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Beste
dorpsgenoten,
Vliegt de tijd bij U ook zo snel voorbij?
Afgelopen winter begon heel zacht,
daarna volgde veel regen en daarna was
er zelfs even kans op een Elfstedentocht.
Met de vastelaovend voor de deur waren
wij daar helemaal niet mee bezig. Voor
ons, als prins en z’n ‘vrouw’, vlogen deze
dagen voorbij. Wat een geweldige tijd
hebben wij meegemaakt! Vlogen deze
dolle dagen al in sneltreinvaart voorbij,
ook de dagen en weken daarna leek de
tijd wel te vliegen. En zie nu hier de eerste
dorpskrant van 2012 is alweer een feit,
de klok is alweer een uurtje verzet en we
mogen met de zomertijd weer genieten
van meer zon en licht. Ook deze krant
hebben wij weer weten te vullen met leuke
verhalen en interviews. In deze krant een
noodoproep van de verkeersbrigadiers en
een interview met Sjraar Steeghs, de man
die de afgelopen 30 jaar o.a. Sinterklaas
met paard en koets ophaalde. Een ander
bekende naam die werd geïnterviewd
was schietsporttalent Pea Smeets. En
de dorpskrant ging deze keer op bezoek
op een bijzondere locatie. Uiteraard vind
u ook in deze krant weer een column
van Har, een vertrouwd artikel van de
werkgroep Kruisen en kapellen en een niet
te missen puzzelpagina.
Tenslotte wil ik afsluiten met het
bedanken van Margo Ruhl en Wilma
Tübing-Brekelmans, zij hebben zich jaren
belangeloos ingezet voor het dorp, maar
vonden het nu tijd om de Dorpsraad te
verlaten.
Stephanie Kox
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OPGERUIMD STAAT NETJES

De carnaval is voorbij en in de garage van Harie stonden nogal wat resten verf of een substantie
dat vroeger verf geweest was. Overgebleven van de carnavalsoptocht. Aangezien de welbekende
milieuwijzer wegbezuinigd is moest er een telefoontje gepleegd worden naar het wereldberoemde
stadskantoor.
Het meisje aan de receptie wist Harie mee te delen dat er inderdaad geen chemiecar meer in
Belfeld op de vertrouwde zaterdagmiddag aanwezig zou zijn. Maar trots deelde het mede dat het
chemie afval thuis afgehaald zou worden. Wat een service dacht Harie en belde vol goede moed
het opgegeven telefoonnummer op. Hier stond hem een nogal wat norsere tante hem te woord
die wist te vermelden dat het meisje aan de receptie er geen verstand van had en zo iets echt niet
mocht vertellen.
Het chemie afval moest naar de stort in Blerick gebracht worden. Harie probeerde nog te zeggen
dat niet iedereen met een potje verf of t.l lamp naar Blerick zou rijden en dit weleens in den dreksbak
zou kunnen belanden maar de verbinding was al verbroken. Nou dan maar op naar Blerick met de
zooi. Gelukkig kan Harie deze rit door de week maken en hoeft hij niet op zaterdag in de rij voor het
omslagstation aan te sluiten.
Bij de stort de auto netjes voor de slagboom geplaatst en mij gemeld aan het loket. Hier kreeg ik
niet de mogelijkheid om te zeggen waarvoor ik de verre reis naar Blerick ondernomen had. Keihard
klonk er vanuit een luidspreker dat de auto een stuk naar voren moest want de onbekende persoon
kon het nummerbord niet lezen.
Toen Harie het loket liet weten dat hij niet de al iets oudere auto naar het overslagstation kwam
brengen maar verf werden de spieren in de nek bij het mannetje aan het loket al wat dikker. De auto
werd naar voren gezet en het loket vertelde mij dat ik 4 euro moest betalen voor het hout. Harie
dacht: het gaat nu pas echt leuk worden en betaalde trouw de 4 euro. Maar ook dat was fout. Er
moest gepind worden. Helaas lag het pinpasje thuis op het aanrecht en het loket moest het toch
doen met die 4 euro. Toen Harie hem vroeg waar hij de verf moest afleveren kwam de mededeling
dat chiemies afval gratis was. Hij gaf de 4 euro aan Harie zijn vrouw.
Dit had hij echter niet meegekregen, dus toen hij de 4 euro terug vroeg was er al behoorlijke dikke
lucht. De stoom kwam bij het loket uit de oren. Maar het werd nog erger, Harie wist nog niet waar
hij de boel moest laten. Het loket vertelde voor het heuveltje links, links. Toen Harie voor de derde
keer vroeg of hij het heuveltje over moest was het loket op zijn kookpunt beland. Een bladzijde of
drie Venlose woorden die hij nog niet kon galmde uit de luidspreker.
We hebben de verf netjes op hun plaats gezet en ondanks de wereldreis had Harie toch een prettig
voorjaarsgevoel toen hij naar huis reed. Maar of dit de bedoeling is van de slogan hou van Venlo
hou het schoon, de toekomst zal ook dit ons wel leren
Harie
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GEMEENTEPAGINA
STADSWINKEL VENLO

te worden zoals bij het oude telefoonnummer
van de gemeente. Het is de bedoeling dat alle
gemeenten in Nederland straks eenzelfde telefoonnummer hebben: 14 gevolgd door netnummer, bv. Den Haag 14 070. Naast een
centraal telefoonnummer heeft de gemeente
een algemeen e-mailadres: info@venlo.nl.
Hierdoor komt u nooit bij het verkeerde loket
terecht.

De openingstijden van de stadswinkel zijn op
alle werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur en op
donderdag van 8.00 tot 20.0 uur. Om wachttijden te voorkomen en iedereen zo snel en efficient mogelijk te helpen, werkt de stadswinkel op afspraak. Hierop zijn enkele praktische
uitzonderingen, namelijk inzage van stukken,
spoedaanvragen reisdocumenten en rijbewijzen, afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen, naturalisatie, eerste vestiging uit het buitenland, parkeerontheffing binnenstad voor
bedrijven, betalingen en de aangifte van geboorte. Een afspraak maken kan via www.
venlo.nl/afspraak of telefonisch via telefoonnummer 14 077 (vijf cijfers, geen netnummer
draaien)

DIENSTREGELING VEOLIA
Voor informatie over de vertrektijden kunt u de
dienstregeling op de haltepaal raadplegen.
Ook kunt u een busboekje kopen a € 1,00. Per
post bestellen kan ook, dit kost € 3,50, zie de
website van Veolia. www.veolialimburg.nl

Regel uw zaken digitaal
Uittreksels uit de GBA (gemeentelijke basis
administratie) en Burgerlijke Stand zijn digitaal
(www.venlo.nl) aan te vragen. Ook een verhuizing binnen de gemeente kan via internet
doorgeven worden. De zaken via internet regelen is goedkoper, men hoeft niet naar de
stadswinkel en internet is 24 uur per dag beschikbaar.
Dienstverlening op locatie
Vanaf 1 december maakt de gemeente twee
keer per jaar een afspraak bij de verzorgingstehuizen in alle staddelen om ter plekke de gemeentelijke dienstverlening aan te bieden.

SERVICENUMMER GEMEENTE VENLO
De gemeente Venlo heeft een algemeen telefoonnummer: 014 077 (14+ netnummer!)
Dit telefoonnummer heeft maar vijf cijfers en
kan vanuit heel Nederland gebeld worden.
Er hoeft geen netnummer of 359 voor gedraaid
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EENZAME ZEBRA ZOEKT OPPAS
De zebrapaden op de Broekstraat en de Prins Frederikstraat dreigen onbemand te raken in resp. het
nieuwe schooljaar en de nabije toekomst. Na allerlei oproepen is dit bericht in de Dorpskrant de laatste
mogelijkheid om mensen te vinden, die onze kinderen veilig naar de overkant van de straat helpen; aldus
de verkeerswerkgroep van BS KOM.MIJN.
Er moeten in "os Belvend" toch mensen te vinden zijn, die 20 minuten van hun tijd kunnen en willen besteden aan de veiligheid van ons kroost! Het gaat om slechts 4 momenten per schooldag en zoals bij alle
klussen geldt "vele handen maken licht werk". Dus....hoe meer aanmeldingen, hoe minder vaak iemand
ingezet hoeft te worden. Elke inzet telt. Ook al kunt u maar één keer in de maand. Voor kinderen van brigadierende ouders is opvang geregeld. Dus dat is geen belemmering!
Voor nadere informatie kunt u zich wenden aan Wiel Kurstjens en Pia Janssens van de verkeerswerkgroep.
Tel. 077-4758049.
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INTERVIEW SJRAAR STEEGH
zorgd. Hij heeft ook veel voor Orbain gereden, bijvoorbeeld de boerenbruiloft in Venlo en de optochten in
Venlo en Tegelen. Sjraar heeft nooit problemen gehad
met de paarden, het verliep altijd prima. De paarden kregen ook geen kappen op de oren, zij schrokken niet zo
gauw en vertrouwden Sjraar helemaal. Sjraar is in het
bezit van een Duitse jachtwagen die zo rond de 100 jaar
oud is. Een probleem is wel de regen. Als de koets nat is
geworden, moet het fluweel zorgvuldig droog gemaakt
worden. Met de kap dicht rijden, vindt Sjraar maar niets.
Sjraar is met paarden opgegroeid. Als kleine blaag
schoot hij al op de autoped richting paarden. Natuurlijk
was hij lid van de ruiterclub en zat hij ook nog in het bestuur van de Onderlinge Paardenverzekering. Deze is
inmiddels opgeheven, omdat er te weinig paarden zijn in
Belfeld.

Op een dinsdagavond staat het bezoek aan Sjraar
Steegh op het programma. Sjraar woont op de Bolenbergweg en is uiteraard bekend in Belfeld en omstreken
door zijn grote hobby, de paarden. Aangezien we achterom binnen moeten komen, krijgen we al snel genoeg
de geur van de edele viervoeters in onze neus.
Bij binnenkomst in de goede kamer valt ons al meteen
het pronkstuk van de kamer op: een geweldig mooie
haam, helemaal compleet. Vol trots vertelt Sjraar dat hij
die zelf gemaakt heeft. Werkelijk iets om trots op te zijn.

Prachtig was vroeger het paardenschatten bij de Kromme Hein voor de deur. Als men een hele middag paarden
wilde zien, moest men daar gaan kijken. Het zou zo maar
kunnen dat er meer ezels dan paarden in Belfeld zijn, zo
werd er met een knipoog vastgesteld.
Momenteel bezit hij nog twee Friezen en twee pony’s. De
pony’s zijn drachtig dus zullen het er spoedig meer zijn.
De pony’s zijn puur voor de hobby, hier wordt niets mee
gedaan. De paarden daarentegen, worden op een mooie
dag nog wel eens aangespannen en dan gaat Sjraar met
een prachtig span uit rijden. Chris Dings, vriend van Sjraar vanaf de schoolbanken, gaat regelmatig mee en dan
wordt er gepraat over de goede oude tijd.

De redactie van de Dorpskrant is echter niet naar Sjraar
gegaan om het interieur van de kamer te bekijken. Er is
een geheel andere reden. Sjraar heeft 30 jaar letterlijk en
figuurlijk de kar getrokken bij de boerenbruiloft. Dit vond
hij lang genoeg en hij besloot te stoppen. Met een beetje
pijn in het hart. Het is enorm veel werk om de koets klaar
te maken voor de optocht. Vroeger werd de koets door
de vrouw opgesierd, maar nu staat hij er alleen voor. Na
afloop van de optocht moet er van alles gewassen worden. Ook de paarden vragen dan aandacht. Ze zijn erg
bezweet, ze worden afgespoeld en met een zweetmes
afgetrokken. Sjraar is inmiddels 78 en de jaren beginnen
nu toch wel te tellen. Hij wil nog eens benadrukken dat
hij het fijn vond om met de koets het boerenbruidspaar
door het dorp te rijden.
Francien en Huub Bloemers waren zijn eerste bruidspaar. De boerenbruiloft werd toen georganiseerd door
de buurtvereniging van de Bolenberg. Het laatste bruidspaar deed het hartstikke goed en de veren van de koets
zijn door hen nog eens uitgebreid getest. De Belhamelkrant werd tevoorschijn gehaald waar 22 bruidsparen in staan. De eerste twee jaar reed Sjraar met een
Gelders paard, daarna altijd met een Fries. Het laatste
paard heeft het 12 jaar volgehouden. Het is een uitstekend paard en niet snel van de wijs te brengen. Vroeger
liepen er veel meer paarden mee met de optocht, maar
dat werd toch wel wat gevaarlijk. Het bleef uiteraard niet
alleen bij de boerenbruiloft waarbij gereden moest worden. De nodige trouwpartijen, Sint Nicolaas, de Prins
inhalen en zelfs begrafenissen werden door Sjraar ver-
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Ondertussen zijn de fotoalbums op tafel gekomen en
kunnen we genieten van prachtige foto’s. Het zijn echt
prachtige plaatjes van bruidsparen, optochten en dergelijke. Aandachtig worden de foto’s bekeken door twee
paardenleken wier mond openvalt van bewondering.
Wat hebben we in het dorp toch mensen met mooie
hobby’s. De klok werkt echter in ons nadeel en we moeten afscheid nemen van Sjraar Steegh. We bedanken
hem hartelijk voor de tijd die hij voor de dorpskrant beschikbaar heeft gesteld.
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JEU DE BOULE
Vandaag ging een gedeelte van de redactie
naar een sport in Belfeld die bij veel mensen
nogal wat vraagtekens oproept. Natuurlijk
werd de afspraak gemaakt voor een dag,
dat het stervends koud was. Het was dan
ook aangenaam dat we even op de entresol
bij konden komen en van het spel konden
genieten.
Wij hadden een afspraak met Ad van Duinen,
voorzitter van deze club. De jeu de boules club
valt onder de katholieke bond voor ouderen. In
Belfeld is deze vereniging uiteraard "Sint Urbanus"
genoemd. Momenteel spelen er 18 ouderen al of
niet fanatiek Er wordt puur voor de lol gespeeld,
er is geen competitie.'s Zomers speelt men buiten
op een baan bij de voetbalclub en 's winters op
de entresol. 's Zomers wordt alleen gespeeld met
goed weer, als het regent rolt de bal niet. Het
voordeel van het buiten spelen is dat men door
de lucht kan gooien, hetgeen uiteraard op de
entresol niet mogelijk is. Buiten spelen heeft meer met kracht te maken, binnen laat men de bal
meer rollen. De vrouwen spelen daarom liever binnen.
De vereniging bestaat al ruim 16 jaar. Dit is al een hele tijd. Normaal spelen ze met 4 personen tegen
elkaar, maar de indeling hiervan ligt aan de opkomst.Die is uitstekend. Ook hier hebben de dames
de overhand. Door de vrij hoge leeftijd van de groep is er natuurlijk wel veel verloop. De oudste
deelnemers zijn ver in de 80. Vooral de laatste jaren heeft de club afscheid moeten nemen van veel
leden.
Bent u lid van de ouderenvereniging, wordt u dan lid van deze gezellige club. Het kan nu nog!
Het programma ziet er erg aantrekkelijk uit. Iedere dinsdag spelen van twee tot half vijf. Hier zit een
koffiepauze ingebouwd, zodat men de praat toch kwijt kan worden. Verder heeft men éën keer per
jaar de jaarvergadering met een etentje. Na de jaarvergadering pakt de voorzitter de accordeon en
wordt het pas echt gezellig. Verder hebben ze drie keer per jaar een toernooi met Reuver en Beesel.
In de toekomst komt hier vermoedelijk Swalmen nog bij. Zelfs zijn ze een paar keer in Anrath
(Duitsland) geweest. Zij hadden alles perfect geregeld, Ze werden zelfs met een bus afgehaald.
Op deze toernooien speelt ieder voor zich. De spelregels zijn vrij eenvoudig.Wie het dichtst bij de
kleine boule ligt krijgt 3 punten, de tweede 2 punten en de derde 1punt.Speelt men 1persoon tegen
1 persoon, dan krijgt men drie ballen, twee tegen twee ook drie ballen en drie tegen drie 2 ballen.
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ES IN BELFELD
Meten gaat met het heilig "timmeroog". Als
het echter om de worst gaat, dan is er een
meter aanwezig. Ad speelt het liefst 2 tegen 2.
Men speelt dan zoals in Frankrijk doorgaans
gespeeld wordt, nl. met een bijlegger en
een ketser. Deze namen zeggen eigenlijk al
genoeg.over de bedoeling.
De bijlegger zorgt dat de bal zo dicht mogelijk
bij de boule ligt, hierna komt de ketser
van de tegenpartij in actie en probeert de
goedliggende bal weg te spelen. Ad kan vol
vuur over deze sport vertellen. Tijdens zijn
vakanties in Frankrijk speelt hij graag het
spelletje. Zo heeft hij de kans gehad om met
de Belgische kampioen te spelen. De uitslag
weten we helaas niet. Men kan dit spel tot op
zeer hoge leeftijd spelen. Er zijn zelfs regels
ontwikkeld waar de wielen van de rollator
moeten staan om te gooien. De ballen wegen
tussen de 600 en 700 gram. Ze worden door
de ouderen opgetild met het frame van een
oude paraplu., waaraan aan de onderkant een
magneet bevestigd is, zodat men zich niet
hoeft te bukken.
Oud lid Piet van Dijk was een kei in het maken
van deze attributen.
Ook zou Ad graag zien, dat de jeugd interesse
krijgt in het jeu de boules.
Het is ongelooflijk hoeveel jeugd met name in
Frankrijk een balletje gooit.
Heeft u interesse gekregen in dit spelletje:
SCHROOM NIET. Neem contact op met Ad
van Duinen of bezoek op een vrijdagmiddag
hun bijeenkomst op de entresol. Voor de
contributie hoeft u het echt niet te laten!
Ria van de Beucken
Har Schreurs

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

7

n

Jaargang 11

n

nr. 1

n

april 2012

Carnaval
in Belfeld
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Good Gedoan 2012:
Mieke Pieper en
kerk.
de tuinmannen van de
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FFKES VEURSJTELE:

HET NIEUWE BOEGBEELD VAN DE SCHIETSPORT

PEA SMEETS

Je zult als bijna 18-jarige maar als het boegbeeld van de Nederlandse luchtgeweerschietsport naar voren worden gezet. Maar de Belfeldse Pea Smeets blijft er heel nuchter onder.
Al jaren is zij actief in deze sport, die bij onze
Oosterburen erg populair is, maar hier in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Ooit begonnen bij de Belfeldse schietsportvereniging
S.V. de Grensstreek, maar inmiddels lid van het
juniorenteam van Nederland.
Als ik Pea vraag om eens iets te vertellen over
haar sport, dan steekt ze enthousiast van wal.
Om deze sport te kunnen beoefenen heb je natuurlijk een luchtgeweer nodig, deze weegt altijd tussen de 4,5 en de 5,5 kilo. Een behoorlijk
gewicht om te dragen, maar een katoenenpak
en goede schoenen zorgen ervoor dat je stabiel
staat. Tijdens een wedstrijd heb je 1 uur en 15
minuten de tijd om als vrouw 40 schoten (bij de
mannen is het 60) te lossen op het kaartje, hiermee kun je maximaal 400 punten halen. Kun je
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nagaan dat het heel knap is wanneer je 396 ringen scoort.
Om zichzelf nog meer te kunnen ontwikkelen
woont Pea sinds kort op het Centrum voor Topsport en Onderwijs Papendal van het NOC*NSF.
Zij is de jongste bewoner van het dorp, zoals de
woonflat genoemd wordt. De sporters die hier
wonen beoefenen met name de wielrensport,
atletiek of tafeltennissen. Teamsporters zijn elders ondergebracht. Hier op Papendal kan Pea
zich optimaal ontwikkelen. Ze woont en leeft
hier als ieder ander, alleen draait de hele week
om de schietsport. Dagelijks volgt zij gewoon
haar lessen op de HAN in Arnhem waar zij de
studie international business en languages
volgt. De avonden wisselen zich af met schiettraining, fysieke training en sport&spel training.
Daarnaast gaat Pea een keer in de week naar
Dortmund om daar te trainen met ’s werelds
beste trainer.
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S.V. de Grensstreek de club waar Pea ook terecht is gekomen door haar vader, ook een fervent liefhebber van de luchtgeweerschietsport,
is met 52 leden een van de grootste verenigingen van Nederland. Door de mooie accommodatie, die gebouwd werd met behulp van eigen
mensen en Belfeldse ondernememers, waar
schietsport op niveau kan worden bedreven
heeft de vereniging leden van Oostrum tot
Weert. De club was dan ook ontzettend trots op
‘hun’ Pea toen zij afgelopen februari op het EK
junioren t/m 21 jaar in Finland mocht starten.

nu vooral trainen, als haar niveau volgend jaar
dan nog steeds voldoende blijkt te zijn dan mag
ze deelnemen aan World Cup wedstrijden. Op
deze wedstrijden zijn vanaf 2014 ook startplaatsen voor de OS te verdienen. En natuurlijk dient
ze in het laatste jaar voor de Olympische spelen
nog vormbehoud te tonen voor het NOC*NSF,
hiervoor moet ze bij de beste 20 horen op een
grote wedstrijd.
Wil jij Pea en haar Olympische droom blijven
volgen dan kan dat ook via haar website www.
peasmeets.nl.

Volgens haar coach waren er maar
twee spannende dingen rondom deze
wedstrijd, het opstijgen en het landen
in NL met het vliegtuig, wetende dat
Pea nog nooit eerder gevlogen had.
Haar coach zegt dan ook heel typerend: “Je moet niet luisteren naar wat
ik zeg, maar wat ik bedoel”. Ze startte
haar eerste EK niet zo goed, maar
door rustig door te blijven schieten
wist ze toch geheel onverwachts een
plek in de shoot-off te halen. Doordat
alle ogen op haar gericht waren, werd
ze toch wel wat zenuwachtig, maar
een mooie 14e plaats viel haar hier
nog ten deel.
Om het hoogst haalbare in de sport
na te streven moet Pea er toch wel
het een en ander voor laten, zo gaat
ze minder op stap en houdt ze ook
echt rekening met haar trainingen en
wedstrijden. Een echte topsportmentaliteit dus. Gelukkig,vertelt Pea, begrijpen haar vriendinnen heel goed
waar ze mee bezig is. Ze kan het dan
ook ontzettend waarderen dat ze erg
geïnteresseerd zijn in haar activiteiten, toch wel bijzonder om een topsporter in het midden te hebben.
Ik vraag Pea hoe de weg naar de
Olympische Spelen 2016 in Rio de
Janeiro er uit ziet. Breeduit lachend
vertelt ze, hoewel 2016 nog ver weg
lijkt, start in september na de OS in
Londen het selectietraject naar de
volgende OS. Voor Pea betekent het
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MARIAKAPEL, NABIJ DE ST. LEONARDUSHOEVE TE BELFELD
Historie
In de landelijke zuidoosthoek van Belfeld, te midden van uitgestrekte boomkwekerijen en ver van
alle drukte, staat een kleine, aan Maria toegewijde veldkapel.

uit in samenwerking met Broeder Clemens Wegmann SVD. Oorspronkelijk was het voetstuk gemaakt van gele verblend-stenen, maar die waren
in de loop der jaren door inwatering aangetast en
door de vorst vernield.
Aanleiding
De aanleiding voor de oprichting
was niet meer te achterhalen, maar
werd ongetwijfeld geïnspireerd door
de landbouw-en veeteelt-activiteiten van de Paters en Broeders SVD
van het Missiehuis uit Steijl, die hier
plaats vonden tussen de jaren 1912
en 1980. Deze waren nodig voor
de voedsel-voorziening van de inwoners van het Missiehuis en de
studenten van het Gymnasium, dat
op een gegeven moment circa 700
internen telde.

Deze is gelegen bij het kruispunt van de Patersweg en de Reuverweg, op de voormalige landerijen van de Paters S.V.D. (Congregatie van het
Goddelijk Woord) van Steijl. Dit gebied werd al in
de 15e eeuw als leengoed de 'Grote Hoeve' genoemd.
Het grotendeels witgeverfde monumentje, dat
al van ver opvalt, bevat een afbeelding van
Maria in bas-reliëf, blootsvoets staande tussen het koren, met uitgestrekte handen boven de korenhalmen. Ze bevindt zich in een
nis, waarboven een timpaan met de tekst
ST. MARIA – ORA PRO NOBIS, gedragen door
twee van kapitelen voorziene zuiltjes. Het geheel
is uitgevoerd in gegoten beton.
Het kapelletje staat op een van gele bakstenen
gemetselde sokkel, met de afmetingen van 90
cm breed, 90 cm hoog en 40 cm diep. De eerste versie werd rond 1955 gemetseld door Drees
Gielen uit Tegelen, die 'de Zalige' werd genoemd.
Hij was metselaar bij de Paters en hij voerde het
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In 1911 werden de landerijen door
de generaal-overste toegewijd aan
St. Leonardus, die al sinds 1842 in
Belfeld werd vereerd. Grote delen van het woeste
en moerassige gebied, zijn daarna door de kloosterorde ontgonnen en in cultuur gebracht. Dit ging
overigens niet altijd van een leien dakje. De totale
oppervlakte van de 'Patershoof' omvatte in 1980
bijna een vijfde deel van Belfeld.
Voorbereiding
In de loop van 2010 werd door de werkgroep
Kruisen en Kapellen uit Belfeld begonnen met de
voorbereidingen voor het herstel, zoals besprekingen met de gemeentelijke instanties over o.a.
cultuurhistorie en eigendomsverhoudingen, overleg met de aannemer en met de Stichting IKL, die
het gehele project heeft gesubsidieerd.
Het geheel is in 2011 tot stand gekomen dankzij
de samenwerking met de Gemeente Venlo, de
Stichting Brookkank, de Heemkundevereniging
Maas- en Swalmdal, het Missiehuis Steijl, Nabben Bouwbedrijf en de Stichting Instandhouding
Kleine Land- schapselementen (IKL) in Limburg.
Dit was in het kader van 'Dorpen in het Groen'.
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Herstel
In de 80-er jaren is het kapelletje ook al eens gerenoveerd door de werkgroep uit Beesel, omdat
het betonnen bovengedeelte toen door vandalen
vernield was en in stukken lag.
Door Nabben-bouwbedrijf uit Belfeld is het oude
voetstuk in februari 2011 afgebroken, terwijl het
bovenstuk daarna bij een van de leden van de
werkgroep thuis is gerepareerd wegens scheurvorming door betonrot. Begin maart werd een
nieuw fundament gestort, waarop enkele weken
later, na de vorstperiode, een nieuw voetstuk
werd opgemetseld.
Met een grote kraan is het kapelletje op 17 juni
tenslotte weer teruggeplaatst en daarna stevig
verankerd door leden van de werkgroep. Als
laatste werd het schilderwerk hersteld. De
beschildering vóór de renovatie werd uitgevoerd door Broeder Johann Böhm SVD.
Het toeval wil dat dit herstel precies een
eeuw na het begin van de St. Leonardushoeve is.

Inzegening
Op een geschikt moment in de nabije toekomst,
zal dit unieke kapelletje opnieuw worden ingezegend.
Bronnen: Geschiedenis van de St. Urbanusparochie Belfeld, Past. Driessen, 1971
Werkgroepen Kruisen en Kapellen in Beesel en
Belfeld.
interviews met: Br. Hermann Huning SVD te Steijl
en Dhr. G. van Tegelen te Belfeld
foto's: Wim van Diepen en eigen collectie.
Jan Coopmans,
Werkgroep Kruisen en Kapellen in Belfeld.

De standplaats van dit aparte monumentje
is ongeveer een halve meter zijwaarts naar
links verschoven, om ruimte te maken voor
een haag, die daardoor later een afscherming kan vormen tussen het kapelletje en
een ontsierend transformatorhuisje vlakbij.
De typische scheve plaatsing ten opzichte
van de Patersweg, heeft waarschijnlijk als
reden, dat men er dan een goed zicht op
had vanuit de 'Oude Leonardus-Hoeve' oftewel de 'Aaj Hoof', die vroeger in het gebied schuin tegenover de kruising gelegen
was.
Beplanting
Het IKL leverde ook de beplanting met
haagbeuken, als aanvulling en herstel
van een bestaande oude haag van ongeveer 70 jaar oud, die vroeger ook zuidwaarts langs de Reuverweg gestaan heeft.
Deze haagbeuken werden begin november
bij de boomkwekerij opgehaald en aangeplant door Alex Hovens, nadat er een sleuf
was gegraven voor de grondverbetering
en het verwijderen van bouwpuin. Daarna
werden er ook nog rondhoutpaaltjes met
draad gezet.
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EVEN VOORSTELLEN
Notuliste voor de dorpsraad
Mijn naam is Claudia Venbrucx en ben sinds kort de notuliste van de
dorpsraad. Ik ben sinds 1991 woonachtig in Belfeld; oorspronkelijk
afkomstig uit Heerlen. Ik ben getrouwd met Jan Venbrucx en heb
twee dochters, Marjolein en Caroline.
Ik heb mij in al die jaren verdienstelijk gemaakt bij onder andere gymnastiekvereniging Vlug en
Lenig door 9 jaar lang bestuurslid te zijn geweest en ook verenigingsleidster binnen deze vereniging. Ook ben ik jarenlang actief geweest als verkeersouder binnen de Belfeldse basisschool
Ik heb een secretariële achtergrond en in het kader daarvan leek het me leuk om notuliste te
worden binnen de dorpsraad en hoop op die manier mijn steentje te kunnen bijdragen

De Vaste
Ein alderwets trummelke,
Zwart, bônt en rônd,
Det hoëg en druëg thoes In de keukekas stônd,
Det meus in daen hiël lange vaste bewaare
Alle babbelaers, die ik beejein kôs vergaare.
’t Woord voller, det trummelke,
Voller en zwaor
En ik snoepde d’r neet van,
Iërelik waor.
Maar Paoszaoterdaag,
As dan de klokke weer kwaame,
Ging ’t trummelke laeg.
En dan deilde we saame.

Met tekskes en bleumkes
Van naeve de waeg
Völde weej dan die vaeskes
En gen bleef d’r laeg.
We kreege viuëlkes
Oet Groëtmooders hoaf,
Det had ze ôs al hiël
Lang geleeje belaof.
En ’s aoves, dan woorte
Gebedjes gepreeveld,
Maar weej waare half door
De slaop al beneeveld.
Z’onne roëzekrans waar
Thoch wat lank veur de kinder
Dus woord ’t tiëntje
En sôms nog waal minder.
En zoë ginge weej dan
Maar stil ôzze gank
Met bleumkes en kerskes
De ganse maond lank.

Meimaond
In de meimaond kreege weej,
Det stônd al vas
Ein eige altäörke
Op d’n hook van de kas.
Ein laege sigarekis
Kwaam dao te staon
Enne witte servet
Woord dao euver gedaon.
Dan woord d’r gepak
Van daen hiël hoëge schouw
’t Wit steine beeldje
Van Ôs Leeve Vrouw.
Dan woord det altäörke
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Met bleumkes versiërd
En daomei woord dan det
Leef Vruike veriërd.
We zôchte nao pötjes
We zôchte nao vaeskes
En ’t goof niks, al waren ‘t
Auk môsterdglaeskes.

14

n

Jaargang 11

n

nr. 1

n

april 2012

PUZZELPAGINA

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

15

n

Jaargang 11

n

nr. 1

n

april 2012

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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