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BESTE DORPSGENOTEN,
als lid van de redactie van de Dorpskrant zit
schrijven in mijn bloed. Maar wist je, dat ik ook
een fervent liefhebber ben van lezen, heel veel
lezen? Van literatuur tot romans, thrillers, fantasie
en wetenschap, mijn scala is breed. En naar mijn
mening gaat er dan ook niks boven een mooi
boek in de hand hebben. Niet online of via een
e-reader, nee gewoon lekker old school: een boek
uit de boekenkast of besteld bij bol.com (dat dan
weer wel). Dat KOM.MIJN een bibliotheek start,
juich ik dan ook van ganser harte toe.
In deze derde editie van de Dorpskrant lezen
jullie verder over de bijzondere hobby van Joey
Wetzels. Komen de Belfeldse carnavalsvereniging de Belhamels en harmonie Kunst na Arbeid
aan het woord. En door wie zal Belfeld zich laten
verleiden? Ook vinden jullie het programma voor
de Belfeldse kermis; het belooft weer een mooi
feestje te worden. Dit en nog veel meer in deze
nieuwe editie van de Dorpskrant
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Nao d’m baer van ’t Missiehoes…
De zomervakantie is d’n tied öm oetsjtepkes
te make met dien kleinkinger. Same met ózze
dreej-jäörige kleinzoon verlaote we Belvend öm
ein museum in Steyl te bezeuke. Weej gaon nao
’t Missiemuseum det in 1931 is gesjtich door de
paters van Steyl. ’t Museum sjteit bekend as ein
van de meis ‘aajerwetse’ musea. Maar zal dit
get zien veur ein menke van dreej jaor? Opgezatte exotische bieëste, sjorpioene, en kaevers
in ein muf rukend museum. Vlinders en, öm met
de wäörd van ózze kleinzoon te sjpraeke, allemaol sjpinnevogels…

As weej binnekómme zeen we det in de loup der
jaore get aanpassinge aan de entree van ’t museum zien gedaon. Heej is ’t now minder duuster. De
inhoud is geliek gebleve. Ós groeëte vraog is wie
lang dit museum ein menke van dreej ken boeje.
Ein keteerke? Ein hallef eurke? Natuurlijk kómme
weej ieërs d’m baer taege. Waereldberoemd op
Steyl! Weej hebbe in ’t veurjaor kenne laeze det ’t
bekende brómgeluud neet mieër te hure waas. De
85 jäörige kós nach waal ziene kop op en neer bewaege, maar zien gebróm waas nog amper te hure.
’t Besjteur van de Stichting Missiemuseum Steyl
maakte ein restauratieplan veur ’t hersjtel van d’m
blaosbalg met ’t geluud en ’t mechanische gedaelte. Auch zou de boetekangk zoe-as de vach, de
naegel en d’m bek waere beejgekleurd en beejgewerk. De totale koste van dit projek waas gesjat op
� 5.000,-.
Einmaol binne geit ózze kleinzoon op verkenning
oet. Ieërs efkes nao de zaal wao de insecte hange.
Den in volle vaart nao de exotische bieëste. Hae
zuut eine tijger dae eine zebra aanvelt, olifantepuuet zónger olifant, wöllef, eine giraf en bieëste
waovan hae de naam neet wet. Den eine kas met
volleges öm allemaol aaje ‘rómmel’ en de race
wuuert vervolleg in ’t insectekabinet. Klaor? Nae
huuer, wir truuk nao de krokodil, de groeëte roufveugel, de baere en neum maar op. Auch de Japanse krieger maakt indrök. ’t Raegent vraoge, opa
wat is dit, oma wie het det bieës, maar ut ménke
nimt genne tiëd öm nao de antwaorde te loestere.
Nach ein paar kieër rent hae van zaal nao zaal. Kiek
oma, kiek opa en wir vraoge, vraoge en nach ens
vraoge. Hae haet gen gedöld öm op de antwaorde
te wachte. Den, nao ein angerhallef oor, kömp hae
d’m baer wir taege. Och jao, dao mót nag ens ein
muntje in. Inkele bewaeginge met de kop zien ’t
antwaord. Geluud is d’r echter, óndanks de deure
restauratie, neet te hure… As herinnering krieg hae
ein plekplaetje, zónne nep tattoo van eine kaever
mei. Weej gaon met ein gelökkig kingk nao hoes.
Ein aajerwets museum? ’t Boeit van de ieërste toet
de letste minuut. En ’t geluud van d’m baer? Eine
brómbaer dae dao euver näölt…
Jan Peeters
P.s. Lastig om het dialect te lezen? Kijk dan op
www.belfeld.nu voor de versie in het Nederlands.
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Nieuwe redactieleden Jan Peeters en Paul Niessen

Graag wil ik me als redactielid van de Dorpskrant aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Jan Peeters. Ik ben al 43 getrouwd
met Marijke, we wonen op Julianastraat 41. We
hebben twee kinderen, Bram en Janneke. Bram
woont in Blaricum en Janneke woont in Belfeld
met Ruud. We zijn de oma en opa van Tobias, Mathilde en Gijs. Een geweldige rijkdom als je het mij
vraagt. Ik heb 36 jaar als leerkracht en teamleider
gewerkt op de Hei in Tegelen. Vanaf 2011 was ik tot
2 februari van dit jaar verbonden aan basisschool
Mikado in Blerick. Werk dat ik altijd met veel passie
heb gedaan. In mijn vrije tijd speel ik bij Joekskapel
Doeën Beejein in Tegelen. Ook ben ik jaren als bestuurslid verbonden geweest aan Harmonie Kunst
na Arbeid. Hier ben ik tot erelid benoemd. Tevens
heb ik jarenlang zitting gehad in het kerkbestuur
van de St. Urbanusparochie en tot vorig jaar was ik
vicevoorzitter van het bestuur van de parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld.
Omdat schrijven een van de dingen is die ik graag
doe, heb ik de kans gegrepen om na een oproep lid
te worden van de redactie van de Dorpskrant.
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Ook ik wil me even voorstellen:
Ik ben geboren op 16 mei 1939 in Steyl. Mijn eerste kennismaking met Belfeld was in 1956 toen ik
ging werken bij Janssen-Dings. Aanvankelijk deed
ik daar alle voorkomende kantoorwerk, later personeelszaken. In 1971 kreeg ik een aanstelling
als ambtenaar Sociale Zaken en Welzijn bij de gemeente Belfeld. Na de gemeentelijke herindeling
werd ik in Venlo beleidsambtenaar Cultuur.
Ik ben in 1964 getrouwd met Til Tillemans. Met haar
kreeg ik drie kinderen. Zij is echter op jonge leeftijd (36 jaar) overleden. In 1979 ben ik opnieuw getrouwd met Mariet Stevens. Zij had uit haar eerste
huwelijk twee kinderen, zodat we samen een groot
gezin gingen vormen. Mijn oudste dochter Claudia is in 2006 overleden. Onze vier andere kinderen hebben gezorgd voor een schare van veertien
kleinkinderen.
Door mijn werkzaamheden bij o.a. het Sociaal Centrum, KinderOntspanningsWerk Belfeld, Stichting
Bel-Arte, woonzorgproject ’t Prônkeppelke, de
Limburgse Federatie Amateurtoneel, theater De
Garage en de Verhaalkeuken ben ik veelvuldig betrokken geweest bij het verzorgen van verslaglegging, publiciteit en pr-werk. Omdat dit werk mij wel
ligt, heb ik gedacht dat ik misschien ook een positieve bijdrage kan leveren aan De Dorpskrant. Dus
… ik ga het proberen!
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…
De hobby van

Joey Wetzels

In deze rubriek willen we Belfeldse mensen uitnodigen om over hun (bijzondere) hobby te vertellen. Mocht je een hobby hebben waarover je
wilt vertellen, of ken je iemand die een (bijzondere) hobby heeft?
Neem dan contact op met de redactie van de
Dorpskrant. dorpskrantbelfeld@gmail.com.
Op een druilerige dag haal ik Joey (22-08-2001)
op. We fietsen samen naar de St. Martinuskerk in
Tegelen. Via de erg smalle stenen trap van de ruim
600 jaar oude toren gaan we naar het oksaal van
de kerk waar de speeltafel van het prachtige Vermeulen-orgel staat. Joey neemt direct achter het
orgel plaats en laat wat akkoorden horen. Het geluid vult de ruimte, Joey glundert en zegt: “Dit vind
ik nou mooi, dat machtige geluid dat in no-time die
enorme ruimte vult”.
“Het begon allemaal toen ik naar de Efteling was
geweest. Overal was daar muziek te horen en dat
was voor mij de aanleiding piano te leren spelen.
Ik heb 2 ½ jaar les gehad van Ward Bijlmakers in
Blerick. Maar achteraf moet ik bekennen, dat ik
daar niet altijd even serieus mee omgegaan ben.
Het huiswerk dat ik kreeg oefende ik niet, ik wilde
vooral akkoorden leren spelen. Ik interesseerde me
steeds meer voor een kerkorgel. Op een keer fietste ik naar Steyl. Vooral dat gebouw met die twee
torens aan de Maas sprak me enorm aan. Ik ging
naar binnen, zag de speeltafel van het orgel staan
en drukte stiekem wat toetsen in. Wat een geluid!
Toen kwam een meneer aanlopen. Het bleek broeder Roland te zijn, de rector van het Missiehuis. Hij
vond hetgeen ik liet horen erg mooi. “Fijn dat jonge
mensen zoiets doen”, zei hij. “Kom gerust spelen”.
Ik was hier eens aan het spelen en hoorde allerlei
tonen van een orgel. Waar kwamen die vandaan?
Broeder Roland kwam de planten verzorgen en
vertelde dat het orgel van de bovenkerk gestemd
werd. Nog een kerk? Nog een orgel? Ik mocht gaan
kijken. Ik had nooit gedacht dat er zoveel pijpen in
een orgel zaten. De orgelstemmers legden mij van
alles uit over het instrument. Toen begon voor mij
de passie voor het orgel pas echt. Veel begreep ik
nog niet, ik nam me voor dat ik dat uit zou gaan
zoeken. Toen de orgelstemmers pauze hadden,
mocht ik spelen. Ik was verkocht! Dat was op 21
mei 2014, een dag die ik nooit meer zal vergeten.
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Pater Roland kwam terug, ook de Sloveense pater Vaclav hoorde me spelen. Die zei dat hij mijn
spel erg mooi vond. “Als je wilt spelen, meld je dan
beneden bij de receptie. Daar krijg je een sleutel
en kun je op het orgel komen studeren”. Dit deed
Ik twee jaar lang, iedere dag. Hier heb ik veel van
geleerd. Volgens echte organisten deed ik dingen
die eigenlijk niet kunnen, maar ik vond dat mooi. Ik
speel eigenlijk alles op mijn eigen gevoel, net zoals
mijn opa, Karel Wetzels.
In de zomer van 2014 ging ik naar de kerk in Belfeld. Ik wilde dat orgel eens horen. Aan koster Marijke vroeg ik of ik eens bij de organist (Jan van Ginkel) mocht gaan zitten. Dat werd geregeld. Hier heb
ik ook veel van geleerd. Hij gaf me tips en verbeterde mijn manier van spelen. Toen ging ik met hem
naar Tegelen, waar hij in de Martinuskerk speelt.
Hij vertelde me hier ook over zijn leven bij de Trappisten op de Ulingshei in Tegelen. Daar woonde
hij tussen 1982 en 1991 en bespeelde toen het
orgel tijdens de diensten. Dat vond ik erg interessant. Vooral dat orgel spreekt me aan. Samen met
Jan heb ik orgelconcerten bezocht. Hij stelde me
voor aan de bekende organist Theo Hes. Ook die
speelt vaak in Steyl. Veel jongens en meisjes van
mijn leeftijd vinden mijn hobby vreemd, maar dat
maakt mij niks uit. Ik vind het orgel geweldig. Ze
hebben eigenlijk geen idee wat mijn hobby inhoudt. Toen pastoor Dautzenberg naar Maastricht
ging, kwam ik in de St. Servaaskerk in contact met
Marcel Verheggen. Die kwam ik later weer tegen bij
Verschueren, de orgelbouwer. Bij Verschueren uit
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Heythuyzen en Ittervoort liep
ik stage en heb ik ook vakantiewerk gedaan. Ik mocht
mee als er storingen waren,
kwam zo dus in contact met
orgelstemmers. Na sluitingstijd van de kerk speelde ik op
het orgel van de Servaaskerk
onder leiding van Marcel.
Dat was echt supervet!!! Ik
speel eigenlijk alleen op gehoor, niet van papier. Dat is
best een gemis, je kunt hierdoor niet zomaar even een
koor begeleiden. Ook van
Jean Pierre Steyvers, de organist van de kathedraal van Roermond heb ik les
gehad. Verder heb ik erg veel geleerd door filmpjes
op YouTube te bestuderen. Iedere keer als op mijn
blaadje stond wat ik moest studeren, vluchtte ik
naar YouTube …
Ik was een keer in Amsterdam in de Krijtberg. Daar
heb ik de Toccata en Fuga in d mineur van Bach
gespeeld. De kerk zat helemaal vol met bezoekers
die de kerk wilden bekijken. Iedereen ging zitten
en luisterde. Ik vond dat best wel eng. De organist, Willem Stroman, is een goede bekende van
mij. Maar het gaf een mega-kick om dat geweldige
geluid in de grote kerk weg te horen galmen. Toen
ik klaar was, kreeg ik een geweldig applaus. Het
gaf me een enorm zelfvertrouwen. Met een kerkorgel kun je heel bombastische geluiden oproepen.
Het voelt voor mij als een enorme eer dat te mogen
doen. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam moest ik
eens met Verschueren gaan opruimen en een storing gaan verhelpen. Dat orgel mag alleen ’s nachts
worden gestemd. Het is te storend wanneer dit

overdag gebeurt als er mensen in de kerk zijn. Het
werk van stemmer is best zwaar. Als je klaar bent,
heb je je hoofd helemaal vol. Soms ben je wel 10
minuten met één toon bezig. Dat is niet prettig voor
je oren. Je krijgt te maken met veel valse tonen, die
doen pijn. Met Jan van Ginkel bezocht ik in Haarlem de St. Bavokerk voor een orgelconcert. Toen ik
dat orgel hoorde dacht ik: “Dit orgel is een Goddelijk instrument. Geweldig geluid, prachtige uitstraling. Geweldig die pijpen met vergulde monden.
Daarbij wordt het op een heel geraffineerde manier
door verborgen lampen aangestraald. Het is het
fraaiste orgel van ons land”.Ik wil gelukkig worden met muziek. Ook opera vind ik geweldig. Heel
vreemd, pap is nog een echte rocker, ik zit meer op
de klassieke toer. Maar we houden het heel goed
vol samen in huis. Pap respecteert mijn keuze, ik
die van hem. Op dit moment heb ik geen les meer.
In september ga ik naar het ROC in Eindhoven voor
mijn studie elektrotechniek. Ik wil in de maatschappij meedraaien en zie de muziek toch meer als hobby. Daar mag ik dan van dromen. Want het is maar
voor weinigen weggelegd van je muzikale hobby je
beroep te maken. Maar je weet nooit welke ruimte
ik krijg als ik mijn diploma’s heb behaald. Ik ben
ook nog misdienaar in Tegelen. Als ik dan de Mis
dien, komt het orgelspel nog veel mooier over dan
wanneer je zelf aan de speeltafel zit. Voor in de kerk
komen al die prachtige klanken samen en worden
zo muziek. Daarom pleit ik ervoor, dat de speeltafel
in de kerken naar beneden gaat, maar dat zal wel
een erg duur grapje worden.
Na dit interview krijg ik nog een privéconcert van
Joey. Prachtig! Joey, veel succes in en met je
(muzikale) hobby. En wat zou het fijn zijn als je
dromen uit zouden komen...
Jan Peeters
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Laat Belfeld zich verleiden?
Het is eind juni, de zomer is net aangebroken,
en niet alleen op de kalender want het is snikheet buiten. Deze week temperaturen van meer
dan 35 graden en dat wordt voorlopig niet veel
minder. Ik ben op weg naar de wethouder Duurzaamheid, Cultuur en Evenementen, Marij Pollux. Een afspraak die we al eerder gemaakt hebben, maar die bij deze temperaturen wel heel
nauw aansluit bij de actualiteit van het moment.
Aanleiding was en is haar actieprogramma
waarmee ze wil inspelen op de klimaatsproblemen en de noodzaak om duurzamer, dat wil
zeggen slimmer en efficiënter om te gaan met
grondstoffen, energie en afval. In dat actieprogramma wordt een dringend beroep gedaan op
een samenwerking met de inwoners, dus op u
en mij. Daar wil ik meer van weten.
Op de 6e verdieping van het stadskantoor tref ik
haar, samen met beleidsambtenaar Bas van den
Akker. Al bij het binnenkomen merk je het. Nergens
een airco te bekennen maar de temperatuur is aangenaam en dat geldt eveneens voor de luchtkwaliteit. Dit stadskantoor zelf is al een treffend voorbeeld hoe we beter kunnen omgaan met milieu en
duurzaamheid. Het herbergt een schat aan slimme
vindingen en vernieuwingen die het model doet
staan als het gebouw van de toekomst. Landelijk
maar ook internationaal is er grote belangstelling
voor de wijze waarop hier gewerkt is aan een in alle
opzichten duurzaam stadskantoor.

eindig hergebruikt worden en afval in principe niet
meer bestaat. Dat is een opdracht aan de hele gemeenschap, de overheid, het bedrijfsleven, wetenschappers, onderwijs, woningstichting en natuurlijk ook de inwoners zelf. Wat ik vooral wil weten is
welke maatregelen de gemeente voor ons op milieugebied in petto heeft en hoe zij daar de inwoners
bij wil betrekken. Het toverwoord is “plezier” stelt
de wethouder. Zij wil in onze gemeente een actie
op gang brengen die ertoe leidt dat mensen er plezier in krijgen en zo elkaar ook stimuleren en motiveren om de eigen omgeving duurzamer te maken.
Een van de voorbeelden is het project:
De groene straat. Waar de gemeente zorgt voor
straten met bomen die zorgen voor schaduw, maar
waar ook de bewoners tegels in tuinen vervangen
door bloemen en planten, waar regenwater wordt
opgevangen zodat dit niet het riool inloopt, dat er
zonnepanelen worden geplaatst en een warmtepomp wellicht een optie is. Deze houdt niet alleen
het huis warm, maar zorgt ook voor koelte in de
zomermaanden. Wel duur, zult u zeggen, maar er
zijn gunstige financieringsmogelijkheden en het is
een investering die zichzelf terugverdient.

We leven in een wereld met een limiet aan grondstoffen. We produceren, consumeren en gooien
het daarna in de afvalcontainer. Dat kan niet langer doorgaan als we willen – en dat willen we - dat
onze kinderen en kleinkinderen hier straks nog een
menselijk bestaan kunnen leiden. Daarom moeten
we toe naar een kringloop waarin materialen on-

Een ander voorbeeld is het gebruik van:
De elektrische deelauto. Vaak staat de auto meer
op de oprit dan dat hij gebruikt wordt. Het idee is
om enkele elektrische auto’s op een centrale plek
in het dorp (b.v. het Hamarplein) te parkeren waar
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mensen naar behoefte gebruik van kunnen maken.
Natuurlijk moeten voor het gebruik hiervan regels
komen voor reservering etc., maar ... het kan. Ook
moet hiervoor betaald worden, maar dan blijkt ook
dat je bij gebruik naar behoefte veel goedkoper uit
bent dan bij aanschaf, gebruik en onderhoud van
een eigen auto. Bovendien gebruikt deze goedkopere en milieuvriendelijke brandstof. Leuke bijvangst: de accu van de deelauto kan stroom terugleveren aan een huisinstallatie, handig als de zon
het even laat afweten. Als er in Belfeld interesse
is voor zo’n elektrische deelauto kan dat bij de
gemeente kenbaar worden gemaakt en is dat op
korte termijn realiseerbaar.

bewoners voldoende belangstelling voor is, wil de
gemeente dit graag in samenspraak met de Dorpsraad organiseren.
Met mijn hoofd tollend van de informatie loopt de
wethouder met mij mee naar de lift die zijn energie
waarschijnlijk – ik weet het niet meer – ergens uit
de krochten van onze aarde haalt. Maar buitengekomen, doet een verzengende hitte mij beseffen
waarom ik ook alweer hier was. Morgen wordt het
38 graden …
Paul Niessen

Ook het onderwijs kan haar steentje bijdragen door
leerlingen al in een vroeg stadium vertrouwd te maken met het belang van duurzaamheid. Een voorbeeld daarvoor is het project:
Verspeelplein. Dit is een verplaatsbaar speelplein
met educatieve installaties. Een speelplek waar
ouders en kinderen samen komen en op speelse
wijze inzicht krijgen in duurzame oplossingen. Hier
leren kinderen en hun ouders spelenderwijs ontdekken hoe b.v. een zonnepaneel werkt, welke
huishoudelijke apparaten energieslurpers zijn of
hoeveel energie het kost om een telefoon op te laden. De installaties en workshops zijn ontworpen
voor kinderen tussen 6 en 12 jaar en hun ouders.
Zo zijn er legio voorbeelden van initiatieven om
mensen meer te betrekken bij de nieuwe maatschappij die al volop in de startblokken staat. Het
streefjaar 2050 lijkt wel ver af maar is net zo ver
af als het voorbije 1990. Bovendien gebeurt er natuurlijk in de tussentijd heel veel, waar ook wij mee
te maken krijgen. Om u te kunnen oriënteren op
mogelijkheden, ondersteuning, financiering, subsidies etc. kan:
Een informatiemarkt nuttig zijn en u helpen inzicht te krijgen in de mogelijkheden, realisatie en
financiering van uw eigen bijdrage aan een betere
toekomst voor uzelf en uw kinderen. Als daar bij
J a a rg a n g 1 8 ■ n r. 3 ■ s e p t e m b e r 2 0 1 9
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Harmonie Kunst Na Arbeid

Dit jaar viert Harmonie Kunst na Arbeid het feit
dat de vereniging, bijna de oudste van Belfeld,
110 jaar geleden werd opgericht. De harmonie
heeft altijd groots uitgepakt tijdens de jubilea
die gevierd werden. Ouderen onder jullie herinneren zich vast en zeker het 50-jarig jubileum
in 1959 dat werd gevierd in een feesttent bij het
Prinsessenbosje.
De Stadtsmusikanten uit het Duitse Bretten maakten hun opwachting. Medewerking verleenden
Cultuur Jong Belfeld, gemengd koor Animo, Trommelkorps St. Urbanus en de accordeonvereniging
Jong Belfeld. Verenigingen die we heden ten dage
niet meer op de plaatselijke verenigingslijst zien
staan. De roemruchte fanfare St. Cecilia uit Horst
America gaf een galaconcert. En dan al die andere, legendarische feesten. Toen café Maalbeek in
1967 haar 200-jarig bestaan vierde, werd samen
met Belfeldia groots uitgepakt door een feestweek
te organiseren met gasten als de Tiroler Trachtenverein en een Östereichische Musikkapelle. Menig
Belfeldenaar is toen verliefd geworden op Oostenrijk. Voor de kinderen werd de tv-persoonlijkheid
Swiebertje, samen met Saartje en Bromsnor naar
Belfeld gehaald. Een geweldige happening! Het samen organiseren met Belfeldia viel in goede aarde,
want diverse jubilea zijn daarna met de voetbalclub
gevierd. Als klap op de vuurpijl werd Kunst na Arbeid in 1969 landskampioen. De grootste concurrent, de harmonie uit het Noord-Hollandse Lutjebroek die 289 punten had gescoord, werd met een
score van 301,5 punt verslagen. Weer feest!
Anno 2019, is de harmonie niet meer weg te denken uit de Belfeldse gemeenschap. Ze is in 1909
ontstaan uit twee elkaar rivaliserende kerkkoren.
In de oorlog werd de harmonie gedwongen lid te
worden van de door de Duitsers geleide ‘Kulturkammer’. Dat kon echter niet dachten de leden
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van Kunst na Arbeid.
Met een list (door een
pro-formele ontbinding
voor te stellen) hoopte
men deze eis te omzeilen. Maar daar trapte
de NSB-burgemeester
niet in. Hij bewoog hemel en aarde om de
harmonie aan te zetten
tot doorgaan. Dit ging in
het begin met vooral ’stroop smeren’. Toen dat niet
hielp, werd de tactiek grimmiger. Er werd gedreigd
met maatregelen die steeds gevaarlijker werden.
Voorzitter Willem van Cleef schreef een ledenvergadering uit en de stemming was duidelijk: de leden wilden géén aansluiting bij de Kulturkammer.
Van Cleef moest bij de burgemeester op het matje
komen. Hij werd gedwongen binnen acht dagen
letterlijk alles, maar dan ook alles wat van de harmonie was, in te leveren. Instrumenten, partituren,
archief en de financiën. Toen Willem na deze dreiging werd gearresteerd, begreep iedereen dat alles erg serieus bedoeld was. Belfeld heeft het dus
gedurende de rest van die sombere oorlog zonder
de vrolijke noten van de harmonie moeten stellen.
Betekende dit het einde van Kunst na Arbeid?
Nee, gelukkig niet! Toen burgemeester Harbers na
de oorlog weer de teugels in handen kreeg, was
de sfeer weer ‘in the mood’ en werden vele verstopte instrumenten uit de schuilplekken gehaald.
Met de bijdrage van fl. 100,- van vader Bisschop
Mgr. Lemmens, konden de eerste kosten betaald
worden. De harmonie bloeide na korte tijd weer als
nooit tevoren! Er werden bal champêtres gehouden, bevrijdingsfeesten opgeluisterd, Maalbeker
kermissen gevierd en de ellende van die vijf oorlogsjaren werd snel vergeten.
Enkele jaren later was een bestuurslid op vakantie
in Frankrijk. Hij hoorde een bekend muziekstuk en
werd nieuwsgierig. Hij ging op het geluid af en er
bleek op het dorpsplein door de plaatselijke fanfare
een concert gegeven te worden. Tot zijn verbazing
werd het verloren gewaande werk ‘Souvenir de
Belfeld’, gecomponeerd door dirigent Felten, uitgevoerd. Een en een is al snel twee en dus prijkt
deze compositie vanaf die tijd weer op de lijst van
uit te voeren werken van Harmonie Kunst na Arbeid!

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

Inmiddels staat harmonie Kunst na Arbeid bekend
als de muziekvereniging met vooral veel jonge muzikanten. Eigenlijk uniek in deze ‘snelle tijd’. Zeker
als je bedenkt, dat je als muzikant een jaar of drie
repeteert voordat je een beetje muziek uit je instrument kunt toveren, laat staan echt aan een concert kunt deelnemen. Stel je voor dat je je aanmeldt
bij Belfeldia of Holyoke en je mag pas na drie jaar
een eerste wedstrijd spelen! En toch hebben deze
jonge mensen het offer van eindeloos repeteren
ervoor over om hun doel, meespelen met de harmonie, te verwezenlijken. Prachtig om zulke mensen in je vereniging te mogen hebben. Hoe houden
deze jeugdige leden het vol zonder dat ze direct
met een concert mee mogen doen? Wat is het geheim? Op de eerste plaats zijn deze jonge mensen,
vaak kinderen vanaf een jaar of acht, volwaardige
leden. Behalve muzieklessen nemen ook zij deel
aan Ceciliafeesten, worden voor hen speurtochten,
excursies, kampen en uitstapjes georganiseerd. Ze
hebben zelfs eigen concerten en onderlinge solistenconcoursen. De groepsvorming, het samen in
harmonie, is erg belangrijk voor de binding binnen
de vereniging. Er zijn enkele bestuursleden die zich
met hart en ziel inzetten voor die jeugd. Zo blijft
Kunst na Arbeid jong van hart.

het publiek: ‘ich wis neet det ein harmenie zoeëget
kós. Wat is det ein vuuelzijdig muziekgezelschap’.
Te denken valt hierbij aan de concerten met de alleszeggende titels: ‘Kunst na Arbeid Rocks’, ’t
Bevrijdingsconcert, ‘D’r waas ens’ samen met de
toneelvereniging. ‘De show van nôw’. ‘Ein geveul,
ein verhaol, ein harmenie’. Weense, Spaanse en
Italiaanse thema-avonden in samenwerking met
Stichting Bel-arte. Te veel om op te noemen! En
dan natuurlijk de afterparty’s met topmuziek uit
eigen gelederen, het orkestje Neet Nao Hoes Te
Kriege. Garantie voor thuiskomst in de late uurtjes.
Het laatste themaconcert werd gegeven samen
met de eveneens jubilerende carnavalsvereniging
De Belhamels. Dit stond uiteraard in het kader
van Vastelaovend. Leuk om te vertellen is, dat de
Belhamels dit jaar werden aangevoerd door Prins
Ruud I en het bruidspaar Janneke en Ruud. Allen
lid van Kunst na Arbeid!! Dat het weer een geweldig
feest is geworden, moge duidelijk zijn!
De vereniging, onder het bezielend voorzitterschap
van Theo Tosserams, is kerngezond. Theo staat
naast de leden, heeft oor voor hun wensen en heeft
de kwaliteiten die om te zetten in daadwerkelijke
acties. Vanuit de zijlijn wordt KnA gesteund door de
Stichting ‘Vrienden van de Harmonie’, de stichting
waar iedereen lid van kan worden voor de prijs van
slechts € 25 per jaar. (sponsoring@harmoniekna.
nl). Dat geldt natuurlijk ook voor de lezers van onze
(vervolg op pagina 10)

Momenteel komen we de harmonie op vele fronten
tegen. Er worden diverse H. Missen opgeluisterd,
denk maar eens aan de Eerste H. Communievieringen, de Ceciliamissen en de dienst op Tweede
Kerstdag. Ook worden processies begeleid. Op
Kerstavond worden vanaf 35 meter hoogte, vrolijke kerstliederen over Belfeld uitgestrooid ter
verhoging van de Kerstsfeer. Schutterij St. Urbanus wordt begeleid op bondsfeesten en bij het
Koningsschieten, ieder jaar speelt een trompettist
bij de Dodenherdenking. Sint-Maarten wordt naar
de troshoop in het sfeervolle Patersbosje gebracht
en ook de intocht van de Sint is ondenkbaar zonder de harmonie. Maar vooral de concerten blijken
bij het publiek in de smaak te vallen. Steeds weer
horen de leden na een concert opmerkingen van
J a a rg a n g 1 8 ■ n r. 3 ■ s e p t e m b e r 2 0 1 9
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(vervolg van pagina 9)
Dorpskrant! Afgelopen jaar werden twee muzikanten, die ieder al meer dan 60 jaar musiceren, tot
erelid benoemd. Het gaat om trompettist Pieter
Goossens en klarinettist Paul Gitmans. In 2018 liepen ze voor de 60e keer mee om de koning van de
schutterij naar het schietterrein aan de Bolenbergweg te brengen. Tijdens het Pinksterweekend werd
ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan een concertreis gehouden naar het Duitse Speyer. Diverse
concerten werden daar gegeven. Dit was tevens
de vuurdoop voor de nieuwe dirigent, Bob Daniels
uit Stevensweert. Hij volgt zijn voorganger, de heer
Hub Nickel, op vakkundige wijze op. De jeugdleden
gingen op 23 juni naar Toverland en op 24 augustus
werden de jubilarissen tijdens een geweldig jubileumfeest gehuldigd.
Op 12 en 13 oktober worden het jubileum themaconcert gehouden in de Hamar. Jullie komen toch
ook?

Herfstklanken met Animo

Geniet op zondag 13 oktober a.s. vanaf 14.30 uur
van Herfstklanken met Dameszangvereniging
Animo! Een sprankelend en afwisselend programma met medewerking van Animo, De Joepers
(Daelzicht) uit Heel, Gemengd Koor Vocante uit
Neer en het Hertens Mannenkoor uit Herten. Het
evenement vindt plaats in 't Zaelke, Ariënstraat 21
in Tegelen. De toegang is gratis. Kijk voor meer
informatie op: www.animobelfeld1965.nl

Jan Peeters

Leef Belhamels en Belhamelinnekes
Wat hebbe weej gedreid tiedes de vastelaovend. Wat ein sjoeën fieës waas det wir!
Ózze thema-aovend i.s.m. de Hermenie waas
ouch ein groeët sjpektakel. Wat wilse ouch mèt
zoeëvuuel hoeëghede oet dees jubilerende vereiniging.
De groeëtste fieësaovend sjteit veur de deur! Zaoterdig 23 november is ‘t zoeë wiet. De fieësband
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KHICK, DJ Get a Job en DJ Otto Wunderbar gaon d’r vur zörge, det gans Belvend nog eine kieër
doordreit tiedes ‘t jubileumjaor van de Belhamels.
Vuraafgaond aan de fieësaovend is d'r vanaaf
19.00 oor ós jubileumresepsie. Kumps se ouch?
Den zeen weej ós!
Jubileumcomité 6x11 De Belhamels

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

Wisten jullie dat...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de parlevinker “Time is Money” weer even in Belfeld was?
Wim van Hooren daar nog urenlang verhalen over kan vertellen?
kapelaan Anu Anthony per 1 september benoemd is?
hij benoemd is tot pastoor van de parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld?
Anu oorspronkelijk uit India afkomstig is?
hij acht jaar in diverse parochies in Maastricht gewerkt heeft?
de eikenprocessierups voor veel overlast en jeuk gezorgd heeft?
steeds meer tuinen en straten in Belfeld absoluut geen schoonheidsprijs verdienen?
die dus ook niet meedingen naar de prijs “de mooiste tuin?”
er zomaar (best oude) huizen plotseling uit het Belfeldse straatbeeld verdwijnen?
dit bijvoorbeeld het geval is aan de Schoolstraat en de Parallelweg?
op die plekken inmiddels alweer flink gebouwd wordt?
kerstbomen mét lampjes soms ook gesnoeid worden?
de Belfeldse Ambitie Boeken enorm in trek waren?
er prachtige ideeën in die boeken staan?
een bijzondere werkgroep actief is in Belfeld?
deze werkgroep bekijkt of het mogelijk is een “Belvends Krentje” uit te brengen?
de berm van de Koelesweg behoorlijk is kapot gereden? Of is het de Koelseweg???
daarom die weg een hele poos “op slot” ging?
drie (!!) Belfeldse dj’s dit jaar op Solar gedraaid hebben?
naast FeestDJruud, ook Maarten (The Fonz) en Tom (DJ Thomas) konden draaien?
de naam Belfeld te vinden is in het museum van de Oosterscheldekering?
er in Belfeld, kamelen, dromedarissen en zelfs waterbuffels rondlopen?
je om die te zien, je richting Maalbeek moet gaan?
den Herberg de inventaris (o.a. oude meuk!) te koop aanbiedt?
deze 1e verkoop op zaterdag 14 en zondag 22 september is?
de deuren van den Herberg op 14 oktober definitief op slot gaan?
er meerdere inwoners van Belfeld, de Nijmeegse Vierdaagse hebben gelopen?
de redactie hier wel een artikel in ziet?

De Wensbus gaat rijden naar Reuver
Op veler verzoek van de inwoners van Belfeld en in goed overleg tussen de Wensbus in Offenbeek en Uw Wijkbus Tegelen, is
afgesproken dat de Wensbus
Offenbeek inwoners van Belfeld
zal vervoeren naar Reuver en
omgekeerd. Inwoners kunnen
minimaal een dag van tevoren,
tussen 9 en 11 uur, bellen met 06
115 887 91 om bij de Wensbus
Offenbeek een rit te reserveren.
De Wensbus Offenbeek rijdt tussen 8.00 uur en 18.00 uur. De
kosten bedragen € 2,00 p.p. per
rit. Uw Wijkbus Tegelen blijft, zoals ook nu al het geval is, ritten
uitvoeren naar Bosdael.
J a a rg a n g 1 8 ■ n r. 3 ■ s e p t e m b e r 2 0 1 9
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Belfeld geeft...
kunt u lezen bij het Longfonds, de Hartstichting,
MS Fonds etc. Daarom willen wij, u en ik, ons maatschappelijk verantwoordelijk voelen, mee helpen
het leed te verzachten en meer draaglijk te maken.

Simone vertelt: “Toen Guia 9 maanden was,
ging ze opeens het badwater opdrinken. Ze had
enorme dorst en was niet zichzelf. Uiteindelijk
lieten we de huisarts bloedprikken. Toen wisten
we genoeg: een bloedsuikerspiegel van 36. Bij
de eerste hulp lag ze meteen aan het infuus. We
hadden niet veel later in het ziekenhuis moeten
komen. Haar lijfje was zichzelf aan het verzuren.”
Voor en na komen de ouders erachter hoe groot
de impact is van een kind met diabetes. Hun leven draait om die diabetes. Gelijksoortige verhalen

Mede om die reden komt De Goede Doelen Week
in het leven geroepen. In de week van 30 september t/m 5 oktober staat een legertje van 120 vrijwilligers klaar om bij u aan te bellen en u te vragen
deel te nemen aan de jaarlijkse collecte voor een
twaalftal goede doelen. U ontvangt dan een intekenlijst met enveloppe, waarop de deelnemende
goede doelen zijn aangegeven. U kunt dan zelf
kiezen welk(e) doel(en) u wilt steunen en met welk
bedrag. De daaropvolgende week wordt de enveloppe weer bij u opgehaald. Het is nu dus niet meer
zo, dat u twaalf keer per jaar wordt “lastiggevallen”
net op het moment dat het eten op tafel staat. Dit
wordt nu teruggebracht tot één keer per jaar. En
natuurlijk willen we open en transparant zijn. Nadat de cijfers bekend zijn, informeren wij u wat uw
inbreng voor de diverse fondsen heeft betekend.
Voor verdere informatie kunt u een kijkje nemen op
de website www.gdwbelfeld.nl

Passie voor koken? En passie voor mensen?
Wij, het team Huis van de Wijk ’t
Prônkeppelke, zijn op zoek naar
collega’s die twee dagdelen of
meer per maand willen ondersteunen bij het bereiden van de
maaltijden. Gezamenlijk smaakvolle maaltijden bereiden, mee
menu’s samenstellen, samen lachen, samen genieten van tevreden gezichten,
helpen met het wekelijkse appelmoes wecken,
ondersteunen bij de afwas of op een gezellige
manier de tafels dekken. Bij ons heerst het motto, iedereen voelt zich thuis!

’t Prônkeppelke te laten groeien naar een sprankelende ontmoetingsplek waar alle bezoekers en
vrijwilligers zich welkom voelen? Wacht dan niet
en neem vrijblijvend contact op met Heidi Strik of
Marloes Holla.
Bel 077-4753269 of stuur een mail naar:
openinlooppronkeppelke@huisvandewijk.nl

Misschien wil je helpen bij de dagbesteding; spellen zoals een kaartje leggen, maar ook koffie en
thee maken en serveren. Of ons tuintje onderhouden, uitstapjes mee organiseren, samen handwerken. Vind jij het leuk om in een gezellig team met
enthousiaste collega’s een bijdrage te leveren aan
de ouderen van jouw buurt? En wil jij ons helpen

12

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

Fotopagina

Foto's: Jordy Caris fotografie, Jos Wetzels, Leon van den Beucken en Stan van der Velden.
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KOM.MIJN

De Bibliotheek op school

We kunnen van start gaan!!
Op basisschool KOM.MIJN zijn we druk bezig
om een bibliotheek in de school in te richten.
We hebben er al geruime tijd reikhalzend naar
uitgekeken, maar nu is het dan eindelijk zo ver.
Er is een lees-en mediaconsulent voor KOM.
MIJN gevonden en zodoende kunnen we nu
concreet aan de slag.
Een leeg lokaal wordt ingericht als bieb, waarin
een professioneel uitleensysteem wordt geïnstalleerd. Op het moment van schrijven van dit stukje
wordt er een leesonderzoek uitgevoerd onder de
leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Er wordt gevraagd naar wat ze graag lezen, welk soort boeken
ze graag lezen en waarover ze graag lezen of iets
zouden willen weten, kortom: wat is voor de kinderen van KOM.MIJN interessant? Om te beginnen
worden er 3 boeken per leerling aangeschaft. Voor
KOM.MIJN betekent dat dus een start met ruim
1000 boeken.
Daarna wordt opnieuw de balans opgemaakt en
wordt aan de kinderen gevraagd wat ze nog missen in de collectie en welke wensen ze nog hebben. De collectie boeken wordt vervolgens aangevuld met nog zo’n 800 boeken. Daar moet voor
iedereen wel wat interessants tussen kunnen zitten. Kinderen krijgen hun eigen pasje waarmee
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boeken uit deze bieb geleend kunnen worden. We
willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te
lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te
gaan met internet, sociale media en games. Samen
met de lees- en mediaconsulent van de bibliotheek
gaan we het lezen en vooral het leesplezier (verder) stimuleren door activiteiten en projecten die
we samen met onze eigen leescoördinator en de
leeswerkgroep op touw zullen gaan zetten.
De lees- en mediaconsulent die verbonden is aan
basisschool KOM.MIJN is Anouk Vercoulen. Zij
heeft zich al voorgesteld aan de ouders van KOM.
MIJN middels de digitale nieuwsbrief die iedere
vrijdag verschijnt. Misschien heeft u haar al eens
ontmoet als BoekStartcoach op het consultatiebureau in Tegelen. Sinds maart 2019 is zij hier
namelijk regelmatig aanwezig en spreekt ze met
ouders over voorlezen en leesplezier bij kinderen van 0 tot 4 jaar. In de bibliotheekvestiging van
Belfeld heeft ze dit jaar ook de BoekStarthoek ingericht met leesboekjes voor kinderen van 0 tot 4
jaar. Hoe vaak en op welke dagen en tijdstippen de
bieb open is, hangt onder andere af van het aantal
vrijwilligers dat hier een steentje aan bij zou willen
dragen.
Dus: heeft u een (paar) uurtje(s) per week over en
lijkt het u gezellig om samen met kinderen een
nieuw boek uit te zoeken, te helpen met inleveren
en in contact te blijven met de jongste generatie
uit Belfeld, dan nodigen wij u van harte uit om u te
melden bij de directeur van de KOM.MIJN op het
volgende mailadres: anouk.vanlierop@kerobei.nl
of via telefoonnummer 077-4758049. Samen kunnen we dan bespreken wat er mogelijk is. Natuurlijk
staat ook de koffie (of de thee) op die momenten
voor u klaar. Begin oktober zal de bieb officieel geopend worden.
Alvast bedankt namens alle kinderen van
KOM.MIJN en hopelijk tot ziens.
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Programma Kermis Belfeld 2019
Voor de 9e keer wordt tijdens het laatste weekend van september de Belfeldse Kermis georganiseerd. Stichting Cultuur & Sport tovert het
Muldersplein gedurende dit weekend om tot
een uitgebreide kermis voor elk wat wils. Stichting Cultuur & Sport Belfeld is een samenwerkingsverband tussen Harmonie Kunst na Arbeid
en voetbalvereniging Belfeldia.
Vorig jaar is Stichting Cultuur en Sport een samenwerking gestart met Rock ‘n Rollercoaster. Dat is
zo goed bevallen dat dit jaar die samenwerking is
uitgebreid en geïntensiveerd. Gezamenlijk wordt
de kar getrokken om in Belfeld de kermis verder uit
te breiden. Hierdoor kan er 4 dagen een fantastisch
kermisprogramma geboden worden met diverse
activiteiten en artiesten.

Onderstaand programma wordt aangeboden in de
Biergarten en op enkele andere plaatsen in Belfeld.
Vrijdag 27-09:
• vanaf 19.30 uur Oktoberfest,
met o.a. DJ Thomas en een surprise act in de
Biergarten.
Zaterdag 28-09:
• 08.00 uur de van Lier Schoenen Belfeld Kermis
wandeltocht door Belfeld.
• Vanaf 18.00 uur Vinyl Saturday
“u vraagt: de DJ draait!”, Och d’n Doedel en Kim
Vulders in de Biergarten.
• Daarnaast vanaf 20.00 uur in Gemeenschapscentrum de Hamar feestband “Net Oet Bèd” uit
Reuver.
Zondag 29-09:
• vanaf 11.00 uur de Fysio Fitness Belfeld Kermisloop (inschrijven o.a. via www.inschrijven.nl of
onderstaande website).
• vanaf 14.00 uur Coverband Just Fun, Bianca
Schnelle en Karel Verspaget in de Biergarten.
Maandag 30-09:
• vanaf 14.00 uur Seniorenmiddag met gezellige
muziek door DJ Danny in de Biergarten.
Geen enkele reden dus om thuis op de bank te blijven zitten! Voor meer informatie kijk op:
www.cultuurensportbelfeld.nl
of op de Facebook-pagina.
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S E R V I C E N U M M E R S
Het servicepunt Stadsbeheer van Gemeente Venlo
is bereikbaar tussen 08.30 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 09.00 – 17.00 uur
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 0900 - 1404
CIZ voor al uw aanvragen over Zorg, Wonen en WWG
Bedrijven contactpunt 077 - 359 67 80
Burgerzaken is in Venlo bovendien geopend op donderdag
van 17.00 – 20.00 uur, behalve voor aangiften burgelijke stand,
vestiging uit het buitenland en aanvragen naturalisatie.
Wijkgerichte aanpak 077 - 359 62 46
Overlast drugs 0900 - 8844
Alarmnummer (spoedeisend),
ambulance; brandweer; politie 112
Politie (niet spoedeisend) 0900 8844
Wijkagent: Frank Hardy
https://www.facebook.com/politietegelenbelfeldsteyl

• Gehandicaptenraad 06 - 31 24 54 65
• Belfeld-verBindt
06 - 28 82 834 2
belfeldverbindt@gmail.com

• Algemene Hulpdienst Tegelen Steyl Belfeld
•

Meldpunt 		
06 - 49 34 14 79
op werkdagen van 09.00 - 12.00 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.nu

Dorpsraad Belfeld: dorpsraad@belfeld.nu
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