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Beste
dorpsgenoten,

Het jaar loopt weer ten einde en het
nieuwe jaar nadert met rasse schreden.
Zoals met zoveel dingen is het een
komen en gaan.

Kunstenaar
Sjer Jacobs

Bij mij hier thuis op stal vertrekken
zo nu en dan ook paarden, die weer
plaats maken voor nieuwe paarden. En
zo’n nieuwe paarden bieden ook weer
nieuwe kansen en uitdagingen, iets
wat ik zelf toch elke keer weer leuk blijf
vinden.
Ook in het dorp is het een komen en
gaan. Na drie generaties slagerschap
zal Slagerij Hoezen de deuren
sluiten. Terwijl net om de hoek, in het
voormalige pand van Woonservice
Urbanus, Galerie Sjer Jacobs zijn
deuren opende. Iets heel anders, maar
toch ook nieuw, is het eerste boek van
Jan en Marij Peeters over de vroegere
cafés in Belfeld.
Helaas gaan we in deze laatste editie
van dit jaar ook afscheid nemen
van ons redactielid Jordy Caris, wij
bedanken Jordy voor zijn inzet en
hopen snel een waardige opvolger
te mogen begroeten binnen onze
redactie!
Al nieuwsgierig geworden naar deze
overvolle editie? Begin dan maar vlug
met lezen!
Wij wensen iedereen fantastische
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Stephanie Kox
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letste column van dit joar

Zo, de eerste nachtvorst hebben we alweer doorstaan. Wakker worden als er autoruiten ijsvrij
gekrast worden geeft het in het nest liggen nog een extra lekker gevoel.
Na de koffie een inspectieronde door de tuin, of er niet al te veel bevroren is. Veel staat er momenteel
(9 november) nog in bloei. Gelukkig valt de schade mee. De mist veroorzaakt hoofdzakelijk
bevroren autoruiten. Het is nu iedereen duidelijk: de winter nadert met rasse schreden en de dikke
dekbedovertrekken, winterkleding, wanten en mutsen komen weer binnen handbereik te liggen.
Spoedig nemen we afscheid van 2017. Het jaar dat door onze buren in het noorden gevierd werd en
wordt met het 200-jarig verbonden zijn met de Hollengers. Harie hinkt op twee gedachten met deze
feestvieringen. Hij vraagt zich namelijk af hoe de situatie zou zijn geweest als Tegelen gewoon Pruuse
was gebleven. Het zou een voortreffelijke spie zijn tussen Belfeld en Venlo. Belfeld kon in zo’n situatie
onmogelijk door Venlo worden opgeslokt. Wij Belfeldenaren hoefden niet de berg op om te tanken,
in Tegelen was het dan ook billiger. Onze wijntjes, biertjes en schnaps zouden in het Duitse Tegelen
worden gekocht. De Kirchstrasse in Tegelen zou geen leegstand kennen, de Holllengers uit Belfeld en
Venlo vulden de straten. Er waren geen kopzorgen meer over wat te doen met het gemeentehuis: Herr
Burgermeister en de raad vergaderden daar. Voor de kloosterlingen was dit ook een ideale situatie, zij
hoefden niet dat lastig Hollands te leren. De Steijler haven zou weer op de kaart komen, als voorname
verbinding met Nederland. Als Harie het nu zo bekijkt, zou de situatie alleen maar gunstiger zijn. Maar
ja het is niet anders.
Over een dikke maand vieren we al weer kerstmis. Eind augustus waren de tuincentra al bang dat we
dit mooie feest zouden vergeten. Je kon toen al de eerste kerstballen kopen. Onze Belvendse Sinter
Merte wist toendertijd nog niet of hij wel een geschikt paard had voor de mooie Sint Maarten traditie.
De manier waarop dit in Belvend gepresenteerd wordt, kan het durp trots op zijn. Maar de kerstballen
waren er al. We doen er wel een beetje lacherig over, dat de kerstspullen zo vroeg onder de aandacht
van het winkelende publiek gebracht moet worden. Maar het kerstfeest blijft een mooi feest waar
ook Harie optimaal van kan genieten. Onwillekeurig werkt dit feest in op de mensen. De gezellige
momenten met de familie en het gezin zijn heel belangrijk in deze tijd. Moeder de vrouw doet extra
moeite in de keuken en de betere wijnen worden voor de dag gehaald. Zou het dit jaar vegetarisch
worden nou de sjlechter gestopt is? Als de televisie ook nog een duit in het zakje doet met een goed
programma in de avonduren dan kan het feest niet meer stuk. Je zou ondertussen vergeten dat er
2017 jaar geleden een kindje is geboren in Betlehem, in alle armoede die denkbaar was. En dit is per
slot van de rekening toch de aanleiding van dit mooie feest. Laat ons hier nog eens aan denken onder
het zingen van de herdertjes lagen bij nachte.
Prettige Kerstdagen en voor het nieuwe jaar alles wat wenselijk is.
Uche harie.
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Bericht vanuit de Dorpsraad
Aan het einde van dit kalenderjaar willen wij graag vanuit de Dorpsraad met u terugblikken
op het voorbije jaar. Het afgelopen jaar is de Dorpsraad samen met diverse partners aan de
slag geweest met een aantal speerpunten. De Dorpsraad wil graag steeds meer Belfeldenaren betrekken bij die speerpunten. Dorpsgenoten hoeven geen zitting te nemen in de Dorpsraad maar kunnen meehelpen in werkgroepen met een duidelijk doel en eindpunt.
In 2017 zijn verschillende dorpsgenoten bezig
geweest met onderstaande punten;

we nog niet verklappen waar de Good Gedaon
2017 naar toe gaat.

•

Een speciaal dankwoord willen we richten aan
Ria v.d. Beucken en Tom Reinders. Beiden hebben kenbaar gemaakt om te stoppen met hun
werkzaamheden voor de Dorpsraad. Ze hebben
zich jaren belangenloos ingezet voor de Dorpsraad Belfeld. Ria zelfs sinds de oprichting van
de dorpsraad en Tom de laatste jaren in de
functie van secretaris. Gelukkig blijft Ria werkzaam voor de Dorpskrant en blijft Tom betrokken bij de website Belfeld.Nu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overleg met de jongeren, o.a. voor plek bij
het Superweike.
Buiten bewegen bij De Hamar.
Belfeld Groen moet je doen, tweede jaar
zwerfafvalproject.
Behoud van onze voor Belfeld bepalende
Julianaboom.
Informatie bijeenkomst kruispunt
Broekstraat.
Dorpsrondgang met de nieuwe wethouder.
Fietsen langs de maas; traject bij de stuw.
Oriëntatie MTB route in Maalbeek.
AED cursus voor leden Belfeldse verenigingen.
Mooiste voortuinen.
Deelname bijeenkomsten dijkversterking.
Mogelijk maken activiteiten rondom Koningsdag.
Dorpsgenoten begeleiden bij SAM aanvraag.
Onderzoeken mogelijkheid repaircafé.
Oriëntatie plekken voor picknick tafels en
banken.

Te allen tijde doen we dit in samenwerking en
afstemming met andere belanghebbenden.
Richting gemeente Venlo verloopt de samenwerking goed met onze stadsdeelmanager
Pieter v.d. Rijdt. Met de diverse Belfeldse
raadsleden vindt er 2x per jaar een overleg
plaats, om elkaar te informeren en te kijken
hoe we samen sterk staan. Bij dit overleg sluiten ook WoonwenZ, Brookkank, De Hamar,
CPB, Huis van de Wijk, Buurt en Bewonersnetwerk en werkgroep DOP aan.
Ook in 2017 zullen we weer de Good Gedaon
uitreiken. Bij het schrijven van dit artikel kunnen
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Begin 2017 hebben we twee nieuwe Dorpsraadleden mogen begroeten in de personen Dré
Franssen en Geert Hovens. Beiden kijken terug
op een mooi eerste jaar. Na pensionering is de
Dorpsraad een prima invulling voor een gedeelte van hun vrije tijd. Wij zijn blij dat we als dorpsraad ook buiten kantooruren actief kunnen zijn.
Tot slot roept de Dorpsraad haar dorpsgenoten
op, om met ideeën en initiatieven te komen voor
ons dorp, de eigen 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. Met “naöle langs de kank”, bereiken we
helemaal niets.
Heb je ideeën of wil je meehelpen aan speerpunten of deelprojecten; mail dan de Dorpsraad; dorpsraad@belfeld.nu
Rest ons nog om u allen fijne feestdagen toe te
wensen en een gezond en voorspoedig 2018!
Stichting wijkoverleg Dorpsraad Belfeld.

3

n

Jaargang 16

n

nr. 3

n

december 2017

Op bezoek bij Jos en Annie Hoezen
Het was de redactie van uw lijfblad inmiddels wel duidelijk geworden
dat de laatste ambachtelijke slager in het dorp zijn zaak zou sluiten.
De media schonk er uitgebreid aandacht aan, dus wij waren ook aan
de beurt.
Omdat wij met onze dorpskrant niet echt actueel kunnen zijn, hobbelen wij
een beetje achter de feiten aan maar het streven was om geen oude koeien
uit de sloot te halen. Na de koffie begon het eigenlijke werk. Maar met Jos
en Annie als gastheer en gastvrouw werden het bijzonder gezellig uurtjes.
Slagerij Hoezen werd opgericht in 1911. In 1956 heeft Pap Jan de zaak
overgenomen. Inmiddels heeft Jos de zaak 40 jaar gerund, samen met zijn
Annie. In eerste instantie bezocht Jos de Mulo. Maar zoals Jos het verwoordt, de Mulo beviel hem niet
en andersom was de Mulo ook niet echt gecharmeerd van Jos. Wat er na dit kortstondige Mulo avontuur
gebeurde spreekt eigenlijk voor zich.
Hij bezocht de slagersopleiding die gevestigd was in het slachthuis in Venlo. Zijn broers Hans en Theo
bezochten ook deze school. Hier kon Jos zijn ei wel kwijt en na het behalen van het gezellendiploma
werd ook het patroonsdiploma behaald. Jos die nooit erg geïnspireerd was om te leren slaagde hier als
beste. Theo had eerst nog een poging gewaagd om onderwijzer te worden maar ook hij kwam op zijn
schreden terug. Nu nog wordt Jos gevraagd om in de examencommissie zitting te nemen.
Na het behalen van het slagersdiploma begon hij niet direct bij Pap. Hij begon zijn werkzaam leven bij
Cool slagers samen met Lex Melis. Momenteel is dit slagerij Schreinemacher en Lex werkt hier nog
steeds. In het begin werkte hij met Theo samen in een zaak. Hierna kwam Reuver en Tegelen als vestigingsplaats nog erbij. Hans had zijn zaak in Venlo. Annie maakte de stap van kraamverzorgster naar
winkelbediende. Zo kon het gebeuren dat er 6 familieleden in de zaak aan het werken waren. In het begin
van zijn carièrre slachtte Jos nog zelf. Op maandag brachten de boeren of arbeiders hun varkens in houten kisten naar de slager. Hadden ze er twee vet gemest, dan werd één varken aan de slager verkocht,
het ander was voor eigen gebruik. De varkens werden niet allemaal gebracht: her en der moesten ze ook
opgehaald worden. Op maandag was het reëel dat er 6 varkens en een koe opzij van de slagerij stonden.
De jeugd hield het één en ander ook in de gaten, met een opgeblazen blaas kon men minimaal een
woensdagmiddag voetballen. Ook de maden om te vissen vonden gretige aftrek. Jos kan er met zijn
hoofd niet bij dat de jeugd altijd onder etenstijd aankwam om te vragen of der nog “maaje” ware. Met
een oude soeplepel werden deze uit de afvalbak geschept en de jeugd kon gaan vissen. Ook runderen
werden er toen geslacht.
De familie Hoezen had een eigen wei in Het Broek waar de koeien op gewicht kwamen. Met de koeien
heeft Jos nogal eens problemen gehad. Als men bij Mina van den Anker koeien voor de slacht moest
gaan halen dan was er altijd feest. Deze koeien waren nog nooit buiten geweest, zodra ze buiten de stal
waren kregen ze de kolder in de kop. Om ze dan in toom te houden was heel wat mankracht nodig. Eén
keer is het dan ook echt mis gegaan. Bij het uitladen van een koe bij de slagerij op de markt kwam er net
een trein langs. Het beest raakte door het dolle heen en maakte een niet al te gezellig uitstapje met Jos.
Geheel in de kreukels vonden ze hem terug in de stationstraat, de koe had hij nog vast. Of hier een haat
- liefde verhouding met de baog is ontstaan? Omdat koeien wel eens moeilijk naar de andere jachtvelden
te brengen waren, werd Gies Schreurs, een bekende jager, er wel eens bijgehaald. Vroeger kon je bij tij
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en ontij opgeroepen worden voor een noodslachting. Dit was een onderlinge verzekering in het dorp. Als
bijv. een koe een poot brak dan werd er beroep gedaan op de slager om het dier uit zijn lijden te verlossen. Het vlees werd in gelijke porties verdeeld en deze werden verloot onder de verzekeringsdeelnemers.
Steevast werden de lootjes in de hoed van Colbers gedaan en
dan formeel getrokken. Politie Timmermans hield toezicht, zijn
beloning was altijd de tong voor de bewezen diensten. Van de
koeien werd alles gebruikt. Vellen waren bestemd voor leer, het
afval ging naar ‘t Son. De botten werden bij de kippen gegooid,
ze werden prachtig schoon gepikt en de bottenboer kwam ze
dan ophalen.
De kermissen waren voor de slager de beste dagen. Met de
kruiwagen kwamen ze het vlees ophalen en ook kwamen er
dan wel eens vrij laat klanten binnen lopen. Met name Lex Hovens en consorten kregen het klaar om in de late uurtjes 5 meter braadworst te komen kopen om thuis te braden. Deze worst
werd dan in de volle lengte op de straat gelegd om af te treden
of het ook wel echt 5 meter was. Maar men moest met deze
service uitkijken. Het verkopen van een paar ons gerookt vlees
aan een zieke vrouw leverde hen een boete op.
Ook prijkt er in het archief nog een krantenknipsel dat slagerij Hoezen de catering bij de gemeenteraadsvergadering verzorgde. Dit was volgens een toenmalig gemeenteraadslid belangenverstrengeling. Dit
liep uiteraard met een sisser af.
In die tijd was het hard aanpakken. Normaal werkte Jos van
6.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 22.00 uur. Gelukkig
steeds in een goede gezondheid. Alle vingers zijn bij Jos
nog aanwezig, met handschoenen aan werken was niet aan
hem besteed. Als zijn specialiteit noemt hij de balkenbrij,
braadworst en het gehakt, tegenwoordig in de catering de
herderstasjes en de Belfeldiastaek. In de slagerij en uiteraard in de koeling is het altijd koud, vooral Annie heeft hier
problemen mee.
Inmiddels heeft “Beej Suus” intrek genomen in de voormalige
slagerij. Na de kapper-bazaar en slagerij is dit weer eens iets
heel anders. Of Jos en Annie in een zwart gat gaan vallen? Dit
zal niet snel gebeuren. Jos heeft momenteel de wandelschoenen ontdekt, schrijft verhalen over ”vruuger” en houdt
de catering nog aan. Bovendien hebben we “den elfde van de
elfde” al weer gehad, voor hem een mooi vijfde jaargetijde met als hoogtepunt de optocht. Hij vindt dat het
gedrag van de consument drastisch is veranderd, in het weekend kookt bijna niemand meer. Zondaagse
soep ruik je niet meer in het dorp. Het uit eten, de barbecue en de pizzakoerier is het nieuwe leven.
Voor veel vrouwen is koken een ware plaag. Maar bij Annie en Jos niet. De reuk van een paar lekkere
lapjes kriebelde me in de neus toen ik weer huiswaarts ging.
Annie en Jos bedankt voor de gastvrijheid.
Har Schreurs
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Bijna 10 jaar reanimatie-AED in Belfeld
In 2018 is het 9 jaar geleden dat er plannen werden gemaakt
om enkele AED-apparaten aan te schaffen en een aantal
Belfeldse inwoners op te leiden om te kunnen reanimeren
en een AED te kunnen bedienen bij een hartstilstand.
Reanimatie-AED, wie doet er mee?
In 2010 werden de eerste apparaten opgehangen en ook de
eerste cursisten opgeleid. Er werden in 2010 3 cursussen
gegeven en in totaal kregen 24 Belfeldenaren een geldig
Certificaat Reanimatie-AED van het Oranje Kruis. Alle cursussen
werden en worden door Dhr.Frits Kierkels gegeven en José
Coopmans-Berden deed en doet nog steeds de bijbehorende
administratie. Dhr. Guido Spitz keek en kijkt mee over de
schouder.
Thans, eind 2017, hangen er in Belfeld 13 apparaten
verspreid in het dorp. Deze apparaten zijn ook aangemeld bij
Burgerhulpverlening. We geven meerdere cursussen per jaar
en ruim 12 herhalingscursussen. Die laatste worden jaarlijks
bezocht door ongeveer 125 personen.
Waarom is reanimeren en gebruik van AED apparaat zo belangrijk?
Bij een hartstilstand is het héél belangrijk om zo snel mogelijk, maar minstens binnen 6 min. te
starten met reanimeren. Daarbij kan het gebruik van een AED apparaat levensreddend zijn. Het is
voor iedere Belfendenaar een geruststellende gedachte dat in Belfeld zoveel apparaten hangen en
ook al een behoorlijk aantal mensen zijn opgeleid om deze te bedienen. Want… als er voldoende
mensen in de omgeving van een slachtoffer zijn kan men in ieder geval proberen bij een hartstilstand
iemands leven te redden.
Dat wil dus zeggen dat we graag nóg méér mensen zouden willen opleiden om bovengenoemd
doel te bereiken. Om dus nóg méér zekerheid aan de bewoners te bieden. Er is een Belfeldse
sponsor die voor de inwoners een groot gedeelte van de opleidingskosten voor zijn rekening neemt.
Ook zijn er veel verzekeringen die de nota of restnota (na aftrek sponsoring) vergoeden, zowel van
de opleidingen alsook van de herhalingslessen. Ook is het belangrijk dat bij de Belfeldse bedrijven
en verenigingen flink wat mensen opgeleid zijn om in tijd van nood te kunnen reanimeren. Veel
bedrijven hebben ook een AED apparaat.
Wij vragen u dan ook nog steeds...
Beste inwoners van Belfeld, heeft U tijd en interesse en wilt U graag een mens die in nood is
helpen? Geef U dan op voor een cursus Reanimatie-AED en volg ieder jaar een herhalingsles om
uw certificaat geldig te houden. Op deze manier kan er altijd wel door iemand hulp geboden worden
bij een hartstilstand.
HET IS ALTIJD BETER TE HELPEN DAN GEHOLPEN TE MOETEN WORDEN!!!!
Frits Kierkels en José Coopmans-Berden, Reanimatie-AED Opleiding Belfeld
Voor meer info en/of aanmelden cursus bel: 077-3733528 of 06-49658382 José Coopmans
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Kasteleinskinger vertèlle…
Op zondag 5 november werd het boek ‘Kasteleinskinger vertèlle…’ in café Juliana gepresenteerd.
De presentatie was in handen van de heer Wim van Diepen die bij deze gelegenheid inging op
de locaties van de Belfeldse cafés in de eerste 50 jaren van de vorige eeuw.
In het boek, met veel foto’s, wordt het Belfeldse café leven tussen 1955 en 1985 in kaart gebracht.
De verhalen worden verteld door de kinderen van de kasteleins. Hierdoor krijgt de lezer niet alleen
een kijkje in de keuken van de toenmalige horecagelegenheden, tevens nemen de verhalen iedereen
mee terug in de tijd, waardoor een beeld geschetst wordt van het Belfeld uit de jaren 50 tot en met
de jaren 80. De verhalen zijn verzameld door Marijke en Jan Peeters. Ze zijn in het ‘Belvends’
geschreven omdat dit de taal was die in bijna alle cafés gesproken werd.
Om een kleine indruk te geven, volgen hier enkele korte passages:
As ’t saoves get later woort, waas ein vergunning nuuedig. Die mós veur de raam gehange waere.
't Kwaam waal ens veur det d’r gen mieër ware. Den hadse pech. Net wie dae kieër det beej ós ein
broelof waas. Toen pap zoog det hae gen vergunning mieër in hoés had, belde hae de pliesie op.
Hae lag oet wat 't probleem waas. Maar dae pliesie waas hiel dudelik, zien antwaord waas ‘nae’ en
bleef nae. Maar, zag hae dao toen beej, ‘Weltruste, ich gaon nao bèd!’ Daags d’r op kwaam hae
efkes langs öm te vraoge of weej ein sjoeën fieës gehad hadde…
… Ós mam vóng det van de binnekank van ‘t biljartlake
eigelik bes ein jeske te make waas. Ich waas de
oetverkaorene ömdet ich ‘t kleinste waas. Ich veulde
mich de waawaa van Belvend. Zoeë greun as graas, wie
eine sjtieve klaos, sjting ich dao op de sjpeulplaats van
de sjoeël. Ich had ‘t geveul det de keus d’r nog in zote,
want mien erm sjtinge sjtief, wie eine vogelversjrikker.
En miene kop waas zoeë roeëd as eine biljartbal….
Door de waek waas de kefee allein gesjlaote as de
roeëzekrans gebaejd woort. Maar, de klante kwame
den gewoeën achteröm. ‘Jóng, zag vader den, zet dich
d’r maar efkes beej, baej mei, det ken gen kwaod. Den
kriegse d’r dalik waal eine’.
De boeken zijn nog in beperkte oplage te koop à €12,50 bij Café Juliana en De Marskramer, beide
in Belfeld.
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Effkes veurstjelle: Beeldend kunstenaar Sjer Jacobs
Onlangs meldden we al in onze dorpskrant dat beeldend kunstenaar Sjer Jacobs zijn kunstgalerie van Tegelen naar Belfeld verhuisd heeft. Het pand, waar vroeger de Rabobank zat en
daarna jaren Woonservice Urbanus, heeft met de komst van de kunstenaar een fantastisch
nieuwe invulling gekregen. Wij van de redactie vonden het een goed idee om eens op bezoek
te gaan en nader kennis te maken.
Het is maandagmiddag, de galerie is niet open
voor bezoekers, als we arriveren in de nieuwe
galerie van beeldend kunstenaar Sjer Jacobs
(1963). Alvorens we worden uitgenodigd om aan
te schuiven aan tafel mogen we even rond kijken. Het is prachtig om te zien hoe allerlei vormen van kunst samensmelten, zo verschillend,
maar toch ook met het handschrift van Sjer
erop. Unieke beelden van brons wisselen zich af
met schilderijen en andere kunstvormen. We
kunnen een hele tijd verdwalen op deze plek,
maar dan is het toch tijd om met een kop koffie
aan ons gesprek te beginnen.
Een nieuw thuis met mogelijkheden
De alom bekende beelden van Sjer Jacobs vonden een nieuw thuis, de schilderijen kregen een
mooie plek en de lichte, ruime galerie zorgt er met zijn bijzondere indeling voor dat de bezoeker
steeds weer nieuwe hoekjes ontdekt. Net zoals de kunstenaar zelf steeds nieuwe ontdekkingen
doet binnen het kunstenaarsvak. Sjer vertelt zelf over het pand: “het is een pand wat zich werkelijk
fantastisch leent als kunstgalerie. Het heeft mooie lichte ruimtes en straalt warmte uit, daarnaast
kan ik hier fijne hoekjes creëren. Een ander groot pluspunt is het parkeren aan de voorzijde. En niet
alleen dat, hier krijg ik eindelijk de mogelijkheid om een beeldentuin te openen. De planning hiervoor is voorjaar 2018.”
Beginnen als kunstenaar
Maar voordat Sjer een eigen kunstgalerie met een beeldentuin had gingen er wat jaren voorbij. Als
kind had hij nog de droom om timmerman te worden, net zoals zijn oom die een eigen timmerbedrijf
had. Of misschien werd hij wel smid, zoals weer een andere oom. Het staat in ieder geval vast, Sjer
wil iets met zijn handen gaan doen. Na zijn middelbare schoolopleiding, waarbij het vak tekenen in
zijn pakket zat, was zijn interesse voor het kunstenaarsvak definitief gewekt. Na een tegenvallend
bezoek aan de kunstacademie in Den Bosch besloot de Belfeldenaar te kiezen voor de Docentenopleiding Tekenen en Handvaardigheid in Sittard, waar hij ook zijn lesbevoegdheid haalde. Later
zegt hij zeer veel profijt te hebben gehad van deze jaren, waarin hij materialen leerde kennen, begrijpen en ook bewerken. Het vrije kunstenaars bestaan trok hem echter meer, daarom vervolgde
hij zijn studie aan de Stadsacademie in Maastricht.
Korte tijd gaf Sjer les op een middelbare school, daarna kreeg hij door werkzaamheden in een kleifabriek de mogelijkheid om een eerste eigen collectie op te bouwen. Grappig is om te weten dat
Sjer zijn eerste eigen “galerie” opende in zijn flat op De Alland. Twee kamers werden hiervoor ingericht. In de jaren ’90 verhuisde hij naar een pand op de Spoorstraat in Tegelen en vanaf ’98 vestigde hij zich op de Grotestraat in Tegelen.
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Een eigen handschrift
Intussen heeft hij een duidelijke plaats veroverd in de wereld van de kunst. Het meeste van zijn werk
hangt in zijn eigen galerie en in enkele andere galerieën. In Duitsland zelfs ook in enkele kleinere musea. Zijn werk kan worden getypeerd als expressionistisch figuratief. Zijn stijl is uniek en heeft een
eigen handschrift. Bijna al zijn werk wordt geïnspireerd door de puurheid van mensen. Ter inspiratie bestudeert hij dagelijks de mensen om zich
heen. Hij is meer dan gefascineerd door gedrag,
stemmingen, lichaamshoudingen en mimiek. Zijn
vrouw Brigitta die ondertussen is aangeschoven
aan tafel vertelt lachend: ,,Als we dan eens op
een terrasje in het mooie Valkenburg zitten dan
moet ik Sjer soms aanstoten en zeggen dat hij
mensen niet zo aan moet staren.” Sjer vult hierop
aan: ,,Voor mij lopen daar de unieke beelden minuut na minuut voorbij, ik kan daar echt van genieten en sla die momenten op in mijn herinnering
om ze daar later op een passend moment weer
van terug te halen.” Met zijn scherpe oog voor details, zoals een specifiek handgebaar of een oogopslag, weet hij vaak goed te vangen hoe mensen zich voelen. Dat is dan ook een rode draad in al zijn
werk. Sjer verbeeldt mensen in hun dagelijkse leven. Het gaat dan niet om de perfecte gelijkenis, want
zijn mensfiguren zijn een samensmelting van meerdere personen.
Sjer houdt van experimenteren en uitproberen, op dit moment werkt hij veel met het uitsnijden van
papier en staal. Bepaalde materialen komen ook weer terug, het idee van de grote met mos begroeide koppen op de Floriade bleek een groot succes, vooral de grote aaibaarheidsfactor daarvan.
Met dat in het achterhoofd heeft Sjer nog bontjassen en Perzische tapijten uit het ouderlijk huis
bewaard. ,,Wie weet wat ik daar later nog van kan maken. Ze liggen nu nog maar wat te liggen,
totdat het past bij een idee.”
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Het geheim van de smid
Het spreekt voor zich dat veel mensen nieuwsgierig zijn
naar het geheim van de smid. Er wordt dan ook regelmatig
gevraagd of ze het atelier mogen bezoeken, maar dat blijft
helaas gesloten voor bezoekers. Wel is iedereen meer dan
welkom in de galerie, waar Sjer iedereen graag persoonlijk
te woord staat. Hierdoor ontstaat er ook veel meer een
band met de kopers van zijn kunst, hele verhalen kunnen
hierover verteld worden. Tegenwoordig hebben steeds
meer kunstenaars een eigen galerie, maar vroeger ging dat
wel anders vertelt Sjer. ,,Vroeger gingen mensen naar galerieën en hadden kunstenaars maar zelden een eigen plek. Vroeger belden mensen mij op of ik bepaalde objecten had staan, ik ging dan bij de buurman Ber Hovens (red. fotowinkel) een rolletje halen
en maakte foto’s van de desbetreffende kunstwerken. Snel werd het rolletje dan ontwikkeld en op de
post gedaan. Met een beetje geluk had de klant de volgende dag dan een foto van mijn werk.”
Kom kennismaken met Sjer
En wie nou denkt dat er bij Sjer thuis alleen maar eigen
werk te vinden is, die slaat de plank compleet mis. ,,Ons
hele huis staat vol met verschillende soorten kunst, foto’s, beelden, brons of polyesters, maar van andere kunstenaars. Het beeld zelf of soms de techniek van een bepaald kunstwerk spreekt ons dan aan. Vrienden en familie
die op bezoek komen zeggen wel eens ‘bij jullie op de wc
hangt nog meer kunst dan bij ons in het hele huis.”
Voor wie kennis wil maken met Sjer’s werken; iedereen is
op vrijdag en zaterdag welkom in de galerie in Belfeld.
Ook online is zijn werk terug te vinden op zijn eigen website www.sjerjacobs.com, maar de bedrijvige kunstenaar houdt zijn volgers ook op de hoogte via leuke video’s op zijn Facebookpagina
Galerie Sjer. Een aanrader dus!
Stephanie Kox
Samen gaan we vanaf 5 december starten met het:

Wijkspreekuur Belfeld

We werken daarin samen en stimuleren daarmee de verbondenheid van de bewoners met hun wijk. Heeft u vragen over de veiligheid, leefbaarheid in de straat/
omgeving, over uw woonsituatie of wilt u een initiatief in uw wijk starten en heeft
u daarbij ondersteuning nodig dan kunt u bij ons terecht.
Alle bewoners uit Belfeld kunnen om de 2 weken op de dinsdagmiddag van
15.00-16.00 uur terecht op het wijkspreekuur in De Hamar. Let op! Het spreekuur is alleen in de oneven weken.
Samen of indien gewenst apart kunnen we met u in gesprek over wat er goed
gaat in onze wijk en wat er misschien beter kan
Elke dinsdag in de oneven week van 15.00 – 16.00 uur. Locatie de Hamar, Belfeld.
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Pharmaself
Is het voor u lastig om uw medicatie bij de drogist op te halen?
Apotheek de Goede in Steyl heeft een automaat waaruit u uw
medicijnen kunt ophalen.
Sinds een tijd beschikt apotheek de Goede in Steyl over een automaat
de zogenaamde Pharmaself, waaruit u 7 dagen per week, 24 uur per
dag uw medicatie kunt halen. Dit kan een uitkomst zijn, in het geval dat
u uw medicijnen om welke reden dan ook niet kunt komen ophalen in
de uitdeelpost in Belfeld.
Hoe werkt het?
U geeft ons uw mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres door. Zodra uw medicijnen in de automaat klaarstaan, krijgt u een sms of email. In het bericht staat een (pin)code, waarmee u uw medicijnen
kunt ophalen. Als u deze code intypt op het display van de automaat,
hoort u de machine aan de slag gaan om uw pakje uit te leveren.
Achter het klepje ligt daarna het zakje met uw herhaalmedicatie.
Helaas kan niet alles in de Pharmaself, maar de meeste medicamenten die u het hele jaar gebruikt,
kunnen wij,als u dat wilt, zo uitleveren. Middelen die in de koelkast moeten, flessen die kapot kunnen vallen of medicatie die u nog niet eerder heeft gehad, kunt u binnen afhalen aan de balie van
de apotheek of in de uitdeelpost.
De voordelen voor u?
U hoeft niet langer in de apotheek of uitdeelpost te wachten. U krijgt automatisch bericht als uw
medicatie klaarligt en u bepaalt zelf wanneer het u het ophaalt. Dit kan dus ook buiten openingstijden van de drogist en apotheek.
Doet u mee?
Mogen wij binnenkort voor u regelen dat u uw medicijnen ook uit de automaat haalt? Vul dan onderstaand formuliertje in en geef het af in de apotheek of drogist.
Mocht u twijfelen over het gebruik van de automaat, maar bent u wel geïnteresseerd? Haal dan de
eerste keer uw medicijnen onder openingstijden van de apotheek uit de Pharmaself. Mochten er
dan problemen zijn, dan helpen we u natuurlijk graag.
Ja, ik wil graag gebruik maken van de Pharmaself
Naam: ............................................................................................................................... m/v
Adres: ......................................................................................................................................
Postcode en plaats: ................................................................................................................
Geboortedatum :.....................................

Mobielnummer: 06- ............................................

(vergeet niet een evt. wijziging van telefoonnummer aan ons door te geven)

E-mail:............................................................ Handtekening: .................................................
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Effe veursjtelle: Pesjtoër Marc Calo
Gooie dag! Persoonlijk vind ik het eenvoudig en tegelijkertijd ook moeilijk om euver mich te
sjriëve en veur te sjtelle. Ik ben al een jaar werkzaam als pastoor in de Parochiefederatie
Tegelen, Steyl en Belfeld en toch wil ik me nog even presenteren. Mijn naam is Marc Louie M.
Calo, m.s.p., missionaris en lid van de Mission Society of the Philippines, een missie congregatie gesticht door de bisschoppenconferentie van de Filipijnen.
De stad Butuan op de Filipijnen is mijn geboortestad en Tandag, een klein stadje langs de Stille Ocean op het zuidelijk island Mindanao is de
plaats waar ik opgegroeid ben. Na mijn priesterwijding kreeg ik Nederland als mijn eerste missiebenoeming. Sinds 15 mei 2012 ben ik werkzaam in het bisdom Roermond, om precies te
zijn in het Dekenaat Venlo. Eerst als kapelaan en
nu als pastoor. Voor het bisdom Roermond werk
ik ook een paar uurtjes in de week als missiesecretaris.
Als missionaris sta ik open voor andere culturen
en mijn inburgering in het Limburgse is gelukkig
heel goed gegaan. Hier ben ik gastvrij welkom
geheten en in de parochies van Tegelen, Steyl en Belfeld krijg ik nog steeds een warm welkom. Dit is
te merken tijdens gesprekken bij een huisbezoek, de zegening van insignia’s van de scouting, de
activiteiten van de schutterijen en carnavalsverenigingen, de jongerengroep, de koren en de vele
andere kerkelijke en maatschappelijke verbonden groepen. Maar ook is dit te zien, heel nederig tijdens de liturgische vieringen zoals de Mis, het doopsel, de uitvaarten, het vormsel, eerste communievieringen, de ziekezalving, of gewoon de maandelijkse Mis samen met de inwoners van 't PrônkEppelke of met de ouderen van verzorgingshuizen. Het gevoel van “je bent welkom” is opmerkelijk.
Hier heb ik zo veel “eerste keren” meegemaakt. Bijvoorbeeld de Mis ter ere van de heilige Hubertus
in de kapel van Gelöe. De heilige Hubertus leerde ik voor de eerste keer kennen als patroonheilige
van de jagers. Parochieherder zijn is een leerproces. Het is leren met geduld: de ogen, oren, het
hart en de geest openen voor wat het beste is voor de parochiefederatie. Het is ook goed om inspiratie aan “boven” te vragen om hoe beter dienstbaar te zijn. Ik zou zeggen: het afgelopen jaar is
toch een “eyeopener” geweest. Gelukkig krijg ik steun van vele parochianen en vrijwilligers. Dat
maakt me heel dankbaar. Over de ontmoetingen met de mensen wil ik zeggen: Ich heb d’r van genaote. Een kopje koffie, een stukje vlaai, met een lach of een traan, gedachten en ideeën uitgewisseld, samen het leven en Gods goedheid aan onze parochies gevierd... dit zijn kleine dingen, toch
zijn ze groot in het hart.
Als u mij vraagt, hoe mijn eerste jaar was? Het was een jaar om te groeien in de leerschool van
geloof, hoop en liefde, samen met de inwoners, parochianen van Tegelen, Steyl en Belfeld. Ik kan
dat in één woord samenvatten: dankbaar! Ik ben gewoon dankbaar voor de vele mooie dingen die
ik meegemaakt heb. Ik wens u en uw dierbaren Gods zegen en goede gezondheid!
Dankbaar in Christus,
Pesjtoër Marc Calo, m.s.p.
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Vrijwilligers koken in Huis van de Wijk Prônk-eppelke
In het Huis van de Wijk wordt sinds 1 september jl. door vrijwilligers gekookt voor de Bezoekers. Vijf dagen in de week zetten vrijwilligers zich in om er een ware drie gangen verwennerij van te maken.
Het kookteam bestaat uit de vrijwilligers Elly, Pierre, John, Bianca, Odyle, An, Annie en reserve Angela. Daarnaast zijn er twee dames die bij het koken ondersteunen om zo de Nederlandse taal te leren.
Hoe wordt het koken door vrijwilligers ervaren?
Elly van Lier: Ik vind mijn collega vrijwilligers erg enthousiast, ook omdat de bezoekers erg genieten
van de maaltijden.
Hoe hebben jullie het koken georganiseerd?
De vrijwilligers hebben de cursus HACCP allemaal gevolgd en met een mooi certificaat afgesloten.
Omdat wij voor bezoekers koken vinden wij de voorgeschreven hygiëneregels erg belangrijk. Eens
per jaar wordt er voor de nieuwe vrijwilligers een cursus voorgeschreven en de vindt er een bijscholing plaats voor de vrijwilligers die al in het bezit zijn van het certificaat. We hebben een keer in de
maand vergadering. Een persoon (John) stelt de menu’s samen in overleg met de overige vrijwilligers. We koken gevarieerd en vers. De levensmiddelen worden bij de Jumbo in Belfeld besteld. Het
vlees is afkomstig van slagerij Hoezen in Reuver. De vrijwilligers geven wekelijks aan de besteller
door welke ingrediënten ze nodig hebben.
Hoe weten jullie voor hoeveel mensen jullie moeten koken?
Er is een groep bezoekers die op vaste dagen komt, we hebben met deze bezoekers afgesproken
dat ze twee dagen van te voren doorgeven als ze verhinderd zijn. De meeste bezoekers die zo nu
en dan van de maaltijd gebruik maken, weten wel dat ze minimaal een dag van te voren
moeten reserveren. Voor een noodgeval kunnen we altijd een plekje maken.
Voor welke doelgroep wordt er gekookt?
Voor alle doelgroepen. Op dit moment zijn
het voornamelijk senioren. Toch zien we dat
er ook regelmatig veertigers en vijftigers
aansluiten voor een maaltijd. Vooral als we
een BBQ of een muziekmiddag organiseren.
Wat kost een maaltijd?
Een maaltijd kost € 7,50 , in alle Huizen van
de Wijk waar de maaltijd via de Open Inloop
is georganiseerd, is deze prijs door de Gemeente vast gesteld. Wilt U gebruik maken van een heerlijke verse driegangenmaaltijd, of vind U
het fijn om ons kook team te ondersteunen? Bel gerust op tel. 077 475 3269.
Kerstmis 2017
Hebt u geen zin om zelf te koken, of bent U lever niet alleen met de Kerst? Kom dan gezellig meeeten in de huiselijke sfeer van het Huis van de Wijk De vrijwilligers verzorgen een heerlijk drie gangen Kerstmenu voor U. Graag vroegtijdig reserveren!
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Nieuwe wijkagent
Mijn naam is Frank Hardy en ik heb 39 jaar ervaring bij de politie en ben al ongeveer 12 jaar wijkagent.
De huidige wijkagent Wiel Belemans en ik gaan samen ons werk
doen voor Belfeld en Steyl. 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.
De wijkagent signaleert, onderzoekt en analyseert en kiest 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 alcoholen drugproblemen (CAD), scholen en woningverenigingen. Wijkagenten hebben namelijk contact
met heel veel instanties en afdelingen binnen de politie.
Bij de vorming van de landelijke politie 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.
Spreek ons beiden en onze collega's dus gerust aan als u ons tegenkomt tijdens het surveilleren in
Belfeld.

Even voorstellen: Bart Linders
Mijn naam is Bart Linders en ik ben
werkzaam als Buurtcoördinator bij
Woonwenz. Naast Belfeld voer ik deze
taken ook uit in Venlo-Centrum en Venlo-Zuid.
Als buurtcoördinator probeer ik zoveel mogelijk de schakel te zijn tussen de Woningcorporatie aan de ene kant en de bewoners aan de
andere kant. Binnen de kaders van de huidige Woningwet kijken we of
we bewonersinitiatieven kunnen ondersteunen, trekken we op met
onze netwerkpartners maar zetten ook in op sociaal beheer.
Schoon en veilig speelt een steeds grotere rol met betrekking tot het
woongenot binnen de diverse complexen. Is de basis goed dan is het
er in principe goed wonen. Maar preventief willen we graag samen
met bewoners kijken wat er nodig is in een complex.
Heeft u een idee hoe de leefbaarheid in uw complex verbeterd kan
worden. Trek aan de bel!! U kunt mij bereiken via het telefoonnummer
van Woonwenz via 077-3893131 of via b.linders@woonwenz.nl
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Dorpskrant Belfeld zoekt nieuw redactielid!
De dorpskrant van Belfeld komt drie maal per jaar uit en daarvoor wordt er zes keer per jaar
(twee vergaderingen per editie) een redactievergadering gehouden. In deze redactievergaderingen wordt er nagedacht over welke items te plaatsen, waar de informatie vandaan te halen
en wie deze voor zijn rekening neemt (interviews - schrijven - extern stukken opvragen)
De dorpskrant redactie bestaat uit zes redactieleden. Vanwege het vertrek van één van de dorpskrant leden, komt er een nieuwe plaats vrij. Het betreft een vrijwillige functie. Op jaarbasis bedraagt
dit ongeveer 21 uur. Per editie gemiddeld 7 uur.
De werkzaamheden zullen bestaan uit:
Vergaderen met de redactie / Verzamelen (digitaal) van tekstdocumenten en afbeeldingen en deze
correct en tijdig aanleveren bij de drukkerij / Het controleren van de digitale drukproef (samen met
de overige redactieleden) / Contact onderhouden met drukkerij en bezorger / Bijhouden van de
dorpskrant email
Voor deze functie is het handig / must als je bekend bent met het gebruik van een computer, internet en e-mail om bovenstaande taken te kunnen uitvoeren.
Interesse? Stuur dan een berichtje naar dorpskrantbelfeld@gmail.com

De uitkijkvlonder op de Steilrand en de kerstwandeling
Steeds meer mensen vragen zich af: “Wao is den toch det höltere oetkiekdink aan den
bos?” Enkele jaren kreeg Stichting Recreatief Belfeld het idee om iets te gaan doen met de
hoogteverschillen tussen de Steilrand en het Maasdal. In het voorjaar van 2016 is er uiteindelijk – in goede samenwerking met Staatsbosbeheer – een uitkijkvlonder gerealiseerd.
Deze wordt tegenwoordig druk bezocht vanwege de ligging aan het Knopen Lopen netwerk en aan de Galgenvenn-route.
Om het zicht te verbeteren zijn er een aantal dennenbomen weggehaald. Als je op dit houten uitkijkplatform staat, is het uitzicht werkelijk adembenemend. Je waant je in Zuid-Limburg en dat
wordt veroorzaakt door het hoogteverschil van ruim 40 meter. Staande op de vlonder ben je minstens op gelijke hoogte met de kerkklokken van Belfeld. Bij helder weer zijn ook de kerktorens van
Kessel, Helden, Maasbree en Meijel zichtbaar, en zelfs het windmolenpark bij Neer zie je aan de
linkerkant van het blikveld. Je kijkt zo echt op een andere manier tegen Belfeld, de snelweg en het
Maasdal aan.
Als je over de Bovenste Schorfweg wandelt, langs de bosrand, bijna ter hoogte van Zorgboerderij ’t Jaegershoes kun je de uitkijkvlonder van beneden af zien. De uitkijkpost ligt vlakbij Knooppunt 20. Om de uitkijktoren te vinden kun je het beste uitgaan van knooppunt 4 bij voormalig café
Malbeck beneden aan de Steilrand. Vandaar uit loop je langs “de Pool” verder naar 3, 17 en dan
naar 20. De paaltjes wijzen zichzelf en je komt daarbij ook over de “trappen”.
Roel Niessen, Anita van Cleef en Leon van den Beucken zijn de oprichters, en vormen het bestuur
van de Stichting Recreatief Belfeld. SRB heeft in 2012 en 2013 de Knopen Lopen Routes in Belfeld en een deel van Steyl aangelegd. Dit in samenwerking met het Routebureau Noord Limburg
en de gemeente Venlo, en met de hulp van een aantal fantastische Belvendenaren.
Stichting Recreatief Belfeld, Leon van den Beucken

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

15

n

Jaargang 16

n

nr. 3

n

december 2017

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

Dorpskrant Belfeld:
wordt uitgegeven onder
verantwoordelijkheid van
de Dorpsraad Belfeld
Redactieadres/
inleveren kopij:
Dorpskrant Belfeld,
Postbus 4023, 5950 AA BELFELD
Redactie Dorpskrant:
Stephanie Kox
0622466219
Har Schreurs
4751989
Ria vd Beucken
4751423
Jordy Caris
0642472726
Claudia Venbrucx
Marjolijn Peters
Bestuur Dorpsraad:
Bertil Hoezen
0643235405
Tom Reinders
0641494458
Michel Metten
4751653
De redactie van de dorpskrant
behoudt zich het recht voor te
plaatsen artikelen aan te passen.
Wijkcoördinator:
Pieter van de Rijdt, tel. 359 69 39
E-mail:
dorpskrantbelfeld@gmail.com
Internet:
www.belfeld.nu
Realisatie
Drukkerij Vijgenboom, Venlo

