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Beste
dorpsgenoten,

“Het regent, het regent de pannetjes
worden nat!” Altijd als het met bakken
uit de lucht valt en soms dagen achter
elkaar, dan speelt dit kinderliedje door
mijn hoofd.
Een onstuimig herfstseizoen is weer
aangebroken en ik kan niet wachten
totdat de gezellige decemberdagen
er weer zijn. Maar ik kan ook niet
wachten totdat de dagen weer
langzaam stukje bij beetje langer
worden. Tot die tijd maken we maar
wat eerder de lampen aan, of kaarsen
voor de gezelligheid. En met een
warme chocomel en een dekentje
nestelen we ons dan op de bank. Er
is tijd genoeg om te werken aan de
laatste editie van de Dorpskrant in
2016.
Deze
editie
staat
boordenvol
artikelen, over verschillende nieuwe
initiatieven in het dorp, zoals stichting
Kan Doen en Samen Winnen Belfeld.
Zangvereniging St. Urbanus viert
haar jubileum en Jos Hoezen krijgt
de lachers weer op z’n hand. En een
“gouwe ouwe” keert ook terug, een
stuk van Kruisen en Kapellen.
Kortom, er valt weer genoeg te lezen
deze natte, donkere dagen! Wij
wensen u fijne feestdagen en al het
goeds in 2017!
Stephanie Kox
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Is er weer een jaar voorbij?

Zo zullen beslist veel inwoners van Belfeld denken met iets of ietsjes meer grijs haar. Hen
glipt de tijd door de vingers. Heb je net met of zonder ruzie de ballen in de kerstboom
gedrapeerd, dan klinken al weer de toddezek op de radio en nadert er een heel ander
seizoen. Raar dat men naar mate men ouder wordt de tijd zo vlug gaat.
Als deze zinnen het papier zwart kleuren is het nog 5 weken voor kerstmis. Het zou best iets
langer mogen duren, maar heus de jaren duren net zo lang als vroeger. Toen kon de tijd niet
snel genoeg gaan, men keek uit naar de eerste rijles, eerste baantje en de allereerste vakantie
zonder ouders. En wat kropen de maanden toen langzaam voorbij. Het duurde en het duurde
maar, ongelooflijk.
Nu staan jong en oud dus voor het kerstfeest en Nieuwjaar. Vooral deNachtmis was voor Harie
ieder jaar een apart iets. Onze toenmalige burgemeester kwam steevast te laat in de kerk, dat
moest ook wel want moeder de vrouw had meestal wel een nieuw bontjasje aan. Vooraan in de
kerk ging het echtpaar langs de bank staan waar ze meende rechten op te hebben. Een beetje
kuchen en daar gebeurde het, een ander echtpaar met het rood op de wangen stapte de bank
uit en zij konden plaats nemen. Een kleifabrikant die twee pannesjoppe in Belfeld had bediende
zich weer van een andere tactiek. Hij begon gewoon te wrikken en te wringen tot aan de andere
kant wel iemand uit de bank viel. Hierna klonk ook in Belfeld het stille nacht, heilige nacht en
vrede op aarde.
Het hoorde er schijnbaar bij, al was het toch wel vernederend en niet de allerbeste gedachte
om kerstmis te beginnen. Het met het gehele gezin naar de nachtmis gaan en terug lopend
naar huis door de krakende bevroren sneeuw, dat is verleden tijd. Bij thuiskomst de pan op het
fornuis en er werd kerboet, laeverwors en bloodwors al of niet van het eigen varken gebakken.
De Kerstman en kado’s met kerstmis dat moest nog uitgevonden worden. Met een beetje
geluk mocht je de dag erna weer naar de kerk. Mam bleef thuis want met kerstmis moest er
wat speciaals op de tafel. Het favoriete eten was toen zondaagse soep met bôlkes, knieen,
karbonaad en hemelse modder. Wat werd daar naar uitgekeken. Na dit eten had men een
goede zit, ook omdat men toen nog niet naar een vetrandje aan het vlees keek. De interesse in
de mierzoete kerstkransjes was geheel verdwenen, het buikje was vol. Nu gaan we met rasse
schreden naar 2017.
Wat zal komend jaar brengen? Hoe ontwikkelt de nieuwe president Trump zich in Amerika.
Te hopen dat hij zijn reeks verkiezingsbeloften niet nakomt. Komt er eindelijk een einde aan al
de oorlogen, natuurrampen en geweld? Het is toch wel te hopen. Harie is blij dat hij in Belfeld
woont, hopend dat het hier relatief rustig blijft en we elkaar onderling het licht in de ogen
gunnen. Zodoende creëren we zelf een plekje waar vrede op aarde geen sprookje is.
Beste lezers, prettige kerstdagen en een goed gezond Nieuwjaar.
Harie
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Dorpsraad Belfeld
De Dorpsraad zet zich samen met diverse partners, in voor de leefbaarheid in ôs sjoene Belvend. Ondersteuning van burgerinitiatieven in ons dorp, is de laatste jaren een belangrijk
speerpunt geworden. Vanuit Stad van de Actieve Mensen (SAM) stimuleert de gemeente Venlo burgerinitiatieven nadrukkelijk. Het SAM-fonds heeft al vele mooie projecten voor Belfeld
mogelijk gemaakt. Echter communicatie met de gemeente Venlo is nog een verbeterpunt en
blijft onder de aandacht van de dorpsraad.
Communicatie en ondersteuning door onze stadsdeelmanager Pieter v.d. Rijdt, verloopt naar tevredenheid. Er is ook geregeld contact met de wijkagent, echter wij zijn als dorpsraad niet tevreden
over de vele wisselingen van wijkagenten het afgelopen jaar. Met onze nieuw toegewezen wijkagent dhr. Wiel Belemans, lopen gesprekken om de samenwerking weer te verbeteren. Als dorpsraad vergaderen we 6 keer per jaar en zijn we verder vertegenwoordigd in het Buurt en Bewoners
Netwerk, Breed Belfeld Overleg, Samen Winnen en de werkgroep DOP.
Als dorpsraad zijn we blij met het buurt- en bewonersnetwerk, dat fungeert als een klankbordgroep,
ideeënaanbrenger en verbindt 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 dragen veel dorpsgenoten bij aan de leefbaarheid in Belfeld.
Zwerfafval
Sinds 2016 heeft de gemeente Venlo extra geld beschikbaar gesteld voor het opruimen van zwerfafval. Door de vermindering van subsidies hebben veel verenigingen het financieel steeds moeilijker. Daarom is vanuit de dorpsraad het idee geopperd om Belfeld te verdelen in 16 gebieden die
geadopteerd kunnen worden. Met het schoonhouden van een stuk Belfeld via het project “Befeld
Groen”, kunnen verenigingen met hun leden voor extra inkomsten zorgen. Daarbij snijdt het mes
aan twee kanten; een schoner dorp en inkomsten voor betreffende verenigingen. Wij zijn blij dat alle
gebieden geadopteerd zijn door 12 verenigingen en dat tijdens het opruimen 2x per jaar, veel jeugd
betrokken is.
Samen Winnen!!!
Met diverse verenigingen en instanties werken we samen in dit overleg. Een initiatief dat door de
dorpsraad is opgezet en omarmd wordt door diverse Belfeldse verenigingen. Inmiddels zorgen de
verenigingen nu zelf voor de inhoud en de organisatie van de bijeenkomsten. Mooi hoe deze groep
zich het afgelopen jaar ontwikkeld heeft. Zie voor meer informatie op de facebook pagina Samen
Winnen Belfeld.
Als Dorpsraad werken we vanuit werkgroepen en in samenwerking met instanties. Afgelopen jaar
waren onderstaande punten actueel in beeld bij ons:
•
Aanpassing kruispunt Broekstraat, o.a. organisatie informatie bijeenkomst
•
Belfeldse belangen bij fietsen langs de maas
•
Bewoners ondersteunen bij realisatie speelplek Koramicplan
•
Samen met KanDoen, meedenken in klusjes voor Belfeld
•
Opzetten project “Bewegen Buiten bij de Hamar”
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•
•
•
•
•
•
•

Na fusie woonservice Urbanus, samenwerking voortgezet met Woonwenz
Meedenken in kunstwerk Stevensplein
Ondersteuning Koningsdag en Dodenherdenking
Organisatie mooiste voortuin van Belfeld
Uitreiking van de Good Gedaon
Vinger aan de pols bij nieuwe aanbesteding openbaar vervoer
Ondersteunen van Uw Wijkbus samen met Steyl, Tegelen en De Hei.

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 door de gemeente gestimuleerd. Met enig doorzettingsvermogen en de juiste samenwerking kunnen we zeker successen behalen. Heb je ideeën of wil je meehelpen aan speerpunten of deelprojecten; mail dan de Dorpsraad; dorpsraad@belfeld.nu

Faunaschade
De redactie van de Dorpskrant werd door de Jagersvereniging geattendeerd op een artikel in het blad
“Jacht & Beheer”. Dit artikel gaat over het belang van
het melden van faunaschade. Faunaschade is schade toegebracht door diersoorten aan bijvoorbeeld
gewassen, vee, gebouwen of voertuigen. Van belang
is dat schade gemeld wordt zodat er een beter inzicht wordt verkregen van de totale faunaschade in
Nederland.
Voor het melden van schade of overlast van vogels of zoogdieren kunt u terecht op de website www.
faunaschade.nl . Sinds eind vorig jaar is deze website gebruiksvriendelijker gemaakt, en kan in enkele
handelingen gratis elke schade/overlast gemeld worden. Je kunt hier denken aan een vos die kippen
doodbijt, een steenmarter die onder uw motorkap bivakkeert of spreeuwen die in een woonwijk schade
veroorzaken. Door uw melding wordt inzicht gekregen in faunaschade. De meldingen worden op uniforme wijze verzameld om een goed beeld te krijgen over de verspreiding van dieren en schade. Ook
weet men dan sneller of overlast toeneemt, zodat er op tijd juiste maatregelen genomen kunnen worden.
Beleidsmakers kunnen hier dan op anticiperen.
De provinciale Faunabeheereenheid en het Faunafonds gebruiken deze informatie ter onderbouwing van
beleid, faunabeheerplannen en ontheffingen, waarmee schade voorkomen en bestreden kan worden.
Door het meldpunt wordt voor hen niet alleen inzichtelijk gemaakt welke diersoorten schade en overlast
veroorzaken, maar ook waar en waaraan.
Er zijn diverse organisaties die u kunnen adviseren en helpen om schade veroorzaakt door in het wild
levende dieren te voorkomen of bestrijden bijvoorbeeld KAD Kennis- en Adviescentrum Dierplagen of
PLAN brancheorganisatie Platform Plaagdierbeheersing Nederland.
Marjolijn Peters
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Kunstwerk siert Stevensplein
Vrijdag 30 september 2016 was het zover. Door de heer Joep van den Bercken, directeur Woonservice Urbanus (thans WoonWenz) werd in het bijzijn van diverse genodigden een kunstwerk onthuld.
60 jaar lang heeft Woonservice Urbanus een grote stempel gedrukt op de sociale woningbouw in onze
gemeente Belfeld. Ook werden in al die jaren vele (financiële) initiatieven door Woonservice Urbanus ondersteund met als doel de leefbaarheid in Belfeld te bevorderen. Een mooi voorbeeld van deze initiatieven
was de samenwerking tussen de gemeente Venlo, Woonservice Urbanus en Stichting de Hamar, met als
resultaat het tot stand komen van het nieuwe gemeenschapscentrum, officieel geopend op 8 juni 2013.
In opdracht van Woonservice
Urbanus (thans WoonWenz)
werd door de in Belfeld woonachtige kunstenaar Sjer Jacobs een kunstwerk ontworpen dat thans op het
Stevensplein te bewonderen
valt. Het kunstwerk bestaat
uit een zitbank en enkele zuilen voorzien van bronzen elementen die de Belfeldse gemeenschap
symboliseren.
Verder is er een gedicht gegraveerd op de zitbank met
de tekst: van de Pas toët Sjelkesbaek, geschreven door de
heer Paul Niessen. In dit gedicht staat beschreven hoe Belfeld zich in al die jaren heeft ontwikkeld. De
zuilen die geplaatst zijn hebben ook nog een andere functie. Iedere instelling, bedrijf, vereniging kan een
zuil (laten) plaatsen ter herinnering aan bijvoorbeeld een jubileum met daarop een eigen boodschap of
beeld. Zo hebben de Dorpsraad – Woonservice Urbanus – Stichting Brookkank al het voorbeeld gegeven
door een zuil, voorzien van een bronzen kunstwerk, te plaatsen.
Een andere noviteit is een spel dat in de bestrating van het Stevensplein is aangebracht. Dit spel bestaat uit
tegels die genummerd zijn van 1 tot 40. Bij dit spel behoort een beschrijving en 40 specifieke vragen over
Belfeld. Het spel is bedacht door de heer Hen Tiggelers. Via Stichting de Hamar kan men zich aanmelden
om dit spel te spelen. Na aanmelding krijgt men tekst en uitleg over de wijze waarop dit spel gespeeld moet
worden. Het spel kan gespeeld worden door verenigingen, bedrijven, families of andere groepen en belangstellenden. Men kan de vragen en antwoorden zelf samenstellen of gebruik maken van de spelmogelijkheden
die de Hamar biedt. Momenteel wordt nog nagedacht over een juiste benaming van dit spel.
Op zondag 18 december a.s. wordt tijdens de Belfeldse Kerstviering, waar iedereen vanaf 14.00 uur van
harte welkom is en waaraan diverse Belfeldse verenigingen hun medewerking verlenen, de naam van het spel
bekend gemaakt. De 18e december 2016 is ook de dag dat het feestjaar ter ere van het 40 jarig bestaan van
Stichting de Hamar definitief wordt afgesloten. Aan de Dorpsraad zal dan een nieuwe zuil worden overhandigd ter ere van dit 40 jarig jubileum. Deze zuil zal eveneens op het Stevensplein worden geplaatst.
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Zang en Vriendschap 70 jaar jong
Voor een koor is dat al een hele leeftijd. Daarom dat de redactie van uw lijfblad hier aandacht aan wil schenken. Als gesprekpartners vanuit het koor waren Riet, Thea ,Tonny en
Pieter bij dit interview. Het bleek dat bij de aangeklede kop koffie (heerlijke wafels) het
goed praten was.
Het ontstaan van het koor
kwam op aandringen van
Pater Geurts. Dit om de
plechtigheden van de leden van de boerenbond op
te vrolijken. Het is dan ook
niet vreemd dat het koor in
wording, het Boerinnenkoor genoemd werd en de
eerste repetitie plaats vond
in de plaatselijke boerenbond. Over de akoestiek
werd toen nog niet nagedacht. Het eerste bestuur
bestond uit Mien Schmitz,
Anneke Hovens en Nel Geraedts – Boonen . Mien
Schmitz, nog steeds lid van het koor, viert dus ook haar 70-jarig jubileum. Het koor begon met 10
leden en de zangles werd verzorgd door meester Ewalds, koster Timmermans en zuster Coleta. De
contributie bedroeg 1 gulden per maand. In 1951 werd koster Herm Stroeken dirigent van het koor,
in 1978 Hendrik Havens. Het koor bestond toen uit 40 leden en het optreden was al lang niet meer
voor de boeren of boerinnen. Er werden begrafenismissen opgeluisterd en men zong ook bij huwelijksmissen. Iedereen lid worden van het koor. Zo als ieder koor beleefde Zang en Vriendschap in
de 70 jaar van het bestaan haar hoogte- en dieptepunten. Dieptepunten: als er een begrafenismis
gezongen moest worden voor een overleden lid. Hoogtepunten: de jaarlijkse uitstapjes, de televisiemis vanuit Tegelen, opname van de film Hemel op Aarde te Leut in België, Ceciliaviering, huldiging van de jubilarissen en de missen met Pasen en Kerstmis. Bovendien wordt er ook veel buiten
Belfeld gezongen, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen en tijdens het ziekentriduüm.
In 1982 was er zelfs een ledenstop, het repetitielokaal was te klein. Eerst werd er op het oksaal
door het mannen kerkkoor geoefend, daarna ook door Zang en Vriendschap. In 1994 nam Hendrik
Havens afscheid van het koor. Jan Vugs werd dirigent en Jan van Ginkel de organist. Door een
ongeval moest Jan Vugs zijn dirigentschap in 2006 opgeven, Pieter Janssen nam deze taak over.
In hun 70-jarig bestaan blijkt dat de dirigenten zeer trouw waren aan de vereniging. In 1995 werd
voor de eerste keer gezamenlijk met het kerkkoor het Cecilia feest gevierd. Op deze Cecilia avonden worden door de leden verschillende voordrachten opgevoerd en ook dit heeft een hoog niveau.
Door de 70 jaar van hun bestaan loopt een rode draad, namelijk de kleding van het koor. Veel is
hierover gediscussieerd. Natuurlijk wilde men zo goed mogelijk voor de dag komen. In 1974 was er
toch een doorbraak, er werd stof gekocht voor de mouwen, de stof voor de jurk was niet voorradig.
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We nemen aan dat ze niet alleen met de mouwen aan gezongen hebben. Zo voor en na werden er
al missen gezongen met het mannenkoor en in werd besloten om de koren samen te voegen. Dit
bleek geen slechte zet. Het herenkoor bestond nog uit 12 zingende leden, dit was erg weinig. Inmiddels wordt er in de Hamar gerepeteerd. Zang en Vriendschap heeft 52 leden die met pijn en
moeite plaats hebben onder de toren. De dames moeten echt een heel dringende reden hebben om
afwezig te zijn en meestal zijn ze dan ook voltallig als er een mis gezongen moet worden. De dames
staan te popelen om zaterdagavond de mis te zingen. Het koor heeft weinig verloop, dat blijkt wel
uit de vele jubilarissen die
jaarlijks met de Cecilia viering gehuldigd worden. We
moeten Zang en Vriendschap ook niet zien als een
kerkkoor; zij zingen alles,
zelfs licht – klassieke muziek. Er zijn uiteraard ook
dames van buiten Belfeld
actief binnen dit koor.
Voor het jubileumjaar 2017
zijn de nodige activiteiten
bedacht. We mogen het
tipje van de sluier niet oplichten maar de leden komen volop aan hun trekken.
Nog even wachten dan
stort het koor zich in een bruisend jubileum jaar. Zang en Vriendschap is veel meer dan een koor
dat in de kerk zingt, het is sprankelend fris en heeft nog ideeën genoeg tot het 100 jarig bestaan. Zij
doen hun naam alle eer aan. Zang dat is de hoofdmoot maar men besteedt ook veel aandacht aan
de onderlinge vriendschap. Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met een van de koorleden
en wordt u ook lid van een schitterend koor.
Har
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De mooiste tuinen
Ieder jaar reikt de projectgroep Belfeld groen moet
je doen prijzen uit voor de mooiste tuinen in ons
dorp. De Dorpsraad vindt dit belangrijk omdat
mooie voortuinen bijdragen aan de leefbaarheid
van Belfeld. De jury, bestaande uit Jo Peeters en
Karel Smits, heeft de afgelopen maanden weer diverse malen een rondgang door het dorp gemaakt
om alle tuinen te beoordelen. Dit jaar vond de bekendmaking van de winnaars plaats tijdens de opening van de kermis.
De winnaars van 2016 zijn:

Middelgrote tuin: Sjaak en Gonny Kessels-Dings,
Wilhelminastraat 12

Grote tuin: Maria Gartz, Schoolstraat 131

Kleine tuin: Mien en Justus Karis, Schoolstraat 121
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Good gedoan
Frank Poels:
Tijdens de onthulling van het Urbanus-kunstwerk
op het Stevensplein was er nog een speciaal moment van aandacht voor dhr. Frank Poels. Uit handen van plaatsvervangend burgemeester Stephan
Satijn ontving Frank de Orde in dienst van OranjeNassau. Dik verdiend voor zijn lange staat van
dienst voor de Belfeldse gemeenschap.

Leon Gubbels:
Op 18 september 2016 j. l. werd tijdens de najaarsmarkt in Belfeld door
burgemeester Scholten de “Venlose kanjer” uitgereikt aan dhr. Leon
Gubbels uit Belfeld. Deze waarderings onderscheiding wordt alleen uitgereikt aan bewoners uit de gemeente Venlo, welke zich langdurig en
vrijwillig voor de gemeenschap hebben ingezet. Al 23 jaar lang organiseert Leon de najaarsmarkt, die in de wijde omtrek bekend staat als een
goed georganiseerd evenement.
De opbrengst van deze markt gaat geheel naar goede doelen. Zijn
echtgenote Bella staat altijd achter hem en werkt ook mee. Met nog
een aantal vrijwilligers, komt het steeds weer tot een goed resultaat.
Dhr. Gubbels is ook nog actief bij de Nierstichting. Zijn gezondheid is al
jaren niet optimaal maar desondanks gaat hij maar door. Leon, je hebt deze kanjer verdiend.

Pedro Keltjens:
Pedro Keltjens is officieel 37 jaar actief als hulpverlener voor het
Rode Kruis, afdeling Belfeld. Eigenlijk is hij al veel langer betrokken bij het Rode Kruis, maar omdat hij in de beginjaren te jong
was om te worden ingeschreven, staat de officiële teller op 37
jaar.
Tijdens sportevenementen en vastelaovendactiviteiten in het
dorp staat Pedro als hulpverlener altijd stand-by. Sinds 1999 is
hij ook algemeen bestuurslid bij het Rode Kruis in Belfeld. Naast
de hulpverlening en zijn bestuursactiviteiten is Pedro ook
kartrekker bij het werven van leerlingen op de lokale basisschool
voor de cursus Jeugd EHBO A. Hij maakt de Belfeldse jeugd op
deze manier al op jonge leeftijd enthousiast voor EHBO.
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Verheulke van de sjlechter
Körsmis is um, as se de deur van de kamer get hel toe treks huurs se de baum ruusele. De naolde valle op het rotspapeer en aaf en toe mieterd t'r auch nog eine bol oët umdet dae genne
haajvas mier van de naolde haet.Van de letste restjes, wat van het körsaete euver is, wet ôs mam
toch nog get te make wat smak. Het gooi-je servies met bestek geit wir de kas in, in de gôij kamer. Achter det servies met bestek zit ein verhaol. Det waas "heilig" veur ôs mam. Op de ein of
angere manier waar heur det zoë dierbaar det ze d'r nog zuuniger met um ging as met pap (bewiese van spraeke). Dök haet ze verteld det det servies met bestek in de oorlog begrave haet
gelaege in de haof in geloë, wao weej toen woende. Zeej waas bang det de pruuse heur det angers aaf zouwe neeme. In mien herinnering sting det servies altied prominent in de kamerkas te
prônke en kwaam d'r allein oët beej biezongere gelaegeheden. Wie ôsse pap en ôs mam het
tiedelijke veur het iewige hadde verruild, sprooke weej as kinger aaf det iddderein get oët meugde zeuke woë hae speciale herinneringe aan had. Ich goof aan det ich gaer det servies met bestek wou hebbe, en heb det auch gekrege. Net as beej ôs thoes vruuger, kump auch det servies
beej ôs allein met speciale fiësdaag op taofel. Het rüp beej mich den altied fijne herinneringe op
umdet, wannier det servies op taofel sting, d'r altied get te viere waas. En typisch, ôs dochter
haet al aangegaeve det het 't servies wilt hebbe as weej ôs pap en mam gaon opzeuke. Enfin,
good servies en bestek in de kas, aafwas aan de kank en de gôij kleier hange boëte aan de draod
um te luchte. Het ganse hoes krieg wir 'n poetsbeurt want het nie-je jaor steit veur de deur. Maar,
wie hel de baum auch ruuselt, dae blief staon toet dreej keuninge. Ein paar daag later zoogs ze
in ens ôs mam met ein groëte komp in de aanslaag. Melk, mael, pruumkes (roeziene) en 'n stevig
kloprieske . Beslaag veur waofels woort gemak. Ein stevige geet-iezere pan kwaam op ens te
veursjien met zonne lange steel, en besting oët twie dezelfde deile welke aan elkaar vas zoote
met sjanier.
Vief of zes waofels kôste den geliek gebakke waere. Hertjes waofels. De pan ging aope, invette,
besjlaag t'r in, pan toe en den op 't veur. Het waas de kunst om good in te sjatte nao hoevuul tied
desse de pan mosde umdrei-je um de waofels geliekmatig gaar te kriege. Maar man, wat rook
det den lekker in hoës!!! Stapels waofels woorte gebakke en bewaard onger enne sjoene aafdruughanddook. Maar veur det 't niej jaor waas waar dae stapel toch al flink gesjlonke. Aad jaor
waas den auch gezellig beej ein zitte, spelle, of 'n kaertje legge, waofels en get angers lekkers
met wet te drinke.Um twelf oor winsde se elkaar zalig niej-jaor en kreege we vruchtebowl (vuul
klein gesneeje (inmaak)fruit wat op vuul zôkker waas gezatte met wien) Niej-jaorsdaag ginge we
beej elkaars kammeraoj op bezeuk um zalig niej-jaor te winse en woorte de nuedige waofels en
drenkskes verorberd. Het nie-je jaor is begôs. Allei Joep, dreej keuninge is gewaes ruum de
baum en stal op zoëdet de kamer gedaon ken waere,zaet mam. Ich haol de doeze wir van de
zölder, pak de beelden in krantepapeer en doon de böl truuk in heur doës. Het gefroemelde rotspapeer striek ich get glad umdet ich det het volgend jaor missjien wir ken gebroeke. Den, de
baum oët de eimer en nao boëte. De naolde valle vanaaf de kamer, door de gank, nao boëte.
Mam is t'r op det moment neet zoë bliej met. D'r ligge mier naolde in hoes as det t'r nog aan de
baum zitte. Nog zon herinnering, op dae daag kreeg ich altied de stofzuiger in de heng geduuj-d.
Now zien de fiesdaag ech um !!
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Afscheid pastoor Dautzenberg
In het weekend van 15 en 16 oktober jl. heeft pastoor John Dautzenberg onder grote belangstelling afscheid genomen van de parochiefederatie Tegelen/Steyl/Belfeld. Hij was er sinds 1997 werkzaam; eerst in
Tegelen en Steyl. Vanaf 2005 kwam daar ook de Sint Urbanus parochie
in Belfeld bij.
Met ingang van november is pastoor Dautzenberg door de bisschop
benoemd tot deken van Maastricht en pastoor van de parochies Sint
Servaas en Anna/ Lambertus. Pastoor Dautzenberg was onder meer de
oprichter van het Victor Fonds, waarmee kansarme mensen hulp geboden wordt.
Ook behaalde hij regelmatig het (landelijke)
nieuws met bijzondere initiatieven zoals het project “Kerk en Kroeg” en zijn strijd tegen de uitzetting van de Afghaanse vluchteling en parochiaan Ali.
Vanuit de dorpskrant wensen wij pastoor Dautzenberg alle goeds toe in zijn nieuwe functies
en woonplaats Maastricht.

Wijkagent Wiel Belemans
Mijn naam is Wiel Belemans en ik heb meer dan 40 jaar ervaring
bij de politie. Ik ben sinds kort uw wijkagent. Door de jaren heen is
deze functie erg veranderd. De wijkagent van vroeger was zeer
veel zelf in de wijk en werd daar ook geheel voor vrijgesteld door
de politie. De wijkagent van nu is 'de spin in het web'. Hij of zij
doet in principe dezelfde dingen als voorheen, maar moet die anders organiseren. Mijn collega's en ik signaleren, onderzoeken en
analyseren en kiezen vervolgens voor de juiste aanpak. Het signaleren en aanpakken gebeurt in samenspraak met collega's en
partners buiten de politie. Denk hierbij aan dorps- en wijkraden,
de gemeente, centra voor alcohol- en drugproblemen (CAD),
scholen en woningverenigingen. Wijkagenten hebben namelijk
contact met heel veel instanties en afdelingen binnen de politie.
Bij de meest recente reorganisatie zijn er opnieuw wijkteams gemaakt. Mijn collega's en ik richten
ons op het gebied Belfeld; Steyl en Tegelen. Dit houdt in dat wij extra aandacht hebben voor deze
gebieden en hier ook surveilleren.
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H. Hartbeeld in Belfeld hersteld
In 1940 werden ook een aantal Belfeldse jongelui opgeroepen voor militaire dienst in verband met het dreigende oorlogsgevaar. Op 10 mei 1940
vielen de Duitsers inderdaad ons land binnen. Enkele dagen later moest
Nederland capituleren voor de overmacht. De Nederlandse soldaten hebben met beperkte middelen flink verzet geboden en dat kostte veel Duitsers en Nederlanders het leven. Alleen al rond de Maaslinie sneuvelden
133 Nederlanders en 284 Duitsers. In totaal verloren binnen een week
ruim 5000 soldaten het leven; het aantal gewonden was nog veel hoger.
De Belfeldse groep kwam er echter goed vanaf, want niemand was gesneuveld of ernstig gewond. Het leven hernam min of meer zijn gewone gangetje,
wel maakten de Duitsers nu de dienst uit. Belfeld had op 01-01-1940 slechts
2156 inwoners, waarvan 1147 mannen. De oud-gemobiliseerden uit het dorp kenden elkaar allemaal
en realiseerden zich dat ze eigenlijk nog goed uit de slag waren gekomen en besloten , uit dankbaarheid voor die betrekkelijk goede afloop, een monument op te richten. De keuze viel op een H.Hartbeeld , dat geplaatst zou worden bij de kerk op de hoek Rijksweg-Urbanusweg. De Duitse overheersers hadden hier geen bezwaar tegen en in 1942 werd het beeld geplaatst tussen de kerk en het
kerkhof. Een plek waar alle Belfeldenaren geregeld voorbijkwamen.
Het beeld werd gemaakt bij Russell-Tiglia in Tegelen. Het ontwerp was van Hub Hendriks (1928-1997)
en de uitvoering gebeurde door Victor Sprenkels (1878-1959). De hoogte van het beeld is 2,10 meter.
De sokkel is ongeveer 1 bij 1 meter en 50 cm hoog. Het is een staande Christusfiguur van terracotta.
De rechterhand zegenend uitgestrekt, de linkerhand ligt op het hart. Het beeld werd geplaatst op een
vierkantig bakstenen voetstuk, waarop een keramische plaquette met tekst is bevestigd. Er staat:
					10 mei 1940
					
Dank voor onze redding
					Belfelds oud gemobiliseerden
De Belfeldse kerk werd in de laatste oorlogswinter geheel vernield, maar het H.Hartbeeld was nagenoeg onbeschadigd . De kerk werd afgebroken en het beeld bleef “alleen” achter. Jarenlang werd de
gymzaal van de jongensschool aan de Schoolstraat gebruikt als noodkerk en in 1951 was de nieuwe
kerk aan de Irenelaan gereed. In 1956 besloot de gemeenteraad om het H.Hartbeeld te verplaatsen
naar een plantsoentje in de buurt van het Groene Kruisgebouw, in het centrum van het dorp. De vereniging van oud-gemobiliseerden bestond toen al niet meer en de gemeente ging het beeld beheren.
In 1999 werden er voortdurend vernielingen aangericht en toen heeft men het beeld verplaatst naar
het kerkhof aan de Kerkhofweg. In plaats van een sokkel van bakstenen kwam er nu een betonnen
voetstuk. Polychromeur W.Timmermans heeft de handen gerenoveerd en het beeld beschilderd.
In 2014 bleek het beeld in zeer slechte staat te verkeren . De vrijwilligers die het kerkhof onderhouden
trokken aan de bel bij de gemeente Venlo. Die besloot financiële middelen beschikbaar te stellen voor
een renovatie. Het beeld werd overgebracht naar de loods van de Belfeldse brandweer en daar heeft
Jan Lucker uit Tegelen ruim 50 uur gewerkt om alles weer piekfijn in orde te brengen. Met Pasen viert
de Rooms Katholieke Kerk het feest van de verrijzenis van Christus. In de Goede Week van 2016 vond
ook in Belfeld een verrijzenis plaats, namelijk die van het Heilig Hartbeeld op het kerkhof …….. .
Wim van Diepen.
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Kan Doen in Tegelen, Belfeld, Steijl en op de Heide
Bemiddeling en begeleiding bij het werk in de buurt
KanDoen bemiddelt en begeleidt buurtbewoners bij het meedoen met (onbetaald) werk in de eigen
buurt. Speciaal voor mensen die om verschillende redenen wat extra ondersteuning nodig hebben.
Bijvoorbeeld omdat ze een lichamelijke beperking hebben of psychische problemen. Of omdat ze al
lange tijd thuis zitten en niet meer gewend zijn aan contact met anderen. Op dit moment zijn zo'n 20
medewerkers al aan de slag via KanDoen. Zo zijn er een aantal KanDoen medewerkers actief bezig
met het opruimen van zwerfafval in hun buurt. Door dit werk zijn ze meer betrokken bij hun wijk en
leren zij hun buurtbewoners beter kennen en de buurtbewoners hen. Het professionele team van
KanDoen bestaat uit een aantal coaches met een achtergrond in de zorg of ervaring als jobcoach. De
coaches zorgen voor begeleiding en bemiddeling bij geschikte werkzaamheden. Ze zijn actief en
zichtbaar in de wijk en daarbij staat de samenwerking met de buurt steeds centraal. De begeleiding
op de werkvloer wordt meestal geboden door vrijwilligers, die zelf ook de handen uit de mouwen
steken.
Hoe werkt het?
Na aanmelding word je uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met een van onze coaches. Als het
klikt, word je ingeschreven en ga je samen kijken wat past bij jou. Dat kunnen werkzaamheden in
groepsverband zijn, maar je kunt er ook voor kiezen om individueel ergens aan de slag te gaan. Daarnaast bespreken jullie wat je in de toekomst graag zou willen. Jouw stip op de horizon. En wat je zou
kunnen of willen leren op weg daar naartoe.
Klusteam
Behalve dat er wordt gewerkt in een prikkelarme omgeving, is er ook een klusteam dat klusjes in de
wijk opknapt of onderhoud doet aan een gebouw. KanDoen concurreert niet met bedrijven. De klussen worden vrijwillig gedaan door bewoners uit uw eigen wijk. Voorbeelden van klussen die wij aannemen zijn: tuinwerkzaamheden zoals snoeien, schoffelen en onkruid verwijderen. Eenvoudige klussen in huis zoals schilderen, gordijnenrails ophangen enz.. KanDoen doet geen gespecialiseerde
klussen. Daarbij staan de deuren open voor initiatieven vanuit de wijk. De klussen worden gedaan bij
bewoners die dat zelf niet meer kunnen en ook niet de mogelijkheid hebben om hier iemand voor te
betalen. Er wordt hierbij zorgvuldig gezocht naar afstemming en samenwerking met andere organisaties, zoals de Algemene Hulpdienst en Burenhulpdienst. Als er een klus bij u wordt gedaan, wordt er
ook gevraagd wat u terug kunt doen. KanDoen vraagt geen geld maar een tegenprestatie. Zo kunt u
bijv. een taart bakken, iets ondernemen in een Huis van de Wijk, boodschappen doen voor een buur
of samen met iemand eten die eenzaam is.
Interesse?
Stuur dan een mail naar: kandoentegelenbelfeld@huisvandewijk.nl of loop binnen bij het Informatie
en Adviespunt in jouw buurt. Telefonisch kunt u contact opnemen met Imke Hermens: 06-29560237
of Judith Hanraths: 06-22224695.
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Samen Winnen Belfeld
Onder de noemer “Samen Winnen Belfeld” hebben een aantal bestuurders van Belfeldse
sport- en cultuur verenigingen gesproken over mogelijke samenwerkingsverbanden.
Deelnemende verenigingen zijn K.O.W. Belfeld, de vrijwilliger Brandweer, Scouting Belfeld, Carnavalsvereniging de Belhamels, Beugelvereniging DOS, Vocalgroup Ringfield, Mannenkoort MalMaas Zengers, Tafeltennisvereniging TTV ’t Belke, voetbalvereniging Belfeldia, Harmonie Kunst na
Arbeid, commissie zaalsport stichting de Hamar, schietvereniging de Grensstreek en de Dorpsraad.
De komende maanden zullen de Samen Winnen deelnemers concrete plannen voor samenwerking
uitwerken. De eerste prioriteiten liggen op de volgende gebieden:
• Samenwerking in cultuuractiviteiten en de droom van ‘de Cultuur Raad Belfeld’.
• Het gezamenlijk werven en behouden van vrijwilligers voor structurele (bijvoorbeeld bestuurswerk), maar ook voor incidentele activiteiten)
• Het aanbieden van flexibele lidmaatschappen
• Het opstellen van uniforme waarden en normen bij alle verenigingen en basisschool de KOM.
MIJN
• Elkaar regelmatig ontmoeten bij formele en informele bijeenkomsten. Zo zijn enkele malen per
jaar vergaderingen van “Samen Winnen Belfeld” gepland en was de eerste netwerkborrel voor
bestuurders in de jungle van KOW op vrijdag 25 november jongstleden
De eerste concrete afspraken die de deelnemende verenigingen hebben gemaakt zijn:
• Het bijhouden van een gezamenlijke activiteiten kalender op Belfeld.nu, zodat verenigingen
vroegtijdig inzicht hebben in activiteiten van andere verenigingen. Hiermee kan dan rekening
worden gehouden bij het plannen.
• Het opzetten van een Facebook pagina, dat zal gaan dienen als het primaire communicatie middel naar de Belfeldse gemeenschap. Deelnemende verenigingen kunnen hier activiteiten aankondigen, vrijwilligers werven en resultaten van de samenwerking communiceren.
Doet jouw vereniging nog niet mee, maar heb je wel interesse? Laat dan een berichtje achter op de
Facebook pagina van Samen Winnen Belfeld.
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Recept: cappuccinomousse
Cappuccinomousse (4 personen)
Ingredienten:
500 ml geklopte slagroom
125 ml vanillevla
1 stick espresso oploskoffie
1 theelepel cacaopoeder
Keukenspullen:
4 glazen
sateprikker
1. Spatel van de slagroom luchtig door de vanillevla tot een egale mousse en verdeel over de glazen of kopjes.
2. Bestrooi de mousse met de oploskoffie. Maak met een satéprikker krullen door de mousse zodat een marmereffect ontstaat. Verdeel de rest van de slagroom erover en bestrooi met de cacaopoeder.
Bewaartip:
Je kunt de mousse 4 uur van tevoren bereiden. Bewaar afgedekt in de koelkast en bestrooi vlak
voor serveren met cacaopoeder.
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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
Stichting Wel.kom 077 - 326 66 66
Actief op het brede terrein van welzijn en activering
Postbus 656, 5900 AR Venlo
Website: www.welkom.nl
Dorpsraad Belfeld: dorpsraadbelfeld@hotmail.com
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