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Beste
dorpsgenoten,

Na een heerlijk voorjaar en een niet
al te beste zomer, kan ik nu eind
augustus toch zeggen, poeh wat is
het warm vandaag! Even langs de
boekenkast neuzen om een goed
boek uit te zoeken en dan installeer
ik mij vandaag voor eventjes in de
tuin. Want naast schrijven is lezen
een grote hobby voor mij. Ik verslind
dunne boeken, dikke boeken, nonfictie en fictie (een beetje magie kan
geen kwaad toch?) en kan uren in
andermans verhalen ronddwalen.
Heerlijk!
Maar ook het schrijven van verhalen
en artikelen doet mij veel deugd. En
daarom begonnen wij weer met veel
plezier aan de tweede editie van de
Dorpskrant. Deze keer staat de krant
weer boordevol verhalen van en voor
u. Het jubileum van C.V. de Belhamels
en van de Algemene Hulpdienst
wordt uitgebreid uitgemeten. Ook
stellen we aan u voor visueel
ontwerper Albert Kiefer, die prachtige
tekeningen maakt. En staat er een
stukje van de Heemkunde vereniging
en de Landelijke burendag voor u in
de krant.
Geniet nog even, met een goed boek,
van deze mooie dagen!
Stephanie Kox
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De herfst is met rasse schrede in aantocht. Plaatselijk krioelt het nog van de sneeuwklokjes en
de hyacinten. Het is nog net augustus als we plaats nemen voor het beeldscherm om wat aan
het papier toe te vertrouwen. Afdrukken van de terrasstoelen zijn al langzaam van het zitvlak
verdwenen en de wekker heeft zijn zomerreces weer achter de rug.
De dagen worden al merkbaar korter en het beste van de zomer zullen wij inmiddels wel gehad hebben.
Een zomer die eigenlijk totaal neutraal was , ja af en toe wat aan de droge kant voor de tuinliefhebbers.
Misschien ook opvallend door zijn plensbuien die je binnen enkele tellen drijfnat maken.
Het ligt in ieder geval niet aan de opwarming van de aarde volgens het opperhoofd van Amerika. En
dat zijn natuurlijk de mensen die je kunt ”vertrouwen.” Door hem krijgen we toch maar geweldige
uitzendingen op de tv, alleen het vertrouwen in de politiek is tot het nulpunt gedaald. Ongelooflijk, wat
hij vandaag nog groen vindt, dat is morgen al weer rood. Je weet niet wat je aan dat kereltje hebt.
Maar dat dit voor gevaarlijke situaties kan zorgen daar is Harie heilig van overtuigd. En dan hebben
we het nog niet over Noord-Korea gehad. Twee heren met bijzonder korte lontjes en allebei erg
machtswellustig. Eigenlijk moeten we hier niet te lang bij blijven stilstaan. Er zijn meer sjoenere dinge
op de waereld den slechte. Laat ons het hierbij maar houden. De kermisdagen naderen met rasse
schreden. Vroeger het enige verzetjes in het dorp.
Als op woensdag de eerste kermiswagens in het dorp arriveerden, stond de plaatselijke jeugd vol
ontzag toe te kijken. Wat waren dat sterke stoere bruingebrande kerels die de zweef – carrousel, rups
en botsautootjes opbouwden. Droegen ze ook nog eens een tattoo en dan was het plaatje compleet.
De sterkste belhamels oet het durp werden wel eens gevraagd of ze wat vrijkaartjes wilden verdienen.
Als je dit aandurfde dan was je pas echt een bikkel, je vrienden met minder ”muuskes” onder de
mouwen keken met vol ontzag toe. En natuurlijk hoopte je altijd dat je ook van die vrijkaartjes, van
toen uiteraard je beste vriend, kon profiteren.
Ja, het kermisgeld was schaars en het bezoek dat eigenlijk dit bedrag op moest krikken had zo’n
koedeljach kinderen zelf bij zich, dat het behelpen was. En dat werd ook gedaan. Binnen een halve
dag wist de helft van de lagere school dat in de witte fietspompjes die op de fiets zaten een ringetje
zat dat geld waard was. Dit ringetje paste in de gokautomaat. In die tijd zijn er heel wat fietspompjes
uit elkaar gedraaid. In de trant van “practizere kump van erme luuj”, maakten we er toch nog een
leuke gezellige kermis van. orry fietseigenaren, ik hoop dat deze misdaad verjaard is.
Harie is om het netjes te zeggen nou niet de grootste kunstkenner. Graag wandelt hij wel een museum
binnen om al het schoons te bekijken. Niet dat werk waar ze een compleet A-viertje bij moeten
hangen om het één en ander bij uit te leggen.
Dus het werk van een kunstenaar en niet van een kunstenmaker. Nu heeft de gemeente in samenwerking
met het raam laten zien wat Harie hier mee bedoelt. Draadkolossen gevuld met puin moeten wij als
kunst zien. Nou dan kan Harie er nog wel een paar promoten. Draadsculpturen met hondendrollen,
containers met paardenvijgen, de laatste dreksker van Belfeld goed gevuld met huishoudelijk vuil en
links en rechts versieren met een paar originele Belvendse dreksbek. Harie geeft deze suggesties
geheel gratis, hiervoor is geen subsidie nodig.
In tante Bet stond al een artikel dat ze in Velden een eigen invulling hadden gegeven aan dit
kunstproject. Door het lichtelijk opwarmen van het kunstwerk is er een nieuw kunstwerk ontstaan van
geringe omvang. Zodoende is de kritiek op dat kunstproject alvast enorm gedaald.
Maar wat de kunst betreft: gelukkig hebben we nu Sjer Jacobs in het durp gekregen. Eindelijk iets
waar we trots op mogen zijn. Laat hem maar Groot – Venlo versieren.
Eine sjoene kermis toegewins
Harie
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Speeltuintje Nellemenkeslaan/Kollergang
Recept:
Een speeltuintje in Belfeld. Een plek waar kinderen veilig kunnen
spelen, ouders kunnen kletsen en buurtbewoners elkaar kunnen
leren kennen.
Benodigdheden:
- 3 Initiatiefnemers
- 1 eetlepel Dorpsraad
- Een scheut buurt en bewonersnetwerk
- Een bak geld
- Een heel pak doorzettingsvermogen, een lange adem mag ook!
Initiatiefnemers:
Het begon allemaal in augustus 2015 met één gedeelde wens van
een aantal buurtgenoten en hun kinderen, namelijk een speeltuintje
in de straat waar de vele jonge kinderen onder toeziend oog samen
veilig kunnen spelen en ontmoeten. Geënthousiasmeerd en volle goede moed gingen we aan de
slag. Verschillende avonden hebben we bij elkaar gezeten, om voorbereidingen te treffen en een
plan van aanpak te maken.
Dorpsraad
Als snel werd duidelijk dat we niet precies wisten hoe we dit moesten aanpakken. Na een tip van een
kennis, voegden we een eetlepel dorpsraad toe. Het mengt zich vervolgens makkelijk in het geheel.
Bij de Belfeldse dorpsraad werden onze plannen enthousiast ontvangen en men ondersteunden het
initiatief. Adviezen werden gegeven en vervolgens konden we door met de volgende stap.
Buurt- en bewonersnetwerk
Wacht niet te lang met het toevoegen van een scheut buurt- en bewonersnetwerk. Hier werden nog
meer adviezen vergaard, en waardevolle connecties gemaakt. Netwerken is een waardevolle stap
om het product te laten rijzen. Vanuit het buurt- en bewonersnetwerk trad Frank Poels al snel op als
bindmiddel van de projectgroep. Het buurt- en bewonersnetwerk blijf achter af een een waardevol
ingrediënt. Onvervangbaar en niet te vergeten.
Een bak geld
Geen project kan slagen zonder financiële middelen. Geld hebben we verkregen via het SAM fonds
en ook via verschillende potjes die de Belfeldse samenleving tot zijn beschikking heeft. Onze dank
hiervoor is groot.
Een heel pak doorzettingsvermogen
Dit ingrediënt mag niet ontbreken. Hoewel wij voortvarend van start gingen en de realisatie van een
speeltuin appeltje eitje leek, bleek de samenwerking met de gemeente een bureaucratisch en stroperig proces. Goed en regelmatig hard roeren was noodzakelijk om er voor te zorgen dat het recept
niet aanbrandde. Met vereende krachten werd vastberaden geroerd. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de toekenning van de beoogde kavel.
Resultaat
Na lang wachten is het resultaat nog lekkerder dan verwacht. Het is een fijne plek waar de kinderen
dagelijks met elkaar spelen. Ook de ouders hebben hier hun plekje gevonden en zitten vaak lekker
te klengere op ut bengske van Sjraar Brauer!
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3 x 11 jaor Belhamelboërebroëdspaar
23 oktober 1984, een speciale bijeenkomst onder aanvoering van de
Aad-Prinse en De Hölter Brök met maar één onderwerp: “Hoe verder met de Boërebroëlef in Belfeld”?
Nadat in 1978 De Hölter Brök, met Frans en Anita Boonen het allereerste
Boërebroëdspaar in Belfeld mocht presenteren, volgden achtereenvolgens Buurtvereniging de Leijgraaf, Buurtvereniging de Krômme Hook,
Buurtvereniging Helpt Elkander, Buurtvereniging Het Tremke, de MalMaaszengers en buurtvereniging De Baolenberg. Wat hadden we toen
nog veel buurtverenigingen! Helaas waren toen echter de grote verenigingen die een Boërebroëlef konden en wilden organiseren wel zo’n
beetje op. En wat nu was de vraag waarover men zich mocht buigen?
In het 4 x 11 jubileumboek van CV de Belhamels kunnen we lezen dat tijdens deze speciale bijeenkomst
in 1984, “van èrmen oozel, ein Boërebroëlefskemmissie woort opgerich”. Met andere woorden, veel keus
was er niet, maar dat het de juiste keuze was blijkt wel uit het feit dat deze commissie nog altijd bestaat
en dat de Boërebroëlef inmiddels een belangrijke plek in de Belvendse Vastelaovend heeft verworven.
In 1985 mocht deze commissie, als onderdeel van CV de Belhamels, haar eerste Boërebroëdspaar presenteren: Joop en Marie-Louise Witteveen-Schmitz; het was meteen een groot feest. Na de jubileumbroëdspaare van 1995, Jan en May van Dijk (1 x 11 ) en 2006, Tim en Anousjka Derks (2 x 11 ), mocht de
kemissie dit jaar trots haar 3 x 11e Belhamelboërebroëdspaar oëtroope. Een eer die te beurt viel aan
Wilbert en Wendy Hoezen.
In 33 jaar is er veel gebeurd en veel veranderd. De keuze in 1984 bleek wennen voor iedereen. Begrijpelijk ook als je als bestuur van CV de Belhamels opeens geconfronteerd wordt met boeren die ook een
mooie plek willen in het hele vastelaovesgebeuren. Begrijpelijk ook voor de Boërebroëlefskemissie, die
ineens onderdeel uitmaakt van een vereniging die zich tot dan toe met name gericht had op het organiseren van een vastelaovend met een prins als stralende middelpunt. Dat leidde af en toe tot wat “gesjtraevel”, maar gelukkig kunnen we nu oprecht spreken van een hele leuke samenwerking en een steeds
verdergaande integratie.
Wat in het seizoen 1984/1985 begon met een klein vast gezelschap van zo’n 25 personen is nu uitgegroeid tot een Boëregezelsjap van pakweg 80 personen. En dan tellen we de vele kinderen, die officieel
geen lid zijn, nog niet eens mee. Het is een leuke gevarieerde groep waarin jong en oud vertegenwoordigd zijn. Dat laatste is ook maar goed, hoe moesten we anders de rollen van Groëtelders invullen.
Eén van de grootste veranderingen is de overgang naar Getuuge. Waar er in het begin altijd sprake was
van Broëdsjungskes of -maedjes uit het gezelschap die het Boërebroëdspaar vergezelden, kwamen er
in 2005 de eerste Getuuge, uit het gezelschap, dat wel nog. Pas in 2006 mochten Tim en Anousjka zelf
kiezen welk stel ze aan hun zijde wilden. Hoewel… niet helemaal zelf. Ze mochten een aantal namen
noemen waaruit de keuzekemissie een keuze maakte. Tot het speciale moment waarop Broëdspaar en
Getuugen elkaar voor het eerst samen ontmoeten was het dus voor beide stellen de vraag wie het andere stel zou zijn. Nog ieder jaar is dit moment waarop Broëdspaar en Getuuge elkaar voor het eerst in
die rol ontmoeten geweldig.
Sinds 2014 kent de Boërebroëlef ook een Jeugboërebroëlef en iedereen is het er over eens dat dit een
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geweldige toevoeging is. Een aparte kemissie organiseert en regelt alles hieromtrent en kiest uit de kinderen van de groep 8 en de brugklas een leuk Jeugboërebroëdspaar. Zeker voor kinderen uit die leeftijd
is het erg spannend om samen met een willekeurig ander leeftijdsgenootje opeens volop in de belangstelling te staan. We hopen dat hiermee een nieuwe traditie ontstaan is.
Ook ten aanzien van de kleding is er het een en ander veranderd. Kijk maar eens naar de hoed van de
Broëdegom. Er was lange tijd nooit een discussie. Dat was een zwarte Boërehood. Tot in 2009. Toen
werd de hoed opeens grijs en een jaar later had de Broëdegom zelfs een Hoëge Hood. Vanaf toen werd
er niet meer gekeken wat moest, maar wat het beste paste. Ook de Toër, de boerenkap van de dames,
werd minder hoog en vaster van vorm. Nog altijd worden deze boerenkappen met de hand gemaakt door
enkele dames binnen het gezelschap.
Tenslotte nog even de Zjweijklômp, de scepter van de Broëdegom. Waar de Broëd altijd al een mooi
boeket had om mee te pronken en te zwaaien had de Broëdegom alleen lege handen en dat voelde niet
fijn. Vanaf 2000 is er een scepter. In eerste instantie een loodzwaar ding wat later gelukkig vervangen is
uit door een uit licht hout gesneden exemplaar.
Maar niet alles is veranderd.
Nog altijd zijn er de vaste rollen van Hoësmeister, zeg
maar de eerstverantwoordelijke binnen het gezelschap,
Ceremonimeister,
Börgemeister en Veldwachters.
Nog altijd is er paerd en
koets tijdens de optocht. De
grote Boërekér is helaas verdwenen. Nog altijd wordt
Hotel Café Juliana tijdens de
vastelaovend omgedoopt tot
Julianahoeve, de uitvalsbasis voor het Boëregezelsjap
en nog altijd vormt het traditionele trouwlied de basis
voor de Trouwerië.
Het Boëregezelsjap gaat mee met de tijd, maar koestert ook haar tradities.
‘t 3 x 11e Belhamelboërebroëdspaar, een feestje wat bescheiden gevierd is. Met een jubileumlogo wat
tijdens de vastelaovend overal zichtbaar was, een grote bruidstaart, maar met name een leuke feestavond voor alle gekostumeerde leden van CV de Belhamels, aad-broëdspaare, en aad- ceremoniemeisters en aad-hoësmeisters, na afloop van het seizoen. Een erg leuke opmaat naar het 6 x 11 jarig verenigingsjubileum in 2019.
Graag ter afsluiting de woorden die iedereen binnen het Boëregezelsjap kent en aan het einde van het
trouwlied tijdens de trouwerië heel hard mee blért: “Names de vèrkes en de kuüj, wat hebbe weej ein
sjoën broëlef non de juü”
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40 Jaar Algemene Hulpdienst Tegelen-Steyl-Belfeld 1977 – 2017
Al 40 jaar steekt de Algemene Hulpdienst Tegelen (AHD) een helpende hand uit. Dit heuglijke feit werd
met een grote groep vrijwilligers gevierd op zaterdag 24 juni j.l. Het vond plaats op de locatie Maashof
in de Boekend waar werd genoten van een heerlijk diner en het geheel werd sfeervol opgeluisterd door
Joekskoer Toujours uit Belfeld.
Drie vrijwilligers werden op deze avond extra in het zonnetje gezet. Mevr. B. van Bergen en Mevr. Zus
Frencken waren de afgelopen 40 jaar ononderbroken vrijwilliger bij de AHD. Mevr. Barbera Evenhuis is vanaf
2007 betrokken bij de AHD en vanaf april 2009 bekleedde zij het voorzitterschap van deze stichting. Wij zijn
dank verschuldigd aan de jubilarissen maar voor hun was in deze jaren het belangrijkste het goede gevoel, de
voldoening en het bedankje van onze ouderen, als er hulp verleend werd.
Op 24 juni vond tevens de wisseling van het
voorzitterschap plaats. Barbera Evenhuis gaf de
voorzittershamer over aan de heer Henk Brauer.
Barbera werd bedankt voor haar inzet en toewijding
en Henk werd een fijne tijd toegewenst binnen de
Hulpdienst.
Wat doet de Algemene Hulpdienst?
Met een team van vrijwilligers wordt een bijdrage
geleverd aan het verbeteren van de leefbaarheid in
Tegelen, Steyl en Belfeld in de vorm van:

Barbara Evenhuis draagt de hamer over aan Henk
Brauer.

• hulp bij het doen van boodschappen
• begeleiding naar huisarts, fysiotherapie of ziekenhuis
• administratieve hulp
• ondersteunende luistergesprekken etc. etc.

De AHD kan helpen in gevallen en omstandigheden waar hulp het karakter heeft van ‘even hulp bieden’, even
‘bijspringen’. De Algemene Hulpdienst kan niet helpen daar waar de hulp een speciale deskundigheid vereist,
bijvoorbeeld bij de verzorging van ernstig zieken.
Tevens beschikt de Algemene Hulpdienst over een Klussendienst. Ouderen en gehandicapten kunnen een
beroep doen op deze klussendienst. De klusjes kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn maar mogen niet
meer dan drie uur in beslag nemen. We denken bijvoorbeeld aan:
•
•
•

iets repareren wat stuk is,
iets verplaatsen of ophangen
klein tuinonderhoud, max. 1 keer per 3 weken, in overleg.

Kosten
In principe wordt de hulp kosteloos verleend, maar eventuele door vrijwilligers gemaakte kosten worden wel
door de aanvrager vergoed (denk hierbij b.v. aan autokosten, materiaalkosten etc.). Voor de klussendienst
ontvangt de vrijwilliger een kleine bijdrage per uur. Er wordt van uitgegaan dat de aanvrager geen betaalde
kracht kan bekostigen en zelf niet in staat is de klus uit te voeren.
De Algemene Hulpdienst voorziet nog steeds in een behoefte en levert daarbij een bijdrage aan de TegelseSteyler- en Belfeldse samenleving. Met ruim 1100 hulpverleningen in het afgelopen jaar is de AHD nog steeds
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springlevend en heel erg nodig ! Zolang onze vrijwilligers iets voor de medemens willen en kunnen betekenen
zullen we doorgaan met ons werk. Voor mensen in nood staan we altijd klaar !
Momenteel beschikt de AHD over een 30-tal vrijwilligers. Met name in Steyl en Tegelen zoeken we nog
vrijwilligers voornamelijk voor het onderhoud van kleine tuintjes. Heb je interesse neem dan contact met
ons op!
Algemene Hulpdienst Tegelen Steyl Belfeld
Secretariaat: Goenstraat 6, 5951 BC Belfeld
Telefoon: 077 373 34 27 / E-mail: info@AHDTegelenSteylBelfeld.nl
www.ahdtegelensteylbelfeld.nl

Meldpunt voor het aanvragen van hulp: 06 49 34 14 79
Op werkdagen van 9 – 12 uur
Wij zijn er voor U ….

De jubilarissen. V.l.n.r. Zus Frenken, Barbera Evenhuis, Bout van Bergen.
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Sjoëne pleatjes
van Belfeld
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Nieuwe zomer single voor Belfeldse Joyce van den Ham
Joyce van den Ham brengt een deephouse cover
uit van het nummer “Use Somebody”. De oorspronkelijke tekst is van de band Kings of Leon.
Het is haar eerste cover, eerder bracht Joyce al een
dialect single uit genaamd; wie gaer. Normaal zijn we
anders gewend van de Belfeldse, maar de zangeres
vond het ook wel eens leuk om een danceversie uit te
brengen.
In de studio van Ron van den Beuken werd “Use
Somebody” omgetoverd tot een gave deephouse
cover. Via het platenlabel e-traxx records is de single
vervolgens uitgebracht. Met Mick Vogels en David
Dunnaway werd er een videoclip gemaakt.
De nieuwe single van Joyce van den Ham is vanaf
juni uit op i-tunes en Spotiy.
Na de zomer gaat de 25-jarige Joyce van den Ham
een nieuwe uitdaging aan op het zonnige Curacao!

Schaakcursus
’t Prônk-Eppelke start met een schaakcursus en wel op 1 november. Deze zal wekelijks
plaatsvinden op woensdagmiddag in de Zonnebloem.
De cursus wordt gegeven door Piet Leenders, hij is een bevoegd schaakleraar. De cursus gaat altijd
door ongeacht het aantal deelnemers van 2 tot 40. Deelname is gratis. Opgave bij het Het Huis van
de wijk telefoon nummer 077-4753269 bij Marloes, Janneke en Heidi
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Ffkes veurstelle: Visual Designer Albert Kiefer
Ook leden van de redactie van Dorpskrant Belfeld waren de opvallend karakteristieke tekeningen van Albert Kiefer op Facebook niet ontgaan. En dus vonden we het tijd worden om
deze oud-Belfeldenaar eens op te zoeken.

Foto: Peter de Ronde, Zebra Fotostudio’s

Sinds juli vorig jaar
verschijnen er op
internet dagelijks
tekeningen
van
historische gebouwen in de gemeente Venlo en
daarbuiten. Deze
tekenaar is Visual
Designer, of in het
Nederlands, visueel ontwerper, Albert Kiefer. Voor
zijn werk maakt hij
in opdracht digitale visualisaties met de computer. Om het handwerk weer onder de knie te
krijgen startte hij met de schetsen.
Zijn vrouw, erg onder de indruk van deze tekeningetjes, was diegene die hem stimuleerde om de
resultaten van deze bijzondere schetsen online te
posten. Voor Albert zelf een stok achter de deur
om elke(!) dag minimaal één schets te maken.
Met zijn voorliefde voor architectuur en zijn oog
voor details weet hij de bebouwde omgeving als
geen ander te vangen in zijn schetsen. Het
spreekt haast voor zich dat hij veel positieve reacties ontvangt. “Regelmatig benaderen mensen
mij tegenwoordig om een schets van hun huis te
maken. Ik vertel dan ook altijd dat de tekeningen
het mooiste zijn als ze niet te groot worden, dit
heeft te maken met de materialen die ik gebruik.”
En de manier waarop hij aan die materialen
kwam is nog niet eens heel erg doordacht. “Ik
stond in de winkel bij de kassa te wachten toen
ik daar een schetsboek en fineliners zag liggen.
En daar werd mijn nieuwe ‘werk’ geboren.” Inmiddels is hij alweer 9 schetsboeken en ruim
400 tekeningen verder, maar vervelen gaat het
nog lang niet.
Voor Albert zijn de schetsen, die hij binnen het
uur voltooit, vooral bedoeld als oefening om het
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tekenen opnieuw onder de knie te krijgen. Hij
tekende sinds hij dertig jaar geleden slaagde op
de Kunstacademie nauwelijks meer en wil het
nu weer oppakken.
Van Belfeld naar Venlo
Albert Kiefer werd geboren aan de rand van het
kloosterdorp Steyl. In de beginjaren ’60 verhuisde hij met zijn ouders naar de prins Bernardlaan in Belfeld. Hier heeft hij tot in 1995 gewoond. Hij ging net zoals alle andere jongens
van dezelfde leeftijd naar de Aloysiusschool (later basisschool het Bolveld), later werden klassen gemengd en kwam hij terecht op de Theresiaschool. Na de basisschool ging hij naar de
Mavo, maar wist door hard te leren door te stromen naar de Havo en uiteindelijk maakt hij zelfs
nog zijn Atheneum af.
In 1990 verhuisde hij naar Venlo,om uiteindelijk
neer te strijken aan de andere kant van de Maas,
in Blerick. Hij is getrouwd met Niek en heeft
twee kinderen, Bodi en Ivy. Vroeger wilde hij altijd straaljagerpiloot worden, maar na zijn ervaring met ‘echte’ militairen tijdens de keuring
voor dienstplicht was deze droom vervlogen.

Van kunstacademie naar eigen bedrijf
Bij het overstappen van de mavo naar havo
werd tekenen een vak op school en werd Alberts interesse gewekt. Daarnaast vond hij alle
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B-vakken, hoe moeilijk ook, erg interessant. Toen ‘Ome Jan’
(red: Hodselsmans) een keer een klein stukje Engelse tekst
voor hem liet vertalen bij de drukkerij van het Missiehuis in
Steyl waar hij toen werkte was zijn voorliefde voor de Engelse
taal geboren. Hij kon dan ook niet wachten totdat hij op de
Mavo eindelijk het vak Engels kreeg. Tegenwoordig denkt,
schrijft èn leest Albert met name in het Engels, maar geen
zorgen ook Belfelds is nog steeds geen probleem. Na de
middelbare school ging hij naar de kunstacademie in Maastricht. En na een jaar in loondienst te hebben gewerkt startte
hij in 1990 zijn eigen bedrijf, toen vooral gericht op puur grafische werkzaamheden. In die tijd werkte hij ook mee aan een
boek over Belfeld ‘Van Eeuwwisseling naar Eeuwwisseling’,
hiervoor verzorgde hij de lay-out en de illustraties.
Geïnspireerd door MTV en videoclips van o.a. de Dire Straits
werden graphics zijn visitekaartje. Al snel gaf hij presentaties
door heel Nederland, en soms zelfs daarbuiten, over 3Dwerk. Bij een van deze presentaties zat iemand van de VPRO.
Dit resulteerde voor Albert in het maken van de 3D-animaties
voor de kinderserie ‘Zeeuws Meisje’(1995). Vanaf dat punt
ontwikkelt hij zich vooral op het visualiseren van projecten.
En de tekeningen? “Dat is even heerlijk ontsnappen aan mijn
dagelijkse werkzaamheden.”
Stephanie Kox
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Unieke regenwaterbuffer in Belfeld-Geloo
Eind vorig jaar heeft het Waterschap Peel en Maasvallei (tegenwoordig Waterschap Limburg)
een regenwaterbuffer aangelegd in de noordwestelijke oksel van de Steilrandweg-Boxhoverweg nabij de Venweg in Geloo. Wegens wateroverlast van de Belfeldse Leigraaf en de daarop
aangesloten Broekgraaf is besloten dit probleem op te lossen door de aanleg van een regenwaterbuffer, het verruimen van een duiker en het verruimen van de bermsloot langs de Steilrandweg. De buffer kan circa 2000 m3 regenwater bergen en dankzij de verruimingen kan er
meer en sneller water worden afgevoerd.
Op verzoek van de gemeente Venlo is de
buffer door middel van een cultuurhistorisch verantwoorde landschappelijke inpassing gerealiseerd. In de buffer is namelijk
een historisch element aangebracht: de
verbeelding van de Loherschans. De wallen
met de hoekschermen, het hutje en de brug
kenmerken de vluchtschans van vroeger.
De verbrede sloot aan de noordzijde verwijst naar de oude Molenbeek. Die stroomde hier vroeger namelijk ook vanuit het
Meelderbroek richting de Leijgraafweg en
vulde de grachten van een vluchtschans
die hier ooit lag.
Dat is de reden voor de hier gekozen historische verwijzing; in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)
lag hier onder de Boxhoverweg (afrit A73) de Geloër of Loher vluchtschans. Deze schans moest in
de late 16e en begin 17e eeuw helpen boerenfamilies zichzelf en hun veestapel te beschermen tegen plunderende rondtrekkende soldaten. De verspreide boerderijen waren een makkelijk doelwit
en vaak de pineut als er weer onvoldoende soldij was uitbetaald. De plaatselijke bevolking bouwde
daarom zogeheten schansen waar zij met het gezin verbleven als er bendes actief waren. Deze
schans beschermde zowel de inwoners van Geloo als van het dorp Belfeld. Het was namelijk de
enige schans binnen deze dorpsgemeenschap.
Dankzij archeologisch onderzoek dat uitgevoerd is in 2000 en 2003 wegens aanleg van de A73, is
een indruk achterhaald van deze lang geleden verdwenen versterking. Omdat aardewerk uit het
begin van de 17e eeuw in de grachten is gevonden, weten we dat de schans daadwerkelijk tijdens
de Tachtigjarige Oorlog gebruikt is. Schriftelijke bronnen over de schans ontbreken helaas vrijwel
volledig. Het rapport van de opgraving kan overigens op de website van de RCE worden geraadpleegd.
Omdat de regenwaterbuffer pal ten noorden van de opgegraven schans ligt, is voor deze historische en voor Nederland unieke invulling van een regenwaterbuffer gekozen. Het binnenterrein van
de mini-schans doet namelijk dienst als noodopvang van grote regenwaterafvoeren. Sinds begin
dit jaar verstrekt een informatiebord langs het fietspad van de Boxhoverweg achtergrondinformatie
over de functie en de bijzondere vorm van deze regenwaterbuffer.
Twan Ernst
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Even voorstellen

Nieuw lid Dorpsraad Belfeld: Geert Hovens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woon vanaf 1990 in Belfeld. Geboren en getogen in Tegelen.
Ben 66 jaar en geniet van mijn pensioen.
Ben gehuwd, 1 zoon.
Heb 43 jaar in het onderwijs en in de sport gewerkt.
Hoofdvak: Gezonde leefstijl (staat voor voeding, gedrag, sport en
bewegen).
Ben ooit begonnen als leerkracht primair onderwijs. Vrij snel gymleraar binnen de onderwijs-stichting Prisma (Peel en Maas).
Daarna gymconsulent voor primair onderwijs en de gemeente
Peel en Maas. Tevens actief geweest in 5 provinciale en landelijke
netwerken voor Gezonde Leefstijl.
In de laatste 20 jaar als docent en ontwikkelaar op Fontys Hogescholen (Eindhoven-Venlo) werk-zaam geweest.
Daarnaast ruim 25 jaar als docent bij de Atletiekbond KNAU.
En als atletiektrainer actief bij Scopias en Atletiek Helden.
Heb dus mijn hele leven met verenigingen, stichtingen en organisaties (samen)gewerkt.

En dan, wanneer je beroepsmatig stopt bij je werkgever, komt meestal een nieuwe invulling. Stilzitten is n.l. niet mijn ding. De atletiek heeft plaatsgemaakt voor intensief wandelen en mountainbiken.
De aanschaf van een pittige hond zorgt voor een dagelijkse ochtendtour van ongeveer 15 km. Ben
lid van de werkgroep Duatlon-triatlon voor scholieren (Iron-Kids) en van de “Vrienden van de survival”. De laatste groep staat voor de organisatie en uitvoering van een uitdagende survival voor de
groepen 8 van de basisschool. Dit jaar namen bijna 1100 leerlingen van 35 scholen deel.
De Gezonde Leefstijl krijgt nog een ander vervolg: als voorzitter van De Beweegbasis Limburg, die
zich o.a. bezigt met een kennisbank en de organisatie van 2 jaarlijkse studiedagen voor het werkveld. Als surveillant ben ik in bepaalde perioden actief op Fontys Venlo.
Met de laatste “aanwinst” - als lid van de DR Belfeld - probeer ik iets te betekenen voor een prachtig team, dat enthousiast en fanatiek sleutelt aan de kwaliteit van de leefbaarheid in onze deelgemeente. Mijn takenpakket is zeer divers, maar namens de DR Belfeld actief deelnemen in de organisatie Nationaal Park Maasduinen zorgt voor een extra glans. De restuurtjes gaan naar het gezin.
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Onze leuke buurt
De redactie van de Dorpskrant heeft ons,
bewoners van Aan het Broek, gevraagd
om eens te vertellen hoe je in je straat tot
de realisatie van zoiets als de vogelhuisjes of een verfraaiing van de kromgetrokken boomspiegels komt. Uiteraard
willen we de te bewandelen route graag
met iedereen delen.
Als eerste heb je een idee nodig. Die ontstaan altijd, bij iedereen, maar het liefst bij
een bijeenkomst van de bewoners van je
straat. Bijvoorbeeld bij gelegenheid van een
burendag of een straatfeest. Als het idee
goed in de smaak valt kun je de volgende stap zetten. Wat is er nodig om het idee te realiseren?
Denk daarbij aan mensen, materialen en gereedschap. Mogelijk is er ook een toestemming nodig
want je bent al snel in de openbare ruimte bezig. Er gaat zeker wat water door de Maas voordat het
klaar is en dat is maar goed ook want voor het benodigde geld is een goede timing je grote vriend.
Jullie idee wordt bij een aantal instanties met open armen ontvangen en je krijgt daar dan alles voor
terug wat je nodig hebt. Als eerste is er de Dorpsraad die direct toegang heeft tot gemeentelijke
medewerkers die je gaan helpen met: eventuele toestemming, advies en standaard beschikbare
middelen. Vervolgens reserveert de gemeente Venlo ieder jaar geld voor actieve mensen. Dit potje
heet het SAM fonds (Stad van Actieve Mensen). Voor 2017 is dat potje inmiddels leeg, maar let op,
vanaf januari 2018 kunnen weer nieuwe aanvragen worden ingediend. Je hebt dus op zijn minst
drie maanden de tijd om je idee uit te werken tot een aanvraag.
Gaandeweg 2018 wordt dan duidelijk of je de benodigde middelen bij elkaar gaat krijgen en zo ja,
dan gaat het echt gebeuren. Wanneer dat moment precies is hangt helemaal van jullie zelf af. Aan
het Broek sluit aan bij Burendag, in september. Via Burendag kun je een aanvraag tot 400 euro indienen bij het Oranje Fonds.
Veel succes gewenst!
Bewoners Aan het Broek

Meld je bij:
• Dorpsraad Belfeld http://belfeld.nu/belfeld/dorpsraad
• Gemeente Venlo www.venlo.nl/sam-fonds
• Burendag www.burendag.nl
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Kleurplaat

Rectificatie
In de dorpskrant van april hebben we een artikel over de Julianaboom geplaatst. De Julianaboom
is geplant bij de geboorte van prinses Juliana in 1909. De Julianaboom is dit jaar dus precies 108
jaar oud.
Bron: Maria Geraeds - van Eijk

In de vorige dorpskrant hebben we een artikel geplaatst over de trouwringk. In dit artikel hebben
we verzuimd om de bronvermelding te plaatsen. Het artikel is geschreven door Piet Simons.
Onze excuses voor het ongemak.
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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
Algemene Hulpdienst Tegelen Steyl Belfeld
Meldpunt 06 49 34 14 79
op werkdagen van 9 – 12 uur
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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