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Beste
dorpsgenoten,
Na een lange en koude winter komt dan
eindelijk de lente om de hoek piepen.
Voor mijn gevoel hebben we er echt even
op moeten wachten! De lente is voor mij
een van de mooiste seizoenen. Het gras
gaat weer groeien, de bloemen gaan
bloeien en het blijft weer langer licht. De
knusse dagen voor het haardvuur zijn
weer voor eventjes voorbij. Wij kunnen
weer heerlijk gaan genieten van het buitenleven!
Nu het nieuwe kalenderjaar alweer een
paar maanden op weg is, ligt hier ook
weer de eerste editie van de Dorpskrant voor jullie. Na het vertrek van Jordy
mochten we al snel Stan van der Velden
verwelkomen bij onze redactie. Hij stelt
zich in deze editie voor. Zeer lezenswaardig zijn in deze uitgave artikelen over de
ouderenbond en over taalmaatjes in Belfeld. Onze eigen brandweerkorps viert
haar 75-jarig jubileum.
Bij een voorjaar horen bloemetjes en bijtjes…. Vandaar een artikel over een Belfeldse imker. We sluiten deze krant af met
een update over de stand van zaken betreffende het terrein van de voormalige
NGI Gresbuizenfabriek (later Wienerberger).
Op dus naar een heerlijke lente en hopelijk een nog mooiere zomer. Genieten jullie mee?
						
Stephanie Kox
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Column

Nog geen lentekriebels

Ojee, het eerste kwartaal van 2018 is alweer bijna voorbij. Een week of zes geleden zongen we nog (al of niet
verkleed als cowboy of indiaan, dat mocht toen nog net): wat vluug d’n tied, wat vluug d’n tied. Tja, nu is de
tijd inderdaad weggevlogen.
De gemeenteraadsverkiezingen zijn inmiddels ook alweer verleden tijd. Het blijft toch raar, dat in Nederland
iedere partij gewonnen heeft. Ook al verliest men stemmen en zetels, de partijbonzen weten er toch zo'n
draai aan te geven dat er toch op de een of andere manier gewonnen is... Harie vindt de verkiezingen een
prachtig evenement. Volwassen kerels die zich de maat laten nemen. Geweldig, maar wat Den Haag met de
gemeentepolitiek te maken heeft, is niet echt duidelijk. Er is nog een ding, dat Harie niet van de kandidaten
begrijpt. Als je leider wil worden bij de de voetbalclub van de F-7, heb je al een bewijs van goed gedrag nodig. Demonstreer je het maken van de platte knoop bij de scouting? Je hebt een bewijs van goed gedrag nodig! Beste mensen, alleen in de politiek is zoiets blijkbaar niet nodig. Ze schelden, slaan, frauderen, graaien,
lichten de boel op en bedreigen een ander met het kinderlijke “kom maar ens met nao boete, den stamp ich
dich ônger diene...”. Nog meer van zulke zaken staan bijna wekelijks in de krant. De indruk wordt gewekt dat,
als men niet bij de firma list en bedrog werkt, je niets te zoeken hebt in de politiek. Natuurlijk, we mogen de
politici niet allemaal over een kam scheren. Gelukkig zitten er ook heel veel eerlijke mensen in de politiek.
Maar gevoelsmatig lijkt het erop of dat er minder zijn. Lieve help, wat stonden er veel borden op de Boxhoverheideweg: het leek wel een stukje Bels!
Belvend is weer redelijk uit de verkiezingen gekomen, gelet op het aantal raadszetels. Goede en gemotiveerde mensen, die je aan kunt spreken op straat. Dat Belfeld mondig is, heeft het actiecomité gemerkt dat de
problemen op de Bolenberg bij de Gres aankaartte. In een goed gevulde zaal van de Hamar werd hier een
uitstekend voorbereide bijeenkomst gehouden. Ook hierin kan een dörpke zichzelf overtreffen. Als dit stuk
aan het papier wordt toevertrouwd, is het enkele dagen voor Pasen. Het weer was gespreksnummer één
de laatste dagen met de griepgolf als goede tweede: ze hielden ons alweer veel te lang in hun greep. Harie
hoopt dan ook dat alle lamlende nu voorbij is, zodat we spoedig kunnen gaan genieten van echt ouderwets
mooi lenteweer.
Hier zijn we nu toch wel echt aan toe.
Harie.
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Efkes veurstelle: KBO-seniorenvereniging St. Urbanus

!

KBO

BELFELD

Oog voor Senioren

Deze keer willen we een vereniging voorstellen, die toch al zo'n 44 jaar
vlijtig aan de weg timmert. In het begin werd er onder de naam BOB
(Bejaarden Ontspanningsvereniging Belfeld) activiteiten georganiseerd.

In 1974 werd de oprichtingsvergadering voor een ouderenvereniging nieuwe stijl in de kantine van Belfeldia
gehouden. Het eerste bestuur bestond uit voorzitter Chris Cuypers, secretaris Jo Jacobs - v. Horen en penningmeester Maen Bloemers. Zoals in die tijd gebruikelijk, was er ook een geestelijk adviseur. Dit was pastoor A. Jacobs. De hoofdactiviteiten waren toen: beugelen, biljarten, gymnastiek en kaarten. Het kaarten
gebeurde in de kantine van Belfeldia. In november 1974 werd het seniorenkoor opgericht. De eerste repetitie
vond plaats in de Theresiaschool. Harrie Bloemers was de eerste dirigent en zuster Coleta speelde orgel.
Voor de aanschaf van het orgeltje kreeg de vereniging een lening van dokter Willems van 2000 gulden die,
volgens afspraak, braaf in 4 jaar werd terugbetaald. De activiteiten werden later uitgebreid met kegelen,
zwemmen, volksdansen en koersballen. In 1996 kwam het spel jeu de boules er nog bij. Uiteraard werd er
ook carnaval gevierd. Uit eigen gelederen werd dan een Prins of Prinses gekozen.
In 2004 is er een reorganisatie van de bestuurstaken doorgevoerd. De hoofdtaken van de vereniging zijn al
lang niet meer het kienen, keuvelen en kaarten. Belangenbehartiging is nu een belangrijke functie van de
vereniging. Eenmaal per maand wordt er een themamiddag gehouden. Die wordt als zeer interessant ervaren. Deze bijeenkomsten over bijvoorbeeld dementie, veiligheid in en om het huis, beter slapen, vereenzaming enz. zijn zeer leerzaam.
Maar ook de luchtige kant van het leven krijgt volop de aandacht. Jaarlijks wordt er naast een carnavalsmiddag, een lenteviering en een kermismatinee georganiseerd. Bovendien zijn er van tijd tot tijd excursies. Rond
Kerstmis is er altijd een sfeervolle viering. Een week in de zomer met vakantie gaan levert ook altijd een volle bus op. Door de medewerking van de nodige vrijwilligers en sponsoren lukt het om dit allemaal te organiseren.
Op maatschappelijk gebied kunnen de leden voor advies terecht bij onze ouderenadviseur, terwijl de belastingformulieren met hulp van de KBO-belastingdienst worden ingevuld. Maandelijks ontvangen de leden een
interessant periodiek over het wel en wee van de ouderen in Nederland. Kortom, een vereniging voor elk wat
wils. Iedere 50-plusser kan lid worden van de KBO Belfeld. Op dit moment bestaat het bestuur uit voorzitster M. Janssen-Aarts, secretaris H. Schreurs en penningmeester A. Timmermans. Aangevuld met de leden
A. van Dijk, M. Theeuwen - Lijssen, A. van Duinen en A. Gommans - Geurts.
Is je interesse gewekt, neem contact met ons op.
H. Schreurs
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Brandweer Belfeld – al 75 jaar paraat als de rode haan kraait!
Voor het korps Belfeld is 2018 een bijzonder jaar. De 8e mei is het namelijk precies 75 jaar geleden,
dat de Belfeldsche Brandweer werd opgericht. Naast de gemeentelijke brandweer werd er op last
van de Duitse bezetter ook een Boschbrandweer opgericht. Vanaf dat moment was er een georganiseerde vorm van brandbestrijding binnen de gemeentegrenzen van Belfeld.
Brandbestrijding in Belfeld voor oprichting van de gemeentelijke brandweer
Wie in de archieven duikt, komt stukken tegen uit 1853 waarin door de gemeente Belfeld een brandverordening
was opgesteld. In deze verordening was “geregeld” dat, wanneer de rode haan kraaide, de Belfeldse burgerij mee
moest helpen met de brandbestrijding. Het gemeentebestuur wilde dit toch wat strakker geregeld hebben. In 1880
werd een convenant afgesloten met de brandweer van het Missiehuis Steyl. De brandbestrijding was toen nog
gratis, totdat de brandweer van het Missiehuis in 1925 overging tot de aanschaf van een heuse gemotoriseerde
autospuit. Vanaf die tijd werd er een vergoeding gevraagd. Met de oprichting van de gemeentelijke brandweer
kwam aan dit convenant een einde.
Het materiaal van de brandweer bestond in eerste instantie uit een motor en een draagbare handspuit. Gemakshalve werd de handspuit op een
karretje gebouwd. Bij brand bestuurde een brandweerman de motor en
hield een andere brandweerman, die
achterstevoren op de motor zat, het
karretje vast. Na de oorlog werd een
achtergelaten vrachtwagen van de
Duitse bezetter omgebouwd tot
brandweerwagen. Die deed prima
dienst tot 1949. Toen brandde dit
voertuig namelijk af. De gemeente
Belfeld besloot toen een heuse
brandweerwagen aan te schaffen.
Het werd een gele Bedford. De kleur
geel was zeker in die tijd een opmerkelijke kleur. In vergelijking met de beginjaren is er heel veel veranderd.
In het verleden heeft de rode haan meermaals gekraaid in Belfeld. Diverse grote branden hebben er de voorbije
decennia plaatsgevonden. Enkele zeer grote noemenswaardige branden en inzetten:
•
•
•
•
•
•
•
•

1957 en 1964 zeer grote branden bij gresbuizenfabriek Hepworth NGI
1962 zeer grote brand in het Reichswald
1963 zeer ernstig ongeluk met 4 doden op Rijksweg Zuid
1975 zeer ernstig ongeluk met 3 doden op de Rijksweg Zuid
1983 assistentie zeer grote brand bij firma Ewals in Tegelen
1993 en 1995 hoogwater Mooder Maas
1996 zeer grote brand bij Shell meubelindustrie
2015 zeer grote brand bij sportcomplex de Poelder

Tijden veranderen ook voor de brandweer, maar sommige zaken blijven hetzelfde
Zoals al eerder vermeld, is er in de afgelopen 75 jaar veel veranderd. Kijken we alleen al naar het materieel, dan is
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de techniek en de brandweerwagen
waarover het korps vandaag de dag beschikt niet meer te vergelijken met die uit
de beginjaren. Dat is ook wel nodig, want
die techniek verandert frequent en het
korps moet bij elke situatie adequaat op
kunnen treden. Die veranderingen hebben ook hun weerslag op de manier van
voorbereiding. De brandweer oefent elke
week om zo qua kennis en kunde bij te
blijven. Naast deze oefeningen neemt
het korps ook al jaren succesvol deel
aan brandweerwedstrijden. Aan zulke
wedstrijden nemen verschillende korpsen deel en zij krijgen allemaal een identieke situatie, die nagebootst is, voorgeschoteld.
De veranderingen van de afgelopen jaren zijn ontelbaar, maar sommige dingen
veranderen niet en hierin zit de kracht
van ons korps vrijwilligers. Alle brandweerlieden staan graag klaar voor de gemeenschap. Zij zijn op elk moment van
de dag paraat om, wanneer de pieper
gaat, zich naar de kazerne te spoeden en
hulp te verlenen daar waar nodig. Dat is
allang niet alleen meer voor brand, maar
ook voor stormschade, voor assistentie
van de ambulance bij reanimaties, hulp
bij verkeersongevallen en incidenten
waar gevaarlijke stoffen bij betrokken
zijn.
We komen (gelukkig !!) niet alleen bij ellende. Het Belfeldse korps heeft altijd de sterke drang gehad om zich ook
sociaal te positioneren. We zijn van de gemeenschap en dragen graag ons steentje bij. Zo begeleiden we jaarlijks
de optocht, assisteren we bij het Sint Maartensvuur en helpen we de KOW. Ook gaan we graag op bezoek bij basisschool Kom.mijn en participeren we in het samenwerkingsverband “samen winnen”. Door deze sociale betrokkenheid, lukt het ons steeds weer om nieuwe enthousiaste mensen aan ons te binden. Zodoende blijft het korps
op sterkte. We hopen nog tot in lengte van jaren klaar te kunnen staan voor de gemeenschap. Het jubileumjaar
laten we uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan! Er worden derhalve extra activiteiten georganiseerd.

Data om te noteren:
• 16 juni 2018
		
• 9 september 2018

Brandweer Belfeld is gastheer voor de organisatie van de gewestelijke
brandweerwedstrijden
Open Dag in en om de kazerne

Meer informatie over deze activiteiten kunnen jullie lezen op onze facebookpagina
https://facebook.com/brwbelfeld.
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Afscheid Jordy Caris en nieuw lid Stan van der Velden
Jordy:
Achter de schermen heb ik mij heel wat jaartjes ingezet voor de Dorpskrant. De start van een nieuwe editie
begint altijd met een bijeenkomst, waarin wordt gebrainstormd over de onderwerpen. Mijn taak was vervolgens het verzamelen van documenten en foto’s en het aanleveren van de benodigde materialen aan de
drukkerij. Daarnaast ook het contact met de bezorger en het bijhouden van de mailbox van de dorpskrant.
Zoals er altijd zo mooi gezegd wordt: er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ik heb altijd met veel plezier en gezelligheid aan de dorpskrant meegewerkt. Vanaf deze editie gaat Stan van der Velden mijn werkzaamheden overnemen, zodat ik mij nog meer kan richten op mijn werk (fotografie) en mijn gezin. Collega’s
Stephanie, Claudia, Marjolijn, Har en Ria: het was mij een genoegen om de Dorpskrant met jullie samen te
stellen.
Lezers: bedankt voor het lezen, Stan: veel plezier en succes!

Stan:
Vanaf mijn geboorte in 1952 tot eind 1956 heb ik
“op” Steyl gewoond. Vanaf 1956 woon ik in Belfeld. Samen met mijn ouders, twee broers en zus
heb ik vele jaren op de Schoolstraat gewoond.
Eind december 1980 ben ik, samen met mijn
echtgenote Mariet, op de Kleistraat gaan wonen.
Daar werd dochter Yvonne geboren. Met zijn
drietjes verhuisden wij medio 1984 naar Aan het
Broek. Daar wonen wij trouwens nog steeds. In
1985 werd zoon Maurice geboren.
In 1979 ben ik gestart met werken in het primair
onderwijs. Het eerste deel heb ik met hart en ziel
gewerkt op de OJBS De Toermalijn in Tegelen. In
2001 ben ik overgestapt naar de OJBS De Omnibus in Baarlo. Ook op die school heb ik met veel
plezier en energie kinderen mogen begeleiden in
hun ontwikkeling.
Per augustus 2017 ben ik gestopt met lesgeven
na een mooie, maar ook intensieve periode van
bijna veertig jaar. Vanaf augustus heb ik genoten
van de vrijheid en het niet meer moeten. Bovendien heb ik goed kunnen overdenken, hoe ik mijn vele vrije uren wil gaan invullen. Concreet heeft dat opgeleverd, dat die tijd inmiddels alweer behoorlijk gevuld wordt met zaalvoetballen, fietsen, wandelen, muziek
luisteren, lezen en van tijd tot tijd het “buitenland” bezoeken…
Werken in het onderwijs betekent ook, dat er geen tijd en energie overblijft om op lokaal gebied actief te kunnen zijn. Nu ik wel wat meer tijd heb, wil ik op dat terrein toch wat actiever worden. Toevallig las ik enige tijd
geleden een artikel op Belfeld.nu, waarin een medewerker voor de Dorpskrant werd gezocht. Dat leek me
een leuke en zinvolle manier om me in te zetten voor Belfeld. Vanaf deze uitgave ben ik dan ook actief betrokken bij het tot stand komen van de Dorpskrant. ..
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Van Syrië naar Belfeld: het begint met taal
Hoe laat je vluchtelingen op een leuke en effectieve manier kennis maken met het reilen en zeilen
binnen een basisschool?
Voor iemand die de Nederlandse taal nog niet
goed begrijpt en/of spreekt, kan de informatieverstrekking overweldigend zijn. Daarnaast heeft
het natuurlijk sowieso al een enorme impact op
mensen om in een vreemd land een nieuw bestaan op te moeten bouwen. Een beetje hulp in
het wegwijs maken hierin is dus van belang. In
februari 2016 is op basisschool Kom.mijn een
ouderinitiatief ontstaan om deze hulp aan te bieden in de vorm van het introduceren van een
taalmaatje.
Invulling
Een taalmaatje is een ouder/verzorger van leerlingen, die al onderwijs volgen op basisschool Kom.mijn. Alle
informatie die binnenkomt via het digitale informatiesysteem ISY wordt door het taalmaatje gedeeld met een
(nieuw) gezin, dat is aangemeld op school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doorgeven van studiedagen,
het meebrengen van een fakkelstok tijdens Sintermerte en het maken van een afspraak voor een (rapport)
gesprek. Daarnaast proberen de taalmaatjes de gezinnen te stimuleren om actief deel te nemen aan schoolactiviteiten, zoals bijvoorbeeld het helpen bij een sportdag. Dit kan prima bijdragen aan het tot stand komen
van sociale contacten.
Laagdrempelig
We streven ernaar, dat de gezinnen na één jaar hulp voldoende kennis van de Nederlandse taal hebben om
zelfstandig de informatie van school te kunnen lezen en begrijpen. Maar in overleg kan de ondersteuning
verlengd worden. We komen vaak bij de mensen thuis. Dit maakt het contact namelijk laagdrempelig. Het is
overigens geen verplichting! Ouders kunnen zelf bepalen of ze van de aangeboden hulp gebruik willen maken. Wat wij ervaren is, dat de meeste ouders deze aangeboden hulp via school enorm waarderen. Mede
daarom is het heel fijn en dankbaar om te doen! Ook zien we, dat er vaak nog andere dingen zijn waarbij we
kunnen helpen. “Ik heb post gekregen en ik begrijp het niet helemaal”, of “waar kan ik mijn kind laten sporten?”, enz. Kleine dingen die voor ons vaak heel eenvoudig zijn om uit te leggen. Door de hulp wordt bij deze
gezinnen niet alleen de kennis van de Nederlandse taal vergroot, maar ook ervaren zij wat er zoal speelt in
de Belfeldse samenleving.
Taalmaatjes in Belfeld
Vanaf 2016 zijn er in totaal negen Syrische gezinnen, die
hiervan gebruik hebben gemaakt. Op dit moment zijn er
nog zes gezinnen, die taalondersteuning krijgen van negen Belfeldse vrouwen. Het is een zinvolle en waardevolle manier van hulp bieden, die hopelijk een steentje bijdraagt aan het opbouwen van een nieuwe toekomst voor
de betreffende mensen.
Lijkt het je ook leuk om als taalmaatje aan de slag te gaan,
stuur dan een mail naar Nicole Engelen:
engelen-smit@home.nl
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Op bezoek bij imker Martien Loonen
Het leek de redactie wel een leuk idee om hobby's en beroepen die dreigen vergeten te worden eens
via de Dorpskrant onder de aandacht te brengen. Zodoende toog de redactie naar Huize Loonen aan
de Schoolstraat. We wisten dat, als je iets over bijen te weten wil komen, je hier moet zijn. Martien
komt oorspronkelijk uit Overloon en had op zijn 15e jaar al zijn eerste bijen. Na eerst in Tegelen in de
kost te zijn geweest, verhuisde hij naar Belfeld.
Hier heeft hij vanaf de zestiger jaren bijen gehouden. Momenteel heeft hij twintig kasten. Dat aantal
wisselt de laatste jaren nogal sterk, want het gaat
niet goed met de bijen. Medio maart zijn de omstandigheden slecht voor de bijen: te koud en er is geen
voedsel te vinden. De bijen worden in de wintertijd
bijgevoerd met suiker. Imkers wachten met smart
op warmer weer en op het bloeien van de wilgenbomen. Vroeger waren er meerdere imkers in Belfeld, zeker een stuk of vijf. Nu zijn er nog maar twee.
Naast Loonen is dat de heer Engels.
De hobby levert voor de imker best veel werk op. Wanneer men met ziektes te maken krijgt, is het aanpoten om de bijenvolken gezond te houden. Met weemoed denkt Martien terug aan zijn jeugd. De bijenkasten
werden met paard en wagen naar de Peel gebracht om daar de echte heidehoning te oogsten. Maar helaas,
ook de heidevelden gaan achteruit.
Het seizoen van de imker start in het voorjaar als de wilgenkatjes beginnen te bloeien. Naast de voorjaarsbloemen zoals de krokus en de paardenbloem, staan dan ook de perzik-, pruimen-, kersen-, perenen appelbomen in bloei. Men noemt dit de voorjaarsdracht. In de zomer worden door de bijen de
klaver, klaprozen en korenbloemen bezocht. Deze
bloemen komen helaas echter steeds minder voor.
Daarnaast bezoeken de bijen wat er hier en daar
nog bloeit. Fruitbedrijf van Cleef heeft beslist de
meeste bloesem in ons dorp. In het najaar wordt
daar het fruit geoogst.
De honingraten worden opengeschraapt en de raten met honing worden in een soort centrifuge geplaatst. Die gaat vervolgens hard ronddraaien. De
honing wordt er door de snelheid uitgeslingerd. Het
is heel verschillend hoe de opbrengst is. Is het zomer en staat de bloesem in bloei, maar staat er een
koude oostenwind? Jammer, maar de bijen gaan dan niet naar buiten. De bloeitijd van de bloemen die honing leveren is dan korter. Het uitzwermen van de bijen is een natuurlijk gedrag. Die zwermtijd begint half
mei. De koningin wil dan een nieuw volk stichten en vliegt uit met de nodige bijen. Door het aanbieden van
een kunstzwerm blijven de bijen bijeen. Indien mensen toch ergens een zwerm aantreffen, kan men het beste een imker waarschuwen. In ieder geval niet zelf iets ondernemen.
In Nederland komt het bijna niet voor dat de honing van één soort bloem is. Maar als er bijvoorbeeld in
Hongarije acaciahoning op het potje staat, dan is het ook echt honing van de acacia. Martien kan aan de
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honing proeven van welke bloesem de honing komt. Hij heeft
nog kasten gehad bij de bessen in Hegelsom, maar dat werd
hem allemaal toch wel wat te veel.
Bijensterfte is voor de imker een ramp. Helaas komt die sterfte
in heel Europa voor. Men kan van de ene op de andere dag
met een kast vol dode bijen zitten. Deze ziekte wordt overgebracht door een mijt die plotseling ergens de kop kan opsteken. Is er één bij besmet, dan is zo een hele kast besmet omdat de bijen in een kleine ruimte zitten. Men noemt deze ziekte
ook wel “de verdwijnziekte”. Van de ene op de andere dag
heeft een imker nog maar enkele levende bijen over.
Volgens Martien, die zijn hele leven hovenier is geweest, komt
dit niet door de bestrijdingsmiddelen. Het beroep heeft zijn
liefde voor de natuur aangewakkerd en zijn kennis van bomen
en planten is dan ook enorm. De toekomst van het bijenhouden ziet er rooskleurig uit. In Horst worden goedbezochte cursussen gegeven. Het grootste probleem is momenteel het aanbod van bloesem. De meeste
honing komt van de al eerdergenoemde appel-, peren-, kersen- en wilgenbomen en van de paardenbloem.
Heidevelden zijn zeldzaam, korenbloemen staan niet meer massaal tussen het koren en paardenbloemen
vind je bijna niet meer in de weilanden. Ook het rigoureus snoeien gaat ten koste van veel bloesem.
Vroeger rook je de ligusterhaag. Tegenwoordig zie
je deze ook nauwelijks meer. Een bij kan tot 3 kilometer afleggen naar de bloesem. De speurbijen vertrekken ‘s morgens het eerst en komen terug met tal
van gegevens. Zij dansen voor de kast en door de
stand van de zon en de geur van het stuifmeel kan
de bloesem door de andere bijen gevonden worden.
Ze geven zelfs de afstand aan en hoeveel er te halen
valt. Waarlijk een klein wonder, dat verricht wordt
door zo’n klein beestje. Komen er geen insecten op
de bloesem, dan komt er ook geen vrucht. Toen het
bijenhouden nog heel veel voorkwam, was het vieren van de sterfdag van de patroonheilige de Heilige
Ambrosius een jaarlijks hoogtepunt. Er werd een mis opgedragen in de kerk bij de Trappisten. De H. Ambrosius kreeg als klein kind een zwerm bijen in zijn mond die op wonderbaarlijke wijze weer verdween. Brrr,
geen prettig idee….
Het verwonderde mij, dat Martien ondanks zijn
drukke leven toch nog tijd heeft gevonden om zich
aan de schilderkunst te wagen. Het resultaat: twee
prachtige schilderijen van Maalbeek. Vol met wetenswaardigheden toog ik weer huiswaarts… Met
een heel andere kijk op dit kleine, maar o zo belangrijke insect voor ons!
Martien: bedankt dat je tijd voor de Dorpskrant vrij
wilde maken.
Har Schreurs
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Foto's Carnaval
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2018 en voorjaar
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Bijeenkomst bedrijventerrein Bolenberg is pas de aftrap
Klokslag 19.30 uur opende voorzitter Fons Verdonck op maandag 12 maart de speciale bijeenkomst
over bedrijventerrein Bolenberg en het voormalig spoorstation Belfeld.
Dat deze materie velen in Belfeld bezighoudt, bleek toen een twintigtal stoelen in allerijl moest worden bijgeschoven om iedereen een zitplaats te kunnen bieden. De zeventig personen, die op de uitnodiging waren
afgekomen, maakten één ding duidelijk: de overlast en zorgen moeten we zeer serieus nemen!
Na het welkomstwoord en het voorstellen
van de partijen, enerzijds de Projectgroep
en aan de andere kant de huidige eigenaar
van terrein Bolenberg en station ThijssenEmans, heeft de Projectgroep haar functioneren en het verbeteringspakket gepresenteerd. Dat pakket bestaat uit een achttal
thema’s. Uiteindelijk moet het een optimale
leefsituatie voor de aangrenzende woonwijk
garanderen.
Helder moet zijn, dat Thijssen-Emans vanaf
februari 2017 de nieuwe eigenaar van bedrijventerrein Bolenberg en het voormalig station is. Die koop kan niet ongedaan worden
gemaakt. Bovendien heeft het terrein, dat 8
ha. groot is, de status van bedrijventerrein. Deze bestemming ligt vast en de gemeente Venlo is niet van plan
om hieraan te tornen.
De 8 thema’s zijn samengesteld uit een berg aan schriftelijke klachten richting gemeente, mails naar leden
van de projectgroep, gesprekken met voornamelijk omwonenden en een aantal telefoontjes.
De thema’s dekken de lading als het gaat over overlast en zorgen over de toenemende bedrijvigheid. Daarnaast worden verbeterpunten aangereikt om de leef- en woonkwaliteit in de aangrenzende woonwijk merkbaar op te krikken.
De thema’s:
• Geluidsoverlast: laden/lossen, ophogen bergen, vermalen/vergruizen, weekendrust, van/tot hoe laat is er
activiteit?
• Stofoverlast: puinstof, stof in relatie met volksgezondheid, wind/droogte
• Verkeersoverlast/verkeersveiligheid: transportbewegingen per dag, kom Belfeld
• Veiligheid rond en op het terrein: afrastering vernield, controle toegankelijkheid omtrek terrein en hoofdingang
• Gebouwen: (oude) gebouwen die de woonwijk ontsieren en geen dienst meer doen slopen, idem hekwerk en muur Bolenbergweg
• Groene zone: bestemmingsplan voor achterste deel Bolenbergweg en Vennekenstraat wijzigen, kiezen
voor bouwkavels met groene zone d.m.v. rijen bomen die het bedrijventerrein scheiden van bewoond gebied
• Voormalig station: gemeentelijk erfgoed, opknapbeurt met nieuwe bestemming voor het stationsgebouw
• Voortgang en evaluatie: over 6 maanden bekijken wat is gerealiseerd en wat (nog) niet, in de tussentijd
blijft de Projectgroep actief en worden de burgers met enige regelmaat geïnformeerd
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Twan Ernst (zit namens de Heemkundevereniging in de Projectgroep) heeft een korte presentatie over het
voormalige station Belfeld gehouden. In zijn verhaal werd duidelijk, dat op korte termijn een permanente oplossing voor het gebouw moet worden gezocht. Particuliere initiatieven en steun van de gemeente zijn hierbij
nodig.
Tot slot kwam Marc Stroucken, algemeen directeur van Thijssen-Emans, aan het woord. Het was de bedoeling dat Thijssen-Emans per thema met concrete voorstellen zou komen. Dat gebeurde echter sporadisch.
Wel gaf Stroucken meerdere aan, dat hij begrip had voor de geschetste overlast en de zorgen van inwoners
uit Belfeld.
Enkele toezeggingen staan in ieder geval op papier:
• Zo zal er in Belfeld geen keramisch puin worden vermalen of vergruisd.
• Om de stofoverlast binnen de perken te houden, zal er bij droogte en winderig weer worden gesproeid.
• Aan het realiseren van weekendrust zal daadkrachtig worden gewerkt, evenals het tijdig stoppen met lossen op een werkdag.
• Ook de aanrijroute wordt aangepast. De kom van Belfeld wordt ontlast door de transportbewegingen
vanaf de Rijksweg en onder het spoorviaduct door te laten plaatsvinden.
• Wat betreft de veiligheid rond en op het terrein zal de afrastering gerepareerd c.q. vernieuwd worden.
• Tot slot gaf Marc Stroucken aan dat het terrein tussen Vennekenstraat en Stationstraat zal worden afgstoten als bedrijventerrein. De nieuwe bestemming zal groen of woningbouw moeten worden.
Al met al een prima basis om met Thijssen-Emans verder te praten over realisatie van de plannen en op welke termijn dat alles zal plaatsvinden. Enkele thema’s zijn nog amper aan bod gekomen.
Na een korte pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Tientallen vragen werden gesteld, veelal in de richting van Thijssen-Emans. In diverse vragen zat een heleboel frustratie opgesloten; mensen die jarenlang de overlast van de voormalige gresbuizenindustrie hebben
moeten tolereren en meerdere juridische stappen achter de rug hebben.
Zij zien nu een nieuwe vorm van overlast op zich afkomen.
Lang niet alle vraagstellers kregen trouwens een antwoord op
maat. Er werd toegezegd, dat alle vragen in de notulen worden
opgenomen. Zodoende kan er in het voortgezet overleg met
Thijssen-Emans meteen op worden teruggegrepen.
Middels een periodieke correspondentie zullen de bezoekers
van 12 maart op de hoogte worden gehouden. Daarnaast komen er tussentijdse verslagen op Belfeld.nu en in de Dorpskrant.
Fons Verdonck sloot de avond om 21.20 uur af. Hij bedankte
alle aanwezigen en gaf duidelijk aan, dat deze avond de aftrap
was voor nieuw overleg met Thijssen-Emans. Belfeldse inwoners hebben duidelijk gemaakt, dat een eventuele (nieuwe)
vergunning aan Thijssen-Emans geen uitgemaakte zaak is.
Belfeld, 13 maart 2018
Geert Hovens (Projectgroep),
06-29915554
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Behoefte aan meer contact? Mee willen doen? Erbij horen?
Praat en denk mee tijdens de bijeenkomst op woensdag 23 mei a.s.
Onze samenleving verandert en daarmee ook de zorg voor elkaar. Velen hebben dat wellicht niet in de gaten, omdat ze het zelf druk genoeg hebben. Maar wat gebeurt er om ons heen? En is iedereen (lichamelijk)
in staat naar eigen behoefte zelf de tijd in te vullen, zoals hij of zij dat graag wil? Zo zijn er mensen in ons
dorp die je niet meer zo vaak ziet of hoort, terwijl ze wel behoefte hebben aan (regelmatig) sociaal contact.
Maar hoe dan?
Daarom organiseren een aantal sociaal/maatschappelijke organisaties in Belfeld, in samenwerking met
ZorgVerandert op woensdag 23 mei a.s. bijeenkomsten met als thema Zorg voor Elkaar.
Onder leiding van twee gespreksbegeleiders van ZorgVerandert gaan de deelnemers in groepen van 10 à
12 personen met elkaar in gesprek om eigen ervaringen en ideeën uit te wisselen. Zo kunnen we van elkaar
leren en elkaar ook inspireren!
Deze bijeenkomsten worden gehouden in De Hamar, Stevenspein 2, 5951 DV Belfeld. Inwoners van Belfeld
zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze bijeenkomsten. Zij kunnen kiezen uit twee sessies: van
15.00 - 16.30 uur of van 19.00 - 20.30 uur. Koffie en thee staan dan voor u klaar.
Aanmelden voor 13 mei is echter wel gewenst.
Door actief deel te nemen aan deze bijeenkomsten kunnen we SAMEN iets voor elkaar in Belfeld betekenen!
Informatie en aanmelden bij Herman van den Eertwegh: per mail h.vandeneertwegh@welkom.nu
of telefonisch bij Frank Poels : 06 - 41 64 97 30.
Het initiatief voor deze bijeenkomsten is tot stand gekomen door samenwerking van de Dorpsraad, Buurt en
Bewoners Netwerk, de Zonnebloem, Algemene Hulpdienst, KBO, Bewonersondersteuning, Vrijwilligerszorg
Venlo, Maatwerkproject, Huis van de Wijk en Zorg Verandert.

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

14
n

J a a r g a n g 17

n

n r. 1

n

a p r i l 2 0 18

Puzzelpagina

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

15
n

J a a r g a n g 17

n

n r. 1

n

a p r i l 2 0 18

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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