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Jubileum Animo

Beste
dorpsgenoten,

Terwijl ik dit voorwoord schrijf vallen
de laatste blaadjes van de bomen.
Het is overduidelijk herfst en wat
een kleurenpracht is daarbuiten. Qua
temperatuur mogen we absoluut niet
klagen tot op heden, wat een heerlijk
najaar, zo mag het tot de winter
blijven roepen we maar naar elkaar.
En als ik dan aan de winter denk, dan
denk ik aan kerstballen, kerstglitters
en eten, heel veel eten. Elk jaar
weer opnieuw vind ik het weer een
uitdaging om net na de pepernoten
tijd (want jawel daar ben ik ook dol
op, vooral op die met chocolade),
een gezellige kerstsfeer te creeëren.
Gaan we dit jaar weer voor de
Scandinavisch stijl, stijlvol wit of
misschien toch maar alles in een
kleurtje? Ik ben er nog niet over uit,
maar voor het haardvuur genieten
dat gaan we zeker doen.
Voor de laatste editie van dit
jaar ging de redactie op bezoek
bij verschillende personen en
jubilerende verenigingen en. Neem
ook even een kijkje bij de foto’s van
vroeger. Rest mij alleen nog om jullie
allemaal fijne feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar te wensen!
Stephanie Kox
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50 jarig jubileum Dameszangvereniging Animo
Dit jaar viert dameskoor Animo haar 50 jarig jubileum. In 1945 is het koor als mannenkoor opgericht.
Na één jaar zijn er 38 dames bijgekomen. Omdat
het aantal mannen flink terugliep, is in 1965 besloten om als dameskoor verder te gaan. Op 13 september in datzelfde jaar, was dameskoor Animo een
feit. De mannen geloofden niet dat het zou lukken
om een echt koor te worden en ook te blijven. Mocht
dit wel het geval zijn, dan zouden de mannen op het
allereerste lustrum feest komen.

De slachtmaand november is inmiddels al voorbij. Waar vroeger het varken op de ladder
hing om af te sterven, kon men de warme temperaturen van afgelopen maand niet
waarderen. Men had liever wat lichte vorst, dat was in dit geval beter.
Het is bijna niet te bevatten, temperaturen van 15 graden Celsius heerste er al weken. De
uitspanningen lieten hun terrasjes nog lekker intact, opruimen kon ook later. En jawel hoor,
menig terrasje werd nog aangedaan, ijverig werd gezocht naar het oplaadpunt van de elektrische
fiets. We konden dit jaar lang profiteren van heerlijk herfstweer.
Harie hoort degene die nog aan de bak moeten al denken, en weej den. Maar geloof me, jullie
tijd komt ook nog wel. Maar hoe zal de wereld er dan uitzien? Harie kan alleen beoordelen wat
in ongeveer 50 jaar in Belfeld gebeurd is. Veel winkels weg, cafés, verenigingen, ook Belfeld
blijft aan het veranderen. Gelukkig zijn er nog mensen in het dorp die initiatieven nemen om
het dorp leefbaarder te maken. Een mooi voorbeeld is het superweitje, al een begrip bij de
Belfeldse jeugd. Hopelijk dat jong en oud hiervan in lengte van dagen mag genieten.
Ook genoten veel mensen van de uitvoeringen van tal van (jubilerende) verenigingen. Heej ken
het durp groets op zien. Maar het vat is nog niet helemaal leeg. Er komen nog mooie festiviteiten
voor jong en oud aan. Men hoeft zich de komende weken helemaal niet te vervelen in Belfeld.
In oktober was Harie in een tuincentrum in Vlodrop, ongelooflijk de kerstmarkt was klaar en in
het restaurant zat een muzikant al “Stille Nacht, Heilige Nacht” te spelen. En jawel hoor, het
restaurant zat bomvol; nu ligt Vlodrop natuurlijk niet ver van de Duitse grens af. Zo vroeg hoeft
dat ook al weer niet, tegen de tijd dat het kerstmis is, ben je het feest al zat.
Het schijnt dat dit tegenwoordig moet, alles vroeger en sneller. Harie verlangt naar de tijd van
vroeger. Mos zoeken in het bos was nog geen stroperij. Bijna iedereen had wel een kerstboompje
klaar staan in de tuin, daar kon men jaren mee vooruit. De ballen in de boom werden zo
opgehangen dat de aanwezige gaten in de ballen uit het zicht hingen. Buiten versieren was
geld verspilling en niemand deed hier dan ook aan mee.
En… er hing echt snoep in de boom, hier kwam ook de uitspraak vandaan: kiekke met de heng
op de ruk. Maar iedere dag mochten we gelukkig zo’n ontzettend zoet suikergevalletje opeten.
We waren weer tevreden. Als de echte kaarsjes branden mochten we er niet te dicht bijkomen,
de houten vloer wiebelde en bij brand weet ik niet of de paraat staande emmer water voldoende
was.
Beste mensen, graag sluit Harie af met jullie prachtige feestdagen toe te wensen samen met al
die jullie dierbaar zijn.
Harie

Dameszangvereniging Animo staat onder de bezielende leiding van Sandra Halmans, die zeer enthousiast is en ook heel veel ideeën heeft wat betreft het repertoire dat gezongen wordt. Dit is namelijk
veelzijdig. Ondanks het feit dat alle leden uit Belfeld en omgeving komen, is het repertoire dat gezongen wordt internationaal. Zo zingt men Afrikaanse Gospel, Italiaanse klassieke nummers, Duitse
Rock muziek, Franse chansons, Engelse pop, Nederlandse muziek en natuurlijk worden er ook
liederen in het dialect gezongen. Animo is een vereniging met veel trouwe leden. De gemiddelde
leeftijd is in al die jaren niet toegenomen. Momenteel telt het koor 34 dames. Er is dan ook regelmatig een 25, 40, 50 en bijna twee 60 jarige jubilea te vieren.
Het koor is naarstig op zoek naar nieuwe leden. Daarom zou het fijn zijn als zich nieuwe dames
geroepen voelen om deel uit te gaan maken van dit koor. Iedereen die zin heeft om mee te zingen
is welkom op maandagavond en kan vrijblijvend eens komen luisteren op de entresol van de Hamar
van 20.00 tot 22.00 uur. Wellicht is dit een eerste aanzet om een maand mee te doen en zelf te ervaren hoe het is om in een koor te zingen. Door het jaar heeft het koor enkele vaste optredens zoals
in de Horstgraaf Auxiliatrix, Astebleef concerten in de gemeente Venlo, het Ziekentriduüm, de Caecilia mis en het Kerstconcert met alle koren van Belfeld.
In de 50 jaar dat het koor bestaat, zijn er verschillende muzikale uitstapjes gemaakt, waarvan enkelen naar het buitenland. Zo is men in Hongarije, België, Frankrijk en Duitsland geweest. Dit jaar is
men, om het jubileum te vieren, in het eerste weekend van september op concertreis geweest naar
Winterberg in het Sauerland. Er werd daar
een concert verzorgd op het Marktplein en
ook een H. Mis opgeluisterd in het prachtige kerkje van Winterberg.’s Avonds werd er
in het hotel gezongen voor alle gasten. Ook
maakte men tijdens dit bijzondere verblijf
enkele uitstapjes naar bezienswaardigheden in de omgeving van Winterberg.
Kortom, een mooi jubileumjaar voor dameskoor Animo met deze concertreis als hoogtepunt. Als afsluiting van dit feestelijke jaar,
vierde men in november een uitgebreid
Caeciliafeest met voorafgaand een H. Mis in
de Urbanus kerk in Belfeld.
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Dorps Ontwikkelings Plan Belfeld

staan in gevaar komt. De Dorpsraad heeft de hulp ingeroepen van Dhr. Dennis Meens van Club Totaal, om
tijdens twee bijeenkomsten te kijken hoe verenigingen elkaar kunnen helpen en ondersteunen.

De Dorpsraad werkt samen met de werkgroep DOP(Dorps Ontwikkelings Plan Belfeld) aan de
toekomstvisie van Belfeld, zoals omschreven in het DOP 2020. Te allen tijde doen we dit in samenwerking en afstemming met andere belanghebbenden.

Sam Fonds
Tot slot 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 vanuit 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 Ook het SAM fonds is op
eind van het jaar nogmaals extra gevuld door de Gemeente Venlo.

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 Venlo. Wijkagent Dhr. Jan Peters sluit geregeld aan als we als
Dorpsraad overleg voeren met betrokken partners. Met de Belfeldse raadsleden doen we dit nog eens
twee keer per jaar extra tijdens het Breed Belfeld Overleg (BBO). Tijdens dit overleg informeren we elkaar
en kijken we hoe we samen sterk staan. Bij dit overleg sluiten ook Woonservice Urbanus, Stichting
Brookkank, De Hamar, CPB(Centrum Promotion Belfeld) en werkgroep DOP aan.
Nieuw aangesloten bij deze overleggen zijn vertegenwoordigers vanuit het Huis van de Wijk en Buurt- en
Bewonersnetwerk Belfeld. Het idee van de Huizen van de Wijk staat en valt met de betrokkenheid van
buurtbewoners. Een netwerk van betrokken en actieve bewoners kan hieraan bijdragen. Begin 2015 is
het Buurt en Bewonersnetwerk opgestart in Belfeld.

Good Gedaon voor Stichting Cultuur en Sport
Tijdens de opening van de Kermis in Belfeld op vrijdag 25 september, kreeg de Stichting Cultuur
en Sport, vanuit de Belfeldse gemeenschap de Good Gedaon uitgereikt. Dit werd gedaan door
Bertil Hoezen, voorzitter van de Dorpsraad.
De Dorpsraad is de initiatiefnemer van
deze onderscheiding, welke als blijk van
waardering kan worden verleend aan
een persoon of organisatie, die zich op
buitengewone wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Belfeldse gemeenschap. Het is een in brons gegoten
beeld, circa 15 cm hoog, ontworpen
door de Belfeldse kunstenaar Sjer Jacobs. Een selectiecommissie besluit, op
voordracht vanuit de Belfeldse gemeenschap, over de toekenning van de
“Good gedoan”. Zij hanteren hiervoor
een aantal criteria.

Dit buurt- en bewonersnetwerk fungeert als klankbordgroep, ideeënaanbrenger en verbinder in de buurt.
Het is een plek waar bewoners en iedereen die actief is in de wijk, informatie met elkaar kan delen, elkaar
kan versterken en nieuwe ideeën gerealiseerd kunnen worden. Nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan en bewoners kunnen elkaar onderling ondersteunen. Zo zijn er veel initiatieven in ons dorp die
zorgen voor een leefbaar Belfeld.
Als Dorpsraad werken we vanuit werkgroepen en in samenwerking met bovengenoemde organisaties.
Afgelopen jaar waren onderstaande punten actueel in beeld bij ons;
• Nieuwe LED verlichting voor onder D’n Baog.
• Burgerinitiatief voor invulling trapveldje op het Koramicplan ontstaan in het Buurt- en Bewonersnetwerk..
• “Belfelds Groen moet je doen”, voor een schoner Belfeld. In de winter met uitleen van sneeuwschuivers en strooizout via Woonservice Urbanus.
• Problematiek rond schuilhut Maalbekerweg.
• Bankje voor Dhr. Hanraets i.v.m. zijn 100e verjaardag.
• Diverse verkeerspunten in het dorp.
• Mede mogelijk maken van diverse activiteiten op Koningsdag.
• Uitreiking van de Good Gedaon, dit jaar aan stichting Cultuur & Sport.
• Verval van oude stationsgebouw.
• Enquête in Groot Venlo over o.a. de wijkkrant met een respons van 26% uit Belfeld.
• Meedenken in uw Buurtbus samen met Steyl, Tegelen en De Hei.

De Stichting kreeg de onderscheiding toegekend vanwege hun buitengewone verdiensten voor de Belfeldse gemeenschap.
De Stichting is opgericht op 2 juli 2010 en bestaat uit leden van voetbalvereniging Belfeldia en Harmonie
Kunst na Arbeid. Het doel van de Stichting is het verbeteren van de financiële positie van deze verenigingen, met name de jeugdafdelingen. De Stichting heeft zich de afgelopen vijf jaar in het bijzonder ingezet
voor het voortbestaan van de Kermis in Belfeld. Een bijna doodgebloede kermis kwam weer op de rit en
de traditionele kermisloop werd weer in ere hersteld.

Samen Winnen!!!
Leefbaarheid in Belfeld blijft een belangrijk speerpunt voor de Dorpsraad. Deze leefbaarheid komt in gevaar
als verenigingen het moeilijk krijgen. Onlangs is onze gymnastiekvereniging Vlug en Lenig na ruim 50 jaar
opgehouden te bestaan, door gemis aan bestuurlijk kader. Dit probleem speelt bij meerdere Belfeldse verenigingen die te weinig bestuursleden hebben en dan specifiek in kaderfuncties, waardoor het voortbe-

Met de uitreiking van de Good Gedaon werden de heren Jan Hillekens, Paul Krantzen, Cees Butter, Peter Görlach, Jan Dings en Ruud van Willick, extra in het zonnetje gezet voor hun werk en inzet voor de
Stichting, Belfeld en omstreken. De hoop werd uitgesproken dat de Good Gedaon voor de Stichting een
stimulans is om ook nog in de toekomst mooie activiteiten te organiseren voor Belfeld.

4

5

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

n

Jaargang 14

n

nr. 2

n

december 2015

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

n

Jaargang 14

n

nr. 2

n

december 2015

Even
voorstellen...

Burendag

Een witte kerst

De burendag 2015 is weer geweest. De bewoners van Aan het
Broek organiseren deze jaarlijkse dag om met z’n allen de straat
te verfraaien, nieuwe bewoners beter te leren kennen en natuurlijk een gezellige middag samen te hebben.

Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren.Hij haalde een laddertje uit de schuur
en spande langs het plafond de rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing
hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog aardig meevallen.
Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar
het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in
een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en
kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen
bedremmeld binnen.

Onder het genot van een stralend zonnetje werd de straat eerst
ontdaan van zwerfafval en werden boomspiegels in Mondriaanstijl geplaatst. De boomspiegels werden daarna opgevuld met
plantjes. De gekleurde vogelhuisjes die de bewoners negen jaar
geleden gezamenlijk hebben geverfd en in de straat hebben opgehangen, waren aan vervanging toe. Een tweetal bewoners
had daarom besloten om voorafgaand aan de Burendag nieuwe
vogelhuisjes te maken en hebben deze op burendag ook opgehangen.

Even voorstellen: mijn naam
is Marjolijn Peters-Rijvers,
van geboorte een echt “Sjteijlers maedje”. Ik woon in
Belfeld vanaf 1996. In het dagelijks leven ben ik front-office medewerker bij de Kamer
van Koophandel waar ik al
bijna 29 jaar werkzaam ben.

Na het harde werk werd er uiteraard genoten van een welverdiend hapje en drankje en werden er alweer ideeën voor de editie
van 2016 opgedaan.

Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. "Zeg maar even niets,"
zei hij, "die wind is wat schraal, het gaat wel weer over." En dat was ook zo, men moet zich over die
dingen
kunnen
heen zetten. Het
werd nog een heel
prettig Kerstfeest,
het was in jaren
niet zo echt geweest. Het bleef
sneeuwen, de hele
nacht door en zelfs
het kind werd opnieuw in een schuur
geboren.

Uitbreiding van de redactie
was welkom en mij leek dit
wel wat. Ik heb eerst deelgenomen aan een vergadering
en was meteen om: ik besloot om ook redactielid te
worden.
Dit is de 2de dorpskrant
waaraan ik heb meegewerkt.

Dorpsraad Belfeld

"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk." En daarin had hij gelijk. En zij
verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook tweeduizend
jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld.
De man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op zijn bord. "Dat is
nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie
en slofte naar de voordeur.
Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te
zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen
werd de een door een grote drift bevangen. "Uitgerekend op Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere
avonden." En hij sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd
gevoel over hem en de tulband smaakte hem niet. "Ik ga nog eens even kijken," zei hij, "er is iets
gebeurd, maar ik weet niet wat." Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar
zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die zwanger was.
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. Die twee leken
wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst.

Sinds een jaar of 3 ben ik lid
van de Dorpsraad. Vorig jaar
tijdens de “decemberborrel”
van de Dorpsraad kwam ik in
gesprek met de redactieleden van de Dorpskrant: een
gemêleerd gezelschap van
leuke, enthousiaste mensen.

DORPSKRANT

"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen." Maar omdat hij het toch gedaan had gingen
ze blij zitten en keken elkaar warm aan. "En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, " we moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is." En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen
afliepen, maar nergens was er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een stal.
En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel ellende in de wereld.
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25 jaar Prônkeppelke
Naar aanleiding van het 25 jaar bestaan van het Prônkeppelke bezochten we het project.
Bij binnenkomst zaten de dames aan de grote tafel gezellig koffie te drinken. Wat opviel was dat de heren apart
zaten, waarom was niet duidelijk. Kwebbelen de dames
teveel? Het zou zo maar kunnen.

Maandelijks: iedere derde woensdagmiddag en laatste vrijdagmiddag van de maand: kienen. Iedere eerste vrijdagochtend van de maand H. Mis o.l.v. van pastoor. Maandelijks is er ook levende
muziek met Pieter Janssen, Ad van Duin en Ger.
Op de planning staat momenteel dat de tuin wordt opgeknapt en dat er van twee woningen één
gemaakt wordt zodat er meer woonruimte is. Men is ook bezig met een Jeux de boulles baan. Maar
of de dames aan de tafel hier een boodschap aan hebben? Zij willen beslist veel liever jokeren!
Har Schreurs en Ria van den Beucken

Hetty de leidster verwelkomde ons hartelijk en vertelde
ons in grove lijnen hoe het feest verlopen was. Ze stelde
voor dat de dames v. Dijk, Faassen, Huskens en Heineman ons te woord zouden staan. Zij lieten ons echter al
snel weten dat het wel vlug moest gebeuren want “der
mot gejokerd waere”. Daar houdt je natuurlijk rekening
mee, dat is belangrijk.
Op de vraag hoe het jubileum verlopen was barstte ze
toch los. Vrijdag 2 oktober begonnen de feestelijkheden
met een luxe ontbijt. Hiervoor waren de buurtbewoners en
de oud bewoners ook uitgenodigd. Het ontbijt werd gesponsord door Belfeldse ondernemers, die hier de bewoners een groot plezier mee deden. Ze
raakte er niet over uitgepraat. Geweldig en perfect waren nog de meest voorkomende woorden.
Ondertussen deed één van de dames verwoedde pogingen om de kaarten te schudden, het duurde
toch wel erg lang en dit ging allemaal zo maar van de kaarttijd af. Verder stelde de dames dat de
leiding en de versiergroep zich zelf overtroffen hadden. En inderdaad in de tuin vielen de breiwerken
al op, die rondom bomen en dergelijke aangebracht waren.
Na het ontbijt was er een gezellig samenzijn met uiteraard een borreltje. Het optreden van het
smartlappenkoor Steijler Staar, Hùgel alm, en de Holter Brok werden zeer gewaardeerd. Ook het
optreden van Just Parfum en de brookriejers droegen bij tot een zeer geslaagd samen zijn.
Zaterdag werd het feest voortgezet. Het Prônkeppelke dat, net als de Hamer, dienst doet als Huis
van de Wijk, hield een open dag. Er waren tal van activiteiten voor jong en oud met livemuziek. Natuurlijk ontbraken de drankjes en de hapjes niet. Er waren ook standhouders aanwezig en voor de
jeugd was er een springkussen. Wafels gebakken door de bewoners van Daelzicht waren overheerlijk en werden dan ook gretig genuttigd. Wethouder Terstroote hield een toespraak over de toekomst van het Prônkeppelke.
De Hamar is ook een Huis van de Wijk. Het Prônkeppelke blijft in de toekomst een Huis van de Wijk
met open inloop met diverse activiteiten De deelname per dagdeel kost € 1,--, men ontvangt dan
wel gratis koffie of thee. Voor sommige activiteiten wordt een extra bijdrage gevraagd. Men kan er
dagelijks eten voor € 7,50. Loop gerust eens naar binnen. Dagelijks bestaat er de mogelijkheid samen met anderen een spelletje te doen of te kaarten.
Wekelijks: maandagochtend 10.30 uur samen bewegen o.l.v. Dorly, maandagmiddag 14.15 uur
computerinloop. Dinsdagmiddag 14.00 uur handwerken en houtbewerking. Donderdagmiddag
14.00 uur kaarten maken en spellenmiddag.Vrijdagochtend : 10.00 uur bij pc spellenmorgen en
workshops ( bij voldoende deelneming).
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Recept

Hertenbiefstuk voor snelle kerstvreugd
Nodig:
4 Hertenbiefstukjes voor de marinade
4 dl krachtige rode wijn
2 jenever bessen
2 takjes tijm
1 laurierblad
2 tenen knoflook met een klap erop
Verder:
2 eetl.cognac
4 eetl. runderbouillon
4 eetl. Room
2 eetl. koude boter
Peper en zout

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

Maak een marinade van rode wijn, 2 geplette
jenever bessen, 2 takjes tijm ,laurierblad en als,
je het lekker vindt ,2 tenen knoflook. Zet minstens zes uur, afgedekt in de koelkast. Nu de
biefstukjes uit marinade zeven. Voeg aan de
marinade cognac en bouillon toe.
Bak nu de hertenbiefstuk in roomboter mooi
drie minuten aan de ene en 3 minuten aan de
andere kant. Haal uit de pan en hou in warm
oven of op warme schaal warm. Braadvet hoog
zetten afblussen met de mariaden. Hoog houden dat vuur, kook in die saus, per seconde
wordt die geuriger en feestelijker.
Zout en peper erin, proeven, de room erbij ,laat
weer inkoken, tot je ziet dat het echte saus is.
Ijskoude blokjes boter erdoor kloppen.
Serveren over de biefstuk, dit is feest.
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Efkes veurstelle: EXPARKA
Het is moeilijk te beoordelen hoeveel Belfeldse mensen weten dat we heuse wereldkampioenen in ons dorp hebben. Toch is het zo, waar een klein dorp niet groot in kan zijn. Zouden de
mensen van het eerste uur hier ooit aan gedacht hebben.

stellingen. Ook over de grens is Exparka een graag geziene gast, alleen de kwaliteit van de vogels
uit Belfeld is vele malen beter dan die van Vogelzucht und Vogelschutz Nettetal. Dat levert meestal
een karrevracht aan prijzen op. Ondanks het feit dat de meeste prijzen daar gewonnen worden, zijn
ze graag geziene gasten.
Naast de tentoonstellingen wordt er ook een
hokbezoek georganiseerd bij een van de leden,
is een tafelkeuring en natuurlijk de wereldberoemde feestdag. Bij de laatste tafelkeuring, gehouden vanwege het jubileum, waren 9 keurmeesters aanwezig. Men krijgt dan via de
keurmeester precies te horen hoe de gekeurde
vogel er voor staat. Vroeger waren het de kanaries die het meest gekweekt werden; tegenwoordig zijn het de exoten.

De mensen van het eerste uur waren de heren Paar, Nijboer, Thönissen, Beijers en Bos. 28 November 1955 deden zij een oproep in het plaatselijk blaadje om over te gaan tot het oprichten van de
eerste Belfeldse zang en kleur kanarievereniging. Dit werd dan ook de naam van de vereniging. Er
kwamen 14 personen op af en na deze bijeenkomst bleek de gloednieuwe vereniging 13 leden te
hebben. De contributie werd vastgesteld op 75 cent per maand.
Vanaf 1971 werd het Exparka omdat Huub Hawinkels exoten hield. De naam dekte toen niet meer
de lading. Overigens is deze Huub Hawinkels uit Steijl al 51 jaar lid. Exparka is een afkorting van
exoten – parkieten en kanaries. De leeftijd van de leden is tussen de 13 en 80 jaar
De jaarlijkse tentoonstellingen, het hoogtepunt van de kwekers, vonden op verschillende locaties
plaats. Deze werden gehouden in de legendarische Meule, bij het Witte Paard en bij café Maaszicht. Bij Truus aan de Maas waren ze kind aan huis en verschillende anekdotes werden er over die
tijd verteld. Alles kon bij Truus en ze keek echt niet op een paar ketels soep of kannen koffie. Aan
de Maas werden ook verschillende jubileums gevierd bijvoorbeeld in 1970- 1980 – 1990. In deze
glorietijd had ieder dorp nog zijn eigen vereniging, tegenwoordig slaat de vergrijzing echter wel een
beetje toe. De jeugd blijft momenteel tot 18 jaar lid en bedankt zich dan. Is men eenmaal op zijn
plaats terecht gekomen, dan komen er wel eens terug als ze 40 zijn.
De activiteiten bestaan uit 9 jaarlijkse vergaderingen die goed bezocht worden. Verder zijn er nog
de nodige tentoonstellingen waar aan deelgenomen wordt. Dit zijn de onderlinge Limburgse, Nederlandse en wereldkampioenschappen. Verder neemt men in Weert en Grathem deel een tentoon-

Van de 32 leden spelen er 25 gericht mee om te
kweken voor de tentoonstellingen. Deze leden
leverden op de wereldtentoonstelling 3 maal goud, 5 maal zilver en 2 maal brons op, een schitterende prestatie.
Momenteel is de vereniging goed gesetteld bij Juliana. Angelique en Paul doen er alles aan om het
Exparka naar de zin te maken.
Het volgende hoogtepunt werd op 27 en 28 november gehouden, de jubileumwedstrijd. Samen met
de verenigingen uit Tegelen, Reuver, Grathem en Nettetal. Er waren ongeveer 650 vogels tentoongesteld. Het was een uitgelezen kans voor de Belfeldse bevolking om zoveel prachtige vogels te
bewonderen. Het is te hopen dat veel Belfeldenaren deze tentoonstelling bezocht hebben, zo veel
prachtige vogels bij elkaar ziet men niet vaak in het dorp. Naar aanleiding van de tentoonstelling
blijkt dat het niet alleen de vogels uit het volière vangen en tentoonstellen is. De vogel moet in vorm
zijn, niet schuw zijn en een goede uitstraling hebben.
Momenteel heeft Exparka zelf vier keurmeesters, namelijk Jos Beijers voor de kleur en postuurkanaries, Sjraar Janssen kleurkanaries, Jo
Keltjens voor de exoten en Wil van Dijk voor de
parkieten en kromsnavels. De leden komen uit
alle omliggende plaatsen.
De verhouding tussen de leden is uitstekend, dit
is ook het streven van het bestuur. Als er iets
gedaan moet worden gaan ze er voor. Het bestuur bestaande uit Jo Keltjens voorzitter, Sjuul
Linssen secretaris – vicevoorzitter, Theo van der
Wal penningmeester, Michael Hendriks, ringcommissaris tweede secretaris, Henk Niens bestuurslid.
De vereniging sluit het jubileumjaar af met een feestavond op 19 december. Is u intresse gewekt en
wilt u lid worden van deze prachtige vereniging, neem contact op met een van de bestuursleden. U
bent van harte welkom.
Har Schreurs
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Vrijwilligerswerk in Noord Kenia
Als Frans Peeters (66) en Baer Hendriks (72) naar NoordKenia reizen, vliegen ze eerst naar Nairobi. Vandaar uit
staat er een shuttle klaar om ze een heel eind op weg te
helpen. Het laatste stuk dient echter afgelegd te worden
met een four wheel drive. De wegen, of wat daarvoor
door moet gaan, zijn daar absoluut niet vergelijkbaar met
de wegen hier. De twee verblijven daar, samen met nog
een aantal andere vrijwilligers, ongeveer drie weken. “In
het begin waren we vaak al twee dagen aan het reizen,
voordat we daadwerkelijk op de plaats van bestemming
aankwamen,” vertelt Frans.
En die bestemming is Noord-Kenia, de stichting waarvoor zij
werken is actief in Ngrurunit, Mpagase en Farakoren. Allen
Samburu gemeenschappen in het Laisamisdistrict. Noord
Kenia is in het eigen land een vergeten gebied, moeilijk bereikbaar en vrijwel onontwikkeld. Hier is de bevolking in hun
bestaan volledig afhankelijk van de grillen van de natuur.
Grote perioden van droogte eisen iedere keer weer vele levens. “Ik herinner me nog het jaar dat we daar waren en het land al 1,5 jaar geen druppel regen had
gezien. Overal lagen dode dieren en de stank was verschrikkelijk,” zegt Frans.
Ayuda Foundation
Onderwijs als poort naar een betere toekomst ontbreekt in vele gebieden, 98% van de bevolking in
Noord-Kenia is analfabeet. Ayuda heeft in 2006 het gebied bezocht en geluisterd naar de mensen
daar. “We hoorden maar één motto: “help onze kinderen naar school te gaan, zodat zij meer kans
hebben op een betere toekomst dan wij nu hebben.”Ayuda is een kleine vrijwilligersorganisatie die
sinds 2006 de Samburu in het Laisamaisdistrict in het vinden van hun weg naar beter bestaan
steunt. Het bestuur bestaat uit drie actieve vrijwilligers. Zij worden in Kenia ondersteund door een
vrijwilliger coördinator: Stephen Longoida Labarakwe en PIFO, een kleine lokale Samburu organisatie. Een deel van de projecten wordt samen met Nederlandse vrijwilligers uitgevoerd. Zij verblijven hiervoor op eigen kosten gedurende een periode van twee à drie weken in het ontwikkelingsland. Frans en Baer kwamen in aanraking met deze stichting door de zoon van Baer, hij kende
iemand uit de organisatie en toen ging het balletje rollen. Baer: “ik heb al veel van de wereld gezien
en wil graag wat terugdoen voor de mensen die het nodig hebben.”
Alle projecten komen tot stand met geld van sponsoren, donateur en via acties. Vrijwilligers houden
lezingen op scholen om te vertellen over de projecten die worden uitgevoerd.

waardoor ouders besluiten om de kinderen thuis te houden. De bedoeling is dat er gewerkt wordt met lokale mensen. Zodat ze leren dat ze dingen ook zelf en met vereende
krachten kunnen. De Ayuda Foundation houdt zich bezig
met het bouwen van scholen, terwijl andere organisaties
zich bezig houden met andere voorzieningen, zoals waterputten.
In 2007, 2008 en 2009 werden de eerste basisscholen gebouwd. In de daarop volgende jaren werden de scholen
uitgebouwd tot wat ze nu zijn. Frans is in deze jaren zeven
keer mee geweest, terwijl Baer zes keer mee heeft geholpen aan deze projecten.
Beleving als vrijwilliger
De bevolking van Noord-Kenia is eigenlijk van oorsprong
Nomaden. De regering van het Afrikaanse land probeert
om ze op dezelfde plek te laten blijven. Toerisme, en daarmee ook geld, is maar heel beperkt aan de rand van de
woestijn. Er is van alles maar heel weinig. De bevolking
daar leeft en eet van de dieren. Zowel het vlees, melk als
bloed worden gegeten en gedronken. “Je begrijpt dat wij
ons eigen eten meenemen, om te voorkomen dat we ziek
worden,” vertelt Frans. Of de mensen tevreden zijn, durven
de twee mannen niet te beweren. “Ze weten vaak niet beter. Ze zijn meestal wel leergierig, maar zijn gelijktijdig ook
vrij langzaam met het oppikken van nieuwe dingen. Voor
ons is het daarom fijn om er te kunnen zijn voor de kinderen. Naast het bouwen aan de scholen, worden er ook
spelletjes gespeeld met de kinderen.”
Als vrijwilliger slaap je onder een boom. “Weliswaar heb je
soms nog het geluk dat deze omgeven is met takken, maar
soms slaap je ook onder de sterrenhemel,” vertelt Baer. Er
is 24/7 bewaking aanwezig, want de organisatie kan het
zich niet permitteren dat er iets gebeurd met de vrijwilligers; alle projecten in het land zouden dan
stil komen te liggen.
“We zijn blij dat we de kinderen daar iets kunnen leren, dat we er even mee kunnen spelen en ze
daar blij mee kunnen maken.Wat veel indruk heeft gemaakt is dat de mensen daar met het beetje
dat ze hebben, blij kunnen zijn. Ze zijn heel vrijgevig. Het is ook mooi om op bezoek te gaan bij
gezinnen in een traditionele hut. Er is dan ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Je vraagt je dan
echt af hoe ze daar met 10 personen in kunnen slapen?”

Projecten
In Noord-Kenia zijn projecten gestart om de eerste scholen in dit gebied te bouwen. Er zijn heel veel
kinderen in dit gebied en ook veel analfabeten. Elk gebouw bestaat uit drie leslokalen en een lerarenlokaal. Grondstoffen worden uit Nairobi ingevoerd, dat is met name cement. Steen en zand
worden uit de rivierbedding gehaald. De scholen worden op drie centrale plaatsen in de regio gebouwd. Deze zijn ongeveer op een klein uur afstand van elkaar. Elk jaar werden de scholen uitgebreid met meerdere lokalen. Bij scholen worden ook slaapzalen gebouwd, om de kinderen die van
ver komen ook te laten blijven. Anders komen ze niet meer terug.
Daar waar het meeste behoefte aan uitbreiding was, kwam Ayuda in actie. Het aantal leerlingen in
een klas is zeer wisselend per jaar. Het kan zijn dat het erg druk is thuis met de werkzaamheden,

Toekomst
De bouwprojecten van de drie scholen zijn inmiddels afgerond. Daarom in 2015 geen reis ingezet
naar Kenia. Begin 2016 wordt geïnvestariseerd wat de organisatie daar nog kan betekenen. Het
hoofdstuk Kenia is voor het gevoel nu afgesloten. Alles is er nu op gericht om de gebouwen te onderhouden en er zijn meerdere kleinere projecten met name gericht op het onderwijs die wel nog
lopen. Hoewel de mannen beide benieuwd zijn hoe het verder loopt met de projecten in het Samburu gebied, zijn ze in gedachten ook alweer bezig met nieuwe projecten. De wens van beide is om
naar het, door aardbevingen getroffen, Nepal te trekken om daar te helpen aan de wederopbouw.
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De mooiste tuinen van Belfeld - oude foto's

De prijswinnaars zij
n:
De mooiste kleine tu
in:            
Mevr. van Dijk, Venn
ekenstraat 17
De mooiste middelg
rote tuin:    
Mevr. Jansen, Pr. He
ndrikstraat 86
De mooiste grote tu
in:             
Fam. Grijn, School
straat 51A

Oh denneboom...
Het kiezen van de juiste kerstboom is een elk jaar weer terugkerend ritueel. De keuze voor een boom is heel persoonlijk. De eerste keuze is die voor de boomsoort. Er worden twee soorten naaldbomen aangeboden als kerstboom:
de Picea en de Abies. De Picea is te herkennen aan zijn
hangende en stekelige naalden. Een ander kenmerk is het
zogenaamde vlaggetje: als er een naald van de bast wordt
losgetrokken, dan komt er een stukje bast mee (in de vorm
van een vlaggetje). De Dennenappels van de Picea zijn altijd neerwaarts gericht. De Abies is te herkennen aan de
rechtopstaande, stompe naalden. De naalden voelen bovendien zachter aan dan de naalden van de Picea. De
eventuele kegels zijn bij de Abies altijd rechtopstaand.

Met weinig grond
Weinig grond is om dezelfde reden als de doorhangende
jutezak ten sterkste af te raden. De sparren die men bij
grote getalen in de Ardennen kweekt worden meestal zonder grond gerooid. De weinige haarwortels die de bomen
nog hebben zullen reeds zijn uitgedroogd tegen dat ze in
de huiskamer staan. Aangezien uitgedroogde wortels niet
kunnen instaan voor de wateropname, zullen deze sparren
maar een kort leven meer te goed hebben.

Drie veel gekozen soorten uit de Picea-afdeling zijn
•
Picea abies (groene fijspar),
•
Picea omorika (Servische spar)
•
Picea pungens ‘Glauca’ (blauwspar)

Verzorging van de kerstboom
Laat de kerstboom circa één dag wennen aan de kamertemperatuur (acclimatiseren) en plaats deze in een “koele”
ruimte (in een niet verwarmde garage/berging/bijkeuken
etc). Hierdoor behoudt de boom zijn naalden langer dan
normaal.
Plaats de kerstboom niet tegen of binnen een straal van
twee meter tegen een verwarming of dicht bij halogeen- /
gloeilampen. Dit versnelt de verdamping van de boom die
in de winter in rust is, waardoor uitdroging en het uitvallen
van naalden op gang komt.
Zaag eerst een stukje van de stam af en laat de boom een
dag in een emmer water staan om hem vol te laten zuigen.
Plaats ‘m dan in een stevige standaard gevuld met water
en blijf constant water geven (een halve liter water per dag
voor een middelgrote kerstboom is geen overbodige luxe).
Zo lang hij voldoende water heeft blijft hij als nieuw!
Laat de boom een halve dag uitrusten op de gekozen
plaats. De takken van de boom hangen namelijk altijd nog
een beetje uit. Als de takken uitgehangen zijn komt je versiering nog mooier uit.

De Abies-soorten zijn algemeen duurder in aankoop, mooier en voller. We onderscheiden
•
de Nordmann (Abies nordmanniana),
•
de nobele spar (Abies nobilis),
•
de edele zilverspar (Abies procera)
•
de Koreaanse zilverspar (Abies koreana)
Tips bij het uitkiezen van een kerstboom
Schudt eens aan de boom om te zien of daarbij naalden
afvallen. Vallen er veel naalden dan kan dit erop wijzen dat
de kerstboom reeds langere tijd gerooid en dus niet meer
vers en fris is.Naast het schudden kunt U ook altijd eens
voelen aan de naalden. Dit gebeurt door met uw duim en
wijsvinger langsheen een takje te wrijven. Vallen de naalden hierbij makkelijk af, dan kijk je beter uit naar een andere boom.
Zeer belangrijk is ook te kijken hoe de wortels nog in de
oorspronkelijke potkluit zitten. Er zijn namelijk verschillende variaties:
In potten gekweekt
Deze planten zullen niet afzien van afgestoken wortels en
dus gemakkelijker hun naalden behouden.

Afgezaagde kerstbomen
Een afgezaagde spar kan geen nieuwe wortels vormen.
Deze zullen het al spoedig lastig krijgen.

Mario van den hurk, Industriestraat 27 Belfeld
Mario van den Hurk.
De hovenier, tuinaanleg en onderhoud.

Met mooie stevige potkluit
Deze werden jaarlijks op de kwekerijen rondom afgestoken. Zo ontstaan er een kort maar stevig hoofdwortelgestel
met daarrond zeer veel haarworteltjes die instaan voor de
wateropname.

Gelukkig kerstfeest!

Met wortelkluit in een doorhangende zak
De wortelkluit zit in een jutedoek of gaaslap en deze zak
hangt ernstig door. Deze wortelkluit komt van planten die
niet eens 2-jaarlijks zijn rondgestoken. Zo vormden deze
kerstsparren lange hoofdwortels. Bij het uitsteken heeft
men maar een klein deel van die hoofdwortels mee + bijna
geen haarwortels. Hierdoor zal deze boom het moeilijk krijgen om water op te nemen en al snel zullen er preventief
naalden beginnen te vallen.
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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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