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Belfelds groen
moet je doen

Beste
dorpsgenoten,
Wist u dat de beste producten, diensten
of activiteiten vaak door goed samen
te werken ontstaan? De eerste fase
hierin is altijd creativiteit, dit zorgt voor
originele ideeën en nieuwe inzichten.
Daarna gaat men een richting bepalen,
waarna werkzaamheden verdeeld en
gecoördineerd kunnen worden. Hiermee
ontstaat uiteindelijk samenwerking tussen
mensen en hulpmiddelen.
Tijdens de ‘vastelaovend’ zagen we
bijvoorbeeld een gesmeerde samenwerking tussen carnavalsvereniging De
Belhamels en Café Juliana, samen
zorgden zij voor een onvergetelijke
‘vastelaovend’ in ons dorp. Een nog veel
groter samenwerkingsverband hebben
de gemeente, de woningstichting en
stichting de Hamar. Samen, met de
nodige expertise aan de zijlijn, wisten zij
een prachtig nieuw gemeenschapshuis te
realiseren waar iedereen trots op mag zijn.
Ook onze eigen dorpskrant ontstaat door
een goede mix van mensen die samen
werken om een leuk en interessant blad uit
te brengen. In deze editie ging de redactie
op visite bij het Kunstcollectief gevestigd
op het Geloërveld. En ook maakten we
kennis met de prijswinnende cameraman
Rob Hodselmans. Uiteraard kunt u ook
weer de vertrouwde column lezen van
Harie. Absoluut weer een editie die het
waard is om te lezen.
Op naar een prachtige zomer!
Stephanie Kox
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Column

Hoe lang gaat dit nog duren?

Het is natuurlijk een gok, maar met Pasen stak Harie de stekker in het stopcontact om het
toetsenbord nog eens ouderwets te teisteren. Dit is niet zo abnormaal, wel dat Harie een dikke
trui aan heeft en de verwarming open is gedraaid. Let op, we hebben 31 maart. Zet een dezer
dagen meer dan twee Belfeldenaren bijeen en gegarandeerd er wordt over het weer geklaagd.
Komt er een lolbôks binnen
die zegt, hee, vandaag is het
gelukkig niet meer zo warm die
wordt bijna dood gekeken. Wij
zijn het zat. Wij verlangen naar
de tulpen, narcissen, blauwe
druifjes en de vele anderen
voorjaarsboden. Helaas, er is
nog niets te genieten. En de
bloemen die op een gunstige
plaats staan en het toch gewaagd
hebben om boven de grond te
komen zijn inmiddels bevroren.
Toch waren er ook positieve
meevallers. De hondenpoep
was een paar dagen weg uit het dorp, verborgen onder een witte deken sneeuw. Ook werd je
gedurende de koude periode niet meer bang gemaakt over de opwarming van de aarde. Je kon
's nachts slapen zonder het gezoem van de muggen aan de oren. Dat moet ik onze Amsterdamse
profeet die verkondigde dat ieder nadeel zijn voordeel heeft toegeven. Alleen je moet er soms zo
lamlendig lang voor zoeken om het voordeel te vinden. Nee, geef Harie maar een temperatuurtje
tussen de 20 a 25 graden, zonder Siberische windvlagen. Dan is het leven ook goed te leven.
Met verbazing kijkt Harie naar de Hamar 2. Het is inderdaad een sjoen gebouw voor ons dorp.
Hier moeten ze natuurlijk geen pinapparaten in bouwen, zonde. Nee deze pinautomaten horen in
ôzze baog thuis. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Bij iedere plofkraak wordt de breedte van
de baog toch al gauw twee meter breder. Ieder jaar komen de heren boeven langs dus tel maar
uit over enkele jaren kan er een vierbaans snelweg onder de baog door. Al weer een onoplosbaar
probleem opgelost. Bovendien is het voor de doorvoer van het verkeer belangrijk, want wie heeft
nog geen noodstop moeten maken bij de baog richting Rijksweg.
Zo, nu even een verdomd warme kop chocolademelk drinken om op te warmen. Let wel het is
Pasen en geen Kerstmis. Het is te hopen dat met Koninginnedag of koningsdag toch de sandalen
aan kunnen en de lange onderbroek uit.
Veel warmte toegewenst
Harie
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Clim en Yvonne nieuwe leden Dorpsraad
Sinds de oprichting van de Dorpsraad in
2001 ben ik lid. Bij de eerste vergadering
waren we -denk ik- met zo’n 40 mensen,
maar snel liep dat aantal terug tot 17 en nu
telt de Dorpsraad ca.10 leden.

mon Terstrootte en Wim v.d. Beucken, daarbij
nog enkele raadsleden. Hier moeten we gebruik van maken.
Mijn droom is een nieuw viaduct ter hoogte
van EJA (Rijksweg/Berkenlaan) een N.S. station nabij tankstation Verlinden en een dubbele
spoorlijn Venlo- Roermond.

Als ik terugkijk op wat de Dorpsraad kan betekenen voor het stadsdeel Belfeld naar de gemeente Venlo toe, dan vindt de Dorpsraad Belfeld een luisterend oor, zowel in de raad als
ook bij B en W. Dit is de verdienste van de
voorzitter en de leden.

Ik dank de oude en huidige Dorpsraadleden
voor de fijne tijd die we hebben gehad.
Veel succes: NU EN VOOR DE TOEKOMST.
Clim Vermeulen

Sinds een paar jaar is het D.O.P. ontstaan. Samen met de Dorpsraad wordt ernaar gestreefd
toekomstige plannen en visies te verwezenlijken.
Als ik terugkijk naar wat er allemaal voor mekaar is gekomen, dan is dat te veel om op te
noemen. Vele kleine dingen, die de bewoners
niet opvallen, vaak snel gerealiseerd. Als u
constateert, dat er iets kapot is of iets “niet
normaal”, bel het meldpunt, laat uw stem horen. En dan ziet u, dat het snel in orde komt.

Mijn naam is Yvonne van der Velden. Ik ben
geboren en getogen in Belfeld.
Vanwege studie en werk heb ik op diverse
plekken in het land gewoond, maar sinds eind
2011 ben ik weer terug in het Limburgse.

Grote projecten zoals verkeersveiligheid,
straatverlichting, Reuverweg fietspad Polderweg, kruispunt Polderweg/Broekstraat, fietsen wandelpad langs de Maas van stuw tot
Maasstraat, den Boag, herinrichting Markt,
skateplein voor de jeugd, hondenuitlaatplaatsen, ontmoetingscentrum de Hamar enz. hebben voorbereiding nodig en duren vele jaren.
Maar dankzij een gezamenlijke inzet wordt het
doel bereikt.En daar doen we het voor!

Toen ik klaar was met mijn tweede studie ben
ik als vertaler en softwaretester aan de slag
gegaan bij een internationaal bedrijf in Twente.
Na ruim vier jaar daar te hebben gewoond en
gewerkt, vond ik het tijd om terug te keren naar
mijn geboortedorp. Inmiddels werk ik als redacteur bij een uitgever in Venlo.
Ik doe allerlei vrijwilligerswerk buiten Belfeld.
Afgelopen december ben ik lid geworden van
de Dorpsraad om mij ook positief te kunnen
inzetten voor ons mooie dorp.

Allemaal belangrijke zaken! Heb je interesse
om mee te denken, mee te praten over de toekomst van ons Belfeld? Niet voor jezelf? Dan
wellicht voor je kinderen! Er is nog veel te doen.

Groeten,
Yvonne

Ben je sociaal en democratisch? Sluit je aan bij
de Dorpsraad. Kom meepraten, want samen
moeten we het doen! De Dorpsraad is politiek
neutraal, dat moet ook.
We hebben twee Belfeldse wethouders: Ra-
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Belfelds groen moet je doen!
De Dorpsraad Belfeld wil graag meerdere 'Groenteams' starten in het dorp. Het wil mensen bij
elkaar brengen die het leuk vinden om de Belfeldse plantsoenen in de eigen straat of buurt die
door de gemeente niet of nauwelijks meer worden bijgehouden, zelf te gaan onderhouden. Niet
alleen houden we zo ons dorp netjes en leefbaar, het is ook een leuke manier om met andere
dorpsgenoten lekker in de buitenlucht bezig te zijn. Het project maakt onderdeel uit van het
Dorpsontwikkelingsplan 2020 (lees verder)
De gemeente Venlo heeft een tijd geleden aangegeven een andere koers te gaan varen met betrekking
tot afvalopruiming en groenvoorziening. Bewoners, bedrijven, scholen enz. dienen zelf meer verantwoordelijk te worden voor hun eigen omgeving. Dat betekent dat ze er zelf voor moeten zorgen dat hun eigen
omgeving schoon blijft, want de gemeente kan dit niet alleen. Naar aanleiding hiervan zijn op diverse
plaatsen de afvalbakken door de gemeente verwijderd.
Natuurlijk is deze
koerswijziging een gevolg van bezuinigingsmaatregelen, maar de
gemeente wil ook
graag dat bewoners
zelf het goede voorbeeld gaan geven.
Verspreid over de gemeente zijn inmiddels
al diverse acties gestart. In Belfeld kennen we natuurlijk al de
vrijwilligers die de beide kerkhoven bijhouden en zo zijn er vast
nog meer initiatieven.
Graag zou de projectgroep “Belfelds Groen
moet je doen” erachter komen welke initiatieven dit zijn. Dus als u een initiatief kent, laat het ons dan weten.
Als u het leuk vindt om met een aantal buurtgenoten buiten bezig te zijn, meldt u zich dan aan voor het
‘Groenteam Belfeld’. Dit kan tijdens kantooruren bij Woonservice Urbanus, tel. 077 – 358 67 50 en buiten
kantooruren bij Bertil Hoezen namens de Dorpsraad, tel. 06 – 543 458 12. Op beide nummers kunt u ook
terecht voor meer informatie en of vragen.
U kunt ook een e-mail sturen naar: dorpsraad@belfeld.nu . Grijpstokken, handschoen en vuilniszakken
zijn verkrijgbaar via Woonservice Urbanus en de gemeente zorgt voor het ophalen van het verzamelde
afval.
Projectgroep Belfelds Groen moet je doen.
Foto is gemaakt tijdens de zwerfvuil opruimdag op 9 maart.
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De Gelukkige Huisvrouw
Toen ik op de lagere school zat, was er van vrijetijdsbesteding nauwelijks
sprake. Na school waren er de vaste taken. Op de jongere zusjes passen,
boodschappen doen, meehelpen met het huishouden en nog zoveel meer.
’s Avonds na het afwassen en afdrogen moesten er kousen gestopt worden,
die mand kwam nooit leeg. Ik had een hekel aan breien, omdat het bij de opvoeding hoorde worstelde ik met die naalden met als resultaat het zoveelste
broddellapje.
Zat ik toch eens te knutselen met lapjes en kraaltjes, dat vond ik wel leuk, dan
werd het als een onnodige bezigheid gezien. Ik zou op die manier nooit een
degelijke huisvrouw worden. Dat was toen een ideaal waar elk meisje naar moest streven. Ik had daar
mijn eigen mening over, maar daar werd niet naar gevraagd. Gelukkig kon ik later de schade dubbel
en dwars inhalen. Op de kunstnijverheidsschool leerde ik veel technieken op allerlei gebied. Ik gaf het
door aan mijn kinderen. Creatief bezig zijn mag nu en wordt steeds meer gewaardeerd.
Ik bezoek vaak kunstmarkten. Het is er altijd druk en gezellig. Allemaal mensen, in hoofdzaak vrouwen,
die net als ik op zoek gaan naar nieuwe ideeën en materialen. Die net als ik even de schort aan de
wilgen hangen. Zonder schuldgevoel over onopgemaakte bedden, volle strijkmanden en ongezeemde
ramen. Die zijn er morgen ook nog wel.
Zonder een slecht geweten van eerst huiswerk maken en dan pas iets leuks doen. Of ik een degelijke
huisvrouw ben, dat weet ik niet zeker, maar wel een gelukkige huisvrouw.
Cisca

PUZZELEN
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Op locatie bij het Kunstcollectief
Midden februari ging de redactie, nadat we
getipt waren door een bezoeker van de eerder gehouden open dag, op bezoek bij Het
Kunstcollectief in Belfeld. Deze groep van
amateur kunstenaars is gevestigd op het Geloërveld in Belfeld.

Als we plaats hebben genomen aan de eenvoudige, maar gezellig ingerichte koffiehoek, steekt
Tom van wal. “Ons motto hier is: Alles kan!” Op
dit moment, ruim 2,5 jaar na de start, heeft het
Kunstcollectief zo’n 20 leden, die verspreid over
de hele week, hier komen schilderen. De leeftijd
van de leden varieert tussen de 30 en 80 jaar,
maar gemiddeld genomen komen hier mensen
tussen de 50 en 60. Mensen die een bezigheid
zoeken na hun werkende leven, een stukje gezelligheid missen thuis of gewoon lekker creatief aan de slag willen gaan.
Op dinsdag en donderdag zijn er twee begeleiders aanwezig die de amateur schilders van tips
en trucs voorzien. Er worden op dit moment
geen lessen of workshops gegeven, maar dit is
wel een van de toekomstige ambities. Hier
wordt vooral vanuit hobbymatig oogpunt geschilderd, iedereen komt met eigen ideeën en
ontwerpen, daardoor kan men zijn eigen kunstzinnige weg inslaan. Je merkt gaandeweg ook
dat mensen steeds meer van zichzelf verlangen
en meer kwaliteit willen leveren.
Iedereen bepaalt ook zelf met welke materialen
men wil werken, zo wordt er gewerkt met acryl
verf, olieverf (soms op waterbasis), maar ook met
pastelkrijt. Adje grapt dat ze bijna bij het interieur
hoort, ze is vaak te vinden in het atelier en helpt
ook graag waar nodig. Het is dan ook mogelijk
om bij haar de materialen te bestellen. Hierdoor
kunnen ze kortingen bedingen en het wordt ook
nog geleverd bij het atelier, hoe makkelijk is dat!

We worden deze gewone maandagmiddag hartelijk ontvangen door Tom Offermans, eigenaar
en oprichter van het collectief. Al snel voegt
hobby schilderes Adje Jacobs zich bij ons om
het verhaal nog meer kleur te geven. We krijgen
eerst een rondleiding door het gebouw dat nagenoeg volledig is ingericht als atelier. Wat direct opvalt is de uiteenlopende stijl van deze
groep kunstenaars, de een schildert impressionistisch, de ander tracht de werkelijkheid te benaderen. “En hier, kijk deze schilderijen, zegt
Adje, ze zijn geschilderd door een mevrouw die
al 80 is, mooi hè!”.
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In principe hebben alle leden een eigen sleutel,
zodat ze altijd in en uit kunnen lopen. Alleen op
zondag en maandag is het atelier gesloten, maar
Tom geeft aan dat hij hoopt dat ze in de toekomst 7 dagen per week open kunnen zijn. Dit
heeft o.a. te maken met het feit dat het Kunstcollectief zich moet kunnen bedruipen zonder gemeentelijke subsidies. Dat moet ook wel zegt
Tom, nu er continu gesneden wordt in de subsidies voor kunst en cultuur. Als we samen met de
leden onze eigen accommodatie kunnen betalen
dan zijn we ook van niks of niemand afhankelijk.
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Een keer per jaar wordt er geschilderd voor een
goed doel. Iedereen maakt dan 1 schilderij en
dit werk wordt te koop aangeboden, de opbrengst is dan voor het goede doel. Afgelopen
jaar was dat goede doel: kansarme kinderen in
India. Hiervoor werd een mooi bedrag van 600
euro opgehaald. Dit jaar hebben ze als doel uitgekozen het Parkinsonfonds. Tom en Adje zeggen beide dat het mooi is om ook iets voor anderen te kunnen betekenen.
Tom vertelt dat sommige mensen het Kunstcollectief als concurrentie zien voor andere kunstenaars of misschien zelfs wel voor de horeca
(omdat er een kleine koffiegelegenheid aanwezig is – red.). Maar hij is van mening dat ze de
creatieve sector en de horeca juist versterken,
want de mensen die hier creatief bezig zijn, krijgen ook meer oog voor andere creatieve activiteiten. Zo gaan ze vaker naar een museum of
tentoonstelling kijken.
Elke zaterdag en zondag is het Kunstcollectief
open voor publiek. Het is dan mogelijk om schilderwerken te kopen. Soms kan dit best aantrekkelijk zijn, want deze werken zijn toch vaak iets
goedkoper dan reguliere kunst. Maar uiteraard
is het ook mogelijk om kunstwerken in opdracht
te laten vervaardigen.
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Het is ook leuk om samen met vrienden lid te
worden bij het Kunstcollectief. “Want, zegt Adje,
we sparen nu ook nog samen geld uit. Normaal
gingen we samen winkelen, ergens lunchen of
koffie drinken. Nu gaan we gezellig samen schilderen.” Het is wel duidelijk dat de sociale betrokkenheid erg groot is, even nakletsen na het
schilderen hoort er ook altijd bij. Er wordt dan
heel wat afgelachen. Samen proberen ze ook allerlei initiatieven te ontplooien. Zo werd er onlangs een modeshow gehouden en zaten ze carnavalsmaandag, nadat ze samen gekookt
hadden, gezellig te eten. Maar alles wordt wel
georganiseerd zonder een commerciële insteek
en zo low-budget mogelijk, zodat het voor iedereen mogelijk is om deel te nemen.
Met Pinksteren (19 en 20 mei) staat er weer een
tentoonstelling gepland waarvoor iedereen van
harte is uitgenodigd, aanvang 14.00 uur, de entree is gratis. Tevens zal het art deco tiffany team
van Wil Smeets zijn creaties presenteren en zal
Maria Jozee Pas gedichten voordragen. Het
adres is Kerkberg 4 in Belfeld.
Voor verdere info of wil je ook komen schilderen
neemt contact op met Tom Offermans: tom.offermans@hotmail.com of kom even langs bij het
Kunstcollectief.
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Rob Hodselmans: cameraman van beroep
Al jaren is hij cameraman en regisseur, en al
eerder werd hij genomineerd voor prijzen,
en ook de documentaire over Parijs-Roubaix was een voltreffer. De Holland Sport
Special over de wielerklassieker ParijsRoubaix werd uitgeroepen tot beste sportdocumentaire van het jaar. Het camerawerk
is van Belfeldenaar Rob Hodselmans. De
prijs is een initiatief van de VARAgids. Een
vakjury verkoos deze documentaire uit tien
genomineerden. De juryleden roemden het
camerawerk van Rob.

Rob werkt al ruim 16 jaar samen met Wilfried
de Jong, waarmee hij ook de Holland Sport
Special over Parijs-Roubaix maakte. Als een
gesmeerde machine werken de twee samen en
ze weten feilloos op elkaar in te springen. Deze
samenwerking is ooit begonnen met het programma Sportpaleis de Jong. En het was ook
in deze periode dat Rob besloot om te verhuizen naar Amsterdam. Door zich voor 100% in
te zetten voor zijn werk, kreeg zijn carrière een
vliegende start.
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De making off
Al eerder maakte Wilfried en Rob kleine items
over de wielerklassieker in Frankrijk, dus de
langere special was hierop een logisch vervolg. Samen werken ze van tevoren de hoofdlijnen en de invalshoek van de documentaire
uit, om zich vervolgens eigen te maken met de
momenten die zich aandienen. De special begint met Wilfried die aan komt fietsen over de
beruchte kasseien, om hier goed overheen te
kunnen fietsen heeft hij zich goed voorbereid.
Gedurende het parcours heeft Wilfried gesprekken met mensen die, op
welke manier dan ook, verbonden zijn aan de klassieker. Enthousiast vertelt Rob over de
speciale camera, die 1000 opnames per seconde kan maken, die hij gebruikt heeft tijdens de opnames. Hiermee
kan hij nog beter het gevoel
met de beelden overbrengen.
Wanneer Rob en Wilfried samenwerken dan is er een duidelijke
rolverdeling,
waar
Wilfried de journalist, ook wel
schrijver en verteller, is vervult
Rob de taak van het camerawerk en het vertellen met beelden. Hetgeen wat zij tot kunst
hebben verheven is iets organisch, iets wat leeft, te maken
van het verhaal van Wilfried
met de beelden van Rob. Bijzonder blijft dat ze elkaar telkens weer blijven inspireren om steeds maar
weer beter te worden. Een memorabel moment
uit deze documentaire is het gesprek met Roger de Vlaeminck, deze wielrenner op leeftijd is
nog steeds ijdel en het was dan ook bijzonder
dat hij zich letterlijk bloot gaf onder de fameuze douches van het velodrom in Roubaix (de
aankomstplek – red.). Daarmee liet hij zijn vergankelijkheid als wielrenner, maar ook als persoon op een bijzondere manier in beeld brengen.
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De documentaire moest snel in elkaar gezet
worden, dat betekent in de praktijk dat Rob 4
dagen op locatie is geweest en vervolgens
thuis aan de slag is gegaan met het montagewerk. De herinneringen die het beste zijn blijven hangen probeert hij dan een plek te geven.
Ook maakt hij gebruik van het zogenaamde
‘color grading’, een manier om de kleuren te
verbeteren en de puntjes op de i te zetten.
Juist deze dingen maken het werk zo interessant voor Rob, “hier kan ik echt van genieten”.
Als hij er zelf tevreden over is legt hij zijn werk
voor aan de eindredacteur. Deze kijkt er dan
met een kritische blik naar om zo tot het beste
eindresultaat te komen.
Bijzonder
Het valt op dat Wilfried als een rode draad door
de carrière van Hodselmans heen loopt. Rob
geeft aan dat dit een bewuste keuze is geweest, door jezelf lang met iemand of aan een
programma te verbinden creëer je herkenbaarheid. Als freelancer is hij werkzaam geweest bij
verschillende omroepen, en ook binnen Sportpaleis de Jong voerde hij verschillende functies uit. Rob is er van overtuigd dat het meer
een kwestie van doorzetten dan van talent is
geweest, net dat nachtje extra doorwerken om
net dat extra beetje kwaliteit te kunnen leveren
heeft de doorslag gegeven.
Bijzonder was voor de Rob de documentaire
over Ellen ten Damme, zij vroeg Rob om al het
werk, naast het camerawerk, ook licht en geluid, alleen te doen. Hierdoor was de samenwerking zeer intens en kwam er een bijzonder
verhaal over een sterke vrouw naar voren. Iets
wat Rob ook bij is gebleven is het volgen van
de carrière van voetballer Ruud van Nistelrooy,
waarbij hij de korte documentaire van Ruud bij
Real Madrid aanhaalt als een mooi voorbeeld
van een inspirerend verhaal met passende
beelden. Een voetballer die na een opknapknipbeurt bij de kapper, na net hersteld te zijn
van een vervelende blessure, naar buiten loopt
en daar weer de man van naam en faam is die
hij altijd al was in het voetbal. Rob vergelijkt
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zichzelf dan ook met een topsporter, hij probeert elke keer weer te verbeteren.
Roots
De Limburgse roots komen elk jaar weer naar
boven tijdens het carnaval, dat Rob geen jaar
overslaat. Dit jaar was het bijzonder, hij heeft
proefopnames gemaakt voor een verfilming
van het boek (Naar de overkant van de Nachtred.) van Jan van Mersbergen. Ook voor Rob
is het spannend, want zijn eerste speelfilm
(Shocking Blue – red.) werd meteen genomineerd voor een Gouden Kalf. En ook nu weer
ligt de lat hoog. De echte opnames zullen, als
alles naar wens verloopt, van start gaan in
2014. De ‘vastelaovend’ zal dan als decor dienen voor de film, het is ook daarom dat Rob
samen met de regisseur en enkele acteurs dit
jaar sfeer kwam proeven.

Toch is de geboorte van dochter Jacky wel een
keerpunt geweest in Robs leven. Hierdoor is hij
nu weer veel meer in de buurt te vinden, want
hier woont hij samen met zijn vriendin en dochter, en op slechte korte afstand van zijn ouders,
familie en vrienden. Jacky brengt een nieuwe
levensfase, niet alles draait meer om het werk.
Hierdoor maakt hij veel bewustere keuzes met
betrekking tot het aannemen van projecten en
is hij efficiënter geworden in het plannen van afspraken. Belfeld als dorp blijft hem toch inspireren, brengt hem rust en geeft hem mogelijkheid
om weer even te resetten van het soms hectische leven als cameraman en regisseur.
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Historische wetenswaardigheden
De Heilige Urbanus, patroon van Belfeld
Paus Urbanus I regeerde van 222-230. Hij was
een Romein en wordt vereerd als martelaar.
Hij was zachtmoedig en vriendelijk en wist velen te bekeren. Hij bepaalde,dat gelovigen na
het Doopsel door de bisschop het Vormsel
toegediend kregen. Bovendien schreef hij
voor, dat kelken en patenen minstens van zilver moesten zijn.
Nadat hij gevangen genomen was door overste Almachius werd hij wreed mishandeld en
onthoofd. Op 25 mei wordt zijn feest gevierd.
Hij wordt afgebeeld als paus met tiara en een
tros druiven in de hand.
Op het wapen van Belfeld staat hij met drie korenaren in zijn hand. Zijn beeld vindt men in
veel wijngaarden. Op zijn feest trok trok er een
processie om een vruchtbaar wijnjaar te verkrijgen. Ook in onze streken kende men dit gebruik.
In Limburg is er slechts één kerk toegewijd aan
de Heilige Urbanus, nl. de kerk in Belfeld.
Ook in het Nederrijngebied is er éénkerk gewijd aan deze heilige, nl. de parochiekerk in
Winnekendonck bij Kevelaer.
Belfeld vereerde Urbanus in het wapen, dat
door de gemeente gevoerd werd. Tot 1926
had ons dorp geen gemeentewapen. Dat werd
op 15 december 1926 bij koninklijk besluit aan
onze gemeente toegekend.
We kunnen Urbanus vereren met een boeket
pioenrozen, die er in verschillende variëteiten
zijn. In Duitsland noem men deze prachtige
bloem “Pfingstrose”. In Belfeld noemt men ze
wel “Sint Urbanusroos”, omdat ze op zijn feest
in volle schoonheid staat te pronken
Uit: Geschiedenis van de St. Urbanusparochie
te Belfeld door Th.W.J. Driessen
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Boomtuinen
Rond bomen in trottoirs wordt een ruimte niet verhard, de zogenaamde boomspiegel.
Boomspiegels zijn vaak niet beplant. Bij oude bomen is beplanting van de boomspiegel
vaak moeilijk in verband met de aanwezigheid van wortels, maar bij jonge bome n kan de
boomspiegel vaak wel beplant worden. Zo kan een kale boomspiegel worden omgetoverd
in een mooie boomtuin.

Wilt u één of meerdere boomspiegels adopteren en inrichten als boomtuin, dan kunt u dit melden
bij de gemeente Venlo, tel. 14 077 (5-cijferig), e-mail info@venlo.nl. U geeft exact aan om welke
locatie het gaat en een medewerker van de gemeente Venlo komt ter plekke kijken of adoptie
mogelijk is. Als dit kan, dan bewerkt hij de grond en wordt de grond bemest. U kunt hierna aan
de slag!

Actief ouder worden
Daar kunnen we zelf veel aan doen. Zorg
dat je goed in beweging blijft, ga ieder dag
een half uur wandelen en ga fietsen zolang
dit nog mogelijk is. Maar vooral; blijf sporten ook als dit niet meer zo goed gaat, blijf
doen wat je kunt.
Senioren die voldoende blijven bewegen hebben minder risico op vallen en breuken en blijven daardoor ook, letterlijk, langer op eigen
benen staan. Zolang je nog goed mobiel bent
is ook de veiligheid in huis gemakkelijker. Je
struikelt niet zo vlug en alles gaat veel beter en
is dan ook veel veiliger.
Heel belangrijk is ook als je iets mankeert om
daar niet zo erg mee te zitten, maar je te realiseren wat je allemaal nog wel kunt doen. Het
leven wordt dan een stuk aangenamer.

Nagelbloome
As alles wir geit bleuje
in dees sjoëne veurjaorstiéd
Auch de nagelbloome bleuje
den is de zoomer neet miér wiét
Met trosse klein blumkes
hiël doen beejein
Maks dôw van geur en kleure
ein hiël sjoën bloomfestein

Zorg dat je fit in je hoofd blijft, Probeer bij alles
wat je doet altijd eerst goed na te denken, dan
blijf je ook fit in je hoofd.
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Kruisen en kapellen
VIn 1916 kwamen de zusters “Dienaressen
van de H.Geest” naar Belfeld. Het betrof hier
de Nederlandse tak van deze orde, die onder
andere grote kloosters had in Baexem en
Uden.
In 1916 werd het Belfeldse onderwijs gesplitst
in aparte scholen voor jongens en meisjes. Vanaf dat jaar kregen de meisjes uit het dorp hun
eigen Sint Theresiaschool voor lager onderwijs.
Aan die school kwam verder een (gemengde)
kleuterschool en meisjes konden er ook nog les
krijgen in het maken en verstellen van kleding. .
Voorlopig woonden de zusters in een gedeelte
van de school .
In het kolenhok van die school werd al spoedig
nog een lokaal ingericht en dit was het begin
van de gezondheidszorg in Belfeld. Daar begon
zuster Constance met het Groene Kruiswerk….
Vanaf 1923 gingen de zusters wonen in hun
nieuw gebouwde klooster langs de school, aan
de Schoolstraat.

hoorlijk wat klein religieus erfgoed aan.
Op 24 maart 1929 werd de kruisweg, de bekende nabootsing van de lijdensweg van Jezus, ingezegend. Dat kon toen niet zomaar. Er moest
namelijk toestemming van de bisschop zijn, en
die werd op 14 februari 1929 verleend door bisschop Laurentius van Roermond.
De 14 staties zijn nog allemaal aanwezig. Oorspronkelijk waren er plaatjes met daarvoor glas.
Deze zijn helaas door baldadige jeugd vernield
in de periode dat het klooster onbewoond was.
In 2001 is alles geheel gerenoveerd door de woningstichting. De nieuwe figuren zijn gemaakt
door Jan Lucker uit Steyl en geplaatst door Ton
Peeters uit Belfeld.
Het gaat om een tamelijk unieke kruisweg, elke
statie is ondergebracht in een soort kapelletje
van gesintelde stenen. Er bovenop bevindt zich
een kruisbeeld en de statie zelf bestaat uit een
zestal stenen met in het midden een keramische afbeelding. Het gaat om heel eenvoudige
afbeeldingen, maar steeds is duidelijk te zien
wat wordt uitgebeeld (Jezus wordt ter dood veroordeeld, Jezus neemt het kruis op, Jezus valt
onder het kruis enz.)
Op het einde van de tweede wereldoorlog was
de Belfeldse Urbanuskerk aan de Rijksweg totaal vernield en het ernaast gelegen kerkhof
was niet bereikbaar omdat het in de frontlinie
lag. Vanaf december was de westzijde van de
Maas bevrijd . De oostzijde , dus ook Belfeld,
volgde pas in maart 1945. In de meisjesschool
is toen een lokaal ingericht als noodkerk. In de
kloostertuin kwam een noodkerkhof , dat later
natuurlijk is overgebracht naar het oude kerkhof
aan de Rijksweg.

Intussen zijn de zusters en hun school al vele
jaren verdwenen uit het dorp. Hun klooster en
de bijbehorende terreinen zijn aangekocht door
de plaatselijke woningstichting Urbanus. Die
heeft het geheel fraai verbouwd, vooral ten
dienste van ouderen en hun verzorging.
De kloostertuin is voor een gedeelte bewaard
gebleven en daar gaat vandaag onze belangstelling naar uit. We treffen er namelijk nog be-
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Verderop in de tuin treffen we een groot H.Hartbeeld. Op de sokkel staat de datum 28-091931, maar volgens de kroniek van het klooster
is het beeld pas geplaatst op 19 oktober 1931.
Tenslotte treffen we na enig zoeken ook een
kleine Lourdesgrot aan . De grot is maar een
meter hoog en staat tegen de helling van een
Maasduin. Ze is aangelegd door pater Erome

14

n

Jaargang 12

n

nr. 1

n

mei 2013

van S.V.D. uit Steyl. De grot zelf is gemaakt van de gesintelde stenen die in
deze regio ruimschoots aanwezig waren als afvalprodukt van de plaatselijke
greswarenindustrie. De grot is vrijwel
totaal begroeid met klimop. Binnenin
staat een klein Mariabeeldje en er hangt
een lantaarn waarin kaarsjes gebrand
kunnen worden. De inzegening vond
plaats op 5 augustus 1933.
Tijdens de laatste maanden van de oorlog werden veel Belfeldse mannen verplicht om te werken in Duitsland , bijvoorbeeld in het vlakbij gelegen Bracht
en Kaldenkirchen. Ze maakten daar
ook kennis met Russische dwangarbeidsters. Een aantal van deze Russinnen zijn door hun Belfeldse vrienden
over de grens gesmokkeld en daar ondergedoken . Na de oorlog werden die
Russische meisjes Katholiek en lieten
zij zich dopen in de noodkerk. Er is in
elk geval nog een foto waarop de meisjes na de doopplechtigheid te zien zijn
vóór de grot in de kloostertuin aan de
Schoolstraat. En het mooie is, dat ze
daarna met hun Nederlandse vrienden
getrouwd zijn en het geluk hebben gevonden.
In Belfeld hadden de Dienaressen van
de H.Geest uit Steyl (De Duitse tak van
de orde) ook een klooster en wel bij de
boerderij van “Schoonenborg”. Het
hele complex is thans in particuliere
handen. In de voormalige kloostertuin
vinden we nog een kapelletje, als laatste overblijfsel van een verdwenen kruisweg,
een Lourdesgrot, waaruit het beeldje helaas
verdwenen is en een H.Hartbeeld waaraan een
hand ontbreekt.
De Belfeldse werkgroep zou wel iets willen doen
aan restauratie , maar voorlopig voelt de tegenwoordige eigenaar daar niets voor.
De Missionarissen van SVD uit Steyl hadden in
Belfeld op de Hoverheide ook nog een kloosterboerderij , die intussen geheel is afgebroken en
in 1956 is vervangen door de “Leonardushoeve”. Op het terrein van de oude hoeve heeft
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onze werkgroep nog resten gevonden van een
verdwenen kruisweg met Lourdesgrot. Van die
grot bezitten we nog een foto .
Bij nadere bestudering blijkt dat de drie Lourdesgrotten die ooit in Belfeld aanwezig waren,
allemaal ongeveer hetzelfde vrij kleine model en
formaat hadden. Ook waren ze alle drie flink begroeid met klimop.
Ze zijn waarschijnlijk steeds door dezelfde pater
Erome uit Steyl vervaardigd.
Wim van Diepen.
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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 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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