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BESTE
DORPSGENOTEN,

Na een vrolijke, kleurrijke ‘vastelaovend’
was het ineens afgelopen. We kwamen in een onwerkelijke tijd
terecht. Het coronavirus zorgde (en zorgt) voor een treurige
en zwarte periode. Onze zo
vanzelfsprekende wereld ging
op slot. Geen handen schudden, niet op bezoek bij ouders
en (klein)kinderen. We kregen
schokkende beelden te zien van
heel erg zieke mensen. Het was
dus meer dan een ‘griepje’, zoals
menigeen eerst dacht. Het woord
pandemie viel. Thuisblijven (‘blijf in uw
kot’ kregen de Belgen te horen) werd de opdracht. Mensen raakten in paniek en werden zelfs
egoïstisch. Dit was vooral te zien in supermarkten.
Schappen, gewoonlijk gevuld met pasta, meel en
toiletpapier waren nu leeg. Hoezo toiletpapier?
Niemand zei te ‘hamsteren’ en toch waren schappen leeg. Wat gaat er in de hoofden van mensen
om, vraag je je dan af … Inmiddels weten we met
zijn allen ook wat de werkelijk cruciale beroepen
zijn. Hopelijk wordt daar na de coronatijd ook nog
aan gedacht. Al snel zagen we gelukkig ook heel
veel hartverwarmende initiatieven ontstaan voor
mensen die dat nodig hadden. Extra aandacht kregen ouderen, zieken, medisch personeel, leraren,
winkelpersoneel, etc.
In deze lastige tijd is het met behulp van digitale
middelen toch gelukt een Dorpskrant samen te
stellen. Plaatselijk ondernemer Cor Hoezen laten
we vertellen, net als onze uitgevlogen plaatsgenote Angret Meij. We stellen de nieuwe, jonge voorzitters Lars Peulen en Ward van Cleef van Belfeldia
aan u voor. Basisschool KOM.MIJN vertelt hoe
daar het lesgeven vorm kreeg in deze coronatijd.
Iemand die veel van vormen weet is Jos Cremers.
Zijn hobby is het uitbeelden van spreekwoorden
en uitdrukkingen in keramiek. En om met een positief gevoel te eindigen: lees de column van Jan
Peeters.
Stan van der Velden
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Angers den angers…
In het ieërste nummer van de Dörpskrant
van dit jaor wuuert nag
met gèn waord gerep
euver de crisis dae de
waereld now al diek
dreej maond sjtevig in
eine wurggreep helt. Op 27 fibberwari is de ieërste besjmetting met ’t coronavirus in Nederland ein
feit. Ein waek later kump het advies öm elkaar gèn
hank mieër te gaeve. We neeste in de ellebaog en
wasse de heng nao iddere handeling. Nag genne
maond nao de ieërste besjmetting zien al mieër
den 100 minse in ein ziekehoes opgenaome met
het Covid -19 virus.
Alles is angers gewaore…
In ózzen haof zeen ich op 20 mieërt pimpelmeesjes
met nèsmateriaal nao ein nèskesje vlege.
De sjoeële gaon toe op 15 mieërt. Normaal kump
ózze kleinzoon van veer op maondig tösse de middig beej oma en opa aete. Ömdet weej beej de risicogroep hure, is ’t baeter dit efkes neet te doon.
Wie lang zal det efkes deure?
Alles is angers gewaore…
Aaf en toe vluug ein meesje in ’t nèskesje. Vanaaf
12 april zeen ich ze aaf en aan vlege met voor in de
sjnavel. Ze hebbe ’t drök.
Tösse 25 mieërt en 23 april sjterve dagelijks mieër
den 100 minse aan de coronagriep. Intösse zien
nag mieër maotregele genaome öm het virus oet
te banne. Alles is d’rop gerich de gezónkheid van
de Nederlandse bevolking te besjerme. De economie sjteit op ’t twieëde plan. Kefees en restaurants sjloete de deure. ’t Vereinigingslaeve geit
plat. Vleegtuge sjtaon op de grónk. Beejeinkómste
baove ein bepaold aantal deilnimmers meuge neet
mieër georganiseerd waere. Minse in verpleegtehoeze meuge gèn bezeuk mieër óntvange. Gevraog wuuert zoe vuuel meugelijk vanoet thoes te
werke. Theaters, concertzalen en zellefs de kerke
mótte de deure sjloete. Publicist Den Boon haet
eind april al ruum 700 nieje wäörd verzameld die te
make hebbe met de pandemie. Had emus van uch
in jannewari gehuurd van angerhalvemaetersamelaeving, balkonbezeuk, ellebaoggroet, laeftiedsquarantaine, vitaal beroep, infectie-ings, intelligente lockdown, kuchsjerm, óntmoetingshuuske
of euversterfte?
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Allemaol angers as angers…
Op 25 april huur ich ’t ieërste gepiep beej ’t nèskesje. Mam en pap mees vlege aaf en aan. Hónderde
vluchte per daag. Wat ein zörg.
As ’t aantal nieje patiënte en ziekehoesopnames
eind april aafnimt, kondigt de regering nieje maotregele aaf. Maotregele öm alles wir get aangenamer te make veur de bevolking. Kinger meuge
vanaaf 29 april wir boete gaon sjporte as de vereiniginge alles good op orde hebbe. De sjoeële
gaon per 11 mei wir aope, zei ’t met halleve klasse
per daag. Vanaaf dae daag meuge de kappers wir
knippe en ouch de naegel meuge boeteshoes wir
gelak waere. Ouch volwassene meuge boete gaon
sjporte asse zich aan bepaolde aafsjpraoke haaje.
Douche mót thoes, maar zjwumme is wir meugelijk.
Maar toch angers as angers…
‘t Is 17 mei as de jónge pimpelmeze veur de allerieërste kieër oet ’t neskesje kómme.
Dees waek hebbe weej wir op ózze kleinzoon gepas.
Vanaaf 1 juni gaon de middelbare sjoele aope en
ónger sjtrenge veurwaarde kenne ouch de kefees,
terrasse, bioscope en musea bezóch waere.
De indrök besjteit det ’t wir op gang bringe van de
samelaeving veur vuuel minse te langzaam geit.
De economie sjuuf op nao de ieërste plaats. De
gezónkheid wuuert al wie langer wie mieër nao ’t
twieëde plan gesjaove. Daoröm vreug ministerpresident Mark Rutte aan de Nederlandse jeug mei
te dinke euver te nimme
maotregele. Want de
jóngere van now gaon
volleges Rutte "straks
de dienst uitmaken in
dit land".
Angers den angers?
De jónge pimpelmeze
zien oetgevlaoge. …
Op waeg nao ’t Nieje
Normaal…
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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Oproep: nominaties voor de Good Gedaon
De Dorpsraad roept Belfeldenaren op kandidaten voor te dragen voor de Good Gedaon.
Toekenning gebeurt altijd op voordracht van
de inwoners van ons dorp, dus vandaar dat
de Dorpsraad uw hulp nodig heeft. Ook de
ontvanger van het afgelopen jaar, Annemie
Gommans-Geurts, werd door de Belfeldenaren voorgedragen. Namen van genomineerden voorzien van een korte motivatie kunnen
tot 1 september 2020 worden gemaild naar
dorpsraad@belfeld.nu.
Ontvangers Good Gedaon:
2019
Annemie Gommans-Geurts
2018
Peter Dings
2017
Stichting Brookkank
2016
Pedro Keltjens
2015
Stichting Cultuur en Sport
2014
niet uitgereikt
2013
Stichting De Hamar
2013
Lenie Jacobs
2012
Vrijwilligers kerkhof
2012
Mieke Pieper
2011
Herm van den Ham
2010
Kunst na Arbeid
2010
Lenny Keltjes
2009
niet uitgereikt
2008
CV De Belhamels
2007
KOW
2006
Geert Goossens

De criteria die worden gehanteerd voor de toekenning van deze onderscheiding zijn:
1. De Good Gedaon is
een onderscheiding die
als blijk van waardering
kan worden verleend
aan een persoon of een groep van personen
die zich op buitengewone wijze verdienstelijk
heeft c.q. hebben gemaakt voor de Belfeldse
gemeenschap.
2. De Good Gedaon wordt in eerste instantie toegekend aan een persoon of groep van personen
die op het moment van selectie geen officiële
onderscheiding (Erespeld gemeente, Koninklijke onderscheiding enz.) heeft c.q. hebben
ontvangen.
3. De selectiecommissie, bestaande uit de bestuursleden van Dorpsraad Belfeld, besluit op
voordracht vanuit de Belfeldse gemeenschap
over de toekenning van de Good Gedaon.
De Good Gedaon is een in brons gegoten beeldje
van circa 15 cm hoog, ontworpen door de Belfeldse kunstenaar Sjer Jacobs. De selectiecommissie,
bestaande uit de bestuursleden van Dorpsraad
Belfeld, besluit op voordracht vanuit de Belfeldse
gemeenschap over de toekenning van de Good
Gedaon.

De Belfeldse vlag kan uit!
De werkgroep Trots op
Belfeld, ontstaan vanuit de
Belfeld Ambitie Boeken,
heeft de Belfeldse vlag
weer tot leven gebracht.
De vlag (100 x 150 cm) kan worden besteld door
€ 20 over te maken op rekeningnummer:
NL27 RBRB 08 45 26 21 06 t.n.v. P. Gerritzen.
Vermeld in de omschrijving naam en bezorgadres. Ook de speldjes met de Belfeldse vlag zijn
weer te koop (€ 5) en nieuw zijn manchetknopen
(€ 10). Deze kunnen op dezelfde manier worden besteld als de vlag. Neem bij vragen contact op met
Pieter Gerritzen (pietergerritzen@gmail.com) of
Jos Wetzels (j.wetzels@wey.nl).
J a a rg a n g 1 9 ■ n r. 2 ■ j u n i 2 0 2 0
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O p b e zo e k b i j

…

Een leven lang in de winkel
Na enkele erg droge, zonnige weken is het
vandaag bewolkt. Tegen de avond bel ik aan
bij de woning van Cor en Francien Hoezen
gelegen op de hoek van de Urbanusweg en de
Maasstraat. Cor kwam jaren geleden in dienst
van zijn moeder. Zij had een winkel in huishoudelijke artikelen en speelgoed. Nu dochter
Jolanda de zaak, die inmiddels 66 jaar bestaat
en echt met zijn tijd is meegegroeid, binnenkort overneemt zal de derde generatie deze
winkel in Belfeld gaan beheren.

In 1974, als Cors’ moeder Fien het nog helemaal
voor het zeggen heeft in de winkel aan de Schoolstraat, stapt Cor op 20-jarige leeftijd in zijn blauwe
‘sjtufjas’ de zaak binnen. Nu draagt iedereen die
in de winkel werkt een vlot shirt met de logo’s van
de zaak. Dat was 45 jaar geleden dus helemaal
anders. “Als ik aan mijn moeder denk, zie ik een
vrouw voor me in een witte, gesteven schort. Haar
bedrijfskleding”.
“Ik ben tussen 1965 en 1974 bijna niet in Belfeld
geweest. Op 11-jarige leeftijd, net voordat ik naar
de zesde klas ga, vertrek ik naar Bleijerheide in
Zuid-Limburg. Niemand die me daar ooit toe gedwongen heeft. Ik heb hier zelf om gevraagd. Het
heeft eigenlijk alles te maken met Billy en Betsy
Turf. Ik hield van de strips met hun verhalen en
vond het altijd weer geweldig wanneer Billy op de
kostschool ’s avonds kussengevechten hield met
andere jongens. En er was een meneer Kwel die
niets liever deed dan de jongens en meisjes in de
klas voor alles wat ze in zijn ogen niet goed deden
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Cor Hoezen
te straffen. Die meneer Kwel deed me aan iemand
denken. Bij zo iemand zat ik liever niet in de klas.
Daarom heb ik er bij mijn ouders op aangedrongen om naar een kostschool, een internaat te
gaan. Het werd het internaat van de paters Franciscanen in Bleijerheide bij Kerkrade. In het begin
moest ik wennen aan het vroege opstaan om de
H. Mis te bezoeken. Tijdens het eten mocht niet
gepraat worden en je moest in de rij naar school.
Maar dat wende allemaal. Ik had het hier snel naar
mijn zin. Eerst volgde ik de zesde klas en het jaar
daarna ging ik naar de MULO die ook bij het internaat hoorde. Eenmaal in de twee weken ging ik in
het weekend naar huis. Vaak sloeg ik het naar huis
gaan over, omdat ik mijn draai helemaal gevonden
had in de atletiek. Ik was bij atletiekvereniging AVB,
Atletiek Vereniging Bleijerheide. Vooral de sprint
en het verspringen lagen mij wel. Ook was ik ingedeeld bij de estafetteploeg. Op vier onderdelen
werd ik in 1967 de beste van Zuid-Nederland! Ik
werd vaker ‘uitgeleend’ aan andere clubs zoals
Achilles uit Kerkrade. Dan heette ik opeens Cor
Janssen. Wel lastig af en toe wanneer ik opgeroepen werd voor een start. Omdat ik een tijd met hersenschudding in het ziekenhuis heb gelegen ten
gevolge van een ongeluk, moest ik de eerste klas
over doen. Thuis werd hiermee gelachen”. “Hadden we niet gedacht”, zeiden mijn broers plagend,
”onze Cor heeft hersens”.
“De MULO is nu de MAVO geworden. Wanneer ik
de Mavo af heb, bezoek ik enkele jaren de MEAO in
Roermond. Natuurlijk moet ik het middenstandsdiploma behalen. Inmiddels vervul ik mijn militaire
dienstplicht in Schalkhaar. In 1974 kan het leger me
missen en kom ik weer naar Belfeld. Mam is dan al
geruime tijd ziek en ik probeer haar te vervangen in
de zaak. Dat is best lastig in het begin. Als ze weer
is opgeknapt, leer ik erg veel van haar. We verkopen huishoudelijke artikelen, een beetje speelgoed
en ik start met gereedschappen en ijzerwaren. Het
is de tijd dat je nog een vergunning moet aanvragen om bepaalde artikelen te mogen verkopen.
Ook de jaarlijkse opruiming is ‘vergunningplichtig’.
Achteraf vind ik het jammer dat ik het sporten niet
meer heb opgepakt. De winkel, de materiaalcursussen, het bijhouden van de administratie en het
uitgaan slurpen mijn tijd helemaal op. In Apeldoorn
volg ik op zaterdagen een opleiding tot etaleur. Ik
doe geregeld mee met ‘etalage’ wedstrijden en val
regelmatig in de prijzen. Eén wedstrijd is me altijd
bijgebleven, de introductie van de Lion King video,
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zo’n 30 jaar geleden. Wonder boven wonder win ik
deze. De prijs is een weekendje Euro Disney met
het gezin. Wat ben ik trots dat ik als Belfeldse jongen de professionals van de Bijenkorf heb weten te
verslaan. Zij worden namelijk tweede.
Wanneer moeder uit de zaak is, wordt het Postkantoor enkele jaren in de zaak ondergebracht. Dat zijn
pittige jaren. Er zijn weliswaar twee medewerkers
in het postkantoor, maar ik moet elke ochtend om
07.00 uur in de zaak zijn om de postbussen te vullen. Om half negen komen de bedrijven hun post
ophalen. Rond 18.30 uur loop ik naar huis om te
eten. Na anderhalf uur ga ik weer terug om de administratie te doen. Lange dagen dus”.
“Lange dagen of niet, ik heb heel veel plezier in
mijn werk. Ook nu nog, ondanks mijn leeftijd. Ik
ben al wat aan het afbouwen. Wanneer ik onze bordercollie ‘Trees’ uitlaat, kan ik alles van me afgooien en even later vol nieuwe energie thuiskomen.
Ik voel me niet opgejaagd, beheers nog steeds de
programma’s voor de kassa’s, de boekhouding en
ga zo maar door. Zolang ik niet het idee heb mijn
dochter voor de voeten te lopen, wil ik mijn werk,
zei het wat minder intensief, blijven doen”.
“Een van de dingen die ik erg leuk vind om te doen
zijn de bestellingen. Officieel moet je 80% van je
goederen bestellen bij de organisatie waarbij je
bent aangesloten. Maar vaak zit ik dan met lege
handen, omdat bestellingen gewoon niet binnenkomen. Heel vervelend. Daarom heb ik ervoor gekozen steeds meer rechtstreeks bij importeurs te
bestellen zowel in Nederland als daarbuiten. Op
die manier probeer ik de winkelvoorraad op peil te
houden. En dat lukt me prima. Zo kunnen we ook
de service bieden waar de mensen om vragen”.
“Nu, in de coronatijd ben ik blij dat ik niet thuis hoef
te zitten. We weten allemaal niet waar dit eindigt.
Het is zakelijk voor veel ondernemers een moeilijke
tijd. Wij mogen open zijn, mits we ons uiteraard
J a a rg a n g 1 9 ■ n r. 2 ■ j u n i 2 0 2 0

aan de regels houden die hiervoor zijn opgesteld.
Ik heb medelijden met collega’s in welke branche
dan ook, die nu hun geld zien verdampen. Geloof
me, dat doet pijn. Wij draaien, het is geen ‘vetpot’,
maar we mogen niet klagen. Vooral nu is het zaak
voor de mensen klaar te staan. En juist nu ben ik
erg trots op het fantastische team in onze zaak.
Samen draaien we de winkel. Dat kun je niet alleen, dat doe je samen”. Ja, je kunt je haast niet
meer voorstellen dat er eind jaren 50, begin jaren
60 meer dan 50 winkels in dit dorp waren. Nu zijn er
nog acht. En eigenlijk voor een dorp als Belfeld is
dat nog best veel. In feite zijn alle levensbehoeften
in ons dorp te koop. Alleen voor kleding zul je het
dorp even uit moeten. Wij mogen hier ook klanten
uit Reuver en Tegelen verwelkomen. Een van de
bestverkochte artikelen zijn de draadgordijnen. Wij
zijn de grootste afnemer bij de leverancier van dit
product. Ik heb ervaren dat een geduldige, goede
uitleg aan de klant het grote geheim achter dit succes is. De zaak bestaat al 66 jaar en dat kan alleen
maar wanneer je voor je klant klaarstaat en altijd
eerlijk zakendoet. En een winkel hebben betekent
niet dat je ’s morgens de deur opent, je klanten begroet, iets verkoopt en ’s avonds na het sluiten van
de deur weer naar huis kunt gaan. Er komt toch wat
meer bij kijken. Zoals het bewaken van je voorraad,
je rekken in de winkel moeten gevuld zijn. Alle artikelen moeten worden besteld, dienen te worden
geprijsd, er moeten werkroosters gemaakt worden,
salarissen dienen tijdig te worden overgemaakt,
rekeningen dienen tijdig te worden voldaan, de
belasting mag niet worden vergeten, bestellingen
moeten worden uitgepakt, de administratie dient
dagelijks bijgehouden te worden en ga zo maar
door. Het lijkt een chaos, al deze handelingen lijken
kriskras door elkaar te lopen. En ik vind dat heerlijk
om te doen. Enkele jaren geleden deed ik hierbij
zelfs de administratie van het loodgietersbedrijf
van mijn vader en mijn broers. Toen verkocht ik
ook nog vuurwerk. Een hele andere tak van sport
met veel eigen spelregels. Dat was een maand lang
heel hard werken om de winkel om te toveren voor
de vuurwerkverkoop.
Ik mag met een goed gevoel terugkijken op een
mooie tijd in deze winkel. Anders had ik dat geen 46
jaar volgehouden. In deze zaak kan iedereen doen
waar hij of zij goed in is en daar ben ik trots op!”
Jan Peeters
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S p o r tcl ub…
Als ik mij op de avond van 8 april op pad begeef om de hoofdpersonen van dit artikel te
bezoeken, doe ik dat toch wel met gemengde
gevoelens.
Immers sinds 23 maart verkeert ons land
vanwege de coronacrisis in een intellectuele
lockdown. Dat wil concreet onder andere
zeggen dat je: niet onnodig van huis moet
gaan, 1,5 meter afstand moet houden en thuis
niet meer dan drie personen bezoek mag ontvangen. Tja, en wat doe je dan…? Afwegende
dat we aan alle voorwaarden kunnen voldoen
en na onderling overleg, besluiten we het gesprek toch door te laten gaan.
Vandaag is aan het woord: Lars Peulen de nieuwe, en in de geschiedenis van Belfeldia, jongste
voorzitter van de voetbalclub. Lars stelde het erg
op prijs dit gesprek sámen met ‘zijn’ vicevoorzitter
Ward van Cleef te hebben. Dus ook wat dit betreft
is het een bijzonder interview.Wie is Lars Peulen?
Hij is 28 jaar, woont met zijn vriendin samen en is
accountant van beroep. Hij groeit op in een gezin
met drie zonen. Vader Dré Peulen voetbalde zelf en
was later een actief lid van de veteranenafdeling en
zat daar regelmatig in een evenementencommissie. Lars en tweelingbroer Bob zijn dan ook vaak
op het voetbalveld te vinden. Beiden beginnen hun
voetballoopbaan bij de F-jes. De herinneringen
aan de oude kantine zijn nog heel levendig. “Als je
daar met je ouders was voor ‘de derde helft’ en je
ging in het gangetje bij de wc’s staan waar ook de
keuken op uitkwam, dan kwamen daar vanuit de
keuken de frikandellen voorbij en dan kreeg je wel
eens een stukje. Die dingen vergeet je nooit”. Als
jeugdspeler heeft Lars diverse elftallen doorlopen
en hij heeft daar altijd veel plezier uitgehaald. Ook
is hij jeugdtrainer geweest bij de E- en F-jes. Ongeveer vanaf zijn 18e is hij deel gaan uitmaken van
de selectie. Ook Bob heeft, tot hij naar Amsterdam
vertrok, deel uitgemaakt van de selectie.
Ward van Cleef is ook 28 jaar, woont op het moment nog bij zijn ouders, in afwachting van de
afbouw van zijn huis waar hij vervolgens met zijn
vriendin gaat wonen. Ward is van beroep keyaccountmanager. Vanaf de periode op basisschool
’t Bolveld zijn ze eigenlijk vrienden, doorlopen qua
voetbal min of meer hetzelfde traject en ook hun
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Belfeldia: een voorzitter en

Lars peulen

Ward van Cleef

vriendengroep is dezelfde. Ook werken ze vaak samen aan clubacties zoals bijvoorbeeld die van de
potgrond. Helaas kreeg die door de huidige coronacrisis een ander einde dan gepland. Een van de
voorwaarden van beiden om deze bestuursfuncties in te gaan vullen, was om het met zijn tweeën
te gaan doen. Lars en Ward denken dat ze, omdat
ze samen voorzitter en vicevoorzitter zijn van een
vereniging als Belfeldia, veel beter invulling kunnen
geven aan deze taak. Zeker in de huidige tijd! Omdat ze dingen vaak vanuit een andere invalshoek
bekijken, kunnen ze elkaar aanvullen, maar ook
heel veel dezélfde opvattingen delen. Ze kunnen
goed ‘sparren’ en hebben hetzelfde gevoel voor
normen en waarden en een gezonde dosis humor.
En niet als minst belangrijke punt de factor ‘tijd’.
Het is immers niet meer zoals vroeger, toen er 3 of
4 verengingen in een dorp waren, weinig tv, geen
gamespelletjes, minder sociale activiteiten, etc.
Hele gezinnen brachten de zondag op het sportpark door. Mensen waren blij als ze iets voor ‘hun’
vereniging konden betekenen. Tegenwoordig heeft
iedereen gewoon een veel drukker sociaal leven,
dat ook door mag/moet kunnen gaan. Als je elkaar
dan zo kunt aanvullen, c.q. vervangen bij bepaalde
voorzittersverplichtingen is dat alleen maar meegenomen!
Belfeldia heeft op dit moment tussen de 450 en 500
leden. Daar zitten ook de steunende leden bij, niet
meer actief voetballend maar nog wel lid. En dat
zijn er best nog veel. Dat is wel een puntje bij Lars
en Ward: het jong zijn. Het gevoel hebben een stukje Belfeldia geschiedenis te missen. Vroeger kende
je iedereen uit het dorp, gingen de voetbalverhalen
over van vader op zoon op kleinzoon en bleven zo
actief in de herinnering. Mensen weten vaak wie we
zijn of kennen ons als ‘zoon van’, maar andersom is
dat zeker niet het geval. Dat ervaren we dan als een
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vicevoorzitter in ‘crisistijd’
gemis, maar we zien het ook weer als een uitdaging
om iedereen te leren kennen en goed te onderzoeken hoe de vereniging nu precies in elkaar zit in al
zijn aspecten. ‘Van het achter de schermen’ kreeg
je eerst lang niet alles mee, nu worden er vaak dingen aan ons gevraagd waarvoor het nodig is te weten hoe dat vroeger ging. Dat snel genoeg aan de
weet te komen, is voor ons een uitdaging. Waarschijnlijk is er vanuit het verleden bij oud-leden en
leden nog allerlei tekst- en beeldmateriaal (foto’s of
film) beschikbaar van Belfeldia. Mochten er mensen zijn die dit nog ergens hebben liggen, dan zou
het fijn zijn als ze dit met ons zouden willen delen.
Dit kan altijd via info@belfeldia.nl .
Belfeldia is echt een vereniging van ‘de mensen’,
met heel veel vrijwilligers die in allerlei commissies
zitten. Zij zijn zo betrokken bij en voelen zich verantwoordelijk voor hun taak dat er maar minimaal
aangestuurd hoeft te worden. Het zijn bijvoorbeeld
jeugdleiders (ouders of jongere jeugd van 16-20 jr.),
leden van jeugd- en toernooicommissies (ouders
30-50 jr.), een vuttersgroep (kleinere klusjes, de
gouden ploeg) en al die andere betrokken leden die
ieder op hun eigen manier een steentje bijdragen.
Natuurlijk hebben we al veel gesprekken met mensen gevoerd om ze beter te leren kennen. Net als bij
andere verenigingen is het ook bij Belfeldia zo, dat
veel vrijwilligerswerk steeds door dezelfde mensen
wordt uitgevoerd. Jeugdleiders en trainers vind je
vaak terug in allerlei commissies. Als bestuur zorg
je dat de lijntjes kort zijn, de randvoorwaarden
goed en de verbindingsstukjes voorhanden. Als
het binnen een vereniging zelf goed loopt, kun je
je ook richten op nieuwe dingen zoals bijvoorbeeld
Samen Winnen. Een initiatief waarbinnen op allerlei manieren sportverenigingen elkaar proberen te
ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld planmatig of
financieel zijn. Door samen voor dezelfde normen
en waarden te staan, hoop je uit te dragen dat iedereen zich binnen een vereniging thuis mag/kan
voelen. Het feit dat Holyoke binnenkort (corona kan
nog een spelbreker zijn) gebruik kan gaan maken
van de keeperszandbak van Belfeldia om te gaan
beach- en voetvolleyballen of een klein toernooitje te houden is een van de uitvloeisels van Samen
Winnen. Lars en Ward hopen dat de lijntjes binnen
Samen Winnen nog korter, efficiënter en effectiever worden, zodat er optimaal van de subsidie gebruik gemaakt gaat worden. Er zijn immers genoeg
ideeën binnen dit samenwerkingsverband. Door
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de coronacrisis zijn helaas de eerste vijf maanden
van onze bestuurscarrière anders gelopen dan we
ons hadden voorgesteld: competitie stilgelegd,
gestopt, sportpark gesloten, 75-jarig jubileum en
de bijbehorende festiviteiten van de jeugdafdeling
afgelast. c.q. uitgesteld, vergaderen met medebestuursleden gebeurt via Skype. We mogen dan wel
een van de jongste bestuursleden van Belfeldia
zijn, maar zoiets extreems als dit zal niemand gedurende de historie van Belfeldia ooit hebben meegemaakt; dat is zeker! Misschien leert iedereen van
deze situatie hoe betrekkelijk een heleboel dingen
ineens zijn als je gezondheid in het geding komt.
Over driekwart jaar hopen we nog eens terug te kijken op deze periode. We hebben dan ongetwijfeld
een beter beeld van alles en zullen onze draai zeker
en vast gevonden hebben.

We hopen dat de Belfeldse jeugd ons zal weten te
vinden en we proberen door ons enthousiasme en
aanpak de betrokkenheid met Belfeld en onze eigen vereniging te vergroten en intenser te maken,
zodat leden weer langer lid blijven en zich ‘verantwoordelijk voelen’ voor het wel en wee van hun
voetbalclub. Zonder dat we bij andere verenigingen in het vaarwater komen. In deze tijd hebben we
elkaar allemaal nodig! Voor iedereen die een kijkje
wil komen nemen bij Belfeldia, verwijzen wij naar
onze website www.belfeldia.nl of www.belfeld.nu.
Uiteraard pas als we uit deze minder prettige coronaperiode zijn.
Lars en Ward bedankt voor dit gesprek. Hopelijk
kunnen jullie je bestuurstaken weer snel ‘op een
normale manier’ uitoefenen. Veel succes ermee!
Marie-José Boonen
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B e l f e l de n a re
ui tge v lo ge n …
Een muur van vrijheid
Ik heb een afspraak met Angret Meij.
Aanleiding daarvoor is haar expositie
“Een muur van vrijheid” en het boek dat
Kees Verbeek vanwege dit kunstproject
schreef over haar werk als kunstenaar en
over De Muur in het bijzonder.
Angret werd geboren in Nijmegen en groeide op in
de Nassaustraat in Belfeld. Later verhuisde ze met
haar ouders en broer Jack naar de Prinses Christinastraat. Momenteel woont ze in Tegelen. Al bij
binnenkomst word je verrast door een soort tegenhanger van haar ‘Muur van vrijheid’; één wand van
haar kamer hangt vol met een bloemlezing uit haar
overige werk. Het geeft de kamer sfeer en brengt
die sfeer ook over bij jou. Het zet gelijk de toon. Dat
doet ook de tafel waaraan we plaatsnemen voor
ons gesprek. Een robuuste en doorleefde eikenhouten eet- en praatplek, getekend door eeuwenlang gebruik. Alles bij elkaar de perfecte plek voor
een gesprek.
En Angret vertelt. Over de fijne tijd die ze had op
basisschool De Sprunk in Belfeld en later op het
Marianumcollege in Venlo. Een bescheiden kind
was Angret, maar wel heel leergierig en creatief.
Ze hield van sport, muziek, dans en haar speelse
brein was voortdurend bezig nieuwe dingen te bedenken. Toen ze 8 of 9 jaar was maakte ze al zelf
een buurtkrantje bestemd voor de bewoners bij
haar in de straat. Dus ook organiseren was haar
niet vreemd.
Ze was lid van gymnastiekvereniging Vlug en Lenig, nam vioolles bij de Tegelse Muziekschool,
deed aan volksdansen bij Frank Lindner en werd
later lid van de Reuverse Orkest Vereniging. Actief
en altijd in de weer, maar ze kon ook genieten van
huiselijke gezelligheid. Nadat ze haar opleiding aan
het Marianumcollege had voltooid ging ze naar Sittard en daarna Maastricht voor een opleiding Sociaalpedagogische Hulpverlening. Na haar opleiding
ging ze werken bij de Mutsaersstichting in de kinderpsychiatrie. Vooral het creatieve werk met verstandelijk gehandicapten was haar op het lijf geschreven. Enkele jaren later verhuisde ze met haar
partner naar een appartement in de Watergraafsmeer in Amsterdam. Een hele overgang, maar
deze bezige bij had ook hier al snel haar draai ge-
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vonden. Ze volgde
twee jaar een cursus aan de Ruudt
Wackers Academie, een particulier
opleidingsinstituut
voor figuratief tekenen, schilderen
en beeldhouwen,
deed een sportopleiding, ging zelf aan de slag met kids-aerobic,
werkte samen met een fysiotherapeut voor cliënten
met een specifieke therapie en gaf – na een 3-jarige opleiding daarvoor te hebben gevolgd – af en
toe ook voetreflexzonetherapie. En last but not at
least schonk ze het levenslicht aan haar twee kinderen, Sam en Jip. Samen met haar gezin woonde
ze er vijftien jaar. Haar verhuizing naar Tegelen gaf
een gevoel van terugkomen in een warm nest. Ze
zag haar vroegere vrienden terug en had snel haar
weg weer gevonden. Ze werd violiste bij het Tegels
Symfonie Orkest, werd lid van het Belfeldse BelArte en ging een 7-jarige deeltijdopleiding volgen
aan de Academie voor Beeldende Kunst in het
Belgische Genk. Omdat ze in kunstzinnig opzicht
niet op een eilandje wilde leven, sloot ze zich aan
bij de kunstenaarskring Artimosa. Maar een mens
kan niet leven van kunst alleen: er moet ook brood
op de plank komen. Ze werkt daarom parttime in
zorgcentrum Sint Julia in Tegelen als contactpersoon voor de vrijwilligers en organiseert daar activiteiten en coördineert er welzijnsactiviteiten. Daarnaast werkt ze in deeltijd als WMO-consulent in het
Sociaal Wijkteam Venlo.
Bij de opening van haar expositie bij Galerie De
Kunstvloer deponeerde ze haar idee om te gaan
werken aan een ‘muur van vrijheid’ en stelde de bezoekers de vraag: “Als je alles mag kiezen, in alle
vrijheid, wat zou jij dan kiezen?” Ze stelde voor om
hun ideeën over vrijheid en wat vrijheid persoonlijk
voor hen betekent met haar te delen, waar zij dan
schilderend mee aan de slag kon om dit beeldend
weer te geven. Angret voerde honderden gesprekken met evenzovele mensen. Elk verhaal inspireerde
haar tot het maken van een nieuwe bouwsteen; achter ieder paneeltje schuilt een persoonlijk vrijheidsverhaal. De ideeën die mensen over vrijheid hebben,
zijn heel divers en leidden ertoe dat ze meer en meer
ging uitvinden wat vrijheid voor haar persoonlijk betekent. Voor haar gaat het vooral om authenticiteit,
mogen kiezen wie je zelf wilt zijn. Je hele leven spe-
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len in een speeltuin, waarin je kunt blijven ontdekken, leren en ontwikkelen. Intussen was daarmee
het project ‘de muur’ geboren. Het virus verspreidde
zich bliksemsnel en betekende voor Angret al gauw
de nodige overuren. Steeds meer ging ze het project
zien als haar grote uitdaging, zodat ze besloot dit tot
haar afstudeerproject te maken voor haar opleiding
aan de kunstacademie in Genk. Prompt behaalde
ze daarvoor op de dag van diploma-uitreiking de 1e
prijs (laureaat prijs).
En toen volgden de gebeurtenissen zich in een
sneltreinvaart op. Van het een kwam het ander. Ze
was er onder andere mee in Blerick op het festival
Marcato Mondial, het project Global Goals in de
Jongerenkerk Venlo. Nauwe contacten met Amnesty International volgden, met Salon Remunj, de
Geestelijke Gezondheidszorg Genk, een expositie
in de Galerie De Zeemeermin in Steyl. Ook kwamen er contacten met het A.Z.C. Venlo om daar
te luisteren naar de verhalen van de vluchtelingen.
Tot slot kwam de grote expositie in het Oorlogsmuseum van Overloon. Inmiddels is het kunstwerk
uitgegroeid tot een muur van 871 bouwstenen
(schilderwerkjes van 10 x 15 cm) met een totaaloppervlakte van zo’n 15 m2. Afhankelijk van het
verhaal dat ze wil uitbeelden, kiest ze haar materialen en technieken. Dat kan zijn ets, olieverf, acryl,
aquarel, gemengde techniek, fineliner, potlood,
houtskool, pastelkrijt etc. Het opzetten van deze
muur voor een expositie is geen sinecure en vergt
wel zo’n 40 uur werk. Bij het opbouwen daarvan
let ze op de kleuren en zoekt daarbij balans. Naast
de gigantische hoeveelheid bouwstenen die in de
muur zijn verwerkt, heeft ze ook nog zo’n 75 bouwstenen verkocht. De netto-opbrengst daarvan ging
naar Amnesty International. In het kader van deze
expositie is door Kees Verbeek een boekwerkje
samengesteld met als logische titel ‘Een muur van
vrijheid’. Uit de mond van Angret tekent hij hierbij
op hoe zij gesteld is op het ongeordende. “Ik moet
kunnen rommelen,” zegt ze, “kunnen verzanden in
chaos. Dat houdt mijn creativiteit op gang.” Ze wil
zich open opstellen voor het creatieve proces. Als
alles netjes opgeruimd is, lukt dat niet. Ze werkt
voornamelijk ’s avonds of ’s nachts zodat ze niet
afgeleid wordt door de dingen van alledag. Uit de
grote klok die in haar atelier hangt, heeft ze de batterijen verwijderd om zo niet door tijd belemmerd
te worden. De nacht is van haar. Ze is veel bezig
met het thema ‘leegte’, hoeveel kun je op het doek
weglaten en toch tot de essentie geraken. Dit werkt
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bij haar heel bevrijdend en dit besef was ook de
zijstap naar het thema ‘vrijheid’. Hoe lang ze hiermee doorgaat, weet ze nog niet. Het project is in
principe oneindig, zolang mensen hun ideeën over
vrijheid spuien, zolang levert dit bouwstenen voor
een alsmaar uitdijende muur.

Dit jaar is het precies 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en het zou mooi zijn als deze
muur van vrijheid een speldenknopje ‘hoop en inspiratie’ kan bieden in een onrustige en verdeelde
wereld. Zo verschillend als mensen zijn, zo verschillend zijn ook hun opvattingen hoe zij vrijheid
ervaren. Omdat het mij persoonlijk wist te pakken
kan ik het niet nalaten om een van die uitspraken
met u te delen:
“Ik kom uit Palestina.
Niet echt een veilig land, daarom hoop ik mij na het AZC - straks hier te kunnen vestigen.
Maar ik zal het licht en de ruimte missen.
Ik zal ook de olijfbomen missen.
Die zo vruchtbare bomen die vaak
honderden jaren aaneen hun olijven schenken
aan wvele generaties mannen en vrouwen.
Als die olijfboom wil ik zijn.
Geven, geven, nu en na mij.”
Deze muur laat misschien ook een symbool zien
van mensen die naar vrijheid hunkeren en over die
muur heen willen, naar de andere kant……want
daar lokt de vrijheid.
Paul Niessen
N.B. De ‘Muur van Vrijheid’ is nog te bezichtigen
tot en met oktober 2020 in het Oorlogsmuseum
Overloon.
Boekverkoop ‘Een Muur van Vrijheid’ via
angret@gmail.com
website www.angret.nl
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Van klei tot keramiek…
van keramiek tot kunst…
Tijdens mijn zoektocht naar een persoon met
een bijzondere hobby, kwam ik dit keer niet uit
bij een verzamelaar of een wandelende fotograaf van bergbloemen, maar bij een maker …
Een maker van bijzondere keramische
beelden, zeg maar gerust een vakkundig
keramisch vormgever: kunstenaar
Jos Cremers.
Ik ging op bezoek bij hem en zijn vrouw Hilde in
zijn woning annex atelier in Belfeld. Daar wonen ze
al vanaf 1984. Hilde van Lier is in Belfeld geboren.
Jos Cremers is in 1959 geboren in de St. Jozefparochie te Tegelen. Je kunt bijna zeggen dat in zijn
geboorteplaats de kleiproducten zijn uitgevonden.
In Tegelen werden al scherven van (gebakken klei)
potten en pannen uit de prehistorie gevonden. Los
van de ijzer- en tabaksfabrieken kwam er na 1900
een grote klei-industrie op gang: Tegelse dakpannen- en steenfabrieken. Het kan dan ook geen
toeval zijn, dat Jos iets met het natuurproduct klei
kreeg. De buurtvereniging ‘De Drie Kronen’ waar hij
opgroeide, richtte in 1964 Vastelaovend vereniging
De Kleitrappers op. Alleen al het woord klei in zijn
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omgeving zat in zijn geheugen gegrift. Volgens mij
zonder dat hij dit zelf in de gaten had.
Jos bezocht op advies van zijn vader de Tegelse
LTS en werd elektricien, want in dat vak zat toekomst. Echte interesse hierin had hij echter niet.
Hij ging werken als operator bij OCE. Ook dat was
niet wat hij zocht. Hij wilde werken met jongeren
die een beperking hadden. Uiteindelijk kwam hij
terecht bij de mytylschool Ulingshof in Venlo, waar
hij mee kon werken aan de opbouw van het centrum voor alternatieve arbeid voor jongeren. En
zo werd Jos onderwijsassistent. Hij volgde de opleiding creatieve handvaardigheid A en B. En op
school kon hij al zijn creativiteit benutten: dit was
zijn plek. Hij werkt inmiddels al ruim 40 jaar in het
speciaal onderwijs en hij doet veel creatieve dingen
met de leerlingen. In 2000 ging hij samen met een
buurvrouw de hobbycursus boetseren volgen in de
Tiendschuur in Tegelen. Belangrijk voor hem, dat
hij hier zijn eigen ideeën in kwijt kon. Hij wilde geen
potjes, vaasjes of asbakken maken. Keramiek behoort (evenals textiel en glas) tot de ambachtskunsten, mede omdat dit werk vaak functionele aspecten heeft. In een asbak kun je de as van sigaren
leggen en in een schaal leg je fruit, etc. Jos wilde
geen ‘pottenbakker’ worden. Gelukkig kreeg hij bij
de Tienschuur alle vrijheid en kon hij beelden ma-
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Nieuws van de Dorpsraad
ken. Uiteindelijk leidde dit tot zijn eerste expositie
in 2006. Zijn eigen stijl en creaties werd geboren.
Hij maakt vooral geglazuurde beelden met als thema gezegden, spreekwoorden en uitdrukkingen.
Vrij werk, maar ook opdrachten. Dit komt dus in al
zijn werken terug. Jos vertelt de inspiratie te vinden
in het dagelijkse leven, ieder beeld wat hij maakt is
uniek. Ik moet bekennen, dat de beelden die hij laat
zien, mij blij maken. Er zit humor in zijn creaties. Je
blijft kijken naar zijn beelden. Jos zelf houdt ook
niet van zweverigheid of abstract, zoiets als ‘wat
zie jij er in’. Of ‘wat voor gevoel roept het bij je op’.
Zijn beelden zijn vrolijk en herkenbaar. Zijn eerste
expositie in 2006 bij de toenmalige bloemist Theo
Colbers in Belfeld, kreeg de aandacht van kunstenaars als Jan Lücker en Marian van Beersum. Uiteindelijk mocht hij exposeren in een echte galerie:
‘De Kunstvloer’ van Wiel Heemskerk in Tegelen.
Samen met drie andere kunstenaars ontstond zo
kunstenaarscollectief met een eigen galerie in Tegelen. Eerst vijf jaar in de voormalige Rabobank
op de Kerkstraat in Tegelen en nu in het pand er
tegenover, waar Piet Kunzelaers zijn sportspullen
verkocht. “Nadeel is natuurlijk, dat je niet meer op
markten of andere galerieën je werken kunt laten
zien”, vertelt Jos. “Ja”, vult zijn vrouw aan, “dat
was ook veel werk, thuis inpakken, ter plekke uitpakken, uitstallen en uitleg geven over je creaties,
weer inpakken naar huis gaan, etc.”. “Sinds de eigen galerie merken we wel, dat mensen ons nu weten te vinden, ik krijg meer bekendheid”. Jos werkt
ook in opdracht voor mensen, mits hij zijn idee en
zijn stijl er maar in kan verwerken. Zijn leerschool
was en is nog steeds de kennissenkring binnen
de kunstenaarswereld. En natuurlijk ook de contacten met kunstenaars uit het verleden vanuit de
exposities of presentaties op markten. Sinds 2008
is hij ook lid van kunstkring Artimosa. Zijn vrouw
geeft aan, dat Jos in de loop der jaren gegroeid is
in zijn hobby. Je ziet dit terug in zijn beelden die
nu steeds mooier worden. Hij heeft veel kennis
opgedaan over het materiaal, de technieken en
gereedschappen. Zo heeft hij ook een grote oven
op de kop kunnen tikken om zijn gemaakte beelden te bakken. Zowel Hilde als Jos waren in het
begin wat sceptisch t.a.v. de kunstenaarswereld,
maar ze geven aan dat het een verrijking is van hun
leven. Wist u overigens dat juist vanwege de specifieke kwaliteit van klei je er mooie vrije vormen
van kunt maken? Klei is zacht, kneedbaar, amorf,
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flexibel en makkelijk te vormen. Denk aan een pot
als oervorm. Na een stookproces in de oven wordt
klei hard. Wist u dat o.a. (keramiek) aardewerk tot
ruim 1100 graden Celsius wordt opgestookt? Keramiek tot steengoed en uiteindelijk waterdicht tot
1200 graden wordt opgestookt en porselein zelfs
tot 1400 graden?
Maar zo komen er natuurlijk ook misbaksels/mislukkingen. Of andere rare dingen... Zo maakte Jos
in zijn oven een kleine verhoging om zijn beelden
op te zetten, zodat ze tijdens het stookproces hard
konden worden. De verhoging maakte hij van klinkers uit zijn oprit. Deze kwamen oorspronkelijk uit
de veehallen uit Leeuwarden. Die hallen waren afgebrand en Jos had ze kunnen bemachtigen. Maar
na het stookproces was van zijn klinkers niet veel
meer over dan wat lava-achtige ingesmolten klompen steen. “Nog nooit meegemaakt”, zegt Jos,
“gesmolten klinkers”. Terwijl hij dacht dat ze steenhard waren. Maar ook hier kwam zijn kunstenaarsbloed naar boven. Hij wist deze blunder mooi te
verwerken zonder dat iemand het in de gaten had.
Hij maakte van deze gesmolten klompen steen
kunstachtige goudklompen. Een nieuw kunstwerk
was geboren: Ut Goldstuk. Als hobbykunstenaar
draait Jos al heel wat jaren mee. Hij vertelt, dat Mia
en Jack Manders zijn eerste fans waren en zij graag
een beeld wilden kopen. “Als ik er klaar voor ben”,
zei Jos toen. Toen die dag was aangebroken, nodigde hij ze thuis uit. Op de tafel had hij een kleine
expositie gemaakt. Mia en Jack kochten er vervolgens twee. Hij lag er de hele nacht van wakker...
Afstand doen van zijn creatie was pijnlijk. Gelukkig
is hij er nu overheen en als iemand wat koopt is dat
fijn. Een blijk van waardering en voldoening voor
het werk. Jos hoopt naast zijn werk als onderwijsassistent nog veel beelden te kunnen maken en te
kunnen laten zien in de galerie. En Hilde ziet erop
toe, dat al zijn werken op foto of in boekwerk wordt
vastgelegd.
Wilt u meer werken zien van Jos, loop dan eens
binnen bij Galerie Tegelen of bezoek de website
www.joscremers.nl
Heb je, of weet je iemand met een bijzondere hobby? Of loopt een hobby inmiddels uit de hand?
Tip de redactie. We maken er graag een artikel over.
Mat Hendrix
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Werk van Jos Cremers

Werk van
Angret Meij

12

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

Gedicht: Onder de appelboom
Onder de appelboom
Rutger Kopland
Ik kwam thuis, het was
een uur of acht en zeldzaam
zacht voor de tijd van het jaar,
de tuinbank stond klaar
onder de appelboom
ik ging zitten en ik zat
te kijken hoe de buurman
in zijn tuin nog aan het spitten
was, de nacht kwam uit de aarde
een blauwer wordend licht hing
in de appelboom
toen werd het langzaam weer te mooi
om waar te zijn, de dingen
van de dag verdwenen voor de geur
van hooi, er lag weer speelgoed
in het gras en ver weg in het huis
lachten de kinderen in het bad
tot waar ik zat, tot
onder de appelboom

en later hoorde ik de vleugels
van ganzen in de hemel
hoorde ik hoe stil en leeg
het aan het worden was
gelukkig kwam er iemand naast mij
zitten, om precies te zijn jij
was het die naast mij kwam
onder de appelboom, zeldzaam
zacht en dichtbij
voor onze leeftijd.

Licht in de duisternis
Het bestuur van KBO-seniorenvereniging Belfeld
speelde al enige tijd met het idee hoe zij de leden
een hart onder de riem konden steken in deze (zeker voor hen) zo moeilijke tijd. Via Kelly Schouren
(vrijwilligster bij ‘t Prônk-Eppelke) en de leiding van
‘t Prônk-Eppelke kwamen we erachter, dat plaatsgenoot Geert Kunen (beeldend kunstenaar) met
hetzelfde idee bezig was. Nadat beide partijen met
elkaar in gesprek waren gegaan, ging Geert aan de
slag. Zijn kundige handen boetseerden een handje
waarop een waxinelichtje geplaatst kan worden.
Als titel kreeg het kunstwerkje ‘het wordt altijd weer
licht in de duisternis’ mee. Zelden zal een presentje
zo goed zijn ontvangen. Veel verhalen hebben de
bezorgers te horen gekregen: zeer droevige, maar
ook prettige. Een ding werd overduidelijk. Het was
en is absoluut noodzakelijk, dat onze ouderen niet
vergeten mogen worden. Deze groep heeft de volle
aandacht nodig.
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KBO Belfeld bedankt Kelly Schouren, de medewerkers van ‘t Prônk-Eppelke, de bezorgers en
Geert Kunen voor deze onvergetelijke geste. Bedankt dat jullie dit mogelijk gemaakt hebben.
Bestuur KBO-seniorenvereniging Belfeld
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En toen gingen de scholen dicht

15 maart 2020. Tijdens de persconferentie
horen we dat de scholen per direct dicht gaan.
Het overvalt ons toch behoorlijk, aangezien we
tot vrijdag gewoon les hadden gegeven
en de eerdere berichten niet die kant op leken
te gaan. En toen moest er dus snel geschakeld
worden …
Onderwijs op afstand
Die eerste maandag, 16 maart, kwam het team op
school bij elkaar en werd er gebrainstormd over
hoe onderwijs op afstand eruit zou moeten gaan
zien. Er werd gekozen voor een combinatie van
werken op papier en digitaal werken. Wat was het
achteraf een geluk dat de school vanaf het begin
van het schooljaar voor rekenen en gedeeltelijk
voor spelling al begonnen was met digitaal werken via Gynzy én dat er extra Chromebooks aangeschaft waren. Kinderen waren dus al gewend
om hiermee te werken. Thuiswerk werd vooral gemaild naar ouders, maar dat was niet bij alle ouders mogelijk en dus hebben diverse leerkrachten
die eerste paar weken voor postbode gespeeld en
zijn op de fiets (of te voet) diverse pakketjes aan
huis af gaan leveren. De opdrachten waren heel
divers en breed opgezet. Zo wilde de school het
dorp ook een vrolijk aanzicht geven door de kinderen ‘kunst op het raam’ te laten maken. Ouders
werd gevraagd om hiervan foto’s te maken en die

te uploaden in een Padlet (digitaal prikbord). Iedere
groep van KOM.MIJN had zo’n digitaal prikbord,
zodat kinderen trots konden laten zien dát ze aan
het werk waren, wat het resultaat ervan was. Bovendien konden de kinderen dit van elkaar zien,
wat weer stimulerend werkte. Ook werd kinderen
gevraagd iets te maken voor de oudere inwoners
van Belfeld. Op die manier werden heel wat kunstwerkjes afgegeven bij ’t Prônk-eppelke.
Natuurlijk waren er ook wel wat knelpunten om aan
te pakken en uit te zoeken. Bijvoorbeeld de noodopvang op school voor ouders die in vitale beroepen werken. Om dat allemaal in kaart te brengen
bleek een flinke klus te zijn. Dagelijks waren twee
leerkrachten op school aanwezig om de noodopvang te verzorgen, maar die moesten tegelijkertijd
ook bereikbaar zijn voor de kinderen die thuis zaten
te werken. En dan had menige leerkracht ook nog
gewoon een eigen gezin thuiszitten met kinderen,
die óók begeleid moesten worden. Dat was een
hele klus. Hoe houd je als leerkracht contact met
al je leerlingen? Wat moet je als school doen als je
geen contact krijgt met leerlingen of ouders? Regelmatig werden er digitale bijeenkomsten met de
klas georganiseerd via Hangouts. Heel erg fijn om
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op die manier de kinderen weer te zien. In diverse
groepen werd er zelfs op deze manier ‘les’ gegeven.
100% van de kinderen, 50% fysiek onderwijs
Op 21 april was er wederom een persconferentie over het onderwijs. De scholen mochten weer
gedeeltelijk open per 11 mei. Door het team van
KOM.MIJN werd de meivakantie gebruikt om in
werkgroepen het een en ander uit te werken. Hoe
ziet dat eruit; gedeeltelijk open? Slechts de helft
van de groep kinderen mag naar school komen,
ouders mogen het gebouw niet binnenkomen, alleen ouders van kinderen uit groep 1 en 2 mogen
mee het schoolplein op. Hoe zorg je ervoor, dat er
toch voldoende uren gemaakt worden door de kinderen (leerkrachten maakten die heel zeker …)? Er
moesten looproutes gemaakt worden, tijdelijk andere schooltijden om het haal- en brengverkeer tot
een minimum te beperken, hygiënevoorschriften
uitgewerkt, lesprogramma’s voor zowel op school
als thuis, groepen kinderen verdelen waarbij rekening wordt gehouden met broertjes en zusjes in andere groepen. Opnieuw een hele klus dus.
En dan wordt het 11 mei. Best een beetje spannend of alles wat bedacht is ook in de praktijk zo
werkt. Kinderen komen heel stilletjes het schoolplein op, onder de indruk lijkt het wel. In de klas is
het natuurlijk fijn om elkaar weer te zien, maar ook
vreemd. Allemaal uit elkaar met maar de helft van
je klasgenootjes aanwezig. Ook voor leerkrachten
is het best spannend. Hoe zal het met de kinderen
gaan? Wat zullen ze allemaal te vertellen hebben?
Hebben ze iets meegemaakt wat grote indruk of
impact heeft gehad? Hebben ze zich verveeld? En
wat heeft deze periode opgeleverd? Nieuwe talen-

ten ontdekt misschien? Hebben ze iets over zichzelf of de wereld geleerd? En dan de leerkrachten;
je zal je kleinkind uit voorzorg al weken niet kunnen zien, maar wel gevraagd worden om aan 15
‘vreemde’ kinderen les te geven. Maar gelukkig
kon iedereen starten, hoewel sommigen aangaven het best spannend te vinden i.v.m. de eigen
gezondheid. Iedereen had de kinderen gemist en
stond te popelen om te beginnen.
Inmiddels zijn we alweer 3 weken aan de slag en is
bekend, dat met ingang van 8 juni de school weer
opengaat voor álle leerlingen. Op dit moment (eind
mei) is nog niet duidelijk of ook de ouders weer toegang tot de speelplaats en de school mogen hebben, maar die info zal op korte termijn wel volgen.
Het team blijft druk bezig. Enerzijds met de ophanden zijnde afronding van dit lopende schooljaar,
anderzijds met de voorbereiding van het nieuwe
schooljaar. Ieder jaar opnieuw wordt er een jaarplan gemaakt, waarin nieuw op te pakken zaken
verwerkt zijn. Wat wil de school bereiken in dat
jaar, hoe moet dat worden uitgevoerd, welke acties horen daarbij, op welke momenten is er gezamenlijk overleg nodig, wat moet het opleveren
voor de kinderen en voor school en wie wordt hier
verantwoordelijk voor? Deze ervaring met onderwijs op afstand wordt daar zeker in meegenomen!
KOM.MIJN gaat samen bespreken wat er (ook over
onszelf) geleerd is en wat het team wil behouden
óf anders wil doen met deze nieuwe inzichten. De
meest actuele uitdaging zal het rapport worden/
Hoe gaan we dat vormgeven? Het team van KOM.
MIJN kennende, komt het daar absoluut uit.
Tot slot wil de school alle ouders én kinderen bedanken voor hun tomeloze inzet de afgelopen
maanden. Het was een enorme omschakeling om
ineens vanuit thuis te werken, je kind te begeleiden
met onderwijs, je juf of meester niet meer dagelijks
te zien, je klasgenootjes en je vaste ritmes te missen. Het team heeft genoten van de werkjes die jullie gemaakt hebben, de taarten, cakes en koekjes
die de school mocht ontvangen, de lieve kaartjes
en de complimenten van vele ouders over de informatievoorziening vanuit school, de communicatie
en de planningen die nodig waren om de organisatie van het onderwijs op afstand doordacht neer te
kunnen zetten.
Team KOM.MIJN

J a a rg a n g 1 9 ■ n r. 2 ■ j u n i 2 0 2 0
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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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