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Beste
dorpsgenoten,

Het is half april en we zijn gewoon
getrakteerd op een paar fantastische
zonnige dagen, genieten! Het kan dan
ook niet uitblijven dat DE vraag der
vragen gesteld gaat worden. U weet
wel de vraag waar niemand nee op
zegt, de vraag waarop iedereen zit te
wachten, de vraag die ook hier in huis
gesteld werd. “Gaan we barbecueën?
Heerlijk op een lekker relatief warme
dag buiten eten, dat is toch ultiem
genieten. Oké later op de dag koelt
het nog net iets te veel af, maar
een trui of vest en misschien wel
een kampvuurtje bieden voldoende
warmte.
Tussendoor is er nog tijd genoeg
om deze editie van de Dorpskrant
in de steigers te hijsen. We nemen
afscheid van onze vaste bezorgers
van de Dorpskrant, familie Krantzen,
maar niet getreurd wij zorgen ervoor
dat u ons vertrouwde blad toch op
de deurmat zult vinden. In deze
editie komt badminton vereniging
BC Goodluck aan het woord, stelt
Herman van den Eertwegh zich voor
en leest u enkele nieuwtjes en oude
verhalen uit het dorp.
Op naar een heerlijke barbecue
zomer, ik ben er klaar voor!
Stephanie Kox

Efkes veursjtelle

7

Carnaval

8

Woonwenz

10

Column

Hopelijk zet het nu dan toch echt door

Dit speelt er momenteel door het hoofd van Harie. De dag dat Harie dit artikel schrijft, 11
maart, kan men naar aanleiding van de weersvoorspellingen eindelijk hopen dat de lente in
aantocht is.
De knoppen van sommige struiken en bomen staan op springen. Ze willen ons zo spoedig mogelijk
het mooiste frisse groen laten zien wat mogelijk is. Voor veel mensen is de prachtigste tijd van het
jaar met rasse schrede in aantocht. Plaatselijk krioelt het van de sneeuwklokjes en de hyacinten.
Nog een paar dagen volop zon en we zingen uit volle borst: “als de lente komt dan schenk ik jou
tulpen uit Amsterdam”. Ja, het weer heeft ook uitwerking op het gemoed van de mens. Het is
toch veel leuker om wakker te worden met het gezang van de merel of een sijs of meesje. Zelfs het
eentonig gekoer van de duiven klinkt nog als muziek in de oren. Heel wat anders als het gekras
van de kraaien dat we zo wat de gehele winter in de oren hadden. We hebben dagen gehad dat
het echt 24 uur regende. “Dao sjiks ze nog genne hongk door” was wel begrijpelijk. Maar na zo’n
dag kan het alleen maar beter. De vastelaovend hebben we ook achter de rug. Wat mogen we trots
zijn op de deelnemers van de optocht hier in het durp. Mooi, humoristisch en actueel, wat willen de
talloze toeschouwers nog meer. Boven al mogen we er ook trots op zijn dat vastelaovend rustig is
verlopen. Dat het gebruik van de koppijntabletten naar een hoogtepunt steeg met deze drie – vier
of vijf feestdagen bevestigt alleen maar dat het goed is geweest.
Minder prettig was dat het inbrekersgilde meende dat er in Belfeld veel te halen is en was. Veel
inbraken en pogingen tot inbraken werden in de donkere winterdagen gepleegd. Af en toe konden
de heren inbrekers niet wachten en werd hun beroep overdag uitgeoefend. Voor degenen die zoiets
van dichtbij mee maken is het emotioneel een zware aanslag. Men kan het huis natuurlijk in een
vesting ombouwen met camera’s, bewegingsmelders voor lampen en dergelijke maar als ze binnen
willen komen dan lukt het ze toch wel. Vroeger werd er wel eens gelachen als Oma vanuit de keuken
de hele straat in de gaten hield, en als er iets buitensporigs gebeurde zag zij het wel. Het spienze
was in die tijd tot een kunst verheven. De tijd die men nu aan de computer zit, stonden ze vroeger
achter de gordijnen. De sociale controle was dat in die tijd. Ging de buurman wat erg vaak naar de
buurvrouw, binnen een paar uurtjes was het dorp te klein.
Momenteel is buurtpreventie erg in. Buurtbewoners maken afspraken en mocht er iets verdachts
door de buurt bewegen dan worden de buurtgenoten hiervan in kennis gesteld. Waar buurtpreventie
wordt toegepast is dat waarneembaar door bordjes. Harie hoopt dat Belfeld spoedig door de
hoeveelheid bordjes zo afschrikt voor deze bendes dat ze ons niet meer aandoen op hun rooftochten.
Maar beste mensen, neemt u iets waar bij u in de straat waarbij u bedenkingen hebt schroom dan
niet de politie te bellen ( 0900-8844 ). Beter drie keer te veel gebeld dan een keer te laat.
Als Harie deze tekst op papier zet, staan de verkiezingen nog voor de deur. Harie zal de
verkiezingsstrijd missen. Drie weken gratis cabaret op de televisie, heerlijk toch. Vorige keer kregen
we er nog 1000 euro voor van een partij maar deze keer moeten we het helaas met niets doen wat
dat betreft, Maar ja andere beloftes zijn er nog genoeg gedaan, die zoals gebruikelijk voor een groot
gedeelte in de ijskast belanden. Harie weet dat dit niet erg sympathiek klinkt maar beste mensen
hopelijk gaat u wel stemmen. Het zou toch wel geweldig zijn als Belfeld 75% opkomst zou hebben
met deze landelijke verkiezingen. We zetten dan het dorp aardig op de kaart. Misschien knapt onze
zeer geliefde Julianaboom met deze gedachte nog op en is de wereld weer in orde.
Harie
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Actualiteit van het Huis van de Wijk in Belfeld
Open Inloop (ontmoeting voor iedereen)
Steeds meer mensen vinden de gezelligheid en varen
wel bij het samen bezig zijn met tal van activiteiten.
Sinds de uitgave van het boekje “ Welkom in het Huis
van de Wijk Belfeld” is het bezoekersaantal weer gegroeid. Door initiatieven van dorpsbewoners breidt ook
het activiteitenprogramma zich uit.
•

•
•
•

•

De culturele groep heeft een mooi programma samengesteld. Wilt u genieten van Marokkaanse
koekjes of bent u geïnteresseerd in henna-tekenen,
kom dan vrijblijvend op maandagmiddag binnen lopen.
Linedance vindt plaats op woensdag morgen. Wilt u
niet mee dansen maar wel van countrymuziek genieten, kan dat natuurlijk ook. De koffie staat klaar.
De meiden van Belfeld leren weer breien en haken,
geïnteresseerd? Bel met 077-4753269
De vrijwilligers hebben weer een gevarieerd jaaractiviteiten-programma samengesteld denk bijv.
aan muziek, bbq en vele thema-activiteiten zoals de
Franse vakantieweek.
De biljart- en kaartontmoetingsactiviteit in De Hamar
is een beregezellige morgen maar kan nog wat rikkers gebruiken! In de locatie De Hamar zullen
in de toekomst vaker activiteiten gaan plaatsvinden vanuit de Open Inloop.

Kijk voor deze en alle andere activiteiten regelmatig op de site van Belfeld.nu en like onze facebook
pagina Huis van de wijk Locatie “t Prônkeppelke. Het Huis van de Wijk neemt deel aan het project
“Samen Winnen” en is bijzonder ingenomen met dit initiatief van de Dorpsraad dat de samenwerking en de samenhang in Belfeld in grote mate verhoogt.
Bewonersondersteuning
In de afgelopen periode is Herman van den Eertwegh als bewonersondersteuner gestart, hij volgt
Karlijn Versteegen op. Voor verder informatie verwijzen wij naar het informatie boekje Huis van de
Wijk Belfeld.
Buurt- en Bewonersnetwerk
Vier keer per jaar vindt er een overleg plaats waaraan alle Belfeldenaren kunnen deelnemen. Heeft
u ideeën die u graag gerealiseerd zou willen zien? Dan kunt u deze op het buurt- en bewonersnetwerk overleg bespreken. Denk dan bijv. aan het opzetten van een Repaircafé of een ontmoetingsactiviteit voor ouders met jonge kinderen. Wilt u graag een evenement opzetten of hulp bij een
straatfeest? De bewoners ondersteuner is altijd aanwezig bij het buurt- en bewonersnetwerk overleg en kan u op weg helpen. Heeft u ideeën die de leefomgeving ten goede komen zoals het opknappen van perken of braakliggende terreinen: u bent welkom om ze te bespreken. Heeft u zelf
geen thema’s die u wilt bespreken maar bent u wel geïnteresseerd in de actuele dorpsthema’s?
Frank Poels, voorzitter van het Buurt en Bewonersnetwerk, nodigt u van harte uit voor deelname
aan dit overleg.
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60-jarig jubileum Badmintonclub Good Luck
Voor het ontstaan van Badmintonclub Good Luck gaan we terug naar het
jaar 1956. In Tegelen was al een badmintonclub actief, BC Olympia. Rackets werden door spelers van deze club gekocht bij sportzaak Kuntzelaers. Deze sportzaak besteedde het bespannen en repareren van de badmintonrackets uit aan Jan Faassen uit Belfeld. Jan Faassen had een kleine
boekenwinkel met aanverwante artikelen en verkocht daarnaast ook badmintonrackets.
Op initiatief van de heren Wiel en Piet Kuntzelaers werd er ook in Belfeld gestart met een badmintonclub.
De eerste leden waren o.a. Jan en Geraldine Faassen, Sef Smeets en Karel Brauer. De wedstrijden werden in eerste instantie nog gespeeld op straat maar al vrij snel kon men terecht in de danszaal van ’t
Bergske. Met linten werd een veld uitgezet en door enkele ervaren gastspelers uit Tegelen uit te nodigen
was Belfeld klaar voor de badmintonsport.
De toenmalige eigenaar van het Bergske, Sjeng van Schell, heeft de naam Good Luck bedacht. In die
tijd was Rock en Roll in opkomst en werd er vaak na het spelen gedanst op de klanken van Bill Haley
die klonken uit de Juke Box. Snel breidde het ledenaantal zich uit en vond op 22 november 1957 de
officiële oprichtingsvergadering plaats waarin Jan Faassen als eerste voorzitter werd gekozen.
In die periode was het gezelligeheid troef en stonden de resultaten op een laag pitje. Soms moest er door
activiteiten in ‘t Bergske uitgeweken worden naar Het Witte Paard. Verandering in locatie kwam er na
lang onderhandelen met de Gemeente Belfeld. Er werd toestemming verkregen om gebruik te maken
van de gymnastiekzaal op de Schoolstraat. Wel moest de vloer, die bestond uit waaibomenparket, eerst
speelrijp worden gemaakt. Toen dit was gebeurd, mede dankzij de hulp van veel leden ,werd er serieus
getraind door de Hay Manders die tevens tot voorzitter was gekozen.
De spelers gingen deelnemen aan de competitie en de eerste positieve resultaten lieten niet lang op zich
wachten. Het ledenbestand was inmiddels aangegroeid tot circa 30 leden en vele schoonheden waren
lid van de vereniging. Dit was vooral te merken aan de Belfeldse jeugd die in grote getalen kwam kijken
naar alle mooie dames in korte rokjes.
Vooral de conditietraining, gegeven door Nol Kurstjens, liet zien dat men de training serieus opgepakte.
Ook het eerste clubblaadje en het eerste clubembleem, gemaakt door Paula Derks, werden geboren. De
eerste jeugdleden, waaronder Toon Saris, kwamen bij de vereniging .
Op de trainingsavonden werd er limonade verkocht om de kas te spekken. De verkooppprijs was 50 cent
en de inkoopprijs 18 cent. Een kleedlokaal was er niet. Men kleedde zich om achter een gordijn en de
heren moesten wachten tot de dames klaar waren. De petticoat was in die tijd een geliefd kledingstuk bij
de dames en door dit ruimteverslindend kledingstuk was er vaak geen plaats voor de heren om zich om
te kleden. Een douchegelegenheid was ook niet aanwezig.
Nadat Nol Kurtstjens eerst het roer had overgenomen kwam Maria Kranten in 1962 bij de vereniging en
zij zette alle ervaring, die ze had opgedaan bij de korfbalclub, in voor onze vereniging. Zij werd spoedig
voorzitter en de vereniging, die toch in de tussentijd leden had verloren, kwam weer tot bloei. In 1966
groeide het ledenaantal naar 40 leden. Een ongekend aantal daar men slecht kon beschikken over 1
speelveld. Er werd deelgenomen aan de competitie al moest er zelfs een dame worden geleend van een
andere vereniging om het team compleet te maken. Vaak ging men met de bromfiets naar Weert of
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Maastricht om wedstrijden te spelen. Getraind werd er op twee avonden in de week en op zondagmorgen. Zo kwam het 10-jarig jubileum in zicht wat werd gevierd middels een Kerstviering in de houten
school op de Prins Frederikstraat. Gevolgd door een feestavond bij Café de Boer met toepwedstrijden
voor de heren en kienen voor de dames.
In 1969 werd Maria Krantzen als voorzitter opgevolgd door Karel
Brauer. Door te weinig beschikbare uren in de zaal werd een ledenstop ingevoerd. Er waren op dat moment 43 leden. In hetzelfde jaar
kwam ook weer een clubblaadje uit en financieel ging het goed met de
vereniging. Enkele andere belangrijke feiten uit die tijd waren de reis
naar Monchengladbach met bezoek aan de operette “Die Czardfurstin” en de verkiezing van de sportman/vrouw van het jaar. De eer viel
te beurt aan Margriet Didden. De jarenlange trainingen gingen vruchten afwerpen en het eerste team van Good Luck behaalde in het seizoen ‘69/’70 het kampioenschap in de 2e klasse district Limburg.
Inmiddels bestond de club 15 jaar. Hoogtepunt van dit jubileum was
een verblijf van een aantal leden in Neuwied (Dld.). Het jeugdteam,
bestaande uit Wil Simons, Corry Geurts, Jan Geurts en Jan Smeets,
werd kampioen in ‘71/’72. Daarna volgde enkele moeilijke jaren omdat de Badmintonbond de sportzaal afkeurde voor wedstrijden en er
moest worden uitgeweken naar Steyl. Het leden aantal daalde en recreatief spel vierde de boventoon. Toen de Gemeente Belfeld besloot een gemeenschapshuis en sportzaal te bouwen, De Hamar, diende een grote verandering zich aan. Op 19 september 1977 kon voor de
eerste keer gesport worden in de nieuwe zaal en binnen de korte keren groeide het ledenaantal naar 80
leden. Er werd uitgebreid van 3 naar 4 speelvelden.
De vereniging werd weer lid van de Bond. Het 20-jarig jubileum volgde en werd gevierd bij De Eekhoorn op camping Maalbeek. Een nieuwe embleem werd ontworpen en
er werd een technische commissie opgericht. In 1982
volgde het 25-jarig jubileum. Hierna werd de aandacht
verlegd van recreatief naar prestatief . De trainingsuren
werden uitgebreid, net als het trainersbestand bij de jeugd.
Successen bleven dan ook niet uit, vele kampioenschappen werden behaald en het eerste team speelde tweede
klasse landelijk. Jeugdleden, getraind door o.a. Tom en
Marleen Hodselmans, namen deel aan Limburgse selecties en diverse malen werd een jeugdlid Limburgs Kampioen. Na vele succesvolle jaren met zelfs ledenaantallen
van 150 ontstond in jaren ’97, het jaar van het 40-jarig jubileum, een groot verloop van vooral jeugdleden
en bestond de vereniging enkele jaren later alleen nog maar uit senioren. Vanaf 2007 is weer actief gestart
met een jeugdgroep die inmiddels weer is uitgegroeid tot 35 jeugdleden, het eerste team gaat komend
seizoen seniorencompetitie spelen en we hebben ook dit jaar weer 2 Limburgse Kampioenen in ons midden. Daarnaast zijn we in 2014 gestart met Dynamic Tennis. Een voor Belfeld nieuwe sport die zeker onder
senioren zeer goed in de smaak is gevallen. Inmiddels staat ons ledenaantal op 100.
Na in 2007, onder voorzitterschap van de huidige voorzitter Monique Houben, een mooi 50-jarig jubileum
te hebben gevierd zijn wij enorm trots op ons 60-jarig jubileum en dit zullen wij dan ook op zaterdag 8
juli a,s, middels een familiedag, uitgebreid vieren.
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Weetjes
Buiten bewegen bij de Hamar
Fitnessen is leuk, maar buiten sporten blijft het aller-leukst. Maar een echt goede combinatie van
conditietraining en krachttraining is buiten niet te vinden. Ja, er waren vroeger trimbanen, maar die
zijn allang verdwenen omdat het als concept tekort schoot. In Belfeld wordt momenteel veel in
groepen gewandeld en gejogd, echter men heeft niet de mogelijkheid om te werken aan krachttraining in combinatie met conditie training. Buiten fitness zou een prima aanvulling zijn op het
wandelen en het joggen. Maar ook voor ouderen is buiten fitness ideaal om aan hun gezondheid en
mobiliteit te werken. Kortom jong en oud kunnen gebruik maken van de buiten fitness. (lees meer)
Daarom is er vanuit de Dorpsraad Belfeld, samen met stichting De Hamar, gemeente Venlo en Fysio Fitness Jansen – Stammen, het idee uitgewerkt om te komen tot buiten fitness. Het plan biedt
de mogelijkheid om in de buitenlucht te gaan bewegen en aan kracht en aan conditie te gaan werken. Vanuit uitgebreid onderzoek hebben wij samen gekozen voor de firma Proludic. In de gemeente Mierlo zijn wij gaan kijken naar een opzet in de buitenlucht. Wij waren blij verrast over de
degelijke toestellen (hufterproof), gemakkelijke bediening, functionaliteit en uitstraling.
Buiten fitness zal gerealiseerd worden bij De Hamar op het Stevensplein langs het gezondheidscentrum. Zo krijgen de zaalsporters ook de mogelijkheid om als onderdeel van hun wekelijkse training, om aan krachttraining te doen. Maar deze mogelijkheid gaat natuurlijk ontstaan voor alle
sporters en verenigingen die Belfeld rijk is en voor dorpsgenoten die een fitness abonnement te
duur vinden.
Julianaboom
Tijdens het ophangen van de kerstverlichting afgelopen november werd bekend dat de beeldbepalende Julianaboom ziek is. De gemeente heeft de lindeboom in december laten controleren door
een specialist en inmiddels is duidelijk geworden dat de boom niet hoeft te worden gekapt. Wel
moet de ontwikkeling van de Julianaboom regelmatig in de gaten worden gehouden.
De gemeente heeft een zogeheten boomveiligheidsrapport laten maken. Ter hoogte van de ingerotte plek, op 2,60 meter hoogte, en op 0,60 meter boven de grond is een picusmeting uitgevoerd.
Met een picusmeting wordt aan de hand van geluidsgolven de stabiliteit van het resthout gemeten.
Uit de picusmeting is gebleken dat de restwandwaarde voldoende stabiel is om de boom te handhaven.
In het verleden is er rondom de Julianaboom regelmatig gegraven voor het verleggen van de wegen
en het vernieuwen van de bestrating. Hierdoor is het wortelpakket van de lindeboom beschadigd
en dat heeft ertoe geleid dat de boom minder weerstand heeft. Dit heeft dan weer geresulteerd in
een slechte groei, het afsterven van takken en bij beschadigingen minder kans op vergroeiing, met
als gevolg het inrotten.
Om de boom beter te laten groeien is in januari de grond rondom de Julianaboom voorzien van
meststoffen. Deze meststoffen zijn door middel van luchtdruk in lagen in het wortelpakket aangebracht. Door deze bemesting zal de boom beter gaan groeien, zodat die nog jaren kan blijven
staan. Wel zal de ingerotte plek jaarlijks moeten worden onderzocht om de veiligheid te waarborgen
en de conditie van de boom te controleren. De vermoedelijk ruim 100 jaar oude lindeboom moet
wel worden gesnoeid en het dode hout moet worden verwijderd. Hiervoor dient wel eerst de kerstverlichting uit de boom te worden gehaald.
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Efkes veursjtelle
Mijn naam is Herman van den Eertwegh, bewonersondersteuner in Belfeld sinds eind 2016.
Wat doe ik in de wijk? Het woord zegt het al: ik
ondersteun bewoners bij het realiseren van ideeën
of initiatieven. Een voorbeeld van zo’n initiatief is
“Uw Wijkbus” die u waarschijnlijk ook in Belfeld
heeft zien rijden. Vanuit een vraag uit de wijk ben ik
dit initiatief met enkele bewoners gestart.
Een ander voorbeeld is dat ik met Geert van het ‘t
Superweike en de Dorpsraad met de jongeren in
gesprek ga om in kaart te brengen welke behoefte/
wensen ze hebben en hoe we dat met hen kunnen
realiseren.
Daarnaast wordt gestart met het project “Hoe gaat
het met ons?”. Met dit project proberen we buurtgenoten te bereiken die om welke reden dan ook weinig of niet mee doen aan het dorpsleven. Hier
zoeken wij bewoners voor om mee te denken om dit te ontwikkelen. Dus als u interesse heeft kunt
u contact met mij opnemen.
Ik ben getrouwd, twee kinderen in de pubertijd, we hebben een klein campertje waarmee we graag
op stap gaan en een hond waar we heerlijke wandelingen mee maken…en ja….die hondendrol
ruimen wij op, kleine moeite.
Heeft u ondersteuning nodig bij een initiatief of heeft u een idee dat u wilt ontwikkelen dan kunt u
contact met mij opnemen : h.vandeneertwegh@welkom.nu of 0652562893. Een voorbeeld zou kunnen zijn het starten van een WhatsApp Buurtpreventie groep, om de veiligheid in de buurt nog
verder te vergroten.
Middels een WhatsApp buurtpreventiegroep is het mogelijk om met de buren in contact te komen
op het gebied van veiligheid. Tevens is de groep een extra paar ogen en oren voor de politie. Via de
groep kun je verdachte situaties delen met de bewoners om je heen en/of melden bij de politie.
Opvallende situaties waarbij je je afvraagt of ze wel kloppen; is het wel oké? Denk bijvoorbeeld aan
(vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling. Een WhatsApp-groep bestaat uit bewoners van een bepaalde straat of straten. Met het SAM fonds kun je bij
de gemeente Venlo speciale borden bestellen waarop aangegeven staat dat de buurt bewaakt
wordt met behulp van een WhatsAppgroep.
Heeft u interesse om een WhatsApp-groep te starten en heeft u hierbij hulp nodig dan kunt u contact opnemen met bewonersondersteuner Herman vd Eertwegh mail: h.vandeneertwegh@welkom.
nu , tel.nr 0652562893. In de Buurt en bewonersnetwerk bijeenkomst van Donderdag 6 april 19.30
uur in de Hamar zal dit onderwerp ook besproken worden. U bent uitgenodigd.
Herman van den Eertwegh

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

7

n

Jaargang 16

n

nr. 1

n

april 2017

CARNAV

GEFELICITEERD: 61e prins C.V De Belhamels Ron d'n iërste. 33e broëdspaar boërebroëlof: Wilbert en Wendy Hoeze
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VAL 2017

en. Getuuge: Stephan en Peggy Holtman.4e jeugboërebroëdspaar in Belvend: Luuk Hendriksen en Anniek Lemmen.
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Mededelingen
Galerie Sjer Jacobs koopt kantoorpand Woonwenz in Belfeld
Vandaag ontvangt beeldend kunstenaar Sjer Jacobs de sleutel van het pand waar fusiecorporatie Woonservice Urbanus gevestigd was. Het
kantoorpand in Belfeld stond na de fusie met
Woonwenz al enige tijd leeg. Met de verkoop
van het pand is Belfeld een galerie rijker.
Galerie Sjer Jacobs in Tegelen ervoer dat logistieke- en parkeerproblemen toekomstige plannen in de weg stonden. Met de aankoop van het
pand aan de Schoolstraat 2 te Belfeld voorziet
de kunstenaar volop mogelijkheden, zowel binnen als op het buitenterrein. Daarnaast ligt het
pand op een prominente zichtlocatie van Belfeld. Sjer Jacobs hoopt medio september het nieuwe pand te betrekken. Tot die tijd blijft Galerie
Sjer gehuisvest op Grotestraat 65a in Tegelen.
Toegevoegde waarde voor Belfeld
Frank van Engelen, directeur-bestuurder van Woonwenz, is verheugd met de verkoop van het lege
kantoorpand. ‘Het voormalig kantoorpand stond nu bijna een jaar leeg. Met de komst van kunstenaar Sjer Jacobs is er een passende oplossing gevonden, die van grote toegevoegde waarde is
voor Belfeld.’
Fusiecorporatie Woonservice Urbanus is altijd zeer nauw betrokken geweest bij de Belfeldse gemeenschap en heeft de afgelopen zestig jaar een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van
het dorp. Per 1 januari 2016 fuseerde Woonservice Urbanus met Woonwenz.

Woonwenz beëindigt het spreekuur in Belfeld
Vanwege het beperkt aantal bezoekers beëindigt Woonwenz per 1 april aanstaande haar spreekuur
in Huis van de wijk ‘t Prônk-eppelke te Belfeld. Woonwenz denkt haar huurders in Belfeld beter van
dienst te kunnen zijn door hen, indien gewenst, persoonlijk te bezoeken. Alle huurders zijn inmiddels geïnformeerd.
Huurders kunnen telefonisch of per email contact opnemen met de klantenservice van Woonwenz
om een afspraak te maken op een voor hen geschikt tijdstip.
Verkoop voormalige kantoorlocatie Beeldend kunstenaar Sjer Jacobs heeft de voormalige kantoorlocatie, aan de Schoolstraat 2 te Belfeld, van fusiecorporatie Woonservice Urbanus per 28 maart
2017 aangekocht om zich daar te vestigen. Kunstenaar Sjer Jacobs houdt daarnaast ook zijn galerie aan de Grotestraat in Tegelen aan.

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

10

n

Jaargang 16

n

nr. 1

n

april 2017

Het mysterie van eine trouwringk
Belvend, mei 1998
Er waare ens…..nae, nae, det is ut begin van ein sjprookje
en det is dit verhaol besjlis neet. Dit verhaol is gebaseerd
op waor gebeurde taatsache. Dus…...op eine daag zóote
An en Frans sjmorges aan de ontbijttaofel. En zoe as gewuënlik waas die taofel verzéen van allerlei good grei. Det
is kaasje vur Frans, alhoewel d’r zelf neet zoé gaer kiës it.
“Frans, aet neet zoë vuël, sjtraks gaon weej werm aete en
daobeej, dink ouch maar ens aan diene bóek!”
“Och, och, vrouw, as det ’t inssigste probleem is, den
heufse neet te klage, maar ich heb ein grôttere zörg.”
“Wat is d’r den, bösse weer gevalle, haese piën met plasse, haese d’r wir ein jeukplek beej gekreege, ...dôw... dôw
maks mich gans..……”
“Zêgk, wat dinkse waal neet van mich, ich veul mich vandaag gans good, maar miene trouwringk….”
“Wat is dao mei?
“Dao is niks mei, ich bön ‘m allein kwiët!”
“Det mense tog neet Frans, wannier haese det gemerk?”
“Jao, nôw, ônger ’t aete, toen ich mich die bôtterham met
sjink in de môngk sjtook.”
“Frans, ich kên neet mier aete, ich môt dae ringk, ’t bewiës
vur mier den 50 jaor huwelik, gaon zeuke.”
An ging de keuke óet en begôs op good gelök in eur sjlaopkamer te zeuke. Laejke aop, laejke toe, kesje aop, kesje
toe, maar zeej kôs, ondanks ’t aanrope van de Heilige Antonius, niks vinge. Nao ein kèteer ging An maar wir trük
nôw de keuke en zoog det Frans doëdgemoedereerd de
krant zóot te laeze.
“Jao, maar, Frans, dôw bös mich ein nut menke, kôm dôw
ouch ens mei zeuke, per sjlot van raekening is det diene
ringk!”
Wao zeej ouch maar in hóes zôchte………..genne ringk.
“Och, och,” zaet Frans, “wat het huis zoek maakt, brengt
het huis weder.”
“Laote weej det maar haope, want dae Heilige Antonius is
volges mich op vakansie. Ich heb 'm al minstens tien kiër
toegesjpraoke!.”
Dao veel Frans get in. Jao, hae dach d’r tog waal aan,
maar leet det neet direk aan Anneke merke.
“Mesjiens bön ich dae ringk in ’t häöfke verlaore. Ich heb
vanmorge de bloome gesjpöt. Door det kaje water zien
mien vingers zeker dunner gewaore en is dae ringk van
mien hangk aafgevalle."
Same ginge ze ’t tuintje in. Gelökkig waare de buure neet
boe-te. Jao wat môsse den zêgke. ’t Is ouch ein raar gezich asse twié aaj luuj paniekerig tösse de sjtrúuk zúus
kraoze. Gelökkig gen buure boe-te, maar jammer genôg
niks gevônge.
In de laop van de daag kwaame d’r regelmaotig minse euver de vloer en idderein kreeg det verhaol van de verlaore
ringk te huëre. Den woort d’r wir gezôg, maar gen resultaat
Door al det geprakkezeer en al die raodgaevinge van ang-
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ere, kwame zeej op ’t idee det dae ringk waal ens ônger
de zangk van de tuin kôs ligge. Maar ja, gangk mer ens
zeuke, wao môsse beginne. Zeej besjloote öm dochter
Riet ens te belle, want de jônges van Riet hadde zôn dingk
öm grei ônger de grôngk te vinge. Riet vong ’t ein urgent
geval en het zou Ger direk met dae metaaldetector sjteure.
En inderdaad, in minder den ein zuch sjtinge zeej achteröm. Riet waas tog maar mei gekômme, want per sjlôt
van raekening ging ’t heej öm ein toekomstig erfsjtök.
“Det haet miene Ger zoë gevônge. Geej môt ens weite wat
dae allemaol oét de grôngk haet gehaold.”
Riet waas tog waal hiel trots op zien menke. Det kôsse
ouch hiel good zéen aan de manier van rôngklaope, zeker
as d’r minse vurbeej kwaame.
Ger zien gezich waas ouch ein en al vrolikheid. Hae had de
metaaldetector nag neet aan gezatte of hae huërde al ein
bekend tuënke. Hae zoog zich al, in gedachte, dae ringk
óetgraave en vol trots det kleinoëd aan zien sjoënvader
euverhandige, maar det veel taege. ’t Waas maar ein
bröske van ein beerfles. Det had natuurlik eine van die
eige jônge, Piet, Jos of Thijs, sôndaags met frühsjoppe
tösse de bloome gegoeijd.
Ger leet zich neet óet ut veld sjlaon en op aanwiezinge van
zien vrouw Riet ging hae, wie eine richtige mienevaeger,
driftig verder. ‘t Apparaat piepde aan alle kangkte. Man,
van alles kwaam dao oét de grôngk: bröskes, naegel, eine
sjleutel, krölsjpelde, eigelik allemaol rotzooi waose niks
aan heis, laot sjtaon eine goude trouwringk. Nag neet ens,
dao hei dae Ger sjtiekum aangedach, ein kosbaar aad
muntje.
“Gistere heb ich rotzooi van die plante in de GFT-bak gesjmete, mesjien lik d’r dao waal in,” zei Frans hiel vurzichtig in de richting van de twië sjpeurnaze.
“Pap, det heuf vur ôs gen probleem te zien,” zei Riet en ‘t
had al de GFT-bak midde op de plaats umgekiep.
“Mao, Riet, wat duise nôw?” zei Anneke.
En dao woort wir verder gezôg tösse de blaajer en de
maaije. Frans en An ginge maar nao binne, want dae sjtangk waas neet te harde. Vanachter ut kamerraemke
keeke zeej nao die twieje óet Tegele.
“As d’r maar genne mins naeve kump, wat môt dae waal
neet dinke.”
“Och, och,” zaet Frans, “die meine den det weej ein opvanghóes vur zjwervers zien gesjtart.”
“Jao, maak d’r maar grapjes euver, die dóon ’t waal vur
dich, zitse alwir te puzele!”
“Weej kênne niks vinge,” reep Riet door ’t raam, “ich gaon
dae troep maar oprume.”
Jônge, jônge dat waas nag ein hiel werk, maar óeteindelik
hadde An en Frans ein sjoën plaetske d’r aan euvergehaje.
Toen die twië weg waare, gingen An en Frans maar wir ens
in hóes zeuke.
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“Dae ringk môt heej in hóes zien, det kên neet angers,”
woort door beide gedach.
‘t Bleef neet beej dinke. In de sjlaopkamer, want ut vermoede bleef det dae ringk dao tog waal môs ligke, woort ’t
ganse bed aafgebraoke. Ein paar zök en ein vettige ôngerbôks kwaame ze taege, maar genne trouwrink. De Heilige
Antonius waar nag sjteeds neet trük van vakansie en wie
zeej ouch prakkezeerde, zeej kôste dae ringk neet vinge.
Zeej beslote den ouch maar met zeuke op te haje. Dit had
genne zin en trouwens in ’t uterste geval kôste zeej nag
altiëd met vaderdaag eine nieje ringk aan de kinger vraoge.
Naodet alles wir in de oorsjprônkelikke sjtaot waas trük gebrach, vông An waal detse ein tas kôffie verdeend had. Nao
de ierste sjlôk koffie, kreeg zeej eine geweldige inval. Of det
nôw door de koffie of door Ôzze Lieve Hier kwaam, det wet
An nag sjteeds neet, maar ’t waas eine geweldige inval.

“Frans, wetse nag….Frans….Frans…zet dae tillevisie get
zaagter, lúuster tog ens, dich intereseert niks!”
Frans keek dao tog waal efkes van op, det waas meines.
Toen het geluidsniveau in de kamer ein dusdanig piël had
bereik, kôs Anneke de oplossing van het mysterie van de
trouwringk gaeve.
“Wetse nag, toen weej nao Wies en Dré ginge vur de verjäördaag van René, des dôw zôn dieke vingers heis?”
“Jao, jao, det weit ich nag, ich heb dae ringk toen op ’t
nachkesje gelag.”
“Jao Frans en ich heb dae ringk daags d’r nao in det duëske van de sjliepsesjpeld gedaon, den ut heuf maar opgeruëmd te zien.”
An vloog nao de sjlaopkamer en kwaam inderdaad met de
trouwringk trük.

Buurtpreventie
Het wordt weer mooi weer! Heerlijk, lekker de deuren en ramen open! Maar pas op, want
vooral in de zomermaanden krijgt de politie veel meldingen en aangiftes van insluiping of inklimmen op klaarlichte dag in woningen, scholen, kantoren en verzorgingstehuizen. De werkwijze van de insluipers is even simpel als doeltreffend.
Wijkagent Wiel Belemans en wijkmedewerkster Stefanie Korten lichten toe: ”Zij weten dat veel mensen in de zomerperiode hun ramen en deuren overdag open laten staan. Terwijl u bezig bent in de tuin
of even, vijf minuutjes naar boven gelopen, slaan de daders hun slag. Via de achterdeur/schuifpui, een
geopend raam of door op het balkon te klimmen, zien zij kans snel naar binnen te glippen. Vervolgens
grijpen ze de portemonnee van de keukentafel. Of uw laptop of mobiele telefoon. Alles wat van
waarde is en zo voor het grijpen ligt, verdwijnt in hun zakken.”
Als ze betrapt worden door de bewoners hebben ze altijd wel een smoes bij de hand, “Bijvoorbeeld
dat ze op zoek zijn naar iemand. Ze deinzen er trouwens ook niet voor terug om iemand te bedreigen
als ze overlopen worden. Voordat u het goed en wel in de gaten heeft, zijn ze weer weg en mist u
naderhand uw dure spullen.”
Verzekering keert niet uit bij insluiping!
“Onze waarschuwing aan u is: wees er alert op dat dit kan gebeuren. Vooral laat in de middag en
vroeg in de avond. Laat deuren en ramen waar u geen zicht op heeft, al is het nog zo’n warm weer,
niet open staan. Sluit ook uw schuur goed af, dure (brom)fietsen en gereedschap zijn gewilde artikelen voor een insluiper”.
Mocht u een onbekend persoon op verdachte wijze in uw omgeving rond zien lopen en u vertrouwt
het niet, bel dan de politie! Noteer kentekens en bijzondere kenmerken. En tot slot: houd er rekening
mee dat de verzekering niet altijd uitkeert bij insluiping. In de polisvoorwaarden leest u wat voor uw
situatie van toepassing is.
Uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw wijkagent? Kijk op onze Facebookpagina: Wijkteam Tegelen, Belfeld en Steyl #PVB of vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. Automatisch verschijnen dan
naam en foto.

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

12

n

Jaargang 16

n

nr. 1

n

april 2017

Verheulkes sjlechter Jos
Twelf oor, wie enne hazewingk nao hoes. De jas vleug op de kapstok en ich sjuuf snel aan op
mien plek aan taofel. Neet lunche, maar gewoën middag aete wao ôs mam de ganse morge
aan gewerk haet.
Auch pap sjuuf aan, en det helt in det begôs ken waere. Maar iers "De Engele Des Heere baeje". Eine
baejt vur en de res baejt nao.
De taofel is gedek. Idder eine telder met laepel, mets en versjet. We beginne met snadsele soep (soep
getrokke van vaerkesknökskes en dao hiel vuul greunte en gesnipperde staakboene in). Den, in dezelfde telder, de kaetels met braodwors, petatte, roëd moos en saus natuurlik, waere op toafel gezatte. Vers roëd moos gesneeje met zo'n kromp moosmets. Doo mos 'n stök moos veur de boëk
haai-je en dao met det kromp mets naeve op snie-je.
Den, wir in dezelfde telder, yoghurt. Oët zo'n groëte glaze fles met brei-je nek welke waas gesjlaote
met 'n blauw zilverpapeerke. Um det draaf te kriege mosde midde in det papeerke duuje en leet den
los van de rank. De soeplaepel waas auch toetjeslaepel. Soms kreege we ranja of grenadine in de
yoghurt. Den deed se de telder extra good oëtjsjerre en soms (meugde neet) woor ter aafgelek.
Zoë, het middaagaete waas nao binne gewerk en idder ging verder met zien taak. Weej moste altied
met de aafwas helpe. Mam aafwasse, eine aafdruuge, en eine wegzette (truuk zette op de gooi-j
plaats in de kas). Waas ôngertösse al ein oor, en um half twië begos de sjoel wir. De jas wir aan en
truuk nao sjoel.
De gemeinte waas met de drekswage rônk aan 't gaon. Bert van Naus aan 't steur en Wim Rievers,
Miechels, Frits Geraads leepe d'r achter en môsde de iezere drekseimer aan de waage hange en met
enne hendel umkiepe. Elk hoeshaai-je haet zonne eimer. Zonne gegalvaniseerde iezere eimer wao
Belfeld in geständs stong en bes zwaor waas. Ken mich veur stelle asse het ganse dörp gehad haajs,
en al die eimers in de heng hads gehad, det ze den de piep laeg hads.
Pliessie Hansen (de müts) kump mich taege en maant mich um op de stoep te gaon laope. Den in ens,
paaf, paaf,.!! Sjaakie waas op mich aan 't sjeete. Sjaakie, dae woënde beej de fam. Warmerdam op
de sjoelstraot en het syndroom van down had. Sjaakie, dae d'r altied netjes en verzorgd op sting
(respect veur de fam. Warmerdam) en in gans Belvend gekend waas. Hae is dök gewaopend met eine
bessem um de stoep veur heur hoes en sjoel sjoen te vaege. Auch is hae kingk aan hoës beej de
börgemeister. Lupse um in de waeg of euver ziene pasgevaegde stoep, wuurt t'r waal ens "kwaod"
of begint op dich te sjeete. Sjaakie, idderein kent um en idderein rüp op um. Sjaakie is 'n "stökske"
Belvend.
In det ich op Sjaakie truuk sjeet, geit de bel wir en mot ich renne um op tied in de rij te staon. Truuk
de klas in wao we beginne met sjrieve. Wat had ich dao de sjurf aan. Ich ben links, en det meeg schjienbaar neet. Telkes as ich aanstalte maak um links te sjrieve, tik Truus mich op de vingers. Oëteindelik ben ich rechs gaon sjrieve, maar heejdoor waal 'n sjlech handsjrif. Matje Tieuwe is auch links,
maar is det vol blieve haai-je. Sjienbaar is det ein aafwieking asse links bes. Maar ja, Einstein waas
auch links.
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Bombardementen tijdens de 2e Wereldoorlog
Direct na de bezetting van Nederland door de
Duitse troepen vielen al in de nacht van 11 op
12 mei 1940 bommen op grensplaats Kaldenkirchen (D).
1 augustus 1942
Groot bombardement op de Duitse stad Düsseldorf, ongeveer 65 kilometer over de grens. Veel
schade in Belfeld en omgeving. Een bom treft
een schip dat van Steyl uitgezien voor de sluis
ligt. Er vallen 3 doden.
9 april 1943
In Kaldenkirchen wordt een munitietrein getroffen. De vlammen zijn zo hoog dat de de nachtelijke hemel helemaal verlicht is. Een vliegtuig
wordt achtervolgd en onderschept. De piloot laat
zijn bommen vallen. Deze komen bij de spoorwegovergang in Geloo bij “het kapelke” terecht.
De kapel wordt helemaal weggevaagd. De bomen rondom zijn afgedraaid en weggeslingerd.
Wonder boven wonder is het Mariabeeld nauwelijks beschadigd. Broeder Gentianus van de paters van Steyl heeft het in zijn werkplaats opgeknapt. De pastoor van Belfeld wil spoedig een
nieuwe kapel bouwen, maar krijgt geen toestemming van de NSB-burgemeester van Belfeld.
Een afgedankte wagon dient dan voorlopig als
kapel.
15 augustus 1944
Het vliegveld van Venlo wordt rond het middaguur door bommenwerpers aangevallen. De geallieerden beginnen met een massaal offensief tegen de belangrijkste vliegvelden van de Duitsers.
Een regen van bommen valt over de omgeving
van Venlo. Op dat moment werken daar Belfeldse boeren. Zij hebben die dag de verplichting van
de Duitse bezetters om daar “Spanndienste” te
verrichten. Zij moeten allerlei werkzaamheden
doen en daarbij gebruik maken van hun eigen
paard en wagen. Zo werkt er ook die dag de
knecht Keltjens van de “Patershoof”. Zijn ouders
en de paters maken zich ongerust. Gelukkig
meldt knecht Keltjens zich ’s middags om 4 uur
met de mededeling dat hij ongedeerd is. Wel is
de kar helemaal vernield en het paard is op hol
geslagen naar de stad Venlo en inmiddels weer
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opgehaald. Het front van de Geallieerden rukt
op. In september/oktober heerst er een goede
stemming onder de burgers…we zijn bijna bevrijd. Helaas is de tegenstand van de Duitse troepen groter dan verwacht. Er gaat heel veel militair autoverkeer over het veer bij Steyl, omdat de
brug van Venlo door overbelasting van twee
Duitse tanks is ingestort. En het veer in Kessel is
gezonken. Op 6 november 1944 wordt er veel
brugmateriaal aangevoerd bij de Maas in Steyl.
De brug wordt echter niet gebouwd, omdat achteraf blijkt dat het Maasgebied er niet geschikt
voor is. Wel ligt er bij de boerderij van Jetten aan
de Maas in Belfeld voor enkele dagen een brug,
maar die wordt op 9 november 1944 afgebroken.
11 november 1944
Het veer tussen Kessel en Reuver zinkt wegens
overbelasting. Hierbij komen 14 mensen om het
leven, waaronder 4 mensen uit Belfeld.
Bron: Zur Geschichte von St. Michael in Steyl
analecta SVD – 51 - Analecta= bloemlezing, korte
verhalen. Opmerking: bij het veerongeluk in Kessel zijn zeven Belfeldse mensen om het leven gekomen.
6 januari 1943
"Ôzze pap", Frans Simons, moet op last van de
Duitse bezetter gaan werken in een dakpannenfabriek te Breitscheid (Ruhrgebied). Gelukkig
kan hij om de zoveel tijd even naar huis komen.
Met de trein tot Kaldenkerken en dan met de
fiets naar Belfeld. In zijn overjas heeft een van zijn
zussen 2 grote lange binnenzakken gemaakt. In
één kan heel groot brood in en in de andere 24
eieren.
Op 9 september 1944 vlucht hij naar Belfeld en
moet daar dan regelmatig onderduiken in de gebouwen van Janssen-Dings. De Duitsers verplichten steeds meer mannen tot de Arbeitseinsatz. Veel mannen reageren niet en zodoende
worden er regelmatig razzia's gehouden. Vandaar dat Frans en zijn broer Henk een schuilplaats in de ringoven van Janssen_Dings hebben
gemaakt. Zakken gips worden in het vierkant
opgestapeld tot aan het gewelf van de oven. Via
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een opening aan de bovenkant van " de gipsenmuur" kunnen ze hun schuilplaats betreden. Zij
zijn trouwens niet de enigen; meerdere Belfeldse
jongeren hebben daar een onderkomen gevonden. Zo krijgen ze onverwacht gezelschap van de
neven Piet en Joep Simons, kinderen van Bèr Simons, een oom van Frans en Henk. Deze twee
neven moeten zich eigenlijk ook bij de Duitsers
melden en omdat thuis de situatie te onveilig is,
vluchten zij naar de fabriek van Janssen-Dings.
Daar treffen ze ook Leo Loven met zijn vader. Beiden zijn op zoek naar een veiligere plek, ook omdat ze ook nog een onderduiker uit Amsterdam in
hun midden hebben. Na enig speurwerk vinden
ze de schuilplaats van Frans en Henk en nemen
hier hun intrek. Op een dag gaat de moeder van
Frans op een veilig moment naar de fabriek om
de jongens van eten te voorzien. Tot haar grote
schrik ziet zij dat de Duitse soldaten de zakken
gips aan het afvoeren zijn. Verschillende lagen
zijn er al afgehaald. Bijna is het zover dat ze kunnen zien dat er een ruimte achter zit. Als oma
denkt dat de jongens spoedig ontdekt zullen worden, stoppen de soldaten met het opladen van de
zakken. Zo kan een grote tragedie uitblijven. Inmiddels is het Duitse leger bezig zich nog meer
terug te trekken. Steeds meer soldaten komen
aan de Belfeldse kant van de Maas. Zij worden
ondergebracht in de gebouwen van JanssenDings, want de productie van de dakpannen ligt
stil. Hierdoor wordt situatie van de onderduikers
niet veiliger. Ze besluiten dan hun schuilplaats te
verlaten en via een sluipweg gaan ze terug naar
hun ouderlijke woning en houden zich daar, indien nodig, verborgen voor de Duitse soldaten.
bron: o.a. Piet Simons (zn. Bèr Simons 18860329)
Belfeld 1944-1945
Evacuatie
De geallieerden bereiken Zuid-Nederland. 5 Sept.
1944 Dolle Dinsdag, bevrijding van Breda. Op 14
september wordt Maastricht bevrijd. De opmars
van de Geallieerden gaat gestaag door. De Maas
als natuurlijke frontlinie en het nieuwe aan te leggen verdedigingsstelsel langs de Nederlands
Duitse grens (de vele restanten van de bunkers
langs de grens in Reuver en van de bunker in
Maalbeek zijn nog stille getuigen) leidden er toe
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dat het front langs de Maas zou verlopen. Vandaar de aankondiging van de evacuatie. De Duitse grensplaatsen worden al eerder geëvacueerd.
Kaldenkirchen in november 1944. Later zouden
pas de Nederlandse grensplaatsen volgen.
September 1944
Oproep in Ruiver voor mannen van 16 tot 40 jaar
voor graafwerkzaamheden (verdedigingsstelsel)
aan de Maas. Sjanse: het dialectwoord voor het
graven van loopgraven en tankgrachten, schanswerkzaamheden. Onderduikers (minstens 18) op
kloosterboederij “St. Leonhard” Belfeld. Burgemeester Harbers ondergedoken bij de Paters van
Steyl. (Politieke redenen, tegenwerken van het
“ronselen” van Nederlandse Arbeidskrachten. In
november vallen de eerste granaten.
27 november 1944 Razzia in Belfeld
Ondergedoken of nog niet aangemelde mannen
werden opgepakt om in Duitsland te gaan werken. Veel Belfeldse mensen zoeken onderdak in
de kelders van de Leonardushoeve, Arnoldushoeve, Theresiaklooster, Aloysiusschool en van
de pannen- en buizenfabrieken. Deze tijd is ook
een tijd dat er een schaarste aan voedsel komt.
De Duitse overheerser begint met het rekwireren
(opeisen) van voedsel, het veebestand van o.a.
de Leonardus- en de Arnoldushoeve (sept. ’44).
Er is een evacuatiedreiging tussen 24 nov. ’44 en
28 febr. ’45. Hier en daar zorgde het Duitse leger
voor een plaatselijke ontruiming. Zou de maatregel door de SS afgekondigd worden, dan zou dat
het hele bezette Limburg ontruimd worden.
Waarom zijn Belfeld en Tegelen de dans ontsprongen?
Er kwam geen afkondiging van de SS. Aanvankelijk werden (vanwege het oprukkende front van de
geallieerden) de dorpen en steden ten zuiden van
Belfeld en Tegelen ontruimd. Later verplaatste
het front zich meer naar het noorden (slag om
Arnhem). Toen werden de plaatsen ten noorden
van Belfeld en Tegelen geëvacueerd. Mede door
onderhandelingen van de paters van Steyl en de
vele schuilplaatsen in Belfeld en Tegelen en omdat de oorlog een andere wending aannam, is het
nooit tot een evacuatie gekomen.
Bron: Tegelen, Steyl en Belfeld 1944/’45 een
heemkundig onderzoek.
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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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