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Zonnebloem Belfeld

Beste
dorpsgenoten,
Zo onwerkelijk, zo oneerlijk
Aangeslagen, pijn alom
Harde feiten, wrede waarheid
Ingeslagen als een bom
Onbegrijpelijk, toch gebeurd
Mensenlevens, weggescheurd
Buurman, kennis, leraar … vrind
Oma, mama, papa … kind
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Wens In
Beweging

6
Belfeld historie

Verbijstering, woede, intens verdriet
Niet welkom in een rampgebied
Doffe tranen, hulpeloosheid
Stille tochten, waardig afscheid
Afscheidswoorden nooit gesproken
Verbinding permanent verbroken
Ongelofelijk onbeschrijfbaar
Onvoorstelbaar dit verdriet
Genieten van de kleine en grote,
leuke en minder leuke dingen die er
komen is belangrijk. Een moment
stil staan bij dat wat komt en gaat
is nooit verkeerd. Mensen die er zijn
voor anderen, zijn nog belangrijker in
moeilijke tijden. In deze dorpskrant
viert stichting de Zonnebloem haar
jubileum en stelt de wensambulance
zich voor. Ook gaan we op bezoek
bij Fruitbedrijf van Cleef. Geniet nog
van de nazomer en sta ook stil om te
genieten van de kleine dingen.
						
			Stephanie Kox

8
Appelplukdag

10
Buurtvereniging
Princessenbosje

12

Column

Normaal is dit de komkommertijd

In deze tijd strooit men met broodjes aap verhalen. Tussen de regels door is meestal te
lezen dat een met rijke fantasie gezegende persoon iets verkondigd. Men ziet bevoorbeeld
poema’s in Posterholt, krokodillen in Keulen en beren in Belfeld. Niets is te dol in de
vakantieperiode. Er moet en er zal nieuws in de kranten komen.
Helaas dit jaar is alles anders. Was het neerschieten van het vliegtuig maar een broodje aap
verhaal, dan was het nog triest om zo iets te verzinnen. Harie vindt het onbegrijpelijk dat zo
iets nog mogelijk is. En dan het gedraai en gekonkel over de schuldvraag. Hopelijk komt na de
moeilijke berging van de slachtoffers hier dan toch de waarheid boven water. Maar het is al vrij
duidelijk diegene die op de knoppen heeft gedrukt blijft onvindbaar.
Al met al wat zijn der nog veel mensen die nog de neanderthaler tijdperk niet ontgroeid zijn.
Respect voor andere,medeleven, niets is meer in deze achter bivakmutsen verborgen figuren
terug te vinden. Het is iets om moedeloos van te worden en dit midden in de vakantietijd. Een
tijd waar iedereen naar uitkijkt en als men nog naar de school of werkend is de dagen aftelt tot
de eerste vakantiedag.
Maar helaas het lijkt altijd wel of net die vakantiedagen sneller omgaan dan een normale
werkdag. Ze is meestal dan ook veel te kort. Na de vakantieperiode is het jaar al weer voor
meer dan de helft om. Tijd dus om al aan 2015 te denken. Het kan namelijk niet te vroeg zijn om
aan de lintjesregen te gaan denken.
Dit jaar ( 2014) heeft het best hard geregend in het durp maar geen enkel lintje. Het druppelde
een beetje door bij de Belvendse raodslede maar dat was het dan. Beste Belfeldse burgers,
is er echt niemand in het durp die nou een lintje verdient? Er moeten in dit prachtige durp met
zijn sociaal voelende mensen toch wel een hoeveelheid kandidaten te vinden zijn. Er zijn beslist
mensen die 25 – 40 – 50 jaar een bestuursfunctie vervullen, vrijwilligerswerk doen, mensen
met problemen helpen, enz, enz. De leden van de dorpsraad staan u gaarne terzijde met de
aanvrage.
Het kan in de ogen van Harie toch niet zo zijn dat het durp dat drie van de zes wethouders levert
niet meer sociaal actieve mensen aanwezig zijn. Goh, nu zie ik het zo maar staan, drie van de
zes, als we de drie die teveel zijn wegstrepen blijven er alleen drie Belvendse wijze over. Dus
Belvendse minse ben niet bescheiden, het is nergens voor nodig. Laat uw oren en ogen goed
hun werk doen en draag iemand voor.
Zo laat nu Koningsdag maar komen...
Harie
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Dorpsraad projecten
Bijgaand een overzicht van projecten waarmee het DOP (Dorps Ontwikkelings Plan) zich
dit jaar bezighoudt, een en ander in afstemming met de Dorpsraad. Het is niet zeker dat
al deze plannen in 2014 gerealiseerd gaan
worden; wel is er het streven hiernaar.
Bewegwijzering van locaties voor Sport 		
en Recreatie.
Het actualiseren en uniformeren van deze bebording binnen onze dorpskern, evenals het optimaliseren van de plaatsing van deze bebording.
Doortrekken Maasfietsroute in zuidelijke
richting
Onderzoeken in hoeverre de Maasfietsroute (Arcen – Belfeld) verder kan worden doorgetrokken
binnen de gemeente Beesel.
Verbeteren verkeersveiligheid Pr Hendrikstraat (vanaf Zandstraat tot aan rotonde) en
Schoolstraat.
Bezien in hoeverre maatregelen getroffen kunnen worden om gevolgen van parkeergedrag
(met name op gedeelte Prins Hendrikstraat) te
verbeteren.
Verbeteren / initiëren contacten met buurgemeenten.
Onderzoeken of samenwerking met Dorpsraden
/ Burgerinitiatieven in buurtgemeenten gerealiseerd kan worden om tot uitwisseling van kennis
en ervaring te komen.
Verbeteren van zandweg langs spoor (GeVegarage tot Kapelke van Geloë).
Toegankelijkheid van dit pad verbeteren en onderhouden voor wandelaars, en vooral ook ten
behoeve van de bereikbaarheid van de geplande
dierenweide.
Overige aandachtspunten.
Maximum snelheid buitengebied van 60 km invoeren (vergt aanpassing gemeentebeleid, 		
dus voor hele gemeente Venlo).
Warm houden (binnen Venlose politiek) Renovatie Koninginneplein, waarvan de uitgewerkte
plannen reeds beschikbaar zijn.
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De Dorpsraad werkt samen met de werkgroep
DOP aan de toekomstvisie van Belfeld, zoals
omschreven in het DOP 2020. Te allen tijde doen
we dit in samenwerking en afstemming met andere belanghebbenden. Zo is Woonservice Urbanus een belangrijke partner maar ook alle verenigingen en stichtingen die zich inzetten in het
belang van Belfeld. Stadsdeelmanager Pieter
v.d. Rijdt ondersteunt ons en zorgt voor de juiste
contacten binnen de gemeente. Met de Belfeldse raadsleden vindt er twee maal per jaar een
overleg plaats, om elkaar te informeren en te kijken hoe we samen sterk staan. Bij dit overleg
sluiten ook Woonservice Urbanus, Stichting
Brookkank, De Hamar, CPB (Centrum Promotion Belfeld) en werkgroep DOP aan.
Als Dorpsraad benoemen we jaarlijks een aantal
speerpunten die we het lopende jaar willen realiseren of waarmee we voor een langere periode
mee aan de slag gaan. Momenteel zijn de volgende punten actueel in beeld bij ons:
•
•
•
•
•
•

Nieuwe foto’s voor onder D’n Baog in samenwerking met de fotogroep Belfeld.
Burgerinitiatief voor invulling van een stuk
braakliggend terrein op het Koramicplan.
Boek met Belfeldse woorden, uitdrukkingen en schrijfwijze.
“Belfeld Groen moet je doen”, voor een
schoner Belfeld.
Meedenken en meewerken aan de ontwikkeling van het Huis van de Wijk.
Diverse verkeerspunten in het dorp.

Bij deze roept de Dorpsraad haar dorpsgenoten
op, om met ideeën en initiatieven te komen voor
ons dorp, de eigen wijk of 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. Heef tu
ideeën of wit u meehelpen aan speerpunten of
deelprojecten; mail dan de Dorpsraad; dorpsraad@belfeld.nu
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Vijf jaar Zonnebloem Belfeld
Na een periode van vier jaar afwezigheid was op 26 maart 2009 de officiële (her)start van de
afdeling Belfeld van de Zonnebloem, behorend tot de regio Venlo.
In mei 2008 vonden de eerste gesprekken plaats met dhr. Janssen, voorzitter
van de regio Venlo en na verschillende
bijeenkomsten was het dan eindelijk zover. Er kon gestart worden. Het bestuur
bestond op dat moment uit drie personen: t.w. Karel Bloemen, Koen Dötsch
en Nellie Willemsen. Negen vrijwilligers
stonden klaar om te helpen.
Inmiddels bestaat het bestuur uit vier
personen: Annet Meyer (voorzitter), Ans
Gerritzen (secretaris), Ruud Ketelings
(penningmeester en activiteitencoördinator), Nellie Willemsen (bestuurslid bezoekwerk). Negentien vrijwilligers leveren bij de diverse projecten hun bijdrage. Ongeveer 60 gasten nemen deel aan de activiteiten die aangeboden worden.
Er zijn minimaal 6 activiteiten per jaar. Soms georganiseerd door de afdeling Belfeld, soms ook een
regioactiviteit. Voor elke activiteit betalen de gasten een eigen bijdrage. Vanuit het hoofdkantoor in
Breda wordt vastgelegd welk bedrag er voor de grote activiteiten minimaal moet worden bijgedragen.
Tot de doelgroep van de Zonnebloem behoren mensen met een fysieke beperking, die hierdoor dreigen te vereenzamen. Dit is niet altijd te zien aan de buitenkant. Deelname is niet gebonden aan leeftijd.
Gast kun je zijn vanaf 18 jaar tot 100+. Mensen met dementie of andere geestelijke beperkingen behoren niet tot de doelgroep.
Voor alle activiteiten, die georganiseerd worden, worden werkgroepen geformeerd om de hele gang
van zaken uit te werken: bijv. vervoer, financiën, etc. Dit wordt dan ter goedkeuring of voor eventuele
aanpassingen voorgelegd aan het bestuur.
Bestuursvergaderingen vinden bij de bestuursleden thuis plaats. De vergaderingen samen met de
vrijwilligers in het Prônkeppelke. Als dank voor de tomeloze inzet van alle vrijwilligers - waaronder
natuurlijk ook het bestuur valt - is er één keer per jaar een kleine activiteit. Bovendien wordt er door de
gemeente Venlo elk jaar een V-day (vrijwilligersavond) georganiseerd, waarbij ook de vrijwilligers van
de Zonnebloem zijn uitgenodigd. Elke vrijwilliger heeft een cursus gevolgd “Aan de slag bij de Zonnebloem”.
Vanuit de regio Venlo is men nu bezig met het starten van een jongerengroep met hulp van de regio
Venray, die dit al gerealiseerd hebben.
Natuurlijk heeft de afdeling Belfeld -om alle projecten te kunnen verwezenlijken- geld nodig. De inkom-

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

4

n

Jaargang 13

n

nr. 2

n

september 2014

sten komen voort uit: lotenverkoop, bijdrage donateurs, spontane giften, kleine bijdrage vanuit Breda,
steun van lokale ondernemers met verschillende middelen.
Op 8 april van dit jaar vond het lustrumfeest plaats met alle gasten en vrijwilligers in het Prônkeppelke.
De inwendige mens werd niet vergeten, er werd gezellig gepraat, gedichten werden voorgelezen en tot
slot kreeg iedereen een fotoboekje met foto’s over het reilen en zeilen van de Zonnebloem Belfeld over
de afgelopen vijf jaar.
Bovendien stond er een zgn. “wensmandje”, waarin de gasten briefjes met hun wensen konden deponeren, met o.a. naar een terrasje, dierentuin, blauwe zusters, met een auto door Belfeld rijden, Geloë
kapelke, zorgboerderij Reuver. Bestuur bekijkt welke wensen vervuld kunnen worden en op welke
termijn. Dit jaar: blauwe zusters, zorgboerderij, Geloë kapelke.
Vijf jaar waarin heel wat activiteiten hebben plaatsgevonden. Hieronder een overzicht.
• Kasteeltuinen Arcen
• boottochten over de Maas (1x per drie jaar voor elke afdeling)
• boottochten door de Amsterdamse grachten (4 personen per afdeling, één keer per jaar)
• regionale vakanties van vijf dagen in Nederland, als ook in België en Duitsland. Dit jaar in Steenwijk, waarbij vijf gasten uit Belfeld aanwezig waren. Volgend jaar gaat de reis naar Trier.
• vaarvakanties met de boot van de Zonnebloem door Nederland of Duitsland. Start vanuit Arnhem
• kerstmiddagen
• barbecue
• picknick
• theaterbezoek
• carnavalsavonden
• bezoek aan “De Locht”
• Tuincentrum Leurs
• Floriade
• Ouwe Hands dierenpark
• Mariahoeve te Leende
• beeldentuin Maria Auxiliatrix
• winkelochtend bij Berden Blerick, waarbij de gasten een gratis kopje koffie met vlaai aangeboden
wordt en 10% korting op hun aankopen
• 2 september a.s. is er een uitstapje naar paleis “Het
Loo”.
Zonder vrijwilligers kan de Zonnebloem niet bestaan. Dankzij hun inzet kan alles gerealiseerd worden.
BEDANKT!
Mensen die vrijwilliger willen worden of zich als gast willen aanmelden: Neem contact op met mevrouw
Ans Gerritzen, telefoon 077- 4753231.
Ton Mordas-Stevens en Ria v.d. Beuken-Hovens
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Wens in Beweging vervult een laatste wens
Wens in Beweging is een stichting die wensritten vervult voor mensen die ernstig ziek en
bedlegerig zijn en voor mensen die terminaal
ziek zijn waarbij regulier vervoer niet meer
mogelijk is.

De ambulance en de vrijwilligers staan graag
voor u klaar. Er zijn vele wensen mogelijk, groot
of klein, voor jong of oud. Kent u iemand die een
wens heeft, heeft u vragen, of wilt u stichting
Wens in Beweging sponsoren, neem dan contact op met Wens in beweging. Dat kan via telefoonnummer 088-0330238 of via de website
www.wensinbeweginglimburg.nl
Op zondag 31 augustus 2014 organiseert de
Stichting Wens in Beweging het evenement
112 On Wheels.
Tijdens 112 On Wheels zullen er een flink aantal
moderne en oldtimer hulpverleningsvoertuigen
samenkomen op Traffic Port Venlo. Daarnaast
zullen er demonstraties gegeven worden en
presenteren enkele op Traffic Port gevestigde
bedrijven zich aan het publiek.

Ondanks het grote verdriet bij een ziekte kan
stichting Wens in Beweging iemand laten genieten van een wens die in vervulling gaat, om zo de
zorgen voor even te vergeten. Het is toch prachtig als je nog een keer op bezoek kunt gaan bij
een familielid in het land, je je pasgeboren kleinkind nog eens kunt bewonderen of dat je naar
een concert kunt van je favoriete artiest. Momenten om van te genieten en die voor velen vanzelfsprekend lijken. Als je ernstig ziek bent en deze
momenten niet meer mogelijk lijken te zijn, dan
staat Wens in Beweging voor je klaar.

Met de organisatie van 112 On Wheels wil Wens
in Beweging zich presenteren aan het publiek.
Uiteraard zal de wensambulance van Wens in
Beweging ook aanwezig zijn op dit evenement.
U bent tussen 10.00 en 17.00 uur van harte welkom op Traffic Port Venlo (Olivier van Noortweg). De entree betreft slechts 1 euro per persoon. Parkeren is gratis.

Wens in Beweging stelt een speciaal ingerichte
ambulance ter beschikking en neemt ook de begeleiding van de wensrit voor haar rekening. Een
aantal gekwalificeerde vrijwilligers doet dit met
hart en ziel. Er gaan altijd kundige zorgverleners
mee met de wensrit om zo de wensvrager optimaal te kunnen begeleiden en verzorgen.

Een mooi dagje uit voor het hele gezin !
Informatie:
www.facebook.com/112onwheels
www.twitter.com/112onwheels
Op zondag 21 september 2014 zullen enkele
van onze vrijwilligers de stichting Wens in
Beweging promoten op de najaarsmarkt in
Belfeld.

Vanaf juli 2014 heeft de stichting ook een tweede ambulance ter beschikking, speciaal voor
kinderen die ernstig of langdurig ziek zijn, onder
de noemer Wensje in Beweging. Deze zal ook
speciaal door kinderen voor kinderen ingericht
worden. Deze wensambulance zal op 31 augustus 2014 tijdens ons evenement 112 On Wheels
officieel gepresenteerd worden.
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Hier zullen wij met onze Wensambulance en
een stand aanwezig zijn. Graag staan wij u te
woord en natuurlijk kunt u onze mooie wensambulance bezichtigen.
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Belfeld
Euver ut ônsjtaon van de plaatsnaam
loupe de meininge nagal óet ein. De
naam Belfeld besjteit óet twië deile: Bel
en Ven of Veld. De verklaoring vur ut
letste gedeilte is waal dudelik: Ven is ein
peulke op de hei en Veld is aope langk.
Met name euver ut iérste gedeilte is ein
meiningsversjil. Ein verklaoring is det
Bel aafkomstig is óet de germaanse
wäörd Balwa (sjleg) + Lauha (böske op
hoëge zangkgrôngk) . De naam Belfeld
kênse den ömsjrieve as: veld beej ein
böske op sjlegte hoëge zangkgrôngk.
Ein angere verklaoring is det Bel zien
oorsjprông vingk in ut Griekse waord
Phalos (bleik) en ut dao aan verwante
Germaanse waord Bala. Ut Hollandse
waord bles (witte plek op de kop van ein
paerd) is dao wir vanaaf geleid. De naam
Belfeld zouse den kênne óetlegke as
paerdeveld.
Eine derde óetlegk is de volgende: Bel
of Bol of Bool beteikent: neet vas, onzeker, zômpig. Belfeld is den de verklaoring vur ein zômpig gebied.
De naam Belven kump al in ein berich
óet 1326 veur. In 1394 sjprik men van
Bollefelt. Ôngevier 200 jaor later versjiënt
de naam Bellfendt. In 1647 de naam
Belsveldt. Nao 1800 wuërd vreejwaal allein de naam Belfeld gebroek.
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Appelplukdag 2014
De landelijke appelplukdag wordt 1 maal per jaar
georganiseerd. Elke fruitteler kan zich hiervoor
aanmelden. Ook het Belfeldse Fruitbedrijf van
Cleef organiseert al ruim 5 jaar een Appelplukdag, waarbij er naast het plukken van appels ook
verschillende activiteiten worden georganiseerd
en altijd plek is voor een gratis kop koffie.
We zitten aan tafel in de ouderwets gezellige boerderij van Ron en Anita van Cleef. Bekende gezichten in het Belfeldse, want zij runnen het enige fruitbedrijf dat Belfeld rijk is. Een aantal jaar geleden
besloten ze samen dat ze graag aan iedereen willen
laten zien wat het werken op een fruitbedrijf en
daarmee het oogsten van met name appels inhoudt. Samen stapten ze in het avontuur van de
Appelplukdag, die binnen enkele jaren al uitgroeide
tot een druk bezochte (ruim 1000 bezoekers in
2013) en gezellige dag.
Ooit begonnen met een kleine kraam, bestaande uit
twee kisten waar gratis koffie met appeltaart en
streekproducten werden aangeboden. En inmiddels uitgegroeid tot een nostalgisch open dag.
Waarbij het zelfgemaakt ijs uit eigen boomgaard
een absoluut hoogtepunt is.
Omdat de appelen dit jaar vroeg rijp zullen zijn,
wordt het hoogtepunt van de oogst dit jaar op 31
augustus a.s. gevierd, tijdens de Belfeldse Appelplukdag. Voor jong en oud is dit dé ultieme kans om
kennis te maken met het proces van de appelteelt,
nieuwe rassen, de nieuwe oogst en nieuwe machines die de telers een handje helpen.
Tijdens de Belfeldse Appelplukdag is boomgaard
“de Bongerd” toegankelijk, waar het rijpe fruit op
dat moment geoogst kan worden. Met uitleg, demonstraties, een wandeling door de boomgaard en
proeverijen van fruit, appelaart, jam, sap en niet te
vergeten het boerderij ijs zijn er veel activiteiten
gaande rondom het bedrijf. Iedereen krijgt de unieke kans om zelf, tegen een kleine vergoeding, te
oogsten, zo wordt de kennismaking met de nieuwe
oogst meteen een super leuk dagje uit!
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Algemene Hulpdienst Tegelen-Steyl-Belfeld
Sinds 1977 functioneert de Algemene Hulpdienst welke zich als doel heeft gesteld om, op basis
van vrijwilligheid, een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in Tegelen,
Steyl en Belfeld. Gewerkt wordt uitsluitend met vrijwilligers!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De A.H.D. voert de volgende projecten uit:
Hulpverlening in noodsituaties.
Hierbij moet worden gedacht aan
hulp bij het doen van boodschappen
begeleiding naar huisarts, fysiotherapeut of ziekenhuis
administratieve hulp
ondersteunende luistergesprekken
het verzorgen van kleine klusjes
etc. etc.

Kortom: de Algemene Hulpdienst kan helpen in gevallen en omstandigheden, waar hulp het karakter
heeft van ‘even hulp bieden’, even ‘bijspringen’. De Algemene Hulpdienst kan niet helpen daar waar
de hulp een speciale deskundigheid vereist, bijvoorbeeld bij de verzorging van ernstig zieken.
De Klussendienst
Ouderen en gehandicapten kunnen een beroep doen op de Klussendienst, door telefonisch contact
op te nemen met het Meldpunt. Wij vragen u dan om aan te geven wat de klus inhoudt. Als u voor hulp
in aanmerking komt gaan we op zoek naar een geschikte vrijwilliger. Deze vrijwilliger neemt dan zelf
contact met u op. Samen met u als aanvrager zal de vrijwilliger nagaan wanneer het karweitje kan
worden opgeknapt.
Welke klusjes ?
Deze kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn, maar mogen niet meer dan drie uur in beslag nemen.
Zowel in als buitenshuis zijn er vaak kleine karweitjes op te knappen, onder andere: iets repareren wat
stuk is , iets verplaatsen of ophangen of klein tuinonderhoud, max. 1 keer per 3 weken, in overleg met
het Meldpunt
De kosten
In principe wordt de hulp kostenloos verleend. Eventuele door vrijwilligers gemaakte kosten dienen
echter wel door de aanvrager te worden vergoed. (denk hierbij bijvoorbeeld aan autokosten). Voor de
Klussendienst ontvangt de vrijwilliger een kleine bijdrage per uur of gedeelte van een uur. Deze vergoeding wordt direct nadat de klus af is betaald. Het kan zijn dat de vrijwilliger materialen nodig heeft
om het klusje te kunnen opknappen. In zo=n geval betaalt u als aanvrager ook de bijkomende materiaalkosten en de evt. autokosten per gereden kilometer voor het ophalen van de benodigde materialen. Tevens wordt er van uit gegaan dat de klant geen betaalde kracht kan bekostigen en zelf niet in
staat is de klus uit te voeren.
Meldpunt Algemene Hulpdienst Tegelen-Steyl-Belfeld
Telefoon 06 49 34 14 79
Op werkdagen van 9 – 12 uur.
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Buurtvereniging Princessenbosje gaat ervoor!
Buurtvereniging Princessenbosje werd spoedig na het gereedkomen van de woningen aan
de Prins Bernhardlaan en de Bosstraat (tegenwoordig de Margrietlaan) opgericht in 1976.
Het gaat om de woningen die toen als “de kribstelkes” bekend stonden. Eén centrale Antenneinstallatie voor deze woningen was de eerste concrete gezamenlijkheid. Maar al spoedig werd
besloten om de banden tussen deze nieuwe inwoners aan te halen en werd een buurtvereniging
opgericht: Buurtvereniging Princessenbosje.
Na het vertrek van het plaatselijke bedrijf van Brauer aan de Schoolstraat werd de “plak van d’n
Brauer” ook bebouwd als verlengstuk van de huidige Margrietlaan. De bewoners van deze huizen
werden hartelijk uitgenodigd lid te worden van het Princessenbosje. Ook toen er enkele woningen
gebouwd werden in het Princessenbosje zelf, konden deze nieuwe bewoners lid worden. De statuten werden daarvoor aangepast.

Het werd een relatief kinderrijke buurt, wat betekende dat er ook veel activiteiten voor de kinderen werden georganiseerd. Dat is anno 2014 wel veranderd. Van de 23 huishoudens die lid zijn,
zijn de meeste kinderen de kinderleeftijd ontstegen en Sinterklaas vindt het bijvoorbeeld niet
meer efficiënt om de kinderen van het Princessenbosje apart te bezoeken. Maar de onderlinge
band is nog steeds erg stevig. Enkele malen per jaar zijn er activiteiten waarbij de leden elkaar
ontmoeten. En de onderlinge betrokkenheid heeft ertoe geleid, dat er ook een gevoel van eigenaarschap is ontstaan met betrekking tot het “onderhoud” van de omgeving.
De rommel die vaak werd aangetroffen in het bosje, was aanleiding om tijdens een jaarvergadering een “opruimploeg” in het leven te roepen. Gemiddeld één keer per maand gaat deze ploeg
op zaterdagochtend aan de slag om het bosje weer helemaal op te schonen. Indien nodig wordt
ook tussendoor opgeruimd en jongeren die in het bosje verblijven worden aangesproken en gewezen op het belang van een schone omgeving. Ook het pad tussen de Prins Bernhardlaan en de
Margrietlaan wordt zeer regelmatig ontdaan van zwerfvuil. En natuurlijk mogen we alle bewoners
die de omgeving van hun eigen woning schoonhouden niet vergeten te vermelden.
In buurtvereniging Princessenbosje hopen we, dat het bosje een veilige omgeving blijft voor alle
kinderen die er willen spelen en dat de uitstraling van onze buurt er een blijft die er zijn mag!
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Venlo biedt gratis energiecoach aan
Bent u de hoge energierekening ook zo beu? De gemeente Venlo biedt gratis een energiecoach aan die u kan helpen om de kosten terug te brengen. Aanmelding kan via www.energiecoach.nl
We kunnen veel winst behalen door ons gedrag aan te passen. De acht energiecoaches, die enkele weken geleden aan de slag zijn gegaan, zijn vrijwilligers die speciaal getraind zijn om mensen
op de ‘kleine dingen’ te wijzen. Zij onderwerpen uw woning aan een energiescan.
Het vervangen van een gloeilamp door een Led, het ’s avonds dichttrekken van gordijnen, apparaten niet op de standby-stand laten staan, maar uitschakelen, kiezen van energiezuinige apparatuur… Het scheelt alles bij elkaar een flinke slok op een borrel.
Laat u adviseren door een van de coaches van de gemeente. De eerste 150 deelnemers krijgen
– behalve advies – een waardebon van de plaatselijke bouwmarkt voor extra voordeel bij de aanschaf van besparende apparatuur en een Qbox-energiemonitor in bruikleen om nog energiebewuster te worden. De meest actieve deelnemers mogen de box (twv €100,-) uiteindelijk houden.

Sociaal Wijkteam voor Belfeld in aantocht
In navolging van enkele andere stadsdelen krijgt ook Belfeld een Sociaal Wijkteam. Het
team gaat na de zomervakantie proefdraaien en 1 januari a.s. echt aan de slag.
Het team bestaat uit professionals van de gemeente, zorgaanbieder Proteion, MEE (een organisatie die mensen helpt met vragen over opvoeding en ontwikkeling, leren en werken, samenleven
en wonen en regelgeving en geldzaken), Wel.Kom, Jeugdzorg gen Woonservice Urbanus. (Zorg)
vragen die bij de gemeente of langs andere wegen binnenkomen, zullen voortaan naar het team
worden doorgespeeld. Een of meerdere leden van het team gaan vervolgens op huisbezoek om
te bespreken welke oplossing de beste is. Uitgangspunt is dat eerst bekeken wordt wat mensen
op eigen kracht kunnen doen.
De leden van de teams zijn ‘duizendpoten’. Ze hebben weliswaar elk hun eigen achtergrond, mar
zij breed getraind. Ze nemen zelf een besluit of brengen advies uit aan de gemeente. Die neemt
uiteindelijk de beslissing. De Sociale Wijkteams zijn een uitvloeisel van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, die bepaalt dat veel maatschappelijke taken van de rijksoverheid verhuizen naar
de gemeentes. De teams kunnen bijvoorbeeld hulp bieden bij de huishouding, persoonlijke verzorging of gezinscoaching.
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Recepten
Aardappel zalmschotel
met spekreepjes en knolselderij

Lasagne Florentine
met spinazie en mozzarella

Vrijdag visdag! Hoewel we met zijn allen gelukkig
steeds meer ( duurzame) vis zijn gaan eten de
afgelopen jaren, is vis op het menu nog steeds
best hoogdrempelig. Als je geen doorgewinterde
keukenprins(es) bent, vraag je je al gauw af hoe
je iets anders dan vissticks klaar moet maken.
Dit recept is voor iedereen met twee linker keukenhanden: je mengt blokjes zalm en groente
met room, mengt er aardappelstaafjes door en
hop, de oven in. Geheim ingrediënt: spekblokjes.
Superlekker bij de zalm.

1. GEHAKTSAUS
Bak het gehakt in een droge koekenpan op laag
vuur rul en bruin. Voeg de tomatenblokjes, verkruimelde bouillontablet, laurierblad en de suiker
toe. Laat het gehakt een half uurtje sudderen.
Proef nog even en maak op smaak met oregano,
peper en zout. Verwijder het laurierblad.

Ingrediënten
400 g zalmfilet
½ knolselderij, geschild
1 ui, gesnipperd
200 g spekblokjes
1 bosje bladpeterselie, gehakt
250 ml kookroom
100 ml melk
500 g vastkokende aardappelen, geschild
Extra nodig; ovenschaal

2. SPINAZIE
Roer de losgeklopte eieren en de paneermeel
door de ontdooide of goed uitgelekte voorgekookte spinazie. Maak op smaak met nootmuskaat, peper en zout.
3. BECHAMELSAUS
Smelt de boter. Voeg de bloem in een keer toe.
Goed roeren en 2 minuten laten garen. Melk er
beetje voor beetje bij voegen tot een dikke saus
ontstaat. Maak de saus op smaak met zout, peper en nootmuskaat. Roer de helft van de kaas
door de saus. De bechamelsaus kan ook uit een
pakje gemaakt worden.

De bereiding

4. MOZZARELLA
Snij de mozzarella in kleine stukjes.

verwarm de oven voor op 180 graden.

Bereidingswijze

Snijd de zalm in kleine blokjes en de knolselderij in kleine blokjes. Meng met de ui, de
spekblokjes, de peterselie, de melk en de
room. Breng op smaak met zout en peper.
Schaaf of snijd de geschilde aardappelen in
reepjes ter dikte van lucifers. Spoel onder koud
water in een vergiet het zetmeel eraf. Dep goed
droog en meng door het zalm-knolselderijmengsel.

Verwarm de oven voor op 200 graden C. Doe onderin de vuurvaste schaal de helft van de gehaktsaus. Leg hierop een een laag lasagnebladen.
Verdeel hierover de helft van de spinazie en de
helft van de mozzarella. Giet 1/3 deel van de bechamelsaus hierover. Dan weer lasagnebladen,
gehaktsaus, spinazie, mozzarella, lasagne, etc.
etc. Eindig met lasagnebladen en daarover
béchamelsaus met de rest van de geraspte kaas.

Schep in de ovenschaal en laat in 30-40 minuten gaar worden.

Zet de schaal in het midden van de voorverwarmde oven tot de bovenkant goudbruin ( plm.
45 minuten).
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KLEURPLAAT
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COLOFON

S E R V I C E N U M M E R S
Het servicepunt Stadsbeheer van Gemeente Venlo
is bereikbaar tussen 08.30 uur en 16.30 uur
U kunt voor onderstaande zaken gratis bellen met
14077 of mailen naar info@venlo.nl
n Groenvoorzieningen
n Reiniging
n Onderhoud wegen/straten
n Straatverlichting
n Honden(poep) overlast
n Ongedierte bestrijding
n Leefmilieuzaken
n Heroïnespuiten
n Gladheidbestrijding
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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