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Beste inwoners
van Belfeld,
Heeft u uw stem ook laten horen tijdens
de verkiezingen van afgelopen maand?
Ik ben er van overtuigd dat het belangrijk
is om te laten weten waar je voor staat.
Want alleen samen kunnen we werken
aan onze toekomst.
Niet alleen de regering, maar ook
onze gemeente Venlo staat voor een
nieuwe, frisse periode, want een nieuwe
burgervader staat op het punt om te
beginnen. Zal hij meer zijn licht laten
schijnen op Belfeld? Het is ook nu maar
weer afwachten.
Waar we niet op hoeven te wachten is
deze tweede editie van de Dorpskrant,
eentje boordevol artikelen. Een artikel
over de eeuwenoude traditie van het
vendelen. Daarnaast gaan we op bezoek
bij een afdeling van Daelzicht en bezoeken
we ’t Pronkeppelke waar activiteiten voor
ouderen georganiseerd worden. Natuurlijk
vinden we ook in deze krant weer foto’s en
een puzzelpagina terug en de werkgroep
kruisen en kapellen heeft ook weer haar
bijdrage geleverd.
Helaas nemen in deze editie voorzitter
en vice voorzitter van de Dorpsraad Jan
Janssen en Jo Peeters afscheid van hun
werkzaamheden.
Ik wens jullie ook nu weer veel plezier bij
het lezen van deze Dorpskrant.
Stephanie Kox
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DIERENLEED... DIERENVREUGDE

In de krant stonden artikelen over de plaag van loslopende honden en/ of verwilderde katten.
De gemeente Venlo ziet hier geen heil in om hier iets aan te doen, met name ook vanwege de
bezuinigingen. Helaas, het zou ook niet zo zijn. Maar Harie heeft hier ook al de nodige last mee
gehad. Laten we bij het begin beginnen. Vorig jaar werd er op de koidagen in Arcen een mooie
bijzondere koi gekocht. Door ons werd hij Honda genoemd naar de welbekende echte voetballer
van V.V.V. Honda dankte zijn naam aan het feit dat hij helemaal wit was en een prachtige rode
ronde stip had op zijn kop. Precies zoals de Japanse vlag. Honda ontwikkelde zich prima. De
overeenkomst met de echte Honda was frappant. Over de prijs van Honda wil ik alleen maar kwijt
dat hij absoluut niet de goedkoopste was uit de vijver. Helaas was Honda erg vertrouwelijk en kwam
hij bij wijze van spreken uit je hand eten.
Op een goede morgen, (voor ons uiteraard een hele slechte) misten we Honda. We begrepen er
niks van. De reiger kan moeilijk bij ons achterom terecht en heeft het ook nog niet gepresteerd om
onze vissen van dichtbij te bewonderen. Zou er dan toch nog een kat bij ons op de plaats kunnen
komen? De nodige veiligheidsmaatregelen waren al getroffen vanaf het moment dat er een kat aan
de volière hing. Het was een echte vogelliefhebber, want er moest nog hard geschreeuwd worden
om hem of haar te laten vertrekken.
Op een ochtend werd het ons duidelijk. Een zwarte kat met een wit pootje liep bij ons over de
schutting. Elegant zoals katten het kunnen op strooptocht sprong ze op de kist van de filters en
toen richting vijver. Natuurlijk, na de nodige verwensingen, vloog ze via dezelfde route terug.
‘s Avonds kregen we weer bezoek van deze ongeneujde gast. Ja, wat te doen in zo’n situatie? Het is
mij onbekend wie eigenaar is van deze kat, dus even bijpraten is er niet bij. Besloten werd om twee
kastjes te kopen die hoge tonen verspreiden als er iets voor hun beweegt. En ja hoor, het schijnt te
baten. Nou zullen er wel een paar slimmerds zijn die denken: “Dat is wat om de sjoenmooder weg
te houden!” Maar hier is het volkomen ongeschikt voor.
Ondertussen heeft de zwarte kat, met voor een wit pootje, ons al aardig op kosten gejaagd. Honda,
twee kattenschrikkastjes, je zit zo op 150 euro. En als je dan nog in de krant leest ,dat er niks
gedaan wordt aan de zwerfkatten, dan wens ik de duivenliefhebbers, vogelhouders, vijverbezitters
heel veel sterkte toe.
Graag wil Harie afsluiten met goed nieuws. We krijgen er weer een Belvendse wethouder bij. Eindelijk
iemand die begrijpt, dat Venlo niet alleen bestaat uit de Vleesstraat en de Parade maar ook uit het
Kaaloër, oude Brachterweg en de Mergelstraat. Om maar iets te noemen.
Wim veel succes en sterkte met deze toch moeilijke functie.
Harie
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EEN TERUGBLIK...

EN EEN AFSCHEID

Na een periode van ongeveer 12 jaar werd het
tijd om het roer van de Dorpsraad over te dragen aan een nieuwe voorzitter van een jongere
generatie. Dit heeft reeds plaatsgevonden op
1 juni j.l. Om frisheid binnen een bestuur te
houden is naar mijn mening regelmatig wisselen van functies binnen een organisatie of vereniging noodzakelijk. Dit om verstarring tegen
te gaan en vernieuwing een kans te geven.

Afscheid van een bijzonder persoon.
In de afgelopen periode heeft een bijzonder
bestuurslid, de vicevoorzitter Jo Peeters, om
persoonlijke reden afscheid genomen van de
Dorpsraad. Jo is een man van principes en afspraak is afspraak. Hij houdt zich altijd aan zijn
woord. Met hem heb ik heel wat gesprekken,
met veel koffie, gevoerd. Hij kent het dorp. Je
kon het gekste onderwerp niet aanroeren of
Jo kwam wel met een idee of oplossing aandragen. Je kon met hem bomen en je kunt
hem vertrouwen.

Met veel plezier wil ik terugkijken op de afgelopen bestuursperiode. Er is door alle leden en
oud leden van de Dorpsraad veel werk verricht, vooral achter de schermen en zonder
publiciteit. Uiteindelijk zijn wij geen politieke
partij en hoeven dus ook niet met andermans
veren te pronken. Wij zijn er voor de inwoners
van ons dorp Belfeld.

Wat een breekpunt in zijn lidmaatschap is
geworden is de starre houding van het college van burgemeester en wethouders omtrent de naamgeving van het nieuwe plein bij
de Hamar.

In de afgelopen jaren was het contact en werkverhouding met de gemeentelijke ambtenaren
van goede kwaliteit. Veelvuldig een aandachtig gehoor en goede adviezen. Niet alleen wat
niet kon, maar positief meedenken wat wel
mogelijk was. Elkaar met respect behandelen
geeft nog altijd de beste resultaten. Helaas zijn
sommige projecten door het ontbreken van de
noodzakelijke financiën niet van de grond gekomen, maar blijkbaar moesten er “grote projecten”, waar buiten de politiek niemand op
zat te wachten, toch uitgevoerd worden. De
mens in de gemeente wordt dan vergeten. Bezuinigen bij de overheden wil toch zeggen lasten en belastingen voor de burger verhogen!

Ondanks onze briefwisseling met het college,
de poll op onze internetsite en zelfs hun verkeerde adressering in een vakantieperiode
mochten geen argumenten zijn om hun eenzijdig genomen besluit te herzien. Hun eigen
fouten toegeven en corrigeren daar had dit
college nog nooit van gehoord.
Toen er, ondanks het verzoek vanuit de Dorpsraad om hun beslissing te herzien, geen enkel
excuus, laat staan wijziging van hun collegebesluit overwogen werd, was voor Jo de maat
vol.
Hij had zijn principes. In de Dorpsraad mis ik
Jo nog steeds, privé houden wij onze contacten. Jo bedankt.

Vanwege de onbaatzuchtige inzet van alle leden en oud leden van de Dorpsraad wil ik deze
mensen een dank je wel en een pluim geven
voor hun soms jarenlange inzet. Ook de uren
werk en vrije tijd die zij hiervoor beschikbaar
stelden mag wel eens genoemd worden. Het
zijn vrijwilligers.

Jan Janssen

Uit het bestuur, maar niet uit de Dorpsraad.
Uw oud voorzitter Jan Janssen
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ICH HEB D'R ZIN IN!!!

MANTELZORG

Aafgelaope zomer waas ich inmiddels al waer 3 jaor lid van
de Dörpsraod. Prachtig um
dich in te kenne zette veur diën
eige dörp. As lid van de Dörpsraod kens ze dich met hiel vuul
zake bezig haaje, die hiel versjillend kenne ziën.
Toën Jan Janssen aangoof te
wille sjtoppe as veurzitter,
woort mich gevraog um ut
sjtökske euver te nimme. Dao
heb ich dus volmondig jao op
gezag en ut waas 1 juni ein feit.
Maar ich bön eine teamsjpeuler
en ving ut belangriëk det weej
as Dörpsraod good same werke in ut belang van Belvend.
D’r lik ein aanvullend Dörps Ontwikkelings Plan, toët 2020 klaor. Det
plan is waer door ut DOP ontwikkeld en weej gaon ut same oëtveure.
Det d’r in groët Venlo bezuinigd mot waere is bekend. Maar veur
mich is ut glaas altiëd half vol en auch kômmende jaore ligge d’r
kanse veur Belvend. Die heuve neet altiëd vuul geld te koste. Met
kreativiteit mot d’r auch ut ein en anger meugelik zien. Verder zulle
weej de Gemeinte blieve wiëse op eur verantwaordelikheid. Maar
auch kenne weej met ôngersjteuning van die zelfde gemeinte, klein
sjalige projecte in de wiëk gaon realisere. Bewoëners in die wiëk
zulle den waal meij motte doon, want de verantwoordelikheid kump
sjteeds miër beej de burger te ligge. Same met Woon service Urbanus werke weej dao aan en d’r laope al prima initiatieve.
In Belvend hebbe weej ein riëk verenigings laeve. Gezeen minder
subsidies en sjteeds minder vrijwilligers kriege die ut auch sjwaor.
Auch dao zeen ich ein taak veur de Dörpsraod um te sjteune, verbinge en te helpe wao det neudig is. De niëje Hamar zal waer ein
belangriëke rol gaon sjpeule veur Belvend. Ut môt ut kloppend hert
van Belvend blieve. Auch zal dao ut Hoës van de Wiëk gaon kômme, ein centrale plek veur en door Belvend.
Kom ôs as Dörpsraod helpe want ich zauw gaer 9 persoëne in de
raod wille. Dow kens ut dich zoë druk maake as ze zelf wils. Op korte
termien zeuke weej noch twieë persoëne en ônger de viertig jaor
zauw ideaal zien. Veur de balans gaer twieë vrouwe, maar jônges
zien natuurlik auch van herte welkom. Beej interesse kom ich gaer
oëtleg gaeve, wat ut werk precies inhelt, bel maar; 06 54 34 58 12.
Ich heb d’r zin in, um same met uch de laefbaarheid in Belvend
good te haaje.
Bertil Hoezen,
Veurzitter Dörpsraod.
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Zorgt u na het werk ook voor het
huishouden van uw zieke moeder? Brengt u uw invalide vader
elke week een paar keer naar het
ziekenhuis? Of zorgt u dagelijks
meerdere uren voor uw partner,
familielid of naaste?
Iedereen die meer dan acht uur
per week, intensief en langdurig
(langer dan drie maanden) voor
een naaste zorgt, verleent mantelzorg. Mantelzorger ben je vaak
ongevraagd, onbedoeld en soms
zelfs onbewust. In Nederland
verlenen 2,6 miljoen mensen
mantelzorg.
De (over)belasting van de mantelzorger neemt de komende jaren
toe. Het Steunpunt Mantelzorg
van de Zorgondersteuner informeert, adviseert en ondersteunt
Mantelzorgers in de Gemeente
Venlo.
Bent u, of kent u, (ex)mantelzorgers die een STEM willen hebben
en de handen uit de mouwen
willen steken in het belang van
mantelzorgers in VENLO, denk
aan lotgenotencontact en ontmoeting. Neem dan contact met
op met Claudia Swinkels (06 150
250 54) of het centrale bureau van
de Zorgondersteuner (077- 32 31
130, mantelzorgvraag@dezorgondersteuner.nl)!
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OS DIALEK
Wae gebroek dees wäörd nag?

De mölder en de veldwachter van Belvend

Ich heb in de loup der jaore gemerk det d'r hiel vuël
wäörd door de jeugdige generasie neet mier gebroek waere. De gesjlaote gemeinsjap die Belvend
in de jaore 50 waar, is nôw aopener gewaore. D'r
zien miër minse van bóete-aaf heej kômme woëne.
Door de studies sjpraeke vuël jeugdige Belvender
de ganse daag Nederlands. De invloed van radio en
tv meuge weej ouch neet vergaete. Zoe zien d'r nag
waal mier factore te neume die d'r vur zörge det 't
Belvends verangert. Euver eine gas jaor waere den
ouch hiel vuël wäörd neet mier in de dagelikse
sjpraok gebroek. Zoedoonde bön ich begôs met ut
verzamele van "aaj wäörd" en óetdrukkinge.
Piet Simons

Lang geleje laefde d'r in Belvend ein mölder en eine
veldwachter. Die twië kôste elkaar neet zéen of
luchte. Zoe vertelde de veldwachter in ut dörp
rôngk det de mölder óet iddere zak kaore, dae hae
beej de boere môs haole, vur zichzelf sjöpte.
De mölder op zien beurt vertelde aan zien klandizie
det de veldwachter idders kiër de haes, die hae van
de sjtuipers in besjláag noom, vur eige gebroëk mei
nao hóes noom.
Op eine daag kwaame die twië zich op sjtraot taege
en ut meuge dudelik zien det ze geliëk wäörd met
elkaar hadde.
"Dôw met dien leege, dôw kumps noëts in d'n hemel!", zag de veldwachter taege de mölder.
De mölder waar ouch neet van gistere
en zag: "Toevallig heb ich letsaan gehuërd det d'r eine mölder sjtiekum door
ut achterdeurke d'n hemel waar ingeglip. Toen de heilige Piétrus dao achterkwaam, wôl hae de mölder door eine
veldwachter óet d'n hemel laote zette.
Maar wat dinkse; in de ganse hemel
waar genne eine veldwchter te vinge."
bewerking van ein verhäölke óet "Limburgse verhalen met een glimlach" van
Leo Janissen
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VENDELEN, EEN EEU
Vier jaar geleden werd bij Broederschap St. Urbanus een eeuwenoude traditie nieuw leven in
geblazen. Vroeger werd het vendelen gebruikt tijdens de oorlog door het leger om de situatie
op dat moment weer te geven. Dit werd overgenomen door schutterijen, die in wezen kleine
weerbaarheidsbewegingen zijn.
Eind negentiende eeuw krijgt het vendelen
weer een opleving en pas na de Tweede
Wereldoorlog komt er regelgeving en wordt het
populairder. Tegenwoordig is het vendelen een
eerbetoon aan iemand of ter gelegenheid van
een speciaal evenement. Bij het vogelschieten
wordt bijvoorbeeld gevendeld voor de
koning en jubilarissen, maar het kan ook een
wedstrijdelement zijn.
Elke schutterij heeft zijn eigen kenmerkende
vendels. De vendels van Broederschap St.
Urbanus hebben een speciaal ontwerp met
grote symbolische waarde, waarin de kleuren,
rood, geel en wit in de vorm van een gedeelte
van een schild zijn verwerkt. Rood is de kleur van de broederschap en geel en wit zijn de kleuren
van de Rooms-katholieke Kerk en binnen het schild zitten de bölkes. Zo’n vlag voor volwassen is
1.80 x 1.80m groot en weegt 4,5 kilo. Aan de onderkant van de vlag zit een bol, het contragewicht,
waardoor er een bepaald evenwichtspunt ontstaat.
Het vendelen binnen Broederschap St. Urbanus is een initiatief van een jeugdlid, en inmiddels zijn 7
jeugdige leden actief in deze sport. De beginnende vendeliers pakten het direct goed aan en hebben
eerst een jaar intensief training gevolgd bij de ervaren vendeliers Jan van Lier en Bert Kusters van
de schutterij uit Helden. Vanaf 2009, toen zij voor het eerst aan wedstrijden deelnamen, zijn zij zeer
succesvol, onder andere door drie keer de eerste plaats te bereiken tijdens het jaarlijkse OLS.
Tijdens het vendelen worden speciale figuren geslagen, zowel links als rechtsom, waarbij het
belangrijk is dat de vlag nooit of te nimmer de grond raakt. Hierop zijn enkele uitzonderingen,
de vlag mag wel op de grond liggen voor de koningin van Nederland, de koning van België, de
paus en voor bisschoppen. Dit is een teken van onderdanigheid naar deze personen, welke het
wereldlijk en geestelijk gezag vertegenwoordigen. De laatste keer dat koningin Beatrix over vlaggen
heeft gelopen was tijdens het OLS in Stramproy in 2006. Vendelwedstrijden vinden plaats tijdens
reguliere schietwedstrijden, de bondsfeesten. De jury let dan op de volgende vijf elementen:
1.
2.
3.
4.
5.

Het synchroon zwaaien (gelijkmatig vendelen)
Ritme/tempo
Reinheid (vlag mag grond of lichaam niet raken)
Systematiek (opbouw figuren: van boven naar beneden)
Moeilijkheidsgraad (werpelementen en acrobatiek)

Tijdens wedstrijden duurt het vendelen 10 minuten. Er wordt dan in formatie gevendeld, waarbij
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UWENOUDE TRADITIE
de leden van de formatie de voordraaier
nadoen. Als de voordraaier een fout
maakt, zal de formatie toch moeten
volgen om alles synchroon te laten
lopen. Een extra moeilijkheidsgraad bij
het vendelen is de invloed van het weer,
bij veel wind wordt het zwaaien zwaar
en is het nog moeilijker om de slagen
correct uit te voeren.
In Limburg zijn er nog geen 50
vendeliers actief, er zijn +/- 6 actieve
vendeliersgroepen, die bestaan uit
gemiddeld 5 à 6 personen. Er zijn voor
deze groepen alleen maar wedstrijden
in Limburg, omdat er verspreid over
Nederland verschillende federaties
bestaan die alle hun eigen tradities
en gebruiken hierin kennen. Hierdoor
is het nagenoeg onmogelijk om het
vendelen met elkaar te vergelijken
in wedstrijdverband. Wel werd er in
2011 een wereldrecord gevestigd, met
vendeliers uit verschillende landen,
door met 1017 vendeliers op één veld
hetzelfde te laten zien.
In feite hoort het vendelen alleen bij
schutterijen of gildes thuis. Het wordt
ook gedaan in landen als Duitsland,
Oostenrijk, België en Italië, maar ieder
land doet dit op zijn eigen manier.
De enige niet schutterij gerelateerde
verenigingen die doen vendelen zijn
gevestigd in België. Dit zijn met name
jongerenverenigingen. Zij beoefenen een andere variatie van het vendelen, met een lichtere vlag en
meer showelementen. Deze variant heet de vrije reeks.
Voor wat betreft de vendeliers van Broederschap St. Urbanus, zij gaan ervoor om hun prestaties
naar een nog hoger niveau te tillen. Naast de reguliere wekelijkse training die zij tezamen uitvoeren
gaan zij nog enkele keren per jaar terug naar de schutterij in Helden om daar de nieuwe acrobatiek
onder de knie te krijgen, zodat zij ook in volgende jaren weer de eerste prijs in de wacht kunnen
slepen op de bondsfeesten en bovenal op het Oud-Limburgs Schuttersfeest.
Broederschap St. Urbanus organiseert op zondag 26 mei het zevenjaarlijkse bondsfeest in Belfeld,
waarbij ondermeer de vendeliers tijdens de optocht te bewonderen zijn.
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kampioenschap
befeldia

voortgang hamar
sen

Fotografie: Josanne Jans
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warme zomer

modeshow
maasduinen
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OP BEZOEK IN DAELZICHT
Op een donderdagmiddag togen we naar de Industriestraat. We werden verwacht bij een
afdeling van Daelzicht. Een prachtig nieuw pand is een gezellig home voor twaalf bewoners.
Het zijn twee huizen, verbonden door een tussendeur. In elke unit wonen zes mensen.
Beide huizen zijn practisch ingericht, met vrolijke kleuren en modern meubilair. Aan de
wand bevinden zich kunstwerken, die door de
bewoners zelf gemaakt zijn. Zo zijn ook de vazen en schemerlampjes zelf gemaakt. En alles
passend bij de rest van de inrichting.

TIJDEN” en Janneke slaat “LINGO” nooit over.
Karin gaat eens per twee weken naar de scouting in Reuver en ze is bij jazzballet. Bovendien
speelt ze nog hockey in een G team in Hout –
Blerick. Zij keken allebei al uit naar de MA run,
Janneke had de route al voor zich liggen.

Karin en Janneke hadden zich beschikbaar gesteld om geïnterviewd te worden. Karin vertelde dat ze overdag gaat werken. Twee dagen
naar Maasbree en drie dagen naar de Jalema
“op de Ruiver”. In Maasbree is ze momenteel
hartjes aan het verven, bij de Jalema doet ze
inpakwerk. Alles is keileuk, volgens Karin.
Janneke ging naar het activiteiten centrum “de
Witte Stein” bij Auxiliatrix maar door sloopwerkzaamheden en de daarmee gepaard
gaande verbouwing zijn ze tijdelijk te gast op
Martinushof in Tegelen.
Janneke begint om 10.00 uur met werken, Karin moet eerder beginnen en wel om 9.00 uur.
Ze worden met busjes afgehaald. ‘s Morgens
ontbijten ze samen De verstandhouding tussen de bewoners is voortreffelijk, en inderdaad... iedereen heeft een geweldig goed humeur.Er wordt heel wat ‘gegiebeld’. De leeftijd
van de bewoners ligt tussen de18 en 29 jaar.
Er zijn drie bewoners uit Belfeld.

Het motorrijden is natuurlijk tof maar dat ze
friet kregen was de kers op de taart. Dit moet
toch wel een geweldig feest zijn voor de deelnemers.
Karin vertelde nog, dat ze van Thei (van Thei en
Marij) een dikke zoen had gekegen op de Karnevalsdisco. Een verjaardagszoen, omdat ze
juist op die dag jarig was. Zij genoot hier nog
zichtbaar van. Ondertussen werd de tafel perfect gedekt, met een glas water voor iedereen.
Om 22.30 gaat iedereen naar zijn eigen kamertje om te slapen. Leuke dingen doen met de
bewoners is moeilijk, er is bijna geen budget
voor. Men heeft vrijwilligers nodig voor vervoer
en dergelijke. In het weekend gaan sommigen naar huis, anderen blijven in Belfeld.

Na het werk wordt er gekookt. Toen de redactie binnenviel was Karin bezig met een groentesoepje. Dit uiteraard onder begeleiding. Er
werken negen vaste krachten. Bovendien zijn
er ook nog vrijwilligers. ‘s Avonds is het alarm
doorgeschakeld naar Daelzicht op de Julianastraat, waar permanent iemand aanwezig is.
Om de beurt heeft een bewoner corvee. De tafel moet gedekt worden, na het eten afruimen
en afval naar de container brengen. Hierna is
er tijd voor de teevee, spelletjes en om naar
een clubje te gaan.
Karin is fan van “GOEDE TIJDEN, SLECHTE
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Joell komt binnen “Det is ôzze bekke," zeggen de dames tegelijkertijd. En jawel hoor. Het
is goed te zien. Zijn t-shirt zit vol met kersenvlekken. Zingend maakt hij zijn entree, dolgelukkig dat zijn bestelde cd inmiddels gearriveerd is.
Het bleek dat we aan het praten waren met
modellen van de modeshow gehouden bij
camping de Maasduinen. Met zijn drieën zongen ze nog eventjes de liedjes die Ben Verdellen op dat festijn gezongen had.
Op de vraag of ze zelf hun eigen slaapkamer
poetsten zei Janneke dat ze zoveel mogelijk
zelf deed. Karin dacht daar echter heel anders
over. Ze vertelde, dat ze ontzettende pijn in
haar handen kreeg van het poetsen en daarom
moest mam het maar doen.
Nieuwsgierig geworden vroegen we of we hun
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slaapkamers eens mochten zien. Joëll en Karin
lieten ons vol trots hun eigen kamertje zien. Bij
Joëll vielen al direct de muziekinstrumenten
op. Hij leeft van muziek horen en maken. Van
houten kooklepels heeft hij een gordijn gemaakt. Maar zijn grootste passie is toch het
verzamelen van wandklokken. Hij heeft er al
een heleboel, maar er is altijd plaats voor nog
meer klokken. Dus als iemand nog een klok
over heeft, op naar de Industriestraat.
Naast een lekker knus bedje hing de kamer
ook vol met posters. De kleur van de muren is
door de bewoners zelf uitgezocht.
Karins kamer zag er heel anders uit. Echt een
meisjeskamer, K3 was sterk vertegenwoordigd met posters, bekers, cd en dvd. Ook zij
had de kleuren zelf uitgezocht.
De kamers zijn voorzien van een badkamer
met toilet. Een grote pop is Karins kamergenote. Met haar bespreekt ze alles wat er op
een dag gebeurt en deelt ze haar diepste geheimen.
Het was inmiddels etenstijd en we namen afscheid vol met een veelvoud aan indrukken.
We hebben veel geleerd deze middag. Vooral
de spontaniteit en de levensvreugde van de
bewoners stemde tot nadenken en zou voor
menigeen een voorbeeld kunnen zijn.
Ton Mordas
Har Schreurs
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STEUNPUNT
VOOR OUDEREN
In 1990 was ’t Prônk-Eppelke in Belfeld het
allereerste woonzorgcomplex van Limburg
en één van de eerste in Nederland.
Ouderen kunnen er sindsdien (aangepast) wonen en er thuis alle zorg krijgen die zij nodig
hebben. De Zorggroep voorziet er in dagverzorging en bovendien is er een steunpunt gevestigd voor ouderen die in Belfeld wonen.
Het steunpunt streeft ernaar om voor Belfeldse
ouderen een plek te zijn waar zij met al hun vragen over wonen, zorg en welzijn terecht kunnen.
De Zorggroep levert in ’t Prônk-Eppelke al meer
dan 20 jaar dagverzorging en kan ook worden
benaderd voor het inschakelen van Groene
Kruis Thuiszorg.
Maar het steunpunt is er ook om te helpen met
bijvoorbeeld eenvoudige vragen over het invullen van formulieren die met uw persoonsgebonden budget (PGB) of met de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) van doen hebben.
Het steunpunt voor ouderen in Belfeld is daarvoor elke maandag tussen 9 en 11 uur geopend
op het adres Pronkhof 21, 5951 CW Belfeld.
U kunt tijdens kantooruren ook bellen via 077475 3269 of buiten kantooruren via Klantenservice De Zorggroep: 088 – 61 088 61.
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DORPSKRANT OP LOCATIE
Dinsdagmiddag had een afvaardiging van de
redactie een afspraak in het Prônkeppelke.
Hier zouden wij in gesprek komen met iemand die ouderen aan
een mooie hobby heeft
geholpen.Wij hadden
totaal geen idee wat
ons te wachten stond,
per slot van rekening hadden wij nog nooit van deze
activiteit gehoord. In de gang hoorden wij al de boren en zagen, wij waren niet voor niks gekomen.
Wim van Lier (van de sjoester) ving ons op.
Na een goed bakje koffie vertelde hij, dat hij iedere
dinsdag aanwezig is in het Prônkeppelke. De hobbyclub bestaat uit zeven heren en een dame. Over
deze dame hoeven wij ons geen zorgen te maken,
want mevrouw Jole weet zich uitstekend te redden te midden van de mannen. Momenteel is men
het meeste bezig met hout. Prachtige degelijke vogelvoerhuisjes, nestkastjes, plantenbakken, spellen. Plankjes om speelkaarten in te zetten vinden
gretig aftrek. Met name bij de bewoners van het
Prônkeppelke.
Twan Janssen en Wim van Lier zorgen dat alles perfect verloopt. Inmiddels bestaat deze hobbygroep
al 11 jaar. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers
zal zo tussen de 75 en 80 jaar liggen. Hierdoor is
er een natuurlijk verloop. Deze dinsdagmiddag is
een geweldige uitlaatklep voor de mannen en uiteraard ook voor de dame in kwestie. Gezellig gezeten
aan een grote tafel wordt er geschuurd, geboord,
gezaagd en geschroefd. Iedereen heeft zijn specialiteit. Zelfs Sjeng Peeters, al jarenlang bedlegerig,
deed vanuit zijn bed mee. Hij was zo ijverig bezig,
dat hij na afloop ongeveer op zijn buik op tafel lag.
Wim zei het nog maar eens. ER HOEFT NIETS!!!
Alleen...om kwart over drie wordt er gepauzeerd.
Soms vergeet men om na de pauze weer te beginnen. Komt er dan nog gebak of een ijsje op tafel,
dan is het feest compleet.
Wim zijn werkverleden ligt niet in de houtbewerking,
hij is bedrijfsleider geweest in de metaalindustrie.
Het opstarten was wel moeilijk. Men had niets in kas
en moest ieder dubbeltje een paar keer omdraaien
voordat het uitgegeven werd. Wim blijft zoeken naar
goedkope materialen, maar het moet wel goed zijn.
Het doel is een duurzaam eindproduct. De nieuwe
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materialen en gereedschappen worden gekocht
van de opbrengst van de gemaakte producten. Af
en toe heeft men nog een meevaller. Zo werd hout
gesponsord door Lemmen Parket.
Er zouden eventueel nog twee heren bij het team
gevoegd kunnen worden, maar ze moeten wel een
indicatie hebben voor het Prônkeppelke. In het beginstadium werden er geheel andere producten gemaakt. Men maakte toen Pinokkio’s, getooid met
een bloempot op de kop en in de hand. Dit was een
grandioos succes. Ook de houten kerstboompjes
en de spiegels met de gevlochten rand van fietsbanden vlogen de deur uit. Deze producten waren
tijdgebonden en worden nu niet meer gemaakt.
Het Prônkeppelke heeft echter nog veel meer te
bieden. Men kan de computerles bezoeken, schilderen onder leiding van de heer Mansveld, rummy
kubben en quizzen. Er wordt van alles georganiseerd. Op jaarbasis worden er zo’n 25 a 30 broedkooitjes en vogelhuisjes gemaakt. Steeds staat de
kwaliteit buiten kijf. Frappant is ook dat geen lid
van dit clubje vroeger houtbewerker is geweest.
Wilt u zo’n prachtig huisje aanschaffen, wees er
dan snel bij. De vraag overstijgt het aanbod. De
mond op mond reclame werkt uitstekend. Bovendien staat men ook op de kerstmarkt.
De verkoop loopt via Wim van Lier op de Lindanuslaan. Ondertussen was het kwart over drie en men
liet het gereedschap uit handen vallen. Het was
tijd voor een welverdiende pauze. Koffie, thee en
de koekjestrommel op tafel. Wat wil een mens nog
meer. Voor zover het nog niet gebeurd was, werd
er nog gezellig bijgepraat. Toch ontstond er enigszins paniek binnen de groep, Wim had een van zijn
hoofdtaken die middag nog niet vervuld. Mevrouw
Gerritsen halen, die haar middagdutje deed. Dit
speciale voorrecht is aan Wim voorbehouden. Gelukkig nam ze hem niet kwalijk, dat hij te laat was.
Na afloop wordt de boel netjes opgeruimd en het
gereedschap en het hout wordt naar een van de
leegstaande panden in het Prônkepplke gebracht.
Wachtend op de eerstvolgende dinsdagmiddag,
wanneer er weer van een doodgewoon stuk hout
een prachtige creatie gemaakt wordt.
Wij bedankten Wim voor het interview en gingen
vol enthousiaste indrukken naar huis.
Ria van den Beucken
Har Schreurs
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EIN SLEVROUWKE OP 'N NIEJ KRUUTS IN BELVEND
Het kruis staat sinds begin april van 2012 tussen twee grote eikenbomen, in de berm van de
Oude Tolweg in Belfeld. Dit is een sinds 1805 bestaande weg, die eerst Nieuwe Dijk en later
Maalbekerweg werd genoemd en die van 1895
tot 1922 een tolweg is geweest.

nodige stevigheid te geven en om vandalisme te
voorkomen. Het model van deze wand werd in eigen beheer ontworpen en met deskundige hulp van
Har Coopmans, op maat gemaakt en in elkaar gezet met RVS schroeven. Daarna werd het diverse
malen met houtolie behandeld tegen verwering. Bij
het kruis is ook nog een door Karel Smits gesponsord schildje aangebracht met de spreuk :
Gangk mer wiejer
en maak angere bliejer
Als achtergrond is aan de zij- en achterkant een
dubbele rij met haagbeuken geplant. Dit nieuwe
monumentje staat langs een nu weer veelgebruikte
weg, die toegang biedt tot een nieuwe fiets- en
voetgangersbrug over de A73 en het recreatie-gebied daarachter.

Madonna
Het is een rijk geornamenteerd gietijzeren kruis met
fraai vlechtwerk, maar het bijzondere hieraan is, dat
er geen Christusfiguur aan hangt, maar een Madonna met kind op de arm. Volgens deskundigen is
deze ingegoten Maria-afbeelding vrij zeldzaam. De
afmetingen zijn 125 cm hoog en 75 cm breed. In de
bovenste hoeken van het kruis staan takjes met een
bloeiende roos, vergezeld van twee rozenknoppen.
De roos is een bekend Maria symbool. De vijf
kroonbladeren van de bloem werden o.a. in verband gebracht met de vijf letters van Maria 's naam.
Het midden van de kruisbalken is versierd met
plantenmotieven. Aan de onderzijde staat een monogram met de letters A en M, wat staat voor Ave
Maria. Omdat er geen kerkhofsymboliek op voorkomt, is het waarschijnlijk altijd al bedoeld geweest
voor Mariadevotie. Het kruis werd verworven door
de Stichting Brookkank, met het verzoek aan de
werkgroep, om hier een passende plaats voor te
vinden. Vanwege de roest, is het eerst bij RMC in
Tegelen, blank gestraald en daarna behandeld met
een zwarte epoxy-coating. Daarna zijn de diverse
details in wit en goudkleur geverfd. Als laatste bescherming zijn nog enkele vernislagen aangebracht.
Achterwand
Het kruis is aangebracht op een achterwand van
tropisch hardhout, die op palen is gezet, om het de
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Realisatie
Het geheel is tot stand gekomen in het kader van
het project “Belfeld in het Groen”, dankzij samenwerking tussen de Gemeente Venlo, de Stichting
Brookkank, Heemkunde-vereniging Maas- en
Swalmdal, de leden van werkgroep Kruisen en Kapellen in Belfeld, de Stichting IKL-Limburg - die het
subsidieerde - en vele vrijwilligers en begunstigers.

Op zaterdagmiddag 8 september 2012 op de feestdag van Maria Geboorte, werd het kruis om 15.30
u. onder grote belangstelling ingezegend door Kapelaan Th. Miedema.
Jan Coopmans
Bronnen: Informatie van Vereniging De Terebinth, regio Limburg, Boek van Pater G. Egelie over Gietijzeren Kruisen in Limburg. Artikel in Jaarboek 2004 HVMS van Twan Ernst, blz.24
t/m 26 foto's: Annie Strous-Heggers, Wim van Diepen en eigen
collectie.
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LOUKSOEP VAN ALEIDA
Aleida`s recep: `t hiele ketje van dees soep is, um `t louk ( vuuel louk) ièrs op `n lieëg pitje
Gaar te laote suddere en dao nao pas goldbroen te bakke.
Of se noow water, ein maggiblökske of zelfgetrokke runderbouillon gebroeks Mós se zelf weite. Maar gek genòg is dees soep met allein water ouk lekker en det is schoeën veur de vegetariërs ònder òs. D`r zien d`r die goeëje d`r mael in um de soep te binde maar det is kwats. Met
`n druueg snee mik krieg se dezelfde oetkòms.
Nuuedig veur veer persoeëne as houfgerech of veur zes tot ach persoeëne as veurgerech. 7,5
louk: 75 gram bòter
Asse van zeut hils; 1 theelaepelke sòkker
1 liter water
4, in veer stökskes gesneje, witte sneje mik 2 òns extra belaege kieès
Zalt en paeper nao smaak. Ein fles druuege witte wien. Ein fles zeute witte wien.
Ein fles lekkere roeèje wien.
Veurbereiding preuf iers van de druuege witte wien. As dae te druueg is neem se gewoeën nog
`n glaas. Schel `t louk en snie det in dunne ringe. Zeg taege diene man des se ech neet um um
bäöks.
Smelt de bòtter in `n pan met `nr dieke baom, laot `t neet verkleure. Doot`t louk d`r beej, reur `t
good doorein wies det alle ringe vol bòtter zitte, En laot se met d`n deksel op de pan in `n keteer
wies `n half oor op `n klein veurke gaar waere. Controleer zoeë mei en dan of het veur neet te
hoeèg steit,en reur door de pan.
Drink dich nog ein glaeske wien. Asd`r nog wien euver is doot det dan beej `t louk as det gaar
is En drei `t veur hoeëger. Laot de wien verdampe en `t louk gòldbroen verkleure. Pas op det `t
louk neet verbörd, want dan wuurt de smaak
bitter.
in `t portal van de st servaos,
Louk is van zichzelf zeut. As se `t nog wat aan
alle heilige oèt mestreech
wils zeute, trek dan ein fles zeute witte wien
aoppe En preuf ièrs of dae waal zeut genòg is.
op `n rieke
Vind se de wien lekker dan is `t zund dae beej
In de Servaeoskerk, dao in ut portaol,
de louksoep te goeëje. De kins ouk gewoeën
dao
spreeke de Heilige doufstomme taol.
ein laepelke sòkker gebroeke.
St. Pieter dae huurt get
Kaok òndertösse `t water. Kiep `t heite water
beej `t louk en bring` weer aan de kaok. Drink
en zeet gaans verleege,
nog `n glaas wien want waat kin `t schaele.
,,Ik gluif det het iemes
Preuf of d`r paeper en zalt beej mòt. ( ik mein
get heet laote vleege”.
beej de soep neet beej de wien) Bedink det de
Antonius wuurt koet en zeet gans brutaol,
kieës ouk zalt is. Noow de fles toch beinao
,,Iech hub niks gedoon en iech
laeg is kin se `t resje ouk waal oètkleppe.
vind ut ein schandaol.”
Gank nao bed en slaop diene roes oet want
Franciscus steit achter aan tege de roete,
de soep is `t lekkerste as d`r ne nach euver,,Iech weit nurges vaan,
haer geit. Vergaet neet `t gaas oet te dreie as
iechhaauw
mich te boete”.
se nao bed geis.
Canisus dee zeet: iech heb niks gedaon;;,
Bereiding
Man hat geschosse meint
Neem ein asperientje veur de koppien.
hae te verstaon.
Trek `n fles lekkere roeëje wien aoppe.
Manutfus wuurt vaals,
dacht det me um zoe verdinke,
,, Dach geer nondejui,
dat iech heej staon te stinke?
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KLEURPLATEN

ZOEK DE
VERSCHILLEN
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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 info@venlo.nl
n Groenvoorzieningen
n Reiniging
n Onderhoud wegen/straten
n Straatverlichting
n Honden(poep) overlast
n Ongedierte bestrijding
n Leefmilieuzaken
n Heroïnespuiten
n Gladheidbestrijding
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
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