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Beste bewoners
van Belfeld
Het jaar 2011 is alweer volop in gang en er
is van alles gebeurd in Belfeld. Na hevige
sneeuwval in december, kwam het hoge
water in januari. In de eerste maanden van
het jaar werd Belfeld ook nog opgeschrikt
door een aantal misdrijven, die hopelijk
voor u en mij niet meer voorkomen. Maar er
gebeurden ook leuke dingen in Belfeld, zo
werd het voorlopige ontwerp van de nieuwe
Hamar gepresenteerd, werd er volop vastelaovend gevierd en werd onlangs onze
nieuwe supermarkt, de Jumbo, geopend.
Inmiddels is de lente nu echt gearriveerd
en begint, althans voor mij, het mooiste
seizoen van het jaar. Hoewel natuurlijk ieder
seizoen zijn charme heeft. De dorpskrant
heeft de bezuinigingen, aangekondigd door
de gemeente Venlo, tot op heden weten
te overleven en met behulp van drukkerij
Vijgenboom ligt hier dan toch de eerste
editie van 2011 voor u. In deze editie gaat
de redactie op locatie bij de mensen van de
volkstuintjes en stelt joekskapel Gans van
Strjeek zich voor. Verder kunt u lezen over
het Indië-monument en de straatnamen
van Koramic. Ook wordt er verteld over het
geldende vlagprotocol en nemen wij u even
mee terug in de tijd naar de spellen van
vroeger in ‘duisse mei’. In deze editie zal
ons nieuwe redactielid, Jordy Caris, zich
ook aan u voorstellen. Tevens wil ik vanaf
deze plaats ons voormalig redactielid Hans
Ververgaert nogmaals bedanken voor zijn
tijd en inzet.
Veel leesplezier!
Stephanie Kox
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HET WORDT ER NIET BETER OP

Harie heeft vandaag de juu in. Wat gebeuren er toch waanzinnige dingen in zijn geliefd dorpje.
Zelfs het meest trieste, een moord werd er gepleegd. Dit had Harie nog nooit meegemaakt en zijn
gedachten gaan dan ook uit naar de nabestaanden.
Zoals vermeld, bij Harie loopt er momenteel ein loês euver de laever. Ondanks dat het een beetje
gaat voorjaren wordt hij niet vrolijk. Ook al bloeien de krokussen aan de rotonde in Geloë, het doet
Harie eventjes niets meer. En mensen dit ligt ook niet aan VVV of dat de vastelaovend al voorbij is.
Nee dit ligt aan het fenomeen internet.
Wij kunnen ons zeer gelukkig prijzen dat we in het dorp “ Belfeld.nu” hebben. Veel nieuws komt zo
bij ons de huiskamer in. Verenigingen worden daar hun agenda op kwijt en met een muisklik weet
men wat er in het dorp loos is. Ook de nieuwe hoogwaardigheidsbekleders kwamen er uiteraard op
te staan na hun uitkomen. Daar is uiteraard niets mis mee. Maar de reacties die daar op volgden
waren van een zeer bedenkelijk niveau. De Prins c.q. Prinsessen kregen nog niet de tijd om zich te
bewijzen of ze werden al afgekraakt.
Met Harie vinden vele anderen dit niet kunnen. Verscholen achter de monitor wordt er maar wat de
wereld ingeslingerd. Mensen benut de prachtige uitvinding van de computer op de juiste manier.
Hou het menselijk en toon respect voor de talloze vrijwilligers die zich inzetten om groot en klein
vastelaovend te laten vieren. Zo dit licht de zaak een klein beetje op.
Nu proberen om niks over de hondendrollen te schrijven en jawel hoor, er breekt een vaal zonnetje
door de wolken. Er komt hulp van buitenaf om weer wat vrolijker de wereld in te kijken. Wat kan een
eerste mooie dag in het jaar toch veel invloed hebben op de mensen. Massaal werd er gewandeld
in de mooie bossen die we rijk zijn.
De terrassen her en der zijn goed gevuld en iedereen is dolgelukkig dat we van de winter af zijn.
Een winter die wel erg vroeg begon. Mensen, laat ons dit gevoel vast houden, het eerste terrasje, de
eerste vrouwen in rokjes en het komt wel weer in orde. Harie is in ieder geval zijn zeven zôldersgezicht
kwijt met de gedachte hieraan.
Een mooie lente en zomer.
Harie
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STEEK DE VLAG UIT
ACHTERGRONDINFORMATIE

DE NEDERLANDSE VLAG
Het is een horizontale driekleur, die symbool staat
voor de onafhankelijkheid en de eenheid van het
gehele Koninkrijk der Nederlanden en is zowel te
land als ter zee in gebruik als civiele vlag, dienstvlag en oorlogsvlag.
GESCHIEDENIS
De eerste voorbeelden stammen uit de 16de eeuw.
In 1572 spreekt men over een oranje-wit-blauwe
vlag. Het oranje veranderde binnen een eeuw in
rood. Bij het einde van de Tachtigjarige Oorlog in
1648 was de vlag de facto veranderd in ROODWIT-BLAUW.
In de Franse Tijd en ook in de jaren dertig van de
twintigste eeuw waren er wel meningsverschillen
over de juiste kleur. Rood of oranje!
Op 19 februari 1937 tekende Koningin Wilhelmina
het kortste Koninklijk Besluit ooit, luidend:”De
kleuren van de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden zijn rood, wit en blauw.”
VASTE DATA VOOR HET VLAGGEN
31 januari Verjaardag Koningin Beatrix
27 april Verjaardag Prins van Oranje
30 april Koninginnedag
4 mei Dodenherdenking met halfstok vlaggen van
18.00uur tot zonsondergang
5 mei Bevrijdingsdag
17 mei Verjaardag Prinses Maxima
Laatste zaterdag juni Nederlandse Veteranendag
15 augustus Formeel einde W.O II
3de dinsdag in september Prinsjesdag (alleen in
Den Haag)
7 december Verjaardag Prinses Amalia
15 december Koninkrijksdag
Een vlag is een eerbetoon aan een natie en hoort
daarom niet ’s nachts buiten te hangen. Een vlag
mag de grond niet raken. Er hoort geen enkele
versiering op de vlag, tenzij daartoe gerechtigd.
OPVOUWEN VAN DE VLAG
Langs de banen in drieën, zodat alleen de blauwe
en rode baan zichtbaar blijven. Dan dubbelvouwen met de blauwe baan naar buiten en dit nog
een keer herhalen.
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Efkes Veurstelle
Volkstuinvereniging Beekweg
Op een groeizame morgen toog een afvaardiging van de redactie van de dorpskrant naar
de Beekweg. Groeizaam was het bepaald
want het motregende en alles werd gelijkmatig
nat.
Uiteraard de redactie en de heren Manfred
Mordas en Erik van der Hagen hadden hier
nog al last van. Zij vormen samen met Chris
van Zon het bestuur van de volkstuinvereniging Beekweg. In 1980 werden de volkstuintjes aangelegd. Momenteel heeft iedere deelnemer op z’n minst een kavel of meer.
Een vereniging die opgericht is, omdat de gemeente Venlo graag een aanspreekpunt had
voor de huurders van deze volkstuintjes. Zodoende hoeft er maar een rekening voor de
huur en het benutte water verstuurd te worden. De vereniging int de onkosten bij de deelnemers en verzorgt de verdere afwikkeling. De
gemeente Belfeld heeft nog de waterleiding
aangelegd.
Men is uiteraard zeer spaarzaam met het water. Een eigen put slaan is lastig omdat het water daar veel roest bevat. De grond bestaat
hoofdzakelijk uit zand. Geteeld wordt er van
alles. De meest vreemde groenten en fruit kregen we opgesomd. Graag een bloemlezing
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van wat er zo al verbouwd wordt. Iewig moos,
snijsalade, winter postelein, boterboontjes,
pepermunt, pronkbonen, heilige boontjes meirapen pepers, groene en witte asperge enz
enz. Eigenlijk niet zo verwonderlijk als men
hoort dat er 6 nationaliteiten een perceel gehuurd hebben. Er is een Marokkaan, een Armeniër, een Russische, een Duitser en verder
zijn er nog twee Hollanders en vijf Limburgers
die hier hun hobby uitoefenen.
Want een hobby blijft het. Er zijn tuinders die
geheel biologisch telen. Allerhande weetjes
kregen we te horen. Staakbonen moeten van
Noord naar Zuid staan. Met het kompas in de
hand werden de bonen gepoot, echter het resultaat was niks beters dan anders. Jammer
voor de moeite maar het leverde wel wat ge-
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lach op van de andere gebruikers. Andere tips
die wel doelmatig werken zijn insectennetten.
Die houden de wortelvliegen tegen, als men
de tuinbonen vroeg in het jaar poot levert dit
veel minder insecten op. Ook kan men zich bij
luizen goed redden met spiritus en groene
zeep. Met zelf gemaakte brandnetelgier kan
men ook uitstekend insecten bestrijden, alleen
moet dit goedje enorm stinken aan de gezichten te zien van de volkstuinierders toen ze dit
vertelden.
Vroeger zette men ook wel eens bewust Afrikaantjes op het land maar dit werkt niet meer.
De Afrikaantjes hebben door het kweken hun
reuk verloren.
De petattekever wordt met de hand van de
aardappelplanten verwijderd. Het land omspitten gebeurt met handkracht; dus met de
schop. Als men een tractor zou inzetten dan
wordt het land te hard aangereden en heeft
men problemen met het verdere werk.
In de winter wordt er al gepland wat men in het
voorjaar gaat poten. Er wordt volop geëxperimenteerd, men ziet steeds meer kruiden en
paprika komt hier van de volle grond af.
Naast het weinige gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt er ook aandacht besteed aan
de meststoffen. Men poogt met een zo min
mogelijke dosering toch de beste resultaten te
krijgen.
Gemiddeld moet men zeker 8 uur per week
uittrekken om het tuintje bij te houden. Maar
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natuurlijk: het is een hobby, de tijd moet men
niet tellen. Bovendien ieder perceel levert voor
het gehele jaar groente op.
Op deze druilerige dag begin februari stonden
ze al te popelen om te beginnen. Vol vuur hebben ze hun verhaal verteld en ons het een en
ander erg duidelijk gemaakt. Ze zijn er klaar
voor.
Zijn er mensen die interesse hebben in een
volkstuintje? Neem dan eens contact met hen
op aan de Beekstraat. Helaas komt men op de
wachtlijst te staan. Alle percelen zijn bezet
maar geduld is een schone zaak!
Ria v.d.Beucken
Har Schreurs
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MOMENT VOOR EEN MONUMENT
Het Indië-monument

Het geheel werd opgeluisterd door de 'Limburgse
Jagers' en het Regionale Peloton van de Nationale
Reserve. Omdat het beeld in slechte staat verkeerde
door scheurvorming werd het in 2006-2007 gerenoveerd o.l.v. 'Adviesburo de Vaal bv.' uit Hoevelaken.
Elk jaar vóór 4 mei vindt altijd onderhoud plaats door
het Jeugd Rode Kruis van Belfeld.
Bij de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei, worden
hier, na een Eucharistieviering in de Parochiekerk,
alle Belfeldse mensen herdacht die door oorlogshandelingen omkwamen.

Aan de Irenelaan in Belfeld, tussen de Kerkstraat en
de Schoolstraat, staat midden in het Burgemeester
Harbers-plantsoen een standbeeld als oorlogsmonument. Het is een natuurgetrouw beeld in grijze natuursteen, gemaakt door de Tegelse kunstenaar Hub
Hendriks, die leefde van 1928 tot 1997.
Het stelt twee soldaten-figuren voor, staande voor
enkele palmbomen. Een stervende soldaat met ontbloot bovenlijf ligt in de armen van zijn strijd-kameraad.
Het is geplaatst op een vierkant voetstuk, dat enigszins taps naar boven toeloopt. Aan de voorzijde is het
voorzien van een helm met zwaard en palmtak, terwijl
de andere drie zijden zijn voorzien van het Gemeentewapen van Belfeld, het Provinciewapen van Limburg en het Rijkswapen van Nederland. Het totaal is
360 cm hoog , 60 cm breed en 60 cm diep.

Aan deze ceremonie wordt deelgenomen door de
Broederschap Sint Urbanus, die zorgt voor het halfstok hijsen en het strijken van de Nederlandse vlag,
een trompet-speler van de Harmonie 'Kunst na Arbeid', die de 'Last Post' blaast, de plaatselijke geestelijkheid die een gebed uitspreekt, een Belfelds koor
dat enige koralen en het 'Wilhelmus' zingt, leden van
de Bond van Wapenbroeders zorgen voor de kranslegging en tot slot wordt een toespraak gehouden
door een vertegenwoordiger van het Gemeentebestuur van Venlo. Naast vele Belfeldenaren is ook altijd
een delegatie van het Belfeldse Rode Kruis aanwezig.

Op het voetstuk staat de tekst :
P.A.PEETERS
M.J.SMEETS
P.H.PEULEN
daaronder staat:
ZIJ STREDEN VOOR
ORDE EN VREDE

Bronnen: o.a. 'Oorlogsmonumenten in Nederland',
Regionaal Historisch Centrum Limburg. Foto kunstenaar: Gem. Archief Venlo

Het monument werd opgericht ter nagedachtenis
aan de drie militairen uit Belfeld, die tijdens de zgn.
politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië
zijn omgekomen. Het waren met name :
Peter Antonius Peeters, gesneuveld in 1947 te
Madjene op Celebes, 25 jaar oud
Martinus Johannes Smeets, gesneuveld in
1948 te Sukaati op West-Java, 22 jaar oud
Peter Hermanus Peulen, gesneuveld in 1949 te
Padang op West-Sumatra, 23 jaar oud

Jan Coopmans,
Werkgroep Kruisen en Kapellen in Belfeld.

Vanuit Belfeld zijn in totaal 31 soldaten uitgezonden naar het voormalige Nederlands-Indië.
Het initiatief tot de oprichting werd genomen
door de vereniging van 'Oud Indiëvaarders' in
Belfeld. De onthulling was op 11 april 1953 door
de echtgenote van de toenmalige Burgemeester, Mevrouw A. van Rijckevorsel-Keunen.
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De nieuwe Hamar
krijgt vorm
Begin februari werd het definitieve voorontwerp
van de nieuwe Hamar gepresenteerd. Dit gebeurde door Jeanne Dekkers architectuur, woonservice Urbanus, stichting de Hamar en de gemeente Venlo. Het voorontwerp werd door het
overgrote deel van het publiek positief ontvangen. Ruim 125 Belfeldenaren woonden de presentatie van Helga Snel van Jeanne Dekkers
Architecten uit Delft bij. Het publiek werd aan de hand van computeranimaties door het gemeenschapshuis van de toekomst geleid. Centrale rol binnen het ontwerp speelt een nieuw
plein. Rond dat plein zijn alle functies, te weten: de horeca, de bibliotheek, de activiteitenzalen,
de sporthal en het gezondheidscentrum. Functies die via twee aparte ingangen te bereiken
zijn. Het complex is door het gebruik van glas zeer transparant en nodigt uit tot een bezoek.
Het verwijst naar de historie van het dorp. In de gevels worden verschillende soorten (wellicht
ook geglazuurde) baksteen verwerkt. Door de zaal werd wel nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor het gebruik van kunst en de verwijzing naar de cultuurhistorie van de plek. De
oude Hamar sluit 1 juli 2011 de deuren. De schop gaat begin oktober de grond in. In de 2e helft
van 2012 wordt de nieuwe Hamar opgeleverd. Met het project is een bedrag van 5,4 miljoen
euro gemoeid. 1,4 miljoen wordt door Woonservice Urbanus ingebracht, terwijl de gemeente
3,7 miljoen inbrengt. Het restant wordt bekostigd uit fondsen en subsidies.

Nieuw servicenummer
en telefoonnummer gemeente Venlo
Sinds jaar en dag staat het al op de achterkant van de dorpskrant: het Servicenummer van de gemeente
Venlo. Maar sinds een paar maanden is alles veranderd. Niet alleen het servicenummer, ook het mailadres en
het algemene telefoonnummer van de gemeente zijn veranderd.
De gemeente Venlo heeft een nieuw algemeen telefoonnummer: 14 077. Dit telefoonnummer heeft maar vijf
cijfers en kan vanuit heel Nederland gebeld worden. Er hoeft geen netnummer of 359 voor gedraaid te worden
zoals bij het oude telefoonnummer van de gemeente.
Het nieuwe telefoonnummer vervangt de oude telefoonnummers 077 359 6666 (algemeen nummer gemeente)
en 0800-3762345 (servicepunt stadsbeheer). Met dit nieuwe telefoonnummer sluit de gemeente Venlo aan bij
het landelijk project “Overheid heeft Antwoord” om de telefonische bereikbaarheid van de overheid te verbeteren. Het is de bedoeling dat alle gemeenten in Nederland straks eenzelfde telefoonnummer hebben: 14 gevolgd door netnummer, bv. Den Haag 14 070, Amsterdam 14 020. Voor Venlo is dit dus 14 077. Op deze manier
is het voor iedereen duidelijk hoe de gemeente te bereiken is. Bovendien is het nummer gemakkelijker te onthouden: 14+ netnummer.
Naast één centraal telefoonnummer heeft de gemeente vanaf nu ook nog maar één algemeen e-mailadres:
info@venlo.nl. Hierdoor is het voor u duidelijk hoe u de gemeente kunt bereiken en komt u nooit bij het verkeerde loket terecht.
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Good gedoan voor
Herm v.d Ham
ijeenkomst van de
Tijdens de Nieuwjaarsb
heer Herm v.d. Ham de
Dorpsraad werd aan de
kt.
"Good Gedaon" uitgerei
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Efkes Veurstelle
Joekskapel Gans van Sjtreek
“Joekskapel Gans van Sjtreek” wil zich via
deze weg graag aan u voorstellen. Waarschijnlijk kent u ons niet, echter hier willen wij mede
via deze weg graag verandering in brengen.
Onze joekskapel is een jonge nieuwe frisse
joekskapel uit Belfeld. De naam bestaat al
ruim 20 jaar en is dus een bekende naam in
het dorp. De mensen die het echter nieuw leven in hebben geblazen zijn nieuw. De huidige
joekskapel bestaat momenteel uit 18 leden
tussen de 20 en 55 jaar oud.
In 2007 is de huidige joekskapel hernieuwd
opgericht. Zoals traditioneel gebruikelijk op
“aswoensdaag”. 10 mensen hebben toen het
idee opgevat om een zogenaamde joekskapel
te beginnen. Binnen de groep waren maar 2
personen aanwezig met muzikale ervaring.
Alle anderen zijn gestart met het volgen van
theorielessen, het maken van huiswerk en het
afleggen van toetsen.
Vanaf medio juli 2007 is de kapel begonnen
met het bespelen van instrumenten en het wekelijks repeteren in Café Geloë in Belfeld. Om
hier nooit meer weg te gaan. Nog steeds hebben we elke woensdag een hele gezellige
avond bij Annie en Jan. De groep is gedurende
die tijd uitgebreid tot 18 spelende leden en
heeft een uitgebreide fanclub aan zich weten
te binden.
In april 2009 heeft “Joekskapel Gans van Sjtreek” zichzelf gepresenteerd aan het publiek.
Na ruim anderhalf jaar hard werken was het
moment aangebroken om de resultaten te
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“tonen”aan de vele belangstellenden uit Belfeld en omgeving.. Op dit moment is “Joekskapel Gans van Sjtreek” een actieve kapel binnen en buiten Belfeld. Gedurende het hele jaar
verzorgt “Joekskapel Gans van Sjtreek” meerdere optredens.
De presentatieavond is gebleven. Elk jaar organiseren wij een spetterende feestavond met
elke keer een nieuw thema. De basis is echter
gebleven: “Gans van Sjtreek presenteert……“.
Ook in het buitenland zijn wij een graag geziene gast. Elk jaar zijn wij present op de wijnfeesten in Remagen (Duitsland). Verder spelen
we regelmatig tijdens de zogeheten “joekskapelle treffe” en natuurlijk zijn wij ook actief tijdens de carnavalsperiode
Op dit moment is Joekskapel Gans van Sjtreek op zoek naar extra blaaskracht. We zijn
ruimschoots vertegenwoordigd met slagwerk
en we willen meer muzikale kracht vanuit het
koperwerk creëren. Speel je al een instrument,
meld je dan direct aan! Stuur een email naar:
info@gansvansjtreek.nl en wij nemen snel
contact met je op, zodat je een keer tijdens
onze repetitie kennis kunt komen maken.
Speel je nog geen instrument? Geen probleem! Bij een aanmelding wordt er met een
groep gestart met het leren lezen van noten en
het bespelen van een instrument. Je bent zeker niet alleen. Kom een keer kennis maken en
kijken en luisteren of dit iets voor jou is.
Kijk ook op onze website om een indruk te krijgen van onze muzikale bezigheden.
www.gansvansjtreek.nl
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DUISSE MEI
Tuurlik dees ze mei. Het kôs neet gaeve wat,
maar as der emus reep “duis ze met speule
den waas der zoë eine ganse troep dae waal
mei wilde speule.Greekgezichte haaj ze toen
nog neet want ich heb der biejnao gen gezeen. Auch heurde ze noeits ich heb gene zin
of ich heb genne tied, weej hadde altied tied
en zin um boette te speulle.
Wae nog neet begriep woë ich het euver heb,
het geit euver spelkes die vruuger boéte waerde
gedaon. Taegenwaordig is het niks mier met het
boete speule. Der wurt nog mer allein gecomputerd. In verhaole van vruuger van mien elders
en mien groetelders woort waal ens verteld van
reipe, knaeje, trumpe en metske staeke.maar
det is nog vuur miene tied. Weej zien ein paar
seniore op gaon zuuke die ôs euver dae tied
kenne vertelle.

Bleef het metske staon (staeke ) in de zangk
den bleef der in de richting wie het metske sting
eine rechte streep getrokke det zien eige langk
met de ziejlien deej verbinde. Den gad men der
weer ein niej stuk langk beej. Het metske meugde neet umvalle den waas dien beurt veurbeej.
As ze het stuk langk van den taegenstander in
dees pikke môs ze in dien eige stuk langk blieve
staon. Dus men kôs gen groet stuk inpikke den
kwaam men neet mier aan het metske en waas
ze aaf. Had ze ein stul langk veroverd den waor
de aaje streep oetgevaeg. Zoë ging det verder
toet der eine gen langk mier had.
Hinkele
Hinkele waas ein spel det meistal door de
maedjes gedaon woort. Met gieps, kriet of ein
pannesjerf woort der ein figuur geteikend op de

Kölse
Toen ich nog nao sjoel ging woort der vuul
geköls.Iers woort der in de zangk ein kuulke (
het poetje ) gemaakt met de hak van de sjoon.
As het poetje klaor waas mos de baan nog
zuuver gemaak waere.Den kôs het speul beginne. De kólse nooms ze mei nao de sjoel in eine
apart gemaakt kölsebuulke of in ein aad
washendje.
Der waare alerhande kölse, krielkes normale
maar auch iezere bomme of zelf gemaakte van
klei. Idderein had eine eige gelöksköls, as men
dae verlore had den waas het good mis.Men
kôs auch op eine streep kolse. Dae het doens
beej de streep loog won de poet. Auch ketserke, het rake van de kôls van de angere woort
vuul gedaon
Metske Staeke
Eine flinke plak zangk woort good glad gemaakt
en met ein zakmets of ein stiekem thoes geliend
petattemetske woort der ein rechheukig speulveld geteikend.De speulers krege allemaol ein
stuk langk in det vak.Efkes aaftraeje wae meugde beginne en de ierste speuler goeide den het
metske in het langk van den taegenstander.
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DUISSE MEI
straot. Op de stoep heufde weej neet te teikene,
de stoeptegels loge al in het juuste petroen. Efkes de vooge nao trekke en wat cievers der in
kladdere en ze kôste beginne. Eine fijne platte
stein woort der gezôch. Um te beginne mos ze
de stein in de ein gooie en den op ein bein hinkele in de gooie volgorde van de ciefers.Men
mos waal oplette det men het vak woe de stein
in loog euversloog . Eumdreijje môs ze baovenaan in den hemel woë ze auch efkes meugde
oetruste.Der ware der beej met ein geweldige
conditie. Die hinkelde waal ein half oor. Auch
beej dit spel waas men aaf as men met de voot
op de streep kwaams . Auch as men de stein op
de streep smeet den waas ze auch aaf.
Tikkerke
Eigenlik hoof ich dit neet oet te legge. Het is zoë
simpel as het mer zien kan. Dit deeje ze auch
neet lang den begôs het te vervaele. Trouwens
van al det renne ging dich auch de piep oet.
Dow tiksde emus aan en dae waas um. Meistal
meugde ze neet twiej kier achterein um zien
want den rensde ze zich kapot.

auch de jonges deeje aaf en toe waal ens mei.
Der woor mei met ein flink diek touw gespronge. Men kos den met vuul tegelijk touwke springe. Degene dae aan het touw bleef heuke waas
aaf en mos dreijje. Men zong den In spin de
bocht gaat in , uit spuit den bocht gaat uit. Woë
det op sloog wet sjienbaar nemus mier. Men
sprong door toet det de ierste der oet spronge
um det ze mueg ware.Men deej auch waal met
twiej touwe dreijje en den taege ein in. Det ware
pas echte spelkes.
Dit verhaol is natuurlik neet volledig. Men deed
auch nog staeke,knaeje, trumpe Reippe , doppe , piep de kei, taegelaope trefbal enz. enz.
Weit geej heej mier euver bel den efkes de redactie 9 op den achterkankg en weej komme
met pen en papier nao uch toe.

Bergemuuske
Bergemuuske waas ein sjoen spel.Alikke middage deeje weej det. Dao môste waal genog
kinger aan meij doon. Bergemuuske speule mos
natuurlik gedaon waere op plaatse woe ze dich
kôs verberge. Dus der moste brumme staon of
angere streuk, diekke buim en ein terrein met
gate Auch ein stuk mais of asperge ware reuze
gesjik um dich te verberge..In de bebouwde
kom ware de paedjes achterum auch geeigend
met de hoege hegge. Heej kôs ze van de ein
straot in de anger komme. Det later nao de
aajere jeug , meistal eine jong met ein maedje
get lastiger te vinge ware det begriepe weej inmiddels waal. Deej men de pot aaftikke den
môs de speuler wir op niej zeuke, duk woor de
pot auch verraoje. Emus verklikde den woe ze
zich verborge hadde.
Touwke springe
Touwke springe waas veur de maedjes, maar
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EVEN
VOORSTELLEN
Geboren in Venlo en getogen in Belfeld. Inmiddels 20 lentes jong, gediplomeerd als offsetdrukker en op het moment in de leer als
zelfstandig beroepsfotograaf.
Na vier jaar grafisch te hebben gestudeerd
heb ik besloten het roer om te gooien en te
kiezen voor iets wat ik echt ambieer: professioneel fotograaf worden en dan met name
actief worden in de reclamefotografie. Fotografie kreeg ik niet meteen met de paplepel
ingegoten maar de fundamenten voor een
creatieve passie waren al op jonge leeftijd
aanwezig. De passie voor mooie beelden
groeide steeds meer en meer en onder het
motto: “werken moet je energie geven i.p.v kosten” heb ik de knoop doorgehakt en ben ik
twee jaar geleden begonnen aan een opleiding tot zelfstandig beroepsfotograaf op het technisch college te Ede.
In het dageljkse leven vind ik het leuk om af en toe een potje te volleyballen - af te spreken met
vrienden - reizen - fotograferen - muziek te luisteren en een fimpje te kijken.
Sinds kort heb ik de functie van Hans overgenomen en maak ik het team achter de dorpskrant
weer compleet. Mijn taken zullen voornamelijk het fotograferen voor de krant zijn en zorgen
dat alle afbeeldingen - teksten op de juiste plaats in de krant komen te staan en op de juiste
manier worden aangeleverd bij de drukkerij.
Veel lees en kijk plezier!
Groet,
Jordy Caris

Wie heeft de mooiste voortuin?
Iedereen die groene vingers heeft kan zich kandidaat stellen. De deadline is 30 juni 2011. Een deskundige jury zal de tuinen beoordelen aan het begin van de schoolvakantie. De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de najaarskermis. Opgave: dorpsraad-belfeld@hotmail.com of postbus 4023
- 5950 AB Belfeld
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STRAATNAMEN IN HET BOUWPLAN
KORAMIC/JANSSEN-DINGS
De namen van de straten in wat tegenwoordig het
Koramic Kwartier wordt genoemd, bestaan uit
een mix van historische veldnamen en, ee verwijzingen naar Belfelds verleden en de hier tot 2002
aanwezige fabriek van Koramic/Janssen-Dings.
De straatnamen werden in 2003 door het college
van B&W van de gemeenteVenlo vastgesteld.
Lindanuslaan
Op voorstel van de Dorpsraad is bisschop Lindanus
vastgelegd in een straatnaam in deze nieuwe woonwijk. Lindanus was de eerste bisschop van het nieuwe bisdom Roermond en hij is diegene die in 1571 de
Belfeldse kapel tot parochiekerk verhief. Daarmee
werd Belfeld een zelfstandige parochie, los van Tegelen, waar het eerst onderdeel van was geweest.
Nellemenkeslaan
Voordat hier aan het einde van de 19e eeuw de dakpannenfabriek van Janssen-Dings werd gebouwd,
bestond het gebied tussen Julianastraat en Theresiastraat voornamelijk uit heide. De grond was te arm
om als landbouwgrond te dienen. Slechts enkele perceeltjes lagen, omsloten door een houtwal, aan de
Julianastraat die toen nog ‘Heistraat’ heette. De akkers vormden een typische kamp; een afgezonderd
en vaak omwald perceel bouwland. Deze kamp
droeg de naam Nellemenkeskamp. Waar de naam,
die al aan het begin van de 19e eeuw genoemd
wordt, vandaan komt is tot op heden niet duidelijk.
Een relatie met het ‘kleimenke’ zoals wel eens gedacht werd is uitgesloten,omdat de naam al voorkomt voordat er in Belfeld sprake was van een pannensjop.

een metalen plaat die klei moesten malen. De term
‘gang’ is hier wel toepasselijk omdat het om een kort
smal straatje gaat.
Blauwe Oven
Janssen-Dings produceerde twee verschillende kleuren dakpannen: rode, oxiderend gebakken dakpannen en blauwe, reducerend gebakken dakpannen.
Beide kleuren vereisten een verschillend stookproces. Dit kwam o.a. tot uiting in de aanduiding ‘blauwe
fabriek’, het gebouw dat een tiental ovens voor de
productie van de donker getinte ‘blauwe’ dakpan bevatte. De staatnaam ‘Blauwe Oven’ ligt op de plaats
waar deze blauwe fabriek was gevestigd.
Het Lager
Nadat de dakpannen gereed waren werden deze tijdelijk opgeslagen op het bedrijfsterrein. Deze opslagplaats werd in de volksmond ‘het lager’ genoemd. Het woord is afgeleid van het Duitse ‘lagern’
dat opslaan betekent. Ook deze straatnaam is gesitueerd op de plek waar één van de opslagplaatsen
gesitueerd was.

De overige namen in het Koramic Kwartier hebben
een relatie met de voormalige dakpannenfabriek van
Janssen-Dings, later Koramic. De kleiwarenindustrie
is lange tijd zeer belangrijk in Belfeld geweest en
heeft mede bijgedragen aan de snelle groei van het
dorp in de 20e eeuw.
Kollergang
Een machine die bij de kleibewerking werd gebruikt.
Ze bestaat uit twee staande walsen (molenstenen) op
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COLOFON

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 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) 088 - 789 16 40
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
Carlo.receveur@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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