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Feest DJ Ruud

Beste
dorpsgenoten,
genieten van de kleine dingen in het
leven is minstens zo belangrijk als
ijkpunten waar we naartoe leven. Dingen
waar we mee kunnen glimlachen, maar
soms ook een traan bij laten.
Door juist deze kleine dingen te
waarderen, voelen en intens te beleven
ga je vaak lichter om met de dagelijkse
beslommeringen.
Als ik denk aan de kachel die lekker
staat te branden, de kaarsjes aan, met
een deken op de bank, kan ik eigenlijk
alleen maar glimlachen. Zo normaal,
maar toch ook weer zo bijzonder.
Als ik dan denk aan de mensen op de
Filipijnen, waar huis en haard en alles
wat hun dierbaar is, weggevaagd is
door moeder Natuur, dan weet ik de
kleine dingen des levens alleen nog
maar meer te waarderen.
Deze Dorpskrant neemt jullie weer
mee naar verschillende mensen, zoals
FeestDJRuud en een clubje in de
Herberg, mensen die ook de kleine
dingen kunnen waarderen, hoe groot of
klein hun wereld ook is.
Namens de redactie en de dorpsraad:
fijne Kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar gewenst!
Stephanie Kox
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Eind goed… al goed

Zo, nog maar enkele dagen en 2013 is ook al weer voorbij. De tijd roets dich as zangk
door de vingers.
Natuurlijk heb ik eerst uitgekeken of hier niet de beruchte Belvendse hondenpoep tussen de zanjk
aanwezig is. Zo, die frustratie heeft Harie ook al weer uit zijn lijf geschreven. Dit jaar horen jullie
me hier niet meer over. Op het laatst van november druppelen de berichten over een horrorwinter
via de moderne media de huiskamers binnen. Laat ons dat toch niet hopen. Die Schriftgeleerden
die zo iets vertellen aete auch petatte, zei Oma altijd, maar stel dat het de waarheid is. Harie
heeft de eer gehad om al eens over het ijs naar Baolder te wandelen. Een keer is mooi geweest.
Op verjaardagen doet het ’t goed als men dit kan vertellen. Ze kijken Harie dan aan of hij uit
1870 komt. Het ijs van de Maas is trouwens raar ijs. Het bevriest op de bodem en komt dan als
ijsschots naar boven, waar het aan elkaar vriest. Het ziet eruit als Belgische kinderkopjes maar
dan in het wit.
Waar denken we aan als we het over 2014 hebben. Natuurlijk niet geheel onbelangrijk, er zijn
gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Waar de diverse partijen zich voor in gaan zetten,
lezen we wekelijks wel eenmaal in Tante Bet. Om ons een stukje braodwors veur te haaje staat
op nummer een: het station! Bijna alle politieke partijen vinden dat ze met dit luchtkasteel wel een
aantal Belfeldse stemmen binnen kunnen halen. Helaas moet Harie deze partijen teleurstellen.
Harie doet het niet voor een station, men kan Belfeld toch ook een metro beloven. Of een vliegveld
in het Brook, is ook wel interessant. Harie ziet het al voor zich, van Brook rechtstreeks naar
Benidorm. Beloven of verwezenlijken is nogal een groot verschil. Maar meestal gaat het toch
zoals het al jaren gaat: men drinkt zijn glas, doet op de tijd een plas en het blijft uiteraard zoals
het was, naar een gedicht van een onbekende maar wel gelijk hebbbende dichter.
2014, wat zal het ons brengen? Zullen we het gezellig houden of moeten we het over de crisis
hebben. Het verbaast Harie dat met name andere landen alles al enigszins in orde hebben, terwijl
het hier maar niet schijnt te lukken. Onze Belgische vrienden, een wereldrecord zonder regering,
maar de zaakjes wel beter in orde dan in Nederland.
Maar er is hoop, telt men 2014 bij elkaar op dan krijgt men 7, inderdaad het geluksgetal.
Beste Belfeldse mensen, al wat winselik is vur 2014.
Harie
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Belfeld schoon, dat is toch heel gewoon
Op een druilerige november dag denkt men helemaal niet aan tuinieren, zwerfvuil opruimen
en dergelijke. Dan vindt men een warme kop koffie en verwarming veel interessanter. Toch
zouden we het over deze activiteiten hebben.
De redactie was opgevallen dat met name de Lindanuslaan er zo geweldig mooi bij lag. Er was
een afspraak bij Jeu Ginter, wie kent hem niet in het dûrp. Een aantal jaren geleden zou je jeu niet
thuis treffen, deze tijd van het jaar. De redenen hier van is bij veel generaties Belfeldenaren wel
bekend.
Samen met nog 4 andere bewoners van de Lindanuslaan is Jeu gestart met de straat schoon en
groen te houden. Hier vindt men dan ook niet snel blikjes, zwerfvuil en andere troep op de straat.
Dit mogen andere instantie”s niet uitvoeren. Ofschoon nog niet alle huizen bewoond zijn staan er
toch overal bloemen in de tuintjes, hiervoor is door het bewonersiniatief gezorgd. Ook de lege
plekken worden ingezaaid met klaprozen of er worden ( mag dit nog ) afrikaantjes gepoot.
De naam van de straat Lindanuslaan is al niet mis, dit levert hooggespannen verwachtingen op.
Men ziet het resultaat duidelijk, twee uurtjes in de week gezellig de boel schoon houden en je
krijgt er een mooie leefbare straat voor terug. Het beplanten doen ze zelf er komt geen hovenier
aan te pas. Ook in de droge dagen worden de planten voorzien van het nodige water. Zelfs de
bomen die nogal wat litertjes nodig hebben leden geen dorst Men werkt met eigen gereedschap
en de afval wordt verdeeld onder de containers die nog wat erbij kunnen hebben.
Ook de sociale controle is dik in orde. Zo weet Jeu precies te vertellen waar de gemeente een bok
heeft geschoten. De lantaarnpaal voor een uitrit, lantaarnpaal op een parkeerplaats, een flat die
40 cm. te laag ligt zodat de brandputten 40 c.m. onder de stoeptegels lagen, Jeu kan er zo smakelijk over vertellen. En als Jeu helemaal op zijn praatstoel zit en de Globe K.O.W. en Sint Nicolaas komen ter sprake dan is het smullen geblazen. De tijd vliegt om.
Maar om weer op Belvend schoon te komen, Jeu zegt dat door dit project de buurt ook veel meer
een is geworden. De onderlinge samenwerking is het toverwoord. Hij geeft als voorbeeld het
sneeuwruimen. Alleen zegt Jeu met een vette knipoog, zeej beginne zoë vruug den ken ich het
bed nog neet oet. Jeu roept de straten en wijken op om ook een opruimploeg in het leven te roepen. Als het niet gaat dan kunnen ze nog altied op de Lindanuslaan een cursus komen volgen,
het liefst in de zomer.
Jeu bedankt voor het goede werk.
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Een feestje maken met Feest DJ Ruud
“Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!” Bij
het horen van dit liedje zullen er verschillende
mensen opveren. De man achter deze kleine
vastelaoves-kraker in Belfeld is de 27-jarige
Ruud Geurts, bekend onder de artiestennaam
Feest DJ Ruud

jes afgerond. Voordat ik mij fulltime kon richten op
“Feest DJ Ruud” heb ik gewerkt bij evenementenorganisatie Extrema in Eindhoven.
Op wat voor soort feesten en locaties draai je
op dit moment?
Op dit moment draai ik door heel Nederland en in de zomer ook in verschillende vakantieoorden waar jongeren op
vakantie zijn. Het verschilt van kleine
clubs met een paar honderd man tot
festivals met 10.000 man publiek voor
het podium.
De locaties waar ik nu in het buitenland
draai, zijn gerelateerd aan Nederlandse
vakantiegangers. Curaçao bijvoorbeeld
is een plek waar veel stagiaires zijn en
daar ligt een discotheek die maandelijks Nederlandse artiesten neer zet.
Dat reizen is heel vermoeiend, maar de
beloning die je daar voor terug krijgt
maakt het allemaal meer dan goed. Belangrijk is om op tijd je rust te pakken.

Een vraag die vast al 100 keer gesteld is, waarom Feest DJ Ruud?
Die naam is mij ooit een keer gegeven toen ik voor
een aantal weken in een vakantieoord ging draaien. Vervolgens heb ik die aangehouden en is het
eigenlijk alleen maar gaan groeien, omdat het publiek andere muziek verwachtte dan de muziek die
ik draaide.

Wat is het mooiste wat je tot op heden hebt
meegemaakt?
Eigenlijk is de verzameling van alle gebeurtenissen
het mooiste. Mij geeft het gewoon de grootste voldoening als ik ergens sta te draaien en ik iedereen
kan meenemen in het feestgedruis. Of dat nu in
die kleine club is of op een groot festival, dat is
voor mij net zo belangrijk.

Hoe ben je ooit begonnen als DJ?
Het is voor mij altijd een hobby geweest. Mijn
broer (Maarten Geurts) is ooit (ik was 14 jaar) met
een drive in show begonnen waarbij ik hem ben
gaan helpen. Vandaar uit hebben we in de regio
heel veel gedraaid en ben ik een paar jaar later
ook in verschillende Venlose kroegen gaan draaien. Ik raakte steeds meer bekend en werd gevraagd om op andere feestjes en festivals in de
regio te draaien.
Toch heb ik de opleiding “Leisure Management”
gevolgd in Breda en met enige vertraging ook net-
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Zijn er ook dingen die je liever weer snel vergeet?
Soms gaat een set niet zo als je wil of doe jezelf
iets verkeerd. Dan wil ik daar zo snel mogelijk mijn
les uithalen en weer verder kunnen gaan.
Je hebt inmiddels drie eigen platen gemaakt,
waarvan ‘Gas Op Die Lollie' veel gedraaid is.
Hoe was het om een eigen plaat met bijbehorende videoclip te maken?
Eigenlijk bij elke plaat die ik uitbreng is het steeds
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weer dezelfde spanning. Is de clip goed genoeg?
Gaan de radiozenders de plaat oppikken? Gaan
andere dj's de plaat draaien? enz.
Bij "Gas Op Die Lollie" was dat gevoel er wel nog
meer, voor mij was het echt een investering en je
weet nooit of het daadwerkelijk lukt met zo’n plaat.
Het belangrijkste voor mij was op dat moment om
deze stap te zetten. Natuurlijk verwachtte ik op dat
moment niet dat ik een jaar later 1 van de meest
geboekte dj’s in Nederland zou zijn.

maand via www.pardiealarm.nl (gekoppeld aan
het testen van het luchtalarm) een nieuwe plaat uit
en ben ik nu druk bezig met een nieuwe single
voor begin 2014.

Je staat bekend om het gebruik van ‘extra attributen’ tijdens je optreden. Hoe ben je op dat
idee gekomen?
Confetti spreekt natuurlijk voor zich, maar tijdens
een optreden op Solar Weekend Festival in 2011
(dat door een filmpje de dag erna door iedereen
werd doorgestuurd) kwamen er opblaasbeesten
en andere dingen bij kijken. Vervolgens ben ik dit
verder gaan uitwerken en nu is compleet met een
eigen confettigun, doen we trucjes met het publiek
en ben ik elke week wel bezig met nieuwe dingen
te verzinnen.
Juist door dit te doen onderscheidt het zich ook
van andere dj-acts en dat verklaard ook een beetje het succes.

Daarnaast komt er een tour aan langs verschillende poppodia waar we nu de promotie voor aan het
maken zijn. En tussendoor ben ik vooral bezig om
iedereen die meehelpt aan "Feest DJ Ruud" met
de neus dezelfde kant op te sturen.
Tegenwoordig woon je niet meer in Belfeld,
waarom heb je voor de stad Amsterdam gekozen?
Ik heb tijdens mijn studie Belfeld al verlaten en
voor mijn werk is het nu makkelijker om in Amsterdam te wonen, aangezien veel mensen waarmee ik samenwerk ook in deze omgeving woonachtig zijn.
Wel kom ik nog regelmatig in Venlo en dan ga ik
zeker even langs om iedereen gedag te zeggen.
Tenslotte, waar zie jij jezelf over 10 jaar?
Ik hoop vooral dan nog steeds precies te doen
waar ik zelf het gelukkigst van word.

Hoe ziet een dag van FeestDJRuud er uit?
Ik probeer zoveel mogelijk in de studio te zitten om
te werken aan nieuwe muziek. Zo komt er elke
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Op bezoek bij…
Op een druilerige donderdag avond gingen
we met z’n tweeën naar Den Herberg. We
hadden twee afspraken, zodat we ons deze
avond niet hoefden te vervelen.
Smakelijk Samen
Onze eerste afspraak was met Ellie Dings coördinator van ,,Smakelijk Samen,, De opzet hiervan is : gezellig samen koken en eten. Het is
tevens een unieke gelegenheid om mensen uit
hun isolement te halen. De Diners vinden elke
tweede en derde dinsdag van de maand plaats.
Een vaste groep van 25 personen neemt eraan
deel. Maar tot 40 mensen zijn van harte welkom, mits je je op tijd aanmeldt.
Vanaf 11.30 komen de mensen bij elkaar. Er
wordt gezellig geklets met elkaar en wie wil kan
meehelpen met voorbereidende werk. De vaste
kok, Els Wilms, is dan al volop bezig in de keuken geassisteerd door nl. Anneke Tankink en
Nell Schell die zorg dragen voor alles wat er nodig is om het diner te laten slagen. Aardappelen
schillen, groenten schoonmaken, tafeldekken,
noem maar op.
Bij het samenstellen van het 3 gangen menu
wordt rekening gehouden met seizoen producten en ook speciale wensen van de gasten worden zoveel mogelijk ingewilligd. Een 3 gangen
menu kost €7,50.
De gasten komen niet alleen uit Belfeld, maar
ook uit de plaatsen rondom. Het is een oergezellige boel.
Een van de mannelijke deelnemers verzorgt
elke keer een gedicht dat hij voorleest tussen de
soep en het hoofdgerecht. N.a.v. de ramp op de
Filipijnen schreef hij een prachtig gedicht, waarop iedereen spontaan een bijdrage gaf. Dit bedrag werd verdubbeld door Puck en Maril zodat
er weer een paar mensen op de Filipijnen blij
gemaakt konden worden.
Na het eten blijven sommige deelnemers nog
wat langer om te kaarten of om rummikuppen te
spelen. Van de vaste groep deelnemers is er 17
december een Feestelijk Kerstdiner.
Heeft u na het lezen van dit alles zin om ook te
komen eten op de dinsdagen Neem dan contact op met Ellie Dings.Telefoon 06-52447541.
Belfeldse Brei Club.nn
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Belfeldse Breiclub
Na het interview met Ellie Dings rolden we meteen in het volgende gesprek. Nl met de B.B.C.
Mis hoor niet de Britse televisiezender. Maar de
Belfeldse Breiclub, waar ook toch ook gehaakt
mag worden.
In Janarie 2012 werd onder het wandelen door
een paar enthousiastelingen het idee geboren
om samen met een aantal mensen te gaan breien of te haken. ,, Den Herberg “bood weer plaats
en gelegenheid. Elke eerste dinsdagavond en
elke derde donderdagavond komt men bij elkaar
in de huiskamer van ,,Den Herberg”
Er is een vaste groep van 15 dames .Niet alleen
uit Belfeld , maar ook uit Tegelen, Steijl, Beesel
en Reuver komen er dames naar deze gezellige
breiavonden. Er wordt gestart om 20.00 uur. om
22.30 uur wordt de laatste naald gebreid en
worden de spulletjes opgeborgen. Consumpties rekent iedereen zelf af.
Het leuke van deze club is dat iedereen elkaar
helpt, kun je niet verder ? Geen nood er zijn genoeg helpende handen.
Als je belangstelling hebt en gezellig mee wil
breien of haken : een telefoontje naar Nell Schell
Telefoon: 077-4751432 of naar Anneke Tankink
Telefoon :o77-4753411 is vodoende. En wellicht kun je dan na enkele weken pronken met
een mooie zelf gebreide trui of een zelfgehaakte
muts. Succes verzekerd.
Tot Slot: Maril en Puck bedankt namens alle
deelnemers aan Smakelijk Samen” En de Belfeldse Breiclub.
Ton Mordas –Stevens.
Ria v. d. Beucken.
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Even voorstellen
Bestand is onleesbaar wegens onherstelbare fouten, svp nieuw bestand sturen.
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ouderen vakantie - kermis sintermerte - harmonie kun

Foto's: Peter Houwen en Miriam Rovers van Damme
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matinee - kermis - inloop
nst na arbeid - sinterklaas
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10 Jarig bestaan COZ KOM.MIJN te Belfeld
In de week van 6 t/m 11 oktober 2013 vierde
het Centrum voor Zorg en Onderwijs KOM.
MIJN te Belfeld zijn 10-jarig bestaan.
Vanuit de 3 voormalige basisscholen, de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf vormde
zich op 1 augustus 2003 de eerste brede school
in de gemeente Venlo: KOM.MIJN.

Vanuit de missie “Gebundelde betrokkenheid
bij het individu van morgen” wordt er reeds 10
jaar onderwijs en zorg geboden aan kinderen
van 0 t/m 13 jaar, van maandag t/m vrijdag van
7.00 uur t/m 18.30 uur.
Er wordt al tien jaar samen gewerkt en dus werd
er ook samen feest gevierd!
De feestweek ging van start op zondag 6 oktober met een open dag voor alle belangstellenden. Iedereen was van harte welkom om het
gebouw te bewonderen en grote en kleine mensen te ontmoeten. Er is door alle kinderen zowel
in de Peuterspeelzaal als in het Kinder Dagverblijf en in de hele school, hard gewerkt rondom
het thema feest. In alle groepen werden er door
de kinderen zelfgemaakte feestproducten verkocht.
De aftrap voor deze open dag werd echter gemaakt met het uitroepen van Belfelds Beste junior Bakker. Uit meer dan 75 inzendingen mocht
de jury, na veel keuren en proeven, een winnaar
kiezen. Renske Peeters uit groep 4F won met
haar overheerlijke roomtaart die rijkelijk versierd
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was met vers, rood fruit. Zij mocht de ”Gouden
Deegroller” in ontvangst nemen! Het was erg
gezellig en druk deze zondag. Na afloop bleek
dat er nog geen 10 stukje gebak meer over waren!
Op de woensdagmorgen hebben de baby’s genoten van muziek en peuters, kleuters samen
gesport. De kinderen uit groep 3 t/m 6 waren
opzoek naar de vossen (vermomde leerkrachten), in een vossenjacht en de leerlingen uit
groep 7 en 8 probeerden smokkelwaar van het
ene naar het andere vak te verplaatsen zonder
betrapt te worden.
Vervolgens werden de peuters van het KDV en
PSZ op donderdag getrakteerd op een spannend ritje in een huifkar en een gezellige picknick. Alle schoolkinderen vertrokken met de bus
voor een dagje Toverland! Deze dag was geweldig, na een hele korte regenbui bleef het zonnetje schijnen.

Tenslotte eindigde de feestweek op vrijdag 11
oktober met een gala-theatermorgen. Iedereen
was in zijn mooiste kleding gestoken en vertrok
via de rode loper in optocht naar de prachtig
verbouwde Hamar, waar een divers theater programma werd geboden. De peuters beleefden
hun theater in de speelzaal op school. Bij terugkomst op school werd men getrakteerd op een
gala-mini-hapjes-buffet. Als allerlaatste afslui-
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Belvends waordebook
tende activiteit werd door allen het speciaal
voor KOM.MIJN geschreven schoollied gezongen en de bijbehorende dans uitgevoerd.
Toen was het herfstvakantie en kon iedereen
gaan genieten van een weekje rust.

Op initiatief van de Durpsraod Belvend is der
ein werkgroep same gesteld die geit bekieke
op welke maneer ein book kan waere gemaakt euver het Belvends dialect.
In welke vorm het book zal waere uitgegaeve en
wannier mot door de werkgroep nog waere ônger zoch. De werkgroep besteit toet: Piet Simons, Luc Schroembges, Har Schreurs, Ria
v.d. Beucken, Yvonne v. d. Velden, Jo Peeters,
en Michel Metten.
Um de oetgave zoë compleet meugelik te make,
is de werkgroep op zuuk nao typische Belvendse waord en oetdrukkinge. Heej veur vraoge
weej de meijwerking van de inwoeners van Belvend. Kent geej ein waord of oetdrukking die
vruuger algemein gebroekt waore en die nôw
neet of biejnao neet mier gebroek waere, gaef
dit den astebleef door aan de werkgroep.
Det ken hiëel gemekkelik door ein mail te steure
nao waordebook@belfeld.nu In dae mail doot
geej het waord of de oetdrukking vermelde en
de beteikenis heej van. Geej meug natuurlik in
het plat sjrieve maar het huuf neet. De werkgroep zorg angers waal vuur de vertaling.
Moch geej hulp neudig hebbe beej het opschrieve of het doorgaeve kent geej nog altied
contact opnemne met de Dorpsraad via de contactgegaevens op de achterkangk van dees
Dorpskrant. Emus van de werkgroep zal den ein
aafspraok met uch make

COZ KOM.MIJN kijkt tevreden terug op een
zeer geslaagde feestweek en dankt iedereen
voor zijn of haar bijdrage aan het welslagen van
alle activiteiten. Zonder de inzet van velen en de
bijdrage van de diverse sponsors uit de Belfeldse gemeenschap, hadden wij dit niet kunnen
verwezenlijken voor onze kinderen. Wij zijn hen
zeer erkentelijk!

Alvas bedank

MOOISTE TUINEN 2013
Groot:

Middel: Familie Geraerds
Emmastraat 44 Belfeld.
Klein:
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Bericht vanuit de Dorpsraad
Aan het einde van dit kalenderjaar willen wij
graag vanuit de Dorpsraad met u terugblikken op het voorbije jaar.
Het afgelopen jaar is de Dorpsraad samen met
de werkgroep DOP, aan de slag gegaan met
een aantal speerpunten. Werkgroep DOP heeft
in opdracht van de Dorpsraad in 2012 een nieuw
dorpsontwikkelingsplan (DOP) gepresenteerd.
Dit plan is in november 2012, op ludieke wijze in
de gemeenteraad gepresenteerd. Ondanks de
financiële situatie in onze gemeente zijn de
werkgroepen aan de slag gegaan met een aantal speerpunten uit het DOP. Werken met speerpunten is een nieuwe aanpak die er toe moet
leiden dat het behapbaar blijft en dat punten
met behulp van dorpsgenoten gerealiseerd
kunnen worden.
De Dorpsraad wil steeds meer Belfeldenaren betrekken bij die speerpunten. In 2014 zullen we
nadrukkelijker via Belfeld.Nu een oproep doen
om mee te helpen in het belang van een leefbaar
Belfeld. Dorpsgenoten hoeven geen zitting te nemen in de Dorpsraad maar kunnen meehelpen in
werkgroepen met een duidelijk doel en eindpunt.
In 2013 zijn verschillende werkgroepen met onderstaande punten bezig geweest;
• Bewegwijzering voor verkeer en bebording
sport en recreatie.
• Toeristenfolder; eerste exemplaren zijn
reeds uit.
• Informatieborden in dorp en bosgebied.
• Belfeld Groen moet je doe; eerste projecten
lopen
• Huis v.d. Wijk; informatiepunt reeds gestart.
• Verkeerspunten algemeen; rondgang met verkeersdeskundige gemeente Venlo heeft plaats
gevonden en punten worden opgepakt.
• Onderzoeken samenstelling en uitgave Belfelds woordenboek.
Te allen tijde doen we dit in samenwerking en
afstemming met andere belanghebbenden. Zo
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is Woonservice Urbanus een belangrijke partner
maar ook alle verenigingen en stichtingen die
zich inzetten in het belang van Belfeld.
Richting gemeente Venlo verloopt de samenwerking goed door de contacten die lopen via onze
stadsdeelmanager Pieter v.d. Rijdt. Met de diverse Belfeldse raadsleden vindt er 2x per jaar
een overleg plaats, om elkaar te informeren en te
kijken hoe we samen sterk staan. Bij dit overleg
sluiten ook Woonservice Urbanus, Brookkank,
De Hamar, CPB en werkgroep DOP aan.

Maar het absolute hoogtepunt van dit jaar was
de feestelijke opening van de nieuwe Hamar in
het weekend van 8 en 9 juni jl. Eenieder die geparticipeerd heeft in dit grote project was aanwezig. Tal van festiviteiten vonden plaats in en
om de Hamar met medewerking van diverse
Belfeldse verenigingen.
We mogen met recht stellen dat Belfeld een
prachtig gebouw rijker is geworden voor velerlei
doeleinden en waar we dan ook bijzonder trots
op zijn. Belfeld is immers een dorp met een rijk
verenigingsleven en veel van die verenigingen
hebben hun thuisbasis in de Hamar.
Een aantal jaarlijks terugkerende gebeurtenissen
hebben weer plaats, zoals de landelijke opruimdag op zaterdag 9 maart jl. Ondanks het slechte
weer was een grote groep vrijwilligers bereid om
te helpen het zwerfvuil op te ruimen; dit alles ondersteund door IVN en Woningservice Urbanus.
Op zondag 17 maart was de voorjaarsbijeen-
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De Körsbaum

komst; een bijeenkomst om elkaar als verenigingen en stichtingen te treffen en te netwerken. Maar ook met de uitreiking van de Good
Gedaon. Ditmaal aan Mw. Leny Jacobs, die hier
bijzonder verheugd over was. Maar de Dorpsraad kwam nogmaals in actie met een extra
Good Gedaon voor de leden van het Hamar bestuur. Dik en dubbel verdiend voor hun inspanningen voor het realiseren van onze nieuwe Hamar. Op 30 april, dag van de kroning, trok een
feestelijke stoet door Belfeld met de meiboom
die aan de Markt opgezet werd en waren er nog
diverse activiteiten rondom Koninginnedag.
We hopen dat we in 2014 verder kunnen werken
aan de toekomstvisie van Belfeld, zoals omschreven in het DOP 2020. Hopelijk kunnen diverse
plannen uitgewerkt worden, ondanks de bezuinigingen van de gemeente Venlo. We kunnen al verklappen dat er nieuwe foto’s voor onder D’n Baog
gaan komen. Ideeën worden momenteel samen
met de fotogroep Belfeld uitgewerkt. Verder werkt
de Dorpsraad mee aan een burgerinitiatief om tot
invulling te komen van een stuk braakliggend terrein op het Koramicplan.
Met de andere speerpunten weer genoeg uitdaging voor 2014. Bij deze roept de Dorpsraad
haar dorpsgenoten op, om met ideeën en initiatieven te komen voor ons dorp, je wijk of eigen
straat. Samen bekijken we dan wat haalbaar en
realiseerbaar is. Vanuit Stad van de Actieve
Mensen (SAM) wordt dit ook door de gemeente
gestimuleerd. Met enig doorzettingsvermogen
en de juiste samenwerking kunnen we zeker
successen behalen. Met naöle langs de kank,
bereiken we helemaal niets.
Heb je ideeën of wil je meehelpen aan speerpunten of deelprojecten; mail dan de Dorpsraad; dorpsraad@belfeld.nu
Rest ons nog om u allen fijne feestdagen toe te
wensen en een gezond en voorspoedig 2014!
Namens stichting wijkoverleg Dorpsraad Belfeld,
Bertil Hoezen, Voorzitter
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Al ieuwe langk bös dôw bekend
met dien greune tek en geur.
Idderein wil dich kaupe
want körsmis,steut wir vur de deur.
Steisse einmaol wir te pronke
van körsmis wies niejaor,
Sjoen versiërd met böl en sjlingers,
leegjes blinke door ut ingelehaor.
Jônk en aad geit den wir zinge
ter iëre van ut kientje klein.
Det ôs de vreede wir kömp bringe,
Teld dêt met Körstmis maar allein?

Apfelstrudel
Ingrediënten (voor 6 personen): Het deeg: 300g bloem, 1
ei, 1 eetlepel olie, Mespunt zout. De vulling: 250g appels,
100g rozijnen, 80g roomboter, 4 eetlepels licht in boter gebakken wit broodkruim, 1 citroen, 60 g suiker, 50g gehakte
amandelen, Theelepel kaneel, 1/8l slagroom
De bereiding: Het deeg: ¼ l water verwarmen. De bloem in
een grote kom voor gebruik zeven. Een kuiltje erin maken
en hierin het ei breken. Zout en olie toevoegen. De ingrediënten goed door elkaar mengen en geleidelijk het water
toevoegen. Kneden totdat een glad deeg is verkregen. De
kom afdekken en op een niet te koude plaats wegzetten.
De vulling: De rozijnen van tevoren laten weken. Uit laten
lekken en drogen. De appels schillen en in blokjes snijden
en en met de rozijnen, citroensap, suiker en kaneel vermengen. De boter in een pan verwarmen en het broodkruim
hierin zachtjes laten kleuren. Hier de gehakte amandelen
aan toevoegen tot ze lichtbruin kleuren en af en toe laten
koelen. Het deeg nu op een met bloem bestoven laken
voorzichtig uitrollen en met de hand uitrekken totdat je er
bijna de kant door kunt lezen. Het deeg bestrijken met gesmolten roomboter en bestrooien met het broodkruim en
amandelen. De vulling over het deeg verdelen en het deeg
voorzichtig oprollen met behulp van het laken. Op een bakplaat leggen en met gesmolten boter bestrijken. Bestrooien
met broodkruim en suiker. Afbakken gedurende 50 minuten
in een voorverwarmde oven op circa 220 C. Snijden met
een elektrisch mes en serveren met bijvoorbeeld vanillesaus, pruimensaus en slagroom opgeklopt met vanillesuiker. Garneren met mint. Eventueel serveren met kaneelijs.
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KOW Belfeld viert in 2014 haar 50 jarig jubileum!
Het Kinder Ontspannings Werk Belfeld viert in 2014 haar 50-jarig jubileum! Dit jubileum zal niet ongemerkt aan de kinderen en alle andere inwoners en van Belfeld voorbij gaan. Zo zal er aan iedere activiteit die plaatsvindt in het jaar een extraatje worden toegevoegd, een soort “jubileumtoetje”.
In september staat er verder een jubileumweekend op het programma, met op de zondag een feestdag
voor alle Belfeldenaren. Ook probeert het KOW in 2014 een droom te verwezenlijken. Het KOW wil namelijk in 2014 een kado aanbieden aan alle kinderen van Belfeld.
Om dit mede mogelijk te maken benadert het KOW op dit moment sponsors. In de volgende editie van
de dorpskrant wordt uitgebreid stilgestaan bij het KOW-jubileum. Hieronder het overzicht van alle KOW
activiteiten in 2014.. Zet de data alvast in uw agenda en vergeet het jubileumweekend in september niet.
Meer nieuws is te lezen op www.kowbelfeld.nl. Ook kunt u het KOW volgen op facebook en twitter
(@Kowbelfeld)!
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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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De WegWijZer
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