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Beste
dorpsgenoten,
Iedereen heeft wel iets waar hij of zij
een enorme passie voor heeft. Voor
de een is dat actief voetballen voor de
ander betekent passie actief voor de tv
de Tour de France volgen.
Mijn passie is paardrijden. Heerlijk elke
ochtend, met dit warme weer, om 6 uur
beginnen met trainen. Net voordat de
hitte op komt zetten en net voordat de
dazen beginnen aan te vallen. Zoals
andere kunnen genieten van hun
passie, geniet ik met volle teugen van
mijn viervoeters.
Ik kan wel zeggen dat in deze editie
van de Dorpskrant passie ook
centraal staan. Sommige mensen
hebben dat voor het opruimen van
ons mooie dorp, andere zijn actief als
welzijnsmedewerker. Maar ga je op
bezoek bij onze huisartsen, dan proef
je ook een soort van passie, maar dan
voor hun beroep. De fotoclub, die dit
jaar 25 jaar bestaat, is meer dan alleen
maar een groep liefhebbers.
Verder gaan we op bezoek bij
musicalster Sandor Stürbl. En tenslotte
stellen de dames van Belfeldia 1 zichzelf
voor.
Na een fantastische zomer, wens ik
iedereen nog een fijne nazomer! En
vergeet vooral niet te genieten van jouw
passie!
						
		
Stephanie Kox
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Hoe lang gaat dit nog duren? (deel 2)

In het vorige nummer meende Harie zijn hart te moeten luchten over de veel te koude,
lange, natte duistere, vervelende, misselijke wintermaanden. Man, wat heeft hij er
inmiddels spijt van.
Op het moment van schrijven plakt het toetsenbord Harie onder de armen vast. De meelevende
lezer zal Harie wel het advies geven van, kaerel gank dich effe kaat douche… maar geloof me
dit is al meerdere malen gebeurd. Kom je de douchecabine uit dan lijkt nog alles in orde, maar
binnen 2 minuten is het bijzonder prettige lichaam al vergeten dat het koud afgespoeld is.
Harie durft het niet hard op te zeggen maar langzaam aan krijg je heimwee naar een ouderwetse
winter. Natuurlijk het is auch noeits good. We moeten alle zegeningen en tegenvallers maar
eens tegen elkaar afwegen. Een zegening is dat de hondenpoep 125% eerder uitdroogt met
deze temperatuur. Nou kan hierop wel gereageerd worden dat de verbruikte chappie ‘s winters
bevroren is maar ik laat deze toch maar staan. Verder is het ‘s morgens en ‘s avonds uitstekend
om buiten te vertoeven.
Daar tussen in zitten natuurlijk de nodige uren dat veel mensen moeten werken, dat is natuurlijk
minder aangenaam. Al helemaal niet als je terug komt van het werk en de terassen zitten vol met
tweehonderd tinten grijs.
Inmiddels kunnen we genieten van onze mooie Hamar. Een verrijking van ons dorp. Het valt
wel op dat er nog geen politieke partij opties heeft gelegd dat zij zich ingezet hebben om dit te
realiseren. De verkiezingen zijn toch al het volgend jaar. We hebben net de 1000 euro op die we
zo maar van Rutte gekregen hebben en het feest begint al weer. Fluistertreinen in Belfeld, een
nieuw station in Belfeld en het durp drollevreej. Ierst ens zeen zag den blinge, en beste mensen
dat lijkt me geen gek advies.
Wat het dorp wel op de kaart zet is de waterkrachtcentrale bij de stuw. Harie is reuze benieuwd
hoe de energierekening er in de toekomst uit gaat zien. Als we dan nog al die meevallers van de
Floriade verrekenen naar de burger toe dan staan we er de komende weken weer zonnig op.
Maar hopelijk niet te zonnig.
Harie
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Gebeurtenissen
Belfeld schoon, heel gewoon, toch?
Als het aan Jeu Reinders ligt in ieder geval wel. Elke dag als hij door ons mooie Belfeld wandelt
of fietst ziet hij rotzooi liggen. Troep die door andere mensen wordt achtergelaten of doelbewust
wordt neergegooid. Een doorn in het oog van deze Belfeldenaar. En daarom besloot hij om actie
te ondernemen. Op geheel vrijwillige basis ruimt hij afval op in de nabijheid van basisschool Kom.
Mijn. De materialen die hij hiervoor gebruikt zijn beschikbaar gesteld door de gemeente. Want
zeg Jeu:" Iedereen wil toch wel een schoon dorp hebben en vooral ook houden."

Dorpsraad
Belfeld

Opening Hamar
Op zaterdag 8 juni jl., werd de Hamar officieel
geopend door wethouder R. Testroote van
de gemeente Venlo, J. v.d. Bercken van Woning Stichting Urbanus en J. Geurts namens
het bestuur van de Hamar.
Harmonie Kunst na Arbeid verzorgde de muzikale omlijsting en ook de leden van schutterij Urbanus gaven acte de présence en
vormden een erehaag toen de deur van het
gebouw werd geopend.

Verkeersexamen basisschool
Op basisschool Kom.mijn in Belfeld deden op
dinsdag 23 april, 73 leerlingen van groep 7 hun
praktisch verkeersexamen. Dit, nadat zij eerst
donderdag 11 april slaagden voor het theoretische gedeelte. Voor de 9e keer werd dit verkeersexamen georganiseerd door de verkeerswerkgroep.

Leden van toneelvereniging Sjabloon hadden
een ludieke inbreng met betrekking tot de
sleutel van de deur die even “kwijt” was,
waarmee de deur geopend moest worden.
Namens de dorpsraad sprak voorzitter B.
Hoezen tot alle geledingen en toehoorders
en reikte de Good Gedaon uit aan de leden
van het bestuur van de Hamar, als dank voor
jarenlange inspanning om de nieuwe Hamar
te realiseren.

Burgemeester Scholten van Venlo, was bereid
om het examen officieel te openen. Ook hielp
hij de eerste leerlingen op weg.
De plaatselijke fietsspecialist, Dhr. Peter Gähler, werd wederom bereid gevonden om de
fietsen van de examenkandidaten vóór het
examen te controleren.

De dorpsraad is bijzonder verheugd over het
feit dat Belfeld een vernieuwd ontmoetingspunt rijk is, waar jong en oud samenkomt
voor een breed scala aan activiteiten en vormen van ontspanning.

Dankzij de inzet en enorme betrokkenheid van
alle vrijwilligers, kon dit examen weer in goede
banen worden geleid.
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Voorstellen huisartsenpraktijk Belfeld
Hallo, mijn naam is Linda Gielen. Ik ben geboren in Baarlo, we zijn op mijn 12e naar HoutBlerick verhuisd.
Na de middelbare school ben ik in Maastricht op
kamers gegaan om geneeskunde te studeren. Na
de studie geneeskunde heb ik een paar maanden
in het ziekenhuis in Venlo gewerkt voor ik kon
starten met de huisartsenopleiding. Na deze opleiding heb ik 2 jaar in Roermond gewerkt als
waarnemend huisarts. Sinds juli 2012 werk ik
Belfeld, waar ik samen met Igor Wollersheim de
praktijk van dokter Spitz en dokter Meyer overgenomen heb. Ik werk hier nu 2 dagen in de week
op maandag en donderdag.
Mijn man en ik hebben 3 kinderen en wonen nu
alweer 7 jaar in Herten. Naast werken geniet ik
van mijn kinderen en van lekker op vakantie gaan.
Ik hoop nog lang en met veel plezier in Belfeld te
mogen werken.
Ik ben Igor Wollersheim, ik ben geboren in de
wereld stad Geleen.
Mijn middelbare school heb ik doorgebracht in
Sittard, op het Serviam. We woonden destijds in
Bingelrade. Na mijn middelbare school ben ik op
kamers gaan wonen. Mijn eerste studie was elektrotechniek aan de TU in eindhoven. Na een jaar
heb ik de switch gemaakt naar geneeskunde.
Mijn opleiding heb ik gevolgd in Maastricht. Tijdens mijn studie heb ik Linda leren kennen. Na
mijn studie in geneeskunde heb ik verschillende
jaren gewerkt in Heerlen, Venlo en Maastricht. Ik
heb cardiologie, anesthesie, intensive care en
spoedeisende hulp gedaan. Na 7 jaar ziekenhuiszorg heb ik uiteindelijk gekozen voor het huisartsenvak. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met
gadgets. Ik heb een grote interesse voor ICT, en
computer-techniek.
Verder hebben wij een gedeelde interesse voor
lekker eten en vakanties aan de zee. Als ik tijd te
veel zou hebben zou ik willen zeilen. Verder ben
ik heel trots op onze kinderen. Ze geven me vaak
goede zin.
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Voorstellen huisartsenpraktijk Belfeld
Mijn naam is Marjolein de Boer. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam, waar ik ook mijn
opleiding geneeskunde heb gedaan.
Na mijn artsexamen heb ik eerst in ziekenhuizen
in Zoetermeer en Nieuwegein gewerkt en de tropenopleiding gevolgd. In totaal heb ik 4 jaar in
Afrika gewerkt, eerst in Sierra Leone en later in
Kenya. Het waren prachtige jaren waarin ik veel
heb gezien en meegemaakt.
Eenmaal teruggekomen in Nederland heb ik de
huisartsenopleiding in Maastricht gevolgd, waarna
ik 11 jaar met veel plezier heb gewerkt in 2 huisartsenpraktijken in Blerick. Sinds 2011 heb ik de praktijk van Dr Dubelaar overgenomen. Ik vind Belfeld
een prachtige plek om te werken en zo langzamerhand begin ik mijn patiënten ook weer wat beter te
kennen. Ik woon in Blerick met mijn man en zoon
van 11 jaar, in mijn vrije tijd doe ik aan 'hard'lopen
en ga ik in de zomer met de familie kamperen.
Mijn naam is Wilma van der Randen. Ik ben
geboren en getogen in Blerick, tegenover het
Blariacumcollege.
Ik heb mijn middelbare schooltijd doorgebracht
op het Thomascollege (nu Valuascollege). Hier
heb ik het Gymnasium gevolgd.
Na deze geweldige tijd heb ik een jaar psychologie
gestudeerd in Nijmegen, omdat ik uitgeloot was
voor geneeskunde. Na dat jaar ben ik alsnog geneeskunde gaan studeren in Nijmegen. Toen ik
deze studie had afgerond ben ik in Venlo gaan samenwonen. Ik heb bij Maria-Auxilatrix gewerkt en
later op de cardiologie in Venlo en bij het Vincent
van Gogh Instituut in Venray. In 2000 ben ik begonnen met mijn huisartsenopleiding in Maastricht. Na
het afronden hiervan heb ik enkele jaren als waarnemend huisarts op verschillende plekken gewerkt,
onder andere in de praktijk bij dr Dubelaar.
In januari 2009 heb ik de praktijk van mevr Dubelaar overgenomen en rond diezelfde tijd zijn wij
met onze 3 kinderen naar Belfeld verhuisd, alwaar
wij sindsdien met veel plezier wonen. Ik lees graag
een goed boek en fitness 1 keer in de week.
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Knopen lopen
Met plezier kunnen we jullie mededelen dat
komende september de Knopen Lopen wandelroutes worden opgeleverd. Het is een
wandelnetwerk van circa 45 kilometer, grotendeels in Belfeld en voor een klein deel in
Tegelen. De routes voeren van de Maas tot
aan de grens, en van de Aalsbeek tot de
Schellekensbeek.

In de zomer van 2012 heeft ons team de teerling
gewor-pen: er moest hier in Belfeld ook een
netwerk komen, zoals veel dorpen in de omgeving al hadden. Het realiseren van dit wandelnet
werk was geen gemakkelijk karwei, er zijn dan
ook liters koffie en frisdrank doorheen gegaan
tijdens onze vele overleggen. Er moesten contacten worden gelegd met ervaren mensen wat
betreft het uitzetten van onze routes. Want je
moet het wiel niet opnieuw willen uitvinden en je
dient bovendien zo voordelig mogelijk te werken.
Je wil enerzijds een aantrekkelijk netwerk maken, anderzijds loop je ook tegen heel wat regels en beperkingen aan. De routes en de nummers moesten worden bepaald aan de hand
van de kaart, maar ook door zelf de gebieden te
bewandelen. Na veel wikken en wegen, kwam
er een mooi en evenwichtig netwerk tot stand.
En natuurlijk moest er ook geld worden gezocht.

Het netwerk sluit aan op dat van de gemeente
Beesel en in Steijl is er aansluiting met Baarlo.
Het Knopen Lopen is als het ware een menukaart. Je kunt zelf je route samenstellen, en je
wordt daarbij geholpen door de paaltjes met
knooppuntnummers en verwijzingen. Maar ook
de wandelkaart en de infopanelen zullen de
wandelaar daarbij van dienst zijn.

Het project is niet beperkt gebleven tot het samenstellen van routes en laten maken en plaatsen van paaltjes en wegwijzers. Er moeten na
de zomervakantie ook infoborden worden geplaatst en kaartjes worden gedrukt van de gehele route.

Vanaf vorig jaar hebben wij als initiatiefgroep uit
Belfeld gewerkt om ook in ons dorp de “Knopen
Lopen” routes te realiseren. Onze werkgroep,
bestaande uit Roel Niessen, Marleen aan den
Brugh, Anita van Cleef en Leon van den Beucken, heeft daarom “Stichting Recreatief Belfeld”
opgericht. Het netwerk is tot stand gekomen
door intensieve maar plezierige samenwerking
met de Gemeente Venlo en Routebureau Noorden Midden Limburg. Ook Woonservice Urbanus
en het Rabobank Stimuleringsfonds hebben de
realisatie me-de mogelijk ge-maakt.
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Even voorstellen
We willen graag een aantal mensen bedanken.
Aan de technische uitvoering hebben meegewerkt Jeu Coumans, Tien Hovens, Guus van
Kooten, Martin van Bommel, Wim Stevens,
Heinz Patten en de medewerkers van de Zorgboerderij ’t Jaegershoes’. Christina en Nadine
Latiers hebben gezorgd voor een Duitse vertaling van de teksten. Josanne Janssen heeft
prachtige foto’s gemaakt voor de kaart.

OPBOUWWERKER
HERMAN V.D. EERTWEGH
Stichting Wel.kom

In mei ben ik begonnen als opbouwwerker in Tegelen, Steyl en Belfeld. Een opbouwwerker ondersteund bewonersgroepen op het gebied van
samenlevingsopbouw. Veel bewoners hebben
prachtige ideeën of initiatieven voor hun buurt
maar weten niet precies hoe ze dit moeten oppakken. Dat is zonde, want activiteiten om de
leefbaarheid en de sociale cohesie van een wijk
te vergroten, zijn meer dan welkom. Een opbouwwerker ondersteunt bewoners om hun ideeën uit
te voeren. Het is de bedoeling dat ook andere
buurtbewoners zo gestimuleerd worden om hun
steentje bij te dragen en daarbij moeten we de
bewoners die een extra steuntje nodig hebben
niet vergeten
Samen met andere instanties zoals wijk- en
dorpsraden, jongerenwerk, de woningbouwstichting, politie, scholen en gemeente kunnen mooie
initiatieven gerealiseerd worden

Ook willen we de mensen van Stichting Brookkank bedanken voor de goede adviezen.

Het is ook belangrijk dat ik signalen en informatie uit de wijk ontvang om hierop in te kunnen
spelen. U kunt me bereiken per mail: h.vandeneertwegh@welkom.nu. Mocht u in uw wijk of
straat een buurtvereniging hebben dan zou ik
graag het mailadres en/of het telefoonnummer
ontvangen van de contactpersoon zodat ik deze
kan informeren over landelijke initiatieven zoals
burendag
Mogelijk dat de wensen uit de buurt door bewoners zelf worden ingevuld met steun van anderen.
Laten we er samen een mooie buurt van maken!
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Foto's: Peter Houwen en Miriam Rovers van Damme
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Dorpskrant op locatie - Fotogroep Belfeld
Eind juli ging redactielid Jordy Caris, zelfstandig beroepsfotograaf en voormalig lid
van Fotogroep Belfeld, op bezoek bij twee
leden (Pierre van de Voort & Josanne Janssen) van FotoGroep Belfeld. Een hartelijke
ontvangst volgde met koffie, vlaai en leuke
gespreksstof: fotografie.
FotoGroep Belfeld is opgericht in januari 1988
en viert dit jaar haar 25 jarig bestaan (zilveren
jubileum). Ooit in de oude Hamar gestart met
een opslag ruimte als ontmoetingsplek, zijn ze
tegenwoordig gesitueerd in een van de mooie
vergaderruimtes van de nieuwe Hamar. FG
Belfeld werd destijds opgericht met het doel
van elkaar te leren en het plezier in fotografie te
delen.
Dat vindt de groep nog steeds belangrijk: in
een prettige ambiance samen groeien met betrekking tot foto’s maken. Met name ook om
andere kijkers stil te laten staan bij wat een
foto te vertellen heeft. In de beginjaren telde
FG Belfeld zo’n 10 leden en bezocht men regelmatig foto exposities in Nederland, België
en Duitsland om te kijken naar en te leren van
de tentoongestelde foto’s. Tegelijkertijd werden er vriendschappelijke contacten gelegd
met andere fotoclubs.
- Het 10 jarig bestaan van FG Belfeld in 1998
ging niet onopgemerkt voorbij. Voor dit jubileum is de fotogroep destijds een samenwerking
aangegaan met de basisscholen in Belfeld. De
fotogroep sponsorde aan leerlingen van de basisscholen een wegwerpcamera en gaf hen de
opdracht om foto’s te maken en iets te doen
met het getal 10. Hiervoor zijn leden van FotoGroep Belfeld naar de scholen gegaan om de
leerlingen de basis van fotografie uit te leggen
alvorens ze aan de slag zouden gegaan met
het thema 10. Er zijn toentertijd heel leuke resultaten uitgekomen die zijn afgedrukt en tentoongesteld. Doel van dit project was om te
laten zien dat je ook met een wegwerpcamera
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originele en creatieve foto’s kunt maken. Het
belangrijkste onderdeel van de camera is volgens FG Belfeld de persoon die het toestel bedient. Er is geen duur toestel voor nodig om
leuke en mooie foto’s te kunnen maken, iets
wat veel mensen wel denken.
Anno 2013 bestaat FG Belfeld nog steeds uit
een gezellige groep enthousiastelingen die
twee keer per maand bij elkaar komen in de
Hamar om hun passie te delen en zodoende
hun foto’s naar een hoger niveau te tillen. Tijdens deze clubavonden worden verschillende
activiteiten ondernomen, maar voornamelijk
foto’s gepresenteerd en besproken van een
vrij of vooraf vastgesteld onderwerp. Ook het
selecteren van eerder gemaakte foto’s om
deze in te zenden voor landelijke fotowedstrijden en/of exposities gebeurt op de gezamenlijke clubavonden. Van tijd tot tijd worden er
beroeps- of ver gevorderde amateurfotografen
van buitenaf uitgenodigd om eens een kritische blik te werpen op de fotografische kwaliteiten van de groep. Ook trekken de leden er
regelmatig samen op uit om op zondagochtend ergens op locatie te fotograferen, de zogeheten fotosafari’s, o.a. laatst een dagje
proeven aan modelfotografie in een heuse studio. Op het jaarprogramma staan “Doe avonden” ingepland. Dit zijn avonden waarop je uitleg krijgt over bijvoorbeeld Photoshop of een
bepaalde techniek (die je op dat moment ook
in de praktijk kunt testen).
Dit was een korte opsomming van wat FG Belfeld zoal doet en wat hun bezig houdt, maar
wat heeft de fotogroep nu eigenlijk met en voor
de Belfeldse gemeenschap gedaan?
- Tijdens “50 jaar Bevrijding Belfeld” heeft de
fotogroep dia’s met muziek gecombineerd en
is deze compilatie vervolgens geprojecteerd
tijdens het 50 jaar bevrijdingsfeest. Met het
thema “Toen en Nu” werden een aantal foto’s
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van toen (50 jaar geleden) opnieuw in beeld
gebracht, maar dan hoe het er nu (tijdens het
feest anno 1995) uitzag in Belfeld. Een indrukwekkende diapresentatie, samengesteld uit
historische beelden, maakte hierbij veel emoties los. Tijdens de afsluiting van het feest met
een groot vuurwerk, werd op het Muldersplein
deze diashow “Belfeld Toen en Nu” nogmaals
getoond aan de Belfeldse bevolking op een levensgroot projectiedoek.
- De ontwikkeling van het “industrieterrein Geloërveld”, waarbij een tweetal leden van de fotogroep in een vliegtuig zijn gestapt en luchtfoto’s hebben gemaakt van Belfeld, waaronder

flatscreens, evenals foto’s van de openingsceremonie en -festiviteiten.
Bij FG Belfeld maakt het niet uit of je een compactcamera, systeemcamera of een spiegelreflex hebt. Je hoeft geen super geavanceerde
camera te hebben of een camera in een hoger
prijssegment als je er maar plezier mee beleeft
en er dat mee kunt doen wat je er mee wilt
doen. De zeggingskracht van een foto is het
belangrijkste. Door mensen aan te zetten tot
denken en meepraten over een opname wordt
hen duidelijk wat je er uiteindelijk mee wilt vertellen. Kortom; hoe maak je geen kiekje, maar
een goede foto. Die “laagdrempeligheid”
houdt het leuk en daarmee blijft de fotogroep
met beide beentjes op de grond.
Mocht je na het lezen van dit artikel nieuwsgierig zijn naar meer weetjes, informatie of foto’s
van FotoGroep Belfeld: bezoek dan eens hun
website op www.fotogroepbelfeld.nl

het Geloërveld en de ontwikkeling van de A73.
Hiervan werden dia’s en foto’s gemaakt die later tijdens de opening getoond werden via een
projectie. Dit was overigens de eerste stap
voor de fotogroep om expositiepanelen te realiseren waarop ze hun fotografische werken
konden tentoonstellen.

Fotografeer je zelf graag en wil je meer dan
kiekjes maken? Goed nieuws! FG Belfeld heeft
nog plaats voor enkele nieuwe leden.
Als je geïnteresseerd bent kun je contact opnemen met de fotogroep. Zij zullen je dan uitnodigen om eens vrijblijvend te komen kijken.
Contactgegevens vind je op hun site.
Veel foto plezier gewenst!
Jordy Caris

- Recent “Het Project Hamar” waarbij de sloop
van de oude Hamar en het realiseren van het
nieuwe Hamargebouw van begin tot einde is
vastgelegd. (Op dit moment voor een deel nog
te bezichtigen in de Hamar). Een aantal van
deze foto’s zijn digitaal verwerkt in een PowerPoint presentatie en tijdens het officiële openingsweekend in de Hamar getoond op grote
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Efkes veurstelle Sandor Stürbl
Op een mooie zonnige, nog net uit te houden donderdagavond, hadden we Sandor
Stürbl uitgenodigd voor een interview. Sandor, momenteel hoofdrolspeler in de musical Peter Pan the World Tour Arena, is een
echte Belfeldse. Pap komt uit Oostenrijk en
mam is een Belvends maedje.

In zijn jeugdjaren was Sandor een fanatieke
voetballer bij Belfeldia, waar hij zelfs zoveel
kwaliteiten liet zien dat hij door VVV Venlo gescout werd. Dit avontuur duurde twee jaar,
toen werd de druk van het vele trainen en daarnaast leren wel wat groot. Als je vroeger aan
Sandor vroeg ‘wat wil je worden’, dan antwoordde hij met: ‘archeoloog’. Hij droomde
ervan om in het veld belangrijke vondsten te
doen. Dat het echter helemaal anders kan lopen blijkt uit zijn verhaal. Op het Valuascollege
maakte hij kennis met musicals. En het was
dan ook hier waar zijn interesse voor het musicalvak gewekt werd, vooral toen bleek dat hij
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een talent had om te zingen en entertainen. “Ik
genoot als ik zag dat mensen het goed en leuk
vonden wat ik deed. Na een optreden kreeg ik
dan ook vaak complimentjes, dat stimuleert
wel.” Zegt Sandor.
Toch nog niet geheel overtuigd van het musicalvak, besloot Sandor om na de middelbare
school Geschiedenis te gaan studeren. Tijdens
deze studie kwam hij er al snel achter dat dit
niet zijn toekomst zou worden. Hij besloot om
zich aan te melden bij de Hogeschool van de
Kunsten in Tilburg, waar hij direct werd aangenomen. Hier volgde hij een opleiding van 4 jaar
in de richting zang en drama. Lachend zegt
Sandor: “Mijn eerste lessen bestonden uit het
gezapig Limburgs accent af leren”.
Sandor kreeg landelijke bekendheid door zijn
tv optreden in het programma ‘Op zoek naar
Zorro’. Hierin wist hij de liveshows te behalen.
“Wat ik hiervan het meeste heb geleerd is hoe
ik met de druk om moet gaan en om binnen
enkele minuten te laten zien wat ik kan”, aldus
Sandor. Hij speelde toen al in We Will Rock
You waarin hij als understudy van John Vooijs
te zien was als Galileo. Zowel van John, als
van mede musicalster Charly Luske heeft Sandor veel geleerd. We Will Rock you eindigde in
Nederland, waarna het verhuisde naar Antwerpen. Ook hier was Sandor te zien. Na We Will
Rock You bleef Sandor in België. Hij was, wederom als understudy, te zien in Robin Hood.
Tijdens deze productie hoorde hij van Peter
Pan. Hij is gaan auditeren en heeft zo zijn eerste hoofdrol weten te bemachtigen.
Het auditie doen is een verhaal apart. In de
eerste ronde van de auditie moet gezongen
worden, de volgende ronde is dan een dansauditie. De producent en de regisseur bekijken
dan of diegene die auditie doet in het plaatje
past. Volgens Sandor is het meest vervelende
van auditie doen, dat je altijd nog in de laatste
ronde af kunt vallen. De gevestigde namen
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Efkes veurstelle Sandor Stürbl
hebben meestal de voorkeur.
Momenteel heeft Sander dus de hoofdrol in
Peter Pan. Hij omschrijft deze productie niet
als een musical maar meer als een groot spektakelstuk met veel show voor het hele gezin.
Het stuk is omgevormd voor de grote arena’s.
Momenteel wordt er gerepeteerd in Brussel
waarna in oktober Ahoy in Rotterdam wordt
bezocht en er in december een tour in Engeland op het programma staat. Op de rol van
verteller na. De verteller wordt neergezet door
een bekend acteur uit het land waar de voorstelling staat. De verteller vertelt het verhaal, in
zijn eigen taal, aan elkaar. Op de rol van Tinkerbell na, zij is de verteller van het wereldberoemde verhaal. In elk land wordt hiervoor een
bekendheid gevraagd. In Brussel worden er
per dag 2 voorstellingen gespeeld. De ene
voorstelling in het Frans, de andere in het Nederlands.
Tussen de verschillende tournees ligt de productie stil, Sandor vult deze tijd in met verschillende andere activiteiten. Zo maakt hij o.a.
met zijn compagnon Dave Ververgaard uit Tegelen filmpjes voor muzieklessen die gebruikt
kunnen worden op de basisscholen. Deze worden in een eigen studio opgenomen. Sandor
vindt het dan ook geweldig om kleinschalig
iets met de jeugd te doen. In Belfeld gaf hij
speciaal, door hem ontwikkelde, Master Classes in de mooie Hamar. De kinderen kregen
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les in zingen en drama. Ze moesten een monoloog leren en liedjes zingen. Op de laatste
avond werd de familie uitgenodigd om het
jeugdige talent te bewonderen.
Verder geeft Sandor ook met enige regelmaat
zang- en/of dramalessen op basisscholen. Geprobeerd wordt om dan met thema’s te werken
die op dat moment actueel zijn, zo wordt bijvoorbeeld ook het onderwerp ‘pesten’ aangehaald. Uiteraard vinden de kinderen het ook
erg leuk om van een musicalster les te krijgen.
Sandor, die net 28 is geworden, woont op dit
moment samen met zijn Schotse vriendin in
Belfeld. Haar heeft hij leren kennen bij Peter
Pan. Hij zit nog vol ambities. Zo zou hij graag
iets kleiners doen en meer persoonlijkheid in
zijn rollen leggen. Maar in de nabije toekomst
zal hij nog wel even bij Peter Pan blijven en
rondreizen. De projecten met de jeugd wil hij
zeker niet los laten. Sandors toekomst is ongewis. Maar als jullie het niet doorvertellen: Peter
Pan gaat misschien naar de U.S.A…dus wie
weet wat dat nog gaat brengen.
De avond is omgevlogen en we kunnen deze
sympathieke dorpsgenoot alleen maar heel
veel succes toewensen.
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Wij willen ons even aan jullie voorstellen...
Wij zijn sinds vorig jaar zomer de dames van vv
Belfeldia.
Vier enthousiaste dames hadden vorig jaar vlak
voor de zomer het idee om in teamverband te willen gaan voetballen. Zoals dames zijn werd er meteen actie ondernomen en werd de voorzitter van
Belfeldia benaderd. Belfeldia bleek hierin net zo
enthousiast als ons, sterker nog: Belfeldia had in
haar kersverse beleidsplan het damesvoetbal als
één van haar speerpunten opgenomen.
Door ons enthousiasme kwam één en ander in
een stroomversnelling. En zo werd dit het begin
van een ontzettend leuk jaar.
We zijn meteen op zoek gegaan naar mogelijke
meiden die samen met ons een team wilden gaan
vormen. Dit ging beter dan verwacht! Ook zijn we
samen met Belfeldia op zoek gegaan naar trainers/coaches en een leidster. Deze heb je nodig
als je een voetbalteam gaat starten. Binnen ons
team waren er vaders die al wat trai
nerservaring hadden, Jos Brauer en Leo Kessels
wilden deze taak gaan vervullen. Naast Jos en Leo
hadden we ook iemand nodig die het ‘kippenhok’
(lees: kleedlokaal) wel in mocht. Een vrouwelijke
leidster dus.
Hiervoor is Kim Schatorjé benaderd en het leek
haar een leuke uitdaging. De technische staf was
zo compleet, de speelsters stonden te popelen
om te beginnen met trainen. Het seizoen kon voor
ons niet snel genoeg beginnen.
Vanaf vorig jaar september tot december hebben
we op de woensdag- en donderdagavond getraind. Tijdens deze training hebben we eerst kennis gemaakt met een voetbal, voor vele was deze
nog onbekend. Dit leverde dan ook in eerste instantie hilarische momenten op.
Wekelijks werden er verschillende partijtjes gespeeld, maar ook werd er getraind op techniek. Dit
laatste is iets waarin we de komende jaren nog héél
veel moeten leren. Hierop volgden een aantal oefenwedstrijden, warvan de eerste werd gespeeld
op 30 november op de voetbalvelden bij VVV’03.
Tijdens deze wedstrijd hebben wij en onze toeschouwers veel plezier gehad. Dit vinden wij als
team heel belangrijk. De uitslag deed er eigenlijk
niet toe. Wij bekeken het toen van de positieve kant
en waren al heel blij als we in/of in de buurt van het
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16 meter gebied kwamen van de tegenstander.

In februari zijn we gestart met het spelen van competitie. We kwamen hierin uit in de 6e klasse en
zijn uiteindelijk als 4e geëindigd. Hier zijn we als
team heel trots op!
In het begin van de competitie werden we week
na week dik ingemaakt, ondanks dat hadden we
de grootste lol op het veld. Echter na een paar
weken verlies was daar dan de eerste echte overwinning. Dit werd uitbundig met wijn gevierd in het
kleedlokaal, maar ook hierna in de kantine van
Belfeldia.
Feest vieren is iets wat wij als damesteam heel
belangrijk vinden en goed kunnen. We gaan dan
ook geregeld samen met de meiden een avondje
op stap.
Ongeveer een half jaartje geleden kregen we al
versterking uit de jeugd van Belfeldia. Karly (bijnaam) kwam ons versterken vanuit de C1, ze is
toen meteen uitgegroeid tot topscoorder. Hiernaast komen er komend seizoen nog een 5 meiden vanuit V.V Reuver met voetbalervaring het
team versterken. Hier zijn we heel blij mee, zij kunnen een goede bijdrage leveren aan het voetballend vermogen.
Inmiddels is het team 22 speelsters rijk. Een aantal
van deze dames hebben zelfs al een bijnaam ontwikkeld, bijv. Sjupper, Lei, Pietertje en Hupsie.
Lijkt het jou ook leuk om te gaan voetballen met
een gezellige groep dames in de leeftijd van 16
t/m 30. Je bent van harte welkom om een keertje
te komen kijken en/of mee te doen.
Frederieke Brauer en Manouk Hendriks
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KLEURPLAAT

SUDOKU

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

15

n

Jaargang 12

n

nr. 2

n

september 2013

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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