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BESTE
DORPSGENOTEN,
Het is weer voorbij die mooie
zomerwinter. Helaas geen
mooie sneeuwwitte deken
over de Belfeldse akkers.
Helaas geen ijspret op de
visvijver. Maar één geluk: de
stookkosten zullen meevallen.

Gelukkig fluiten de vogels weer.
De kippen beginnen weer te leggen.
De grote schoonmaak en het opruimen
gaat in menig huishouden weer beginnen.
De toeristen gaan weer op weg naar Droomparken Maasduinen. Met andere woorden: we komen ons hol weer uit. De lente is begonnen en dat
zien we terug in deze editie van de Dorpskrant.
Niet voor niets dat de foto van het Kapelke op de
voorpagina is uitgelicht. Mooi om in het voorjaar
te bezoeken en wellicht staan de paasbloemen er
al in bloei.
Het is niet alleen de koninklijke familie die in Oostenrijk vakantie viert. Lees over onze plaatsgenoot Wim Boonen, die al vele jaren in Lech bergwandelingen maakt. En op die tochten zoekt hij
speciale bloemen. In het voorjaar begint ook vaak
het tennisseizoen. Vandaar dat we spraken met
de jonge tennisser en oud-inwoner van
Belfeld Ling Jong Weng, zoon van de eigenaren
van Het Raadhuis. We gingen ook op bezoek bij
onze dorpsgenoot Stan Dekkers. Misschien door
u gezien in een van zijn rollen.
Ook een artikel over pater Huijs. Hij is bij veel
(oudere) inwoners een bekend persoon. Hoe gaat
het met hem en wat weet hij nog van Belfeld?
Lees het in deze editie.
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De redactie wenst iedereen veel leesgenot,
alvast fijne paasdagen en een mooi voorjaar.
Mat Hendrix
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Ein Belvends ruueske…
kwaam ’t kwik toet baove de 40 grade. Weej hebben ’t gaer lekker werm, maar det ging ós toch waal
get wied, det waas eigelijk neet leuk mieër.

Roeëze bleuje ’s winkters,
gaar neet in d’n haof…
Det is ein van de prachtige regels oet ’n Belvends
vastelaovesliedje gesjreve veur vastelaoveszanggroep ‘de Kuumers’ door Cor Adams in 1978. Piet
van Bree componeerde de meziek heejbeej. Ruum
40 jaor geleeje bleujde ein roeës bliekbaar neet in
de winkter. Now waal, want de foto op dees bladzijde heb ich in februari van dit jaor in ózzen haof
gemaak. In de winkter van 2020. As ich dit sjrief,
haet ’t ein paar kieër gevraore, maar kaajer den – 6
grade is ’t nag neet gewaes. Eine kieër, op dinsdig
28 jannewari vèlt d’r get hagel. Sjnieje heb ich aafgeloupe winkter in ós dörp net nao vastelaovend
hiel efkes gezeen. Mieër winkter is d’r neet dit jaor.
’t Is dudelijk, ’t waer is aan ’t verangere, ’t wuuert
wermer. Vuuel minse rake heejdoor in paniek. Journaliste gaon heej gaer op in. D’r is get aan de hank,
d’r is get mis… Maar, is det waal zoeë? Eigelijk is
dit niks niejts. ’t Waer is altied in bewaeging gewaes, al zoeëlang de waereld dreijt.
Ich zet alles ens op ein rij. Op dit moment laeve
weej in ein zoeëgenaamd interglaciaal, ein periode
tösse twieë iestiede in. Ruum 20.000 jaor geleeje
zeen de winkters d’r heej gans angers oet den now.
Toen vroor ‘t heej ein paar maonde lang waal toet –
30 grade. Alles is ruum ein hallef jaor bedek ónger
ein dieke laog sjnieje. Mammoete, rendiere en wolhäörige neushorens loupe heej rónk. Behalleve get
mós en graassaorte greujt heej niks. Jaore daoveur
zjwumme nieëlpaerde in werme riviere. Euver ’t
lank loupe miere-aeters en sjubdiere. ’t Is heej idderen daag zón 35 grade. Die groeëte versjille zien
lastig veur te sjtelle asse dit neet zellef kens ervare.
Dink nag maar ens aan veurig jaor. In de zomer
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’t Waer tiedes eine iestied bliek nag altied ein van
de grótste raodsels beej ’t klimaat óngerzeuk. Gebleke is det ’t klimaat in amper 15 jaor hiel sjnel
ken ömsjlaon. In de tied van ein minselaeve ken
’t klimaat van ein iezige keld verangere in ein klimaat det liek op ’t waer van now. Zoeëlang weej de
verangeringe van ’t klimaat tiedes de iestiede neet
good begriepe, misse weej ein belangriek aspek
van de kennis die nuuedig is öm ’t klimaat in de
toekóms te begriepe. Waal weite weej det de mins
door zien meneer van laeve vuuel invloed haet op
’t klimaat. Te dinke velt aan de lóchveróntreiniging,
aan de sjaaj door de té intensieve land- en akkerbouw en aan ’t opwerme van ós waereld door de
industrie. Natuurlijk meuge weej de sjaaj die ’t verkier, en met name det goodkoupe lóchverkier aan
ós ömgaeving aanrich, neet vergaete. Maar zoelang weej neet weite wat achter de klimaatverangeringe oet ’t verleeje zoot, blief ’t toch lastig öm
met verangeringe in de toekóms öm te gaon. As
minse hebbe weej neet gelieërd te laeve met groeëte sjómmelinge in ’t waer. Weej weite pas ein jaor
of 15 det ’t waer in korte tied zoeë ken verangere.
’t Bliek det ein onsjtabiel waer hiel normaal is. Iestiede met ein relatief wisselend klimaat hebbe de
euverhank gehad baove korte tösseperiodes met
sjtabiel werm waer.’t Is noejts angers gewaes.
Mótte weej ós den zörg make? Hebbe weej neet
gelieërd mieër vertrouwe te hebbe in de natuur
die d’r iddere kieër wir veur zörg det alles wir good
kump? En mótte weej neet ens gewuuen beej
ószellef naogaon, wat weej dao zellef aan kenne
doon?
In 1978 zónge de Kuumers in Belvend ouch nag
‘allein ein Belvends ruueske, zoe met ein leuke sjnoet, jao det blief altied bleuje, al is de zomer oet’ ...
Wat hebbe weej ’t toch good… laot ’t ós dao maar
op haaje.
Jan Peeters
P.S. Lastig om het dialect te lezen? Kijk dan op
belfeld.nu voor de versie in het Nederlands.
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Good Gedaon 2019 voor Annemie Gommans-Geurts

Foto’s: Wiel Gommans

Annemie Gommans-Geurts heeft zaterdag
21 december 2019 tijdens de kerstviering
van KBO-Seniorenvereniging Sint Urbanus
Belfeld uit handen van Bertil Hoezen, voorzitter van Dorpsraad Belfeld, de Good Gedaon
gekregen.

Zij ontvangt deze waarderingsprijs omdat zij zich
al jaren belangeloos inzet voor de Belfeldse senioren. Sinds 2012 is Annemie bestuurslid van
KBO-Seniorenvereniging Sint Urbanus Belfeld.
Zij organiseert en presenteert de kerstviering, en
zij organiseert de vastelaovesmiddaag, inclusief
het vastleggen van de artiesten. Maandelijks regelt zij dat de senioren van KBO Belfeld kunnen
kienen. Hiervoor gaat zij alle lokale winkels af om
mooie prijzen bij elkaar te krijgen. De voornaamste
reden dat Annemie echter deze waarderingsprijs
ontvangt, is dat zij een neusje heeft voor ouderen
die het moeilijk hebben. Deze worden door haar
bezocht en zo draagt zij eraan bij dat de Belfeldse
ouderen minder snel vereenzamen. Annemie was
compleet verrast en erg blij met de Good Gedaon,
die ze in het bijzijn van alle KBO-leden en haar familieleden in ontvangst mocht nemen. "Wat ik doe
voor KBO Belfeld, doe ik zo ontzettend graag. Ik
word altijd fantastisch ontvangen als ik bij leden op
bezoek ga; ik krijg overal een kopje koffie. En dankzij onze geweldige bestuursleden kan ik ook met
heel veel plezier zo veel goeds doen voor de vereniging. Ik hoop dit nog vele jaren te kunnen doen",
aldus Annemie.
Met de toekenning van de Good Gedaon wil de
Belfeldse gemeenschap Annemie bedanken voor
al het goede werk dat zij verricht.
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De hobby van
Een berg bloemen of bergbloemen?
Bergen en wandelen brengen je tot rust.
Dit keer ging ik op bezoek bij Wim Boonen in
zijn mooi en hoog gelegen appartement met
geweldig uitzicht over Belfeld. Wim zoekt het
vaker hogerop, want een van zijn vele hobby’s
is bergwandelen. Ondanks zijn leeftijd van
intussen al 77 jaar, gaat hij 3 à 4 keer per jaar
de bergen in.

De vorige keer was ik op bezoek bij een verzamelaar van manchettenknopen. Jawel … na de publicatie heeft hij er spontaan acht sets bijgekregen.
Nou, misschien zitten er voor dit keer wel een paar
wandelschoenen voor Wim aan of zakjes met bergof bermbloemenzaad. Wim heeft o.a. de complete
stamboom van zijn tak van de familie Boonen in
een boek verwerkt. Ongelooflijk veel tijd (monnikenwerk) heeft hij aan het onderzoeken besteed
met een geweldig resultaat dat gezien en gelezen
mag worden. Verder bezit hij een prachtige verzameling schaakspellen. Deze bracht hij mee van
vakanties of kreeg ze cadeau. In zijn huiskamer
staan dan ook enkele schaakspellen opgesteld.
Hij heeft er nog ruim dertig opgeslagen, afkomstig
uit de hele wereld. Mooie uit hout gesneden, glazen, schaakstukken van gebakken klei, etc.: een
museum op zich. Maar zijn grootste liefhebberij is
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Wim Boonen
het fotograferen van berg- en bermbloemen. En
dat doet hij met een eenvoudig, klein toestel. Sinds
zijn pensionering, 17 jaar geleden alweer, is hij vaak
gaan bergwandelen veelal in Zuid-Tirol en Oostenrijk. Zijn motto is dan ook ‘Bergwandelen is gezond voor lichaam en geest, soms wat inspannend
maar juist de weidse blik op de omringende bergen
maakt het weer ontspannend’.
Tijdens die wandelingen raakte Wim gefascineerd
door de prachtige, exotische kleuren en aparte vormen van de bloemen die in deze mooie en ruige,
rotsige omgeving groeien. Tegelijkertijd werd hij
nieuwsgierig naar de namen en groeiwijze van de
bloemen. Via een medewerkster van hotel Neue
Post in Holzgau/Lechtal (Oostenrijk), waar hij vaak
verblijft, kreeg hij de namen van veel bloemen en
vooral ook tips waar bepaalde soorten groeien.
Als Wim over de bloemen vertelt, wordt je interesse
vanzelf opgewekt. Er is een botanicus aan verloren gegaan… Wist u bijvoorbeeld, dat de alpenbloemen van oorsprong subtropisch zijn en stammen uit de periode net voor de laatste ijstijd? Het
is opmerkelijk, dat deze op een hoogte van 1000
tot 3500 meter te vinden zijn. Is bekend, dat het
beroemde Edelweiss van oorsprong uit Klein Azië
komt? Op 3000 meter hoogte groeien stengelloze
bloemen voor beschutting tegen de wind tussen
keien, en in pollen tegen uitdroging (Stengelose
Silente). Sommige planten hebben een meerjarige groeiwijze voor de bloei, zoals het Vrouwenschoentje. Deze bloeit pas na 15 jaar! Andere sparen vocht op in waterreservoirs om uitdroging te
voorkomen, bijvoorbeeld het Huislook. De standplaats in de bergen is afhankelijk van verschillende
factoren. Denk aan temperatuur, zure of kalkrijke
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bodem, vochtige of droge grond, schaduw of zonlicht, etc. Uitgraven (overigens verboden) en thuis
in de eigen rotstuin zetten wordt een mislukking.
Zelf zaden uitzaaien levert vaak niks op. Tegenwoordig is bergbloemenzaad ook niet meer te
koop, vertelt Wim.
Het is Wim wel gelukt om Edelweiss te telen. Het
heeft echter niet de prachtige, witte kleur van de
bergbloem en wordt na een tijdje zelfs lelijk. Wim
geeft aan dat sommige bloemen, zoals de Dotterbloem ook hier groeien. Maar deze zijn lang niet zo
mooi als die in de bergen. Op dit moment worden
veel alpenbloemen bedreigd. Door de opwarming
van de aarde droogt de watervoorraad en bevloeiing sterk uit. Op de platgewalste skipistes ontstaan
erosielagen. Er groeien geen planten meer. Ook het
plukken of uitgraven door toeristen heeft grote invloed op de bedreiging van de soort. In de Beierse
Alpen zijn al 30% van de bloemsoorten verdwenen.
Van de overgebleven bloemsoorten wordt zo’n
20% bedreigd, aldus Wim.
Ook ziet hij op zijn bergwandelingen veel alpenbloemen niet meer terug, die er pakweg 15 jaar
geleden nog volop groeiden. Mogelijk zijn deze
in de toekomst alleen nog te zien in aangelegde
bergtuinen of -gebieden. Maar ook bepaalde vogels en insecten zijn bedreigde soorten geworden.
Wim heeft vele bloemen gefotografeerd en deze
staan allemaal in de fotoboeken, die hij heeft laten maken. In het Lechtal groeien ongeveer zestig
soorten orchideeën, waarvan Wim er zo’n dertig
heeft gevonden en vanuit diverse hoeken op de
foto heeft vastgelegd. Wim gaat meestal alleen op
pad, je bepaalt dan je eigen tempo en ook waar je
heen wilt. Maar hij is zich tijdens een tocht ook wel
eens bijna doodgeschrokken doordat drie gemzen
uit het niets plotseling voor hem uitsprongen. In de
winterperiode gaat hij vaker langlaufen. Ook niet
ongevaarlijk. Tijdens dat langlaufen zat Wim weer
eens te veel rond te kijken naar de natuur toen hij
ten val kwam. Tja, sleutelbeen gebroken.

hem vergeten! Hij werd pas op het laatste moment
geëvacueerd uit het brandende en in rookwolken
gehulde hotel. Met een natte handdoek over zijn
hoofd … “Zo maak je nog wat mee”, aldus Wim.
“Probeer je de gevaarlijke paden op de wandeltochten te mijden, gebeurt er wel iets in het hotel in
de dalen”, lacht hij.
Wim hoopt dat dit artikel voor andere (berg) wandelaars een aanzet is om naast het genieten van de
schitterende bergpanorama’s ook naar de pracht
van de bergbloemen te kijken. Of gewoon hier in
Belfeld en omgeving te genieten van de prachtige
bermbloemen. Waar we immers vaak achteloos
aan voorbij wandelen.
Mat Hendrix

Ook in de winter heeft hij gefotografeerd. Soms
was het in de bergen zo koud, dat de camera aan
de vingers bleef plakken. Wim maakte twee keer
een hotelbrand mee. Bij de laatste brand hoorde
hij wel een soort pieptoon. Hij dacht, dat het een
achteruitrijdende vrachtwagen was, maar het was
het brandalarm. Het ergste van alles was, men was

J a a rg a n g 1 9 ■ n r. 1 ■ m a a r t 2 0 2 0

5

O p be zo e k b i

j…

Stan Dekkers

Acteur in spé !!
Op een druilerige koude avond in januari
meld ik me op de Leijgraaf voor een gesprek
met onze 17-jarige dorpsgenoot Stan Dekkers. Hij blijkt getalenteerd te zijn voor
toneelspel en filmrollen. Toen zijn naam genoemd werd als ‘te bezoeken dorpsgenoot
voor in de Dorpskrant’, wilde het toeval dat
ik kaarten had voor het Volkstheater Frans
Boermans in de Maaspoort waarin Stan een
rol had met tekst, dans en zang. Hij speelde
zijn rol met zoveel verve en enthousiasme,
dat ik na afloop nog veel nieuwsgieriger werd
hem persoonlijk te ontmoeten. Een afspraak
was dan ook snel gemaakt. Stan woont samen met moeder, vader, hond en kat, op de
Leijgraaf. Hij is vijfdejaars leerling van het
gymnasium op het Valuascollege.

Het verhaal begint eigenlijk in 2011 als er door de
TV Kinderzender Nickelodeon een oproep wordt
gedaan om mee te doen aan NICK BATTLE. Als je
een heel speciale wens hebt en die werkelijkheid
wil laten worden, kun je die insturen en maak je er
kans op dat hij verwezenlijkt gaat worden. Stan
heeft als wens om eens te mogen pakwerken. U
zult zich afvragen: ”Wat is dat nu weer?”. De ouders van Stan waren vroeger lid van een hondensportvereniging, waar honden opgeleid en getraind werden. De vader van Stan liet zich in een
speciaal pak hijsen, waarna een hond als oefening
in een speciale mouw moest bijten. Het lijkt veel
agressiever, dan het in werkelijkheid is. Stan wilde dat ook wel eens meemaken. Bij Nickelodeon
vinden ze de wens zo bijzonder en speciaal, dat
Stan op auditie mag komen. Hier komt hij door-
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heen en tijdens de opnames wordt er een filmpje
gemaakt. Daarbij moet hij al echt dingen op een
bepaalde manier zeggen en als het niet goed is
weer overdoen. Eigenlijk dus al een soort scène
spelen. Stan vind het geweldig om te doen en
meldt zich aan bij een toneelvereniging. Ook wil hij
graag als figurant aan de slag gaan. Een figurant is
op de achtergrond van een film of een toneelstuk
aanwezig, als een soort opvulling. Stan blijft zelf
veel oproepen voor audities en figuratie volgen en
wordt, als hij eenmaal ‘in de molen zit’, door castingbureaus benaderd om auditie te doen.
Het volgende ‘project’ komt op zijn pad: In de Nederlandse bioscoopfilm van de Belfeldse regisseur Pieter Kuijpers, ‘Hemel op Aarde’, mag Stan
een edelfigurant spelen. Dit is een figurant die erg
duidelijk of close-up in beeld is en misschien zelfs
klein stukje tekst heeft. Jeroen van Koningsbrugge,
Lies Visschedijk en Huub Stapel zijn medespelers
in de film. Tussen de bedrijven door volgt Stan nog
diverse workshops, waarvan hij denkt dat hij ze
goed kan gebruiken bij zijn verder ontwikkeling als
‘acteur in spé’. Zoals: een improvisatiecursus en
‘Camera en Toneel acteren’. Opnieuw mag hij auditie doen. Stan gekozen voor een van de hoofdrollen (Thijs) in de korte film Songerskop. Deze korte
film is gebaseerd op een volksverhaal: de mythe
van ‘Juffrouw Zonder Kop’. De originele mythe dateert uit 1498 en vertelt over de spookgestalte van
een vrouw zonder kop die rondwaart in de bossen
nabij Echt. Alweer een geweldige ervaring, die Stan
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meeneemt in zijn bagage en kan gebruiken voor
zijn toekomstdoel: acteur worden!!
In 2018 dient de volgende hoofdrol zich aan: Stan
doet auditie voor de korte horrorfilm De Gloeiige en
krijgt de hoofdrol van Boy. De volgende tekst over
deze film staat op internet: De Gloeiige is een film
van Justus van den Elsen van het filmproductiebedrijf Dirty Paws Media. In de hoofdrol speelt Stan
Dekkers. De Gloeiige is een duistere, korte film
die je meteen bij de kloten pakt, een klein verhaal
groots uitgewerkt met een perfecte research en
een hoofdrolspeler die echt meer op televisie moet
komen, volgens de jury van Goud van Brabant.
Alweer een persoonlijk succes voor Stan en extra
bijzonder omdat hij zich met behulp van een logopediste het specifieke oud-Brabants accent eigen
heeft moeten maken en dit uitstekend blijkt te beheersen in de film. Bijzonder aan De Gloeiige is, dat
hij inmiddels op filmfestivals over de hele wereld
te zien is. (Amerika, Groot-Brittannië, Zuid-Afrika,
Mexico en Spanje.) Stan is ondertussen vanaf 2019
als Ruben te zien in de AVRO-TROS serie Brugklas op NPO 3. Een serie die door veel jongeren
bekeken wordt. Ook in musicals spelen is Stan niet
vreemd. In verschillende bijrollen met tekst en zang
was hij in 2018 te zien in Scrooge de Musical van
de Stichting Stimulans (dit is een samenwerkingsverband tussen 7 Venlose organisaties). Verder
speelde hij in 2019 de rol van Charles Clarke, een
van de hoofdrollen in Titanic De Musical van het
Valuascollege. Titanic heeft onlangs een landelijke
Amateur Musical Award gewonnen voor beste ensemble. Hierbij mocht Stan samen met een aantal
medespelers op het Gala in het Nieuwe Luxor Theater te Rotterdam optreden.

Het CV van Stan is inmiddels zo lang geworden,
dat daar nog wel een heleboel over verteld kan
worden. Meer dan ervoor plaats is in deze Dorpskrant. Maar eerst en vooral wil Stan zijn school afmaken om vervolgens naar de toneelacademie te
gaan.
Alweer een Belfelds jong talent! Dat we dat genoeg
hebben, blijkt maar weer eens! Op cultureel en op
sportief gebied staan we ons ‘mannetje’ wel.
Stan, veel succes voor de toekomst en we zien je
vast nog heel vaak op TV langskomen!!
Marie-José Boonen

En voor de degenen die Stan in actie willen zien: op internet zijn overal trailers van te vinden
Showreel Stan Dekkers – film (kort overzicht van zijn werk op gebied van film)
https://www.youtube.com/watch?v=SlkVVuHZV0g
Showreel Stan Dekkers – theater (kort overzicht van zijn werk op gebied van theater)
https://www.youtube.com/watch?v=c-ZL2xtWAs0
Nickbattle, compilatie Stan Dekkers:
https://www.youtube.com/watch?v=O5aQ38QTIpM&t=27s
Songerskop, kijkje op de set:
https://www.youtube.com/watch?v=E5GiM3p0XCQ
Een kijkje op de set van Songerskop waarbij Stan, samen met zijn tegenspelers is geïnterviewd.
De Gloeiige, trailer
https://nl-nl.facebook.com/dirtypawsmedia/videos/856197964574911/

J a a rg a n g 1 9 ■ n r. 1 ■ m a a r t 2 0 2 0

7

..
r
e
t
r
o
p
s
e
g
n
Jo

.

Toptennisser in spé??
Mijn naam is Jing Long Weng, 19 jaar en ik ben
tennisser. Ik zit in mijn laatste jaar MBO Niveau
4 in Nijmegen bij het Johan Cruyff College.
Ik ben op 29 december in Belfeld geboren.
Mijn ouders wonen er nog steeds en runnen
samen restaurant “Het Raadhuis”.
Ook heb ik nog een oudere broer die studeert
en op kamers woont.
De afgelopen jaren heb ik mijn familie niet vaak gezien omdat ik naast mijn studie, ófwel aan het trainen ben óf een toernooi speel in het buitenland. Ik
train in Amsterdam bij Amstelpark. Doordeweeks
zit ik in Zaandam, waar ik een studio heb zodat ik
niet elke dag op en neer hoef te reizen. Ik speel nu
in het Pro Circuit bij de Futures, dat is het laagste
categorie van het profniveau. Afgelopen zomer ben
ik begonnen en heb ook meteen mijn eerste ATP
punt gepakt in mijn eerste Future toernooi. Toen
ben ik helaas in het toernooi geblesseerd geraakt
aan mijn buikspier en was ik 2 maanden uit de roulatie. Gelukkig ben ik nu weer terug op de baan en
probeer ik weer op mijn niveau te komen, zodat ik
in 2020 weer een vol jaar kan spelen zonder blessures.
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Jing Long Weng

Ik ben begonnen met tennis toen ik 7 jaar was. Dat
was bij TC de Poelder in Belfeld. Daarvoor zat ik
eerst op voetbal, maar ik merkte dat ik liever een
racket in mijn handen had dan met de voeten tegen
een bal te schoppen. Toen ben ik vol voor tennis
gegaan en jeugdtoernooien gaan spelen in de categorie 10-12-14-16-18 jaar. Er waren veel ups en
downs en ik behaalde al goede resultaten, waar ik
best trots op mag zijn.
Ik heb ook internationaal bij de junioren gespeeld
(ITF). Als je mij vergelijkt met andere spelers, ben
ik een van de weinigen die met niet zoveel toernooien de 450e plek heeft behaald. Nu kom ik in
‘de echte tenniswereld’ met volwassen mannen die
veel sterker en groter zijn. Nu kan ik gaan zien hoe
die wereld in elkaar zit en wat je moet doen om een
grote stap in mijn carrière te kunnen maken. Het
heeft natuurlijk tijd nodig en iedereen doet het in
zijn eigen tempo, maar ik zeg altijd: “Zolang ik hard
werk en door blijf gaan ongeacht de situatie, dan
komen de resultaten op termijn vanzelf”. Het is een
kwestie van wilskracht en doorzetten en die twee
kwaliteiten bezit ik gelukkig. Ik heb nooit fulltime
kunnen spelen omdat er altijd ‘de school/opleiding’
was, die mij in de weg zat en nog steeds zit. Het
was altijd passen en meten om toch genoeg trainingsuren te maken. Toch kom ik wekelijks op 5 à 6
dagen trainen en soms 7.
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In al die jaren heb ik verschillende resultaten behaald waaronder top 20 bij de jeugd, 1e ATP punt
gepakt, 450e bij de Junioren, ITF Junior titels in de
dubbel, deelname Nederlandse kampioenschappen, meerdere keren kampioen geworden met mijn
competitieteam in Nederland, Duitsland en België,
speelsterkte 1 (mijn niveau op papier) en een 54e
plek bij de heren van Nederland. Natuurlijk ben ik
enorm trots op deze resultaten terwijl het met veel
ups en downs ging zowel op als naast de baan.
Je moet er wat voor over hebben, je kunt niet zoals veel jongens van mijn leeftijd gaan feesten en
naar de stad gaan. Soms is dat wel jammer, maar ik
weet wat goed is voor mij en als ik iets wil bereiken,
wil ik er zelf ook het optimale voor geven. Met 99%
zou ik me niet blij voelen. Het is het zo’n mooie
sport en ik hou van het spel. Het is net schaken.
In de tussentijd zat ik ook bij de bond (KNLTB).
Vanaf mijn 9e jaar t/m 13e jaar heb ik daar getraind.
Ik kreeg een aanbod om bij de LOOT-groep te trainen in Almere. Dat is een selectie waar de betere
spelers met elkaar trainen, maar omdat het destijds
moeilijk ging met reizen en mijn ouders vanwege
hun restaurant maar beperkt tijd hadden, hebben
we besloten om hier niet mee door te gaan en zelf
op pad te gaan. Afgelopen jaren heb ik bij diverse
academies getraind: Tennisschool Maascourt,
Tennisschool Regio Zuid, Tennisacademy Henk
van Hulst, Limburgse Tennis Academie (België),
Maximum Tennis en Arjan van der Zande Professional Tennisprogram.
In al die jaren heb ik twee grote blessures gehad.
Een scheur in mijn groeischijf in mijn rechterknie
zorgde ervoor, dat ik er 7 maanden uitlag. De andere was een scheur in mijn buikspier. Natuurlijk
komt dat hard aan bij een sporter, want je kunt helemaal niks doen en je mist de sport. Je komt terug
en wilt meteen weer aan de top staan, maar dat
gaat niet zomaar. Dat is lastig te accepteren, vooral
als je iemand bent die kritisch en streng voor zichzelf is. Dan spelen er ook veel factoren (vooral op
mentaal gebied), die je kunnen belemmeren zoals
vertrouwen, onzekerheid, (prestatie) druk etc. Het
is belangrijk dat je jezelf sterk houdt en vertrouwen
hebt. En vooral POSITIEF blijft !!!
Op dit moment heb ik drie sponsoren die mij steunen. Hiervoor heb ik nooit echt grote sponsoren
gehad. Nu heb ik een kledingsponsor, een voedingssponsor en snarensponsor. Ik heb verleden
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jaar een crowdfundingsactie gehad en daar financiële steun mee gekregen. Het is moeilijk om sponsoren te vinden, die mij kunnen steunen. Ik heb
vanaf jongs af aan veel voor mezelf moeten zorgen
en merk dat ik daardoor een sterker en volwassener persoon ben geworden en dat heeft me zowel
óp als náást de baan geholpen. Ik ga ervoor om zo
snel mogelijk in de ATP top 100 te komen. Dat is
zeker niet iedereen gegeven, maar ik hoop er met
100% inzet en ‘geloven in mezelf’ toch te komen.
Als dit niet gaat lukken, hoop ik in de toekomst als
tennistrainer mijn ervaring en kennis door te kunnen geven aan nieuwe, jonge talenten. Trainer zul je
niet je hele leven kunnen zijn, maar vervolgens wat
kunnen betekenen in de ‘Sportmarketingwereld’ of
iets dat daar aan gerelateerd is, lijkt ook erg leuk.
Maar hopelijk kan er in de toekomst gezegd worden: die Jing Long Weng doet het goed met tennissen en hij komt ook nog eens uit Belfeld!

Animo wordt: Animo
Happy Voices
Met een nieuwe naam luidt Animo het jubileumjaar 2020 in: Animo Happy Voices. Het koor
heeft de laatste jaren een omslag gemaakt in repertoire en in koorcultuur. Inmiddels loopt het repertoire uiteen van gospel tot pop met af en toe
wat Afrikaanse invloeden. De nieuwe naam geeft
iets vertrouwds, maar ook iets wezenlijks aan
van het huidig streven en van de koorcultuur.
Zingen maakt blij. Zo voelen de leden dat ook.
In 2020 bestaat Animo 55 jaar. Dit wordt o.a. gevierd met een theaterprogramma op zondag 22
november 2020. Een professionele band zal dit
programma begeleiden en de muziek wordt afgewisseld met sketches.
Wil je graag een keer komen luisteren of wil je
meezingen? Stuur een mail naar Hennie Verhaag: h.verhaag@hotmail.com
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BEHOEFTE AAN MEER CONTACT?
MEE WILLEN DOEN?
ERBIJ HOREN?
EENZAAM

Beste inwoners van Belfeld
Belfeld ver-Bindt gaat haar activiteiten uitbreiden
en hoopt er zo voor te zorgen dat nóg meer dorpsgenoten elkaar ontmoeten en er contacten/vriendschappen ontstaan!!
Hoe gaan we dit doen:
We bieden op één avond per twee weken in samenwerking met ’t Prônk-Eppelke een heerlijke
kop soep met een broodje aan. Daarnaast is er,
voor degene die wil, de mogelijkheid om nog ge-

zellig na te kletsen. Geen soep,
maar alleen gezelschap? Dat kan
natuurlijk ook!
Voor een heleboel mensen misschien dé manier om een ‘langeavond-alleen’, wat aangenamer te
maken! Kom eens proeven en kijken!!!!

KOM BIJ ONS OP DE SOEP !
Zin om te komen? Kom dan vanaf dinsdagavond
21 april (in de oneven weken) om 17.30 uur naar
‘t Prônk-Eppelke. De kosten: alleen voor de inloop
(met onbeperkt koffie en thee) € 1,-. Voor de inloop
én soep met een broodje € 2,50.
Opgeven via telefoon (077-475 3269) op de maandag ervoor tussen 10.00 en 12.00 u.

Fotoboek Trots op Belfeld
Namens de Heemkundevereniging Maas- en
Swalmdal en Bianca Hermans van de Jumbo
mocht de Dorpskrant het mooie fotoboek
‘Trots op Belfeld’ aan pater Wijnand Huijs
overhandigen.
Hij bladert door het boek en reageert enthousiast.
“Een boek om trots op te zijn”, is zijn eerste reactie. “Je herkent foto´s, het verleden gaat weer leven. Ook ons huis aan de Urbanusstraat staat erin.
Wanneer ik in Belfeld ben, fiets ik graag door het
dorp. Ook wandel ik graag door de bossen rondom
Maalbeek. Herinneringen ophalen, maar ik kom nu
ook in gebieden die ik niet meer terug ken. Belfeld
heeft zich goed ontwikkeld.”
In Belfeld is pater Wijnand Huijs vooral bekend als
de missiepater. Zijn ouders Sjeng Huijs en Maria
Bovee trouwden in april 1940, een maand voor het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Wij(nand)
werd op 13 november 1942 als oorlogskind geboren. Hij was de oudste van negen kinderen. Het gezin woonde op de Schoolstraat 45 (oude nummering). “Vlakbij transportbedrijf Brauer en het Prinsesseböske, waar ik als kind veel gespeeld heb.
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Ik was ook lid van de verkenners. Mijn vader reed
altijd op de motor naar zijn werk, drukkerij De Mercuur, uitgever van de Tegelsche Courant. Aan huis
hadden we een kantoorboekhandel. Na de oorlog
verhuisden we naar de Urbanusstraat, waar de kapelaanswoning vrij kwam.”
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‘HAYA HAYA TWENDE KANISANI’
Rond de Kerstperiode was pater Wijnand
Huijs (77) weer even terug in Limburg. Zijn
missiewerk in Oeganda zit er na vijftig jaar op.
Met een gitaar als trouwe reisgenoot verkondigde hij in het Afrikaanse land de ‘De Blijde
Boodschap’. Inmiddels is hij aan een nieuwe
taak begonnen in Rome.
Een halve eeuw woonde en werkte de van oorsprong Belfeldse missiepater in Oeganda. Zijn interesse voor het Afrikaanse continent kreeg Wijnand
Huijs al op jonge leeftijd. Heerneef Frans Timmermans, Montfortaan, werkte in Nyasaland (Malawi)
in het koloniaal Engelse tijdperk. “Hij maakte veel
indruk op mij. Als kind heb ik hem een briefje gestuurd met de vraag bij zijn volgende bezoek voor
mij een aapje mee te brengen.”
Nog meer indruk maakte een bezoek aan het Missiemuseum Steyl. Hier zag hij de met bloed besmeurde kleren van een missionaris, vermoord in
China. “Later wilde ik de plaats innemen van die
missionaris. Het was ook boodschap wat me
aansprak. Het evangelie volgens Lucas, het verkondigen van het goede nieuws en het brengen
van geluk en vrede.” Pater Huijs maakte de lagere
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Pater Wijnand Huijs

school in Belfeld niet af, maar vertrok al vroeg naar
het klein seminarie van de missionarissen van Mill
Hill, eerst in Tilburg en in 1964 de vervolgopleiding
in Roosendaal en daarna Londen. Op 29 juni 1968
werd Wijnand Huijs in de Urbanuskerk tot priester
gewijd door hulpbisschop Beel. Een half jaar later
vertrok hij naar zijn missiepost in Oeganda. “Dat
is een goede beslissing geweest. Mijn werk was
boeiend, ik heb een andere cultuur leren kennen
en de band met de mensen bleef groeien, vooral
in moeilijke tijden zoals de periode dat dictator Idi
Amin aan het bewind was,” vertelt Huijs in gesprek
met de Dorpskrant in vlekkeloos Belvends dialect.
Op 25 januari 1969 startte voor Wijnand Huijs het
missiewerk. Standplaats werd Jinja, in het zuiden
van Oeganda vlakbij het Victoriameer. “Ik werd in
Jinja kapelaan van de kathedraal. De voertaal was
Engels, dat heeft mij enorm geholpen. Ik ben tot
1993 constant in Oeganda geweest. Het land is
mijn thuis geweest en heb er veel meegemaakt. Ik
heb 45 jaar pastoraal werk gedaan, vroeger was
er vrees voor God maar wij probeerden in woord
en daad een God van liefde te verkondigen. Later,
in 1977, ben ik jeugdpastor geworden in een gebied omgeven met suikerplantages en met diverse,
vaak rivaliserende stammen. We wilden de jeugd
helpen met een goede opleiding, leren om samen
te spelen en elkaar te respecteren en te waarderen.
Muziek was hiervoor een goed middel. Een grote
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Nieuws van de Dorpsraad
brassband werd opgericht, we hadden de eerste
jeugd brassband in Oeganda. Mensen helpen
sprak mij aan. Dat is niet enkel aan een geloof verbonden. Je moet de mensen niet bang maken met
een straffende God maar de liefde van God overbrengen.”
Oegandese mis
Pater Huijs keerde in 1973 terug naar Belfeld, omdat zijn moeder ernstig ziek was. De Limburgse
bisschop Jo Willigers uit Gronsveld, werkzaam in
Oeganda (overleden in 2012), gaf hem hiervoor
verlof. In die periode werkte Huijs in Oeganda aan
een jeugdproject, waarover hij in Belfeld op de Aloysius-, Theresia- en Wilhelminaschool vertelde.
“Ik liet ze een affiche zien waarop een zwarte en
een blanke jongen rondliepen met boeken op hun
hoofd. De affiche had als titel: ”Gelijke kansen?
Kom nou!”. De Belfeldse leerlingen leerde ik ook
een liedje, ‘Haya Haya twende kanisani’. Vrij vertaald: ‘Kom op, laten we naar de kerk gaan’. Later
heb ik ze meer liedjes geleerd. De leerlingen van de
drie scholen werden samengevoegd tot een koor
en met Pinksteren hebben we een mis verzorgd
samen met pastoor Jacobs. Ik begeleidde de kinderen met mijn gitaar. Een paar jongens speelden
op echte Afrikaanse trommels. De Oegandese mis

werd zo’n groot succes, dat we ook buiten Belfeld
optredens hebben verzorgd. Niet alleen in het Sint
Willibrordziekenhuis (Tegelen) waar mijn moeder
verpleegd werd, maar ook in Steyl, Reuver, Tegelen, Venlo, Blerick en Kerkrade. De kinderen werden gebracht door hun ouders. Kort daarna is mijn
moeder overleden en keerde ik weer terug naar
Afrika.”
Zijn veertigjarig priesterschap op 14 juni 2008 werd
gevierd in Belfeld. Het werd een mooi feest. “Met
een dienst wilde ik de Belfeldse gemeenschap
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bedanken voor de steun, die ik altijd van hen gekregen heb. Tijdens de mis werd ik totaal verrast,
toen midden in de dienst zo’n vijftig volwassenen
van hun plaatsen opstonden en het priesterkoor
opliepen. Met een gitaar en Afrikaanse trommen
begonnen ze het lied te zingen, dat zij als kinderen
35 jaar eerder met mij op dezelfde plek met veel
enthousiasme en trots hadden gezongen. Het was
voor mij een ontroerend moment en het werd een
onvergetelijke viering met veel nostalgie. In 2023
is het vijftig jaar geleden dat de Oegandese mis
opgedragen werd. Misschien is het dan wel leuk
voor weer een reunie”, denkt Huijs hardop. In 2008
wachtte hem nog een verrassing. Tijdens een kerkdienst in Maastricht werd de pater voor zijn missiewerk onderscheiden als ridder in de Orde van
Oranje Nassau.
Enkele keren stond een afscheid met Oeganda op
de planning. Steeds weer werd een beroep gedaan
op de pater om terug te gaan naar het land, dat hij
liefdevol ‘mijn thuis’ noemt. Tussentijds volgde hij
een cursus van 2 jaar aan het Institute of St. Anselm in het Engelse graafschap Kent (1993). Van
2007 tot 2016 was hij staflid van ditzelfde Instituut
dat geestelijken en religieuzen uit de hele wereld
begeleid. Deze blijven enkele maanden en hopen
nieuwe energie en inspiratie op te doen. In 2016
werd hij gevraagd om voor 3 jaar terug te gaan naar
Oeganda om jonge Afrikanen uit Kenya, Congo
en Oeganda te begeleiden die de boodschap van
Christus willen uitdragen als priestermissionaris in
een wereld die diep gewond is. Sinds 8 januari is de
pater weer terug op het Instituut van St. Anselm,
dat ondertussen verhuisd is van Engeland naar
Rome vanwege de Brexit. Zijn definitieve afscheid
met Oeganda vond plaats op 12 december 2019.
Afscheid nemen van zijn ‘tweede thuis’, waar hij
een halve eeuw had gewerkt en gewoond, was een
moeilijk moment. Bij zijn afscheid werd Wijnand
Huijs, zittend op een draagstoel, rondgedragen,
begeleid door de muziekgroepen, waar hij de
grondlegger van was.
Peter Schoeber
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Belfeld 75 jaar bevrijd
Op 2 maart was het 75 jaar geleden dat
Belfeld door het Amerikaanse leger werd bevrijd van de Duitse overheerser.
Als ’s middags rond drie uur een colonne
Amerikanen ons dorp binnentrekt, is de blijdschap en het gevoel van vrijheid alom.
Vijf jaar eerder, op 10 mei 1940, was de Blitzkrieg
ingezet tegen Frankrijk, België en Nederland, het
plan Fall Gelb. Na de inval in Noorwegen was wel
duidelijk geworden dat ook ons een oorlog niet bespaard zou blijven. Op 4 mei waren er al berichten,
waaruit bleek dat een Duitse inval eraan stond te
komen. Op 9 mei wist de militair attaché in Berlijn
te melden dat de invasie op 10 mei zou beginnen.
Generaal Winkelman beval daarop een algehele
paraatheid. Op 10 mei om 03.55 uur trokken de
Duitse troepen de grens over: operatie Fall Gelb
was begonnen. Hoe de eerste oorlogsdag werd
ervaren, hebben we afgeleid uit een verhaal van
Sjeng Geurts, ook wel bekend als Sjeng van Corneel van Pau.
De familie Cuypers woonde destijds ‘aan de Kerkberg’, zoals de zandverstuiving langs de Rijksweg
Noord in de volksmond genoemd werd. Bij het
ontwaken op de ochtend van de tiende mei 1940
drong zich bij pa Cuypers al een onbestemd gevoel op. Tot hij in de vroege morgenuren zijn hoofd
buiten de deur stak. Toen pas zag hij tot zijn schrik
dat achter hun huis en dat van zijn buurtbewoners
allemaal Duitse soldaten in dekking lagen. Achter
en tegen de ruggen van de zandheuvels lagen ze
met hun geweren in aanslag. In een flits drong tot
hem door dat het oorlog was. Twee van zijn zonen,
Jan en Pierre, wilden met alle geweld op verkenning. Toen ze hun fiets uit het schuurtje wilden
halen, bleek dat zich ook hier Duitsers verscholen
hadden. Zich niet bewust van de gevaren, haastten ze zich per fiets richting Belfeld. Al op het open
stuk van de huizenrij bij ‘de Singel’, zoals de zeven
woningen langs de Maas worden genoemd, werden ze blootgesteld aan machinegeweervuur. Dit
kwam van Nederlandse infanteristen, die vanuit
de bunkers vanaf de Baarlose Maasoever vuurden op alles wat zich op de oostelijke Maasoever
bewoog. Want achter ieder huis, muur, boom en
struik school de vijand, die moest ten koste van
alles worden tegengehouden. In een plotselinge
kogelregen werd Pierre ter plekke door een buikschot getroffen. In een flitsende reactie wierp Jan

14

Het kapelletje van Geloo in 1938. Het feit dat het Mariabeeld na het bombardement gespaard is gebleven, werd
door sommigen gezien als een wonder.

daarop zijn fiets van zich af en ging plat op de
grond liggen, achter een dikke eikenboom. De kogels van vriend en vijand floten rechts en links om
zijn oren. Ook zijn leven hing aan een zijden draadje. Maar Pierre moest geholpen worden, maar hoe?
Tot plotseling een Oostenrijkse soldaat, die daar in
dekking lag, te hulp schoot en de zwaargewonde
Pierre beet pakte en hem uit de vuurlinie sleurde.
Tot zijn ontsteltenis zag Jan, dat bij die reddingspoging de Oostenrijkse soldaat door een Nederlandse kogel dodelijk werd getroffen. Dit was één
van de eerste soldaten die in Belfeld zou vallen en
Pierre was de eerste gewonde Belfeldenaar. Later
werd hij zwaargewond door de Duitsers naar een
ziekenhuis in Düsseldorf vervoerd, waar hij bijna
vier maanden verpleegd werd. Tenslotte hebben de
Duitsers hem, geheel hersteld, terug naar huis gebracht. Vermeld moet ook worden, dat een Duitse
officier iedere week de familie Cuypers persoonlijk
van de toestand van hun zoon op de hoogte kwam
houden. Ook dat mag hier gezegd worden. Jan
is van boom tot boom verder gekropen terwijl de
kogels over hem heen suisden. Zijn fiets heeft hij
nooit meer teruggezien. Die is in het oorlogstumult
verloren gegaan. Opmerkelijk is dat hij niet alleen
op die eerste dag een flinke dosis geluk had en het
er levend af bracht, maar ook op de laatste dag van
de oorlog. Jan werkte toen als timmerman bij de
de Blauwe Zusters in Steyl. Toen er bericht kwam
dat de Amerikanen door Tegelen liepen, wilde hij de
Nederlandse driekleur hijsen in het torentje van het
zusterklooster. Maar de Engelsen vuurden vanuit
Baarlo en de kogels floten hem om de oren en ketsten af op de klok in de toren. Hij maakte zich toen
maar ijlings uit de voeten.
In het vervolg van zijn verhaal vertelt Sjeng: “Men
zag de Duitsers hier een dag of vier voorbijtrekken, schijnbaar onvermoeid en doorlopend marsliederen zingend: ‘die Fahnen hoch’ en ‘wir fahren
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werd een handgranaat naar binnen geworpen. Zo
braken de Duitsers het laatste verzet aan de Maas
op deze eerste oorlogsdag. Een dag die de ouverture werd van vijf lange jaren van vernieling, angst,
leed, honger en dood”.

gegen England’. Maar ik heb er ook gezien met
op hun rechterschouder het geweer en in hun linkerhand de rozenkrans. Later, toen wij ons weer
mochten bewegen, heb ik bij een stuk antitankgeschut gestaan. Het stuk stond opgesteld precies op de noord-oosthoek van het oude kerkhof
achter de heg. Daar konden we precies zien hoe
ze de Nederlandse bunker die vóór de stuw lag,
onder vuur hadden genomen. Wat mij opviel, was
de zeer gedetailleerde landkaart die op het geschut
lag. Zelfs het smalle pad vanaf het huis van Hanraets tot aan de Maas stond erop. Veel later, toen
we weer over de Maas konden, ben ik gaan kijken
hoe die bunkers op de Maasoever in Baarlo er uitzagen. Het bleek dat zij meermalen door Duits geschut getroffen waren. Die betonnen bunkers waren ingebouwd op de westelijke Maasoever. Alleen
hun stalen koepels ter dikte van circa 10 cm en de
vuurmonden waren zichtbaar. Ze lagen ongeveer
500 meter van elkaar verwijderd. Vooral de landsverdedigers in de bunkers bij de stuw en tegenover
Maaszicht hadden zich op die veelbewogen eerste
oorlogsmorgen dapper en hardnekkig verdedigd.
De eerste Duitsers, die in kleine opblaasbare rubberboten probeerden de Maas over te steken, ontmoetten fel mitrailleurvuur van de Nederlanders.
Hun boten werden lek geschoten. De een kon zich
zwemmend redden, de ander vond zijn graf in de
Maas. Onder dekking van hevige beschietingen
van kanonnen en antitankgeschut lukte het de
vijand tenslotte toch de overkant van de Maas te
bereiken. De bunkers werden omsingeld en de Nederlanders tot overgave gedwongen. Werd er niet
gereageerd op het commando tot overgave, dan
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In Belfeld werd de balans opgemaakt van 5 jaar
oorlog:
• 25 doden waren te betreuren
• 8 zwaargewonden inwoners
• 11 woningen waren totaal vernield,
58 zwaar beschadigd en 242 licht beschadigd
• de parochiekerk was verwoest
• een lagere school was verwoest
• 2 fabrieken zwaar beschadigd
• het gemeentehuis was ernstig beschadigd
net als 2 vergaderzalen
• het gymnastieklokaal was ernstig beschadigd
Tot zover een samenvatting van de gebeurtenissen
op 10 mei 1940, zoals Sjeng Geurts zich die herinnerde en in het boek ‘Belfeld van eeuwwisseling
tot eeuwwisseling’ heeft weergegeven. Een eerste
oorlogsdag met een vervolg dat ons nog lang zou
heugen.
Bron: boek ‘Van eeuwwisseling tot eeuwwisseling’

Zo’n dag
Zo'n dag,
waarop de lucht vol luchtigheid is,
lentewind plagerig achterom sluipt,
van zoveel niet benoembaars bol staat,
Parijs vlakbij is, Granada om de hoek.
Zo'n dag,
waarop het fris gerokte meisje
van de buren hoog moet reiken
naar knoppen in hun kersenboom,
wind de verleiding niet weerstaat.
Zo'n dag,
waarop ik gebukt mijn tuin spit,
op harde resten winter stuit,
ijs vindt in verborgen hoeken,
wat was toegedekt weer bloot leg.
Atze van Wieren
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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.
• Gehandicaptenraad
06 - 31 24 54 65
• Belfeld ver-Bindt
06 - 28 82 83 42
belfeldverbindt@gmail.com
• St. Urbanusparochie
077 - 373 15 79
op werkdagen van 13.30 tot 16.30 uur
www.rkdebestte.nl parochie-centrum@rkdebestte.nl
• 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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r.janzen@venlo.nl
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