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Lieve
dorpsgenoten,
Als een boerin met kiespijn zit ik hier op
een avond vlak voor de deadline van deze
dorpskrant nog het voorwoord te tikken.
Wat zal ik schrijven, wat zal ik zeggen?
Het huilen staat ons, als redactie, nader
dan het lachen, want de dorpskrant heeft
het moeilijk. Daar hoef ik geen doekjes om
te winden, de dorpskrant staat of valt met
het budget dat aan ons beschikbaar wordt
gesteld vanuit de gemeente Venlo. Budget
dat er helaas nog maar amper is. Wat wij
als trotse redactie enkel kunnen doen is
ons best doen om een leuke dorpskrant te
maken voor alle inwoners van ons mooie
dorp. Gelukkig zijn er ook dingen waar wij
als dorp trots op mogen zijn, de nieuwe
Hamar waar gestaag aan gewerkt wordt,
de fietsbrug die gerealiseerd wordt en het
fietspad aan de Maas dat er nu dan toch
lijkt te komen. In deze dorpskrant een
interview op locatie bij de enthousiaste
werkgroep “Tösse bös en Maas”, en
een voorstelronde van handwerkgroep
Welfare. Daarnaast kregen we weer
een mooi artikel voor Moment voor
een Monument over het kruis bij het
Patersböske. En ook deze keer weer een
stukje over spellen van vroeger in “duisse
mei” deel 2. En ter illustratie staan er weer
ouderwets veel foto’s in de krant.
De redactie wenst alle inwoners van
Belfeld hele fijne Kerstdagen en een
buitengewoon goed begin van 2012!
Stephanie Kox
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VOORJAAR.... WINTER....

Wordt dit nu het ritme waarin de dorpskrant gaat verschijnen. Wegbezuinigd door Groot – Venlo
en niet in de armen gesloten door de Dorpsraad. Harie vindt het jammer, vooral de aaje Belvendse
lazen en lezen graag in de dorpskrant. Echter Venlo moet nog zoveel grote projecten die aan het
infuus liggen in leven proberen te houden. De bodem van de schatkist komt al aardig in zicht en
aangezien we stads moeten denken blijft er weinig over voor de kleine kernen.
Harie heeft wel een oplossing die enkele miljoenen op kan leveren. Het kost maar een paar staven
dynamiet en het lelijkste gebouw van Venlo is er niet meer. Bovendien kan men de filmrechten aan
SBS 6 verkopen als die lelijkerd door de knieën gaat.
Over een paar maanden praat echt niemand meer over de Nedinscotoren, een van de duurste
kerstboomstanders van Nederland. Met die bespaarde miljoenen zou geheel groot Venlo 50
centimeter onder het zout liggen bij gladheid. Bovendien zouden de verenigingen niet opgezadeld
worden met kolossale huurkosten. Dus echt een win – win project.
Maar er gebeuren ook positieve dingen in het durp. Eindelijk we hebben hem, het fietspaadje langs
de Maas. Tientallen jaren is hier door Jan en alleman voor gesmeekt en ja opeens kan en kon het.
Geweldig, en nu het paedje nog efkes door trekken tot het veer in Beesel. Wat zou dit mooi en goed
zijn voor het toerisme. Nu nog wat horeca langs de Maas en we zitten op een mooie zonnige avond
puur te genieten op het terras en veule ôs as eine prins in de petattekoel. Ja, de horeca laat ons
toch wat in de steek. Verschillende panden staan al weer leeg en de kopers staan echt niet in rijen
van vier voor de deur om het een of ander te kopen.
Geluk bij een ongeluk is dat de zaal van Giedje gebruikt kan worden voor grote festiviteiten.
Als we nu nog de tunnel onder het spoor hadden gekregen, wat was dat momenteel handig geweest.
Van een tunnel naar een brug is een kleine sprong. Men ziet de brug groeien op de Oude tolweg, en
spoedig zullen we hier gebruik van kunnen maken. Want een wandeling door de bossen dat kunnen
ze ons niet afnemen. Ieder jaargetijde heeft den pruuse bos wel wat anders. Momenteel kletse je de
eikels op de kop en kun je genieten van de paddestoelen.
Zo lang we maar oog hebben van de mooie dingen in het leven kunnen we de wereldlijke problemen
best aan. Dus kom mee naar buiten allemaal.
Prettige feestdagen en het beste voor 2012
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TOSSE BOS EN MAAS
Zaterdag 26 november vindt de opening
plaats van de eerste zwaluwtil in Limburg
welke geplaatst is op de markt in Belfeld t.o
het oude raadhuis. Dit gebeuren is een
hoogtepunt in het jonge bestaan van de vogelwerkgroep Tösse Bös en Maas .

sessenbosje. Deze nestkasten werden door
de scoutingjeugd zelf getimmerd met behulp
van onze leden en ouders. In het najaar werden deze kastjes met de scouting jeugd gecontroleerd en gereinigd. Dit jaar werd in samenwerking met de kinderboerderij Hagerhof
in Venlo de kinderen van basisschool de Komijn betrokken in een natuurprogramma.
Tösse Bös en Maas verzorgde het vogelgedeelte, de kinderen werden nesten, eieren, fotomateriaal e.d. getoond .
Hierna volgde een wandeling langs de nestkasten die in het Patersbosje zijn opgehangen.
De kinderen konden zien wat het verschil is
tussen de diverse nestkasten zoals de mezenkasten en de
bos en steenuilenkast. De nestkasten in het
Patersbosje zijn geleverd door IKL Limburg in
het kader van de actie “Dorpen in het groen”
waarvoor Belfeld is genomineerd. Door deze
nominatie zijn we er ook in geslaagd om de
eerste zwaluwtil in Limburg naar Belfeld te halen.
Naast deze activiteiten vinden er op gezette
tijden natuurfilms of dia voorstellingen plaats.
Ook worden er het hele jaar door wandelingen
gehouden in natuurgebieden, of excursies in
de natuur onder leiding van mensen met kennis b.v over de vogeltrek, zoogdieren, paddestoelen enz.
We beschikken ook over een eigen website,
het is de moeite waard deze eens te bekijken
www.tossebosenmaas.nl al onze activiteiten
staan er op met bijbehorend fotomateriaal.
Ook kan men zich via onze site als lid opgeven.
De actie “dorpen in het groen” wordt afgesloten met de opening van de zwaluwtil, het is
voor ons een eer dat hierdoor “Tösse Bös en
Maas in het middelpunt van de belangstelling
komt te staan. Het is de kroon op de inzet van
alle leden in de afgelopen jaren.

De vogelwerkgroep Tösse Bös en Maas is
ontstaan door de aanleg van de R73, hierdoor
ging veel groen verloren en veel vogels waren
hun nestgebied kwijt. Vogelwacht Limburg
ging toen op zoek naar vrijwilligers in het gebied tussen Roermond en Venlo die mee wilde
werken om de verloren nestgelegenheden te
compenseren. Door Rijkswaterstaat werden er
nestkasten beschikbaar gesteld,
Vogelwacht Limburg benaderde enkele vrijwilligers die de werkgroep R73 formeerde deze
mensen van het eerste uur plaatste de beschikbaar gestelde nestkasten in de buurt van
de nieuwe autoweg R73. Inmiddels is de naam
R73 gewijzigd in vogelwerkgroep Tösse Bös
en Maas, een afdeling van Vogelwacht Limburg met als standplaats Belfeld. Het ledenaantal is inmiddels flink opgelopen en voorzitter Jan Hendrikx begroette onlangs het 50e lid
in ons clublokaal “Den Herberg”in Belfeld.
Verheugend is dat het geen specifieke mannenclub is, er zijn ook veel vrouwen lid. Het
merendeel van de leden komt uit Belfeld, maar
er zijn ook leden uit Swalmen, Reuver, Tegelen
en Venlo.
In het gebied tussen Roermond en Venlo zijn
thans ongeveer 350 nestkasten geplaatst. De
broedresultaten worden bijgehouden en verzonden naar Rijkswaterstaat en de vereniging
“Nestkast” die de gegevens landelijk verzameld. De kastjes worden na het broedseizoen
schoongemaakt en eventueel gerepareerd.
Ook heeft de werkgroep inmiddels een systeem ontworpen waardoor het gebruik van
een ladder tot een minimum wordt beperkt.
Ook de jeugd wordt steeds meer betrokken bij
het controleren en reinigen van de nestkastjes.
De afgelopen jaren hebben we in samenwerking met Scouting Belfeld nieuwe nestkastjes
geplaatst in het gebied Brookkank en het prin-
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HET MARIAKAPELLETJE BIJ DE POOL
De “Pool” is een voormalige groeve van de greswarenfabriek “Houben en Steeghs” (thans Euroceramic). In het begin van de vorige eeuw waren er
in Belfeld nog talrijke kleiwarenfabrieken. Die haalden veel klei uit de grond op het hoogterras langs
de Duitse grens. Een van de eerste afgravingen
lag net voor de steilrand op het landgoed Maalbeek. Hier werd vermoedelijk tussen 1919 en 1922
klei gedolven.

Wie hierover meer weet te vertellen kan contact opnemen met de schrijver van dit artikel. (wimvandiepen@home.nl of 077-4751987)
Sedert vele jaren was het Mariabeeldje uit de nis
verdwenen. Vorige zomer werd door inwoners van
het dorp diverse keren een nieuw beeldje geplaatst.
Veel fietsers en wandelaars stopten erbij en legden
een bloemetje in de nis of staken een kaarsje aan.
Op 4 december wijdde zelfs Dagblad “De
Limburger”een artikel aan dit monumentje en de
merkwaardige gebeurtenissen rond deze plek .
Het gaat om het feit, dat er sinds de zomer van
2010 telkens een beeldje wordt geplaatst,
dat vervolgens enkele dagen later weer is verdwenen . Niemand weet waar de verdwenen
beeldjes blijven, in de “Pool”gegooid, gewoon
meegenomen, vernield ?
In elk geval is al zeker zes keer een nieuw beeldje
geplaatst , dat ook telkens weer heel snel verdween. Een oud-Belfeldenaar die zo’n beeldje
plaatste zei: “Ik ga door, ik heb meer beeldjes dan
ze kunnen jatten”.
Een ander , die ook diverse keren voor een nieuw
Lieve Vrouwtje zorgde , zette zelfs een advertentie
op internet om aan nieuwe beeldjes te komen. Hij
probeerde het vervolgens met een schilderijtje en
uiteindelijk met een uitgezaagd en zelf geverfd
beeldje , dat met een flinke schroef aan de achterwand werd bevestigd.
Kennelijk is dat een goede oplossing ,want dit eenvoudige beeldje staat er nu al weer een aantal
maanden , en is gelukkig nog niet vernield of beschadigd.

Men beschikte in die tijd nog niet over pompen
die goed in staat waren het opkomende grondwater uit de kleiput te houden . Daarom werd deze
groeve al snel verlaten. Er bleef een groot gat achter, dat vol water liep, en vervolgens door de Belfeldenaren “De Pool”werd genoemd. Als spoedig
werd deze plas gebruikt als zwemwater, visvijver
en schaatsbaan.
Op enig moment moet iemand op het idee gekomen zijn om hier een Mariakapelletje te stichten .
Het bouwsel werd gemaakt van blauwachtig gekleurde sintels (een afvalproduct uit de ovens van
de kleiwarenindustrie ). Dit materiaal is in deze
streek in ruime mate aanwezig en werd ook veel
gebruikt bij het maken van Lourdesgrotten bij diverse kloosters in de buurt. Het kapelletje is ongeveer 2,20 meter hoog, 2,40 m breed en 0,60 m diep.
Merkwaardig is dat onze werkgroep tot op heden
geen antwoord heeft kunnen vinden op vragen als:
•
•
•

Ook deze man had overigens al tevoren aangekondigd in elk geval vol te houden tot men het
beeldje met rust zou laten.. “Dat Mariabeeldje keert
terug , desnoods tientallen keren. Daar ga ik persoonlijk voor zorgen”.
Wim van Diepen..
Werkgroep Kruisen en Kapellen Belfeld.

Wanneer en door wie is dit kapelletje geplaatst ?
Waarom is het geplaatst.
Zijn er nog foto’s met het oorspronkelijke
beeldje in de nis?
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WINNENDE TUINTJES
1. Thijs Coppes - Broekstraat 18
2. Lei Derks - Oranjeplein 2
3. Fam Simons - Emmastraat 24
De winnaars hebben als prijs een toegangskaart voor de Floriade 2012 ontvangen.

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

5

n

Jaargang 10

n

nr. 2

n

december 2011

DORPSRAAD PROJECTEN
De navolgende activiteiten hebben dit jaar plaatsgevonden:
13 januari:

inspreken veiligheidsplatform gemeente Venlo.

16 januari:

nieuwjaarstreffen. Uitreiking Good Gedoan aan dhr. H.van den Ham

14 februari:

opening nieuwe NS station te Venlo.

1 maart:

overleg werkgroep Dorpsontwikkelingplan 2020.

22 maart:

boomplantdag Wambachgroeve Tegelen.

31 maart:

Venlo markt. Informatie uitwisseling met de Venlose gemeenteraad.

2 april:

prikdag zwerfvuil in Belfeld.

5, 12, 13 april en 19 mei: behandeling aangevraagde vouchers 1ste tranche.
14 april:
		

halfjaarlijks overleg met Belfeldse raadsleden, Centrum promotion, Hamar
bestuur, Woonservice Urbanus en Stichting Brookkank.

18 april:
		

Informatie uitwisseling met college van burgemeester en wethouders, leden 		
gemeenteraad, wijkoverleggen en betrokken ambtenaren gemeente Venlo.

4 mei:

overleg met de afdeling sport omtrent de aanvraag vanbouwvergunningen.

10 mei:
		

overleg gemeente in verband met de uitvoering van wandelpaden in het kader van
"knopenlopen".

Juli: 		

eindelijk herplaatsing van het informatiebord op het Koninginneplein.

9 augustus:
		

aanwijzen opstelplaats op de Markt van de zwaluwtil gezamenlijk met
initiatiefnemers en gemeente.

28 augustus:

viering 60 jarig bestaan buurtvereniging Helpt Elkander.

Augustus:
		

aanvang nieuwbouw Tolbrug over de A-73 tussen de Oude Tolweg en de
Maalbeekerweg.

September:
		

aanvang aanleg wandelpad langs de Maas tussen de stuw en Van Hoorn.
Realiseren van een wens uit het Dorpsontwikkelingsplan 2005-2015.

5 september:

overleg omtrent de "Sportieve omgeving Belfeld"

20, 22, 27 en 29 sept.:

behandeling aangevraagde vouchers 2de tranche.

24 september:
		

uitreiking prijzen aan de prijswinnaars van de deelnemers van het project
"mooiste tuin". De winnaars waren : Familie Derks, Familie Simons en dhr.Coppes.

Oktober:
		

enquete op de website omtrent de naamgeving van het nieuw te maken plein bij
de Hamar.
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Kerstverhaal
Het kerstverhaal zoals de evangelist Lucas het ons vertelt, is overbekend. Het is met onze herinneringen meegegroeid als de huid rond ons lichaam. We hebben het zo dikwijls gehoord in
liederen en vertellingen, we hebben het uitgebeeld gezien in allerlei taferelen en kerststallen.
Het gevaar zit er in dat we blijven hangen bij het verhaal en daarvoor is het niet geschreven. Het
evangelie is geen sprookjesboekjes.
Het kerstverhaal is net als het werk van een kunstenaar. Niet wat op het schilderrij staat is van
belang, wel wat er achter zit. Als we niet kunnen doordringen tot de ziel van het kunstwerk zijn
we beter af met een foto. Het komt er op aan dat we de sfeer proeven die de kunstenaar daar
heeft ingelegd, dat we de doordringen tot de ziel van het kunstwerk.
Ook hier zijn het niet de herders en de engelen en de volkstelling die het kerstverhaal uitmaken.
Het is de ziel van het verhaal, de diepere zin… Dat God, de alomvattende, ons tegenmoet komt
in de simpele dingen van ons leven.
Bekijken wij ons leven zelf eens als een kunstwerk: eens verder durven kijken dan de materiële
belangen waar we ons zo druk over maken. Verder kijken dan al het opgepepte en kunstmatige
waardoor we ons laten vangen.
En proberen wij dan om in ons eigen kleine leven de toegevoegde waarde te ontdekken, de zin
en de betekenis de zin en de betekenis van ons verblijf op deze planeet, van onze korte wandeling door de tijd en dan komen we terecht bij de andere: de vervulling van ons leven ligt niet in
onze eigen persoon, maar bij de andere, bij onze tochtgenoot of tochtgenote, bij onze kinderen,
bij de mensen waarvoor we iets betekenen zonder dat we het weten misschien, mensen ver
weg of dichtbij. Het is die zone, in die dimensie van ons bestaan dat god ons tegenmoet komt.
Je zult een kindje vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.
Even concreet als een boreling, even alledaags als de doeken waarin het gewikkeld is, komt
God ook vandaag in ons leven. We vinden Hem in de tedere zorg voor elkaar, in de kleine dingen waaruit ons leven is opgebouwd. Ze zijn als zovele kostbare stukjes dagelijkse wekelijkheid
die telkens een venstertje kunnen zijn dat een kijk geeft op een stukje eeuwigheid, op een
stukje hemel waar de oude boodschap weer hoorbaar wordt: eer aan God, dat is de ziel van
ons bestaan. Dat is de vrede voor alle mensen die Hij zo liefheeft.

Kerstkind

Geboorte

Nu is het nog nacht het is stil donker
Slechts hier en daar
Een ster aan de hemel.

Ik was met kerst naar de mis geweest,
De klokken luidden helder, ik had de kerststal
Blij bezocht en stille nacht gezongen.

De aarde rust
De zaadjes in de grond wachten
Een laagje sneeuw ligt op het land

Ik had met kerst van de wijn geproefd,
de kerststollen gesneden de koffie naast
de koek ge morst.
En stille nacht gezongen.

Een kerstkind huilt
Ook jij bent klein
Een kind van God.

Ik was met kerst naar mijn bed
Gegaan met tranen in mijn ogen.
Ik had het laatste nieuws gezien,
Geen stille nacht gezongen.

Je mag groeien bloeien
Veel vruchten dragen
Straks als de winter voorbij is.
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Sloop Hamar

???
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Zwaluwtil
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PROEF GESCHEIDEN
INZAMELEN FRITUURVETTEN
EN ELEKTRISCHE APPARATEN
Ondergrondse container op Muldersplein
In oktober is in Belfeld een half jaar durende proef gestart met het gescheiden inzamelen van frituurvet, frituurolie en elektrische apparaten. Van oktober tot april kunt u op het Muldersplein uw gebruikte frituurvetten en –oliën en afgedankte elektrische apparaten gescheiden inleveren. Daarvoor
is een speciaal ontwikkelde afvalcontainer geplaatst.
De meeste mensen gooien gebruikte frituurvetten en frituurolie in de grijze afvalbak, waarna het
naar de afvaloven gaat om te worden verbrand. Maar wist u dat deze spullen erg geschikt zijn om
er biobrandstof van te maken? Deze biobrandstof wordt gemengd met gewone benzine en diesel,
waardoor er een milieuvriendelijkere brandstof ontstaat (minder productie van CO2 en fijnstof).
Hiermee wordt bovendien een behoorlijke hoeveelheid ruwe aardolie bespaard.
Hetzelfde speelt bij afgedankte elektrische apparaten. Grote apparaten als koelkasten, ovens en
televisies worden meestal wel apart aangeboden of ingezameld. Maar de kleine(re) apparaten zoals
staafmixers, broodroosters en boormachines worden nog vaak in de grijze bak gegooid. Dat is
doodzonde, want in deze apparaten zitten veel bruikbare grondstoffen als ijzer, aluminium, koper
en zelfs goud en zilver. Door deze apparaten apart te houden en uit elkaar te nemen kunnen vrijwel
al deze materialen opnieuw worden gebruikt. Dat bespaart veel grondstoffen en energie en daarmee dus geld.
Waarom deze proef?
Aan de hand van de ervaringen met de proef wordt
bekeken of de afvalcontainer op het Muldersplein
voldoet en de inzameling succesvol is.
Als dit het geval is wordt het aantal
afvalcontainers in de hele gemeente
fors uitgebreid.
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Een dubbelkruis in
het Patersbos te Belfeld
Wie vanaf de Prins Frederikstraat in Belfeld naar het Patersbos wandelt, ziet precies bij het begin van dat bos aan de rechterkant een
merkwaardig veldkruis. Dit kruis staat in een voormalige kippenren aan
het einde van een boomgaard. Het terrein is eigendom van Jo Peeters.
(de kastelein van het vroegere café “De Boer”aan de Bolenbergweg).
Omstreeks 1980 werden rond het oude kerkhof van Belfeld aan de Urbanusweg werkzaamheden verricht. Zo kwam er een andere toegangspoort en diverse vervallen graven werden geruimd. Jo Peeters kwam toen op het idee in zijn tuin een veldkruis op te richten en vroeg toestemming om daarvoor een smeedijzeren kruis van het oude kerkhof te mogen gebruiken.
In feite waren er twee van dergelijke kruisen beschikbaar, maar helaas was er één zodanig
beschadigd, dat het niet meteen bruikbaar was. Vervolgens maakte Jo van een oude houten
elektriciteitspaal een kruis, het smeedijzeren kruis met corpus werd schoongemaakt, opgeverfd en bevestigd op het grote houten kruis.
Wie goed oplet, ziet aan de ornamenten van het ijzeren kruis—knekels en doodshoofden—dat
het hier inderdaad gaat om een kruis dat afkomstig is van een kerkhof. Daarna kreeg het geheel een plaats aan de bosrand in de achtertuin van Jo.
Waarom juist op deze plek? In vroeger tijden lag hier een kruising (“kruuts”) van zandwegen.
Via deze kruising konden arbeiders uit Belfeld, het gehucht Bolenberg en het dorp Reuver de
vlakbij gelegen gresbuizenfabriek bereiken. Dit bedrijf ligt er nog steeds en heet nu “Euroceramic` .Het is de laatst overgebleven gresbuizenfabriek van Nederland! Als de arbeiders die
kruising passeerden op weg naar hun werk sloegen zij vaak een kruisteken (“ein kruuts”-volgens Jo Peeters.).
Al snel nadat het nieuwe veldkruis was opgesteld, begonnen buurtbewoners er bloemen en
kaarsen bij te zetten. Jo maakte daarom ook nog een speciale overdekte standaard erbij en tot
op de dag van vandaag zijn er nog geregeld mensen die zorgen voor een versiering bij dit monumentje.
Het tweede kruis werd overigens opgeslagen bij de gemeente Belfeld en rond 1990 ging het
naar het depot van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal .Vervolgens werd in 2000
een nieuwe bestemming gevonden voor dit kruis. Het werd keurig gerestaureerd en staat nu
bij de ingang van het nieuwe kerkhof van Beesel.
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DUISSE MEI (DEIL TWIEJ)
In de veurige oetgave hebbe weej uch al eine
haop spelkes van vruuger vuurgesteld.Natuurlik
waas det neet compleet, der ware zoë vuul spelkes, men noom en had de tied der veur um ôre
langk op de straot te speule. De jonges speulde
auch nog de volgende spelkes:
Piep de keij
Eine stapel stein waort opgestapeld en baove
op kwaam de piep te ligge, eine speciaal oetgezochte stein. Zeve maeter van de piep woort eine
streep getrokke en men môs probere de piep van
de stapel te goeie.Had men gegoeid den mos
men beej de eige stein blieve staon. Eine waas
bewaker van de piep en mos as de stapel um gegoeid waas deze wir opbouwe. Waas der dao mei
klaor den môs der probere emus te tikke dae den
wir bewaker waas. Goeide men allein de piep der
van aaf den waas men vreej en heufde ze neet te
renne um aafgetikt te waere. Dit spel waas neet
zônger gevaer, de stein vloge dich letterlik um de
oere as men beej ziene eige stein sting.
Boekspringe
Dit spel waort door een aeve aantal jongens gespeuld. Den ierste jong sting gebaoge taege de
moer de angere maakte ein rij achter um in dezelfde houding.Men môs zich stevig vas haaje
angers kiepde het geval um. Men môs probere
um allemaal op de rugge van de taegepartie te
springe. Lukte det den deej men het bekende
rijmpje opzegge: roebe – doebe – doeb –ertesoep
Hamer, sjier , mets of rekesteel. Met de hangk
woor der den ein symbool oetgegebeeld det veur
ein van de veurwerpe sting. Woor het good geraoje den waas den boek aan de beurd um te
springe.Det waas uach as der eine van den boek
aaf veel. Gooie springers en flink gezatte jongens
ware in het veurdeil.
Waas het fout of zakte de boek door de kneën
den waas men nog ens aan de beurt.
Dobbe
Dit spel weurt door jôngens en maedjes gespeuld.
Neudig ware eine tol en ein smik. In het touw van
de smik waort meistal ein aantal knûppe in ge-
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maakt. Het moeilikste waas um de tol dreijend op
de straot te laote belande. Dit kôs met de smik
maar auch met de vingers.Auch woor de tol in de
losse zangk gezatte en den met eine helle slaag
in bewaeging gebrach.
Dreijde de tol einmaol den môs men probere dae
zoë langk meugelik aan het dreije te haaje. Der
ware twiej saorte dobbe, eine dae der oet zoog
as eine kaegel en eine zoog der oet as eine paddestool.. De letste stong auch bekend as roetefletser umdet der nogal ens door de loch vloog.
Um de tol slietvas te make woor der onger ein
klompenaegelke in gehauwd. Natuurlik waas het
ein veurdeil det der biejnao gen verkier euver de
waeg kwaam.
Wae haet den bal
De maedjes staon op ein reij langs elkaar en
haaje de heng op de rugk. Op vief maeter vur de
riej steit ein maedje det door het aaftraeje waas
aangeweze. Het aaftraeje gebeurde door op eine
bepaalde aafstand nao elkaar toe te laope voot
taege voot. Degene dae den angere op de tiene
trooj waas de winnaar. Men moch auch de voot
dwars zette as men zoog det men aan het verleze
waas. Zoë begôste vuul spelkes in het dûrp. ’t
Maedje det môs beginne sting met de rugk nao
de kinger.Het goeit met de rugk nao de kinger
staond eine bal richting kinger. Ein kingk griep
den bal zoë vlot meugelik en verbergt dae op de
rugk.Den woort der geroope bal bal bal wae haet
den bal en het kingk môs den raoje wae den bal
had. Waas het good geraoje den môs het maedje
det den bal had vur de reej gaon staon.
Trumpe
Ein platte plevuus woor op de grongk gelag en
zo’n 6 maeter dao vanaaf eine streep getrokke.
De plevuus waas d’n trump.Beej het begin van
het trumpe lag iddere deilnemer het zelfde aantal
munte op de trump. Dit waas meistal kleingeld
in dae tied det der getrump woor hieel gebroekelik. Ze woore met de munt nao baove gelag.
De bedoeling waas um met eine stuiter vanaaf de
perk goeiend zoë doen meugelik beej de trump
te komme Maar op die positie woort men natuur-
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lik auch weggekets..Loog men der het doenste
beej den moch men met de stuiter rech op staond tusse doem en wiesvinger vas haajend op
de munten laote vallen. Kiepde die um van munt
op kruuts den ware die munte vur den speuler.
Vele zeej echter wir teruuk op munt den waas de
volgende speuler aan de beurt.
Perkske staeke
Dit kôs gespeuld waere met 3 of 8 persoene.
Men trok eine streep in de gladde zangk van 50
centimaeter. Op ziej trok men twiej dwarslienkes.. Zes maeter van dit figuur kwaam der nog
eine streep, waorop de deilnemers ginge staon.
Um de beurt probeerde men ein geldstuk op de
perk, (de in het zangk getrokke lïen ) of in idder

Wea wêt nag...
Wea wêt nag, det men van d’n boëswink sjprook
van d’n hamel en van d’n bôgeskook
Of van de onfermentelikke raengers
en van de zêkdimpel en de aengers
Weit geej det nag net zoë good as ig,
Den ziet geej unne echte vrugere Belvense, allig
Kent ge nag trömpe of perkske sjteake
van lank verovere, dobbe, reipe of boeksjpringe
En huurt ge nag de jônge maedjes zinge
van ,,Ringele, rangele rozen, of van de ,,kroenekrane”
Ze zônge van noa ,,Ingeland vare” en van de ,,Sjwarte sjwane”
En van ,,Johanna sass auf einem Stein
und kämte sich die Haren fein”
‘t Klink nôw get unnuzel misjien, det wil ig kwiëd
Maar toen waas ut waal nag eine röstige tied
Maar: weit geej det nag net zoë good als ig,
Den ziet geej enne echte vrugere Belvense, allig
Wea kent nag ut Duvels of Sint Anna’s gaat
Wea vng d’r beej de zallef van Bagges Betje baat
Wae kent nag de Hoepse Nel en Krômbach Hoep
En wae had neet lômpe Sôf ens op de sjtoep
En wae kocht t’r nag ein iëske beej vrouw Sjaak
Aug ein glaeske beer beej Ben van Hein haet minnigein gesjmaak
En de jeug oot gaer ut knaagbroed van Sasse Giel
En de kachels....die brandde dank zij Goesses Graet of Kaole Wiel
Weit geej det nag net zoë good as ig,
Den ziet geej unne echte vrugere Belvense, allig
Ut Sjniederke verkoch kerremels en aetpepeer
En Baer van de Böts deej in potluuj en sjriëfpepeer
Tienke dreef ein winkelke in gruttersware en anger kleinigheid
Tant van Sjpee verkoch Koheintjes van de beste kwaliteit
Veur de raukeswaar môs men nao Krane Kuub toe loupe
Beej de koonkurent, beej Wienforts Grit kôsse utzelfde koupe
Keunings Kuub repareerde laars en sjoon
en Mieneke môs ut bezorgwerk doon
De witte van Simons had ein fietsezaak
en deej in minnige fiets ein nieje sjpaak.
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geval binne de twiej dwarsliene te goeije.Degene
dae het doenste of op de perk loog meugde het
geld det boette de liene loog behaaje en de munte die binne de perke looge in de hangk rammele
en in de loch gooije. De geldstukke die op kruis
vele ware auch vur um. Met de op munt gevalle
munte ging de volgende door toët det der gen
munte miër euver ware.
Zoë verbrachte ôzze opa en oma heure vreeje
tied. Wae ken der zegge wat ze euver hônderd
jaor zulle sjrieve euver spelkes vur boete in 2011.
Het leefste nog in de durpskrant….
Jaomer, ich zal het neet mier laeze,
Harie

Ein fietseplaetje waas toen nag verplich
Zoë neet, den kwaam ze vur ut gerich
De lame Pier leep met ziene kiets door waer en wink
Verkoch nalde, sjpelde, knöpkes en get link
De Lange van Pau Thisse, woenend achter Bertus en Gôn
Verkoch toen verse hieringe oet de tôn
Dao zoogse d’r in Belvend miër meij loupe
Leike van Rijnders Kuub, dae deej d’r aug verkoupe
De Witte van Hoeze zorgde vûr de vrach
en haet hiel get pekskes noa Venlo toe gebrach.
Weit geej nag net zoë good as ig,
Den ziet geej enne echte Belvense, allig
D’Elshout, ut zuver Baekske en de Aolsbaek,
de Hölter Brök, de Sjoarf of Sjellekesbaek
‘t Meiste is t’r nog, maar wae went kent nag alle name
Ig gaef toe, ‘t is aug hiël get, alles same
Of de aaije Knaap, wae kent die nag
Of wae is al ens door Tölkes An of Wulm noa Baolder toe gebrag
Wae haet oëts van de firma Röss gehuurt
Of wae haet zig nag op de Sintelbaan oëtgekuurt
Wae heat zig al ens met de buks van Rosalie gemaete
As hae beej eur aan de proeme haaij gezaete
Wae kent nag de Mölder of Sjtaeves Handrie
De Kriemer, Sjreurs Henneske of Möskes Handrie
Tuunke, Sjilder Gerritje of de siagaren van Jandré
De Sjnoei, Wiemke, Drikus van Dure of Druuk van de Pannesjop
Hens van Heinke, Wienands Huubke, ig num d’r zoë maar ein deil op
Of Sjtaeves Giel, Hannes van den Berg of Pierre de Kapper
Pierre waas niej in Belvend, en makte idderein geit knapper
Aug Anna van Deurzen kôs d’r waal get van, en haet hiel lang
gebroek gemaak van sjpiritusbrander en kröltang
En den Bert, Mie en Pietje van Peulen neet te vergeate
Dao heat minnigein lang op de sjtool gezaete
Weit geej det nag net zoë good as ig,
Den ziet geej enne vrugere Belvense, allig
Ut vetfebriekske en ut laerfebriekske, det waas vruger
Ben En traut, Ties Verdonk en café Kruger
Allemaol zakeluuj oët daen tiëd
Hoezes Thei, sjlegterie Jacobs en de twie sjmeej
Aug die huurde d’r allemoal beej
Net zoë good als Mechel en de waegbrök
Ig dink d’r gaer aan en aug dök
En weit geej det nag bienao allemaol net zoë good als ig,
Den ziet geej unne echte vrugere Belvense, allig.
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EVEN
VOORSTELLEN
Kent U de “ Welfare” nog?
Welfare is een activiteit van het Rode Kruis.
Veel mensen kennen het Rode Kruis door de
internationale hulpverlening en van hulp bij
nationale rampen… maar we doen veel meer.
Door het organiseren van sociale activiteiten
wil het Nederlandse Rode Kruis het sociale
isolement van mensen doorbreken, eenzaamheid verminderen en zelfredzaamheid vergroten.
De Welfare activiteiten in Belfeld bestaan inmiddels ruim 40 jaar. In de beginjaren kwamen de vrijwilligsters (vooral een vrouwenaangelegenheid) bij de deelnemers thuis.
De belangrijkste activiteit was toen handwerken met ouderen en gehandicapten.
De vrijwilligsters zorgden voor wat hulp en
voor de materialen.
Ook nu nog worden er enkele mensen thuis bezocht om handwerkmateriaal te brengen en
voor een bezoekje. De laatste jaren wordt er vooral gewerkt met een groep die één keer in de
veertien dagen op donderdagmiddag bijeenkomt in “’t Pronkeppelke” . De deelnemers worden zo nodig opgehaald en weer thuisgebracht.
Het accent is in de groep vooral komen te liggen op het sociale aspect, een stukje gezelligheid,
een praatje maken, een spelletje doen, bijvoorbeeld rummikub of kaarten , maar ook wordt er
door sommigen nog steeds gehandwerkt. Andere leuke bezigheden zijn bijvoorbeeld wenskaarten- en sieraden maken of een middagje kienen.
Ieder jaar, meestal rond november, worden wij door de plaatselijke supermarkt in de gelegenheid gesteld onze spulletjes te verkopen. Met de opbrengst worden weer nieuwe materialen
gekocht en af en toe iets leuks georganiseerd voor de deelnemers.
Helaas vertoont het aantal deelnemers in Belfeld een dalende lijn wat ook wel zijn oorzaak
kan vinden in de vele activiteiten die in ons dorp door diverse instanties worden aangeboden.
Nieuwe deelnemers zijn dan ook van harte welkom; hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Als u meer wilt weten over dit project in Belfeld , neem dan even contact op met een van
onderstaande vrijwilligsters.
Mariet Hunnekens tel:0774751769
Nellie Geurts tel:0614538835
Marij Cox tel:0774751895
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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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