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Brand De Poelder

Beste
dorpsgenoten,
Heeft u wel eens kunnen genieten van
echte stilte, een moment van rust, een
moment van niks? Geen storende
geluiden
van
werkzaamheden,
verkeer of mensen. Gewoon alleen
stilte. Het zachtjes waaien van de
wind, het schijnen van de zon en
ergens verder weg een vogeltje dat
fluit. Niks mooiers dan stilte die hoort
bij de natuur.
En nu het voorjaar weer is
aangebroken kunnen we weer
heerlijk genieten van wat meer
zonuren, wat meer warmte en vast
ook een heerlijke bbq op z’n tijd.
In 2015 nemen wij als redactie
afscheid van Ton Mordas, die zich
vele jaren actief heeft ingezet voor
de Dorpskrant, Ton bedankt!
In 2015 hebben wij Belfeldenaren
ook afscheid moeten nemen van
‘De Poelder’, wat tijdens een grote
brand met Pasen werd verwoest. De
brandweer vertelt u er meer over.
In 2015 hebben we ook een groot
aantal jubilerende verenigingen,
Ringfield, Holyoke en HSV de
Stuwkanters. En wat te denken van
een Belfeldenaar die de geweldige
leeftijd van 100 jaar wist te bereiken,
ook een heel mooi jubileum!
Allen gefeliciteerd en laten we dit
vieren met een mooie zomer!
Stephanie Kox
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Komt alles wel goed?

Naar buiten kijkend zie je het groen worden door de bladeren aan de bomen, de tulpen
en narcissen staan in volle bloei, er is maar een conclusie: het wordt weer lente. De
paardenbloemen zaten op deze dag te wachten, vandaag openen wij de bloemen en kan
Hendrik – Jan de tuinman zien waar wij uit het gazon verwijderd moeten worden. Dit is
en blijft voor Harie toch de mooiste tijd van het jaar. Het is te voet of op het foetelfietske
geniete geblazen.
Kijken we naar de tv lezen we de kranten dan is dit “geneete” toch maar betrekkelijk. De toplui
bij de banken hebben zoveel dollartekens in hun ogen waardoor ze de werkelijkheid in zijn
geheel over het hoofd zien. Vele die op het pluche zijn nedergedaald vergeten van de één op
de andere dag het landsbelang en streven nog maar één doel na: eigen zakken vullen.
Hebben we de moed om naar het journaal te kijken, dan geraken we helemaal in een dip met
wat er zoal op onze mooie wereld gebeurt. Het is bijna onmogelijk om uit elkaar te houden wie
tegen wie aan het vechten en moorden is. Verschrikkelijke beelden zijn bij ons op het netvlies
gebrand. Dit allemaal voor een paar vaten olie, een kubieke meter gas of omdat iemand een
andere godsdienst aanhangt. Het ergste is dat het einde nog lang niet in zicht is. Beangstigend
is het om te horen dat de derde wereldoorlog nog nooit zo dichtbij is geweest.
Maar ook dicht bij huis gebeurt er zo het één en ander. Je hoeft niet de oren van een vleermuis
te hebben om het gemopper te horen van de “Belvendse minse”. Met stip staat de schuilhut
richting Maalbeck op plaats één. Wat was het daar toch een enorme puinzooi. De schuilhut
voor de fietsers en wandelaars werd met een grote boog omzeild. Helaas hoeft dat nu niet
meer, want het schuilhutje is al in de hens gezet en niks meer van over.
Harie wil graag weten hoe zo iets ontstaat, hoe kun je zoiets “oet den aek dreije”. Natuurlijk
lijkt het enorm stoer om beschermd door het nachtelijke duister zo iets te verbouwen. Je kunt
natuurlijk later tegen de kinderen of kleinkinderen zeggen: kijk eens hoe dapper pap cq opa was
in die tijd. Hij heeft het toch maar voor elkaar gekregen dat het halve dorp hier over in gesprek
is geweest.
Momenteel heeft Belfeld een leuk dierenweitje. Maar ook hier gebeuren onfrisse dingen. Kapotte
flessen horen hier zeker niet thuis, om maar te zwijgen over de andere troep. Gelukkig dat de
beheerders niet al te snel de knuppel in het hoenderhok gooien, anders waren we alweer wat
moois kwijt in Belfeld. Trouwens met die knuppel in het hoenderhok wil Harie geen suggesties
doen.
Maar het is niet allemaal bagger in het dorp. We hebben gelukkig ook positieve activiteiten in
het dorp door ons mooi en goed verenigingsleven. Veel staat er weer op de rails, gelukkig. En
mocht alles U te veel worden, bekijk de prachtige natuur, spring de “draodaezel” op en maak
een mooie tocht door de omgeving. Wij hebben gelukkig onze vrijheid en kunnen doen en laten
wat we willen. Als we het maar netjes en fatsoenlijk houden
Harie
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Buurtbemiddeling Venlo gecertificeerd!
Buurtbemiddeling Venlo mag zich vanaf dit jaar ‘erkend buurtbemiddelingsbedrijf’ noemen.
Het CCV (Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid) heeft de gehele Venlose werkwijze
en procedures onderzocht. Deze erkenning is een ware opsteker en een grote pluim voor de ruim
40 geschoolde bemiddelaars. Het zijn deze vrijwilligers die samen met buren het gesprek aangaan
om een oplossing te vinden voor de ontstane problemen. Het kan hier gaan om overlast door apparaten of dieren, maar ook problemen tussen personen worden in samenspraak besproken en
opgelost.
Afgelopen jaar zijn ruim 130 burenconflicten door Buurtbemiddeling Venlo in behandeling genomen. Het overgrote deel wordt zodanig afgesloten, dat er een duurzame verbetering ontstaat in de
relatie tussen de betrokken buren.
In totaal zijn er in Nederland 180 buurtbemiddelingsorganisaties. Buurtbemiddeling Venlo is 1 van
de 53 organisaties met een officiële CCV-erkenning. Buurtbemiddeling is gratis en voor iedere bewoner van groot Venlo en wordt ondersteund door de gemeente Venlo, Politie en de woningstichtingen Woonwenz, Antares en Urbanus.
Contactgegevens
077-3558840 / buurtbemiddelingvenlo@gmail.com / www.buurtbemiddelingvenlo.nl

Brand tenniscentrum De Poelder

In de nacht van eerste op tweede paasdag
komt om 01:17 uur de melding binnen van een
brand bij tenniscentrum De Poelder in Belfeld.
Ongeveer vier minuten later rukt de Belfeldse
brandweer uit naar wat later een van de grootste branden in de afgelopen jaren blijkt te zijn.
De vlammen slaan bij aankomst al uit het dak
van de Poelder en er is weinig bluswater voor
handen.

Kortom: er is geen redden meer aan. De achtergevel van de manege – die op nog geen 20 meter van de brandende tennishal ligt – begint ook
al te branden. Er wordt hulp uit de hele regio opgeroepen en meteen wordt het besluit genomen
om in te zetten op het behoud van de manege. Het was op het nippertje maar de manege en
55 paarden zijn gespaard gebleven.
Met deze enorme brand is een stukje Belfeld verloren gegaan maar ook een stuk Belfeld behouden. Dit laatste is te danken aan de inzet van onze vrijwillige brandweer. Mensen die ondanks de jarenlange discussie over sluiting van hun kazerne blijven klaarstaan voor Belfeld en
omgeving. Deze brand is het bewijs van de meerwaarde en de noodzaak van een snel en slagvaardig brandweerkorps!
Nog een aantal feiten; Er is meer dan 3800 m2 afgebrand, de vlammen kwamen ca. 60 meter
hoog, meer dan 60 brandweermensen hebben gewerkt aan de bestrijding van de brand, het
heeft meer dan 40 uur geduurd voor de brand geblust was.
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HUIS VAN DE WIJK
Het Huis van de Wijk is een inlooppunt voor iedereen in de wijk. U treft hier buurtgenoten, vrijwilligers en indien nodig ook beroepskrachten van zorginstanties en maatschappelijke instellingen.
Oftewel, alles wat nodig is om zo lang en veilig mogelijk te kunnen blijven wonen in uw eigen wijk.
Dat kan de open inloop zijn, het eetpunt, gezellig een praatje maken onder het genot van een
kopje koffie of het Informatie & Adviespunt.
Het Huis van de Wijk is echter meer dan een fysieke plek in de wijk. Het is ook de verzameling van activiteiten die in de wijken ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een Buurtbus, het Buurtbedrijf en buren die
samen de openbare voortuintjes onderhouden. Waar we naar toe willen, is dat het weer normaal wordt
iets voor elkaar te betekenen. Het concept Huis van de Wijk draagt daar aan bij. Gedragen door bewoners, daar waar nodig met ondersteuning van professionals.
BUURT-EN BEWONSNETERK DE PLAATS VOOR IDEEËN EN INITIATIEVEN IN UW BUURT
Belfeld heeft ontzettend veel inwoners die hun steentje bijdragen om van hun wijk een nóg fijnere wijk te
maken. In het buurt- en bewonersnetwerk kunnen deze inwoners hun ervaringen nu delen en samenwerking opzoeken. Ze delen er tips, geven elkaar suggesties en wisselen namen en adressen uit. Door deze
samenwerking krijgen initiatieven een vliegende start en ontstaan er weer vele nieuwe projecten.
Meld u aan!
Heeft u zelf nieuwe ideeën of initiatieven? Kent u andere bewoners die nieuwe initiatieven hebben en
even niet vooruit kunnen? Dan kunnen ze ondersteuning vinden in dit buurt - en bewonersnetwerk. U
bent van harte welkom . Aanmelden kan via Herman vd Eertwegh, opbouwwerk Stichting Wel.kom,
email: h.vandeneertwegh@welkom.nu of 0652562893
INFORMATIE & ADVIES
Waarvoor kunt u terecht bij het Informatie & Adviespunt?
Bij Informatie & Advies kunt u alles vragen op het gebied van wonen, welzijn, werken, inkomen en zorg.
Dat is natuurlijk heel breed. Precies daarom weten mensen vaak niet met welke vraag ze waar terecht
kunnen. Met de komst van dit loket is er straks één plek waar mensen met al deze vragen terecht kunnen. De vrijwilligers helpen u graag verder of verwijzen ze, indien nodig, door naar de juiste instantie of
het sociale wijkteam.
Enkele voorbeelden
Ik ben mantelzorger, waar vind ik ondersteuning?
Waar kan ik terecht voor woningaanpassing?
Voor het opstarten van informatie & advies in Belfeld zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die
dit mee op willen starten. Heeft U interesse of wilt U meer informatie neem dan contact op met: Maaike
Thissen email: ma.thissen@venlo.nl of 0615050619

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

4

n

Jaargang 14

n

nr. 1

n

juni 2015

OPEN INLOOP
Wat is open inloop?
Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Dat is
een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dagbesteding
is een ondersteuningsvorm die dat mogelijk maakt. Dagbesteding in het Huis van de Wijk noemen we
open inloop.
De open inloop is voor iedereen: jong en oud, bewoners uit de wijk, maar ook voor mensen die nu nog
hun dagbesteding elders hebben. Op de open inloop in het Huis van de Wijk zorgen vrijwilligers en professionals voor begeleiding en ondersteuning. H
Locatie: ‘t Pronkeppelke Pronkhof 21 5951CW Belfeld
Openingstijden: ma, di, wo, do, vr 9.30 – 16.30 uur
HET SOCIALE WIJKTEAM
Heeft u een probleem dat u even niet zelf op kunt lossen? Is het lastig om boodschappen te gaan doen?
Of lukt het u niet meer om zelfstandig het huishouden te verzorgen? Het Sociaal Wijkteam helpt u met
het vinden van een passende oplossing. Dit Sociaal Wijkteam vindt u ook in het Huis van de Wijk
Het is een team van beroepskrachten met
kennis van wonen, werk, welzijn en zorg. In
zo’n team zit bijvoorbeeld een buurtcoördinator, een maatschappelijk werker, een
wijkverpleegkundige en een werkcoach. In
feite is dit de plek waar u terecht kunt voor
ondersteuning uit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), maar het team kijkt
verder dan dat.
Samen met dit team zoekt u naar oplossing waar u (en uw gezin) zich het prettigst bij voelt. U krijgt één
vast aanspreekpunt. Deze persoon komt bij u thuis of u maakt een afspraak op een andere plek. Samen
bekijkt u welke oplossingen er mogelijk zijn voor uw probleem. Daarbij wordt rekening gehouden met
wat u zelf kunt en waar eventueel hulp van anderen bij nodig is. Deze oplossingen worden vastgelegd n
zogenaamd LeefZorgPlan. Op basis daarvan wordt de hulp geregeld. Los van bureaucratische regeltjes.
De leden van het Sociaal Wijkteam kennen de wijk en alle netwerken van professionele en vrijwillige
hulpverleners. Dat betekent dat ze altijd kunnen en zullen zoeken naar de beste oplossing, dichtbij en
passend bij uw persoonlijke situatie.
Contact
Gemeente Venlo, telefoonnummer 14077
Email: sociaalwijkteam@venlo.nl
Via de website www.belfeld.nu houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het
Huis van de Wijk.
Tot ziens in de huizen van de wijk in Belfeld
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Op bezoek bij dhr. Hanraets
We hadden niet de gelukkigste dag uitgezocht om Hanraets te bezoeken. Een frisse storm
trok over Belfeld en onze gastheer had ook wat lichamelijke problemen. Tja, voor iemand van
100 jaar is de winter geen fijn jaargetijde. Menige jongere ligt dan met griep tussen de lakens.
Op de Emmastraat was dochter Mia aanwezig voor de onmisbare koffie. Spoedig waren we in een
zeer geanimeerd gesprek gewikkeld met Dhr. Hanraets. Zonder al te veel telwerk konden we berekenen dat Handrie in 1915 is geboren. Zijn vader was afkomstig uit Maasbree en bouwde zelf een
huis langs garage Aangenend, aan de Rijksweg –Noord, waar Handrie geboren is. In zijn kinderjaren
was deze weg nog niet voorzien van asfalt. Van de Rijksweg kon Handrie zich nog herinneren dat
er palen opgelegd werden. Dit deed men omdat de voerlui steeds bochten moesten maken en zo
de weg niet kapot werd gereden.
Handrie moest al op jonge leeftijd gaan werken. Hij is er trots op dat hij nooit zonder werk is geweest en nooit echt ziek. Alleen bij één baas was het kantje boord. Deze baas liet door een kunstschilder een naaktmodel schilderen maar de kosten van 600 gulden zorgde er wel voor dat de zaak
failliet ging. Getrouwd werd er in 1939 met Trienke Derks. Het jonge gezin probeerde een stuk
grond te kopen aan de Tegelseweg om een huis op te bouwen maar de eigenaar durfde dit niet aan.
Hij was bang dat de buren dit niet goed vonden.
In de oorlogstijd was hij voorbestemd om naar Jena te gaan vlak bij de Russische grens. Hierin had
hij helemaal geen zin. Hij had geluk dat hij net over de grens te werk werd gesteld. Hij kwam in Sint
Tönis terecht en hier was hij werkzaam bij ene Engelen die met een Duitse was getrouwd. Hier had
hij het naar omstandigheden niet slecht. Als men wat extra’s deed, bijvoorbeeld de trap repareren,
dan stond het gebakken spek met eieren al klaar. Ook heeft hij in die tijd asbest platen op daken
gelegd. Deze werden verwarmd zodat ze gebogen konden worden. Over de problemen die asbest
kon veroorzaken had nog nooit iemand gehoord.
Na de oorlog heeft hij in Oosterbeek gewoond en werd zijn eerste dochter geboren. Zijn eerste
herinnering aan de tijd in Oosterbeek was dat ze bij vliegveld Delen kolen gingen “lenen”, en met de
slee werden deze zakken naar huis gesleept. Ook bomen waren niet veilig en er werden er nogal
wat omgezaagd om thuis de kachel te stoken. Net na de oorlog was echt alles schaars.
Op een gegeven moment keerde Handrie weer terug naar Limburg. In Heerlerheide is hij zeven jaar
meubelmaker geweest en was in die tijd bij de directeur in de kost. Naar het werk ging hij met de
fiets. Toen de banden van de fiets versleten waren was Holland in nood. Er waren in die tijd nergens
fietsbanden te krijgen. Buurman Herm Aangenend beloofde dat hij wel eens rond zou kijken en
jawel hoor ‘s avonds lagen er twee splinternieuwe fietsbanden.
Twee zussen van Handrie besloten in te treden in het klooster. Het kostte enorm veel geld om in het
klooster te komen, weet hij zich nog te herinneren. Één zus is 25 jaar Overste geweest. Ging men
op bezoek in het klooster dan kwam het wel eens voor dat men zakken van 50 kilo moest sjouwen
anders moesten de zusters dat doen.
In zijn werkzaam leven kwam hij na Heerlerheide bij Sanders terecht in Venlo. Hier werd Handrie
aangereden door een militair voertuig met als resultaat een zware hersenschudding. Het geluid van
het tikken van de wekker klonk toen net zo hard als het luiden van de klokken.
In 1948 begon Handrie met het houden van duiven, toch wel zijn allergrootste hobby. Jarenlang is
hij voorzitter geweest van de duivenvereniging. Zijn beste prestatie was 25ste in de vlucht vanaf
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Barcelona. Vroeger nam men ook
met oude duiven deel aan wedstrijden. Momenteel zijn de duiven met
drie jaar al versleten, stelt hij vast.
Talloze prijzen, bekers en borden,
versieren de kamer. Met pijn in het
hart heeft hij zijn duiven weggedaan.
Met een knipoog vertelde hij dat er al
verschillende personen bij hem aan
de deur waren geweest met de vraag
om in het duivenhok hennep aan te
planten.
Ook heeft Handrie nog gevoetbald en
met pijl en boog geschoten. De
schietbanen waren bij het Bergske
en Juliana. In januari had hij nog op
de banen in Reuver geschoten, heel
verdienstelijk en hiervan verscheen
dan ook een foto in de krant. Via het
handboogschieten kwam Handrie bij
zijn laatste werkgever terecht. Ene
heer Schroembgens vroeg aan hem
of hij bij de Gres wilde beginnen. Hier
kreeg hij gereedschapsgeld, fietsgeld
en er heerste een zeer prettige werksfeer. Vijfentwintig jaar was hij hier
werkzaam.

Onthulling
Het is al enige tijd een traditie in Belfeld dat er een bank
wordt geplaatst wanneer er iemand 100 jaar wordt. Op 5
januari jl. bereikte de heer Hanraets van de Emmastraat
deze bijzondere leeftijd. Vanochtend was het dan zover
en werd de bank voor de heer Hanraets onder toeziend
oog van familieleden en de Dorpsraad Belfeld officieel
onthuld. Op verzoek van de honderdjarige is de bank
door de gemeente geplaatst bij 't Prônkeppelke, bij de
bank voor mevrouw Van der Linden-Van der Velden.

Natuurlijk ging ook voor Handrie niet
alles over rozen, enkele gitzwarte
bladzijden staan ook in zijn levensboek. Ook hier werd uitvoerig bij stil
gestaan. Maar we eindigen dan toch
met wat hem onlangs veel plezier
heeft gebracht, namelijk zijn eigen
bank bij het Prônk-eppelke. Wij hopen dat er nog vele banken volgen
voor zulke vitale eeuwelingen. Want
het is geweldig om met mensen van
die leeftijd, met nog zo’n perfect geheugen als Handrie, een gesprek te
voeren.
Uit zo’n gesprek komt duidelijk naar
voren dat de wereld en haar bewoners in 100 jaar behoorlijk is veranderd.
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koningsfeesten
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25 Jarig jubileum vocalgroup Ringfield
Met een prachtig voorjaarszonnetje in de bagage trokken we naar de Prinses Margrietlaan
om iets op papier te krijgen over dit jubilerend koor. Men hoeft geen uitblinker op de lagere
school te zijn geweest om uit te tellen dat dit koor in 1990 is opgericht. De oprichting gebeurde door een aantal enthousiaste dames. Het koor bestaat hoofdzakelijk uit dames, enkele mannen hebben de stap durven nemen en zijn ook lid geworden. Deze worden uiteraard
door de vrouwelijke koorleden vertroeteld. Zeer opmerkelijk is dat het koor nog altijd hun
eerste dirigent heeft: Harry Boom uit Venlo.
De samenstelling van het bestuur is in dit jubileum jaar: voorzitter Ine Lucker, vice-voorzitter Betsie Hendrix, secretaris Marian Sieben, penningmeester Jeu Thurlings ledenadministratie Karin
Kierkels, en de bestuursleden Christild Cremers
en Hannie van Hoof. Zij trachten de leden een
onvergetelijk jubileumjaar te presenteren.
De aftrap is inmiddels al geweest met een H. Mis
in de Martinuskerk te Tegelen met aansluitend
een brunch en een gezellig samenzijn. Dit uiteraard bij hotel café Juliana waar ze al 25 jaar graag
geziene gasten zijn. Tijdens deze bijeenkomst werden de dirigent en vier dames gehuldigd vanwege
hun 25 jarig lidmaatschap en nog twee andere dames vanwege hun 12,5 jaar lidmaatschap. Groot
was de verrassing toen burgemeester Antoin Scholten het koor bezocht en dirigent Harry Boom koninklijk onderscheidde. Voor iedereen de slagroom op de taart. Trouwens op deze bijeenkomst was
het koor nagenoeg voltallig, een bewijs van de saamhorigheid binnen de gelederen.
Het eerste bestuur werd gevormd door voorzitter Henk Berkhout , Carla Gielen, secretaris en
Maarten van Bommel penningmeester. Inderdaad 2/3 mannen wat 25 jaar geleden heel normaal was. In de beginfase was er ook een jongerenkoor bij vocalgroup Ringfield actief. Hier
stond echter bijna ieder jaar een andere dirigent
voor het koor en zodoende ging het jongerenkoor helaas na negen jaar ter ziele.
Het koor bestond in de beginjaren uit ongeveer
30 leden. Momenteel bestaat het koor uit 46 leden. Het is heel divers samengesteld, oud en jong, mannen en vrouwen. De leden komen uit Eindhoven, Baarlo, Reuver, Tegelen en Duitsland. Een opmerkelijk feit is dat er zelfs leden zijn van buiten Europa: één lid is in China geboren en één in Suriname. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
het koor veel internationale liederen in haar repertoire heeft. Men zingt Nederlands, Duits, Engels en
Limburgs. Men heeft zelfs ooit een Turks lied ingestudeerd.
Met de vastelaovend is het koor een keer doorgedrongen tot de halve finale bij het Liedjesconcours. Zij zaten toen vol verwachting op de verslaggever te wachten die hun zou komen vertellen
of ze naar de finale zouden gaan. Echter, zo vertelde Marian, zonder een spier te vertrekken, de
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verslaggever wist Belfeld niet te vinden, anders was het hen zeker gelukt. Door het jaar heen treden
ze op voor het Astebleefconcert georganiseerd door de gemeente.
Met Kerstmis wordt een kerstconcert en de kindermis opgeluisterd, twee gelegenheden waar
naar uitgekeken wordt. Trouwmissen worden er
ook gezongen voor leden en niet leden. Ze zijn
ook graag geziene gasten bij de bejaarde en gehandicapte medemensen. Dit is, zonder iemand
te kort te doen, het spontaanste publiek. Op een
kerstmarkt in Duitsland heeft men ook gezongen. Het mooie was dat overal boxen hingen zodat hun gezang goed en duidelijk te horen was.
Het Proms concert met de Malmaaszengers
mag in dit rijtje niet ontbreken, dit was uiteraard
ook zeer geslaagd. Afgelopen vastelaovendsmis deed de kapelaan geweldig zijn best, er werd wat
afgeswingd op het altaar.
De repetities worden goed bezocht en men zou het niet verwachten van een koor waar de meerderheid uit dames bestaat, maar de derde helft wordt door hen als iets onmisbaars beschreven.
Indien er mannen zijn die zich geroepen voelen om bij het koor te komen, zijn die bijzonder welkom.
Er wordt zelfs geopperd dat een nieuw lid zelf mag uitzoeken langs welke schoonheid hij wil staan.
Het afsluiten van het seizoen gebeurt natuurlijk in de stijl van vocal groep Ringfield, gezellig en
spontaan. Vorig jaar op een terrasje in Kaldenkirchen kwam zelfs de pastoor uit Kalderkirchen bij
hun zitten om enkele liederen mee te zingen. Misschien is dit wel het eerst volgende mannelijke lid,
wie weet…
Ria en Har

Vlnr : Ria Keyner 25 jaor lid, Marita Olders 12,5 jaor lid, Harry Boom 25 jaor dirigent ( teves ongersjeije als lid in de Orde van Oranje Nassau), Betsie Hendrix 25 jaor lid, Bernadette van Dijk 25 jaor
lid, Karin Wetzels 12,5 jaor lid, Jolanda Brauer 25 jaor lid.
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BVC Holyoke 40 jaar
Volleybalclub BVC Holyoke viert dit jaar haar
veertig jarig bestaan en is niet meer weg te denken uit Belfeld. De volleybalclub is één van de
uithangborden van het dorp. Ondanks de nationale en ook internationale successen is de club
heel dicht bij haar dorp gebleven en dat wil het
ook blijven.
2015
BVC Holyoke, of door leden gewoon ‘Holyoke’ genoemd heeft anno 2015 ongeveer 250 leden,
voornamelijk uit Belfeld. Maar tientallen volleyballers komen ook uit de regio: Reuver, Tegelen en
zelfs Duitsland. Wie had dat gedacht in 1975? De vereniging heeft een jong bestuur en ongeveer
60 vrijwilligers, de club is financieel gezond en heeft toch een lage contributie. BVC Holyoke
geniet nationale bekendheid dankzij de zitvolleybalsuccessen en is een thuis voor leden: iets wat
de club al 40 jaar is.
Historie
De Belfeldse Volleybalclub (BVC) Holyoke werd opgericht in 1975. Holyoke is genoemd naar een
gelijknamig stadje in Massachusetts (USA) waar volleybal in 1895 "geboren" is. Er is slechts één
andere volleybalvereniging in Nederland die ook zo heet. De oprichting gebeurde in het voorjaar,
40 jaar geleden. Een groep jongeren kwam regelmatig in het Belfeldse café de Paerdsjtal (tegenover het huidige café Geloë). Henk Brauer en Mart van Duren wisten Frits Peeters te overtuigen
om een oproep te doen in het ‘Belfelds Blaedje’, met succes: twaalf volleybalenthousiastelingen
waren er bij op de oprichtingsvergadering op 25 mei 1975. Mart van Duren werd de eerste voorzitter en onder leiding van de eerste trainer, Cees Strooband, werd er vanaf het prille begin flink
getraind in de oude gymzaal van de Aloysiusschool.
Successen
De hoogtepunten van BVC Holyoke zijn in 40 jaar tijd inmiddels ontelbaar. Elk jaar zijn er wel verschillende kampioenen. De laatste twee jaren waren er zelfs vijf prijswinnaars per seizoen. Absoluut succesnummer is het eerste zitvolleybalteam. Dat werd al vijf keer landskampioen. Bij het
team speelden altijd verschillende internationals en kende zelfs een paralympisch medaillewinnares. Inmiddels is dat team een internationaal gezelschap door een samenwerking met Bayer
Leverküsen. De successen zijn niet onopgemerkt gebleven. Zo werd de vereniging vorig jaar
genomineerd voor sportploeg van het jaar van de provincie Limburg en won het de sportprijs van
de gemeente Venlo. Maar het grootste succes is wanneer activiteiten kéér op kéér weer een
grote glimlach op de gezichten van leden tovert.
Acitiviteiten
De vereniging kent veel activiteiten, daarbij staat plezier voor op. Jaarlijks bezorgen tientallen
vrijwilligers onze jeugd een onvergetelijk weekend tijdens het jeugdkamp. Vraag het ook de jongeren onder ons: wat is er zo leuk aan Holyoke? De feestjes! Tientallen vriendschappen zijn er
geboren dankzij de warmte van BVC Holyoke. Zo is er de traditionele seizoensafsluiting waarbij
de kampioenen gehuldigd worden, is er het kerstmixtoernooi voor jong en oud en een hele gezel-
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lige vrijwilligersdag om al die mensen die belangeloos klaar staan voor de club te bedanken.
Maar onze leden zijn ook bereid om de handen uit de mouwen te steken: u ziet ze in mei en in
oktober altijd voor uw deur staan met heerlijke aardbeien.
Ambitie
Plezier en prestatie gaan hand in hand, dat is onze visie. Als leden zich lekker in hun vel voelen in
en buiten het volleybalveld gaan zij daardoor presteren en voelen ze binding met onze mooie
club. Dat begint al vanaf jongs af aan, daarom vinden we de jeugd zo belangrijk. Voor elke team
staan tenminste twee deskundige en enthousiaste trainers . De jeugd en de trainers worden nog
eens extra begeleid door een technisch jeugdcoördinator die er voor zorgt dat de kinderen op
een goede en leuke manier het volleybalspelletje leert. Want dat worden de kampioenen van
2025, als Holyoke ongetwijfeld nog steeds bestaat en haar 50-jarig jubileum viert.
Thomas Kusters
Voorzitter BVC Holyoke
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60 Jaar hengelsport in Belfeld
In 2015 viert hengelsportvereniging de Stuwkanters Belfeld haar 60 jarig jubileum. In die
60 jaar van haar bestaan heeft de vereniging
voortdurend flink aan de weg getimmerd en
is de hengelsport niet meer weg te denken in
het Belfeldse.
Opgericht werd de vereniging op 14 februari
1955 en de eerste voorzitter was meester Ernst,
die tot 1966 de voorzittershamer hanteerde. De
voorzitter met de langste staat van dienst was
Sjraar Dahmen, die van 1970 tot 2006 de vereniging leidde.
Onder de diverse voorzitters werden heel wat zaken gerealiseerd. Viste men in die beginjaren voornamelijk aan de Maas, al gauw kwam het besef dat de toegankelijkheid aan de Maas met de jaren
slechter werd en een eigen visvijver de oplossing zou zijn om ook de oudere visliefhebbers hun
sport te laten voortzetten.
Er werd aangeklopt bij de toenmalige gemeente Belfeld waar de vereniging een gewillig oor vond.
Heel veel werk werd er verzet en het resultaat mocht er zijn want op 28 mei 1977 werd de huidige
1,3 hectare grote visvijver aan de Langeweg feestelijk geopend.
In de 80er jaren werd een onderkomen in de vorm van een houten tuinhuis geplaatst, zodat de hengelaars bij calamiteiten konden schuilen.
Dit houten tuinhuis was in 2013 aan vervanging toe en met de hulp van een groot aantal leden werd
een renovatie gerealiseerd. Het houten huis werd vervangen door een goed geïsoleerd stenen gebouw en er werd extra ruimte gecreëerd en een goede keuken en toiletvoorzieningen aangelegd.
Om het financiële plaatje voor deze renovatie rond te krijgen werd met succes een beroep gedaan
op subsidie uit het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden van de georganiseerde Nederlandse sportvisserij, terwijl ook sponsoren uit Belfeld materiaal ter beschikking stelden. Uit het
SAM-fonds van de gemeente Belfeld werd de bestrating rond het clubhuis en de aangelegde fietsenstalling gefinancierd.
Maar feit blijft, dat dit alles onmogelijk was geweest als de eigen leden niet de handen uit de mouwen hadden gestoken en dit alles in eigen beheer hadden gerealiseerd. We mogen best trots zijn
op het behaalde resultaat, een prachtige visvijver waar de leden ook vrijwillig voortdurend onderhoud aan plegen en een geweldig clubhuis dat ook de sociale contacten binnen de vereniging ten
goede komt, zo merkt de huidige voorzitter Thijs Killaars op.
De vereniging telt op dit moment 115 seniorleden en 11 jeugdleden. De oudste leden zijn René
Driessen en Cor Ernst, beiden 83 jaar en de benjamin van de club telt 8 jaar. Met de leden is afgesproken dat de aandacht voor het 60-jarig bestaan uit zal gaan naar de eigen leden. Zo zal er op 20
juni een feestdag worden georganiseerd voor de jeugdleden terwijl voor de seniorleden op 12 juli
a.s. een feestdag aan de vijver staat gepland.
De wensen van de vereniging zijn in 2015 praktisch geheel vervuld. Wat blijft is het op peil houden
van het gehele vijvercomplex, zodat vissers, wandelaars en fietsers een rustpunt vinden en van de
natuur kunnen genieten.
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Afscheid Ton Mordas – Stevens
Vanaf 2009 maakte Ton deel uit van de redactie van de dorpskrant. Zij deed dit met veel toewijding en was uiteraard uit hoofde van haar beroep zeer accuraat wat betreft ons taalgebruik.
Veel artikelen van ons werden kritisch bekeken op taalfouten, zodoende konden wij met een gerust
hart de teksten naar de drukker brengen. Op de redactie vergaderingen had Ton een grote inbreng
en als het weer eens gezellig was dan kwam je laat thuis. Maar juist het bezoeken van de redactievergaderingen werd voor Ton steeds lastiger. Door haar werkzaamheden werd het steeds moeilijker
om aanwezig te zijn. Hierdoor heeft ze met pijn in het hart besloten om terug te treden uit de redactie. Wij als redactie zullen de inbreng van Ton zeker missen, maar we hebben uiteraard ook respect
voor deze beslissing.
Ton bedankt, laat het je goed gaan!

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 14077
Elke werkdag van 9.00 uur – 17.00 uur
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 0900-1404
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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