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Beste
dorpsgenoten,
nog geen jaar geleden schreef ik: “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.” Vorig jaar hebben
wij als dorpskrant de dans nog kunnen
ontspringen, maar de aanhoudende
recessie doet weinig goed voor ons.
Alvast vooruitlopend op wat wellicht gaat
komen, wil ik absoluut een positieve draai
geven aan deze editie van de dorpskrant.
Want hoe dan ook hebben we toch
maar weer een mooi jaar achter de rug,
niemand die ons dat nog af kan nemen.
In de decembermaand zijn de dagen altijd
heel donker, maar daarom geven zij ook
gezelligheid en sfeer aan onze dagelijkse
bezigheden. Sinterklaas is nog maar
net de deur uit en iedereen rent alweer
achter de Kerstman aan en voor je het
weet zitten we alweer in het 2013 , en wie
weet wat ons dat allemaal gaat brengen.
In deze editie staat een interview met upcoming modeontwerpster Christina van
Zon en het kinderkoor. Een ander hot item
in de decembermaand is het verkopen
van dennenbomen, en het Belfeld van
vroeger. Om af te sluiten met een lekker
Kerstrecept!
De redactie wenst alle inwoners van
Belfeld hele fijne, smakelijke Kerstdagen
en een vliegende start in 2013!
Stephanie Kox

Wintersfeermarkt

6
Winnende tuinen

8
Hallo Belfeld

10
Memoriekruis
Sportlaan

13

Column

Wat het wordt we zullen wel zien

Het pakje kalenderblaadjes aan de scheurkalender is weer aanzienlijk dunner geworden.
Zo dun dat de oliebollen van Sintermerte al vergeten zijn en op sommige plaatsen de kerstboom
al geplaatst is. Let op, vandaag is het 27 november. De goed heilig man moet zich nog met veel
geweld door de schoorsteen naar beneden persen. Hoffelijk als hij is zal hij de zwarte Pieten wel
voor laten gaan. Discriminatie, och men kan tegenwoordig wel overal iets achter zoeken.
Het jaar 2012 ligt bijna op zijn gat om het maar eens grof uit te drukken. Een jaar van bijzondere
gebeurtenissen. Denken we aan de Floriade, volgend jaar mei worden we ingelicht over het financieel
succes of we krijgen te horen, jammer maar….
Het jaar dat we een minister-president hebben die het helemaal niet zo nauw neemt met de
verkiezingsbelofte. Denken we aan de hypotheekrente, 1000 euro voor iedere werkende Nederlander,
geen euro meer naar Griekenland enz, enz, Mark kan blij zijn dat hij niet Pinokkio is, want dan kreeg
hij bij toiletbezoek de deur niet meer dicht vanwege de neus.
Dit wordt tegenwoordig allemaal maar vanzelfsprekend gevonden. In de Middeleeuwen werden
deze mensen op het marktplein aan de schandpaal genageld tot lering en vermaak van het gewone
volk.
Het gewone volk. Daar heeft Mark eigenlijk geen boodschap aan en zodoende wordt deze
groep kaal geplukt als een kerstgans. Wij vinden dit normaal: het zou toch doodzonde zijn als de
grootverdieners niet hun 4de Bently konden kopen.
In Venlo was ook het een en ander gaande. Naast tal van prestigieuze projecten die men aan het
bouwen is, springt vooral het nieuwe stadion in het oog. De voor- en tegenstanders treffen zich
trouw bij ieder verjaardagsfeest om zich hierover eens uitgebreid te ‘straevelle’. Harie valt het wel
op dat zo menige ‘sliepsdrager’ Venlo opeens gaat verlaten. Een teken aan de wand?
Ook in Belfeld gebeurde zo het een en ander. Sportief waren er verschillende hoogtepunten.
Allemaal kan Harie die niet benoemen, laat ik nou net die van jou vergeten. De contouren van
de Hamar worden zichtbaar en het ziet er niet slecht uit. Het was een tijd van behelpen, voor het
personeel en de gebruikers. Er werden leuke activiteiten georganiseerd door diverse verenigingen
en instanties, meestal erg succesvol.
Als u deze regels leest draait bij u vermoedelijk al de zoveelste kerst CD. De kaarsjes branden en
we maken er in ieder geval thuis een gezellige boel van. Daar zijn deze dagen dan ook uiteraard
geschikt voor. Bovendien kunt u nu op uw gemak nog eens rustig de Dorpskrant lezen, hopelijk
nog vele jaren.
Namens de redactie wens ik jullie mooie kerstdagen en voor het ‘nieje jaor’ alles wat ‘winselik’ is.
Harie
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Nieuw lid dorpsraad
Mijn naam is Michel Metten en ik ben geboren
in het witte stadje Thorn (= Thoear in het plaatselijke dialect). Wie in Thorn geboren wordt
heeft meestal op de een of andere manier iets
met muziek te maken. In Thorn zijn namelijk
twee harmonieën actief, te weten de Bokken
(6de Koninklijke Harmonie van Thorn, tevens de
oudste van de twee), en de Geiten (Kerkelijke
Harmonie St. Michaël).

zel niet om contact op te nemen.
Daarnaast geef ik af en toe les aan de middelbare scholen in Venlo in het vak Economie, Wiskunde, Handel en Administratie en Management en Organisatie.
Groet,
Michel Metten

Mijn muzikale roots liggen bij de Bokken waar ik
geleerd heb dwarsfluit en piccolo te spelen.
Na een aantal omzwervingen, ingegeven door
mijn werk bij de Rabobank, ben ik met mijn gezin in 1993 in Belfeld komen wonen. Sinds die
tijd woon ik op de Leijgraaf met mijn vrouw Gon.
Onze drie kinderen, David, Vivian en Michelle
hebben inmiddels een eigen stek in Belfeld gevonden. Onze familie is in de loop van de jaren
uitgebreid met 5 kleinkinderen.
Toen we in Belfeld kwamen wonen, werden
onze kinderen en ik al gauw lid van harmonie
Kunst na Arbeid, waar ik ook een tijdje penningmeester ben geweest. Op dit moment ben ik
nog steeds actief lid van deze vereniging.
Nu ben ik ook lid en penningmeester van Blaoskapel de Hölter Brök en penningmeester van
Stg. Brookkank.
Vanaf 1 maart j.l. ben ik ook penningmeester
van de Dorpsraad in Belfeld omdat ik het belangrijk vind dat de leefbaarheid in een plaats
als Belfeld gewaarborgd moet blijven en karakter van het dorp gehandhaafd blijft en ik daar
mijn bijdrage aan wil leveren.

Beste lezer,

Vanaf 1 januari 2012 ben ik zelfstandig ondernemer op het gebied van financieel advies. Als
onafhankelijk adviseur werk ik voor de klanten/
opdrachtgevers naar een oplossing van de vragen en/of problemen. Ik werk op basis van een
tarief per uur en ben dus niet afhankelijk van
provisies en vergoedingen van banken en/of
verzekeraars. Op mijn website www.mettenadvies.nl. kunt u zien welke diensten ik verleen.
Als er vragen zijn over niet vermelde zaken, aar-
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bij deze willen wij aangeven dat het
vragenuurtje van de dorpsraad komt te
vervallen.
Tevens wensen wij u een zalig kerstfeest
en een gelukkig nieuwjaar.
Dorpsraad Belfeld
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Ffkes veurstjelle
Een Belfeldse basis met een snufje Russisch bloed en een vleugje Berlijn zo
kunnen we de modestyliste Christina van Zon wel omschrijven. We kwamen
haar op het spoor door een artikel in Dagblad de Limburger, waarin vertelt
werd over een wedstrijd in de Duitse uitgave van het Glamour Magazine, ‘wir
suchen deutschlands beste stylisten’. Christina deed hieraan mee. In de eerste ronde mocht je je portfolio insturen, hieruit werd ook het werk van Christina gekozen. Uiteindelijk schopte ze het tot de eindronde met hierin slechts
3 finalisten. Zij moesten op de redactie in München 4 verschillende looks met
een leren broek samenstellen binnen 60 minuten, Christina deed dit uitstekend en wist uiteindelijk een tweede plek te behalen in deze wedstrijd!
Zeg Christina hoe professioneel pak jij de zaken aan?
Omdat ik in Berlijn woon en werk word ik hier vertegenwoordigd door een agency. Om mijn werkgebied
te verbreden en ‘wat vaker op eigen bodem te zijn en werken’ wil ik in 2013 ook een agency in Nederland
zoeken. Wat ik prettig vind aan Berlijn als stad is dat je makkelijk met andere creatieven, zoals fotografen, in contact komt en samen ideeën kunt ontwikkelen en omzetten.
Hiermee krijg je nog niet zomaar betaalde opdrachten bij bedrijven. Veel mensen die in deze branche
werkzaam zijn, werken ontzettend lang aan hun portfolio voordat ze betaald werk krijgen.
Op dit moment wordt ik vertegenwoordigd door Nude Agency (www.nude-agency.de). Zij zoeken een
passende haar/make up artiest en/of stylist voor de opdrachtgever en kijken of deze op dat moment tijd
heeft. Ze figureren dus als het ware als tussenpartner. Sommige fotografen of stylisten besluiten zonder
agency te werken, omdat zij natuurlijk een commissie van het verdiende bedrag aftrekken. Ik vind het
daarentegen prettig omdat zij de onderhandelingen met de opdrachtgever doen.
Dus eigenlijk is het zaak om een zo goed mogelijk portfolio op te bouwen. Voor wat voor soort
opdrachtgevers werk je nu?
Gezien er geen school is waar je ‘styling’ inzicht kunt studeren, moet je natuurlijk jezelf eerst bewijzen.
Op dit moment werk ik o.a. aan editorials, dat zijn fotoseries voor tijdschriften die verschillende modelabels laten zien. Daarnaast doe ik ook commercieel werk, zoals het opzetten van een campagne of lookbook voor een designer. Maar bijvoorbeeld ook het kleden van artiesten kan tot een opdracht behoren.
Wat ik dan ook nog probeer te doen, zijn creatieve projecten. Hierbij stel ik zelf kostuums of accessoires
samen en wordt ik creatief niet beperkt. In overleg met de fotograaf probeer je dan tot een unieke creatie
te komen.
Binnen jouw branche is out-of-the-box denken erg belangrijk. Waardoor laat jij je inspireren?
Ik laat me vaak door materiaal inspireren. Hierbij maak ik vaak gebruik van restmateriaal, bijvoorbeeld
canvas, rubber, papier, karton of stoffen. Ik ga dan met het materiaal aan de slag, en soms komt er iets
uit, maar soms wil het niet echt lukken, dan laat ik het liggen en krijg ik misschien een jaar later een idee
wat ik ermee kan doen. Ik vind het heel interessant uit materialen, die misschien in eerste instantie voor
iets anders bedoeld zijn, iets moois te creëeren. Eigenlijk maak ik dus gebruik van het cradle-to-cradle
of up-cycling principe. Verder laat ik me vaak door beeld inspireren, ik ben bijvoorbeeld groot fan van het
werk van Steven Meisel, Nick Knight, Paolo Roversi, Sarah Moon en Paco Peregrin. Zij krijgen het voor
elkaar hun creativiteit met commerciële opdrachten te mixen, dat vind ik erg bijzonder.
Naast creativiteit zul je ook een gedegen basis moeten hebben. Welke opleiding heb jij gevolgd
om stylist te worden?
Ik heb op de kunstacademie in Maastricht gestudeerd en mijn diploma als docent beeldende kunst en
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vormgeving afgerond. Voor ik begon met
lesgeven wilde ik een specialisatie zoeken
en me hierin verdiepen, want dat vind ik heel
belangrijk om over te kunnen brengen in het
docentenvak. Gek genoeg moest ik als tiener niks van mode weten, deze interesse
ontstond pas in de jaren op de kunstacademie, toen ik met modevormgeving in aanraking kwam. Toen ik naar Berlijn vertrok wist
ik nog niet dat ik als styliste zou gaan werken. Hiervoor heb ik stages gelopen in pr
management en in de moderedactie. Op dit
moment studeer ik niet, maar leer ik elke
dag in de praktijk.
Wat grappig dat je dit vroeger nog helemaal niet voor ogen had. Waarom heb je
dan voor de stad Berlijn gekozen?
Ik bezocht Berlijn altijd al vaak, omdat ik daar
wat familie heb wonen. Zij zijn overigens ook
in de creatieve sector werkzaam. De Berlijnse
creativiteit, het heftige verleden van de stad
en de ontwikkelingen van het ‘nieuwe Berlijn’
leken mij een goede basis voor mijn ontdekkingstocht naar iets nieuws.
Heb je nu ook nog binding met Belfeld?
Natuurlijk is de binding met Belfeld er nog
steeds. Ik vind het fijn om terug te komen
naar Belfeld, om dat mijn ouders, zusje en
hondjes er nog wonen. Wat ik verder erg
waardeer in Belfeld is de rust, de tuin en
moestuin en zeker ook de Maas en het bos.
In Berlijn is het meestal onrustig en daarom
kan ik me altijd ontspannen als ik in Nederland ben.
Tenslotte, waar zie jij jezelf over 10 jaar?
Toekomst vragen vind ik echt het moeilijkste
te beantwoorden. Ik denk dat ik dan nog in
dezelfde branche werk, maar hierin wel gegroeid ben. Wellicht geef ik tegen die tijd ook
wel cursussen of lessen. Of ik dan nog in Berlijn woon dat weet ik nog niet, ik zou ook
graag nog op veel andere plekken in Europa
wonen. Want overal kun je weer dingen zien
en leren, dingen die je mee kunt nemen waardoor je jezelf inspireert en verbeterd.
De foto’s zijn gemaakt door Federica Roncaldier, Klaas Wollstein en Antonella Arismendi.
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Op locatie: De wintersfeermarkt
Dit woord -inderdaad een mooi scrabbelwoord- riep een aantal vragen op bij de redactie. Dus het stalen ros uit het schuurtje
gepakt en op naar Karel Smits, medeorganisator van dit evenement.

nog ruim voor pakjesavond ideeën opgedaan
en cadeautjes gekocht worden voor de aankomende feestdagen. De discussie Sint Nicolaas
of Kerstman speelt geen rol, omdat deze markt
zo vroeg wordt gehouden. Voor beide feesten
kan men inkopen doen. Er waren dan ook Pieten op de kerstmarkt aanwezig, maar zij deelden helaas alleen maar pepernoten uit. Het geld
was al in Roermond onder de mensen gebracht.
Jammer.

Het idee van deze sfeervolle markt ontstond
een aantal jaren geleden. Enkele Belfeldse ondernemers waren bezig de versieringen in de
bomen aan te brengen. Deze bomen bevonden
zich op het Koninginneplein/Muldersplein. Na
enkele maanden druk overleg werd toen besloten om een wintersfeermarkt te houden. Dit zou
een jaarlijks terugkerend evenement moeten
worden.
We hebben het over 2010, het jaar van de eerste markt. In de eerste opzet werden verenigingen benaderd, maar om de een of andere reden
leidde dit niet tot succes. Centrum promotie
Belfeld nam toen het stokje over. Het eerste jaar
was de markt nog kleinschalig, met ongeveer
dertig kramen, maar de gezelligheid was er al.
In 2011 volgde de tweede editie. Deze markt
was al wat groter van opzet en al gezellig druk.
Ieder jaar probeert men een stapje vooruit te
zetten, maar 50 deelnemers is de limit. Zoals
men heeft kunnen vaststellen, waren de kraampjes dit jaar wat luxueuzer dan die van de vorige
edities.

Dit jaar is het ook gelukt om enkele Belfeldse
verenigingen in te schakelen bij de wintersfeermarkt. De dartclub van Juliana bouwde mee op
en het KOW en de Hanewurgers zorgden voor
de gepaste muziek.
Naast muziek en gezelligheid was er ook voor
de inwendige mens gezorgd. Met o.a. wafels,
Griekse specialiteiten, streekproducten en de
barbecue hoefde niemand honger te lijden en
voor de dorstigen waren er de welbekende
glühwein en andere al of niet alcoholische versnaperingen.
Het is dan ook geen wonder dat zo’n 2000 bezoekers hun weg naar de Wintersfeermarkt
hebben gevonden. Wij kunnen dan ook niets
anders dan de organisatie feliciteren met dit
voor Belfeld prachtige initiatief.
Ria van den Beucken
Har Schreurs

De wintersfeermarkt is geen kerstmarkt maar
een echte wintermarkt. Het evenement valt nog
mooi voor Sint Nicolaas en er kunnen dan ook
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Kerstbomen verkoop Kunst na Arbeid
Zo rond de donkere dagen in december zijn
er tal van activiteiten in ons dorpje.

Vol vuur vertellen Pieter, Jan , Paul en Hai over
hun belevenissen in deze tijd van het jaar. Over
een verkochte kerstboom die door miscommunicatie in de plaatselijke kerk terug gevonden
werd. Over de mannen die met een voor hun
gevoel een prachtige kerstboom thuis komen
maar 5 minuten later weer met de boom terug
zijn om te ruilen. Afgekeurd door moeder de
vrouw. Á propos vrouw, uitdrukkelijk moest vermeld worden dat de vrouwen ook hun steentje
bijdrage aan de kerstbomenverkoop. Dit omdat
de feestdagen voor de deur staan en ze de
vrouwen best een beetje willen ‘moeke’.

Sinds een paar jaar is de kerstboomverkoop
door en voor de harmonie een begrip geworden.
Gedreven door een niet al te vol geldkistje werd
door een aantal wijze mannen nagedacht over
het scheppen van een bron van inkomsten. Hai
Sieben kwam op het idee om net als vroeger te
starten met een kerstboomverkoop. Toen kon
men bij de leden van de harmonie thuis kerstbomen kopen. Het was echter niet ‘zo gezegd, zo
gedaan’. In de eerste plaats moesten er bomen
ingekocht worden. Dit was al een verhaal apart
omdat men niet gewend was om bomen aan een
vereniging te verkopen. Na even zoeken was er
in de Boekend iemand gevonden die de bomen
wilde leveren, dat er in die tijd niemand bij het
laden van de boompjes bevroren is, is een heus
wonder. Bovendien was men ook wat te optimistisch, er werden veel meer bomen ingekocht
dan verkocht. Maar al doende leert men.
Het eerste jaar was een winter om niet snel te
vergeten. Het hoogte- maar tevens dieptepunt
was de temperatuur van -20ºC. ‘s Ávonds
moesten de kerstbomen versleept worden naar
een loods in Reuver. Hier was het behaaglijk
warm, maar dat deed de bomen geen goed. Het
eerste jaar ging bij verschillende mensen de
kerstboom op Eerste Kerstdag tegelijk met het
bezoek weer naar buiten. De bomen waren behoorlijk in de rui en de naalden die er nog aan
zaten waren op een hand te tellen. Dat is uiteraard niet de bedoeling, ook al komen dan de
kerstballen veel beter uit. Tegenwoordig is het
een en ander veel beter geregeld. Men verkoopt
al voor het derde jaar en de kinderziektes zijn bij
de organisatie verdwenen. Het is een kunst om
kerstbomen te kopen, want er is steeds minder
aanbod. De boompjes vliegen de deur uit bij de
handelaren. Om daar dan als vereniging tussen
te komen is erg moeilijk. Tegenwoordig worden
de bomen geleverd door Janssen uit Offenbeek.

Door de verkoop van kerstbomen is de band
tussen de ouderen behoorlijk versterkt. Men
verkoopt verschillende soorten bomen, maar de
Nordmann en de blauwspar zijn de meest populaire. Het gratis thuis bezorgen wordt zeer op
prijs gesteld. Zo bestelde een ex- schilder van
de Pastoor Hermensstraat een grote boom.
Nou die heeft hij gekregen. Hij was zo kolossaal
groot dat toen de boom achter binnen was de
top al weer voor door de deur keek. De vrouw
des huizes kon dit minder waarderen.
Het blijkt dat de mensen steeds vroeger een
kerstboom willen zetten. De voorbereidingen
van de kerstboomverkopers beginnen al in juli.
Inderdaad wie het eerst komt, het eerst maalt.
Wij wensen de verkopers veel succes de komende jaren.
Ria v. d. Beucken
Har Schreurs

Het zou echter perfect zijn als een inwoner van
Belfeld een perceel beschikbaar zou stellen
voor de harmonie. Hier zou men dan de eigen
boompjes kunnen kweken.
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Winnende tuinen
Dhr. en Mevr. Steeghts,
Hamarplein 5
Dhr. en Mevr. Hermans,
Kromme Hook 14
Dhr. en Mevr. Sijbers,
Pr. Christinastraat 1

Renovatie
kerkhof Rijksweg
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25 jarig jubileumstuk
toneelvereniging
Sjabloon

Gerestaureerd beeldje
Maria van Geloë

Malmaas Z

engers
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Open huis: Hallo Belfeld
Het was een gezellige drukte zaterdag 29
september tijdens het open huis van de locaties in Belfeld. Woonlocatie Ut Tremke en
Julianastraat 31b/c en het logeerhuis organiseerden deze middag gezamenlijk. Deze
drie locaties voor kinderen en jong volwassenen presenteerden zich aan buurtbewoners en andere geïnteresseerden. Samenwerking is deze locaties niet vreemd, dit
doen ze ook bij activiteiten die ze organiseren. Bij de organisatie van het open huis
kregen ze bovendien nog hulp van ouders
en vrijwilligers.
Samen werken, samenwerken
“We werken altijd al veel samen,” zegt teamleider van Ut Tremke Toos Roest. “In Ut Tremke
wonen 12 cliënten. Voor de bewoners een hele
fijne manier om te wonen, maar je hebt natuurlijk niet zoveel personeel ter beschikking als bij
een woonlocatie waar 25 mensen wonen. Om
toch zoveel mogelijk te kunnen organiseren
voor al onze jonge bewoners werken we met
een gezamenlijke activiteitenkalender. Zo kunnen we gebruik maken van elkaars creativiteit,
medewerkers, vrijwilligers, faciliteiten en noem
maar op. Ja, ook hier maken we samen meer
mogelijk.” Elmie Wenmakers vult aan: “Als

teamleider van het logeerhuis is het van belang
de toekomst goed in de gaten te houden. Met
alle overheidsveranderingen op komst en de
financiering straks vanuit de Wmo wordt logeren voor veel mensen met een beperking on-
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betaalbaar. Misschien kunnen jongeren die nu
komen logeren straks een woonplek vinden bij
Daelzicht. Door de samenwerking van de verschillende locaties maken deze jonge logees
ook al kennis met onze woonlocaties. Al deze
zaken spelen een rol.”
Kennis en begrip
Deze open dag organiseren de drie locaties
vooral ook om Belfeld kennis te laten maken
met de bewoners en de ondersteuning die
Daelzicht op deze locaties biedt. Het is be-

langrijk dat er kennis en begrip is in de omgeving. Alleen zo kunnen we samen zorgen voor
een volwaardige plek in de samenleving. De
bezoekers werden ontvangen in het logeerhuis
op Julianastraat 33. Na een enthousiaste rondleiding door cliënten, werden de andere locaties bezocht. Er was veel te zien, te doen en te
beleven. Er was een dansdemonstratie van
een dansgroep uit de buurt, een auto die geschilderd mocht worden en natuurlijk was er
ook gezorgd voor een kopje koffie met iets lekkers.
Een kopje koffie buurvrouw?
De interesse van de buurtbewoners was oprecht, mensen vonden het erg prettig dat ze nu
eens konden zien wat zich achter de deuren
afspeelt. Complimenten over mooie ruimtes,
kleuren en sfeer waren niet van de lucht. Ook
de cliënten hadden een mooie dag, ze speelden een belangrijke rol bij de rondleidingen en
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Kersnach
In de sterklaore nach
Kwaam, sinds iëwe verwach
En zoé veurig begaerd
De Messias op aerd.

bij het inschenken en uitdelen van koffie en
thee. Toos: “ Er zijn al mooie voorbeelden te
noemen van integratie in de buurt. Een van de

De mooder, zeej lach
En hilt doëdstil de wach
Beej de Zoon, dae zeej mint,
Beej de Keuning, eur Kind.
Kiek, d`n hemel geit aop,
Neemes haet d`r miër slaop
En dao trekke ze al,
Nao de grot, nao de stal.
En herders, ze gaon,
En de herders, ze staon
En ze baeje dan tot
Euren Hiër, eure God.
En dan gaon ze ôngaer
Nao eur velde weer haer,
Maar nog moëi en nog lang
Klink d`n ingelezang.

bewoners danst mee met een dansgroep uit
de buurt. Er is contact met de dorpsraad om
mee te gaan werken met het onderhouden van
het groen in de buurt. Bewoners doen mee aan
de buurtjaarmarkt en activiteiten van jeugdvereniging van Belfeld. Met deze open dag hebben de locaties ervoor gezorgd dat er nog
meer integratie ontstaat. Ook was het een
mooie gelegenheid om buurtbewoners warm
te maken voor vrijwilligerswerk bij een van de
locaties. Er zijn nog altijd veel vrijwilligers nodig om onze cliënten een mooie toekomst te
bezorgen.

Kersmis
Kersmis, tied van sterrenachte,
Kald, maar waal ôneindig klaor,
Tied van kersbuim, zilver böl en
Wolke, wolke ingelehaor.
Tied van aete, vuël en köstelik,
Aend ,kalkoen en roëie wien,
Maar bedink toch, `t veurnaamste
Fees môt binnenin ôch zien.
Neet `t kersleech is belangriek
Of `t nie flewiël kleid,
Maar de vrede in ôch hert,
Vertel ens, wie `t dao mei steit.

De drie locaties kunnen samen terugkijken op
een geslaagde dag.

Aldjaor
Dit waas veur ös `n plechtigen aovend,
We zooten al beejtieds gereid;
Mien breurke in zien `s zôndaags pekske
En ik in mien flewiële kleid.
Ôs elders waare auk wat ernstig,
De schôttel aolieböl stônd klaor.
We meuste auk nog efkes baeje
En danke veur `t veurbeeje jaor.
De kerskes in de kersbaum brandde
En boete klônk al hard geknal.
Dan woord gekös, dan woord gelache,
De klok sloog twelf, ein schoën getal.
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Op bezoek bij de B(elfeldse)engeltjes
Op een donderdagavond toerden we naar
de kapelanie. We hadden hier een afspraak
met het kinderkoortje. Het was geen geheim dat we kwamen, want menig kinderoogje had al een blik naar buiten geworpen
om te kijken waar we bleven. We werden
hartelijk ontvangen door Justine Boumans,
de dirigente van het koortje. Iedere donderdag is er repetitie van 18.30 tot 19.30. De
naam van het koor is heel toepasselijk, namelijk de B-engeltjes.
Het koor bestaat op dit moment uit acht leden,
allemaal meisjes uit Belfeld van groep 4 tot en
met groep 8. Ze zouden er graag een paar jongens bij hebben, maar de meiden zijn nogal
kritisch. Niet iedere jongen is goed genoeg.
Het repertoire bestaat uit liedjes voor in de
kerk.
Met een ongelooflijk enthousiasme vertellen ze
over hun prille carrière bij het koor. Ze vinden
zingen keigaaf. Justine speelt mooi op het keyboard en kan ook nog ’s mooi zingen. De meiden zingen om de beurt solo, van plankenkoorts is geen sprake.
Naast het zingen in het koor hebben de meiden ook nog andere hobby’s, zo spelen twee
meiden dwarsfluit en wordt er door anderen
nog paardgereden, geturnd en badminton gespeeld, ze raken er niet over uit gepraat.
Momenteel zingen ze zo’n zes keer per jaar in
de kerk in Belfeld, Tegelen of waar ze uitgenodigd worden.
Wij waren ondertussen toch wel nieuwsgierig
geworden hoe het een en ander zou klinken.
De dames wilden allemaal solo zingen, dus dat
probleempje moest even opgelost worden. We
kregen werkelijk een prachtig concert aangeboden door deze jonge nachtegaaltjes. Toch
fantastisch dat deze meiden met zo weinig
middelen zo’n plezier hebben. Inmiddels was
het 19.00 uur en de pauze werd natuurlijk niet
vergeten. In de keuken was limonade aanwezig en ook de door de dirigente meegebrachte
koekjes vonden gretig aftrek. Justine komt
oorspronkelijk uit Deurne en had in Venray ook
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al een kinderkoortje. Na haar verhuizing naar
Tegelen begon ze op eigen initiatief weer met
een koortje en dit resultaat mochten wij horen.
Ze heeft een geweldige drive en leidt het koor
op geheel vrijwillige basis.

Na de pauze mochten de meiden zelf een liedje uitzoeken en aanwijzen wie de solo mocht
zingen. Een Maria liedje had toch wel de voorkeur. Ze zeiden dat we nu toch maar eens goed
naar de solo moesten luisteren. Dat deden we
trouwens al de hele tijd.
Het koor bestaat inmiddels zes jaar. Mochten
er jongens en meiden zijn die het ook leuk lijkt
om in een koor te zingen, zijn de van harte welkom om op donderdagavond tussen 18.30 uur
en 19.30 uur eens op bezoek te komen aan de
Irenelaan 23. Jullie zullen er geen spijt van krijgen. En als de stap te groot is om alleen te
maken, neem dan gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Eline, Juulke, Neeltje, Lotte, Selay, Jody, Fenna en Lenny zitten al op jullie te
wachten. Er wordt gezongen in een prettige
sfeer; ongedwongen en toch zeer opbouwend.
We zijn blij dat we bij de dames op bezoek
mochten komen en hartstikke trots op het
zangtalent dat we in Belfeld hebben.
Ton Mordas-Stevens
Har Schreurs
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Memoriekruis aan de Sportlaan in Belfeld
In de nabijheid van dit kruis vond tijdens de
Tweede Wereldoorlog, op donderdagavond 10
september 1942 om 18.20 uur, een verschrikkelijk
ongeluk plaats.
Drie Belfeldse jongens, te weten de broers Arnold
en Jan Engelen, zonen van Sef Engelen en Hendrika Achten, aan de Julianastraat en hun kameraad
Gerard Goossens, zoon van Piërre Goossens en
Bartholina a/d Brugh aan de Broekstraat, troffen die
avond bij de Soersbeek aan de Sportlaan, een fosforbom aan, die op het veld lag. Dit was ongeveer
tussen de huidige manege en de tennishal.
Deze blindganger – hier waarschijnlijk tijdens een
luchtaanval op 1 augustus 1942 gevallen - kwam
onverwacht tot ontploffing, waarbij een enorme krater ontstond. Dit ging gepaard met een huizenhoge
steekvlam, waardoor de drie jongens levensgevaarlijke brandwonden opliepen en zelfs de gewassen
op het veld verschroeiden. Een van de opgeschrikte buurtgenoten, de echtgenote van Martinus van
Soest, de postbode, die hier dichtbij woonde, heeft
hen toen nog in lakens gewikkeld.

stellenden aanwezig. Daarna werden in een naburige
lokaliteit, onder het genot van koffie en vlaai, nog een
tijdlang herinneringen opgehaald en nagepraat.
Jan Coopmans, werkgroep Kruisen en Kapellen in
Belfeld.
Bronnen: Intervieuws met: Mw. M. Tillemans-Engelen, Dhr. Th.
Goossens, Mw. W. Schouwenberg-Goossens, Mw. M. Smeetsvan Soest. Website: Historie Venlo, Dodenboek. Foto's: Mw. M.
Tillemans-Engelen en Fam. Goossens, Dhr. Henk Coopmans. Eigen collectie.

Memoriekruis aan de Sportlaan te Belfeld.

Daarna werden ze naar het Ziekenhuis in Tegelen
overgebracht. Maar alle goede zorgen mochten niet
meer baten.Want daags daarna, op 11 september
1942, zijn Arnold Engelen, 17 jaar oud, meubelmaker en Gerard Goossens, 19 jaar oud, landbouwer,
hier aan hun zware verwondingen bezweken. Een
week later, op 17 september, stierf ook Jan Engelen,
15 jaar oud, die keramieker was. Het paard, waarmee
de broer van Gerard Goossens in de buurt aan het
werk was, stond uren later nog op het veld, als aan de
grond genageld van schrik.
Na overleg met de nabestaanden, de gemeente
Venlo en het bestuur van Voetbalvereniging Belfeldia werd door de werkgroep Kruisen en Kapellen in
Belfeld, tijdens de zomer van 2012, hier dit memoriekruis opgericht, dat via een schenking verkregen
was. Om beschadiging te voorkomen is het achter
de afrastering geplaatst, in het plantsoen links van
de inrit naar het sportpark.

Links Theo en Mien Goossens en Mia TillemansEngelen, nabestaanden van de slachtoffers.

Grote dank bij de realisatie is verschuldigd aan de
Stichting Brookkank Belfeld en Woonservice Urbanus uit Belfeld, voor hun financiële ondersteuning.
Het toeval wil dat het ongeluk op twee dagen na, precies 70 jaar geleden plaatsvond. Bij de inzegening op
een zonnige zaterdagmiddag 8 september 2012, door
Kapelaan Th. Miedema, waren de drie nabestaanden
van de slachtoffers, genodigden en andere belang-
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Belangstellenden bij kruis Sportlaan
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Kerstrecept
Voorgerecht (4 personen)
St Jacobsschelpen met bloemkoolpuree
Bereiding:
Rozijnen en kappertjes in 100 ml water aan de
kook brengen en in een keukenmachine glad
pureren. Voor de vinaigrette de azijn en olie
mengen, op smaak brengen met peper en zout.
Voor de bloemkoolpuree boter in een pan smelten en de roosjes 3 a 4 minuten roerbakken.
Melk toevoegen en met het deksel op de pan
nog 2 a 3 minuten verwarmen. Room erbij en
het geheel laten sudderen tot de roosjes zacht
en gaar zijn. Peper en zout naar smaak toevoegen. Het geheel in de keukenmachine of blender pureren.

Nodig:
100 gram sultanarozijnen
100 kappertjes, uitgespoeld en uitgelekt
12 tot 16 St Jacobsschelpen, zonder schelp
1 tl milde kerriepoeder
Zeezout
Versgemalen zwarte peper
Olijfolie om te bakken
Voor de vinaigrette:
1 el sherryazijn
1 el olijfolie
Voor de bloemkoolpuree:
Halve bloemkool (350gr)
30 gr boter
1 a 2 el melk 100 ml room

De schelpen aan beide zijden inwrijven met kerriepoeder en zout. Olijfolie verhitten in een pan met antiaanbaklaag. Schelpen aan elke kant 1 minuut bakken, tot ze aan beide kanten mooi bruin zijn en veerkrachtig aanvoelen.
Bord opmaken:
6 el bloemkoolpuree op een bord leggen. Schelpen horizontaal doorsnijden en op de puree leggen,
vinaigrette erover druppelen en afmaken met de rozijnen/kappertjes puree.
Dessert (4 personen)
Eton Mess
Bereiding:
Aardbeien in een schaal. Suiker en granaatappelsap toevoegen en aardbeien laten marineren.

Nodig:
500 g aardbeien, grof gehakt
2 theelepels suiker of vanillesuiker
2 theelepels granaatappelsap
500 ml slagroom
4 kant-en-klaar gekochte meringues

Ondertussen slagroom kloppen in een grote kom tot hij dik, maar nog zacht is. Meringues verkruimelen, niet alles al te fijn. Ongeveer 100 gr aardbeien apart houden ter decoratie. De rest van de
aardbeien mengen met meringue en de geklopte room.
Verdeel over 4 borden of glazen en vervolgens afmaken met nog een schep gemarineerde aardbeien.
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KLEURPLAAT
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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
14077 of mailen naar info@venlo.nl
n Groenvoorzieningen
n Reiniging
n Onderhoud wegen/straten
n Straatverlichting
n Honden(poep) overlast
n Ongedierte bestrijding
n Leefmilieuzaken
n Heroïnespuiten
n Gladheidbestrijding
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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