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Efkes veursjtelle:
Rob Olders

Beste
dorpsgenoten,
Tradities zijn er om te koesteren en
in ere te houden. Tradities zijn ook
onderhevig aan tijden en plaatsen.
En soms, ja heel soms veranderen
tradities ook, langzaam maar zeker,
gewild of ongewild. En verandering
gaat vaak gepaard met tegenstand
en verzet, met meegaandheid en
enthousiasme.
Laten we vooral de traditie zelf
niet vergeten, het mooie ervan, de
kernwaarden waarderen en uitvoeren.
De randzaken zijn uiteindelijk maar
bijzaken. En laten we eerlijk zijn
uiteindelijk zijn het juist de kleine
dingen in het leven die ervoor zorgen
dat het de moeite waard is. We laten
vooral met z’n allen genieten van onze
mooie tradities.
In deze laatste editie van de dorpskrant
in 2014 vinden we twee jubilerende
verenigingen terug, voetbalvereniging
Belfeldia en beugelclub DOS. Ook
maken we kennis met een relatief
nieuwe sport, de mensport. En ook
komen er weer wat vertrouwde items
terug in deze editie.
Namens de redactie wens ik iedereen
fijne feestdagen en een meer dan
warm 2015
Stephanie Kox
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Waar is het einde…

Deze regel krijg ik maar niet uit mijn hoofd. Na iedere nieuwsuitzending, na het lezen van
de krant, denk je: “Kan het nog erger op deze aarde?” Om na een paar dagen te moeten
bekennen het kan nog steeds erger.
Natuurlijk komt dit door de media, je zit bij wijze van spreken vanuit je luie stool naar alle
ellende van de wereld te kijken. Ben je al die ellende moe dan kun je gelukkig nog naar een
grote hoeveelheid andere zenders zappen. Hiervan wordt door Harie dan ook dankbaar gebruik
gemaakt. Natuurlijk, je kunt je niet afsluiten van het wereldnieuws, maar je wilt ’s nachts toch
ook nog wel een paar uurtjes slapen. En dat gaat echt niet als je al die oorlogsbeelden of
ellendige ziektes nog op het netvlies hebt staan.
Harie heeft heimwee naar vroeger, Toon Hermans op de televisie ein werme tas cacao met ein
mariekukske, en intens genieten en lachen. Deze avonden zijn helaas verleden tijd. Het moet
tegenwoordig steeds extremer en bloediger zijn. Dat wij dit door de overvloed die we hier van
binnen krijgen steeds meer gaan accepteren is duidelijk. Als er vroeger een soepkip de kop
moest inleveren omdat de rest van de kip in de soep moest dan waren we in geen velden of
wegen te bekennen. Ook als het varken geslacht moest worden of het konijn met kerstmis
op wintersport ging, hier wilden wij als kinderen niet mee geconfronteerd worden. Uiteraard
smaakte de kiepesoep, huidvleis en karboet en de knien in het zoer uitstekend
Bij knien in het zoer komen de herinneringen van kerstmis weer naar boven.
Twee à drie langoren waren meestal de dupe. Hoe de selectie plaats vond, daar kwamen we
niet achter. Het is echter wel zo, dat je knabbel en babbel het hele jaar trouw verzorgd had
met sjtoep en weegbree. Dat er een enge band met hen was opgebouwd spreekt eigenlijk wel
vanzelf. Het feest van de vrede begon ieder jaar met zo´n dieptepunt. Het kon alleen maar beter
worden. Zaten we achter het kerstdiner met een stevige bout op het bord, dan was uiteraard
alles vergeten.
Waren de problemen in de wereld maar zo snel opgelost en vergeten. Waarom moet er over
het geloof een hevige en smerige oorlog gevoerd worden. Dit slaat echt alles. Dan speelt er
momenteel de Zwarte Pieten discussie. Een kind van 6 à 7 jaar begrijpt hier totaal niets van. Was
er dan geen goed nieuws? Jawel, een paar dagen geleden nog. Een chauffeur met oplegger
probeerde op persoonlijke titel den baog te verbouwen. Ietsjes hoger en het was bijna gelukt.
Helaas de breedte daar kon hij geen verandering in brengen. Harie hoopt, dat die man opslag
gekregen heeft….
Beste mensen, namens de redactie, ondanks alles, toch prettige feestdagen en een top nieuw
jaar.
Harie
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Sam-fonds
Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? Iets waarmee u uw wijk een stukje
gezelliger of mooier kunt maken? laat het ons weten, want wij geven inwoners met goede
ideeën graag een steuntje in de rug. Want samen zijn wij Venlo.
Wat is het Sam-fonds?
Het SAM-fonds is vooral bedoeld voor ideeën die de onderlinge betrokkenheid in de wijk vergroten, zoals een idee dat blijvende ontmoeting en samenwerking in de wijk een impuls geeft. Het
kan gaan om ideeën op het gebied van zorg, gezondheid, welzijn, veiligheid, cultuur of sport. Ook
ideeën voor het verbeteren van de fysieke leefomgeving kunt u nog indienen. Denk daarbij eens
aan werkzaamheden die tot nog toe door de gemeente worden uitgevoerd, maar die bewoners
net zo goed zelf kunnen doen. Bijvoorbeeld het onderhoud van de plantsoenen. Meer zelf met
buurtgenoten en minder gemeente, dat is wat het SAM-fonds wil stimuleren.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het SAM-fonds kunt u uw idee bij de gemeente doorgeven via het aanvraagformulier. U kunt een waardebon van maximaal € 5.000, - ontvangen voor de uitvoering van uw idee.
Waaraan moet mijn idee aan voldoen?
• Het idee draagt bij aan het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij elkaar en bij hun
• straat/buurt/wijk.
• Het idee sluit aan bij de behoeften van de wijk of een probleem in de wijk.
• Er is draagvlak voor het idee in de wijk.
• Bewoners voeren het idee zelf uit.
• Uiteraard is het idee niet in strijd met de wet.
Informatie
www.venlo.nl - wonen en milieu/ wonen en leefbaarheid - SAMfonds en www.samenzijnwijvenlo.nl.
Als wijkoverleg helpen wij u graag op weg.
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Aldjaor

DOP 2020

Dit waas veur ös ´ne plechtigen aovend,
We zooten al beejtieds gereid;
Mien breurke in zien ´zôndaagse pekske
En ik in mien flewiële kleid.

De Dorpsraad werkt samen met de werkgroep DOP
aan de toekomstvisie van Belfeld, zoals omschreven in het DOP 2020. Ten alle tijden doen we dit in
samenwerking en afstemming met andere belanghebbende. 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 ondersteund
ons en zorgt voor de juiste contacten binnen de gemeente. Met de 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.

Ös elders waare auk wat ernstig,
De schôttel aolieböl stônd klaor.
We meuste auk nog efkes beie
En danke veur ´t veurbeeje jaor.
De kerskes in de kersbaum brandde.
En boete klônk al hard geknal.
Dan woord gekös, dan woord gelache,
De klok sloog twelf, ein schoën getal.

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;

We stônden aan d´n raam en keeke
De nach in, dae waas sterreklaor.
We stônde samen op d´n dörpel
Van ´t nieje jaor.

•
•
•
•
•
•

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.
Belfelds Groen moet je doen, voor een schoner Belfeld.
Mee denken en werken in 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, 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. Heb je
ideeën of wil je meehelpen aan speerpunten of
deelprojecten; mail dan de Dorpsraad; dorpsraad@belfeld.nu
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Kerstfeest
Kerst is de mooiste tijd van het jaar,
Gezellig met z’n allen bij elkaar.
Kerst is niet zomaar een feest.
Het is een bepaalde wens,
Gedachten, een warmtevol feest.
Kerst is voor iedereen,
Niemand in de kou alleen.
Kerst is de vreugde en geluk
Geen tijd voor zorgen of vervelende dingen,
Het is tijd om bij de kerstboom gezellig liedjes te gaan zingen.
Een mooie boom rijk versierd,
De lichtjes aan, een mooie tijd breekt aan,
Voor iedereen die ongelukkig is
Steken we een kaarsje aan.
Gelukkig kerstfeest allemaal!
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Efkes veurstjelle: Rob Olders
Eind augustus 2014 vonden de Wereldruiterspelen in het Franse Normandië plaats. Ook
vanuit Belfeld was er iemand die meedeed
aan dit grootschalige evenement, wat één
keer in de vier jaar wordt georganiseerd. De
29-jarige Belfeldenaar Rob Olders trad op
als groom bij de Duitse vierspanrijder
Christoph Sandmann.

Bij de dressuur is het de bedoeling dat de menner laat zien dat zijn paarden ontspannen en gewillig doen wat de menner vraagt. Dit doet hij
door voorgeschreven oefeningen uit te voeren,
bijvoorbeeld door het zo goed en vloeiend mogelijk rijden van een figuur.
Daarna volgt de marathon. Dit onderdeel bestaat uit twee of drie trajecten over de weg en
door het terrein.
Het meest spectaculair is het laatste traject,
waarin maximaal 8 hindernissen zijn opgenomen. Deze hindernissen moeten zo snel mogelijk worden genomen en in een bepaalde volgorde van A naar F. De taak van de groom is bij
dit onderdeel heel belangrijk. De groom staat
achterop het rijtuig en houdt het rijtuig in evenwicht door zijn gewicht te verplaatsen. Hij zorgt
ervoor dat de menwagen stabiel blijft, want het
tempo kan soms aardig hoog liggen. De hindernissen hebben natuurlijke en kunstmatige obstakels zoals bomen, heuvels, waterplassen en palen.
Als afsluitend onderdeel wordt de vaardigheid verreden. Dit is een test voor de
gehoorzaamheid van het paard en de
stuurmanskunst van de menner. Met
plastic kegels worden genummerde
poorten uitgezet. De menner moet zijn
paarden in de goede volgorde door de
poorten sturen. Op de kegels liggen ballen. Voor elke bal die van een kegel wordt
gereden, krijgt de menner strafpunten.
Het totale parcours moet binnen een bepaalde tijd worden afgelegd.
Het team dat na alle onderdelen het minste aantal strafpunten heeft, is de winnaar van
de wedstrijd.

“Mensport”, “vierspanrijder”, “groom”, voor de
meeste mensen zijn dit niet direct bekende begrippen. Dus vroegen we Rob om eerst uit te
leggen wat het nu precies inhoudt.
De mensport is één van de zeven disciplines in
de paardensport die tijdens de wereldruiterspelen worden verreden. Letterlijk betekent mensport, wedstrijden met aangespannen paarden.
Er kan gereden worden met een enkelspan,
tweespan of vierspan. Dit houdt in dat er met

mennen één tot maximaal vier paarden voor
een menwagen lopen. Naast de rijder, diegene
die stuurt, staan er twee personen, “grooms”
genaamd, achter op de wagen.

Hoe Rob in aanraking kwam met het mennen?
Rob kwam in aanraking met de mensport op
14-jarige leeftijd. Bij zijn achterbuurman, Har
Thurlings, maakte hij de eerste kilometers achterop als groom, zowel thuis in de training als
op wedstrijd. Enige tijd later koos hij ervoor om

Wat is mennen?
Tijdens een samengestelde menwedstrijd worden er drie onderdelen verreden, namelijk: dressuur, marathon en vaardigheid.

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

6

n

Jaargang 13

n

nr. 3

n

december 2014

verder te gaan als groom bij de nationale rijder
Carlo Vermeulen uit Sevenum. In 2005 kwam
daar weer een nieuwe uitdaging bij.
Rob vertrok naar de Verenigde Staten om daar
te gaan werken voor multimiljonair en vierspanrijder Tucker Johnson. Een waanzinnige en onvergetelijke periode begon, waarbij veel reizen
(24.000 km in 12 dagen) er bij hoorde. Later dat
jaar kwam Rob via de internationale menwedstrijden in contact met de Duitse ondernemer en
vierspanrijder Christoph Sandmann.
Een gehele nieuwe periode begon en
Rob werkte een tijdje fulltime in de mensport. Hoewel het werk leuk was, ontdekte hij ook dat het hard werken was en dat
hij zijn oorspronkelijke beroep als hovenier miste. Daarom besloot Rob om alleen nog maar mee te gaan als wedstrijdgroom bij de Duitse menner Sandmann.
Rob vond een baan in Maasbree bij hoveniersbedrijf Herman Vaessen. Een bedrijf dat hem alle ruimte biedt om zijn
passie te kunnen blijven uitoefenen. Want
zegt Rob: “het vergt nogal wat vrije dagen om mee te gaan naar nationale en
internationale wedstrijden en ik ben ontzettend blij dat ik die mogelijkheid bij
Herman Vaessen krijg.”
Als het team van Sandmann naar een internationale wedstrijd vertrekt dan is dat meestal op
dinsdag. Op woensdag is er een veterinaire keuring en in de volgende dagen worden de drie
wedstrijdonderdelen verreden.
Op zondag vertrekt het team weer huiswaarts.
Per jaar nemen ze aan zo’n 15 wedstrijden deel.
Rob’s belangrijkste taak op zo’n wedstrijd is het
groomen in de marathon, maar het hele team
zorgt ervoor dat de paarden er tip top bij staan.
Het mooiste aan deze sport is dan ook het samen presteren.
Sportieve hoogtepunten en doelen
Een van de mooiste momenten die Rob in de
afgelopen 8 jaar heeft beleefd met dit team was
het winnen van de wereldbeker finale in Leipzig.
Als outsider wisten zij toen te winnen. Maar ook
de wereldruiterspelen in Kentucky, waar ze 4e
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werden was een uniek evenement om mee te
maken.
Meer recent was de succesvolle deelname aan
de wereldruiterspelen in Normandië. Hierbij wisten ze de marathon op spectaculaire wijze te
winnen. In de einduitslag werd een uitstekende
vijfde plaats behaald. Alle pijlen worden nu gericht op het EK dat in 2015 in Aken wordt verreden, hoe mooi zou het zijn om in “eigen” land
goud te winnen!
Maar voor het zover is start nu het indoorsei-

zoen. Hieraan mogen de beste tien menners van
het outdoorseizoen deelnemen. Na een wedstrijdserie van 8 rondes volgt een finale in het
franse Bordeaux.
Tot slot
Op de vraag of Rob ooit nog bij iemand anders
zal gaan groomen, antwoordt hij stellig “nee, als
Sandmann stopt, dan stop ik er ook mee.” We
ronden het leuke gesprek af door te vragen of
Rob nog veel binding heeft met Belfeld. “Die
vraag had ik al verwacht”, zegt Rob. “Maar eigenlijk niet echt. Ik heb hier niet op school gezeten en heb hier niet mijn werk.
Eigenlijk woon ik hier alleen maar bij mijn ouders. Ik ben heel veel weken per jaar op weg en
heb daarom ook geen tijd om hier veel te ondernemen, ook mijn vrienden zitten in de paardenwereld.”
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10 jaar R.B.B.
Het is niet verwonderlijk dat veel geachte lezers
zich zullen afvragen R.B.B. waar staat dat voor.
Hier kunnen we snel uitsluitsel over geven, R.B.B.
staat voor recreatief beugelen Belfeld. Tien jaar terug plaatsten Frans Kurstjens en Ger Hoeijmakers
een artikel in de Tegelse Courant over het recreatief beugelen in Belfeld. Of beter uitgedrukt aan
het gemis hiervan in het dorp.
Na deze oproep kwamen 20 aanmeldingen binnen
van mensen die wel interesse hadden in het beugelen. Vanaf het begin werd er in de Hamar gebeugeld.
Indien dit niet mogelijk is, wordt er uitgeweken naar
de baan van de Kuiters in Tegelen. Er wordt gebeugeld tot mei, dan ligt men 3 maanden stil en start
men weer in september. Na afloop van het seizoen is
er een wereldberoemde barbecue bij Ger achterom.
Helaas zijn er zeven van de eerste leden ons ontvallen. Ondanks dit verlies bestaat de vereniging momenteel uit 18 leden. Allemaal Belvendse jongens,
uitgezonderd twee Reuverse, maar die kunnen er
NIEKS van volgens Jeu. De leeftijd van de heren ligt
tussen de 59 en 85 jaar. Leeftijd speelt geen rol. Het
gaat hier niet om winnen, gezelligheid wordt met een
hoofdletter geschreven. Als men de namen van de
leden hoort is dat ook geen wonder. Het enige wat
de verliezende partij moet doen is naar oude traditie
de baan aanharken. Gebeugeld wordt er in de Hamar op donderdagmiddag van half twee tot vijf.
De R.B.B. heeft geen bestuur, ze heeft een comité
dat bestaat uit Ger Hoeijmakers, Sjaak Geraads,
en Jeu Ginter. Jeu is tevens contactpersoon. Sponsor is Pauke Derks.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Omdat de grijze haartjes op vakantie gaan buiten de vakantie
periode en er lichamelijke problemen bij deze groep beugelaars kunnen voorkomen is er nog aanwas mogelijk. Talent is niet echt nodig, het gaat voor de joeks en de gein. Het is erg ontspannend
om een van de oudste Limburgse volkssporten te bedrijven. Heeft dit uw interesse gewekt, loop
dan op donderdagmiddag eens bij de Hamar binnen. Bovendien kan men inlichtingen krijgen bij
Jeu Ginter tel: 077-475-2010. Als laatste wilde Jeu nog eens kwijt dat het een geweldige gezellige
vereniging is. En als Jeu dit zegt, dan kan men daar op vertrouwen.
H.S.
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Monument voor veerramp bij de Maas in Beesel
Het zal niet algemeen bekend zijn, maar 70
jaar geleden is er op de Maas tussen Kessel
en Beesel met het veer een dramatisch ongeluk gebeurd, waarbij 7 inwoners van Belfeld,
maar ook 6 Duitse militairen omkwamen.
Historie
In het kort een beschrijving van het gebeurde: Begin
november 1944 kwam er van de Duitse bezetters in
Belfeld het bevel, dat op zaterdag 11 november, 4
karren met paard en voerman en 4 begeleiders gevorderd werden. Zij moesten voor de voedselvoorziening vanuit Belfeld naar Roggel rijden om daar bij
de Sint Petrusmolen graan op te halen.

Zwaar beladen kwamen ze om vijf uur in de namiddag terug bij het veer in Kessel. Maar hier
moesten ze nog twee uur wachten, omdat het militaire verkeer voorrang had. De Duitsers hadden
geen tijd te verliezen, want de kanonnen aan het
front bij Meijel waren al goed te horen, daar lagen
de Britten en de Schotten achter de Noordervaart.
Toen ze rond zeven uur konden oversteken, werden er twee karren met elk 2000 kg graan, vooraan op het veer geplaatst. De raadgevingen van
de buiten dienst gestelde veerman, om eerst de
inmiddels geheel met water gevulde luchtkamers
van het veer leeg te hozen, werden echter door
de Duitse veerwachten in de wind geslagen. Het
gevolg van dit ondeskundig gebruik was, dat het
veer toen het begon te varen, steeds meer ging
overhellen. Vervolgens schepte de laadklep wa-
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ter, de lading begon te schuiven en tenslotte kapseisde en zonk het veer rechtstandig de diepte in.
Hierbij kwamen dertien personen om het leven.
De meeste lichamen werden in de loop van de
daarop volgende maanden langs de Maas geborgen. Twee van de zeven Belfeldenaren bleven
echter vermist, dit waren Kuüb Naus en Kuüb
Reinders. Van de zes Duitse soldaten is er tot nu
toe pas één met naam bekend.
Herinnering
Om het ongeluk van 70 jaar geleden in herinnering te houden, heeft de werkgroep Kruisen en
Kapellen Belfeld samen met de collega's in Beesel en onderdeel van de Heemkundevereniging
Maas- en Swalmdal, ruim een jaar geleden het
plan opgevat om bij het veer in Beesel een klein
gemetseld monument op te richten, afgedekt met
een granieten plaat waarin de toedracht van de
ramp, de namen van de slachtoffers en een kruisje met korenaren staan gegraveerd. Door enkele
leden van de werkgroep werd onderzoek gedaan
naar de namen en verdere gegevens, door gesprekken met nabestaanden, hun familie en onderzoek in diverse archieven, hierbij kwam veel
aanvullend materiaal beschikbaar.
Dank
Van het Gemeentebestuur van Beesel en andere
instellingen hebben we veel organisatorische en
financiële hulp gekregen. Het metselwerk en de
plaatsing werd door Bouwbedrijf Van den Borst uit
Beesel als sponsoring uitgevoerd. We zijn ook zeer
veel dank verschuldigd aan alle andere vrijwilligers
op elk gebied, die ervoor gezorgd hebben dat dit
mooie resultaat bereikt kon worden.
Onthulling
Voorafgegaan door het indrukwekkende luiden
van de rouwklok van de vlakbij gelegen Kesselse
parochiekerk, werd een welkomst- en dankwoord
uitgesproken door de voorzitter van de Heemkundevereniging Henri Smeets, die daarbij ook
de namen van de slachtoffers opnoemde, die elk
gevolgd werden door een klokslag op een originele veerbel. Na een toespraak door Wethouder
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Reijnders van de Gemeente Beesel , die ook een
dramatisch gedeelte citeerde van het ooggetuigeverslag van de toenmalige veerman Tony
Beeks, werd het monument op dinsdag 11 november kort na het middaguur onthuld. Dit gebeurde door enkele nabestaanden onder grote belangstelling van de andere familie, genodigden, de
schrijvende en filmende pers en verdere toeschouwers. Pastoor Houwman heeft het vervolgens ingezegend en een gebed uitgesproken.
De plechtigheid werd diverse malen opgeluisterd
door het koperensemble van de Harmonie Kunst
na Arbeid uit Belfeld, die het koraal “Blijf mij nabij” speelde, terwijl ondertussen ook een bloemenhulde gebracht werd. Dit werd gevolgd door
de trompetsolo de “Last Post” en na een minuut
stilte de “Reveille”. Hierna werd een sluitingsgebed uitgesproken door Pastoor Houwman.
Voorafgaande aan het slotwoord door Wethouder Brauer van de Gemeente Venlo, speelde het
koperensemble nog “Ode an die Freude”, het
Europese volkslied.

Na afloop werden de gasten uitgenodigd om in
een naburige locatie nog wat na te praten bij een
kop koffie met vlaai. Hierbij werd ook een herinneringsprentje met foto uitgereikt.
De nabestaanden en andere genodigden waren
soms zeer aangedaan en spraken zowel mondeling als schriftelijk hun grote dankbaarheid uit
voor de gehouden plechtigheid.
Namens de werkgroepen Kruisen en Kapellen
Belfeld en Beesel, onderdeel van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, Jan Coopmans en Wim van Diepen.
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90 jaar Belfeldia
Wie van de vijf oprichters in 1924 zou er ooit
aan gedacht hebben, dat ze in 2014 zo’n
bloeiende vereniging achter gelaten hebben. Een vereniging met 525 leden, waarvan
320 actief op het veld en ca. 150 vrijwilligers. Onmisbare vrijwilligers zoals John Engelen, voorzitter, opmerkt. Met John hebben
wij
het
inmiddels
beroemde
keukentafelgesprek.

90 jaar geleden besloten de heren H.Peulen, A.
Stevens, G.Schreurs, J. Simons en H. Verdonck op 24 juni in Belfeld een voetbalvereniging op te richten. Jaren voor deze datum werd
er ook al gevoetbald, maar over deze periode
is helaas weinig bekend. Wie voelt zich geroepen om dit eens na te pluizen? Het geel – zwart
zijn vanaf het begin de clubkleuren. Het eerste
speelveld was achter de school, na twee jaar
verhuisde men naar het Witveld bij de stuw. In
1950 werd het huidige sportveld aan de Pr.
Frederikstraat betrokken. Hier is men nog
steeds gehuisvest.
De viering van het 90 jarig bestaan werd ingetogen, d.w.z. alleen met en door de Belfeldialeden en supporters gevierd. Dit kwam mede
omdat 3 jaar geleden al uitbundig de nieuwe
accommodatie in gebruik was genomen. Een
bouwwerk waar de Belfeldia familie met recht
trots op is.
Er werd afgelopen juni een Belfelds minivoetbal toernooi georganiseerd (wat jaarlijks terug
gaat keren) en voor de leden en supporters
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een vinyl-feestavond gehouden. Deze avond
viel erg goed in de smaak, menige oude plaat
bracht weer herinneringen naar boven. Tevens
was er de jaarlijkse jubilarissenhuldiging en familie-/vrijwilligersdag. Voor de kleinste jeugd
werd een spellencircuit georganiseerd.

meester), Dennis Reijnhout en Geert Kurstjens
(voetbaltechnische zaken), Rosita Christis
(kantinecommissie) en Mario Franck (accommodatie). Een jeugdig en energiek bestuur. Het
motto van hen is dan ook “niet teveel vergaderen, maar de handen uit de mouwen steken”

Momenteel beschikt Belfeldia over 6 seniorenteams, 1 veteranenteam en 1 damesteam. Dit
damesteam is mede tot stand gekomen door
de inzet van Belfeldia. Het bestuur heeft in
haar beleidsvisie 2012-2017 als één van haar
speerpunten, het dames- en meisjesvoetbal
benoemd. Het resultaat is verrassend: momenteel zijn er al 22 seniorendames en 14 meisjes
bij de D-jeugd actief. Trouwens, het damesvoetbal is qua leden de hardst groeiende sport,
merkte John op.
Belfeldia heeft een jeugdafdeling met 1 A-team,
1 B-team, 2 C-teams , meisjes D-team en 2 Dteams, 3 E-teams én 3 F-teams. Verder zijn er
ook nog mini-pupillen (5 en 6-jarigen) actief.
Men beschikt over ongeveer 320 actieve leden.
Het spreekt vanzelf dat het een en ander begeleid en geregeld moet worden, hiervoor staan
150 vrijwilligers ter beschikking. Zonder vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn de vereniging

draaiende te houden. Het bestuur bestaat momenteel uit John Engelen (voorzitter), Rob Hermans (secretaris), Jeroen Kurstjens (penning-
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John legt de nadruk er nog maar eens op dat Belfeldia zonder vrijwilligers nooit kon worden zoals
het nu is. Een club om trots op te zijn. Belfeldse
jongens en meisjes bij een Belfeldse vereniging.
Om de kwaliteit van het voetbal in Belfeld op peil
te houden is er een jeugdplan met o.a. vele trainers en leiders, staan er 2 jeugdcoördinatoren
opgesteld en is er een keeperstrainer actief, die
allemaal geweldig werk verrichten.
De toekomst ziet de voorzitter met veel vertrouwen tegemoet. Nu de nieuwe accommodatie er
staat in ‘hartje Belfeld’ kan men zeker nog 40
jaar vooruit op deze plek. De samenwerking
met de gemeente Venlo is prima, iets waar beide partijen hard aan werken. Financiën zijn ook
bij Belfeldia van groot belang. Door verschillende activiteiten te ontplooien wordt de contributie zo laag mogelijk gehouden. Bekende activiteiten zijn de potgrondactie, en het samen
organiseren van de Belfeldse Kermis en de
Kermisloop met Harmonie KNA. Verder helpen
alle senioren en het A elftal mee in de kantine.
De lijfspreuk van Belfeldia is niet voor niets
“Eén voor allen, allen voor Belfeldia”.
Belfeldia, proficiat met jullie 90 jarig bestaan en
veel succes voor de toekomst.
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Kerst
Kerst (Kerstmis) is het feest dat rond de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd en
is het het feest dat door de christelijke gemeenschappen uitgebreid als familiefeest
wordt gevierd.
Nauwelijks is het Sinterklaasfeest voorbij of
overal verschijnen de kerstversieringen. De winkelstraten worden versierd met verlichte sterren
en bollen en met dennengroen. Overal in de stad
kun je kerstbomen kopen. Voor de ramen van de
huizen zie je gekleurde lichtsnoeren en sterren.
Hoe korter de dagen worden, des te meer lichtjes worden er aangestoken. In de christelijke
kerk wordt deze tijd de adventtijd genoemd; in
de vier weken voor kerst bereidt men zich voor
op de geboorte van Jezus. Elke zondag steekt
men in de kerk een grote kaars aan, zodat er met
kerst vier adventkaarsen branden. Ook hangt
men thuis adventkransen van groene takken aan
linten op of adventkalenders, waarvan iedere
dag een luikje open mag, tot het Kerstmis is.
Dan is het 24 december en wordt er in veel gezinnen kerstavond gevierd. De kerstboom staat
opgetuigd, vol lichtjes, versieringen zoals ballen,
engeltjes, klokjes, met bovenop een glimmende
piek. Onder de kerstboom staat soms een kerststal met de figuren uit het bijbelse kerstverhaal
uitgebeeld door middel van poppen.
Het huis is verder ook versierd met dennegroen,
veel kaarsen en kerststukjes. Er worden feestelijke maaltijden gehouden en men trekt mooie
kleren aan.
Het is gebruikelijk om Kerstmis met je familie te
vieren. Voor sommige mensen ligt het hoogtepunt van de kerstviering op kerstavond, voor anderen op eerste kerstdag. Nu is lang niet iedereen in Nederland meer lid van een christelijke
kerk, maar met kerst gaan veel meer mensen
dan anders naar een kerkdienst. En er is bijna,
geen Nederlander die niet een kerstliedje kent.
Zonder kerstboom en kaarsen is het kerstfeest
evenwel niet compleet. Op veel straathoeken
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kun je kerstbomen kopen en wie niet van al die
uitgevallen dennenaalden in huis houdt, koopt
een opvouwbare plastic kerstboom, die jaren
meegaat. Vroeger prijkten er echte kaarsjes in
de boom.
Het was een speciaal moment als 'de boom
aanging'. Er stond wel een emmer water met
een dweil achter, voor het geval de boel in brand
vloog. Tegenwoordig durven weinigen dat nog
maar aan en worden de meeste Nederlandse
kerstbomen met elektrische lichtjes verlicht.

Op scholen en in instituten wordt een paar dagen voor Kerstmis ook kerstfeest gevierd, met
een kerstspel, waarin het kerstgebeuren wordt
nagespeeld, of met een kerstverhaal dat meestal over opoffering, naastenliefde en vrijgevigheid
gaat. Er wordt veel gezongen.
De kerststal is een idee van Franciscus van Assisi die in 1223 op het idee kwam een levende
kerststal in het dorp Greccio (Italië) op te zetten.
Het idee komt voort uit de vertalingen van het
evangelie van Lucas, waarin staat dat Jezus in
een kribbe gelegd werd, omdat er geen plaats
was in de herberg. De plaats van een kribbe is
de stal, wat een logische keuze lijkt als de herberg zelf vol is. Vooral katholieke gezinnen halen
met kerstmis het stalletje van zolder.
Een andere traditie laat de geboorte plaatsvinden in een grot. Dit gegeven gaat terug op Justinus de Martelaar (± 150) die schreef: "Omdat er
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voor Jozef niets te vinden was om de nacht
door te brengen, ging hij maar zolang een grot
binnen dichtbij Bethlehem." Justinus baseert
zich op Jesaja (33,16): "Hij zal wonen in een
hoge spelonk van een sterke rots." Deze zin betrekt Justinus op Jezus. Wie een grot maakt van
rotspapier, volgt Justinus. Hoewel de tradities
duidelijk verschillen is hun afkomst niet in tegenspraak. In het Nabije Oosten werden in die
tijd en later grotten inderdaad als stal gebruikt.
Cadeaus
Het geven van geschenken rond Kerstmis gaat
terug op oude tijden, maar in Nederland was
lange tijd vooral Sint Nicolaas of Sinterklaas het
geschenkenfeest. De kerstman leek eind twintigste eeuw Sinterklaas te gaan verdrijven. Zover is het niet gekomen, maar velen geven elkaar (ook) met Kerstmis geschenken. Deze
gewoonte heeft geleid tot kritiek dat het feest al
te commercieel zou zijn geworden.
De kerstman
De kerstman is een afstammeling van Sinterklaas, zoals Sinterklaas op Sint Nicolaas, bisschop van Myra, teruggaat. Het Sinterklaasgebruik is meegenomen door emigranten naar
Amerika. Daar werd Sinterklaas Santa Claus.
De kerstman heeft ongeveer dezelfde gebruiken
als Sinterklaas, zoals cadeautjes geven, een
lange baard en een rood pak, maar hij is ontdaan van alle religieuze symboliek.
Het beeld van Santa Claus - de kerstman zoals
we die nu kennen - is rond de '30-er jaren van
de vorige eeuw bedacht door de reclame-schrijvers van Coca Cola uit de Verenigde Staten.

De ingele en de Herders
De nach stônd dônkerblauw gespanne,
De herders loogen in ´t veld,
Ze hadden allemaol eur schäöpkes
Juus veur d´n derde kiër geteld.
Doa ging op ens d´n hemel aope!
Wie machtig klônk daen ingelezang.
Klaor wakker waare nöw de herders,
Klaor wakker en ein bietje bang.
N´n ingel zag: ´Ik wies de waeg ôch,
De waeg nao´t Goddelik Jezuskind,
Det geej dao beej det stergeschitter
In ein erm en stuffig stelke vindt.
Ze leepe en ze rende toen nao
Det pasgebaore Kiendeje haer.
Maria leet eur beej zich kômme;
Ze waas waal meug, maar ze deej ´t gaer.
Det Kiendje ermer dan de herders,
Dao beej eur schäöpkes op de wei,
Goof toen aan alle gooie minse
De vrede van de Kersnach mei.

Weerspreuken
"Vliegen op Kerstdag de muggen rond, dan
dekt op Pasen het ijs de grond."
"Kerstmis nog altijd niet koud, wordt de winter
nooit heel stout."
"Zit op Kerstmis de kraai nog in 't klavergroen,
op Pasen zal hij 't in 't sneeuwveld doen."
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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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