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Beste
dorpsgenoten,

Is het niet fantastisch genieten met
een Indian Summer in september?!
Mij hoor je niet klagen, vroeg aan
het werk en ’s middags in de tuin of
aan het zwemstrand heerlijk genieten
van de zon. Deze weken heb ik al
het gevoel gehad dat ik nogmaals
op Hawaii vertoefde en even daarna
waande ik mij aan de Spaanse
costa’s. Vakantie in eigen land hoeft
nog niet eens zo slecht te zijn.
Terwijl de meeste mensen hun
zomervakantie er alweer op hebben
zitten of nog net de laatste restjes
meepakken, zijn wij alweer aan de
slag gegaan met de tweede editie
van de Dorpskrant. Vele verenigingen
vieren dit jaar hun jubileum en
daar besteden wij natuurlijk graag
aandacht aan; TTV ’t Belke, manege
de Grensstreek, De vrouwenbond en
Schietvereniging de Grensstreek. En
we hebben een bijzonder interview
met de in Belfeld woonachtige Sarah
- Anna Hescham, zij doet onderzoek
naar het elektrisch stimuleren van de
hersenen, bijvoorbeeld bij Parkinson
of dementie.
Interessant niet waar? Dit en nog
meer leest u in deze Dorpskrant, veel
leesplezier!
					
Stephanie Kox
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Verkeersproblemen in het dorp

Tijdens de vakantie periode is het vaak komkommertijd wat het nieuws betreft. Er
gebeurt dan heel weinig in onze omgeving. Echter op Belfeld.nu was te lezen dat het
kruispunt Wilhelminastraat - Pr. Hendrikstraat wordt aangepakt. Mede door de inzet van
de dorpsraad wordt dit kruispunt veiliger en overzichtelijker gemaakt. Met de school in
de buurt zeker een goed besluit.
Maar toch is hiermee niet alle ellende van de Broekstraat opgelost. Zo'n 500 meter zuidelijker
beginnen voor fietsend Belfeld pas echt de problemen. Probleem 1 waar Harie tegen aan fietste
was het knooppuntbord op den hoek Broekstraat - Aan het Broek. Op een voor te fietsen
geschapen dag wilde Harie eens kijken of er een leuke route te plannen was. Helaas: het gehele
kruispunt was bezet door de club van de ongekusde maagden uit de Boukoul. Na wat “gesjravel”
en “meug ich efkes veurlangs” kan Harie toch een ongeplande route voortzetten. Daar waar
vroeger Goetse- Pieërke woonde ligt het gevaarlijkste fietsparcours van Belfeld. Rechts de
overblijfselen van wat eens een mooie beek was, links de onoverwinnelijke varkensruggen.
Met zijn tweeën naast elkaar fietsen, vergeet het maar. Als iemand je in wilt halen, houd overal
rekening mee en zorg dat je het ziekenhuispasje bij de hand hebt. Zelfs onze oud kapelaan
Miedema heeft al eens kennis gemaakt met dit fenomeen. Hij bleef met het hondenkarretje
achter zo'n enorme bult hangen, een schuiver met zijn trouwe viervoeter Duco was het resultaat.
Echter komt men terug van het fietstochtje en heeft men dit aardse leven verrijkt met een terras
bezoek, dan zijn de rapen helemaal gaar. Een beetje slingeren kan al fataal zijn. Het is net of
de weg steeds smaller wordt als je daar aan het klunen bent. Misschien dat hier nog eens een
oplossing voor wordt gevonden?
En dan komt Belfeld zo maar eens op de stadsomroep. De weggespoelde rijksweg werd groot
nieuws. Wat schiet het herstel hiervan toch lekker op. Als dit gat op de Vleesstraat was ontstaan,
dan was het binnen een dag al weer vergeten. Maar hier in de buitengebieden duurt en duurt het
maar. Nu schijnt er ook nog iets van de oorlog in de bodem te zitten. Vrachtwagens, huisraad,
om het spannend te maken misschien nog een tank of een juncker vliegtuig. Volgens een zeer
betrouwbare bron zal er op 1 april 2017 Beej de Pas al dit oorlogstuig met brandende lichten
uit de berm rijden. Zeker weten dat Belfeld dan weer op de t.v. komt.
Geduld is een schone zaak.
Harie
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Aanpassing kruispunt Wilhelminastraat
Na de bouwvakvakantie wordt
de situatie van het kruispunt Wilhelminastraat - Pr. Frederikstraat
aangepast.
Verkeersveiligheid wordt mede bepaald door de vormgeving. Voor de
weggebruiker moet duidelijk zijn,
wat er op een bepaald punt van
hem verwacht wordt. De kruising
van de Wilhelminastraat met de
Prins Frederikstraat is een voorbeeld, waar de inrichting bepalend
is voor de onveiligheid. Zowel de
vormgeving van het kruispunt, als
de voorrangssituatie zijn verre van logisch. De huidige inrichting sluit niet aan bij het verwachtingspatroon van de weggebruiker. Er is een nieuw ontwerp gemaakt (zie tekening). Hierin is de voorrang
opnieuw bekeken en ook de vormgeving is hierin enigszins aangepast. Het is een begrijpelijk ontwerp
geworden, waar de weggebruiker in een oogopslag weet wat er van hem verwacht wordt.
In de huidige situatie is het kruispunt uitgevoerd als voorrangskruising. Hierbij heeft de Prins Frederikstraat voorrang op de aansluitende wegen. Om de veiligheid te verhogen is er in het verleden gekozen voor stopborden en een stopstreep. Het vreemde aan de situatie is dat op de Prins Frederikstraat een 30 km regime geldt en dat de aansluitende wegen 50 km wegen zijn. Dit is niet gebruikelijk
en maakt dat de voorrang niet door iedereen goed begrepen wordt. Een oplossing is het aanpassen
van het kruispunt en de directe omgeving. De voorrang wordt omgedraaid, zodat de 50km/h weg
voorrang heeft op de 30km/h weg.
Verder wordt het kruispunt anders vormgegeven. Er wordt gezorgd voor een meer symmetrische,
overzichtelijke vormgeving. De aansluiting naar de woonwijk wordt uitgevoerd als inritconstructie. Op
de aansluiting waar de bus zijn route heeft, wordt de voorrang met borden en markering geregeld. Op
de Broekstraat komt een midden-geleider met een zebrapad. Deze geleider heeft meerdere voordelen. De voetganger kan gefaseerd oversteken. Ook werkt hij voor het verkeer op de Broekstraat – Wilhelminastraat attentie verhogend en snelheid remmend. Om de voetganger te geleiden zijn op verschillende plaatsen groenstroken aangebracht. Enkele aanwezige doorsteken zijn in het nieuwe
ontwerp verwijderd. Hiermee wordt geprobeerd om de oversteekbewegingen op een paar locaties te
concentreren.
De nieuwe vormgeving moet een duidelijker beeld geven aan de weggebruiker. Het verloop moet logisch zijn, en ook de voorrang moet aansluiten, bij het verwachtingspatroon van de verkeersdeelnemer. Al deze punten in het nieuwe ontwerp zijn terug te vinden.
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40 jaar tafeltennisvereniging ’t Belke
De Belfeldse tafeltennisvereniging ’t Belke bestaat dit jaar 40 jaar. Op
initiatief van de bekende Belfeldenaren Theo Spee, Frans Kurstjens en
Wiel Smeets vond op 3 september 1976 de oprichtingsvergadering plaats
in Café Juliana.
Het was niet voor het eerst dat er tafeltennis in Belfeld werd gespeeld, want
tussen 1956 en 1966 was al een tafeltennisvereniging in het Belfeldse patronaat actief. De naam van die voorganger en ook de clubkleuren zwart-rood
werden overgenomen, zodat men feitelijk zou kunnen spreken van een heroprichting. Als ‘home’ werd het enkele maanden eerder geopende gemeenschapscentrum De Hamar gekozen. Deze locatie bleef de vereniging trouw. Ze is 40 jaar later nog altijd
de thuisbasis van de vereniging.
Snelle groei naar volwassenheid
Na een wat stroeve start met net voldoende leden en het behelpen met een geleende tafel van de Reuverse buurvereniging NOAD en een eigen gammele tafel die bekend stond als het ‘schoolbord’, kwam de
club al vlot tot wasdom. De vereniging groeide snel en ging in september 1977 deelnemen aan de competitie en diverse toernooien. Aan de competitie van 1978 kon met maar liefst 14 teams worden deelgenomen. Succes bleef niet uit en vier jaar na de start konden 3 teams tegelijkertijd worden gefeliciteerd
met het kampioenschap. Begin jaren tachtig was ’t Belke een behoorlijk grote en actieve club van 70
leden, een aantal dat daarna nooit meer bereikt werd. Een sportief hoogtepunt vormde de deelname van
het meisjes-/damesteam (Edith Olders, Jeanette Bisschop en José Dings) aan de landelijke competitie.
Vaste waarde binnen het Belfeldse verenigingsleven
De vereniging heeft in de loop der jaren meer
dan 300 actieve leden gehad, die gedurende
korte of langere tijd, al dan niet als recreatieve
speler, met plezier tegen een balletje hebben
geslagen. Daarbij gaan gezelligheid en sportieve prestaties hand in hand. Het draait zeker
niet alleen om tafeltennis. Zo wordt het seizoen bij de jeugd afgesloten met de ‘zomerspelen’; een reeks (buiten)activiteiten met als
afsluiting een gezamenlijke BBQ. Een jaarlijkse feestavond en jaarvergadering met toeptoernooi behoren eveneens tot de vaste verKampioensteams 1980
enigingsagenda.
Kenmerkend is de vaste kern van zeer trouwe leden. Tafeltennis is namelijk een sport die tot op hoge
leeftijd op een behoorlijk niveau gepeeld kan worden. Blessures komen zelden voor. Zo is het oudste
actieve lid inmiddels meer dan 80 jaar oud!
Het blijkt echter lastig om de oudere jeugd vast te houden, een fenomeen dat veel sportverenigingen
parten speelt. Al geruime tijd schommelt het ledenaantal tussen de 20 en 25. Voor een relatief kleine
sport als tafeltennis is het toch bijzonder dat ‘t Belke al die jaren teams heeft die aan de jeugdcompetitie

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

4

n

Jaargang 15

n

nr. 2

n

oktober 2016

deelnemen. De seniorleden spelen sinds jaren door de week in de regionale recreantencompetitie.
Buiten de tafeltennisactiviteiten is ook zeer actief deelgenomen aan diverse Belfeldse gemeenschapsactiviteiten. Legendarisch zijn de in de jaren tachtig gehouden Wielertweedaagsen en de Hamar Zeskampen. ’t Belke is tevens al bijna 30 jaar een vaste waarde als helpende vereniging bij het Belfeldse prinsenmatinee.
Jubileumviering
Het 40-jarig bestaan is op 10 september gevierd met een jubileumtoernooi in de sporthal
voor oud-leden en Belfeldenaren. Het toernooi kende circa 40 deelnemers. Aansluitend
volgde een feestavond in De Hamar. Tijdens
die zaterdagavond zijn maar liefst 5 jubilarissen gehuldigd, die allemaal 40 jaar lid zijn;
Wiel Olders is medeoprichter van de tafeltennisvereniging en nog altijd actief en enthousiast tafeltennisser. De andere 4 jubilarissen zijn
Bart Geurts, José Smets-Dings, Twan Ernst
en Edith Ernst-Olders.

Competitie februari 1988

Clubtenues
Bijzonder is dat de vereniging vanaf 1976 in totaal 7 verschillende clubtenues heeft gehad, ondanks dat
de wisselingen soms wel eens moeizaam verliepen. De kleuren van het eerste tenue waren rood en
zwart, de volgende hadden telkens een verschillend motief met een blauwe of groene kleur in het shirt
en een zwarte broek. Tijdens de jubileumavond konden, dankzij een nieuwe hoofdsponsor, de leden
weer van een nieuw tenue worden voorzien. Daarbij is teruggekeerd naar de oorspronkelijke opzet uit het
oprichtingsjaar; een zwart shirt met rode broek. Zelfs het originele verenigingsembleem prijkt weer op het
tenue, nu op de rugzijde vergezeld van de naam van de nieuwe sponsor, het Reuverse bedrijf
Gedenk&Schenk.
Tafeltennis sport voor iedereen
Alhoewel het in de huidige tijd een lastige opgave is, heeft de vereniging er alle vertrouwen
in dat, al dan niet in samenwerking met andere
verenigingen uit Belfeld, over 10 jaar het 50-jarig jubileum gevierd kan worden. Tenslotte
spelen nog elke week een flink aantal Belfeldse mensen tafeltennis op de trainingsavonden
op dinsdag in de Hamar en in de diverse competities, de jeugd op zaterdag, in de regio.
Sinds een tweetal jaren heeft de vereniging
daarom weer een zeer gekwalificeerde trainer
in de arm genomen. De uit Venray afkomstige
Jan Strolenberg traint zowel de jeugd als de
Leden 2016
senioren. Bestaat interesse om ook een keer te
‘ping-pongen’? Bezoek dan eens een trainingsavond in de Hamar of kijk op de website www.belke.nl.
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Hippisch centrum de Grensstreek viert 30 jarig jubileum
Manege de Grensstreek is een begrip in Belfeld en omgeving. Gelegen aan de Sportlaan, vlak
bij het voetbalveld, neemt het een centrale plek in. Al vele jaren kunnen jong en oud hier terecht om kennis te maken met de ruitersport. Door de jaren heen is de manege meegegroeid
met z’n tijd, terwijl de ondernemers van toen nog steeds de ondernemers van nu zijn!
We gaan terug naar april 1986 toen Siegfried
(Sigi) en Mariette Schmidt met de twee kinderen
Oliver en Daniel, de manege kochten van de
toenmalige gemeente Belfeld. Voor deze familie
was het een droom om ooit zo’n gebouw in handen te krijgen. Sigi Schmidt, afkomstig uit het
naburige Duitse Nettetal, was helemaal in zijn
nopjes met de manege. Wat in eigen land niet
lukte –het opzetten van een binnenmanege – lukte net over de grens in Nederland wel. In die jaren was Schmidt geen onbekende in de paardensport in Nettetal en omgeving. Hij is een
succesvol paardenfokker, werd een keer sportman van het jaar in zijn geboorteplaats en ging toen
al ruim 25 jaar naar alle concoursen. Na aankoop werd er hard gewerkt om een 30-tal paardenboxen te realiseren. En ook werd al snel een woning boven het complex gerealiseerd. Na deze fikse
verbouwing opende manege de Grensstreek haar deuren op 12 september 1986.
Uitbreiding
In de loop der jaren werd de manege verder uitgebreid met een tweede rijhal, een 50tal paardenboxen
en een mooi café gedeelte. Waar ondergetekende zich nog kan herinneren dat de oorspronkelijke
rijhal dicht en donker was, zien we nu een grote lichte rijbaan waar aan beide zijde paardenboxen
gerealiseerd zijn. In 2011 werd er nog 3,5 hectare grond achter de manege aangekocht, zodat de
paarden te allen tijde kunnen genieten van een aantal uren vrije beweging op de weide. Ook werd er
naast het complex een riant grote buitenrijbaan
gerealiseerd waarin alle takken van de paardensport beoefend kunnen worden. In de nabije toekomstige breidt de manege nog verder uit met
een stapmolen en een nieuw stallencomplex.
Leren paardrijden
Bij Hippische centrum de Grensstreek kan men
terecht om te leren paardrijden. Elke week worden er door Sigi Schmidt vele uren privé- en
groepslessen gegeven. Vele kinderen uit Belfeld
en omgeving hebben het paardrijden dan ook
geleerd op deze locatie. Naast dressuur, springen en recreatief rijden kunnen ruiters en amazones hier ook terecht voor de teamsport Horseball,
het zogenaamde basketbal te paard. In de groot opgezette buitenmanege wordt regelmatig een
ring opgezet waarin horsebal trainingen van een professionele Belgische trainer gevolgd kunnen
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worden. Als de ruiters ver genoeg zijn wordt er vaak over gegaan tot aanschaf van een eigen paard,
manege de Grensstreek biedt hiervoor ook mogelijkheden om paarden in pension te stallen.
Ondernemende familie
Het café gedeelte van de manege de Grensstreek
heet sinds 2010 ‘Café Come Back’, zoon Daniel
Schmidt is hiervan de uitbater. Het gezellige terras,
gelegen aan de recreatieve fietsroute van Belfeld,
dient in de zomermaanden ook als een ideaal rustpunt voor fietsers en wandelaars. Het café kan door
iedereen die een feest wil organiseren ook worden
afgehuurd. Zoon Oliver Schmidt heeft al jaren een
eigen fourage handel, wat betekent dat manege de
Grensstreek zichzelf kan voorzien van het benodigde hooi en stro. In de zomermaanden is het dan
ook een drukte van belang om alles op tijd binnen te krijgen.
Brand
In de nacht van Eerste op Tweede Paasdag 2015 ontsnapte manege de Grensstreek aan een ramp.
Het aan de achterzijde gelegen tenniscomplex de Poelder ging in vlammen op en bedreigde de
manege en zijn klanten. De brandweer werkte met man en macht om te voorkomen dat het vuur
over zou slaan op het manegecomplex. Het waren bange uren voor de eigenaren, maar ze mogen
van geluk spreken dat er geen blijvende schade is ontstaan. Zowel het complex, de paarden als
eigenaren ontsnapten aan het verwoestende vuur. Iets wat de familie Schmidt nog lang zal heugen.
Gelukkig kunnen ze nu in 2016 terug kijken op 30 veel bewogen jaren waarin de manege bestaat.
Gegroeid van een klein familiebedrijf naar een volwaardige hippisch complex waar alle takken van
de sport door jong en oud beoefend kunnen worden. In het voorjaar van 2017 zal de manege dit
met klanten en andere belangstellenden vieren. Tot die tijd kunt u voor uitgebreide informatie terecht op de website www.degrensstreek.com of de facebookpagina van de manege.
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Verheulke van de sjlechter: 1965
Kwam op een mooie zomerdag te voet van uit de Reuver. Kreeg dorst en vatte een pilsje bij Metsemakers aan de Rijksweg. Vervolgde mijn weg naar Belfeld en liep effe naar de Maas. Bij van
Hooren ook nog maar effe een pilsje gedronken.
Terug naar het dorp stak ik de rijksweg over. Ik dacht: heej 't Bergske,
daar kan ik er ook nog effe eentje drinken. Vervolgde mijn weg weer
naar 't centrum en zag bij de kinderen Schreurs een bekende zitten
waarmee in nog effe een pilsje heb gedronken. Keek over de rijksweg
en zag iemand zwaaien vanaf het terras van Hotel "midden limburg".
Kon niet zomaar voorbij lopen dus maar effe een pilsje gepakt. Kreeg
het er warm van, dus bij Mina Mu?ske maar effe een ijsje ge- kocht in
die prachtige ijssalon en twee Belga kaugums uit de winkel.
Liep verder langs het "Beelen"huis en hierna rechtsaf richting markt. Zat No?l van Schreurs op de stoep
van zijn cafe? en heb met hem er effe een gedronken. Stak de markt over en zag slager Hoezen voorbereidingen treffen voor de slacht. Iel van de sjlechter zat onder de motorkap van een auto en Fien was
een auto van benzine aan het voorzien.
Bij "het witte paard" heb ik even naar het biljarten gekeken en een
pilsje gedronken. Bij Jamin (langs het witte paard) waren ze net ijsjes
aan het lossen. En snieder Stevens was een modepop van een nieuw
kostuum aan het voorzien. Ook slager Jacobs was voorbereidingen
voor de slacht aan het treffen. Liep onder "De Baog" door en schrok
me kapot toen en net een lange goederentrein overheen denderde.
Snel rechtsaf naar het postkantoor, moest nog een brief posten.
Bij Sraar van de Smeed gekeken of er al nieuwe fietsen en televisies
binnen waren. Mam was bijna jarig en bij Fientje Verhagen gekeken
voor een nieuw tafellaken en gelijk paar pakjes sigaretten gekocht.
Was toch bezig, dus bij Ko?rsjes Marie (Juliana) effe een pilsje gedronken. De weg overgestoken en bij kapper Jansen nieuwe telders
uitge- zocht. Effe bij Karel Seijben naar binnen en de "waar" besteld.
Gelijk een paar nieuwe o?ngerbo?kse gekocht.
Bij bakkerij Kurstjens vlaai besteld voor de verjaardag. De weg overgestoken en bij Ko?ster Stroeken nieuwe pantoffels, Belfeldiakousen, en kogeltjes voor de windbu?ks
gekocht. Bij Door Verkooyen een pakje Cabellero gekocht voor ongerwae- ges. Och dacht ik, laat me de
haren knippen bij Bertje Peulen. Na een nieuw kapsel en het dorpse nieuws aangehoord te hebben effe
naar de "tant van Spee". Trap op voorportaal in en dan de winkel. Heb er twee haringen uit de ton gekocht. De altijd vriendelijke tant zei: Des jo?o?d taege enne kater.
Liep terug naar de Schoolstraat en liep omhoog, langs een lange hoge muur. Kom langs het tankstation
van Pietje Smeets waar Leny klanten aan het helpen was. Karel, zoon van Pietje, was een nieuwe auto
aan het verkopen (was dealer van Triumph en Wartburg). Pietje Smeets met hoed en sigaar was bezig
fietsen te maken en plaatste tevens nieuwe (Empo) fietsen in de winkel. Bij Sjaek van Goossens op de
school- straat (Schroembgens) was Ciel de winkel in orde aan het maken en Sjaek zijn volkswagen pick
up aan het beladen om te gaan venten.
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Jantje Scholten maakte net het cafe open en ik vatte effe een pilske. Jan en Lei zwaaiden goeiedag vanuit "de meule". Was toch in de buurt, dus asperientjes halen beej Toos van de Sjilder waar oma achter
de taeke stond en je streng aan keek. Bij Jan Hoezen naar een nieuw wasmachine gekeken en een kop
met sjeutelke gekocht voor mijn peet- tante. Bij de CO-OP was Harie van Spee druk bezig zijn personeel
te voorzien van instructies. Liep door naar de Spar waar Sef Bors bezig was in de bakkerij en Moeke de
klanten in de winkel hielp. Ik vervolgde mijn weg en kwam bij het tankstation van Ben Janzen. Ook hier
heb ik de etalage bewonderd welke ge- vuld stond met radio's en televisies.
Effe bij het winkeltje van Jardien Faassen naar binnen voor wat schrijfspullen. Terug via de Pr. Bernhardlaan richting kerk langs bakker Stevens, woninginrichting Nijboer, Friture Markies, Kapster Trees Naderman, Tabakswinkel (Sijbers, Reynen, Goossens). Ik hoorde sjlechter Wiel Hoezen een schnitzel "aaf
swaape" en liep langs de kapsalon van Jeu Peulen naar drogisterij Jocheyms en kocht een flesje tabac
voor na het scheren. Liep over de Pastoor Hermesstraat en hoorde hoe Miep van Witteveen iemand de
haren recht aan het zetten was.
De bel ging, Broer van Tosserams met zijn rijdende winkel riep klanten naar zijn wagen. Op de zandstraat stond zijn broer, Sraar van tosserams als "melkboer" zijn handel aan te prijzen. Ook Lot Hermans
met zijn vrouw Truu ventte met groenten en levensmiddelen door de straten van Belfeld. Liep richting
Tegelseweg en zag Thei Beijers met zijn vrouw An als melkboer zijn zuivel slijten. Verse melk met een
li- termaat uit een grote melkkan.
Kwam bij de winkel van de gezusters v/d Munckhof en kocht een rol rang . Vervolgde mijn weg en achter
in Geloe? stond ik stil bij de winkel van de gebr. o/h Veld. Radio,s, televisies, wasmachines etc. En er
naast maakten ze de beste aanhangwagens van Limburg. Pakte effe een pilsje bij cafe Half Weg (Jo
Peeters) en besloot toch om terug naar Belfeld te lopen. Onderweg kwam ik Annie Timmermans (SRV)
tegen welke ook haar zuivel aan het slijten was. Nel van Passe Frits
was bezig een frietkroam te maken aan de Pr.hendrik- straat
-Beatrixlaan. Kreeg dorst van het wandelen en pakte effe een pilsje
bij de "kromme Hein".
Was ondertussen aan het denken of ik nog naar Maalbeek zou lopen om bij Linssen en Truuj nog een pilsje te pakken. Nee, dan werd
het te laat. Dus, langs Frietje van Dijk op de industriestaat aan zijn
friet- kraam een lekker frietje pakken. Terug naar de Pr. Hendrikstraat waar Sraar van Tosserams plannen aan het verwezenlijken was een VIVO su- per te beginnen.
Liep door naar de Bolenberg en pakte nog effe een pilsje bij de Crie- mer (De Boer) en liep langs Har van
Naus welke aan het timmeren en zagen was in zijn "doe het zelf" winkel. Daar mijn schoenen danig hadden geleden van dat wandelen besloot ik om naar nieuwe schoenen te gaan kijken. Kwam ik weer op de
Schoolstraat en liep gelijk door naar Killaars.
Moeder Killaars in de winkel, en de sjoester in zijn schoenmakerij er naast. Wiel van de Curver van woninginrichting Curvers besprak op dat moment met de sjoester de toestand in de wereld en hoe het beter
moest. Nam het besluit om ook nog even bij sjoester van Lier te gaan kijken. Bij dokter Willemse langs
de sjoester maakte ik tevens een afspraak om voetwratten weg te branden. Loopt de volgende keer wat
makkelijker. En dat alles in Belfeld met toen ruim 3000 inwoners. Misschien ben ik er nog wel een paar
vergeten, of klopt het jaartal niet. Maar....al deze detaillisten zijn actief geweest in Belfeld. Wuurs muug
van det wandele, ga me een pilske pakke..... .
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Bel-Vie 70 jaar jong
Op een mooie dinsdagavond stond er een afspraak met
Mariet van Deurzen en Marleen Hendrix, voorzitster en
pennigmeester van Bel-Vie, op de agenda. Het is even
wennen aan de naam Bel-Vie. De oude verenigingsnamen waren vrouwenbeweging L.V.B. en Zij-Aktief.
Gezien het 70 jarig bestaan komen we in 1946 als jaar van de
oprichting uit. De oprichtster was mevrouw Hovens-Janssen. Het eerste bestuur bestond uit mevrouw Hovens voorzitster, mevrouw A. Kurstjens secretaresse en mevrouw L. Schreurs bestuurslid.
Na de oprichtingsvergadering werd de Heilige Elisabeth gekozen tot patrones. Tot op heden wordt
er nog jaarlijks een Elisabeth avond gehouden.
Men startte met 27 leden en de contributie werd vastgesteld op één gulden per jaar. Het doel van
deze nieuwe vereniging was de persoonlijke ontwikkeling van de leden te stimuleren. Er werden
cursussen georganiseerd waar men wat aan had in het verdere leven. Heden ten dage is het niet te
begrijpen, maar een cursus was onder andere het koken op een fornuis, geschonken door de
L.L.T.B. en vond plaats in het café van Ben Thijssen. Het inmaken van vlees bij een huisslachting
en zelf matrassen maken was ook een aandachtspunt. Ook op sociaal gebied deed men iets: er
werden kousen gestopt voor de grote gezinnen en voor de nieuwe kerk werd veel werk verricht. U
begrijpt dat ook toen niet de boog altijd gespannen kon staan en dat de ontspanning ook de nodige aandacht kreeg. Er werden dan ook uitstapjes gemaakt naar de Ardennen, Avifauna en zelfs
Luxemburg werd bezocht. Ook ontspannende activiteiten zoals volksdansen, gymnastiek en kegelen stonden op het programma. Men bezocht retraites in Roermond en bezinningsdagen in het
missiehuis te Steijl. In deze tijd mocht je met 18
jaar bij de vrouwenbond maar was je moeder al lid
dan mocht je ook als je jonger was al lid worden.
Momenteel is mevrouw Schmitz-a.d. Brug nog de
enige die vanaf de oprichting lid is van de vereniging. Zij is 25 jaar penningmeester geweest van
de vereniging. Kan men een trouwer lid indenken?
Na de locatie van Ben Thijssen kwam de vereniging op de Bolenberg bij Jo en Mie Peeters terecht.
Na het sluiten van café de Boer kwamen de dames bij hotel-café Juliana terecht. Hier vinden nog
steeds de activiteiten plaats voor de ongeveer honderd leden. Er werd besloten om uit Zij-Aktief te
stappen en zelfstandig door te gaan onder de naam Bel-Vie. Het doel van Bel-Vie is actief te zijn.
Wandel- en fietstochten worden maandelijks georganiseerd. Jaarlijkse hoogtepunten zijn o.a. de
paas- en kerstviering en de Sint Nicolaasavond met live muziek. Met kerstmis wordt er een koffietafel aangeboden. Er zijn ook hobbyavonden waar bloemschikken of werken met materialen
wordt beoefend. Verder worden er maandelijks avonden georganiseerd, waar bijvoorbeeld alles
wat in het dagelijks leven voorkomt besproken wordt. In juni wordt het verenigingsjaar afgesloten
met een fietstocht naar Arcen. Hier wordt de minigolfbaan bezocht.
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In verband met het 70 jarig bestaan werd er een Lady’s Night georganiseerd in de Hamar. Nou, dat
heeft het bestuur geweten. De Hamar was tjokvol. Hier had niemand op geteld. Men had 100%
meer bezoeksters dan dat men gehoopt had. De Lady’s Night had als hoogtepunt ongetwijfeld de
modeshow. Deze show werd geheel georganiseerd door de leden van Bel-Vie. Als volleerde modellen bewogen zij zich gracieus over de rode loper, net alsof ze nooit iets anders gedaan hadden.
Deze avond was zo succesvol: een goede omzet werd behaald.
Het 70 jarig jubileum heeft echter nog een hoogtepunt in petto en wel een busreis. De reis gaat naar
de Zaanstreek. Ook Alblasserdam wordt aangedaan. Er zijn zoveel aanmeldingen dat het bestuur een
grotere bus heeft moeten regelen. Deze zit helemaal vol. Een koetstocht staat op het programma en
geloof het maar, de dames zullen er een oergezellige dag van maken. Het huidige bestuur bestaat uit:
voorzitster Riet van Deuzen, secretaresse Mariet Peeters, penningmeester Marleen Hendrix , Truus
Bloemers en Gon Metten. Zij hebben eigenlijk maar één wens voor de toekomst: ze zouden graag wat
meer leden van zo rond de 30 jaar bij de vereniging hebben voor een goede mix.  
Graag bedank ik de dames van Bel-Vie voor hun bijdrage.
Har Schreurs
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Schietsportvereniging de Grensstreek Belfeld 25 jaar
Vandaag begaf de redactie zich op volkomen onbekend terrein.
Vanwege haar 25 jarig jubileum werd schietsportvereniging de
Grensstreek bezocht.
Bij binnenkomst kwam men in een gezellige kantine met een perfect uitzicht op de schietaccomedatie. Er stond een afspraak gepland met de
huidige voorzitter Danny Smeets. Om ondergetekende een beter inzicht
te geven in de schietsport werden eerst de schietbanen bezocht. Dat gaf
eigenlijk ook al direct een cultuurshock. Van het idee van vroeger, schieten met een Diana buks met kogeltjes van sjoester Stroeken in een luchtig
burgermans klofje,   was hier geen sprake. De jeugd die volop aan het
trainen was stond op speciaal schoeisel om de stabiliteit te bewaren. In
speciale kledij voor de schietsport, dan weet men hoe serieus deze sport beoefend wordt. Toch is
deze schietsport laagdrempellig, men kan zijn uitrusting uitbouwen naar gelang de persoonlijke behoeften. De schoten in de roos vielen dan ook zo vaak, net als de mussen van het dak afvallen met
zo’n warm weer als op die donderdag. De jeugd wordt getraind door eigen leden. Het niveau van de
jeugd en de volwassen leden ligt hoog, de prijzenkasten zijn dan ook overvol. Met motortjes aangedreven kon men de schietkaarten naar de bok laten komen om ze af te lezen. Maar de tijd staat hier
ook niet stil. Het modernste is met hulp van de computer te schieten. De computer geeft aan hoeveel
punten men heeft geschoten, de baan van het schot en de totale puntentelling. Het is zelfs mogelijk
dat men thuis wedstrijden kan volgen die in andere landen geschoten worden. Aspirant leden moeten
zich hier echter niet door laten afschrikken, voor
de beginners zijn er buksen die men tegen een
schappelijke prijs kan huren.
De vereniging werd op 31 mei 1991 opgericht in
manege de Grensstreek .De oprichters van deze
nieuwe vereniging waren Chris van Dijk, Thijs
Smeets, Ruud Willems, Jan Spee, Peter van der
Maden en Hen Groenenwegen. De doelstelling
was om de luchtschietsport in Belfeld op een
meer professionele manier te gaan beoefenen.
De eerste schietlocatie was in de kelder van de
manege. Deze moest een grondige poetsbeurt en opknapbeurt ondergaan, bij de eerste bezichtiging ging de kelderdeur niet open omdat hij overvol was. Spoedig was deze locatie te klein voor
deze snelgroeiende vereniging. Na veel wikken en wegen werden er bouwplannen gemaakt aan de
andere kant van de Sportlaan. Na de nodige voorbereidingen en gesprekken met de gemeente
werd in 1999 gestart met de bouw. In een half jaar tijd werd deze prachtige locatie gebouwd door
de eigen leden. Zeker mag niet vergeten worden dat de Belfeldse middenstand veel geschonken
heeft in materialen en dergelijke. In 1999 had de vereniging 17 senioren -en 11 jeugdleden.
Hier ontwikkelde de vereniging zich voorspoedig. Ze kregen naamsbekendheid en de trainingsmogelijkheden waren van een hoog niveau. Het niveau wordt bereikt door de nodige discipline; er
wordt niet alleen maar geschoten. Vanaf 16 jaar zit ieder lid in een commissie, er zijn 8 commissies.
Zo worden de kosten van de vereniging binnen de perken gehouden. Het gebouw is van de vereni-
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ging en de verantwoordelijkheid ligt ook bij ieder
lid. Momenteel zijn er 65 personen lid van de
vereniging, de grootste luchtschietvereniging
van Nederland. De jeugd telt 20 leden, ook dit is
een groot aantal, uiteraard ook de grootste van
Nederland. Van de leden komt 75% uit Belfeld.
Vanaf 10 jaar kan men lid worden van de vereniging. De sterks groeiende groep binnen de vereniging zijn de 55 plussers. Zij doen aan opgelegd schieten door middel van een bokje,
zodoende hoeft men geen krachtinspanning te
doen.
Om de jeugd te betrekken bij de schietsport wordt er jaarlijks met de basisschool Kom.mijn een
introductiedag gehouden. Verder heeft s.v. de Grensstreek een samenwerkingscontract met de
LOOT school Den Hulster.
Naast het schieten verzorgt s.v. de Grensstreek al 20 jaar buffetdiensten bij het Spruutjesbal en hebben ze de Belfeldse kalender
uitgegeven.
Op 28 mei j.l. werd er een goed bezochte receptie gehouden vanwege het 25 jarig bestaan. Drie leden werden onderscheiden met de
25 jarige draagspeld, te weten Ruud Wilms, Thijs Smeets en Hen
Groenewegen Danny Smeets ontving een oorkonde van verdienste
voor zijn inzet voor de schietsport in Belfeld en Nederland.
Automatisch komt men als men het over s.v. de Grensstreek uit bij
de beide boegbeelden van de vereniging: Pea en Manon Smeets. Zij
zijn landelijk doorgebroken . Dit vergt een training van zo’n 25 uur
per week. Het is knap dat Pea en Manon hun fulltime schietprogramma combineren met hun werk en studie in Arnhem op Papendal. Op de Europese lijst staan ze ook hoog genoteerd. Manon is 4de geworden op de Europese
kampioenschappen in Hongarije. Momenteel zijn beide dames bezig met het opzetten van een
sponsorplan met de achterliggende gedachte om Tokio 2020 te halen. De luchtschietsport is een
Olympische sport.
Op zondag 11 december kan iedereen met de schietsport in aanraking komen. Er is de mogelijkheid
om met luchtgeweer en pistool te schieten. De
vereniging nodigt u van harte uit om eens een
kijkje te nemen bij een boeiende en bloeiende
vereniging in het dorp. Voorzitter Smeets ziet de
toekomst met veel vertrouwen tegemoet, het is
een sterke vereniging en ieder lid weet wat hij
moet doen en is erg betrokken bij de vereniging.
Danny veel succes en bedankt voor dit interview!
Har Schreurs
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Efkes veursjtelle
In deze rubriek stellen wij dit keer voor Sarah-Anna Hescham. Zij woont samen met haar vriend Erik Kierkels in
Belfeld.
Sarah is geboren in Tönisvorst in 1987. Haar jeugd heeft zij
doorgebracht in Dülken. Na de middelbare school was Sarah
van plan om medicijnen te gaan studeren maar tijdens een stage
werd haar interesse gewekt in Neurowetenschappen. Zij besloot
dan ook hierin een studie te gaan volgen. Op de universiteit in
Köln heeft ze haar bachelor behaald, waarvoor zij in Zuid-Afrika
haar proefschrift schreef. Haar master heeft zij behaald aan de
universiteit in Göttingen. Hiervoor heeft zij haar proefschrift geschreven tijdens een stage in Australië. Afgelopen december is
Sarah gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht in de Neurowetenschappen. Hiervoor deed, en doet zij nog steeds, onderzoek naar diepe hersenstimulatie (DBS) bij geheugenverlies.
Bij DBS worden lokale gebieden in de hersenen elektrisch gestimuleerd. Eén of twee elektroden
worden in een specifiek hersengebied geplaatst en deze elektroden worden met kabels onder de
huid verbonden met een pulsgenerator (batterij) in de borstkas. DBS wordt al toegepast bij parkinsonpatiënten en kan bijvoorbeeld de trilling in de handen (tremor) verlichten.
Op dit moment is dementie één van de grootste gezondheidsproblemen. Wereldwijd zijn er 44 miljoen mensen met dementie en door de stijgende levensverwachting neemt het aantal patiënten
enorm toe. Momenteel wordt onderzocht of DBS ook voor andere neurologische aandoeningen een
succesvolle behandeling kan zijn. Zo werd in Canada en Duitsland deze behandeling al experimenteel bij alzheimerpatiënten toegepast, maar het was onduidelijk waar je precies in de hersenen
moest zijn om de geheugenfunctie te verbeteren. Sarah ging de uitdaging aan en richtte zich op de
vraag welke hersengebieden met welke parameters gestimuleerd moeten worden om tot het beste
resultaat te komen. In haar promotieonderzoek diende ze ratten een stofje toe, waardoor ze vergeetachtig werden. Hierna moesten de proefdieren allerlei geheugentaken doen. Het bleek, dat
ratten die stroomstootjes kregen in een specifiek hersengebied, de zogenoemde fornix, beter presteerden dan niet-gestimuleerde ratten. Daarbij is het belangrijk te weten dat verschillende structuren in het brein van ratten ook aanwezig zijn in het menselijk brein.
Helaas is het wetenschappelijke bewijs van de effectiviteit van DBS nog onvoldoende om trials in
mensen toe te passen. Daarvoor is het eerst verder preklinisch onderzoek nodig. Wellicht zal dit in
de toekomst resulteren in de toepassing van DBS als behandeling voor dementie. Voor haar onderzoek naar DBS bij geheugenverlies was Sarah tevens ook bij Oxford University (Engeland) en Massachusetts Institute of Technology (Boston, USA) werkzaam. Naar aanleiding van haar promotieonderzoek zijn er publicaties verschenen in onder andere de wetenschappelijke tijdschriften Brain
Stimulation, Brain Structure and Function en Behavioural Brain Research.
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Huis van de Wijk in Belfeld: bestemd voor iedereen!
De meeste Belfeldenaren weten dat we in Belfeld een Huis van de Wijk
hebben, maar zijn niet op de hoogte wat dit inhoudt. Daar willen wij u
langs deze weg over informeren.
Het Huis van de Wijk is een bundeling van activiteiten op sociaal/maatschappelijk gebied die op initiatief van de gemeente Venlo zijn opgezet. Binnen iedere dorpskern of wijk van de gemeente worden deze activiteiten aangeboden.
Die activiteiten (of service) zijn ook bedoeld voor mensen die een locatie zoeken om invulling te
geven aan hun hobby of die vrijwilligerswerk willen doen, op welk gebied dan ook. In Belfeld zijn er
momenteel 2 locaties die als Huis van de Wijk gebruikt worden: 't Prônk-eppelke (tel.: 077 – 4753269)
en De Hamar (tel.: 077-4751960).
De meeste activiteiten plaats vinden in 't Prônk-eppelke. Deze zijn echter niet alleen bestemd voor
ouderen die dagbesteding genieten. Nee, het Huis van de Wijk is bestemd en toegankelijk voor
IEDEREEN in ons dorp die daar behoefte aan heeft! Zo is er op werkdagen de Open Inloop in 't
Prônk-eppelke (van 9.30 u tot 16.30 u) met recreatieve activiteiten ( o.a. kaarten, spellen doen, samen bewegen) en de maaltijdenservice. Maar ook degenen die gewoon in gezelschap een kopje
koffie willen drinken, hun krantje willen lezen of een praatje willen maken zijn natuurlijk van harte
welkom. En zijn er ideeën voor nieuwe activiteiten, dan zullen die door het Huis van de Wijk worden
gestimuleerd en waar mogelijk gefaciliteerd. Overigens start vanaf medio oktober de Open Inloop
tevens een dagdeel in De Hamar (nadere informatie via de media).
Iedere donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u terecht bij het Informatie- en Adviespunt in De Hamar. Dit is een persoonlijk aanspreekpunt als men even iemand nodig heeft die een
luisterend oor biedt, meedenkt of meekijkt of iemand op weg helpt op het gebied van wonen, welzijn, inkomen, jeugd of zorg. Professionals en deskundige vrijwilligers adviseren op maat.
Kortom: uit al onze activiteiten blijkt dat we er samen met en voor elkaar zijn, dus ook van en voor
ALLE Belfeldenaren!
Er wordt nog veel meer service geboden. Weten wat die service inhoudt? Bel dan met een van de
Teamleden (Marloes – Heidi – Janneke) van 't Prônk-eppelke via 077 – 4753269, loop daar eens
geheel vrijblijvend naar binnen en lees onze brochure die binnenkort huis aan huis wordt verspreid.
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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
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
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