugd van Belfeld….
zodat wij er weer kunnen spelen? Wij willen graag
meehelpen om het parkje netjes te krijgen en te houden. Misschien zijn wel oma’s en opa’s die er, samen
met kinderen, iets aan willen doen.
Joris: als ik ga mountainbiken, fiets ik onder het viaduct van de A73 door. Ik vind het erg saai daar. Grijze wanden, stenen op de grond en heel weinig licht.
Waarom kan dat niet mooier worden? Dat hoeft echt
niet zo duur te zijn. Er zijn genoeg mensen, die goed
en mooi kunnen tekenen en schilderen, graffitikunstenaars bijvoorbeeld. Waarom kunnen die niet gevraagd worden om het viaduct mooier te maken? Als
mensen langs die kant Belfeld binnenkomen (campinggasten bijvoorbeeld), worden ze vanzelf vrolijk
als ze onder zo’n kleurrijk viaduct rijden. Het viaduct
onder het spoor ziet er met de foto’s en de verlichting toch ook heel mooi uit!

De redactie leek het zinvol om eens met kinderen
van B.S. KOM.MIJN rond de tafel te gaan zitten. Wat
vinden zij van ons dorp, hoe ervaren zij het wonen,
leven, naar school gaan en spelen. Met medewerking van de leerkrachten hebben we met Jordan,
Evelien, Shalin en Joris enkele keren rond de tafel
gezeten. Deze kinderen zitten in groep 7 of 8. De
schoolverlaters vinden dit schooljaar bijzonder en
spannend, aangezien ze de overstap gaan maken
naar het Voortgezet Onderwijs. Het blijkt al snel, dat
deze 4 kinderen met plezier naar school komen. Zij
vinden het fijn om met vriendinnen en vrienden de
dag door te brengen. Ze verheugen zich op de nieuwe computers (Chromebook), die in aantocht zijn.

Shalin: Kinderen spelen bijna niet in het parkje,
vooral vanwege de poep die er ligt. Maar ook omdat
er te weinig speeltoestellen staan. Misschien kunnen
er bij het parkje bakken gezet worden, waar hondenbezitters een zakje kunnen pakken om daarna
de poep in die bakken te doen. Ik zie best vaak ouders met kinderen, die er hun hond uitlaten. Jammer
genoeg zijn er te veel mensen, die niets opruimen
(papiertjes, blikjes, chips zakjes, enz.). Bij de oversteekplaats moet je heel goed uitkijken. Best veel
auto’s stoppen niet, maar rijden gewoon door. Ook
auto’s van mensen, die hun kinderen naar school
brengen en geen tijd hebben om te stoppen. Vooral
als het regent worden er heel veel kinderen met de
auto gebracht. Misschien kunnen er weer brigadiers
komen. Dat zou ook goed passen bij een veilige omgeving voor de school.

De Dorpskrant kennen ze wel, maar ze lezen er nauwelijks in. “Het is toch vooral een krant voor grote
mensen”. Sommigen maken wel eens de puzzel of
bekijken de geplaatste foto’s. De leerlingen kennen
de omgeving van de school erg goed. Het blijkt al
snel, dat zij zich zorgen maken over de omgeving
van de school. Lees maar mee:
Jordan en Evelien: als we naar school lopen, komen we voorbij de plak (hoek Broekstraat/Pr. Fredrikstraat). Als we daar lopen, worden we niet blij
van de uitgedroogde planten, de hondenpoep, de
rommel die er ligt, enz. We spelen er bijna nooit. En
dat komt vooral door de hondendrollen. Waarom
ruimen de mensen de poep van hun honden niet op,

Tot slot hebben de kinderen nog enkele elfjes gemaakt. (Een elfje is een gedicht in elf woorden.)

Elfjes
Patersböske
mooie natuur
nieuwe, fijne poepbakken
Sintermerte in het Patersböske
spelen!
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KOM.MIJN
heel gezellig
veel te doen
de kinderen zijn lief
Chromebooks!

Masterclass
super, gezellig
altijd iets anders
heel veel te doen
tof!
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Nieuw logo voor Dorpsraad Belfeld

Tien jaar Stichting Dorpsraad Belfeld is reden voor
een (klein) feestje! Daarom hebben wij onszelf in een
nieuw jasje gestoken. Ons oude logo gaf niet meer
weer wat wij willen uitdragen, dus daarom hebben
wij dorpsgenote Hilde Wolters een nieuw logo laten
ontwerpen. Uiteraard in de kleuren van de Belfeldse
vlag.
Wij zijn ontzettend blij met het resultaat. Met dit logo
willen we uitdragen dat we dorpsgenoten blijven stimuleren om met ons samen te werken aan een nóg
mooier Belfeld. De poppetjes met spreekballonnen
staan enerzijds voor de inwoners en de Dorpsraadleden die hen vertegenwoordigen. Bovenal staan ze
echter symbool voor Dorpsraadleden die luisteren
naar ideeën en aandachtspunten die dorpsgenoten
met ons delen, zodat wij samen met hen mooie projecten kunnen realiseren in ons dorp. De Dorpsraad

Belfeld wil zich nog lang blijven inzetten voor ons
mooie dorp, maar dat kan natuurlijk niet zonder jullie: de Belfeldenaren.
Heb je plannen voor het verfraaien van je straat of
wil je een ergernis uit de openbare ruimte uit de weg
ruimen en krijg je dit met buurtgenoten niet oor elkaar? Neem dan contact op met de Dorpsraad
(dorpsraad@belfeld.nu). Samen kunnen we dan wellicht tot een oplossing komen.

Zwarte kip

Bereidingswijze:
Fruit de ui aan en voeg vervolgens de kip en de
knoflook toe. Als de kip rondom wat is gekleurd,
voeg je één ruime eetlepel kruidenpoeder toe.
Goed omscheppen. Doe er dan nog een kwart liter lauw water met een scheut azijn of citroensap
bij en daarna ongeveer zes eetlepels zoete ketjap.
Laat de kip op een zacht pitje (met de deksel erop)
hierin nog zeker een half uurtje gaar stoven. Hou
wel in de gaten, dat hij niet droog stooft! De hoeveelheid ketjap en kruidenpoeder kun je naar eigen smaak variëren. Optioneel een rood pepertje
toevoegen. Zelf op smaak brengen met zout en
peper.

(recept voor 4 personen)
Ingrediënten:
• 8 drumsticks of een hele kip
• 1 forse ui, gesnipperd
• 2 tenen knoflook
• kruidenpoeder
• ketjap
• citroen of azijn
Voorbereiding:
Was de kip met azijn of citroensap en dep ze
droog. Eventueel de kip eerst inwrijven met een
mengsel van citroensap, ketjap, kruidenpoeder, ui
en knoflook. Daarna lekker een paar uur laten intrekken.
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Serveertip:
Lekker met spikkelrijst.
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Jaaroverzicht Dorpsraad
• Ontwikkelingen gresbuizenfabriek: werkgroep en
informatiebijeenkomst in maart.
• Fietsen langs de Maas: het traject bij de stuw.
Blijft trekken aan een dood paard!
• Whatsapp buurtpreventie: bijeenkomst met contactpersonen en wijkagent.
• Geluidsoverlast A73.
• Ontwikkeling mountainbikeroute in Maalbeek.
• Deelname bijeenkomsten dijkversterking.
• Participeren en mogelijk maken activiteiten rondom Koningsdag en Dodenherdenking.
• Dorpsgenoten begeleiden bij aanvraag ondersteuning vanuit SAM-fonds.
• Opstarten Repair Café in Belfeld.
• Onderzoeken energiecoöperatie voor Belfeld.
• Peiling gezondheidsrisico’s uitbreiding geitenfarm
en vervolgstappen.
• Beschermen natuur in en rondom ‘t Patersböske.
• Twee keer per jaar overleg met de Belfeldse raadsleden.
• Ontwerp en wereldkundig maken van nieuw logo
Dorpsraad.
• Participeren project eenzaamheid in Belfeld.

De Dorpsraad zet zich, samen met diverse partners, in voor de leefbaarheid in ôs sjoene Belvend. Ondersteuning van burgerinitiatieven in
ons dorp is de laatste jaren een belangrijk speerpunt geworden. Vanuit Stad van de Actieve Mensen (SAM) stimuleert de gemeente Venlo nadrukkelijk burgerinitiatieven. Het SAM-fonds heeft al
vele mooie projecten voor Belfeld mogelijk gemaakt. Ook in 2019 bestaat er weer de mogelijkheid om van dit fonds gebruik te maken.
Als dorpsraad hebben wij geregeld contact met
onze stadsdeelmanager, wijkagent, contactpersoon
Woonwenz en onze buurt- en bewonersondersteuner. Maar ook met diverse dorpsgenoten rondom
verschillende thema’s. Dorpsraadleden zitten in diverse commissies en samenwerkingsverbanden,
zoals Samen Winnen en het Buurt -en Bewonersnetwerk. Samen Winnen gaat met het Sportdorp
Belfeld aan de slag. Daar zult u komende tijd zeker
nog meer van horen. Maar ook de gemeente Venlo
wil graag middels het buurtcafé met Belfeldenaren
in gesprek komen. De eerste bijeenkomst was op 3
december jl. in De Hamar. Samen maken we plannen en samen werken we aan de leefbaarheid in
Belfeld. Als Dorpsraad kijken we terug op een druk
jaar met veel ontwikkelingen. Hieronder een opsomming van punten, waar de Dorpsraad bij betrokken
was of nog is:
• Belfeld Groen moet je Doen: o.a. extra schoonhouden Boxhoverweg.
• Plaatsen picknicktafels, banken en adoptie afvalbakken.
• Pilot aanpak hondenpoep: adoptiebakken Bolenbergweg/Patersböske. Ondersteunen pilot met
tekstbordjes in twee wijken.
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Ook in 2018 zullen we weer de Good Gedaon uitreiken. Bij het schrijven van dit artikel kunnen we nog
niet verklappen, waar de Good Gedaon 2018 naar
toe gaat. In 2018 hebben we twee nieuwe Dorpsraadleden mogen begroeten: Harald Klijnman en
Marie-José Boonen. Beiden draaien inmiddels al
volop mee binnen de Dorpsraad. Tot slot roept de
Dorpsraad haar dorpsgenoten op om met ideeën en
initiatieven te komen voor ons dorp, je wijk of je eigen straat. Samen bekijken we dan wat haalbaar en
realiseerbaar is. Vanuit Stad van de Actieve Mensen
(SAM) wordt dit ook door de gemeente gestimuleerd. Met enig doorzettingsvermogen en de juiste
samenwerking kunnen we zeker successen behalen. Met naöle langs de kank, bereiken we helemaal
niets.
Heb je ideeën of wil je meehelpen aan speerpunten
of deelprojecten?
Stuur dan een mail naar dorpsraad@belfeld.nu
Rest ons nog om iedereen fijne feestdagen te
wensen en een gezond en voorspoedig 2019!
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Kermis Belfeld in opmars
Het is inmiddels alweer zo’n drie maanden geleden, dat Belfeld kermis gevierd heeft. Een kermis, die in alle opzichten geslaagd genoemd
mag worden. Gelukkig heeft de kermis weer een
vaste plaats binnen onze gemeenschap verworven.

deltocht,
welke beide
dit jaar weer
meer deelnemers trokken
dan afgelopen jaren.
De rek is er
dan ook zeker nog niet uit! Tijdens die loop
werd maar liefst negen keer een parcoursrecord
verbeterd!

Stichting Cultuur en Sport Belfeld heeft acht jaar geleden de organisatie overgenomen van de Gemeente Venlo. De kermis in Belfeld was voor Venlo destijds niet meer rendabel en bovendien meer dood
dan levend. Waar begonnen werd met een zevental
attracties, hebben we nu een verdubbeling. Naast
het vastleggen van attracties worden tal van activiteiten om de kermis heen georganiseerd.
Denk daarbij aan de Fysio Fitness Belfeld Kermisloop en de Van Lier Schoenen Belfeld Kermiswan-

Drukbezocht was ook het programma in onze Biergarten (in Tiroler stijl) met optredens van regionale en internationale artiesten. Dit jaar waren o.a.
Frans Theunisz, Bianca Schnelle, Aaltied Noeit Te
Laat en Natascha Dommeck present. ‘s Maandags
werd voor de tweede maal een gratis kermisloterij georganiseerd waar cadeaubonnen, winkelwagens met boodschappen en als hoofdprijs een reischeque van maar liefst € 250,- werden verloot. De
kermisopbrengsten komen volledig ten goede aan
de jeugdafdelingen van VV Belfeldia en Harmonie
Kunst na Arbeid. Tevens gaat er een donatie naar
een goed doel. Dit jaar hebben wij besloten het
team van Roparun “Samen Voor Palliatief” een hart
onder de riem te steken.

Sinds 2017 is de organisatie van alle dorpskermissen binnen de Gemeente Venlo overgegaan naar
stichtingen/verenigingen. Vanuit de gemeente, exploitanten en artiesten krijgen we veel complimenten. De Belfeldse kermis staat hoog aangeschre-
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ven en is een van (zo niet)
dé beste, binnen onze gemeente. Ook inwoners van buiten Venlo brengen een bezoek aan
onze kermis; men zoekt de ouderwetse gezelligheid
weer op.
De stichting tracht ieder jaar een kwalitatief goede
kermis en een interessant programma neer te zetten
tegen betaalbare prijzen. We zijn unaniem van mening, dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. Het kleinschalige karakter moeten we koesteren. Alleen op
deze manier kan dit stukje cultureel erfgoed voor
Belfeld behouden blijven. Een luisterend oor richting
de bezoekers is daarbij voor ons zeer belangrijk. Kritiek, zij het positief of negatief, wordt meegenomen

in de evaluatie en waar mogelijk toegepast tijdens
de volgende editie(s). Zo is er dit jaar o.a. een wijziging in het horecagedeelte doorgevoerd en werd de
Biergarten in een ander jasje gestoken. Een speciaal
woord van dank aan de omwonenden van het plein,
onze sponsoren, alle vrijwilligers en last but not least
de exploitanten welke het mogelijk hebben gemaakt
dat er weer een aansprekende kermis is.
Inmiddels hebben wij de editie van dit jaar geëvalueerd, zijn de eerste plannen voor editie 2019 gesmeed en zullen we uiteraard weer met een leuk
programma op de proppen komen.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en hopen
alle inwoners in 2019 in goede gezondheid tijdens de 9e editie van de kermis van vrijdag 27
t/m maandag 30 september te mogen begroeten.
Stichting Cultuur en Sport Belfeld

Verschil Dorpskrant en Belfeld.nu
Van tijd tot tijd komen er vragen binnen over de
werkwijze, het bezorgen van de Dorpskrant en
het verschil met de website belfeld.nu. Beiden
worden gefaciliteerd door de Dorpsraad Belfeld,
maar hebben een eigen redactie. Deze redacties
werken onafhankelijk van elkaar. De Dorpskrant
is met name geschikt voor achtergrondinformatie en nieuwe ontwikkelingen binnen Belfeld,
terwijl de website meer bestemd is voor actuele
zaken.
Dorpskrant
De Dorpskrant verschijnt drie keer per jaar. De eerste editie komt in april/mei, de tweede in september/
oktober en de laatste in december. Hoe werkt de
redactie?
Een kleine twee maanden voor de verschijningsdatum komt de reactie bij elkaar. Artikelen, stukken,
onderwerpen worden besproken. Vervolgdata worden gepland. Ongeveer drie weken voor de verspreidingsdatum is de opzet klaar, zodat alles naar
de drukker kan.
In de verspreidingsweek wordt de Dorpskrant in
Belfeld op ruim 2000 adressen bezorgd. Voor de bezorger is het onmogelijk om dat op één dag te doen.
Het komt dus voor, dat een deel van de Belfeldse
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huishoudens de Dorpskrant al heeft ontvangen en
een ander deel nog niet.
Mocht iemand geen exemplaar ontvangen of een
tweede willen hebben? O.a. bij de Jumbo, De Hamar, huisartsen, bibliotheek en Droompark Maasduinen liggen extra exemplaren. Vanaf de laatste uitgave van 2018 is de Dorpskrant ook digitaal te lezen
via de site www.belfeld.nu.
Heb je tips en/of leuke, leesbare, interessante artikelen? Neem dan contact op met de redactie van de
Dorpskrant (dorpskrantbelfeld@gmail.com). Bedenk
of het inderdaad een artikel voor de hele Belfeldse
gemeenschap is. Hou er tevens rekening mee dat de
Dorpskrant slechts drie keer per jaar uitkomt en dus
minder actueel is.
Belfeld.nu
Actuele artikelen, nieuwsberichten en evenementen kunnen gratis een plekje krijgen op de website.
De beheerder van de website probeert dagelijks berichten en evenementen te plaatsen. Alle berichten
dienen specifiek over Belfeld, Belfeldenaren of Belfeldse verenigingen te gaan. Kijk voor meer informatie over het aanleveren van berichten op de website
onder het onder het kopje Contact.
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Steungezin
of doorverwijzing van een hulpverlener te laten overleggen, weten wij zeker dat de donaties terecht komen bij mensen die het echt nodig hebben. Daarnaast kunnen donateur en deelnemer na een match
anoniem berichtjes met elkaar uitwisselen.
Met een team van vrijwel uitsluitend vrijwilligers, die
vanuit de doelgroep bij Steungezin terecht gekomen
zijn, zijn we enorm trots op onze mijlpalen.

Graag willen wij van Steungezin een aantal mijlpalen van onze stichting bij de lezers van de
Dorpskrant onder de aandacht brengen.
Een kleine introductie.
Steungezin.nl gelooft dat mensen graag met elkaar
in verbinding willen zijn, ondanks de aanhoudende
individualisering. We willen stadsgenoten op een
buurtgerichte manier dichter tot elkaar brengen. De
opzet is, dat daardoor het sociaal plezier, de sociale cohesie en sociaal vertrouwen versterkt worden.
Steungezin wil (de gevolgen van) de groei van de
kloof tussen arm en rijker overbruggen door meer
onderlinge betrokkenheid tussen verschillende lagen in de bevolking te realiseren.

Wat hebben we bereikt?
• Ons 5-jarig bestaan.
• De opening van Steungezin in Venlo,
de 3e gemeente na Breda en Almelo.
• Steungezin Almelo viert zijn 1e verjaardag.
• De grens van 2000 gemaakte matches.
Deze 2000 matches, van wasmachines tot sportkleding, van zorgrekeningen tot speelgoed, van hondenbrokjes tot steunzolen en van boodschappenkaarten tot schoolspullen. Voor iedereen zijn ze te
bekijken op www.steungezin.nl/matches.
Enkele voorbeelden van zo’n match zijn onderaan dit
bericht te zien. Wij willen deze mijlpalen graag delen
met iedereen en in het bijzonder in onze deelnemende gemeenten Breda, Almelo en Venlo.
Voor meer informatie, opmerkingen, vragen of wat
dan ook kan contact op worden genomen met de
volgende personen of via info@steungezin.nl:
Landelijk/Algemeen -Helma du Pont: 06 364 852 50
Breda - Marleen de Waal
06 531 144 41
Almelo – Monique van Baaren
06 394 003 71
Venlo – Marjolein Wagener
06 484 025 94

In september 2013 is het platform officieel opgericht en een jaar later online gegaan in Breda. Ons
platform is erop gericht om maatschappelijk te verbinden met persoonlijke hulp voor de kleine portemonnee. Uniek is dat donateurs zelf kunnen kiezen
wie ze helpen door persoonlijk een wens of rekening van een deelnemer uit te kiezen op de website.
Door deelnemers een minimapas, voedselbankkaart
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Op bezoek bij de laatste “sheriff” van Belfeld
den Tijger in de Lomstraat
te Venlo) zijn nationaal- en
internationaal transporteurdiploma halen en tevens
een aantal basisvakken
voor politie.

Hij heeft vele vrienden, maar ook vijanden. Veel
Belfeldenaren zagen hem en zijn collega’s soms
graag komen. Maar er zullen er ook zijn, die hem
liever niet tegenkwamen en maar snel een straatje omliepen. Stef Cruijsberg, de laatste “sheriff”
van Belfeld. (Hij was de laatste postcommandant
van bureau Belfeld van de rijkspolitie.)
Stef werd geboren op 29 juli 1942 in Tegelen. Het
gezin bestond uit vader, moeder en 6 kinderen. Stef
was de oudste thuis en na school werd van hem verwacht, dat hij ging werken zoals dat bij velen in die
tijd gebruikelijk was. Stef ging tegen de wil van zijn
vader in (vaders wil was toen nog wet) toch naar de
staatsmijn Emma in Treebeek om er te werken en te
leren. Hij volgde de opleiding tot mijnopzichter op
de mijnschool in Heerlen. Hij ging wonen in Hoensbroek. Zijn vriendin Mien zat ook in Sittard op een
opleiding, dus dat kwam goed uit…lekker dichtbij.
Na vijf jaar kreeg hij eindelijk zijn hbo-diploma in
Heerlen. Het was dezelfde dag, dat de toenmalige
minister-president Joop den Uyl in de schouwburg
van Heerlen vertelde, dat men alle mijnen ging sluiten. Een klap in het gezicht. Stef was hier zo kwaad
over, immers de hele studie voor niks gedaan, dat
hij ruzie kreeg en vertrok bij de staatsmijn. Doordat
hij bij de staatsmijn werkte, had hij uitstel gekregen
voor militaire dienst. Maar nu kreeg hij al snel de oproep om zich op carnavalsmaandag te melden bij
defensie…. Hij kwam terecht in de kazerne in Blerick
en kon op de school (gevestigd boven café de Gou-
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Na zijn militaire diensttijd solliciteerde Stef bij de
Rijkspolitie. Hij werd aangenomen en kreeg daarna
in Horn zijn opleiding. Hij was intussen al getrouwd
met Mien en samen kregen zij twee kinderen. Tijdens zijn tijdelijke tewerkstelling in Amsterdam,
maakte bureau Warmoesstraat grote indruk op
hem. Stef was ook betrokken bij de treinkaping en
schoolgijzeling in Bovensmilde en bij de rellen op de
Dam. Hij maakte de politieschool af en was de op
een na de beste van zijn groep. Hij had één punt te
weinig bij het zwemmen, anders was hij cum laude
geslaagd. Dat zwemmen had hij zichzelf geleerd in
de Maas, zoals zovelen in die tijd.
Stef werd geplaatst in de groep Swalmen aan bureau (post) Reuver. Hier viel Belfeld ook onder, omdat daar nog geen bureau was. Na twee jaar werd
Stef groepsrechercheur. Na een moordzaak viel Stef
op door zijn deskundigheid en men vroeg hem toe
te treden tot de districtsrecherche in Herkenbosch.
Mien was daar echter niet blij mee. Stef was nu bijna nooit meer thuis, dag en nacht was hij op pad.
Zo werd eens met Kerstmis een flinke kalkoen in de
oven gezet. De deur van de oven ging nog net dicht,
maar tijdens het diner waren Mien en de kinderen
weer alleen. Stef was alweer op pad. Ieder jaar was
er wel wat. Zo ook op die kerstdag, dat Stef als rijkspolitieman werd opgeroepen om naar een woning
te gaan aangezien daar een overleden persoon was
gevonden. Deze was echter al meerdere dagen eerder gestorven. “Dat aanzicht en die geur bleef bij
je”, aldus Stef. ’s Avonds had je dan absoluut geen
zin meer in een kerstdiner thuis. Dus de gezelligheid
was ver te zoeken. En ‘s nachts spookte het door
je hoofd. Zo ook vlak voor een vakantie. Het gezin
stond op punt van vertrekken naar Karinthië. De
auto was volgeladen en toen ging de telefoon…”Niet
opnemen”, werd nog gezegd. Maar Stef nam toch
op. Hij kon weer geen nee zeggen. Een onderzoek
naar een drievoudige moord! De auto kon weer uit-
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geladen worden, de vakantie ging niet door. Dat was
de druppel voor Mien. Mien ging met haar verhaal
naar de grote baas van Stef. “Hij hangt maar een
caravan achter de wagen, dan kan hij op de plaats
delict blijven slapen of ik ga scheiden”, zei Mien. De
volgende dag moest Stef bij de baas komen. Met
lood in de schoenen en het zweet op zijn rug ging hij
er heen. Hij wist niet wat er aan de hand was. Maar
als je bij de baas moest komen, zwaaide er meestal
wat. Tja, toen kwam het eruit, dat Stef nooit nee kon
zeggen. Zodoende kreeg hij een baan als de nieuwe
postcommandant in het pas gebouwde rijkspolitiebureau in Belfeld. Thuis was de rust wedergekeerd.
Het gezin kon naast het voormalige politiebureau
(nu een fietsenwinkel) gaan wonen. Het team Belfeld
bestond toen uit zes agenten. Door reorganisaties
en bezuinigingen is daar anno 2018 niets meer van
over. In bureau Belfeld stond de deur letterlijk open
voor iedereen. Voor een praatje, advies of aangifte.
Stef stond altijd tussen de mensen. Niet iedere collega stond hierachter of vond dit goed. Stef trok zich
daar niets van aan. Hij was ooit lid van de carnavalsvereniging in Reuver en de vlag van de Windjbuujels
sierde nog lang zijn Belfeldse woning. Bij Buurtvereniging Helpt Elkander in Belfeld was hij zelfs prins
in 1984. Stef is al vele jaren supporter van VVV. Hij
is ook al 60 jaar actief bij de Tegelse Passiespelen,
was lang muzikant bij de Hölter Brök en lid van twee
zangverenigingen in Tegelen. Stef bleef altijd gewoon. Als er ‘s nachts iemand werd gebracht die de
cel in moest, dan stond Stef hem in pyjama en ochtendjas op te wachten in het bureau. De persoon de
cel in: morgen zien we wel verder. Bij zijn afscheid
kreeg hij van collega’s een ingelijste mini-ochtendjas
ter decoratie van zijn woning. Ja, zelfs een van Nederlands bekendste strafpleiters werd door Stef in
een Belfeldse cel gezet. Stef moest ook optreden tegen zijn eigen zoon. Die schoot rond Nieuwjaar vanuit de slaapkamerraam vuurpijlen over het dak van
het bureau naar de winkels...
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Voor Kerstmis werd er (met collega’s en partners)
een gezellige kerstviering gehouden. Locatie: een
verhoorkamer in het bureau! Dat waren leuke momenten. Soms kwamen de schoolkinderen naar de
kerststal kijken, waarin zelfs een verklede collega
zat. Op de basisschool gaf Stef voorlichting over
de politie en veilig gedrag in het verkeer. Spannend
voor de kinderen was het vastpakken van zijn (ongeladen) pistool. Anno 2018 ondenkbaar!
Stef hield in zijn volière de in beslag genomen beschermde vogels. Op een dag kreeg hij controle van
de voorzitter van de vogelbescherming. Stef wees
hem de deur, maar deze meneer accepteerde dat
niet. Hij ging meteen naar het politiebureau om aangifte te doen. Verwonderd keek de betreffende persoon op, toen dezelfde Stef via de binnendeur als
postcommandant het bureau binnenkwam om vervolgens de man te woord te staan.
In 1990 werd het bureau Belfeld opgeheven. Met
pijn in het hart sloot Stef toen voor de laatste keer
de deur. Gemeente- en rijkspolitiediensten moesten
fuseren, ondanks dat de verstandhouding niet al te
best was. Stef kwam terecht in bureau Tegelen. Op
46-jarige leeftijd werd Stef getroffen door een herseninfarct. Gelukkig herstelde hij hiervan. Alleen de
spraak bleef wat achterwege, daardoor mocht hij
niet meer in uniform de straat op. Bureauwerk restte
voor hem. Maar Stef kennende, zat hij op een dag
toch geüniformeerd in een dienstauto op weg naar
een oproep. Hij kwam enkele ruiters te paard tegemoet. Een van hen was zijn behandelende neuroloog... Tijdens de volgende controle kreeg Stef dan
ook de wind van voren. Toch maar op bureau blijven
dan. Na veertig dienstjaren (inclusief staatsmijnen
en defensie) kon Stef met pensioen. Hij verkocht zijn
huis en vertrok met Mien naar Tegelen. Inmiddels
hebben zij ook al twee volwassen kleinkinderen.
Stef krijgt zijn tijd goed om bij de diverse verenigingen, waarvan hij nog lid is. Hij doet vrijwilligerswerk
bij een zorginstelling in Tegelen. Hij wil onder de
mensen blijven. Voor Mien was de politietijd niet altijd fijn. “Vijftig jaar getrouwd, waarvan vijfentwintig
jaar alleen gezeten”, vertelt zij. Maar nu genieten ze
van hun meer dan verdiende pensioen.
Stef Cruijsberg: van koempel tot postcommandant van de rijkspolitie. Een agent zoals ze tegenwoordig amper meer gemaakt worden.
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Repair Café

Vanuit de Dorpsraad Belfeld is het plan opgevat
om, in navolging van vele dorpen en steden, een
Repair Café op te starten. De bedoeling is dit 1x
keer per maand op zaterdagmorgen te organiseren in het gemeenschapscentrum de Hamar. Inmiddels is door het bestuur van de Hamar toegezegd, dat er een lokaal ter beschikking wordt
gesteld. De verdere organisatie hiervan is nog in
de opstartfase. De werkgroep is nog bezig met
fondswerving, gesprekken met vrijwilligers etc.
Wat is een Repair Café?
Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt
gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig
om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, serviesgoed,
gebruiksvoorwerpen, speelgoed, etc. Deskundige
vrijwilligers met reparatiekennis en -vaardigheden
op allerlei terreinen zijn dan aanwezig. Bezoekers
nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair
Café gaan ze, met hulp van de deskundigen, zelf aan
de slag. Wie niets heeft om te repareren, neemt een
drankje aan de bar. Of gaat helpen bij een reparatie.
Of doet inspiratie op aan de leestafel, waar boeken
over repareren, klussen, etc. ter inzage liggen.
Waarom een Repair Café?
In Nederland gooien we met zijn allen ontzettend
veel weg. Ook dingen die na een eenvoudige reparatie weer prima te gebruiken zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis
verdwijnt snel. Mensen die deze praktische kennis
nog wel bezitten, worden niet altijd gewaardeerd en
staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut. Het Repair Café
wil dat veranderen! Waardevolle praktische kennis
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wordt overgedragen. Spullen kunnen langer worden
gebruikt en worden minder snel weggegooid. Daardoor zijn minder grondstoffen en energie nodig om
nieuwe producten te maken. Ook de CO2-uitstoot
wordt beperkt. Want bij het maken 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. Het Repair Café draagt
bij aan een mentaliteitsverandering. Die is nodig om
mensen enthousiast te maken voor een meer duurzame samenleving. Maar bovenal wil het Repair
Café laten zien dat repareren leuk is en vaak ook
heel gemakkelijk. Kom het ook eens proberen!
Wie heeft het concept Repair Café bedacht?
Het Repair Café is een initiatief van Martine Postma
uit Amsterdam. Zij zet zich al vele jaren in, als journalist, publicist, lokaal politicus, ondernemer, buurtbewoner en consument, voor duurzaamheid op lokaal niveau. In het bijzonder voor het verminderen
van de hoeveelheid afval, die we met zijn allen produceren.
Wanneer en waar werd het allereerste
Repair Café gehouden?
Het eerste Repair Café werd gehouden in oktober
2009 in Amsterdam-West. Martine Postma organiseerde dit, in eerste instantie eenmalige evenement,
in samenwerking met de gemeente Amsterdam.
Hoe is het na die eerste keer verdergegaan?
Het allereerste Repair Café was zo’n succes, dat
Martine Postma er mee door ging. In 2010 organiseerde zij in Amsterdam, op verschillende locaties, diverse Repair Café bijeenkomsten. Die trokken steeds meer belangstelling van mensen in het
hele land en van de media. Daarom bedacht Martine
een project om het Repair Café in heel Nederland
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en daarbuiten voet aan de grond te geven. Dat project heeft ertoe geleid dat intussen op vele honderden plaatsen in de hele wereld Repair Cafés worden
georganiseerd. En dat aantal groeit nog dagelijks!
Martine is ook de oprichter van de Stichting Repair
Café, gevestigd in Amsterdam.
Wat zijn de doelstellingen van
Stichting Repair Café?
• Stichting Repair Café stelt zich ten doel om:
Het repareren van iets op een moderne manier terugbrengen in de lokale samenleving.
• De reparatiekennis te behouden en te verspreiden.
• Sociale contacten te bevorderen door buurtgenoten met heel verschillende achtergronden en drijfveren samen te brengen in het kader van inspirerende en laagdrempelige bijeenkomsten.
De reparaties in het Repair Café zijn gratis.
Is dat geen valse concurrentie voor
professionele reparateurs?
De mensen die naar een Repair Café gaan, zijn op
dat moment geen klant bij de professionele reparateur. Het zijn mensen die hun kapotte bedlampje,
staafmixer, stoeltje of jas willen weggooien, omdat
reparatie veelal duurder is dan een nieuw product.

Door deze mensen in het Repair Café te helpen, in
ruil voor een vrijwillige bijdrage, voorkomen we dat
ze iets nieuws gaan kopen. Daarmee beconcurreren
we niet de professionele reparateur, maar eerder de
fabrikant die wil dat je je oude spullen weggooit en
nieuwe koopt. Verder leren bezoekers in het Repair
Café dat spullen veel vaker en veel gemakkelijker
gerepareerd kunnen worden, dan zij wellicht denken. Daardoor neemt de kans, dat zij in het vervolg
toch naar een professionele reparateur zullen gaan,
eerder toe dan af. Tot slot: vroeger repareerde iedereen thuis zelf van alles en tegelijkertijd had je
allerlei professionele reparateurs. Het idee dat zelf
repareren concurrentie is voor de professionele reparateur, is dus niet gebaseerd op ervaringen uit het
verleden. De oorzaak dat professionele reparateurs
het moeilijk hebben en steeds meer verdwijnen, ligt
in ons economische systeem. Bijvoorbeeld in het
feit dat de belasting op grondstoffen heel laag is en
die op arbeid juist hoog. Dát zou moeten veranderen! Wanneer de eerste sessie georganiseerd wordt
is momenteel nog niet bekend, maar we houden jullie op de hoogte middels de website Belfeld.nu, de
Dorpskrant en het regionale blad VIA Venlo| Tegelen-Belfeld.
Wordt vervolgd!

De redactie van de Dorpskrant wenst iedereen
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COLOFON

Dorpskrant Belfeld:
S E R V I C E N U M M E R S
Het servicepunt Stadsbeheer van Gemeente Venlo
is bereikbaar tussen 08.30 en 16.30 uur
U kunt voor onderstaande zaken gratis bellen met
14077 of mailen naar info@venlo.nl
n Groenvoorzieningen
n Reiniging
n Onderhoud wegen/straten
n Straatverlichting
n Honden(poep) overlast
n Ongedierte bestrijding
n Leefmilieuzaken
n Heroïnespuiten
n Gladheidbestrijding
n Rioolverstopping
(na 16.00 uur en in het weekend kunt u contact
opnemen met een rioolontstoppingsbedrijf)
Informatielijn Sociale zaken 14077
Elke werkdag van 09.00 – 17.00 uur
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 0900 - 1404
CIZ voor al uw aanvragen over Zorg, Wonen en WWG
Bedrijven contactpunt 359 67 80
Burgerzaken is in Venlo bovendien geopend op donderdag
van 17.00 – 20.00 uur, behalve voor aangiften burgelijke stand,
vestiging uit het buitenland en aanvragen naturalisatie.
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 463 38 85
Algemene Hulpdienst Tegelen Steyl Belfeld
Meldpunt 06 - 49 34 14 79
op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur
Stichting Wel.kom 077 - 326 66 66
Actief op het brede terrein van welzijn en activering
Postbus 656, 5900 AR Venlo
Website: www.welkom.nu
Dorpsraad Belfeld: dorpsraad@belfeld.nu

wordt uitgegeven onder
verantwoordelijkheid van
de Dorpsraad Belfeld

Redactieadres/
inleveren kopij:
dorpskrantbelfeld@gmail.com

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

Bestuur Dorpsraad:
Bertil Hoezen
06 - 54 34 58 12
Michel Metten
06 - 28 12 21 04
Yvonne van der Velden
077 - 851 92 24
De redactie van de Dorpskrant
behoudt zich het recht
voor artikelen aan te passen.

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

