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Joyce van den Ham

Beste
dorpsgenoten,

De vastelaovend “koud” achter de
rug en onze redactie heeft zich alweer
gestort op de eerste editie van de
dorpskrant in 2014. Zoals bekend zijn
wij puur afhankelijk van subsidies van
de gemeente.
Echter zijn wij misschien nog wel
meer afhankelijk van de mensen die,
vrijwillig, het mogelijk maken om
steeds maar weer een dorpskrant
vol met verhalen over Belfeld en haar
inwoners te produceren.
Van redactielid tot bezorger iedereen
draagt zijn steentje bij. Als iedereen
in Belfeld zijn steentje bij zou kunnen
dragen aan onze samenleving, zou
de wereld en Belfeld in het bijzonder,
dan niet een heel klein beetje mooier
worden?
Belfeld schoon heel gewoon, een
initiatief dat zeker in ere gehouden
zou moeten worden. Maar ook de
familie Gerritzen die een dierenweide
realiseert, om Belfeld net een beetje
mooier te maken.
En vergeet vooral ook niet de KOW,
die dit jaar alweer hun 50 jarig jubileum
vieren, door deze vrijwilligers wordt
en blijft Belfeld ook voor onze jeugd
een fijne leefomgeving.
Het moet en mag best een keer
gezegd worden, beste vrijwilligers
van Belfeld, bedankt voor uw inzet
nu en in de toekomst. Op naar een
zonnige zomer!
						
			Stephanie kox

4
50 jaar K.O.W.

6
Carnaval 2014

8
Jeugdtoneel
Sjabloon

11
Boomkruisen
langs de Camino

12

Column

Niet te geloven…

Niet te geloven, wat zaten onze landelijke en provinciale weerprofeten er gigantisch langs
toen ze ons de koudste winter van de eeuw voorspelden.
De schriftgeleerden spraken zelfs over een horrorwinter. Natuurlijk: zij eten ook broëd, maar je
hebt toch een hoge muts op voor deze makkers. Met de nieuwerwetse snufjes kunnen ze toch
al van alles. Als je vanuit de Jumbo naar huis belt welke pot kroët je moet pakken kan bij wijze
van spreken Obama je antwoord geven. Het is me wat. Nee, gelukkig kregen we een zeer mild
wintertje voorgeschoteld. De rozen, duizendschonen, margrieten deden net of het zomer was.
En is het niet zaligmakend, met kerstmis nog rozen uit eigen tuin in de vaas en in januari de
winterbanden er weer vanaf. Op bijzonder mooie dagen werden er al aan ijsjes gelikt in plaats
van dat men zwetend over de sneeuwruimer hing. Och ja, sleeën, sneeuwruimers, strooizout
dat waren niet de producten die het meest verkocht werden.
Als je een dergelijke winter hebt, dan spreekt het ook vanzelf dat de vastelaovend onder een
goed gesternte verloopt. Als men tactisch in de zon ging staan kon men met volle teugen genieten
van de prachtige optocht. En na de optocht op naar de nieuwe Hamar. Die zou met de drie
dolle dagen wel eens eventjes getest worden. En jawel, de nieuwe Hamar slaagde uitstekend,
zelfs meer dan dat. Mensen met overgewicht kwamen er slank naar buiten, uiteraard kwam dit
door de subtropische temperaturen die er heersten. Carnaval in Rio was er niks bij. Dan werd
er ook nog iets aan de prop in de oere gedaan. Door het volume en het moderne boem, boem,
boem muziekje waren de oren in een mum van tijd gezuiverd. Maar mensen: Wees maar gerust,
Harie begrijpt heus wel dat de jeugd echt niet meer Sjeng bring dow de kinger maar nao bed,
ich gaon nao het bal get zingen. Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is.
Niet te geloven is ook dat ons prominent raadslid Jos net een stem te weinig heeft. Dit is toch
wel heel cru. Jos die zelf vaak aan zijn klanten vroeg meug het get mier zien, komt nu iets te
kort. Ja, als men eens alles voorop zou weten ,dan was hier beslist een mouw aan te passen.
De lokalen deden het verrassend goed. Harie denkt dat dit aan de sluikreclame ligt. Want
op ieder stemlokaal hing inderdaad minimaal een bordje: Stemlokaal. Dat is nog eens een
goedkope reclamestunt.
Tot slot wil Harie alle gekozen raadsleden van harte feliciteren, veel succes en zorg er voor dat
Belvend van de letste mem aaf kump
Mooie Paasdagen
Harie
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Burenhulp…vanzelf sprekend toch?
Via een van onze bronnen kregen we lucht van iemand die buren helpen tot bijna een dagtaak heeft gemaakt. Deze persoon is Jack Cremers wonende aan de Wilhelminastraat. Wie
hem nu nog niet kent, achter de vlaggenmast met de Limburgse en Nederlandse vlag. Uiteraard trof ik Jack niet thuis, hij was de containers van de buurtbewoners die niet meer zo
goed ter been zijn op te ruimen. Als je ze laat staan dan kan er geen kinderwagen meer
door stelde hij vast.
Hij werd geboren in 1939 in Montfort. In 1969 kwam
Jack in Belfeld wonen, steeds aan de Wilhelminastraat.
Hij is ontzettend blij met zijn voornaam, in Montfort had
hij anders Kuub van Kuub van Kubes- Kuub geheten. Dit
vindt hij wel erg veel gekuub. Al spoedig bleek dat deze
middag wel drie interviews gehouden konden worden.
Een over de Rijkswaterstaat en een over de tweede wereldoorlog. Allebei stokpaardjes van Jack.
Zo zijn de vlaggenmast voor in de tuin herinneringen aan
zijn werk bij de Rijkswaterstaat. Veel kan hij hier over
vertellen, bovendien was hij kapitein op het schip van de goed heilig man. Tot in Roermond
mocht hij Sint Nicolaas varen. Daar waren de Sint en zijn Pieten het aller dorstigs. Een Piet kieperde de maas in, hij kroop de boot op wrong zijn pak uit en sprong weer even hard mee op de
boot. Dit met de nodige graden vorst. Sint liet zich ook niet onbetuigd en stapte over het paard
heen, daar lag hij toen tussen de goedgelovige kinderen.
Over de oorlog kan Jack nog veel meer vertellen, zijn eerste schrijflessen kreeg hij op een lei die
van het dak van de kerk van Montfort kwamen. Veel tijd heeft hij gestoken om geallieerde uit Engeland op te sporen. Hij zou dolgraag in Engeland wonen. Momenteel is Jack nog aangesloten
bij de wapenbroeders. Met de dodenherdenking is hij praktisch altijd aanwezig met de kranslegging. Om het een en ander toe te lichten kwam hij met een stapel mooie oorlogsboeken aangelopen, helaas de tijd was tekort om deze door te nemen. Ook de boeken die Jack zijn dochter geschreven had konden maar vluchtig bekeken worden. Eindelijk werd het punt bereikt waarvoor
we naar Jack waren gekomen, de burenhulp. Jack vertelde dat hij in de gelukkige omstandigheid
was dat hij vroeg kon ophouden bij de Rijkswaterstaat. Zijn vader was kantonnier en zodoende
ging hij wel eens mee uit klussen. Het werken in de buitenlucht beviel hem prima. Binnen valt hem
het dak op de kop.
Eenmaal wonend in Belfeld in een relatieve oude buurt werd hem eens gevraagd om een tuintje
bij te houden. Nou dat spreekt zich wel rond. Hij snoeide heggen, maaide gras, schoffelde en
veegde vanzelfsprekend op veel plaatsen het trotior en achterom. s’Winters kwam daar het
sneeuw ruimen nog bij. Dat hij goede contacten heeft in de buurt spreekt van zelf. Hij vindt dit
vanzelfsprekend dat men klaar staat voor mensen die het werk in de tuin niet meer aan kunnen.
Wij hebben dit vroeger van onze ouders meegekregen, we weten niet beter. Gelukkig voor de
buurt dat er nog mensen zijn zoals Jack.
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Efkes veurstjelle Joyce van den Ham
In februari verscheen de single, “Wie Gaer”,
van de Belfeldse Joyce van den Ham schijnbaar vanuit het niks in de Limbo top 10. Ook
voor haarzelf bleek deze vierde plek een verrassing te zijn. “Ik werd gebeld en gefeliciteerd met de notering, toch best een bijzonder
moment”, vertelt Joyce.

Het was in eerste instantie nog niet eens de bedoeling om dit nummer op te nemen. Maar nadat
een paar mensen het gehoord hadden, kreeg ik
het advies om deze single toch echt maar eens
op te nemen. En zonder verwachtingen heb ik
hem op mijn youtube- en facebook- account geplaatst. Hier stroomden de reacties al snel binnen. En als het balletje
dan eenmaal gaat rollen,
dan stopt het niet snel
meer. Het nummer wordt
gedraaid op Omroep
Venlo en op L1 radio en
tv.
De afgelopen twee jaar
was het wat stil rond
Joyce en haar muziek.
Maar het bloed stroomt
toch waar het niet gaan
kan en ze begon weer
met schrijven. “Het kriebelde, ik wilde mijn gevoelens weer kunnen uiten in de muziek.” Joyce,
die al geruime tijd piano
speelt, bedacht niet alleen de tekst van dit
nummer, maar ook de
melodie was iets waar ze
al direct een bepaald gevoel bij had. In de studio
van Vic Suiker werd "Wie
gaer" opgenomen, waarin ze zelf op de piano
speelt, samen met de
aan het nummer toegevoegde viool, saxofoon en
bas. “Hierdoor voelde het nummer helemaal
compleet.” Het idee voor de videoclip was al
klaar voordat het nummer goed en wel was opgenomen. Jordy Bauer, beginnende filmmaker, is
verantwoordelijk voor de videoclip, maar ook
voor het ontwerp van de singlehoes. De videoclip
werd opgenomen in de Maaspoort in Venlo en op

En dan ineens staat jouw naam daar tussen al die
grote namen uit Limburg. Hoe voelt dat nou? “Ik
was trots dat mijn single gewoon boven Arno
Adams’ single staat en net na die van Beppie
Kraft, dat zijn mensen die hun sporen in de muziekbusiness verdiend hebben. En waar ik uiteraard graag tussen sta. Om eerlijk te zijn kwam
het succes van deze single geheel onverwachts.
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de hei. De single is al verkrijgbaar bij Saturn en
Sounds in Venlo. “Laatst liep ik daar naar binnen
om een cd van Ilse de Lange te kopen, en toen
was ik best een beetje trots om mijn eigen single
ook in de schappen te zien liggen, ”glimlacht
Joyce.

Ik vind het belangrijk dat het tekstueel en vocaal
goed bij elkaar past. Maar zeker bij vastelaovend
nummers vind ik de performance op het podium
ook van wezenlijk belang. Met de vastelaovend
zoek je toch sfeer en gezelligheid. Er moet dus
wel echt iets op het podium staan, waardoor het
publiek ook meegezogen wordt met een nummer.” Hoezeer de vastelaovend haar aan het hart
gaat, blijkt wel uit het feit dat Joyce twee jaar geleden gevraagd werd om de Venlose vastelaovend traditioneel af te sluiten op het stadhuis.
“Wat een waanzinnige ervaring was dat, zoveel
mensen, zo uniek, dat had ik echt niet willen missen,” glimlacht Joyce.
En hoe het nu verder gaat? “Gewoon zoals het
komt, zegt Joyce. Ik ga gewoon verder met het
schrijven van liedjes en misschien dat er dan
weer een cd komt. Het allerbelangrijkste vind ik,
dat ik lekker kan genieten van mijn eigen muziek
en van mijn vrienden en familie, die ik ook erg
belangrijk vind.

Op dit moment woont Joyce nog thuis in Belfeld,
maar de 21 jarige heeft plannen om in de nabije
toekomst naar Venlo te verhuizen. Momenteel
werkt ze in de zorg, maar ook bij Motown music
café, wat een leuke afwisseling is. “Vroeger deed
ik al mee met playbackshows, en ook dansen
heb ik altijd ontzettend leuk gevonden. Na het
overlijden van mijn moeder, nu zo’n 6 jaar geleden, heb ik mijn eerste gitaar gekocht. Van iemand uit de buurt kreeg ik les. Al snel schreef ik
mijn eerste nummers en daaruit ontstond zelfs
een mini-cd. Hierdoor ontstond er vraag naar optredens. Zo speelde ik bijna week in week uit in
cafés, maar ook op feesten en partijen, zoals
bruiloften,” vertelt Joyce. Zo stond ze ook al op
de Parkfeesten en bij het glazen huis in Venray.
Allemaal bijzondere ervaringen.

Of we Joyce nog veel in Belfeld gaan zien valt te
betwijfelen. “Ik heb hier mijn familie wonen en nu
slaap ik hier nog, maar een echte binding met
Belfeld heb ik niet (meer), mijn toekomst ligt voorlopig in Venlo.

Joyce heeft een bijzondere band met de Venlose
vastelaovend. Alweer drie jaar op rij wordt ze gevraagd om liedjes mee te jureren bij verschillende
wedstrijden. “Natuurlijk let ik er goed op hoe de
artiesten zingen en hoe een nummer in elkaar zit.
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50 jaar K.O.W.
We schrijven het jaar 1964. Binnen het zogenaamde “Sociaal Centrum”, een instelling
die zich inzette voor de gezinszorg, de ziekenzorg, de bejaardenzorg, de meisjesbescherming e.d., ontstond het idee om tijdens
de schoolvakanties “iets” te gaan organiseren voor de kinderen van het dorp.

biele sportmiddag oftewel het rondje om de
kerk niet herinneren. Eén van de juweeltjes die
we niet mogen vergeten is het Sint Maartensfeest. Sinds 2002 op de “De Patersplak”, midden in het bos en toch op korte loopafstand van
het dorp. Ook van buiten Belfeld komen velen
om dit sfeervolle feest mee te vieren. In de loop

Het KinderVakantieWerk (K.V.W.)
was geboren. Achterliggende
gedachte was het ontlasten van
het gezin in vakantietijd. Vakantievieren in gezinsverband was
namelijk niet altijd mogelijk of financieel haalbaar. Als eerste activiteit werd er een trip naar de
bossen van Maalbeek georganiseerd voor de klassen 1, 2 en 3
van de lagere school. Nu zouden
dit de groepen 3, 4 en 5 zijn.
Maar liefst 275 kinderen meldden zich aan om mee te gaan. Er
werd dus duidelijk voorzien in
een behoefte. Vele activiteiten,
variërend
van
fietsenrally’s,
kerstmiddagen, toneelvoorstellingen, dagtochten, excursies e.d. volgden en
bij vrijwel elke activiteit was de belangstelling
van de kinderen onverminderd groot.

van de tijd zijn “oude” activiteiten verdwenen en
“nieuwe” activiteiten verschenen. Zo organiseren we sinds enkele jaren ook een eindejaarsfeest voor groep 8, gaan we zwemmen en is het
griezelen geblazen tijdens de halloweentocht.

Geleidelijk werden er ook steeds meer activiteiten buiten de schoolvakanties georganiseerd en
omdat de vlag de lading niet meer dekte werd in
1971 besloten de naam KinderVakantieWerk te
veranderen
in
KinderOntspanningsWerk
(K.O.W.). In 1976 werd het K.O.W. een stichting
met een eigen secretariaat en eigen financieel
beheer. Toen nog wel onder de paraplu van het
Sociaal Centrum. Nu is het K.O.W. een volledig
zelfstandige stichting.

In de loop van de jaren is het KOW ook meegegaan met de tijd. Zo beschikt het KOW over een
eigen website, maar vind je ons ook op Facebook en Twitter.
In 2014 viert het KOW haar 50-jarige jubileum,
een mijlpaal waar we enorm trots op zijn. Vooral
de kinderen moeten merken dat het feest is en
daarom is er elke activiteit dit jaar iets extra’s.
Maar er is meer. Dankzij de steun van vele ondernemers en fondsen kunnen we als KOW een
geweldig jubileumkado schenken aan alle Belfeldse kinderen. Verder komt er met medewerking van vele kinderen een leuk kaart/kwartetspel, wat we huis aan huis zullen gaan verkopen

Vele, vele activiteiten zijn er sinds 1964 georganiseerd en er zijn vele hoogtepunten te noemen
hierbij. Denk aan de intocht van Sint Nicolaas,
de kinderkermis, het knutselen op de woensdagmiddag, het weekendkamp, de survival en
de brandweermiddag. En wie kan zich de mo-
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en waarvan de opbrengst weer ten goede komt
aan onze activiteiten. Ook hopen we van harte
dat in de komende sinterklaastijd vele huizen
versierd zullen zijn met onze gloednieuwe eigen
sinterklaasvlag. Tenslotte is er een feestweekend van vrijdag 5 t/m zondag 7 september. Met
op de vrijdag het aanbieden van ons jubileum-

die ons (muzikaal)ondersteund hebben bij de
activiteiten, maar ook aan vele ondernemers die
ons financieel of in natura helpen. Ook de samenwerking met het basisonderwijs in Belfeld is
gelukkig uitstekend. Het K.O.W. is er trots op
dat haar inzet zo gewaardeerd wordt door de
kinderen, maar ook door alle andere inwoners
van Belfeld, hetgeen ieder jaar bijvoorbeeld weer blijkt tijdens de
Sint Nicolaas collecte.
Sinds 1964 kende het K.O.W. vele
voorzitters, andere bestuursleden,
leiders en verdere betrokkenen en
zonder namen te noemen is het
een feit dat het K.O.W. valt of staat
met deze vrijwilligers. En hopelijk
zijn, zoals oud burgemeester Jan
Schrijen het als eens zo mooi verwoordde, de kinderen van nu, de
vrijwilligers van straks.

kado, op de zaterdag een feest voor onder andere leden en oud-leden en op de zondag een
feestdag voor alle Belfeldse inwoners.
In de afgelopen 50 jaar heeft het K.O.W. veel te
danken aan de vele verenigingen en stichtingen
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De tijd schrijdt voort en inmiddels
is het K.O.W. in Belfeld een begrip
en hebben vele generaties kinderen kunnen genieten van onze activiteiten. Er is hard gewerkt om het KOW klaar
te maken voor de toekomst en we hopen dan
ook dat we nog vele generaties kinderen mogen
vermaken. En de grootste beloning voor ons als
leden en bestuur…het plezier en de lach van het
kind !!!

7

n

Jaargang 13

n

nr. 1

n

mei 2014

val 2ar0is 14
Carntoa
’s: Jordy C
Fo
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Bij deze willen wij feliciteren:
- Prins Karel d’n ierste
- Boerebroedspaar Rene en Susan Cuijpers - Gitmans
- Jeugdboerebroedspaar Eline Brauer en Luuk Lamers
- K.O.W Prinses Lieke Derks
- Jeugdcarnavalprinses Vianne Krantzen
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’t Superweike in Belfeld
Je houdt toezicht op de speeltuin, ergert je aan de naastgelegen, overwoekerde puin van
restanten van twee historische boerderijen en je wilt wat doen voor de mensen in het dorp.
Dat is in het kort de ontstaansgeschiedenis van ’t Superweike in Belfeld. Initiatiefnemers zijn
de broers Geert en Pieter Gerritzen.
Met ferme schopsteken wordt in de toekomstige
dierenwei aan de Berkhoflaan in Belfeld een kuil
gegraven. De plastic bak voor de vijver die daarin moet komen ligt al klaar. Het is een van de
laatste werkzaamheden voor de gebroeders
Gerritzen. “Er moet nog een stal worden gebouwd en er komen nog zitbankjes langs de afrastering”, vertelt Pieter Gerritzen (48). Zijn broer
Geert (43) vervolgt: “Mijn huis grenst aan dit
stukje Belfeld. Als buurman voel je je toch verantwoordelijk en daarom hield ik toezicht op het
speeltuintje. Ook belde ik de gemeente als er
iets vervangen moest worden. Er komen hier veel mensen: kinderen, opa’s en oma’s, senioren van
het Pronk-eppelke, mensen met een beperking van stichting Daelzicht, wandelaars, de buitenschoolse opvang: het is een sociale ontmoetingsplaats. Vandaar mijn idee om er een dierenwei bij
te maken en later eventueel nog een speelbos. Om het helemaal af te maken zouden de verouderde speeltoestellen nog vervangen moeten worden en er is de wens een schommel voor kinderen met een beperking en rolstoelgebruikers te plaatsen.” Met al deze plannen in het achterhoofd
riep Geert de hulp in van zijn oudere broer. “Ik heb een plan en begroting op papier gezet en ben
gaan kijken wat de mogelijkheden zijn voor fondsenwerving”, aldus Pieter. “De politiek reageerde
meteen enthousiast en kwam zelfs met tips over
mogelijke geldbronnen die we konden aanboren. Het is fijn iets voor de gemeenschap te
doen en ik krijg hier zelf nieuwe energie van.”
In Venlo ondernemen we veel op eigen initiDe reacties op de aanleg van ’t Superweike,
atief. Zonder tussenkomst van overheden of
gestart in augustus 2013, zijn louter positief.
andere instanties. Gewoon, zélf. Omdat we
het nodig vinden voor onze buurt, voor de
Dat blijkt ook maar weer als drie wandelende
mensen om ons heen en omdat we het wildames en een vrolijke hond het hek binnenlen en kunnen. Daar mogen we best trots op
stappen om te informeren naar de stand van
zijn. Op www.samenzijnwijvenlo.nl staan
zaken om vervolgens gretig te strooien met
bijzondere initiatieven én de mensen erachter,
complimenten. ’t Superweike, genoemd naar
de doe-het-zelvers. Het verhaal van Geert en
de restanten van boerderij ’t Superke die er jaPieter over ’t Superweike is daar ook te lezen.
renlang lagen opgeslagen, wordt in het najaar
En meer. Neem eens een kijkje of maak zelf
officieel geopend. Dan zwemmen er Indische
gebruik van dit platform om je eigen (buurt)
loopeenden in de vijver en lopen er geiten, kipinitiatieven en de mensen die er bij betrokken
pen en door Geert en Pieter gefokte Dorset
zijn in de spotlight te zetten. Doe mee! Want
Hornschapen in. Want die lijken zo op de Belsamen zijn wij Venlo.
feldse Belhamels!

Samen zijn wij Venlo
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Efkes veurstelle: Jeugdtoneel Sjabloon
In 1994 besloot het toenmalig bestuur van de toneelvereniging om een jeugdafdeling op te
richten. Voorheen bestond er voor de jeugd geen gelegenheid om toneel te spelen. Ook
zat er een gedachte achter, namelijk de doorstroming van de jeugdleden naar het volwassen toneel.
Het eerste stuk van het jeugdtoneel was: “Sjoep sjap en
de toverfluit. Dat de eerste uitvoering een zenuwachtig
gedoe was dat zal niemand verwonderen, per slot is bij
de eerste uitvoering iedereen debutant. De regie werd
door de senioren gedaan, vooral de vrouwelijke leden
trokken de kar. De repetities werden in de hamar gehouden. Een grote bühne stond ter beschikking en er was
ruimte om de attributen op te slaan.
Ook bij de jeugd is het opvallend dat de meisjes meer
interesse in toneel spelen hebben dan de jongens. Dat
jongensrollen door de meisjes gespeeld werden was in
die tijd normaal.Eens per jaar heeft de jeugd haar uitvoering. Het opbouwen van de bühne werd en wordt
nog steeds door de ouders met het senioren toneel gedaan. Decorstukken werden thuis gemaakt, prachtige
creaties waren er te bewonderen. Ook worden er af en
toe bijrollen gespeeld door de senioren.
Nu dit stukje geschreven wordt staat het jeugdtoneel
net voor de uitvoering van Niemand weet….Niemand weet. Romy Toserams schreef in samenwerking met de jeugd het eerste gedeelte, het tweede gedeelte nam jeugdlid Vivian van Dijk voor
haar rekening. Iedere woensdag wordt er hard gerepeteerd tussen 19.00 en 21.00 uur. Het voorbereiden van het toneelstuk begint bij de rolverdeling. Weet men welke rol men toebedeelt heeft
gekregen dan begint het lezen. Men moet namelijk de tekst goed kennen, voordat men aan het
toneel spelen toekomt. Scene na scene werd gespeeld, bijgeschaafd weer opnieuw gespeeld,
afgewerkt en tot een mooi geheel gepolijst. Voor het stuk van 2014 moesten er ook nog drie liedjes ingestudeerd worden. Op de twee repetitie weekenden werden de resultaten duidelijk. Misschien klinkt het voornoemde wel erg zwaar maar je krijgt er ook een hele hoop voor terug. Men
leert spreken in het openbaar, werken in teamverband improviseren, en men wordt veel vrijer met
het omgaan met andere. Bovendien is het erg ontspannend om een paar uurtjes in de huid van
een ander te kruipen. Men moet het karakter van diegene die men speelt kennen en hem zo dicht
mogelijk benaderen.
Op dit moment bestaat de jeugdafdeling uit 13 leden, die allemaal op hun eigen manier hun
steentje bijdrage. De regie wordt momenteel verzorgd door Romy Tosserams en Ine van der
Vorst. Zij zorgen er voor dat er ieder jaar een mooi toneelspel opgevoerd wordt. Het enthousiasme en de inzet van de jeugd is daarbij natuurlijk onmisbaar, de sfeer en de hechte band maken
van iedere repetitie een feestje
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Drie boomkruisen langs de “Camino” in Belfeld
In de loop van de tijd komen de mensen met van alles aan dragen. In dit geval dus kruisbeelden, die vroeger in elk huis en in elke kamer hingen.
Op een gegeven moment had onze Werkgroep Kruisen en Kapellen in Belfeld, er drie stuks liggen, een groot en twee kleine. Ze werden geschonken door Nellie Gruiters en Lien van Diepen (2).
Ze waren alle drie voorzien van een corpus. Een exemplaar is waarschijnlijk afkomstig uit Italië.
Dat corpus is bijzonder, omdat het gemaakt is van geperst hout. We besloten ze te gaan gebruiken als boomkruis. Ze werden vervolgens voorzien van een dakje en een zogenaamd rugschild.
Dan krijg je een kruis in het “vliegermodel”.
Omdat wij veel wandelen en Jan in mei een stuk van de Camino naar Santiago de Compostela in
Spanje heeft gelopen, terwijl Wim in 2012 het gedeelte van Zevenaar tot Visé heeft afgelegd, was
een doel gauw gevonden. Die pelgrimsweg loopt namelijk ook door Belfeld en kon nog wel wat
religieuze monumentjes gebruiken.
De route is beschreven in het boek “Jacobspad, historische pelgrimswegen naar Santiago tussen
Rijn en Maas” deel 3, uitgegeven door de Broederschap van St. Jacobus de Meerdere in Roermond.
Het is een beschrijving vanaf Zevenaar naar Millingen aan de Rijn en dan via de Duitse plaatsen
Kranenburg, Goch, Weeze, Kevelaer en Straelen naar Venlo. Vervolgens via Steyl, Swalmen,
Roermond, Maaseik, Sittard, Meerssen en Maastricht tot in Visé. (ongeveer 260 km.) De hele
route is gemarkeerd met de bekende blauwe bordjes met de gele Jacobsschelp.
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Het gedeelte door Belfeld voert vanaf het Missiehuis in Steyl, via de Rijksweg tot bij de Mergelstraat, hier linksaf naar het kapelletje van Geloo en onder het spoor door naar de Kapelweg, de
rotonde Geloërveld wordt overgestoken en zo komt men langs de Poldersweg over de Molenbeekweg uit bij Oud-Schoneborg.
Hier op de hoek, waar de route naar rechts richting Bosheideweg gaat, hebben we tegen een
dikke eikenboom het eerste kruis opgehangen.
We vervolgen de “Camino” en gaan net vóór
het wegkruis bij boerderij “Winkendries” linksaf naar de Bovenste Schorfweg.
Op de volgende hoek naar rechts, bij een zitbank hangt het tweede kruis, op een veilige
hoogte.
Dan gaan we evenwijdig aan de Duitse grens
naar het zuiden en passeren het “Praathuis”,
een plek waar vroeger de Belfeldse gepensioneerden voor een praatje bij elkaar kwamen.
Uiteindelijk belanden we op de plek waar eens
het smalspoor liep.
Hier, bij Gp 432, staken de kiepkarretjes met klei vanaf de Duitse kleigroeven de grens over naar
de Belfeldse dakpannenfabrieken.
Op deze plaats met drie zitbanken, die verscholen onder het bladerdak van diverse eikenbomen
staan, hebben we het derde kruis opgehangen.
De Santiago-route verlaat hier Belfeld en gaat een stukje door het Duitse bosgebied tot aan de
“Witte Stein” in Reuver en verder naar Swalmen en Roermond.
Zo ziet u dat een combinatie van de Camino en religie heel goed mogelijk is.
In Belfeld hebben we op de route nu dus het het Mariabeeldje in de nis bij Rijksweg Noord 33, het
kapelletje van Geloo, het wegkruis bij “Winkendries” en als aanvulling de drie nieuwe boomkruisen.
tekst: Jan Coopmans en Wim van Diepen / foto's: Wim van Diepen
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Uitslag enquête nieuwjaars/
voorjaarsbijeenkomst en
uitreiking Good Gedaon

Luisteren
Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij adviezen te geven
dan doe je niet wat ik je vraag.

Begin dit jaar heeft de dorpsraad een enquête
doen uitgaan naar alle Belfeldse verenigingen
om te peilen of er nog behoefte was aan een
nieuwjaars- of voorjaarsbijeenkomst waar ook
de Good Gedaon werd uitgereikt.

Als ik vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij te vertellen
waarom ik iets niet zo moet voelen als ik voel
dan neem jij mijn gevoelens niet serieus.

In totaal werden 56 enquêtes verstuurd, waarvan er 23 werden teruggestuurd.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij denkt dat jij iets moet doen om mijn probleem op te lossen
dan laat je mij in de steek
hoe vreemd het ook mag lijken.

Geconcludeerd kan worden dat er aan de huidige opzet tot nu toe, géén behoefte meer is.
Ook niet als verenigingen zelf hun ideeën aandragen voor de invulling van deze bijeenkomst.

Misschien is dat de reden waarom
voor sommige mensen bidden werkt
omdat God niets terug zegt en hij geen adviezen geeft
of probeert om de dingen voor je te regelen.
Hij luistert alleen maar en vertrouwt
erop dat je er zelf wel uitkomt.

De dorpsraad is van mening dat de jaarlijkse
uitreiking van de Good Gedaon niet verloren
mag gaan en zal zich de komende tijd beraden op de mogelijke invulling hiervan.

Ragout van kipfilet - Met asperges

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me
en probeer me te begrijpen
En als je wilt praten
wacht dan even en ik beloof je
dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

Ingrediënten (voor 6 personen): 750 kipfilet-3
kleine uien-2 laurierblaadjes-¾ liter water- olie400 gram witte asperges- 200 gram champignons- klein blikje worteltjes-3 eetlepels-boterbloem-125 ml. Melk- 125 ml. Slagroom-½
theelepel suiker- 2 stuks eigeel-peper en zout.
De bereiding: Uien in 4 stukken snijden. De
gesneden ui samen met de gesneden kipfilet,
de laurierblaadjes en¾ liter water met wat zout
aan de kook brengen, vervolgens het vuur
laagzetten.
Met het deksel op de pan ½laten trekken.
Vlees uit de pan halen en de bouillon zeven.
Schil de asperges, verwijder de harde onderkant ( circa 2 cm ) en snij ze in stukjes van 3 cm.
Champignons in schijfjes snijden.
Asperges en champignons in olie bakken.
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“Loving eachother” van Leo Buscaglia”

½ Liter van de bouillon erbij schenken en 10
minuten door laten koken.
Melk en slagroom toevoegen.
Met 4 eetlepels saus het eigeel mengen en
daarna door de saus roeren.
Alles goed verwarmen, maar niet meer koken.
Lekker met worteljes.
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KLEURPLAAT

SUDOKU
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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
n Rioolverstopping
(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
Gehandicaptenraad 463 38 85
De WegWijZer
Voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg
Website: www.wegwijzer-nml.nl
Stichting Wel.kom 077 - 326 66 66
Actief op het brede terrein van welzijn, activering, kinderopvang,
peuterspeelzaalwerk, natuur en milieueducatie
Postbus 656, 5900 AR Venlo
Website: www.welkom.nl
Dorpsraad Belfeld: dorpsraadbelfeld@hotmail.com
Voor meer gegevens verwijzen wij u naar
de gemeentelijke informatiepagina in het E3 Journaal
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