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BESTE
DORPSGENOTEN,

aan alles komt een eind! Na
ruim 10 jaar schrijven voor de
Dorpskrant, gaat dit de allerlaatste zijn die ik voor jullie, samen
met de redactie, heb gemaakt. Ooit
begonnen als broekie, als student,
toen alle artikelen nog uitgeprint werden
en er een heel boekwerk naar de drukker gebracht moest worden. Nu gaat alles veel eenvoudiger en loopt het meeste contact met de drukker
via mail. De krant zelf is onderhevig geweest aan
vele aanpassingen: groter, kleiner, dikker, dunner, ander papier, in kleur, andere drukker, meer
oplages, minder oplages! Noem maar op en ik
heb het meegemaakt. Ondertussen is ook het
redactieteam helemaal vernieuwd. En nu ik het
idee heb dat de Dorpskrant voor de komende
jaren gewaarborgd blijft, zowel financieel alsook
met een sterk redactieteam, ga ik toch wel met
een klein beetje een nostalgisch gevoel de pen
neerleggen. Ik wens de redactie veel succes en
vooral ook veel plezier toe met het maken van de
Dorpskrant. En hoop dat de inwoners van Belfeld
nog vele jaren met plezier de krant blijven lezen.
In deze editie kijkt de Dorpsraad terug op het jaar
2019, maken jullie o.a. kennis met een multiculturele tulp, gaat de redactie op bezoek bij een jager
en bij een verzamelaar van manchetknopen.
Geen tijd te verliezen dus …
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Bevrijd…
’t Is begin octoeëber, tösse de buie door maak
ich ein wandeling door Belvend. Blie det ’t efkes
druueg is. Ich besef maar al te good det d’r minse
zien, die ’t fijn vinge det ’t eindelijk ens raegent.
Want, wat hadde we dit jaor toch wir eine druuege zomer. Ein bui is now mieër den welkom. Maar
as ich mien bein wil sjtrekke, doon ich det toch ’t
leefs zónger raegenjas aan. Ich loup richting Maas.
Beej de rotonde sjtaek ich de Riekswaeg euver,
loup ’t aad kerkhaof veurbeej en zeen dao achter
ein plantsoen ligke. Ein plantsoen det met groeëte
paorte van de waeg is aafgesjlaote. Nemes ken
det terrein op. Heej sjting 75 jaor geleeje de Sint
Urbanuskerk… Dees ömgaeving waas toen ’t hert
van ós dörp… ’t Kloppend hert van Belvend met
winkels, kefees en hotels. In dees buurt waas vuuel
bedrievigheid.

Auch Belvend haet in de oorlog vuuel geleeje. Op 1
mieërt 1945 kwame Amerikaanse en Ingelse troepe
vanoet Tegele Belvend binne. De bevolking waas
blie. Maar, die bliedsjap euver de bevrijding waas
ingetaoge. De inwoeëners van ós dörp hadde erg
geleeje. Minse ware gesjtórve, sommige zote nag
in Duitsland en nemes kós zègke of die nag laefde.
Vuuel wuninge ware verneeld. In de rame van de
wuninge die get minder sjaaj hadde, zote gèn roete
mieër. Van de vieësjtapel waas bienao niks mieër
euver. Oet de huzer tösse ’t sjpaor en de Maas
waas vuuel gesjtaole. De jóngesjoeël oetgebrand,
de kerk verneeld…
Vollegend jaor is ouch ós dörp 75 jaor bevrijd. Bevrijd van de óngerdrökkers die heej vief jaor d’m
baas zien gewaes.
… Maar, óngertösse ouch al 75 jaor ‘bevrijd’ van ’t
oejts zoeë laevendig kloppende hert det Belvend
heej vlak beej de Maas van 1571 toet 1944 haet gehad…
Jan Peeters
P.S. Lastig om het dialect te lezen? Kijk dan op www.belfeld.nu
voor de versie in het Nederlands.

Winnaars Mooiste voortuinen
bekend
75 jaor geleeje… ’t Is dit jaor auch 75 jaor geleeje
det vuuel plaatse in Nederland bevrijd zien. Det
is op groeëte sjaol herdach. De serie herdinkinge
zien van sjtart gegaon in Terneuze op 31 augustus.
De keuning is d’r beej en auch aad militaire zien
present. D’r ware tillevisie-oetzendinge euver de
bevrijdingsfieëste in Mesch op 12 september en
in Mesjtreech op 14 september. Beej al die evenemente wuuert met dankbaarheid gesjpraoke euver
’t feit det ós lank is bevrijd door jónges die eur laeve
wiet van eur eige vaderlank veur ós waogde. Vuuel
bevrijders hebbe det vaderlank noejts mieër truuk
gezeen. Beej mich kómme now beelde van Margrate nao baove. Ouch is dit jaor gelökkig wir sjtilgesjtaon beej de sjlachoffers van de Holocaust. En
wat is d’r hèl gevochte beej Arnhem, maar desóndanks is operatie Market Garden heej gans mislök.
Doeënder beej hoes woorte door de Duitsers razzia’s gehaaje. Zeej zóchte manne öm in de Duitse
oorlogsindustrie te gaon werke. De eige minse
ware neet besjikbaar, ze zote euveral aan ’t front.
Ich huuerde eine man oet Kroeëneberg op L1 aan
’t waord, dae zei: ‘Ich wilde mich in de kerk in de
biechsjtool verbèrge, maar de Duitsers zóchte euveral, ich mós mei, of ich wól of neet…’
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Tijdens de drukbezochte opening van de kermis
heeft de Dorpsraad Belfeld de winnaars van de
Mooiste voortuinen uitgeroepen. De Dorpsraad
vindt dit een belangrijke verkiezing, omdat mooie
voortuinen bijdragen aan de leefbaarheid van Belfeld. De jury, bestaande uit Jo Peeters en Karel
Smits, heeft ook in 2019 weer een rondgang gemaakt langs alle voortuinen van Belfeld. De heren
hebben niet alleen gekeken naar de inrichting van
de tuin, maar ook naar het onderhoud in en rondom
d'n haof. Met recordtemperaturen van ruim 40 graden was het voor tuinbezitters geen gemakkelijke
opgave om de voortuin mooi te houden! De jury
heeft de volgende tuinen tot winnaars van 2019
uitgeroepen:
n Kleine tuin:
familie Hendrikx, Bolenbergweg 13
n Middelgrote tuin:
familie Gerards, Pastoor Hermensstraat 2
n Grote tuin:
familie Tosserams, Hamarplein 1
Penningmeester Michel Metten van de Dorpsraad
presenteerde de winnaars met een mooie bos
bloemen en cadeaubonnen van lokale winkeliers.
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Wisten jullie dat...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de Rijksweg ter hoogte van Egidius Janssen gerepareerd is?
er blijkbaar toch iets is misgegaan?
wij het idee hebben, dat er nu een maanlandschap is ontstaan?
we hopen, dat die weg binnenkort fatsoenlijk gerepareerd wordt?
op het industrieterrein Witveld niet veel meer te beleven is?
het tijd wordt, dat dat gedeelte eens onder handen wordt genoemen?
de Belfeld Ambitie Boeken o.a. veel nieuwe ideeën hebben opgeleverd?
deze boeken nog steeds in te kijken zijn?
het o.a. via de website van belfeld.nu kan?
er in Belfeld op één avond TWEE spokentochten gehouden werden?
de spoken elkaar die avond de stuipen op het laken … uhh … lijf hebben gejaagd?
dit een typisch gevalletje c(r)ommunicatie was?

Doe mee met aerobics
Aerobics is dé manier om op muziek je conditie te
verbeteren en tegelijkertijd je spieren te versterken. Onder de vlag van Sparta Venlo zijn er elke
maandagavond twee aerobicslessen in de gymzaal
van basisschool KOM.MIJN. Voor de afwisseling
staan er regelmatig ook alternatieve oefeningen op
het programma, zoals steps of Zumba. Aerobics
in Belfeld is recreatief; er wordt niet deelgenomen
aan wedstrijden of optredens. De eerste groep aerobict van 19.00 tot 20.00 uur en de tweede groep
van 20.00 tot 21.00 uur. Bij de lessen van de eerste
groep ligt het tempo iets lager; de gemiddelde leeftijd van de deelneemsters is iets hoger. De tweede groep bestaat uit vrouwen van alle leeftijden. Deze lessen gaan er een stuk pittiger aan toe. In beide groepen heerst een gezellige en ontspannen sfeer! Lijkt het
je leuk om een keertje mee te doen? Neem dan contact op met trainster Erica via mailto:info@spartavenlo.
nl o.v.v. proefles aerobics. Je kunt twee lessen gratis deelnemen voordat je dient te besluiten of je lid wordt
van Sparta Venlo. Kijk voor meer info op www.spartavenlo.nl.

In de periode van 30 september t/m 12 oktober
2019 zijn zo’n 120 collectanten op pad geweest om
geld in te zamelen voor een twaalftal goede doelen.
Doel van deze gezamenlijke actie is het terugbrengen van de versnippering op collectegebied, zodat
nog maar één keer per jaar een beroep wordt gedaan op de inwoners om hun portemonnee te trekken. De collectanten hebben daarbij dan ook alle
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medewerking ervaren en gemerkt dat het initiatief
goed is opgepakt. Het resultaat hiervan was een
opbrengst van € 10.871,80. Globaal betekent dit
een gemiddelde bijdrage van zo’n € 5,-- per huishouden. De stichting Goede Doelen Week Belfeld
en de aangesloten collectanten willen de Belfeldse
bevolking daarom van harte danken voor de geboden steun.
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…
De hobby van
Ruim drieduizend verschillende knikkers in
huis, prachtige antieke klokken, glimmende
motors en tractoren, 500 kentekenplaten in je
garage hangen, 50.000 balpennen of vreemde
prehistorische schedels. Je kunt het zo gek
niet bedenken of wij mensen verzamelen en
slepen wat mee in ons leven. In ‘De hobby
van…` zoekt Mat Hendrix deze verzamelaars
thuis op en verdiept zich in hun leven. Wat is
hun drijfveer, waar komt deze passie vandaan
en wat is het verhaal achter de hobby of verzameling? In deze aflevering van ‘De hobby van…
‘gaat Mat op bezoek bij een verzamelaar die
meer dan 300 paar manchetknopen in een
vitrinekast heeft.

De manchetknopen verzameling
van Jos Wetzels
De manchetknoop vindt zijn oorsprong bij de elite
in de 17e eeuw. Maar in de 19e eeuw kwamen ze
steeds meer voor bij het gewone, bredere publiek.
Vooral in de vijftiger en begin zestiger jaren werden ze veel gebruikt. Daarnaast gingen mannen
zich wat losser kleden en kwamen er zogenaamde stadsoverhemden met vaste knoopjes aan de
manchetten. Tegenwoordig is er weer veel waardering voor dit klassiek mannensieraad. Vooral gedragen bij speciale gelegenheden met pak, smoking rok of jacquet.
Ik bezoek Jos in zijn mooie woning in Belfeld en ik
ben nog niet binnen of hij begint al over zijn verzameling te praten. Wat kan die Jos vertellen over
deze verzameling! Alle knopen liggen in een mooie
vitrinekast, soort bij soort, mooi opgedeeld. Knopen van bedrijven, automerken, biermerken, carnavalsverenigingen, legeronderdelen, voetbalverenigingen enz. Je kunt het zo gek niet bedenken
of Jos heeft er wel een knoop van. En iedere set
knopen heeft een eigen verhaal. Hij kreeg van zijn
moeder zijn eerste manchetknoop in de zeventiger
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Jos Wetzels
jaren, het was toen net weer een beetje in. Maar
later toen hij bij diverse bedrijven kwam vanuit zijn
eigen bedrijf (Wey interim/projectmanagement),
kreeg hij regelmatig als relatiegeschenk manchetknopen. De eerste set was er een met een klein waterpasje in (bouwbedrijf). En zo kwamen er steeds
meer. Uiteindelijk besloot hij om een verzameling
aan te leggen. Bijna alle sets knopen die hij heeft,
zijn gekregen exemplaren of zelf gevonden op rommelmarkten en tijdens vakantietrips. Ja, alles kun
je kopen maar daar is geen lol aan. Jos laat me op
zijn GSM een site zien waar knopen te koop worden aangeboden. Maar de spanning bij Jos is meer
in het zelf zoeken naar knopen en wat anderen voor
hem meebrengen en geven. Zo was Jos net voor
de presidentsverkiezingen in Amerika en stond hij
voor de Trump Tower. Hij vroeg zich af of Trump
ook eigen knopen zou hebben en maakte aanstalten om binnen te gaan vragen. “Jij bent gek”,
zei zijn vrouw Tiny. Maar Jos ging naar binnen en
werd vervolgens doorverwezen naar de 4e etage,
afdeling kantoormerchandising. En jawel hoor, hij
kwam naar buiten met een set manchetknopen van
Trump! Tijdens een cruise zaten Jos en Tiny in het
restaurant en werden bediend door een hele grote,
stevige kleurling die prachtige knopen droeg. Jos
zei, dat hij mooie knopen had. “Hoezo?”, vroeg de
neger. “I am a cufflink collector”, zei Jos. En prompt
deed hij zijn knopen uit en gaf ze aan Jos. Geweldig
toch! Tijdens een overtocht op een veerboot naar
Tenerife vroeg hij aan een vrouw in de koffiebar of
er nog cufflinks waren van de voormalige rederij
P&O-service. Want deze naam bestond toen al niet
meer. En ja hoor, na een kwartier had de vrouw ergens nog een doos met oude spullen gevonden en
daar zat nog een set in. Onvoorstelbaar dat er toch
nog wat lag. “Maar ik heb ze”, zegt Jos. Uit diverse
landen heeft hij knopen. Zo was hij in China. Daar
vond hij op het plein van de Hemelse Vrede knopen
met de Chinese vlag. Hij bracht zelf de knoop met
de Sint Jacobsschelp mee van zijn pelgrimstocht
naar Santiago de Compostella. Hij was in het Alhambra in Granada, Spanje en ging daar naar de
markt. Tiny zei: ”Hier hebben ze geen knopen, ze
dragen hemden met korte mouwen”. Maar Jos
vond er. Van veel mensen krijgt Jos knopen omdat
men weet dat hij ze spaart. Zo van, Jos ik schenk je
deze, ze waren van mijn overleden vader. Eigenlijk
een familiestuk, maar zet ze maar in jouw kast. Hij
heeft er van de wereldkampioenschappen voetbal
van de FIFA. Normaal alleen voor de bobo’s, maar
Jos heeft een exemplaar kunnen bemachtigen.

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

Deelauto's als wijkaccu
met zonne-energie
Mensen die naar Nieuw-Zeeland gingen, brachten
hem knopen van het Old Black rugbyteam mee.
Mensen die op een booreiland werkten, brachten
hem een knoop met booreilanden erop mee. Iemand die paardrijdt was in Frankrijk bij een defilé.
Hij bracht een set knopen voor Jos mee van het
vreemdelingenlegioen. Daar kom je bijna niet aan.
Dat die persoon aan Jos denkt tijdens zijn bezoek
daar. “Mooi toch”, aldus Jos. Van Prins Karel Smits
kreeg hij de knopen met de Belhamel erop. Zelfs
niet ieder lid van CV De Belhamels heeft deze. Hij
heeft ze o.a. ook van de Jocus, Wortelepin, etc. Hij
hoopt die van de Oeles nog te kunnen bemachtigen, want die mist hij nog. Er zitten ook hele mooie
bij, zoals een zeldzaam exemplaar uit de oorlog. In
die tijd mocht men geen afbeeldingen van het Koninklijk Huis dragen. Mensen maakten zelf van uitgesneden dubbeltjes, die zwart werden gemaakt,
een manchetknoop. Jos heeft zo’n set. Een prachtig object voor verzamelaars. Ook heeft hij via zijn
kinderen andere zelfgemaakte exemplaren gekregen met foto’s erin verwerkt. En ook zijn broer Karel
brengt hem er geregeld een paar mee van vakantie.
Zo heeft hij een set met microfoons erop van een
karaoke in Spanje. Ook van zijn bedrijf WEY S.R.
BV ontbreekt de manchetknoop uiteraard niet in de
verzameling. Jos draagt voor bepaalde gelegenheden ook speciale knopen. Bij bedrijfsbezoek met
het bedrijfslogo. Toen Feyenoord kampioen werd
die met het clubembleem. Met Koningsdag die
van het koningshuis. En ja met Kerstmis die met de
kerstboom erop. Bij het zangkoor keek men vaak
nieuwsgierig welke Jos nu weer in de mouw heeft!
“Ja, je straalt er ook iets mee uit, het is geen toeval
dat ik vandaag deze draag en volgende week die”,
aldus Jos. Tijdens een vergadering op mijn werk
heb ik bepaalde knopen in, zodat men kan zien dat
er gewerkt dient te worden. “Een stille hint”, grapt
Jos. Het is onmogelijk alle verhalen die Jos vertelt
op te schrijven. Daar zou ik deze hele krant wel
mee kunnen vullen. Of er nog andere verzamelaars
zijn, weet Jos niet. Hij kent er in ieder geval geen. Ik
heb hem gezegd dat Alexander Pechtold ook manchetknopen spaart. Hij heeft er ook ongeveer 300.
Dat gaat Jos eens opzoeken.
Heeft u ook een bijzondere verzameling of kent u
iemand met een prachtige hobby?
Tip de redactie en we proberen er een mooi verhaal van te maken.
Mat Hendrix
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Op initiatief van de Dorpsraad realiseren we
samen met de gemeente Venlo en Nederlandse private partijen in de komende twee
jaar het project DeeldeZon. Dit project bestaat uit een netwerk van in totaal 80 zonnedaken, 80 bi-directionele laadpalen en 150
elektrische deelauto’s.

Deelauto’s
DeeldeZon geeft nog een extra dimensie aan
het project door de auto’s ook in te zetten
als deelauto. Het gebruik van deelauto’s van
DeeldeZon draagt bij aan de energietransitie,
omdat deze wordt opgeladen met lokaal opgewekte groene stroom. Door het gebruik van
deelauto’s worden auto’s bovendien efficiënter ingezet. Een privéauto staat gemiddeld
23 uur per dag stil. Een deelauto kan daarom
gemiddeld 4 tot 12 privéauto’s vervangen.
De ruimte die overblijft kan zo worden ingezet voor bijvoorbeeld openbaar groen. Naast
de positieve effecten op de (lokale) leefomgeving, bieden deelauto’s ook de oplossing
voor sociaaleconomische vraagstukken. De
toegang tot een systeem van deelauto’s kan
namelijk de oplossing zijn voor mensen die
niet de middelen hebben een eigen auto aan
te schaffen of die in gebieden wonen waar
het huidige openbaar vervoer ontoereikend
is. Op deze manier draagt het project DeeldeZon bij aan de energietransitie met als
uiteindelijke doel het realiseren van energie
neutrale buurten, wijken, steden en landen.
Duurzame mobiliteit heeft de toekomst. Hoe
dit eruitziet, weet niemand precies, maar dit
kan niet zonder auto delen. Minder ruimte in
steden en dorpen; veranderende visie op de
woonomgeving, verschuiving van bezit naar
gebruik en steeds minder mensen, die bereid
zijn om het volle pond te betalen voor de auto.
Er zullen steeds meer buren elektrisch gaan
autodelen. Voordelen: geen aanschaf, elektrisch en duurzaam rijden, autodelen heeft de
toekomst, autodelen is sociaal
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Leven van de voedselbank

Stichting Voedselbank Venlo is in 2004 opgericht. De voedselbank wil groeiende armoede
bestrijden door kosteloos voedselpakketten uit
te delen aan mensen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud
te voorzien. Daarnaast wil de voedselbank door
het inzamelen en uitdelen van overtollig voedsel verspilling voorkomen en tegengaan. Aanbod van nog goed consumeerbaar voedsel, dat
op het punt staat om vernietigd te worden, en
de vraag door gezinnen, die het voedsel nodig
hebben, worden op deze manier bij elkaar gebracht.
In Nederland werd één van de eerste voedselbanken opgericht in 2002 door Sjaak en Clara Sies in
Rotterdam. In 2006 werd besloten om een landelijke organisatie te vormen op basis van acht regio’s
met acht regionale voedselbanken. Dit leidde tot
de oprichting van de Federatie van Voedselbanken
in Nederland. In 2013 kwam daar de Vereniging
van Nederlandse Voedselbanken uit voort. Deze
landelijke koepelorganisatie wordt meestal Voedselbanken Nederland genoemd en heeft als doel
de plaatselijke voedselbanken te ondersteunen bij
hun kerntaken.
Voedselbank Venlo deelt wekelijks, 52 keer per
jaar, ook tijdens vakanties en feestdagen, een gratis voedselpakket uit aan ruim 300 huishoudens als
aanvulling op hun krappe budget. Daarvoor heeft
Voedselbank Venlo vier uitdeelpunten: de hoofdvestiging gelegen aan de Kaldenkerkerweg in Venlo en de drie dépendances aan het Hubertusplein
en in de Antoniuskerk in Blerick en op de Populierstraat in Tegelen.
De levensmiddelen zijn afkomstig van bedrijven en
particulieren uit de regio. Het gaat om kwalitatief
goed voedsel dat via gangbare verkoopkanalen
niet meer kan worden verkocht en daarom vernietigd zou worden. Ook wordt onderling voedsel geruild met andere voedsel-banken.
Iedereen in de gemeente Venlo kan een aanvraag
doen om in aanmerking te komen voor hulp van
de voedselbank. Er wordt geen onderscheid ge-
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maakt in ras, geloof, geslacht of leeftijd. Wel zijn
er financiële voorwaarden. Alleenstaanden, ouders
met kinderen en met een uitkering, ouders met een
laag inkomen, langdurig werklozen, mensen met
een schuldsanering zijn voorbeelden van de huidige cliënten.

Om bij de voedselbank in aanmerking te komen
voor een voedselpakket moet men zijn financiële
situatie laten zien. Dan vraag je nogal wat van mensen. Bij het intakegesprek is de aanvrager verplicht
om de bankafschriften van de laatste drie maanden
mee te brengen en de loon- en/of uitkeringsspecificatie van de laatste drie maanden. Daarnaast het
paspoort, de ID-kaart of het rijbewijs. De zorgpolis
van de aanvrager en indien van toepassing die van
de partner en thuiswonende kinderen moeten ook
getoond worden. Indien er sprake is van bewindvoering of budgetbeheer is het volledig financieel
overzicht van de laatste maand een must. Het hele
financiële hebben en houwen komt dus op tafel.
Maar bij de voedselbank zit een team van vrijwilligers, die discreet naar de financiële situatie kijken.
Bovendien zijn er strikte afspraken gemaakt over
bescherming van de privacy.
Het merendeel van de cliënten staat onder bewindvoering. Ze komen uit alle lagen van de samenleving en de meesten zijn van autochtone afkomst.
Bij de beoordeling gaat de voedselbank uit van
het bedrag dat de aanvrager aan het eind van de
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maand overhoudt voor het huishouden na aftrek
van vaste lasten als huur, gas, water, elektra, verzekeringen, eventuele schulden en wat er allemaal
speelt. Aan de hand daarvan wordt besloten of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket.
De norm om in aanmerking te komen is 220 euro
leefgeld per maand voor een alleenstaande en een
instap van 130 euro per gezin voor aanvragers met
een inwonende partner plus 85 euro voor elk gezinslid jonger dan 18 jaar. Deze norm wordt strikt
gehanteerd. Een paar euro te veel aan inkomen kan
al gevolgen hebben.
Cliënten worden maximaal drie jaar voorzien van
een voedselpakket. In die drie jaar moet de uitzichtloze situatie waarin men tijdens de aanvraag
verkeerde zijn verbeterd. Soms zijn die drie jaar niet
genoeg en wordt de situatie opnieuw bekeken. Er
is namelijk een hele groep kwetsbare ouderen van
wie bekend is dat die niet meer aan een baan komen en dus niet meer in het arbeidsproces terugkomen. Daar gaat de voedselbank wat coulanter
mee om. Maar uit de statistieken blijkt dat de mensen die hulp krijgen van de voedselbank vaak al na
een jaar of anderhalf jaar de voedselbank niet meer
nodig hebben. Ze hebben dan hun financiële zaken
op orde en kunnen weer zelfstandig verder.
Wanneer een cliënt twee keer zijn pakket niet ophaalt, volgt automatisch een schorsing van acht
weken en een oproep om opnieuw op gesprek te
komen.
De strenge screening ten spijt gaan er nog altijd
verhalen rond dat mensen hun pakket ophalen die
het niet nodig hebben. Verhalen van mensen die
in een dikke Mercedes of op een dure scooter hun
pakket ophalen of eruit halen wat ze lekker vinden
en de rest in de struiken gooien. Het is altijd een
Mercedes en nooit een BMW, Passaat of een Golfje. Die vooroordelen doen de ronde en zijn erg frustrerend, maar dit beeld strookt absoluut niet met de
werkelijkheid. Door de scherpe screening tijdens
het intakegesprek zijn dit soort vermeende excessen alleen maar fabeltjes. Als men de cliënten naar
de voedselbank ziet komen, kan men zien dat zij
het echt nodig hebben. Zij zijn noch profiteurs noch
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oplichters. De nood is onverminderd hoog. Nog
altijd leven veel Venlose huishoudens onder het
bestaansminimum. Er zijn veel schrijnende gevallen, vaak als gevolg van echtscheiding of ziekte.
Het risico dat iemand in Nederland te maken krijgt
met armoede of sociale uitsluiting is de afgelopen
tien jaar gestegen. In 2008 ging het nog om 14,9
procent van de Nederlanders, vorig jaar was dat
17 procent. Daarmee zaten meer dan 2,8 miljoen
Nederlanders in armoedige omstandigheden.
Twan Niessen
Stichting Voedselbank Venlo,
Kaldenkerkerweg 55,
5913 AC Venlo
Openingstijden: w
 oensdag 10.00 – 16.00 uur
donderdag 09.00 – 17.00 uur
intake@voedselbankvenlo.nl

Overlast hondenpoep
Het lijkt, dat de overlast van hondenpoep zoals die door veel inwoners van Belfeld wordt
ervaren afneemt. Vooral in de omgeving waar
in het verleden een hondenpoepafvalbak is
geplaatst, wordt de omgeving schoner. Dit
wordt door diverse vrijwilligers die deze bakken ledigen bevestigd. Een mooi resultaat!
Helaas wordt echter op veel andere plekken in
Belfeld de hondenpoep nog steeds niet door
het baasje opgeruimd. Je zult er maar intrappen!! Het is nog steeds mogelijk een bak aan te
vragen. Maar dat kan alleen als er ook iemand
bereid is deze te ledigen. Tevens wordt nog een
vrijwilliger gevraagd, die bereid is de normale
afval(adoptie)bakken in het Patersböske leeg
te maken. Indien hiervoor niemand wordt gevonden zullen deze helaas op termijn worden
verwijderd. Degene die zich hiertoe geroepen
voelt, kan contact opnemen met de Dorpsraad.
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R a s h a Do l e h …
Het is 16 november. Paul Niessen en ik bereiden samen een gesprek voor. Het heeft veel moeite gekost
een afspraak te maken met de vrouw waarmee we
een interview willen houden voor de Dorpskrant.
Vol verwachting klopt ons hart. Echter niet voor de
Sint die over een uur per stoomtrein naar Apeldoorn
komt. Nee, wij hopen om 11.00 uur Rasha Doleh te
ontmoeten. Buiten is het zonnig, maar best koud.
Even later komt een vrolijke vrouw op een witte
fiets aanrijden. Ze heeft geen jas aan. Ze belt aan
en tovert een prachtige lach op haar gezicht. In haar
handen heeft ze een modieus tasje met cadeaus
voor ons. Voor ieder een bosje paarse tulpen en een
pakje heel mooi verpakte pepernoten. Ook nog voor
ieder een koelkastmagneet met een aandenken aan
Jordanië. We voelen dat zojuist een vrouw met heel
veel energie binnen is gekomen. Ze zorgt voor een
ontspannen sfeer.
Op de vraag wie Rasha Doleh is, antwoordt ze geboren te zijn in Koeweit. Ze bezit de Jordaanse nationaliteit. Haar ouders zijn in 1948 gevlucht vanuit
Jaffa naar Jordanië. Op haar 18e ging ze naar Caïro
om daar aan de Amerikaanse universiteit economie
te studeren. Ze heeft al op diverse plaatsen gewoond. Van haar ouders leerde ze dankbaar te zijn
voor iets dat op je pad komt. Je land blijft volgens
haar vader in je hart voortleven. Rasha is erg ambitieus, ze houdt altijd weer haar doelen voor ogen.
Toch maakt ze nooit echt langetermijnplannen. Ze
neemt wat op haar pad komt en gaat hier stap voor
stap mee aan de slag. Het zijn allemaal uitdagingen
en de kunst is volgens haar, hiermee zo om te gaan
dat ze je voldoening brengen. Haar dochter is 23 en
woont sinds vijf jaar in Nederland. Ooit zag Rasha
haar zes jaar niet. Om haar dochter naar Nederland
te kunnen halen, heeft ze vijf jaar lang hard gewerkt
en gestudeerd, soms moest ze maanden achter
elkaar werken. Ook in het weekend werd gewerkt
en ook nachtdiensten werden gedraaid, als orderpikker bij Philips en tegelijkertijd een baan op de
weegbrug bij een asfaltfabriek, een echt mannenbedrijf. Twaalf uur per dag. Dit was allemaal heel erg
zwaar. ‘Hier heb ik van geleerd, dat je om je doel te
bereiken, soms iets moet doen dat niet bij je past’,
aldus Rasha. Nu is haar dochter hier en studeert
ze aan de Universiteit van Maastricht bij de dependance in Venlo. Ook zij weet dat ze de situatie hier
in Nederland moet accepteren en van daaruit aan
de slag moet gaan om haar eigen toekomst op te
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bouwen. Rasha vervolgt met de opmerking dat ze
de Nederlandse cultuur prachtig vindt. ‘Het is zo’n
open land. Je mag overal binnen kijken, dit geeft
veel vertrouwen!’ Toen ze hier pas was, meende ze
dat Nederland vol stond met winkels. Ze dacht dat
alle huizen, waarvan ze nu weet dat het rijtjeshuizen zijn, winkels waren. ‘Overal kun je binnenkijken,
overal kun je van buiten uit alles zien. Dat was ik niet
gewend. Waar ik vandaan kom, is het niet toegestaan om bij iemand thuis zomaar binnen te kijken,
meestal hangen er gordijnen voor de ramen, alleen
bij winkels kan dat’. Nu moet ze hier hartelijk om
lachen. Rasha ziet dat de mensen hier heel erg hard
werken en toch veel plezier uitstralen, dat is fijn, dat
zie je niet overal op de wereld. ‘Hier worden veel
feesten gevierd, iedereen mag meedoen. Ik doe
daar ook graag aan mee, ook ik word daar blij van.
Ik vier soms carnaval, eet paaseitjes, doe mee aan
het Suikerfeest, hou van Sinterklaas en het Kerstfeest en ga zo maar door. Prachtig om dat samen
met anderen te doen. Bovendien eet ik eet graag
haring en stamppot. Wat een mooie, rijke cultuur’.

Tulp uit Palestina…
Rasha runt een eigen bedrijf. Ze noemt het ‘Multiculturele Tulip’. Van haar vader kreeg ze ooit een
cadeautje uit Amsterdam. Een beeldje met een
jongen en een meisje die elkaar kussen tussen de
tulpen. Die tulpen bleven haar boeien. Ze ontdekte dat de tulp van oorsprong een Turkse bloem is.
Ooit is deze bloem in Nederland terecht gekomen.
Het is zelfs een symbool van Nederland geworden.
Deze bloem kan dus in verschillende omgevingen
groeien, maar hoe je het ook bekijkt, het blijft van
oorsprong een Turkse bloem. ‘Dat betekent dat je
identiteit en je afkomst niet veranderen als je in een
ander land gaat wonen; een mens blijft wie hij is,
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een vrouw met een missie…
met deze mensen gebeurd is. Maar, besef dat je dat
niet meer kunt veranderen. Je moet er niet in blijven
hangen, het gaat erom hoe je er nu mee omgaat.
Verder kan ik zorg- en hulpverleners leren de juiste
woorden te hanteren om effectiever met migranten
om te gaan. Dat komt, omdat ik er last van heb dat
hulpverleners steeds aangeven dat de mensen hen
niet begrijpen’. Ook werkt Rasha als psychosociale
begeleidster en gecertificeerd Mind-Spring psychotrauma educatie-trainer en groepsvoorlichter.
Dat betekent dat ze trainingen geeft over gezondheid, mentale veerkracht, het versterken van zelfredzaamheid en cultuursensitief werken. Hiermee
wil ze mensen in hun eigen kracht zetten. ‘Mensen
zijn veel sterker dan ze vaak zelf weten!’ Ze geeft
ook trainingen voor sleutelpersonen aan de gemeenschap van statushouders, zodat ook zij de
goede tools in handen krijgen om deze mensen op
een adequate wijze te begeleiden.

Mijn visie...
waar hij ook woont! Zo zie ik dat ik, door de verschillende culturen waarmee ik in aanraking gekomen ben, rijker ben geworden. Ik heb nieuwe dingen toegelaten, ik probeer vrede en liefde te verspreiden, we zijn allemaal mensen, mijn identiteit
verandert echter niet’.

Mijn Missie…
Nederland is ingewikkeld georganiseerd en het is
niet eenvoudig om als nieuwkomer je weg daarin te
vinden. ‘Ik heb die weg in Nederland gevonden en
kan uitleggen hoe je die weg als nieuwkomer kunt
vinden’, aldus Rasha. ‘Het is van belang dit in begrijpelijke en hartelijke taal te doen. Als coach werk
ik vanuit mijn hart en ziel. Zo kan ik mensen echt
begrijpen en helpen. Mensen in een kwetsbare situatie treffen mij in mijn hart. Omdat vluchtelingen
vaak uit een oorlogssituatie komen, waardoor ze
getraumatiseerd zijn door alles wat ze hebben meegemaakt, zijn ze erg kwetsbaar. In Nederland zijn
niet veel psychologen die Arabisch spreken. Statushouders spreken vaak onvoldoende Nederlands
of Engels om zichzelf echt goed uit te drukken.
Mensen die het Arabisch niet beheersen, begrijpen
niet precies waar de vluchtelingen last van hebben.
Omdat ik met mijn hart luister, kan ik als tolk en als
coach in gesprekken met statushouders en hulpverleners goed aansluiten bij hun hulpvraag. Ik wil
deze groep sterker maken, zodat ze zich na een tijd
zelf kunnen helpen. Het is belangrijk te weten wat
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‘Ieder mens heeft het recht om te leven. Bij mijn
werk ga ik uit van mijn eigen ervaringen als migrant.
Bij mij zijn alle mensen, ongeacht afkomst, religie of
overtuiging welkom. Hierbij focus ik me op de wijze
waarop ik een positieve bijdrage kan leveren vanuit
de eigen kracht die bij mensen aanwezig is om op
een gezonde wijze aan de Nederlandse samenleving deel te nemen. Die deelname moet uit de mensen zelf komen, ze moet niet worden opgelegd.’

Positief…
‘Ik woon al enkele jaren in Belfeld. Het is er rustig, er
wonen lieve mensen. Maar, het gaat niet om de plaats
waar je woont, het gaat erom wat je met die plaats
doet. Ik run hier mijn eigen bedrijf, doe er vrijwilligerswerk en ben ervan overtuigd dat wat je geeft, op de
een of andere manier bij je terugkomt. Van mijn ouders leerde ik, dat je niet moet leven in haat. Wanneer het eens mis gaat, moet je dit verlies nemen en
je energie steken in het oppakken van nieuwe zaken.
Ik geloof dat God mij de kracht geeft dit werk te doen,
de kracht om dit werk te laten lukken’.
Na deze geweldige ontmoeting wensen wij Rasha
veel succes en geluk in haar werk en nemen we afscheid. Ons voldoende stof tot nadenken achterlatend, rijdt ze weer vrolijk op haar fiets naar huis.
Wanneer iemand wat meer over haar wil weten,
bezoek dan de door haarzelf ontworpen website
www.muticultureletulip.nl.
Paul Niessen en Jan Peeters
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Winterdorp
Het is een dorp
Niet ver van hier
BEHOEFTE AAN MEER CONTACT?
MEE WILLEN DOEN?
ERBIJ HOREN?
EENZAAM

Mee willen doen, erbij horen, eenzaamheid. Thema’s waar
iedereen op de een of andere manier mee te maken heeft of
belangrijk vindt. Eenzaamheid is een persoonlijk ervaren
gevoel. Zeker in deze tijd van het jaar. Je kunt er zélf voor kiezen
om “alleen” te zijn en dat dan dus niet erg vinden. Maar iemand
die eenzaam is, hééft dit gevoel en kan er niets mee. Vaak moet
zo iemand weer op weg worden geholpen om zijn contacten
met medemensen weer te verbeteren of herstellen. Hier willen
wij als Belfeld ver-Bindt heel graag bij helpen.

Hoe doen we dat:
we horen graag van familie, vrienden, huisarts, maatschappelijk
werk enz. of iemand eenzaam is en door ons bezocht wil worden.
De hulpvrager zelf vindt dit vaak moeilijk. Josette en/of Marie-José
bezoeken diegene voor een intakegesprek om zo achter de hulpvraag te komen.
Vervolgens proberen we een “match” te maken met een van onze
vrijwilligers die ook na een intakegesprek bij ons binnen komen. Bij
de eerste kennismaking tussen hulpvrager en vrijwilliger gaat een
van beide dames mee als dat gewenst is en vervolgens kijken we
of er “een klik “is. Hoe de rest van de contacten verloopt (hoe vaak,
hoeveel) is aan de hulpvrager en de vrijwilliger om uit te maken. Is
er geen klik dan proberen we een andere vrijwilliger in te schakelen.
We zijn een jaar geleden gestart en hebben al verschillende “matchen” naar tevredenheid kunnen maken. Maar zonder de hulp van
opmerkzame Belfeldenaren, die medemensen die eenzaam zijn
aanspreken en attenderen op het bestaan van Belfeld ver-Bindt,
komen we er niet. Bovendien: eenzamen vinden we in alle leeftijdsgroepen.
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die, indien nodig, ingezet
kunnen gaan worden. Kent u iemand die verlegen zit om een
praatje of even ondersteuning nodig heeft?
Vraag dan of wij met haar of hem contact op kunnen nemen, zodat
wij een bezoekje kunnen brengen.
Laat ons en elkaar niet in de steek!!

Telefoonnummer: 06 28828342
E-mail: belfeldverbindt@gmail.com
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Een boerendorp
Aan een rivier
Het is niet groot
En vrij obscuur
Maar 't heeft een naam
En een bestuur
Er is een school
Een harmonie
Een bankfiliaal
Een kerk of drie
Een communist
Een zonderling
En zelfs een zangvereniging
Nu is 't er stil
't Is wintertijd
Er heerst de griep
En knorrigheid
De dag is kort
De hemel grauw
En pas maar op
Je vat nog kou

Drs. P.
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Nieuws van de Dorpsraad
Als Dorpsraad kunnen we terugkijken op een enerverend jaar. In het begin van het jaar waren we
enigszins teleurgesteld over de rol die de gemeente Venlo speelde rondom het verstrekken van de
vergunning voor de geitenfarm. Maar als een besluit eenmaal is genomen, ga je met goede moed
verder. Er waren weer volop mooie ontwikkelingen
in ons prachtige dorp die wél energie gaven. De
Dorpsraad heeft daarover geregeld melding gemaakt op www.belfeld.nu. Zo ook over het eerste
buurtcafé, dat in december 2018 werd georganiseerd door de gemeente Venlo. Via het buurtcafé wil de gemeente meerdere keren per jaar met
de burgers in gesprek komen. De manier waarop
dit werd ingevuld, vonden wij als Dorpsraad niet
passen bij de manier waarop wij in Belfeld zaken
aanpakken. Als Dorpsraad waren we ons al aan
het voorbereiden en aan het bedenken hoe wij nog
meer dorpsgenoten konden betrekken bij de leefbaarheid in Belfeld. In het verleden gebeurde dit
via de werkgroep DOP en dit heeft prima gewerkt.
Maar het schrijven van een derde dorpsontwikkelingsplan (DOP) voor Belfeld vonden wij niet meer
passen in deze tijd.
Daarom hebben we in maart met veel enthousiasme het idee van Luciënne op het Veld voor Belfeld
Ambitie Boeken omarmd. Een werkgroep startte
intensief met de voorbereidingen en in mei 2019
zijn 15 Belfeld Ambitie Boeken (BAB) op reis gegaan door Belfeld. Dat deze reis een droomvlucht
zou worden, daar is de Dorpsraad nog steeds van
onder de indruk. Het werd een reis met prachtige
ontmoetingen, nieuwe contacten en creatieve inzichten. De BAB hebben mooie plaatsen bezocht,
gelogeerd bij betrokken dorpsgenoten en onbekende plekjes ontdekt.
De 15 boeken zijn als blanco boeken van hand tot
hand gegaan. Het doel van de Dorpsraad was om
met dit BAB-project op een creatieve manier ideeën en dromen voor de toekomst van Belfeld op te
halen. Met de ingebrachte wensen en ideeën als
basis wil de Dorpsraad dat inwoners samen projecten gaan opstarten die de leefbaarheid in Belfeld bevorderen.
In september werden alle ingebrachte bijdrages
gebundeld. Dat bleek een prachtig resultaat, want
er zijn meer dan 1050 ideeën ingebracht. Creatieve
en inspirerende ideeën die energie en motivatie gaven. Via www.belfeld.nu en in de bibliotheek kunt u
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elk ingezonden idee nog bekijken. Al deze ideeën
werden op 18 september gepresenteerd en de opkomst van zo'n 110 dorpsgenoten was overweldigend.
Op 2 oktober werd er een vervolgavond gepland,
wederom voor alle Belfeldenaren. De opkomst was
opnieuw boven verwachting: ruim 50 dorpsgenoten bezochten de avond. Na een korte samenvatting van de eerste avond waren de mensen vrij om
plaats te nemen aan een of meerdere clustertafels.
Aan elke tafel zat een gespreksleider en de inwoners werd gevraagd om zelf het initiatief te nemen
tot het maken van keuzes, het leggen van contacten en het kiezen van een kartrekker voor het project. Dit gebeurde allemaal heel spontaan vanuit
betrokkenheid bij het onderwerp. De Dorpsraad
wil de projecten blijven volgen, coördineren, verbinden en daar waar nodig is weer aanjagen; zo
zien wij onze rol als Dorpsraad. De 1050 initiatieven
zijn die avond teruggebracht tot 36 ambities. Omdat een aantal initiatieven raakvlakken met elkaar
hebben, ontstonden er 11 werkgroepen met participatie van 49 dorpsgenoten die inmiddels aan de
slag zijn gegaan. De voortgang vanuit de 11 werkgroepen zal worden gedeeld via www.belfeld.nu.
Naast dit mooie BAB-succes liepen er al diverse
projecten met betrokken dorpsgenoten en de
Dorpsraad als verbinder of aanjager. Plaatsing van
prullenbakken en hondenpoepbakken, ontwikkeling van bedrijventerrein Bolenberg, Belfeld groen
moet je doen, Mooiste voortuinen, Postcoderoos
en Geluidsoverlast A-73 zijn maar een greep uit de
vele lopende projecten. Nieuw dit jaar was de opstart van het Repair Café Belfeld. Ook dit initiatief
krijgt langzaam meer vorm.
Bij het uitkomen van de Dorpskrant moet de Good
Gedaon van dit jaar nog worden uitgereikt. Via de
website Belfeld.nu en andere media wordt eind deze maand bekendgemaakt wie de Good Gedaon
2019 in ontvangst mag nemen.
De activiteiten van de Dorpsraad zijn te volgen
via Belfeld.nu, Twitter, Instagram en Facebook.
Heb je ideeën of wil je meewerken aan speerpunten of deelprojecten, stuur dan een bericht
naar de Dorpsraad; dorpsraad@belfeld.nu
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Nieuws van de Dorpsraad
Even
voorstellen …
Als nieuw lid van de Dorpsraad stel ik me graag aan
jullie voor. Mijn naam is Luciënne op het Veld, ik ben
getrouwd met Danny op het
Veld, een echte Belvendse
jong. Misschien kent u hem
uit het Belfeldse verenigingsleven (TTV ’t Belke, Aad
Prinse & Samen Winnen). Hij is in 2001 Belhamelprins geweest. Samen hebben we twee dochters
(Joni & Evi). We wonen sinds 1996 met veel plezier
op Aan het Broek. Op 9-jarige leeftijd ben ik vanuit
Zaandam in Belfeld komen wonen en kwam in de 4e
klas op de Leijgraafschool terecht. Een heel avontuur om als stadsmeisje op een katholieke dorpsschool terecht te komen... We kregen in die tijd
zelfs nog godsdienstles van pastoor Jacobs. Voor
geen goud zou ik nu nog uit Belfeld wegwillen! Ik
vind het heerlijk om hier te wonen en ik ben blij dat
mijn kinderen in een dorp opgegroeid zijn. Na het
Marianum ben ik afgestudeerd als activiteitenbegeleidster. Na 10 jaar in zorgcentrum De Wietel in Panningen te hebben gewerkt, ben ik mijn eigen bedrijf
Hieperdepiep Kinderfeesten begonnen. Ook heb
ik als styliste bij woondecoratiegroothandel Trends
& Trade gewerkt. Momenteel werk ik bij Océ Venlo
als receptioniste. Ik hou ervan om actief en creatief
bezig te zijn. Bovendien vind ik het fijn om iets voor
onze medemensen te kunnen betekenen.
Vanuit de Ouderraad heb ik aan veel activiteiten voor
B.S. KOM.MIJN meegeholpen, zet ik me in voor
Roparunteam Samen voor Palliatief en ben mantelzorger voor mijn schoonouders. Tijdens Burendag
hebben we samen met de straatbewoners narcissen in de berm geplant, de buurt schoongemaakt en
vogelhuisjes opgehangen. Verder ren ik één keer in
de week 10 km. met mijn broer en wandel ik tweewekelijks met een groep vriendinnen. Afgelopen
voorjaar werden er druk historische plaatjes geruild
voor het ‘Trots op Belfeld’ boek en heb ik veel oudere mensen geholpen om hun plaatjes bij elkaar te
krijgen. Ik kreeg mooie verhalen te horen, de Trots
op Belfeld is voelbaar. Erg jammer dat er al zoveel
historie uit Belfeld verdwenen is en hier en daar denk
ik, dat er best wat verbeterd of toegevoegd kan worden in ons mooie dorp. En willen we dat voor elkaar
krijgen, dan zullen en moeten wij als inwoners ons
steentje bijdragen. Ik heb het initiatief in de Dorpsraad naar voren gebracht om Belfeld Ambitie Boeken door het dorp te laten gaan, waarin de inwoners
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hun wensen en ideeën voor de toekomst van Belfeld konden schrijven. De Dorpsraad pakte het op
en inmiddels ben ik enthousiast lid geworden. De
deelname en ideeën in de Belfeld Ambitie Boeken
overtroffen mijn verwachtingen... Als we met z’n allen betrokken zijn, kunnen we veel moois bereiken.
Alleen samen komen we verder. Hopelijk worden er
vele Belfeldse inwoners net zo enthousiast als ik!

Weggooien? Mooi niet!
Met deze slogan is op initiatief van Dorpsraad Belfeld in januari 2018 Repair Café (= R.C.) Belfeld gestart. De bijeenkomsten zijn iedere derde zaterdag
van de maand tussen 10.00 en 13.00 uur De Hamar. Op vrijwillige en niet-commerciële basis worden reparaties uitgevoerd. Het R.C. is geen gratis
reparatiewerkplaats. Het is een ontmoetingsplaats
in de buurt, waar het draait om samen repareren,
kennisoverdracht en sociaal contact tussen dorpsgenoten. Het repareren gebeurt tijdens de bijeenkomst in aanwezigheid en zo mogelijk met medewerking van de eigenaar van het kapotte voorwerp.
Kapotte spullen worden dus niet gewoon afgegeven en later weer opgehaald. Met enthousiaste
vrijwilligers (inmiddels 1
vrouw en 11 mannen) als
begeleiders bij reparatiebijeenkomsten, worden
veel positieve effecten
bereikt. Tot nu toe is er
95 keer iets ter reparatie aangeboden, waarbij
62% kon worden gerepareerd. Gekeken naar
het aantal ter reparatie
aangeboden spullen weten de inwoners het R.C.
steeds vaker te vinden.
Tijdens de evaluatie met
de vrijwilligers op 16 november jl. is dan ook besloten om ook komend jaar door te gaan met het
R.C. in Belfeld. Het organiseren en in stand houden
van een R.C. brengt vanzelfsprekend kosten met
zich mee, zoals koffievoorziening, kleine materialen, gereedschappen enz. Iedereen die het R.C. in
Belfeld een warm hart toedraagt, kan een financiële
bijdrage leveren (eenmalig of structureel). Spreek
hiervoor iemand van de organisatie aan tijdens een
bijeenkomst of stuur een bericht naar de Dorpsraad via dorpsraad@belfeld.nu.
Het volgende Repair Café wordt gehouden op
zaterdag 21 december 2019.
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Nieuws van de Dorpsraad
Belfeld.nu is vernieuwd!
Belfeld.nu is in een nieuw jasje gestoken! De
website was flink verouderd, waardoor de redactie regelmatig te kampen had met technische problemen. Deze zijn nu verholpen. De
website ziet er niet alleen anders uit, er zijn ook
enkele nieuwe pagina's en functies.

Verenigingen: onder dit kopje is een overzicht te
vinden van alle verenigingen, clubs, stichtingen en
andere organisaties die van belang zijn voor Belfeld. Door te klikken op het logo of de naam word
je doorgelinkt naar de website of Facebook-pagina
van de betreffende vereniging. Er is dus geen plek
meer voor een verhaal over de vereniging; de ervaring leerde dat deze nauwelijks werd bekeken en
gegevens snel verouderd bleken te zijn.

Wat is er bij het oude gebleven?

Wat is er zoal veranderd?
Instagram: Belfeld.nu zit nu ook op Instagram.
Een van de redactieleden zal regelmatig foto's van
Belfeld plaatsen, zodat iedereen kan zien wat voor
moois ons dorp te bieden heeft.
Samen Winnen-nieuws: op verzoek van de verenigingen is er een apart gedeelte gemaakt voor het
nieuws van Samen Winnen. Met de verenigingen
is bekeken hoe deze pagina precies gaat worden
ingevuld. Vanuit de homepage is in één oogopslag
te zien welke nieuwberichten er op deze pagina zijn
geplaatst.
Nieuwsbrief: uit kostenoverwegingen kan er helaas geen automatische nieuwsbrief meer worden
verstuurd. Wel worden alle nieuwsberichten nog
steeds automatisch ook op het Facebook- en Twitter-account geplaatst. Er zijn dus nog voldoende
mogelijkheden om op de hoogte te blijven van het
Belfeldse nieuws.

Dat Belfeld.nu nieuws brengt voor en door Belfeld!
Berichten en evenementen in Belfeld hebben nog
steeds een prominente plek op de website. Dat
de redactie de inwoners van Belfeld nodig heeft
om Belfeld.nu te vullen. Als iemand een (nieuws)
bericht of evenement heeft voor op onze website,
stuur dan een bericht naar: info@belfeld.nu. Klik
bovenaan de website op Contact of onderaan de
homepage op
Tip de redactie voor meer informatie. Dat er op veler verzoek naast ons eigen nieuws ook een overzicht te zien is van het nieuws van Omroep Venlo.
Tot slot bedankt de redactie Bas Papen van Ixion
Design voor het ontwerp van de website en Jordy
Caris voor het maken van foto's.

Geen Belvends Krentje
De werkgroep Belvends Krentje heeft besloten
te stoppen met het initiatief om een Belfelds
weekblad uit te geven. De start was zeer bemoedigend. Er waren vele positieve reacties
en diverse toezeggingen tot het plaatsen van
advertenties. Ondanks de grote sympathie
bleek een Belvends Krentje financieel echter
niet haalbaar. Daarnaast kon ook de continuïteit niet worden gewaarborgd. De werkgroep
wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft
geleverd of wilde gaan leveren aan dit initiatief.

De Dorpsraad, de redactie van Belfeld.nu en de
redactie van de Dorpskrant Belfeld
wenst u allen fijne feestdagen en een gezond
en voorspoedig 2020!
J a a rg a n g 1 8 ■ n r. 4 ■ d e c e m b e r 2 0 1 9
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O p be zo e k b i

j…

Leo Cox

Het is een regenachtige novembermiddag als we
op Aan het Broek aanbellen bij Leo Cox, die daar
samen met zijn vrouw Marij woont. Direct valt ons
de unieke deurbel op. Geen elektrische, maar een
ouderwetse ketting met een handvat is binnen in de
gang verbonden aan een heuse koperen bel. Later
in ons gesprek komen we achter de oorsprong van
deze bijzondere ‘bezoek melder’. Wanneer de deur
opengaat en Leo ons verwelkomt, valt ons oog op
de vele jachttrofeeën die de muren van de gang en
de overloop sieren. Het huis, zijn inrichting en zijn
bewoners ademen een speciale sfeer, een soort
rust die bij een ‘jager’ past. Dat Leo te maken heeft
met herten, wilde zwijnen en ander klein wild is iets,
dat gelijk duidelijk wordt. En als we om ons heen
kijken, ontdekken we steeds meer jachttrofeeën van
groot tot klein. “Want er hoeft niks verloren te gaan
van een dier”, vindt Leo. Wanneer de koffie voor ons
staat, ontspint zich langzaam een leuk gesprek.

Jagen zit in de familie
Omdat vader Cox (oorspronkelijk een Brabander)
promotie maakte bij de NS en stations-beheerder
van het toenmalige station in Belfeld werd, trouwde
en een gezin stichtte, zijn we nu bij zijn zoon Leo
op bezoek. Vader Cox was iemand die al door zijn
vader en opa ‘besmet’ was geraakt met het jachtvirus. Als klein jongetje mocht Leo al mee ‘drieve’,
zoals hij dat zelf op zijn Belfelds vertelt. Samen met
vader, een stok en een jachthond wild opdrijven om
het zo te kunnen schieten. Heel spannend voor een
jonge jongen! Toch was Leo al achter in de twintig
toen hij voor het eerst zelf met een geweer op jacht
ging. Zijn burgercarrière had inmiddels ook al vorm
gekregen. Getrouwd met Marij en vader van Iris en
Fieke. En niet te vergeten inmiddels ook al opa van
vier kleinkinderen. Vanaf het lager onderwijs al is
hij altijd graag met cijfers bezig geweest, dat was
ook iets wat hem dermate goed afging dat hij toen
al werkjes van medeleerlingen mocht nakijken.
Ook had hij altijd speciale interesse in de ontwikkeling van en met computers. Het was dan ook niet
vreemd, dat Leo na zijn eigen schoolperiode 35 jaar
als wiskundeleraar in Heerlen in het Voortgezet Onderwijs gewerkt heeft. Naast zijn werk had voetbal
ook zijn interesse gewekt. Bij RKVV Belfeldia vervulde Leo een niet onverdienstelijke rol als onberekenbare, snelle aanvaller. Dit zal menige Belfeldse
voetballiefhebber kunnen beamen. Daardoor stond
het jagen een tijd lang op een laag pitje.
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Wildbeheer
Als echte jager is Leo eigenlijk het hele jaar door bezig met het verzorgen, beschermen en beheren van
zijn jachtgebied. Hij weet wat het wild nodig heeft
om zich ‘goed’ te voelen. Hij is dan ook altijd aan
het proberen om zijn jachtterrein jachtvriendelijker
te maken, want samen met het wild profiteren ál de
in dat gebied levende dieren daarvan. Een jager is
voortdurend bezig met het evenwicht in de natuur
en zet zich daarom met ziel en zaligheid in voor flora, fauna en wildbeheer. Wannéér er dan geschoten
moet worden, doet hij dit met rede en verstand en
niet zomaar. Hij vertelt: “Jagen zoals de mensen
zich dat voorstellen, in het wilde weg zomaar wild
afschieten, is allang niet meer. Al het kleine wild is er
gewoon niet meer, dat is verdwenen. In mijn jachtgebied zijn nog een paar hazen en enkele fazanten. Patrijzen zijn er al helemaal niet meer. Wat dat
betreft, zou er eigenlijk aan de noodklok getrokken
moeten worden! Klein wild zijn insecteneters en insecten worden bijna allemaal bestreden. Zo zijn er
wel nog muggen, maar is de luizenpopulatie héél
ver te zoeken. Het grote wild daarentegen kan zich
gelukkig nog goed handhaven. Er zijn nog nooit zoveel zwijnen en reeën geweest “.

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

Zuinig zijn op onze natuur nu het nog kan!
Het observeren van wild
Ons gesprek verplaatst zich van de eethoek naar
de zithoek waar Leo vervolgens de TV aanzet om
ons de nachtelijke opnames te laten zien, die hij
van het wild maakt in het bos om te observeren en
te tellen. Er hangen verspreid door zijn gebied een
stuk of 5 camera’s. We zien een familie wilde zwijnen. Een zeug met jongen, een keiler (mannetje) en
een aantal reeën die rond een voerplek scharrelen.
In een half ondergegraven kistje zit mais. Iedere
dag loopt Leo samen met zijn vrouw de voederplekken af. Je mag per week een kilo voer strooien, maar binnen 200 meter van de voerplek mag
je geen wild afschieten uitgezonderd zwijnen en
reeën. Het FBE (een organisatie voor Faunabeheer)
heeft een registratiesysteem, waarmee volgens een
bepaalde formule wordt berekend hoeveel dieren
er bejaagd mogen worden in een bepaald gebied.
Wilde zwijnen mogen, als je een jachtvergunning
hebt, onbeperkt worden bejaagd. Dit heeft te maken met de Afrikaanse pest, die anders op termijn
gaan zorgen voor een economisch verlies bij de
boeren van miljarden euro’s. Als je gaat schieten,
betekent dat vaak úren zitten, want wilde zwijnen
en ook reeën laten zich alleen zien als ze zich onbespied wanen. Bovendien zijn zwijnen érg slim en
laten zich niet om de tuin leiden door een infrarood
lichtje en staan je dus vaak uren te bespieden.
Leo, die zelf een jeep heeft, vertelt eens een keiler
van tussen de 150 en 160 kg te hebben geschoten. Er moet dan van alles in werking gezet worden voordat zo’n dier geslacht kan en mag worden.
Eerst moeten er ‘hulptroepen’ (in veel gevallen is
dat zijn vrouw Marij), komen om hem vanuit het
bos naar huis te vervoeren. Met behulp van een lier
wordt het zwijn van de jeep afgedraaid tot hij aan
zijn poten midden in de garage hangt. Binnen 5 uur
na het afschieten moet er een keurmeester zijn geweest, die van het dier een bloedproef neemt en
hart, milt, lever en longen keurt. Er moet ook nog
een poot worden opgestuurd. Dit alles ter controle
van het wild. Pas dan mag er verder worden geslacht.
Het valt niet te ontkennen dat er wel lekkere dingen in de diepvries liggen. Als jager help je ook als
het wild zorgt voor land- en bosbouwschade. Ze
eten de gewassen op, bevuilen ze, vertrappen ze of
wroeten akkers om. Dan schakelt de boer veelal de
jager in. Een jager is eigenlijk een vrijwilliger, maar
de taken van de jager zijn ondertussen zo complex
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en verantwoordelijk geworden dat bijna niemand
zich nog durft te melden. Er is nog maar heel weinig aanwas van jongeren. In de regio Venlo zijn nog
wel een paar dames die de cursus voor jager willen
gaan doen.

Zorgen om de natuur
Toch zijn er ook zorgen bij Leo! Over de mais die
inmiddels zo gemanipuleerd is, dat hij niet meer
kiemt (en daardoor dus eiwitrijk eten is), over de
steeds grotere belangen die er links en rechts spelen en voor acties zorgen die niet goed zijn voor de
natuur, over de dennenbomen die vroeger wel 5x
zoveel naalden hadden. Maar ook over de bossen
waar vanwege ‘nieuw bosbeheer’ alles maar blijft
liggen en gaat rotten en vervolgens voor ongewenste kevers zorgt, die dan weer andere beplanting schade toebrengen, over de beken die tegenwoordig bijna uitgegraven worden als kanalen en
waar totaal geen beschutting meer is voor kleine
dieren, zodat reigers vrij spel hebben en waar het
water helemáál niet in wordt vastgehouden, over
het feit dat er niet genoeg eten meer is voor het
kleine wild. Al deze dingen vloeien o.a. voort uit een
andere vorm van bosbeheer.
Het blijkt nu maar eens, dat “jager zijn” oneindig
veel meer betekent dan alleen maar iemand die dieren afschiet.
Leo is er trots op om jager te zijn en doet zijn best
voor het behoud van ons aller natuur. ”Ik behandel
het wild met respect. Ik vind het jammer, dat er nog
steeds jagers zijn die de reputatie besmeuren door
bijv. geschoten wild te laten liggen of niet goed na
te zoeken. Als we met zijn allen met meer respect
omgaan met de natuur en ons meer bewust worden
van waar we mee bezig zijn, dan kunnen we de natuur zoals die nu is behouden voor onze kinderen
en kleinkinderen”.
Als we het gesprek bijna afronden, lost Leo het
raadsel van de deurbel op. “Oh ja de deurbel! Die
hing als deurbel bij mijn ouderlijk huis in het stationsgebouw. Ik heb die als aandenken meegenomen”.
Bedankt Leo en Marij voor deze
verhelderende uitleg.
Marie-José Boonen en
Stephanie Kox
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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

• Wijkbus reserveren via 06 – 15 24 62 17
maandag t/m vrijdag 09.00 u. – 12.00 u. en 18.00 u. – 20.00 u.
06 - 31 24 54 65
06 - 28 82 83 42
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

• Gehandicaptenraad
• Belfeld ver-Bindt
•
•

Dorpsraad Belfeld: dorpsraad@belfeld.nu

C O L O F O N
Dorpskrant Belfeld:
wordt uitgegeven onder
verantwoordelijkheid van
de Dorpsraad Belfeld

Redactieadres/
inleveren kopij:
dorpskrantbelfeld@gmail.com

Redactie Dorpskrant:
Stephanie Kox
06 - 22 46 62 19
Stan van der Velden
06 - 44 75 05 04
Mat Hendrix
06 - 26 22 28 28
Marie-José Boonen
Paul Niessen
Jan Peeters

Bestuur Dorpsraad:
Bertil Hoezen
06 - 54 34 58 12
Michel Metten
06 - 28 12 21 04
Yvonne van der Velden
077 - 851 92 24
De redactie van de Dorpskrant
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Wijkcoördinator:
René Janzen,
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