Jaargang 19

■

n r. 3

■

Dorpsraad
Belfeld

september 2020

BESTE
DORPSGENOTEN,

Zoals Stan al in de vorige
uitgave beschreef, gingen we
een vreemde tijd tegemoet.
Coronatijd… En we zitten
er nog steeds volop in.
Helaas verloor ook Belfeld
diverse dorpsgenoten aan dit
verschrikkelijke virus. Lang
bleef het akelig stil in Belfeld.
En toch hadden de afgelopen
maanden voor mij iets moois.
In al die jaren dat ik leef, zag
ik nog nooit de lucht (zonder
vliegtuigstrepen) zo intens mooi blauw.
Weinig verkeer op de weg. Geen activiteiten
in onze omgeving: het leek wel de ouderwetse
zondagsrust uit de jaren 50 en 60. Genieten van
de eigen omgeving. Geen stress wat te doen
met de vakantie. Bij de bekende fietsenzaak
in Belfeld fietsen gekocht en vervolgens vele
kilometers in de omgeving gefietst. Het voelde
weer als 1973. Mede ook omdat ik al jaren niet
meer gefietst had! Stiekem hoop ik nu ook nog
op een ouderwetse winter. Dan kunnen de oude
schaatsen weer worden geslepen. Deze uitgave
van de Dorpskrant brengt ons ook terug in de tijd.
Lees over de historie van de Kleine Hoeve.
De redactie ging op bezoek bij Albert Kiefer, die
inmiddels al veel historische panden op papier
gezet heeft. Wat te denken van de oude boerderij
aan de Bosheideweg, die veranderde in een
zorgboerderij. Lees hoe dorpsgenoot Roel op
het Veld zich bezighoudt met het restaureren van
oude treinstellen. Maar elke tijd (goede of slechte)
vergt aanpassing en biedt kansen. Lees hoe de
zomerschool op basisschool KOM.MIJN werd
vormgegeven. Of de stap die Koen Reijers zette.
De nieuwe secretaris van de Dorpsraad stelt zich
voor. Dat voorstellen doen ook de medewerkers
van Incluzio sociale basis.
Veel leesplezier en blijf allemaal vooral gezond.
Mat Hendrix
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Eine heite zomer…
Augustus 2020. Ich huuer ein recklamesjpotje op de
radio: ‘Wij zijn helemaal klaar met corona, maar corona lijkt nog niet klaar te zijn met ons’. Heej ken ich
mich waal in vinge… Ein paar waeke geleeje had
ózze premier zich nao al die maonde met vuuel corona-leid, de zomer angers veurgesjteld. In ’t begin
van juni goof hae aan det weej op vakantie kenne
gaon. Maar, eine maond of twieë later bliek det d’r
toch wir zoevuuel minse besjmet zien door ‘t virus,
det ’t wir gevierlijk geit waere. Volleges de premier
gaon veural de jóngere te gemekkelijk öm met de
angerhalleve maeter aafsjtand, kómme ze te doeën
beejein. Twieë maond naodet premier Rutte dit allemaol gezag haet, krieg Nederland vakantie. Dao
haet Nederland zin in, ich ouch. Maar, waohaer?
We hebbe lang binne gezaete, weej wille d’r oet…
Begriepelijk! Allerlei vraoge kómme nao baove:
Waohaer? Wao is ’t veilig? Wat as ’t mis geit asse
in ’t boetelank bös? Vuuel minse dörve ‘t neet aan
de grens euver te gaon en besjloete in idder geval
in eige lank te blieve.
’t Is midde augustus as ich dit sjrief. Boete is ’t werm,
hiel werm. Heit mót ich eigelijk zègke. We zitte wir
midde in ein hittegollef, de zoevuuelste van de letste
jaore.’t Is moeilijk dich örges op te haaje. We hebbe
wie langer wie mieër te make met die hoeëge temperature, ’t ein nao ’t angere wermterecord sjneuvelt. Maar èch wenne aan die hèts doon ich neet.
Toch wilt idderein waal get van de vakantie make.
Mien vrouw en ich ouch. Weej hebbe besjlaote
veural vuuel te fietse, de wink zörg den veur get verkeuling. Op eine werme middig fietse weej richting
vaer Beesel - Kessel. ’t Is drök. As weej aan ’t vaer
kómme, sjtaon vuuel minse te wachte öm euver te
sjtaeke. Vuuel minse beejein guuef mich nag neet
zón fijn geveul. Oetkieke dus! In Kessel wille weej
ein ieske gaon aete. Det pas waal beej dit waer. ’t
Terras op de mèrt zit bómvól, de bedening van de
ieszaak sjtik, bienao met gevaor veur eige laeve,
kieër op kieër de drökke waeg euver öm minse van
ein kaje versjnapering te veurzien. Wat ein drökte.
Lekker ies, maar toch…
Nao dit terrasbezeuk, gaon we langs de Maas richting Baolder. Heej zeuke weej de rös op. Vanaaf deze
kank van de Maas hebbe weej ein prachtig oetzich
op Belvend. Ouch heej liek ’t of iets op aafsjtand
fijner is. Wat is ’t lekker greun aan de angere kank
van de Maas. Asse dao nao kieks, is ’t net asof de
temperatuur ein paar grade zak. Op de huuegte van
buurtsjap ‘Uje’, Oyen dus, sjtaon we op de plaats
wao in vruger jaore Wullem van Hoore met ‘t vaerbuuetje de Maas euversjtook van Belvend nao Kessel. Den fietse weej nao ’t veer van Sjteyl. Ouch heej
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is ’t drök. We sjtaeke de Maas euver en gaon langs
’t water truuk nao Belvend. Maar, wat hebbe weej ’t
werm gehad tiedes dezen tóch. Eine fijne fietstóch,
maar eigelijk té drök en té werm. Weej besjloete met
dees hèts ’s middigs neet mieër te gaon fietse.
Daoröm zien we de vollegende daag veural vruug
op d’n daag actief. Te voot of met de fiets, det maak
niks oet, as ’t maar get keuler is den ’s middigs.
Op eine zóndigmórge fietse weej nao Hout-Blierick.
Nao Brookerhaof, de prachtige haof van de femilie Gubbels. Geweldig wie dae is aangelag. Al det
greun zörg veur vuuel keuling. De bezeukers, lieke
allemaol blie te waere van deze prachtige haof. Eine
haof wao vuuel parke veur ónger mótte doon.
De Kesjtieltuine in Arce
zien beej dees wermte
ouch de meujte waerd öm
te bezeuke. Dit jaor sjtaon
heej beelde van kunstenaer William Sweetlove.
Hae sjtelt maatsjappelijke
probleme aan de kaak
zoeë-as massaconsumptie, opwerming van de aerd,
de plastic soep in ós waereldzieë en ’t wie langer wie
mieër verdwiene van flora en fauna. Zien gekloonde
bieëste hebbe sjtevels of sjoon aan öm ze te besjerme taege ’t werme aerdoppervlak en eine rögk-zak
met reserve voeding. Ze drage ein petfles as symbool veur ’t tekort aan drinkbaar water det ós in de
toekoms te wachte sjteit. Sweetlove zaet: “Ein waereld zónger plastic is óndinkbaar. Maar, plastic is neet
zoe zieër ’t probleem, ’t is aan ós dao verantwaord
mei öm te gaon”.
2020. Eine angere zomer den anger jaore. Eine zomer met vuuel records. Op ’t gebied van ’t waer
sjneuvelt ‘t ein record nao ’t anger. Weej zitte dit jaor
neet aan de tillevisie öm getuge te zien van heroïsche acties van de coureurs in de Tour de France
of aces scorende tennissers op Roland Garos. De
Olympische Sjpeule zien aafgelas, heej zien gèn
records van te verwachte dit jaor. Hebbe al die
sjporters now veur niks getraind?
Veur die waer-records is neet getraind, heej ken
nemus get aan doon… Of… weej weite waal
baeter, toch?! We laote d’n auto gewuuen ens
get dökker sjtaon!
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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Dorpsraad De nieuwe secretaris stelt zich voor
Vorige maand heeft er een bestuurswissel
plaatsgevonden bij Dorpsraad Belfeld. Yvonne
van der Velden heeft afscheid genomen als
bestuurslid en secretaris. Haar taken zijn
overgenomen door Lucie van der Smitte-van
Dijk, die nieuw is toegetreden tot de Dorpsraad.
Lucie stelt zichzelf als volgt aan Belfeld voor:
"Ik ben Lucie van der Smitte-van Dijk, een echt Belvends maedje. Ik ben opgegroeid op de Pr. Hendrikstraat. Voor de oudere dorpsgenoten: ik ben een
dochter van 'metselaers Pietje'. Ik heb twee broers
en een tweelingzus. Tijdens mijn opleiding voor verpleegkundige woonde ik in Venlo op kamers, maar
enkele jaren later keerde ik weer snel terug naar Belfeld. Inmiddels ben ik 25 jaar getrouwd met Paul en
hebben we een lieve labrador genaamd NIKE. Paul
en ik sporten en wandelen veel, vandaar de naam
NIKE. Ook ben ik ruim 40 jaar lid van de volleybalclub Holyoke. Jaren heb ik zelf gespeeld; nu ben ik
steunend lid. Bijna 20 jaar werk ik bij de Zorggroep
en daarvoor heb ik 18 jaar in verschillende functies

gewerkt in het Venlose
ziekenhuis. Graag wil
ik me inzetten voor ons
dorp. Als lid van de
Dorpsraad moet dat zeker gaan lukken!"
Lucie komt in de plaats
van Yvonne van der Velden. Yvonne kwam de
Dorpsraad in 2012 versterken. Belfeld groen was een
van de eerste projecten waar zij bij betrokken was. Al
snel ging zij deel uitmaken van de redactie Belfeld.nu.
Belfeld.nu ging op Twitter, Instagram en recent ook op
YouTube. Yvonne heeft veel werk verricht door het archief op orde te brengen. Administratief was altijd alles tot in de puntjes verzorgd; dat bleek ook weer bij de
overdracht van het secretariaat aan Lucie. Yvonne stopt
met haar werkzaamheden voor de Dorpsraad, maar ze
blijft onderdeel uitmaken van de redactie Belfeld.nu en
de werkgroepen Belfeld groen moet je doen en Trots op
Belfeld. De Dorpsraad heeft Yvonne uiteraard bedankt
voor haar inzet de afgelopen acht jaar.

Belfeld geeft...
Het coronavirus heeft hard toegeslagen,
ook in Nederland met misschien wel 10.000
sterfgevallen. En het is nog niet voorbij. Met
ongeduld wachten we op het verlossende
vaccin. Maar intussen gebeurt er wel degelijk
wat.
Het Longfonds bijvoorbeeld heeft voor iedereen, die
langdurige klachten overhoudt als gevolg van corona,
haar deuren opengesteld. Al vrij snel werd namelijk
duidelijk dat Covid-19 o.a. de longen ernstig aantast.
Vanaf dat moment kwam het Longfonds onmiddellijk
in actie. Zo heeft het fonds een stevige lobby gevoerd
om - naast de gebruikelijke zorg - de nazorg van patiënten vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering te vergoeden.
In oktober vorig jaar ging in Belfeld voor het eerst de
Goede Doelen Week van start. Het werd een mooi
succes. Ook dit jaar zijn het weer dertien landelijke
instellingen met een goed doel, die besloten hebben
samen te werken en daarmee het aantal collectes te
beperken tot nog maar één per jaar. Het is niet te voorkomen dat een enkeling - buiten onze organisatie om toch nog zijn eigen weg gaat en aanbelt. Daar heeft de
organisatie helaas geen invloed op. Corona heeft ook
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de goede doelen zwaar
geraakt: minder inkomsten en meer uitgaven.
De organisatie hoopt, dat
de inwoners van Belfeld
een handje willen helpen.
De steun is cruciaal om zo
mensen te helpen, die door hun ziekte moeten missen
wat voor de meeste mensen vanzelfsprekend is.
Nog even de gang van zaken kort weergegeven.
•	In week 40 (28 september - 4 oktober) ontvangt elk
gezin een enveloppe met daarin een intekenlijst.
Hier kan op worden aangegeven welk doel of doelen worden gesteund en voor welk bedrag.
•	In week 41 (5 - 11 oktober) staat weer een legertje
van zo’n 120 collectanten vol ongeduld klaar om de
gift te komen ophalen. Natuurlijk in een gesloten enveloppe. Uiteraard volgens de bekende richtlijnen
van het RIVM… Uiteraard wil de organisatie open
en transparant zijn. Nadat de opbrengst bekend is,
zullen de inwoners van Belfeld via de pers geïnformeerd worden.
Meer informatie? Kijk dan op onze website:
www.gdwbelfeld.nl
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O p b e zo e k b i j

…

‘t Jaegershoes

Als ik op 23 juli in de ochtend naar de Bosheideweg fiets, is er helaas nog steeds sprake van
corona. Het is alleen niet zo warm als op dít
moment. Als ik dit gesprek begin uit te werken,
is het 12 uur ‘s middags en alweer bijna 30°.
We zitten midden in een hittegolf. Ik zit binnen,
waar het sowieso beter uit te houden is dan buiten.
Lekker bij een ventilator en bezig met het opgenomen interview. Maar terug naar 23 juli. Bij binnenkomst wordt de deur geopend door de heer des
huizes, Roel Niessen. We gaan op zoek naar zijn
vrouw Marjon, die net samen met een paar cliënten
even uitrust en aan de koffie zit.
Zorgboerderij en B&B ‘t Jaegershoes is gelegen in
een rustige en groene omgeving in het buitengebied van Belfeld. Het is onderdeel van Natuurpark
Maas-Schwalm-Nette op de grens van Nederland
en Duitsland. Voor degenen onder ons die iets minder bekend zijn met het buitengebied van Belfeld,
de Bosheideweg vormt de verbinding tussen het
einde van de Broekstraat en de Maalbekerweg. Op
de hoek Maalbekerweg – Bosheideweg zie je nog
het originele Jaegershoes liggen. De naam Jaegershoes is meegegaan naar de Zorgboerderij, die
Roel en Marjon nu runnen op de Bosheideweg 10.
Wanneer we in de huiskamer (een beetje weg van
alle drukte) aan de koffie zitten, beginnen de echtelieden te vertellen.
Oorspronkelijk woonden ze met hun drie kinderen in ’t Jaegershoes op de hoek Maalbekerweg
-Bosheideweg. Marjon haalde haar Z-opleiding bij
Stichting Daelzicht en werkt al 16 jaar in de zorg.
Roel werkte tot 2002 in de landbouw en daarna aan
de praktijkschool voor veehouderij in Horst. Omdat
het aantal leerlingen daar sterk terugliep, besloot
hij iets anders te gaan doen. Roel komt terecht bij
de douane. Maar ook daar houdt het na een paar
jaar op. Ondertussen zijn ze bij hun huis een paar
paarden gaan houden en organiseren ze huifkartochten. Dat is een succes. Ook komt er een oppaskindje en later nóg een. Als er dan via de huifkartochten contact komt met iemand die zorg aan
huis verleent, is het idee al snel bij Roel geboren.
Als dat daar kan, dan is ‘t misschien ook wel iets
voor ons? Ze besluiten het avontuur aan te gaan en
Marjon zegt haar baan op. Ook Roel gaat fulltime
voor de zorgboerderij. Zo begon het in 2007, heel
kleinschalig. Met het beetje grond om het pand, dat
ze toen bewoonden. In 2010 kopen ze hun huidige
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huis, daarna wordt ook het tussenliggende perceel
met een stal hun eigendom en 1½ jaar geleden ook
het perceel dat aan de andere kant aan hun huis
grenst. Om zorg te kunnen bieden aan mensen met
een verstandelijke beperking, hoeven ze eigenlijk
weinig reclame te maken. Het spreekt zich bijna
vanzelf rond en Stichting Daelzicht en PSW tonen
belangstelling voor het plaatsen van ‘cliënten’. Ook
scholen nemen contact op. Stagiaires komen van
de Vijverhofschool, nu Impuls. In het begin loopt
het erg rustig, maar na enige tijd moeten ze constateren dat ze genoeg cliënten hebben. Sommigen blijven twee maanden, anderen hun hele leven.
Er zijn er ook die na een aantal maanden stoppen,
omdat het werk toch niet dát is wat ze zoeken en
zij iets anders willen doen. Van maandag tot en met
vrijdag zijn er in de dagbesteding volwassenen en
op zaterdag komt een kindergroep, waarvan sommigen zolang blijven komen dat ze, als ze volwassen zijn, doorstromen naar die dagbesteding. Er
zijn ook cliënten die in Tegelen in een appartement
wonen, in Belfeld werken en na werktijd 24/7 zorg
genieten. “Ze kunnen áltijd bellen als er iets is. Iedereen van de dagbesteding wordt door ons zelf
opgehaald en weer naar huis gebracht. Een taxibedrijf is er niks bij “, volgens Roel en Marjon. Ook
hun oudste zoon helpt mee. De vergoedingen voor
de verleende zorg op maat is een verhaal apart. Dat
kan rechtstreeks via PGB of Zorg in Natura via CLZ
gaan. Maar we zijn ook ‘onderaannemer’ voor Daelzicht, PSW, Dichterbij, Incluzio en het Thomashuis.
De cliënten vervelen zich niet en brengen hun dag
door met o.a. het verzorgen van de vele dieren. Er
wonen paarden, ezels, kippen, honden en ander
kleinvee en sinds 2017 zelfs dromedarissen, een
kameel en waterbuffels ín en rónd ’t Jaegershoes.
De cliënten onderhouden de fruitboomgaard en de
moestuin. Alle eigen geteelde producten worden
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verwerkt tot bijvoorbeeld jam, die dan in een potje
komt. Op dit moment maken ze, op verzoek van
fruitbedrijf van Cleef, kersenjam. Ook vindt er natuurbeheer plaats door in het bos te snoeien voor
Staatsbosbeheer en het plaatsen van afrasteringen. De schapenwol wordt zelf gesponnen en dan
gebruikt om te breien en te haken. Er is zowel binnen als buiten volop plaats voor creativiteit. Omdat
er voor elke cliënt voldoende aandacht is in deze
ruime en rustgevende omgeving komt iedereen
hier helemaal tot zijn recht. Het feit dat zich binnen
’t Jaegershoes de enige ezelmelkerij van Nederland bevindt, zorgt nog voor een extra activiteit nl.
het samen melken van de ezels. De melk is voornamelijk bestemd voor consumptie en levert ongeveer € 25,00 per liter op. Hij is te bestellen na reservering en diepgevroren te krijgen. Ook wordt er
zeep van gemaakt, die te koop is. Omdat een ezel
pas 4 jaar is, als hij een jong krijgt en tot die tijd verzorgd en onderhouden moet worden, is het wel een
intensieve bezigheid die daarom niet veel groter
zal worden dan nu. Want heb je 40 ezels, die melk
moeten gaan geven dan heb je dus ook 40 jongen
die weer vier jaar verzorgd moeten worden, enz.
In combinatie met de huidige beestenboel is het
prima zo. Om de fijne kneepjes van een ezelmelkerij te leren, zijn Marjon en Roel naar België geweest.
Daar hebben ze een paar ezels en een jong gekocht. In België is men inmiddels gestopt. De ezels
grazen ook elders, o.a. langs de Maas bij de stuw
in Belfeld, tussen Belfeld en Reuver langs de Maas
en in Beesel. Dit is helaas niet gratis! Ondanks dat
het gebied begraasd wordt, moet er pacht betaald
worden. De ezels zijn te reserveren om er (tegen
betaling) een wandeling mee te maken in de omgeving van ‘t Jaegershoes. Ook is de boerderij tegen
betaling te bezoeken door maximaal 10 personen
per groep. Je krijgt dan een kop koffie of frisdrank

en men mag zelf vrij rondkijken. “Kinderfeestjes
met friet en koffie met vlaai behoren niet meer tot
de dingen waar we mee bezig konden zijn. We
moesten in het belang van onze cliënten een keuze
maken. Wat het een opleverde, woog niet meer op
tegen de overlast die het de cliënten bezorgde. Nu
kunnen we onze aandacht weer volledig op hen en
op onze B&B richten, waarvan de verhuur door corona enige tijd helemaal stil lag. Maar de verhuur
komt nu weer op gang”, aldus Marjon en Roel. Zoals op de website www.jagershoes.eu te zien is,
zijn er vijf (prachtige) kamers, waarvan er ook een
voor rolstoelers geschikt is. We verhuren aan allerlei nationaliteiten. Mensen die het Pieterpad lopen, deelnemers aan de Venloop en Chinezen die
gewoon op vakantie zijn. Bij de schoonmaak van de
kamers en het verschonen van de helpen de cliënten ook mee. Het ontbijt klaarmaken doet Marjon
liever zelf. “Onze zoon van 19 vindt het landbouwgedeelte van ons bedrijf het leukste, maar doet ook
mee bij het vervoer van cliënten. Onze dochter is 22.
Zij werkt in de zorg, maar als er eens extra hulp nodig is dan kunnen we een beroep op haar doen. En
dan is er nog onze zoon van 11, die hier rondloopt
en hand- en spandiensten verricht waar nodig”, vertellen Roel en Marjon. Vermeldenswaard is nog dat
‘t Jaegershoes net voor Kerstmis een tussenstop
vormt van de kerstwandeling, die elk jaar gelopen
wordt in het gebied rondom Maalbeek en waaraan
ook toneelvereniging Sjabloon, Vocalgroup Ringfield, Scouting Belfeld, Brasserie Maasduinen en
een heleboel vrijwilligers hun medewerking verlenen.
In de overtuiging dat Marjon en Roel met hun verhalen nog menige pagina van de Dorpskrant zouden kunnen vullen, (maar helaas kan dit niet), moeten we het gesprek afronden.
Marjon en Roel: dankjewel voor de gastvrijheid en
veel succes met jullie Zorgboerderij en B&B.
Marie-José Boonen
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B e l f e l de n a re
ui tge v lo ge n …
Ik ben op weg naar de bibliotheek Venlo voor
een ontmoeting met Albert Kiefer. Ik ken
Albert nog uit de tijd dat ik betrokken was
bij Bel-Arte. Hij had toen – samen met plaatsgenoot Bernard Martens –een door Bel-Arte
georganiseerde kunstexpositie in het gemeentehuis van Belfeld. Dat was in 1988.
Albert was net afgestudeerd aan de Stadsacademie Maastricht
– thans Academie voor
Beeldende Kunsten –
en exposeerde in Belfeld voornamelijk grafisch werk. Nu, 32 jaar
later, ga ik ervaren waar
zijn levenspad hem gebracht heeft. Mijn gedachte aan hem is nooit
weggeweest, maar het initiatief voor deze hernieuwde kennismaking kwam voort uit de tekeningen die
hij regelmatig op Facebook laat zien. Tekeningen
van markante en historische gebouwen; gebouwen
met karakter, veelal van Venlo maar ook op andere
plekken in Nederland of daarbuiten.
In het jaarboek De Buun van 2020 schrijft Adri Gorissen daar een mooi stuk over. Maar mijn verhaal komt
in de Dorpskrant en dan moet het toch een wat ander verhaal worden. Het verhaal van ‘dae Belvendse
jóng’ die in die gemeenschap opgroeide en daar zijn
eigen weg bewandelde. Met de nadruk op ‘zijn eigen
weg’, want hij leefde als kind al in zijn eigen wereld.
Een fantasiewereld, door zijn fascinatie voor stripboeken als Batman en Superman en televisieseries
als Thunderbirds bijvoorbeeld. En… Albert kon tekenen. Met dat tekentalent ging hij aan de slag om zijn
idolen op papier te zetten, tot leven te brengen en zo
een plek te geven in zijn eigen leefwereld.
Albert werd in 1960 in Steyl geboren en kwam als
2-jarige kleuter naar Belfeld waar zijn ouders een
woning vonden aan de Prins Bernhardlaan. Toen hij
4 jaar was ging hij naar de kleuterschool Sint Rafaël
bij juffrouw Margriet en later naar de Aloysiusschool;
totdat in de late zestiger jaren het onderwijs in Belfeld gemengd werd en hij doorstroomde naar de
Theresiaschool met o.a. juffrouw Marleen (Ewalds),
juffrouw Biny (Ernst) en Zuster Pastorella. Hoofd van
de Theresiaschool was Zuster Margaritis en later
Hub Kuijpers.
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Albert Kiefer: van stripteke
Albert was zo geboeid door zijn striphelden en zijn
tekendrang, dat voor vrienden weinig plaats was.
Hij leefde in zijn eigen wereld en was gefascineerd
in wat zich daar afspeelde. Voetballen, spelen op
straat, het verenigingsleven: dat boeide hem niet.
De zolderkamer, dat was zijn domein, daar woonden
zijn helden. Hij tekent er vliegtuigen, raketten, astronauten en droomt ervan om piloot te worden. Als hij
na de MAVO de HAVO gaat volgen aan het Marianum in Venlo, werkt hij daar mee aan de schoolkrant
“Factotum” en verzorgt er de illustraties. Zijn tekentalent steekt dan weer de kop op. Dat merkt ook zijn
tekenleraar die hem stimuleert en enthousiasmeert.
Maar… zijn talent sluimert nog.

Stripboeken, ruimtevaart, astronaut worden; dat zijn
nog steeds de fantasieën die hem bezighouden. In
die tijd was het beschilderen van je (opgevoerde)
brommer helemaal “in”. Albert had niets met brommers, maar de schilderingen – zoals b.v. bij Custom
Paint in Tegelen gebeurde – daar ging zijn hart naar
uit. En toen hij eens een optreden van de rockgroep
Kiss bijwoonde, in prachtige extravagante kostuums met Catman en Spaceman make-up, was hij
helemaal idolaat van deze happening. Steeds meer
echter ziet hij dan werk van striptekenaars dat echt
indruk op hem maakt. Hij beseft dan dat dit niveau
voor hem nog een brug te ver is. Maar zijn wil om dat
ook te kunnen en de perfectionist in hem doen hem
beseffen dat een kunstopleiding hem verder kan
helpen. Als hij dan wil kiezen voor de Stadsacade-
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naar naar House sketcher
mie Maastricht blijkt dat atheneum een voorwaarde
is voor toelating. Dus: eerst nog 2 jaar atheneum.
Daarna blijkt dat Vadertje Staat wil dat hij eerst nog
zijn militaire dienstplicht gaat vervullen. Opnieuw
een verloren jaar. Maar dan uiteindelijk toch: Maastricht. Een lerarenopleiding van vijf jaar aan de Tehatex-afdeling (tekenen-handvaardigheid, textiele
werkvormen). Hij vindt Maastricht een prachtige
stad, maar gaat toch niet op kamers. De geborgenheid thuis in Belfeld en zijn eigen zolderkamer wil hij
niet kwijt. Op de academie maakt hij kennis met de
computer. Dat biedt toekomstdromen.
Door een samenloop van omstandigheden, een zeperd van een uitnodiging aan zijn moeder voor de
eindexamenexpositie, komt hij in contact met een
copyshop in Heerlen die met Apple-apparatuur
werkt en waar hij een meer bij de gelegenheid passend en mooie vervanger van die uitnodiging weet
te maken. Zodanig dat een bedrijf, dat zijn product
gezien heeft, hem onmiddellijk een baan aanbiedt.
In die tijd lagen de banen niet voor het grijpen, bovendien was dit iets waar hij graag mee verder wilde,
dus was de beslissing gauw genomen. Dit bedrijf
helpt hem ook bij de aanschaf van een kwalitatief
hoogwaardige Apple computer. Hij weet zich dan te
ontwikkelen tot specialist in 3D-animaties en maakt
werk dat opzien baart en waarmee hij aan de weg
timmert. Midden jaren negentig, inmiddels in Venlo
wonend, ontmoet hij Niek met wie hij in 1998 trouwt.
Albert, die na zijn studententijd niet meer veel aan
tekenen is toegekomen, keert - min of meer bij toeval - op zijn tekenschreden terug. Als Niek in Eindhoven schilderbenodigdheden gaat kopen steekt bij
hem de drang om te gaan tekenen de kop weer op.
Hij koopt er een schetsboek, enkele kleurenmarkers
en een fineliner. Het perfectionisme in hem moet hij
uit zijn hoofd zetten. Hij mist de spontaniteit in zijn
tekenen. Weg met dat perfectionisme, denkt hij en
besluit gewoon weer te beginnen. En de dag erna
gaat hij aan de slag. Na dertig jaar is hij zijn vaardigheid kwijtgeraakt, maar hij wist dat het al doende
vanzelf zou terugkomen. Hij wil een vast onderwerp
en omdat vooral architectuur iets is wat hem boeit,
gaat daar zijn gedachte naar uit. Als hij dan op Facebook een foto ziet van “Venlo wie ut vruuger waas”
weet hij wat zijn onderwerp zal zijn. Hij wandelt veel
door de stad en ziet op zijn pad veel interessante
stadsgebouwen. Daar gaat hij mee aan de slag. Hij
fotografeert de gebouwen die hij interessant vindt
en werkt die vervolgens thuis uit. Als eerste zet hij
met de fineliner in zwart het geraamte op en kleurt
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dit daarna in met de kleurenmarkers. Hij gebruikt
daarbij veel kleurschakeringen en alhoewel alles
heel losjes getekend is, zijn de onderwerpen altijd
heel herkenbaar. Een tekening moet losjes zijn, ze
moet snelheid en ritme hebben. Zijn tekeningen
worden een groot succes op Facebook en Instagram. De House sketcher is geboren. Op Instagram
heeft hij inmiddels zo’n 50.000 volgers. Albert wil
graag, met het opnemen van enkele tekeningen van
Belfeldse objecten, iets eigens geven aan dit verhaal.
Hij is nu zo’n vijfentwintig jaar weg uit Belfeld en ik
ben benieuwd hoe hij nu - wat meer op afstand naar Belfeld kijkt. Hij vindt dat het gezicht van het
dorp duidelijk meer uitstraling heeft gekregen, maar
dat het vertrouwde beeld zoals hij zich dat uit zijn
jeugd herinnert uit zicht is geraakt. Mensen leven
nu meer in hun eigen wereldje, kennen elkaar nog
wel van het praatje aan de schoolpoort, maar daar
houdt het vaak bij op. Het is minder een eigen gemeenschap geworden. Maar dat is helaas ook een
teken van deze tijd.
Terugkijkend besluit Albert zijn verhaal met te benadrukken hoeveel hij aan zijn moeder te danken
heeft. Ze heeft hem steeds alle ruimte gegeven om
zijn eigen weg te gaan en hem steeds gesteund en
gefaciliteerd waar dat nodig was. Daar is hij haar
dankbaar voor.
Paul Niessen
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…
De h obby v an

Roel op het Veld

Kedeng-Kedeng- van treintje spelen tot internationaal machinist en restaurateur
Kedeng-kedeng-kedeng! Menig persoon schrikt
zich bijna dood wanneer men onder de Belfeldse
spoorbrug (d’m Boag) loopt en er op dat moment
een trein overheen dendert. Menig Belfeldenaar
stoort zich aan dat geluid. Maar voor Roel klonk het
als muziek in de oren. Hij woonde in zijn kinderjaren aan de Stationstraat. De treinen kwamen bijna
langs de voordeur. Als klein jongetje was hij geobsedeerd door treinen. Hij speelde niet alleen met de
bekende treintjes van Märklin, maar verdiepte zich
ook in de diverse treinen en de techniek daarachter.
Van stoommachines tot dieselmotoren, seininstallaties, wagentechniek etc. Zijn verzameling treintjes
had hij een aantal jaren geleden verkocht aan een
vriend, maar hij kon ze onlangs weer terugkopen.
Nu pronken ze in een vitrinekast in zijn nieuwe woning in Belfeld. De Belfeldse conducteurs en machinisten (Peter Konings en Frits Kierkels) kende
Roel al. Dus stopte soms zomaar een trein voor de
deur en kreeg Roel een mooi speldje. In deze tijd
onvoorstelbaar, dat kan niet meer. Ook mocht Roel
wel eens mee ‘voorin’ bij de machinist, zogenaamd
een trein besturen. Dat was kicken voor de kleine
Roel! Zijn ouders hebben een elektrotechnisch
bedrijf in Belfeld. Maar elektronica en domotica:
daar had Roel niet veel mee. Zijn andere hobby is
(elektrische) gitaar spelen. Zo speelde hij ooit in de
Belfeldse bluesband The Old Socks, maar dat terzijde. Roel ging werktuigbouwkunde studeren en
liep stage bij Voith Rail Services en NedTrain Eindhoven. Zo kreeg hij weer met spoor en treinen te
maken. Na de opleiding werktuigbouwkunde kreeg
hij de kans om bij het Scheepvaart en Transport
College in Rotterdam de opleiding tot treinmachi-
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nist te volgen. Roel kreeg tijdens de opleiding al een
deeltijdbaan bij zijn huidige werkgever (DB Cargo)
als wagenmonteur. Vervolgens trad hij na zijn opleiding daar in dienst als machinist. Als rangeermachinist eerst op locatie Chemelot Geleen en later
op de locatie Venlo. In 2016 volgde hij de opleiding
tot internationaal machinist. Daardoor rijdt hij veel
in Duitsland. Onlangs volgde hij de opleiding tot
mentormachinist. “Ik vind het leuk om jongeren en
nieuwe collega’s te begeleiden en wegwijs maken
op het spoor”, aldus Roel. Zijn grootste hobby is
echter toch wel het restaureren van oud spoorwegmaterieel. “Zo kan ik mijn technische kennis en de
lastechniek op peil houden”, zegt Roel. In 2008
begon hij met dit vrijwilligerswerk in de museumloods oftewel de voormalige wagenwerkplaats van
de NS in Blerick. In deze loods werkt een twaalftal
vaste vrijwilligers iedere zaterdag en soms ook op
een andere dag aan historisch spoorwegmaterieel.
Die vrijwilligers komen uit alle delen van het land.
Uit Delft en Dordrecht en eentje uit de Achterhoek,
komen ze naar Blerick om hun hobby uit te voeren.
Het clubje dat werkzaam is in de museumloods Blerick, maakt deel uit van de vrijwilligersorganisatie
van zo’n 100 personen van het Spoorwegmuseum
in Utrecht. Het merendeel werkt in Utrecht in het
Spoorwegmuseum zelf. Roel komt er vaak samen
met Hay van Rhee, 74 jaar oud en woonachtig in
Belfeld. Hay komt uit Tegelen en weet ontzettend
veel van de oude smalspoortreinen, die tientallen
jaren de Tegelse kleitransporten hebben verzorgd
van de kleigroeven naar de keramische fabrieken.
Er staat er nog een als monument opgesteld bij kasteel de Holtmühle in Tegelen. In de museumloods in
Blerick staat de wisselcollectie van het Spoorwegmuseum, alsmede veel materieel dat nog gerestaureerd moet worden. Ook staat er materieel dat dient
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als onderdelenleverancier om het rijdend materieel
ook rijdend te houden! Iedere zaterdag is Roel daar
aan het slopen, sleutelen, lassen, bouwen, repareren etc. Ik mocht een dagdeel daar aanwezig zijn.
Als leek is dat erg interessant. Enorm groot zijn de
treinen, als je ze van zo dichtbij ziet. Heel wat anders dan vanaf een perron. Jammer genoeg is het
gebouw voor publiek niet toegankelijk. Hier is voor
de liefhebber nogal wat erfgoed te zien. Ik moest
meteen denken aan vroeger, met name aan het
Duitse tv-programma Eisenbahn Romantik. Wist u
overigens, dat deze werkplaats al vanaf 1890 hier
staat? In de tijd dat er in Zuid-Limburg nog kolen
uit de bodem werden gehaald, werden hier de kolenwagens onderhouden en gerepareerd. De werkplaats heeft Blerick als dorp groot gemaakt. Later
werden hier de koelwagens (Interfrigo) schoongemaakt (het ijs moest worden uitgekapt).
De loods wordt nu ongeveer 20 jaar gebruikt door
de vrijwilligers als restauratieruimte en opslag. De
loods zelf is opgenomen in het monumentenregister en is daarmee het grootste stukje industriële
erfgoed van Nederland. Iedere vrijwilliger heeft zijn
eigen deskundigheid. Roel is vooral bezig met metaal. Maar ook al heb je geen kennis van treinen,
vrijwilligerswerk hier kan altijd, al is het maar helpen
met schuren en slopen etc. Het restaureren van een
locomotief vergt veel tijd. Zo’n 3 tot 5 jaar met gemiddeld 5 personen. Vaak is er in de loop der jaren
van alles aan een trein veranderd. Andere koplampen (frontseinen), andere kleurstelling of interieur.
Of er is veel stuk. Zo’n trein wordt helemaal gestript
en daarna weer opgebouwd. Geprobeerd wordt de
treinen zoveel mogelijk in de originele staat terug te
brengen. Zo staat er een met grijze kleur van voor
de oorlog uit de jaren 30. Een zgn DE 3 (diesel 3).
De elektrische bekabeling is nog met linnen geïsoleerd… Maar hier gaat men niet meer aan beginnen,
deze trein vergt gewoon te veel werk. “Deze staat
meer voor de opslag en expositie”, vertelt Roel.
Een andere trein waar ik bewondering voor had,
is de oude rangeerlocomotief, een zgn. Sik of Locomotor. Deze wordt veelal van buitenaf bediend.
Je hangt dan min of meer aan de buitenkant van
de trein. Je moet behoorlijk buiten op de mechanische rem trappen om deze locomotief tot stilstand
te krijgen. Enkele vrijwilligers zijn bezig aan een Mat
’36. Dit treinstel staat al langer stil, in afwachting
van een revisie, dan dat het ooit bij de NS in actieve
dienst is geweest (ruim 40 jaar). Al het werk moet
nu dus worden uitgevoerd aan de hand van 70 jaar
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oude tekeningen en voorschriften, die gelukkig wel
bewaard zijn gebleven. Roel is zelf bezig aan een
rangeerlocomotief, die in heel Nederland actief was
vanaf vlak na de 2e wereldoorlog tot en met eind
jaren ’90. De locomotief wordt teruggebracht in de
staat, waarop ie in de jaren ’60 actief was in de Rotterdamse haven (de zgn. Feijenoord kleurstelling:
groen met een zwart-gele schrikband rondom. Vanaf dat Roel hier vrijwilligerswerk doet, heeft hij aan
ongeveer 3 treinen meegewerkt en weer rijvaardig
gemaakt. Het mooie van deze treinen en locomotieven is, dat er veel oude, maar toch simpele techniek in zit, geeft Roel aan'. Niks met computers,
etc. Als de meters bewegen, de lampjes branden,
de dieselmotor wordt opgestart met alle stank en
rook van dien en het zgn. dodemansvoetpedaal beweegt, dan glundert Roel. We kunnen vertrekken.
Roel heeft ook helemaal zelf zijn oude Landrover
gerestaureerd. Dat is een pronkstuk geworden.
Daar zie je er maar één van in Belfeld en omgeving.
Mocht dit artikel je interesse hebben gewekt, ga
dan eens naar het Spoorwegmuseum in Utrecht.
Daar staan pronkstukken van treinen, die mogelijk
ook in Blerick zijn gerestaureerd. En misschien een
tip voor degene die nog niet weet wat hij wil worden. Volgens Roel is er een groot tekort aan machinisten. Je kunt met 18 jaar nog niet in het bezit zijn
van een rijbewijs, maar toch al machinist zijn op een
trein!
Hebt u, of kent u iemand met een leuke hobby? Tip
de redactie en we maken er een leuk verhaal van.
Mat Hendrix
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De Kleine Hoeve

Op initiatief van de aanwonenden van de
Reuverweg is, door middel van een naam en
informatiebord, de eeuwenoude naam Kleine
Hoeve weer in ere hersteld.
Deze naam was niet alleen voor het gebied, maar
ook voor de toenmalige boerderij. Op het zandpad tussen de woningen Reuverweg 13 en 15, de
vroegere Patersweg, is een bord geplaatst zodat
wandelaars geïnformeerd worden over de oude
boerderij die achter de huidige woningen lag. Samen met de al eerder geplaatste zitbank aan de
doorgaande weg is dit een mooie aanvulling voor
de vele (toeristische) fietsers en wandelaars, die
dagelijks passeren. De aanwonenden hebben
veel hulp gekregen van de familie van Tegelen. De
zwart/wit foto is afkomstig van Jos van Tegelen.
Jos Wolbertus
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Lef hebben in coronatijd
Lef hebben in coronatijd, daar bedoel ik niet
mee, zonder mondkapje in Duitsland een tankstation binnen gaan. Ook niet in een café de
polonaise met elkaar lopen en zingen. Nee, ik
bedoel ‘ondernemen in een moeilijke tijd’. Zoals
onze jonge dorpsgenoot Koen Reijers.
Ik trof Koen op een van zijn vaste standplaatsen
in Venlo bij ‘t Superweike in Belfeld. Koen: “Eigenlijk liep ik al langer met de gedachte rond om
iets voor mezelf te beginnen, zzp’er dus. Maar ja
... wat? Ik werkte als kok in een restaurant. In de
horeca liep het bij veel zaken al vóór de coronatijd
slecht. Door het rondwarend coronavirus ging alles op slot met alle gevolgen van dien. Tja, voor mij
betekende dat helaas ontslag. Plotseling sta je dus
op straat met een redelijk ‘vers’ koksdiploma. Je
komt in deze moeilijke tijd nergens aan de bak oftewel aan de kookpot. Gelukkig woon ik nog thuis.
Ik heb internet afgespeurd en ik kon in Rotterdam
een 2 of misschien wel 3e hands zelfgemaakte ijscokar op de kop tikken. Ja ijsboer, dat leek me wel
wat. Met pa zijn auto dat karretje opgehaald. In mijn
enthousiasme niet verder gedacht aan wat er allemaal bij komt kijken. Verzekeringen, inschrijven bij
Kamer van Koophandel, btw-nummer aanvragen
bij de belastingdienst, gemeentelijke vergunning
aanvragen om te mogen verkopen op straat, etc.
Gelukkig hebben mijn ouders me hierbij geweldig
geholpen. En dan niet het minst belangrijke: een
goede ijsboer vinden! Dat is gelukt. Ook nog no-
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dig: een extra diepvriezer voor het bewaren van het
verse ijs. Samen met familieleden heb ik de ijscokar opgeknapt en laten stickeren. Natuurlijk kon ik
de auto van mijn ouders niet blijven gebruiken. Van
mijn laatste spaarcenten heb ik een oude trekauto
gekocht en in orde gemaakt: IJSKO ENZO is geboren (ijsKOENzo). Ik verkoop alleen de bekende
(standaard) ijsbolletjes. Ik ben immers geen rijdende ijsco-lunchsalon!”
Dat Koen inmiddels al meer bekendheid heeft gekregen, heb ik gemerkt. Kinderen en volwassenen
staan al te wachten bij zijn stopplaatsen. Zijn vaste
plek in Belfeld is op woensdagmiddag bij ‘t Superweike. Gelukkig hebben de warme tropische dagen
hem flink geholpen. Nu de winterperiode nog doorkomen… Maar daar denkt Koen ook al over na. Lef
heeft hij in ieder geval! Veel goede ondernemers zijn
per slot van rekening vaak met niets onder aan de
ladder begonnen …
Mat Hendrix
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Team Incluzio Sociale Basis stelt zich voor.
Op 1 april 2020 is Incluzio in Venlo gestart onder
de naam Incluzio Sociale Basis Venlo. Met zes
Teams Sociale Basis geeft Incluzio samen met
professionals, stagiaires, vrijwilligers, bewoners
en partners vanaf die datum vorm aan de sociale basis in Venlo. De sociale basis bestaat onder
andere uit open inloop, wijkteams en informatie
en adviespunten. Incluzio staat voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Om
dat te bereiken, ondersteunt de organisatie mensen die daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zodat zij zelf hun leven kunnen inrichten
en leiden zoals zij het zelf willen. Dát is het doel.
Incluzio staat midden in de buurt en biedt hulp en
dienstverlening in leven, werken en wonen.
Wie doet wat?
•	
De Teamcoach: faciliteert en coacht het team
om zo effectief en zelfstandig mogelijk de doelen te bereiken om van iedere buurt een betere
buurt te maken.
•	
Jongerenwerker: begrijpt de leefwereld van
de jongeren en sluit aan op de behoefte van
jongeren als vraagbraak, bruggenbouwer, vertrouwenspersoon en buurtpedagoog. Jongeren
krijgen de kans om mee te doen, hun talenten
te ontdekken en te ontwikkelen en het maximale uit zichzelf te halen. Samen is het motto.
•	
Mantelzorgcoach: begeleidt en ondersteunt
mensen die vrijwillig en onbetaald zorgen voor
een naaste in zijn/haar omgeving, denk aan familielid, partner, vriend(in), kennis of buurman
(-vrouw). Men doet dit minimaal 4 uur in de
week en 3 maanden lang.
• Buurtcoach: aanspreekpunt voor mensen in
de wijk die ondersteuning nodig hebben bij het
opstarten van een initiatief. Bevordert samen
met de inwoners de sociale binding in de wijk.
• Participatiecoach: Ondersteunt en coacht inwoners bij het vinden van een participatieplek,
werk, vrijwilligerswerk, school of dagbesteding.
De coach ondersteunt de inwoner o.a. bij het
ontdekken van de kwaliteiten en mogelijkheden.
• Maatschappelijk werker: begeleidt mensen
met problemen in hun psychosociaal functioneren, zodat deze mensen weer zelfstandig
kunnen meedoen aan de maatschappij.
•	
Budgetcoach: stelt samen met betrokkene een
budgetplan op, afgestemd op de persoonlijke
situatie. Samen wordt gekeken hoe financiële
problemen opgelost kunnen worden.
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•	
Seniorencoach: begeleidt ouderen bij thema’s
die aan de orde komen bij het ouder worden.
• Begeleider dagbesteding: organiseert samen
met vrijwilligers passende activiteiten voor bewoners met als doel een zinvolle en plezierige
dagbesteding.
Vragen? Neem contact op met ons! Incluzio is er
voor u.
Open inloop ’t Prônk-eppelke,
Pronkhof 21, 5951 CW Belfeld
•	Maandag t/m donderdag warme maaltijd 12.00
– 13.30 u., kosten € 7,50 per maaltijd. Betaling
kan per maaltijd (contant of pin) of consumptiekaart (10 x € 7,50). De maaltijden bestaan
uit soep, sla, appelmoes, hoofdgerecht en een
toetje. Er wordt met verse producten gewerkt
van lokale leveranciers.
•	Maandag 10.00 u. gym/yoga in de stoel met
koffie erna, kosten € 1,00
•	Dinsdag 14.00 u. – 16.30 u. jeu de boules met
koffie erna, kosten € 1,00
•	Woensdag 14.00 u. – 16.30 u. gym in de stoel
met koffie erna, kosten € 1,00
•	Vrijdag en zondag Burgerinitiatief, kosten alle
maaltijden € 7,50.
’t Prônk-eppelke zoekt vrijwilligers voor
het koken, helpen in de keuken, spellen en
gezelschap houden. Iets voor jou?
Neem dan contact op met Iwona Schenk:
openinlooppronkeppelke@incluzio.nl of
bel met 077-4753269.
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Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt om een vervangende
Coach Open Inloop te vinden tijdens de vakantieperiode. Derhalve
is ’t Prônk-eppelke van 21 september t/m 1 oktober voor alle Open
Inloop activiteiten gesloten. Ook de warme maaltijden, hoe gewild
en nodig ze ook zijn, worden helaas niet klaargemaakt voor de
bezoekers. De sluitingsperiode wordt gebruikt om de vloer in het
gehele gebouw te renoveren en extra schoonmaakwerkzaamheden
te verrichten.
Vrijdag en zondag worden de warme maaltijden wel geserveerd.
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KOM.MIJN

Zomerschool in Belfeld

Net voor de zomervakantie kreeg basisschool
KOM.MIJN bericht dat de aanvraag voor subsidie die ze gedaan had bij het ministerie, goedgekeurd was. Van de subsidie kon een speciaal
programma worden ingezet, gericht op taalontwikkeling en wetenschap en technologie
middels onderzoekend en ontwerpend leren.
Dit extra, gratis programma is vervolgens
aangeboden aan alle kinderen van de huidige
groepen 4 t/m 8.
Ook de andere vier scholen uit cluster Tegelen-Belfeld van stichting Kerobei (sbo de Lings, bs PassePartout, bs St. Jozef, bs de Schalm) hebben dit
programma aan kunnen bieden. Ruim 100 kinderen,
verdeeld over drie locaties volgen op dit moment het
programma.
Bij KOM.MIJN praten we over de zomerschool. In de
vakantie, op vrijdag 14 augustus is de eerste groep
begonnen. Enthousiast, maar ook een beetje zenuwachtig kwamen de kinderen de school binnen. Zij gingen meteen een hele dag aan de slag. Dit gebeurt aan
de hand van thema’s en projecten waarbij kinderen
onderzoekend en samenwerkend leren. Ze leren hier
ook innovatieve technieken toe te passen. Denk aan
het maken van een documentaire via green screen
(uitleg staat verder), het bouwen en programmeren
van robots of het maken van een podcast. Taalvaardigheid is een tweede aspect, dat deel uitmaakt van
het traject. Er is ruime aandacht voor de woorden-
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schat, mondelinge taalvaardigheid, presenteren en
leesvaardigheid. Daarnaast gaan leerlingen ook aan
de slag met creativiteit, mediawijsheid en digitale geletterdheid. Het is een leuke, uitdagende manier van
leren en enorm leerzaam.
De eerste twee dagen van het traject vielen zoals
gezegd al in de zomervakantie. Het vervolg is de komende maanden op een aantal woensdagmiddagen.
De eerste dagen hebben de kinderen gewerkt met
Lego WeDo. Met deze constructieset leren kinderen
op een ludieke manier de eerste programmeervaardigheden. Er werden slakken gebouwd, die vervolgens geprogrammeerd en op afstand via een iPad
bestuurd werden. Er werd zelfs een race gehouden.
Een andere opdracht was het maken van een stopmotion film. Dat is een filmpje, dat je maakt door
honderden foto’s te maken met steeds een kleine
verandering. Door deze foto’s vervolgens achter elkaar te zetten en versneld af te spelen, ontstaat er een
korte film. Menigeen kan zich wellicht iets dergelijks
van vroeger herinneren. Op een blocnote steeds een
streepje in een andere positie zetten. Als je dan de
pagina’s snel achter elkaar liet ‘wapperen’, zag je ook
een soort filmpje. Heel primitief dus... Dan is hetgeen
de kinderen doen vele malen leuker.
Verder waren er ook de green screens waarmee de
kinderen aan de slag gingen en de VR- brillen. Met de
green screens kun je zelf een achtergrond bedenken
of zoeken, die bij je presentatie of verhaal past. Groen
is een kleur die niet in het menselijk gelaat voorkomt
(als het goed is). Als je de computer opdracht geeft
om de groene kleur te verwijderen, krijg je een transparante achtergrond. Daarmee opent zich een wereld
vol nieuwe mogelijkheden. De kinderen zijn hier volop
mee aan het experimenteren. Ook de VR-brillen wa-
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ren natuurlijk superinteressant. Met zo’n VR-bril (en je
telefoon of tablet) kun je zelf eens een acrobaat zijn of
meerijden in een echte Formule 1 auto. Of in 360 graden alles bekijken: van achtbanen tot het strand op
Bali en zelfs bungeejumpen zonder alle gevaren. Een
aantal kinderen heeft een tour gemaakt door voetbalstadions.
Kinderen die deelnemen aan de zomerschool leren
met en van elkaar. Een van de manieren die hiervoor
gebruikt worden is de SOLE-methode (Self Orga-

Heropening prikpost Belfeld
Sinds 4 september is de prikpost in Belfeld heropend. De prikpost werd vanwege het coronavirus tijdelijk gesloten. De Belfeldse prikpost is verplaatst van 't Prônkeppelke naar De Hamar. De
prikpost in De Hamar is geopend op dinsdagen
van 9.30 tot 10.15 uur, op woensdagen van 8.00 tot
9.00 uur en op vrijdagen van 9.00 tot 9.30 uur. Er is
dus geen prikpost meer in 't Prônkeppelke.
De prikpost is toegankelijk voor patiënten zonder
corona-gerelateerde klachten. Indien patiënten
corona-gerelateerde klachten hebben, kunnen zij
terecht bij de prikpost in VieCuri Venlo. Er wordt gewerkt conform de richtlijnen van het RIVM. Omdat
de wachtruimtes beperkt zijn, heeft iedere priklocatie een maximaal aantal zitplaatsen. Op het moment dat alle zitplaatsen bezet zijn, is het verzoek
om op een later moment terug te komen of naar
een andere priklocatie te gaan.

nised Learning Environment). De kinderen krijgen
een uitdagende opdracht, werken daar in een groepje
aan en hebben toegang tot alle kennis op het internet.
Deze methode is bedacht door professor Sugata Mitra, wellicht bij sommigen bekend van het ‘hole in the
wall’-project in India. Zeker de moeite waard om eens
te bekijken. Vervolgens maken leerlingen een presentatie en delen hun bevindingen met elkaar. Zo hebben
ze een presentatie gemaakt over het zonnestelsel,
onderzocht waarom we in Nederland geen bergen
hebben en waarom bruin, grijs en zwart niet in een
regenboog voorkomen.
Duizelt het u al een beetje? Nou, mij ook. Het is waanzinnig leuk om te zien hoe snel kinderen dit allemaal
oppikken, hoe hongerig ze zijn om meer te leren en
meer te willen weten. KOM.MIJN gaat nog even door
met de zomerschool. De kinderen krijgen in totaal 30
lesuren aangeboden. Er komt nog een tweede subsidieronde. Aan het enthousiasme van de kinderen te
zien, is het misschien wel een goed idee om dit programma nogmaals aan te bieden…
Anouk van Lierop, directeur bs KOM.MIJN

Gedicht: Moestuin
Vroeger twijfelde ik of ik me na mijn dood
Moest laten begraven of cremeren,
Maar sinds ik weer een moestuin heb.
Neig ik meer naar composteren.
Ik leef dan nog een tijdje voort als mest
En voed de plantjes met mijn sappen,
Met mij als mest groeit alles opperbest
En krijgt niets de kans om te verslappen.
Wat doet as in zo’n geval? Niets!
Het ligt daar maar te liggen en verwaait.
Je krijgt het in je ogen bij het spitten.
Met WK’s compost heb je iets
Wat je tuintje opfrist en verfraait,
En: het blijft niet aan je schoffel klitten.
Willem Kurstjens
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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
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• 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
• St. Urbanusparochie
077 - 373 15 79
Inloopspreekuur iedere maandag- en vrijdagmiddag 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
• Open Inloop ’t Prônk-eppelke 077 - 475 32 69
Pronkhof 21, 5951 CW Belfeld. www.openinlooppronkeppelke@incluzio.nl
Informatie & Advies: iedere donderdag 10.00 - 12.00 u.
Incluzio Sociale Basis
088 - 298 76 53
www.incluziosocialebasis.nl
Dorpsraad Belfeld: dorpsraad@belfeld.nu

Wijkcoördinator:
René Janzen,
tel. 077 - 359 69 39
r.janzen@venlo.nl

Internet:

www.belfeld.nu

Realisatie:

Drukkerij Knoops B.V.

