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BESTE
DORPSGENOTEN,

en dan is het december 2020. De
laatste maand van een, zachtjes uitgedrukt, erg bijzonder jaar.
Het jaar in één woord samengevat:
corona.
Over dat virus is ontzettend veel gehuild, geschreven, gepraat, gescholden, gedemonstreerd, zin en onzin
verkocht. Feit is, dat het virus de hele
wereld heeft ontwricht en met de neus
op heel wat feiten heeft gedrukt. Er is
een gespleten samenleving ontstaan.
Het naar elkaar luisteren is moeilijker
geworden, feiten en meningen lopen door
elkaar, zin en onzin vechten om de boventoon,
enz. Het wordt dus hoog tijd voor een nieuwe start…
Nog even en dan beginnen we aan het jaar 2021. Zoals het er
nu naar uitziet een minder lawaaierige start van een nieuw
jaar. Wordt 2021 dan een jaar van hoop? Hoop op een goed
werkend vaccin, hoop op een samenleving die naast elkaar
gaat staan i.p.v. tegenover elkaar, hoop op voorzichtige stappen naar een weer wat normale situatie, hoop op een noodzakelijke, andere aanpak van onze maatschappij, hoop op…
Helaas heeft corona ook de redactie bezocht. Lees de column. Desondanks is het toch weer gelukt om een Dorpskrant samen te stellen met artikelen, die de moeite waard
zijn om te lezen. In Belfeldenaren uitgevlogen komt Rob
Hodselmans aan het woord. Er is een bezoek gebracht aan
plaatsgenoot Geert Goossens. Na ruim 40 jaar lesgeven
heeft die zijn krijtjes en digibord opgeborgen. In Belfelds historie vertelt Jeu Gingter over zijn carrière als Bekende Belfeldenaar. Iedereen kan ook lezen dat de Dorpsraad, ondanks
alle beperkingen, absoluut niet stil heeft gezeten. Marjan
Peeters laat ons kennismaken met haar bijzondere hobby.
Ook zetten we de schijnwerpers weer op een sportclub: BVC
Holyoke. KOM.MIJN neemt ons mee in de vieringen van deze
maand.
Veel leesplezier!
Stan van der Velden
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Vreej öm te keze?
Op L1 tillevisie zeen ich ein reportage euver de introductie van de tentoeënsjtelling ‘Machtige Maas’ in ‘t
Limburgs Museum aan de Keulse
Paort in Venlo. Det liek mich interessant, dao wil ich waal haer. Ich
kees d’r veur dit den te besjrieve in deze column.
Frans Pollux dae de introductie verzörg, haet ’t euver ein tentoeënsjtelling die de toesjouwer ‘ónderdómpelt in de rivier die Limburg gemak
haet’. Frans vertelt euver de veer gezichte van de Maas die dao te zeen
zien: de Maas as Muze, de Maas as
Mónster, de Maas as Moordenaer en
de Maas as Mooder. Beej ’t beeld van
de Maas as Mooder, dink ich now wir
aan d’n tied det ich in de jaore 60 op
’t Thomascollege in Venlo zoot. As ich
langs de Maas fietsde, reej ich naeve
de have. Dao loog ‘de Mooder Maas’,
ein legendarisch aad sjeep, ich zeen ’t nag ligge.
Rob Hodselmans, eine echte Belvendse jóng, bliek
ein van dees veer thema’s oet te beelde. Ich heb
begrepe det hae ’t sjtuw- en sjloezecomplex van
baove oet luuet zeen. Ouch fillemde hae ziene pap
en zien dochter zjwummend in de Maas. Now weit
ich zeker det ich d’r veur kees die tentoeënsjtelling
te bezeuke.
In ’t begin van november kómme nieje maotregele
van de regering öm ‘t Covid-19 virus ein halt toe te
rope. En wat bliek, de musea gaon veur eine bepaolde tied toe! Pfff, det virus beheers de samelaeving
op ein waal erg dwingende wies.
Ömdet d’r in november vuuel op miene agenda
sjteit, bön ich nag neet nao ’t Limburgs Museum
gegaon. Ich ken veurluipig neet gaon kieke nao
eine sjwummende Jan Hodselmans… Ich heb efkes niks te keze!
Op de tillevisie is d’r de waeke naodet de regering ónger angere de sjloeting van de musea had
aangekóndig, get minder aandach veur ’t Covid-19
virus. Amerika geit eine president keze. Wat ein
theater!
’t Liek aaf en toe wir op ’t Wilde Weste. D’r zien
Amerikane die met ein pistool in de bóksereem ein
sjtum oet gaon bringe. Zeej neume det vreejheid.
Det beeld pas gans beej de zittende president
dae d’r van euvertuug is, de kómmende veer jaor
in ’t Witte Hoes te woeëne. Erg euvertuug van zich-
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zelf met behuuerlijk narcistische trèkke. Eigelijk ein
van de kenmerke van eine dictator. Ein vergelieking
met bepaolde leiders die ich heej neet heuf te neume is sjnel gemaak. Allemaol manne die veural van
zich zellef haaje en meine det alles allein maar öm
eur dreijt. Gewuuene minse zien veur dees leiders
neet in tel. Zeej perke de vreejheid van de bevólking van eur lank behuuerlijk in, zeej bepaole wat
gebeure mót en dölde veural gèn taegesjpraok. Die
minse meuge neet keze.
In Nederland meuge weej bliej zien det weej heej
gèn las van eine dictator hebbe. Weej meuge vreej
keze en kenne gelökkig zègke wat we wille.
Maar, ’t coronavirus bepaolt op ’t ougenblik waal
ein groeët deil van ‘t dagelijks besjtaon. Ouch beej
ós.
Met get klachte van ein ieërder opgeloupe lóngóntsjtaeking kump mien vrouw beej de dokter. Veur
de zekerheid wuuert eine coronatès gedaon. Dae
bliek positief te zien! Heej hebbe weej neet veur
gekaoze… Ouch ich heb get vage klachte en
kees d’r veur mich te laote teste. Ouch positief.
Wie vreej ich mich ouch veul, soms heb ouch ich
toch niks te keze…
Jan Peeters
P.s. Lastig om het dialect te lezen? Kijk dan op
www.belfeld.nu voor de versie in het Nederlands.
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Verjonging bij BVC Holyoke
BVC Holyoke is enorm aan het verjongen!
De aanwas van jonge leden was in 2019 explosief. Inmiddels is een op de vijf leden jonger dan
twaalf jaar. In 2018 telde de club nog 27 leden
jonger dan 12 jaar, nu zijn dat 46 leden: een
groei van ruim 70 procent. De club heeft ook
nog ruim 30 leden in de categorie van 12 t/m
18 jaar. Bij Holyoke is een op de drie jeugdlid.
Aukje Zegels is een van de jongste volleyballertjes: ‘Volleybal bij Holyoke is leuk, omdat je dan
leert met de bal te spelen. En je kunt er met je
vriendinnen samen zijn. ‘
Bovenstaand artikel is december 2019 op onze
website en social media geplaatst. Ik kan met trots
zeggen, dat het aantal jeugdleden nog steeds stijgt.
Op dit moment heeft onze vereniging maar liefst 76
jeugdleden en er blijven aanmeldingen binnenkomen. Onze jeugdafdeling bestaat uit verschillende
teams. Je kan vanaf 3 jaar starten bij onze supermini’s, een oud initiatief waar weer met succes nieuw
leven in is geblazen door onze jeugdcommissie. Na

de supermini’s stroom je door naar een niveauteam.
Deze niveauteams zijn verdeeld van niveau 1 t/m 6.
Het idee is, dat je stap voor stap het volleybalspel
leert. Je begint met vangen en gooien en eindigt met
het serieuze spel. Na de niveauteams stroom je door
naar de C en uiteindelijk naar de B. Daar leer je dan
het spelletje spelen, zoals de senioren het doen.
De groei is te danken aan een enorme inzet van
trainers, coaches en vrijwilligers voor de jeugd. Zij
brengen de sport met enthousiasme over aan de
kinderen, zodat deze kinderen weer vriendjes/vriendinnetjes meenemen naar een training. De kinderen
nemen ook enthousiaste ouders mee, deze zijn zelfs
zo enthousiast dat ze zelf trainer/coach worden bij
een team.
Jaarlijks bezoeken veel kinderen ons populaire
Kerstmixtoernooi. Dit toernooi vindt gewoonlijk
plaats tussen kerst en nieuwjaar. Op deze dag kunnen ook kinderen, die geen lid zijn van onze vereniging proeven aan de volleybalsport, maar tevens
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ook proeven van de gezellig sfeer die in onze vereniging hangt. Dankzij onze enthousiaste trainers en
coaches, die elke week klaar staan in de zaal, blijven
de kinderen plezier hebben tijdens een training of
wedstrijd.
Het seizoen start met een jeugdkamp.

Dit wordt steevast in het laatste weekend van de
zomervakantie georganiseerd. Helaas is dit kamp,
zoals zoveel bijeenkomsten, het afgelopen jaar niet
door kunnen gaan vanwege corona. Een enthousiaste groep seniorenleden bedenkt de meest uiteenlopende thematische activiteiten voor onze jeugdleden. Kortom een weekend vol lol en plezier. Onze
club bestaat dit jaar 45 jaar en over 5 jaar gaan we er
een knallend jubileum van maken. Met plezier kan ik
benoemen dat er zelfs leden bij zijn, die al die 45 jaar
lid zijn van onze vereniging. Het voelt voor mij als
een grote familievereniging.
Gelukkig hebben wij niet lang stil hoeven zitten toen
de sporthal gesloten werd, doordat corona op ons
pad kwam. Wij hebben met de jeugd, later ook met
de senioren, lekker buiten kunnen volleyballen op
het terrein van Broederschap Sint Urbanus. Met een
aantal aanpassingen gaan we, ook tijdens deze coronatijd, er een fantastisch seizoen van maken.
Willen jullie een keer bij een training komen kijken,
op onze website staan de trainingstijden per team
genoemd. Misschien dus tot ziens bij onze mooie
sportvereniging.
Met sportieve groet,
Jacky van den Bongard – Smeets,
voorzitter BVC Holyoke
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B e l f e l de n a re
ui tge v lo ge n …
’Hij heeft Het Oog en dat beziet de wereld
uitermate gevoelig en secuur.
Zijn beelden kunnen je echt veroveren.
Met hem samenwerken, dat is 1+1=3.
De keuze om zijn lens ergens op te richten is
altijd sensitief en volstrekt origineel.
Je wordt verrast door zijn beelden en dat is
precies wat een cameraman moet doen.‘
Wilfried de Jong,
theatermaker, televisiemaker, schrijver.
De woorden gaan over onze oud-dorpsgenoot Rob
Hodselmans, cameraman en regisseur. Wanneer
we terugdenken aan de succesvolle en ontroerende documentaire Nao ’t Zuuje, die voor vastelaovend 2018 zijn première had en landelijk uitgezonden en geprezen werd, heeft menigeen ontdekt dat
onze oud-dorpsgenoot daar de maker van was. De
documentaire over verbinding en verbroedering,
die laat zien wat vastelaovend in Limburg écht betekent, heeft niet voor niets een aantal mooie onderscheidingen in de wacht gesleept: o.a. De Golziuspenning, voor behoud van het Limburgs cultureel erfgoed en De Kristallen Film voor meer dan
10.000 bioscoopbezoekers. (Inmiddels hebben al
bijna 50.000 mensen deze film gezien. Samen met
producent Pieter Kuijpers, (Tegelen) en hoofdrolspeler Lex Uiting, (Blerick), werd Belfeldenaar Rob
Hodselmans in 2018 uitgeroepen tot Venlonaar van
het Jaar.

Maar wie is Rob Hodselmans eigenlijk?
Hij wordt geboren in Belfeld in 1967 en woont met
zijn zus Lean en ouders op de Prins Hendrikstraat.
Hij groeit op als een rustige en bescheiden jongen.
Na de periode op basisschool De Leygraaf gaat hij
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in Venlo naar het Collegium Marianum. Daar wordt
zijn passie voor de fotografie geboren. Zijn toenmalige leraar Engels start een fotoclub, waar Rob
lid van wordt. Hij raakt onder de indruk, wanneer
hij voor de eerste keer een foto tevoorschijn ziet
komen op een velletje wit papier dat in de ontwikkelvloeistof ligt: zijn liefde voor fotograferen is geboren. Die fotografie zorgt er uiteindelijk voor, dat
hij als 17-jarige wordt aangenomen op de academie voor Beeldende Kunsten Sint Joost in Breda.
In het tweede jaar kiest hij in plaats van fotografie
voor de filmrichting: audiovisuele vormgeving en
programma’s maken. Dat het een zéér goede keuze was, blijkt wel uit het feit dat zijn persoon steeds
meer bekendheid krijgt en zijn vakmanschap, oog
voor licht en compositie en de drang naar ‘het allerbeste’, steeds vaker in de TV-wereld geprezen
wordt.
Vanaf 1998 woonde Rob in Amsterdam, maar
in 2016 keert hij terug naar Venlo samen met zijn
vrouw Bianca de Graaff en hun 8-jarige dochter
Jacky.
Een volledige opsomming van alles wat hij filmde en regisseerde in de loop der jaren zou deze
krant voor een groot gedeelte vullen. Een selectie van een aantal, wellicht bekende films en do-

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

Rob Hodselmans

1+1 = 3

cumentaires: Rob was een van de makers van het
Tv-programma Veldpost van de VPRO waarmee
de Nipkowschijf wordt gewonnen. In 1997 start
zijn samenwerking met Wilfried de Jong met het
programma Sportpaleis de Jong. Ook dit programma valt in de prijzen. O.a. een Academy Award
voor Beste Cameraman en voor Beste Sportprogramma. De samenwerking met Wilfried is er nog
steeds. Rob maakte een documentaire over zangeres en actrice Ellen ten Damme in de periode dat
zij met borstkanker te maken kreeg. Hij regisseerde
en filmde Candy Meets…, een zesdelige muziekserie over Candy Dulfer. Zijn eerste lange speelfilm Shocking Blue, leverde hem als cameraman
in 2010 een nominatie Gouden Kalf op voor Beste
Camera. Behalve documentaires en films maakt
Rob ook geregeld commercials en videoclips.
Op dit moment werkt hij aan een jeugdserie Zuipkeet voor Toneelgroep Maastricht, Pupkin en
BNNVARA. Ook is zijn werk onderdeel van een
bijzondere expositie in het Limburgs Museum, genaamd De Machtige Maas. Deze expositie is nog
tot april 2021 te zien.
Zelf zegt Rob: “Ik geniet elke keer weer van het feit,
dat je in dit vak nooit uitgeleerd bent. Ik werk niet
op routine, maar begin altijd weer op nul. Deze aanpak geeft de grootste kans om iets nieuws te ontdekken. Want dat is héérlijk, iets nieuws creëren!
Ik werk al mijn halve leven vanuit de Randstad en
dat gaat heel goed. Ik heb daar meer kansen gekregen dan in Limburg en die heb ik dan ook goed
benut. Het valt wel op dat, als ik daar werk aan bv.
een commercial, meer dan de helft van het team
van beneden de rivieren komt. Waarschijnlijk zijn
mensen die voor hun werk naar de Randstad moeten verhuizen extra gemotiveerd. Als je het offer
brengt om in Amsterdam te gaan wonen, wil je er
ook het maximale uithalen. Tegenwoordig worden
er steeds meer producties in het zuiden gemaakt.
Films maken in de regio geeft iets vertrouwelijks,
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daar weet je al veel vanaf. Alles wat dicht bij je staat
uit de streek, waar je geboren bent, kan beter en
persoonlijker werk opleveren. Maar van de andere
kant, plekken op de wereld die je nog nooit gezien
hebt, zorgen ervoor dat je meer onbevangen bent.
En als cameraman moet je steeds proberen om onbevangen te zijn, alles weer voor de eerste keer te
zien. Het werken in een klein team met vakmensen
is geweldig. Voor het maken van een documentaire
worden van de geluidsman, de interviewer en de
cameraman de opperste concentratie verwacht.
Dan maak je de mooiste dingen. Ik kan iedereen
met een vak dan ook alleen maar adviseren: werk
vanuit plezier en gevoel. Tegen alle jongeren aan
het begin van hun loopbaan zou ik willen zeggen:
volg je hart en ga doen wat je gelukkig maakt. Als
je dat doet, zijn alle uren die je in je vak moet steken om er goed in te worden geen offer maar een
feest. Daarnaast ook: ben mínder verlegen, heb léf
en spring in het diepe.”

Met deze wijze woorden sluiten we af. Rob, heel
veel succes in je verdere loopbaan en we zullen ongetwijfeld nog vaak van je horen…………. ehhhhh
ZIEN.
Marie-José Boonen
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O p b e zo e k b i j

…

In 2006 ontving hij van de Belfeldse dorpsraad
de ‘Good Gedaon”. Burgemeester Hubert Bruls
van Venlo reikte hem in 2012 een Koninklijke onderscheiding uit.
Ik ga in gesprek met de Belfeldenaar die bovengenoemde eretekenen heeft mogen ontvangen, Geert Goossens. Geert werkte tot aan de
zomervakantie als onderwijzer op basisschool
KOM.MIJN, is verder bekend als presentator
van diverse activiteiten en ging in 1994 door het
leven als Prins Geert IV.
Geert gaat er eens goed voor zitten. Als gemakkelijk prater gaat hij in op de onderwijscarrière die hij
onlangs afsloot.
“Ik heb het werk in het onderwijs altijd met veel plezier gedaan. Wetende dat ooit een einde komt aan
je werkzame leven, leef je daar bewust naar toe.
Mijn vrouw Angelien en ik waren het erover eens,
dat ik zou stoppen op het moment dat ik mijn werk
nog steeds leuk vind en me nog voor 100% kan
geven aan mijn taak kinderen te helpen zich te ontwikkelen. Ook van het afscheid wilde ik genieten.
En dat is gelukt! Alle collega’s, de leerlingen, hun
ouders, oud-leerlingen, vele bekenden, mijn vrouw
en onze kinderen bezorgden mij een onvergetelijk
afscheid. Steeds weer denk ik terug aan die geweldige verrassingen, de berg kaarten, wensen en
cadeaus. Een supermooi afscheid!”
“Ooit koos ik bewust voor een baan in het onderwijs. Ik houd van mensen om wie ze zijn, om wat
hen bezighoudt. Dat heeft me altijd geïnteresseerd.
Volgens mij zijn kinderen mensen in de meest pure
vorm. Om kinderen in de basisschoolleeftijd te mogen begeleiden leek me een feest en het is voor
mij ook altijd een feest geweest. Mooi om mede
de basis te mogen leggen voor de rest van hun leven. Ik realiseer me, dat kinderen veel van en door
mij leerden. Maar ik ben me er tevens terdege van
bewust, dat ik ook van de ouders en van de kinderen zelf iets heb kunnen leren. Ooit zei een ouder: ‘Nee zeggen is ook houden van. Misschien
nog wel meer dan altijd ja zeggen.’ En ben eens
eerlijk, iedereen heeft toch wel eens meegemaakt
dat kinderen je een spiegel voorhouden? Een leuke uitspraak van een kind wil ik hier graag delen:
‘Mijn moeder zei vanmorgen: Als je zo blijft doorpraten, dan is je onderkaak binnen twee jaar versleten!’ Voor zulke uitspraken moet ruimte worden
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Geert Goossens
gemaakt. Mijn missie is altijd geweest het kind in
de leerling te blijven zien. Hiervoor is het belangrijk
goed samen te werken met de ouders. Zij kennen
hun zoon of dochter als geen ander, zij weten wat in
hun kind omgaat. Daarom is een goede kennismaking, gericht op het wel en wee van een leerling in
het begin van een schooljaar erg belangrijk, het is
de basis voor hun toekomst”.
Toen Geert eind jaren 70 begon, was er een overschot aan leerkrachten. Afgestudeerden schreven
vaak wel 100 brieven, voordat ze een baan kregen.
Op de meeste sollicitatiebrieven kwam meestal
geen reactie…
“Net na mijn opleiding werkte ik als vervanger. Ik
had inmiddels al op veel advertenties gereageerd,
maar kreeg bijna geen reacties. Toen ik eens thuiskwam vroeg mijn vader: ‘Waar ligt Haaksbergen?’
Ik antwoordde, ‘In de buurt van Enschede’. Pap
zei: ‘Er belde iemand op, je moet daar op gesprek
komen. Op Markt 8 in Haaksbergen’. Toeval of niet,
maar wij woonden ook op Markt 8. Een voorteken?
Ik ben in Haaksbergen op gesprek geweest en kon
op de John F. Kennedyschool beginnen als meester van de vijfde. Even naar huis gaan, zat er niet
in. Ik zocht een kamer en vond die bij Maria Willems, een Belfelds klasgenootje van Angelien in
Dinxperlo. Daar werkte ik vanaf januari 1979. Het
beviel prima. Met Angelien overwoog ik ons daar te
vestigen, maar vlak voor de zomervakantie kwam
een vacature op de Leygraafschool in Belfeld. Ik
kreeg die baan en kon starten als leerkracht van de
vijfde klas. Tijdens mijn loopbaan heb ik veel veranderingen meegemaakt. Zo werd de administratie eigenlijk buiten proportioneel. Het is natuurlijk
noodzakelijk belangrijke zaken rondom kinderen te
noteren, maar dan wel in verhouding tot het daadwerkelijke werken mét de kinderen. Het werken
met kinderen staat op de eerste plaats. Een andere
verandering is de groei van de scholen. Volgens
de nieuwe normen waren de Belfeldse scholen te
klein. Hier moest dus ook gefuseerd worden. Het
fusieproces werd goed uitgestippeld. Midden jaren 90 kwamen afspraken om op iedere Belfeldse
school dezelfde lesmethoden te hanteren. Er was
horizontaal overleg tussen de leerkrachten van de
afzonderlijke scholen. Hierbij werd veel kennis gedeeld en is de teamvorming voor de nieuwe school
al in de grondverf gezet. Net bezig op de nieuwe
school KOM.MIJN, leek het alsof we al jaren in
deze teamsamenstelling werkzaam waren. Niet alleen fijn voor ons, maar ook voor de aan ons toe-
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vertrouwde leerlingen. Ze voelden zich snel thuis
in dat nieuwe, grote gebouw. Ja, en als dan een
leerling bij je komt met de mededeling: ‘Toen ik gisteren ‘krom’ zin had zei mijn vader: Dan benoem
ik je tot ‘greek van de week’… en een andere me
toevertrouwde: “Mijn papa zegt: Volg je hart maar,
want dat klopt altijd!’ dan doet dat iets met je. Alleen kinderen die zich op hun gemak voelen, zijn
vrij om dergelijke ‘geheimen’ te vertellen. Dan ben
ik blij met mijn werk en kan ik een glimlach niet onderdrukken”.
“Natuurlijk zijn er ook herinneringen aan buitenschoolse activiteiten. De Limburgse School Atletiek bijvoorbeeld. Op een woensdagmiddag samen
trainen bij AVT in Tegelen. Samen op de fiets en
‘doodleuk’ de streekweg oversteken door gewoon
het verkeer tegen te houden… Met de Leygraafschool haalden we een keer een tweede plaats
bij de finale in Beek. Tjonge wat een feest! Of een
sportdag op de trimbaan in Maalbeek. Ik ben met
een collega rond 07.00 uur het parcours aan het
uitzetten. Een auto van ‘Openbare Werken’ van
de toenmalige gemeente Belfeld stopt. We maken
een praatje en mijn collega bekijkt de lading van
de auto. ‘Wat heb jij veel sportattributen geladen,
je kunt zó een sportdag organiseren’. Hij krijgt als
antwoord: ‘Ik was op weg om prullenbakken leeg
te maken en vond deze mooie spullen. Ik dacht,
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ruim ze maar op…’
Bij onze activiteiten
kregen we altijd veel
hulp. Ouders kwamen
meehelpen met lezen,
knutselen of hielpen bij
het documentatiecentrum. Een ouder organiseerde zelfs ieder jaar
een boswandeling voor
de school. En dan die
schoolkampen. Je zag
kinderen tijdens een
kamp vaak van een heel
andere kant. Prachtig
zoals bepaalde kwaliteiten zich hier manifesteerden.
Steeds weer merkte ik
dat de meeste mensen
heel goed het verschil
kenden tussen Geert
de onderwijzer van hun
kind en Geert die gezellig een drankje wil doen. Dat
geeft aan dat ik altijd met fijne ouders te maken heb
gehad.
Het werk als leerkracht kost veel energie. Door de
voldoening die het werk bracht, kreeg ik ook altijd
veel energie terug. Energie voor mijn gezin en het
verenigingsleven, de Jeugdcarnaval en handbalvereniging Popeye. Nu ben ik lector in de kerk en
in 1994 mocht ik de Belhamels voorgaan als prins
Geert IV. Geweldig was dat, ja, het leven is echt een
feest…”
Wanneer ik vraag of Geert zich nu niet verveelt,
zegt hij: “Ik verveel me geen moment, ben vóór de
wekker wakker en neem ruim de tijd om te ontbijten. Eén dag per week passen we op ons kleinkind, ik werk lekker in de tuin en ben alles wat ik
in al die jaren verzameld heb voor en door mijn
werk aan het nakijken en doorlezen. We plannen
regelmatig een fikse wandeling of fietstocht. Ja,
wandelen en fietsen op een tijd dat je normaal aan
het werk was. Het duurde even voordat ik hiervan
durfde te genieten. Maar, het went wel snel hoor!”
Wanneer ik naar huis loop, weet ik het zeker. Geert
heeft het echt ‘good gedaon’.
Als kind zou ik best bij Geert in de klas hebben willen zitten…
Jan Peeters
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…
De h obby v an

Marjan Peeters - Op Het Veld

Van kleurplaten via handlettering
naar handgeschreven creaties
De redactie werd getipt door Neomi, de dochter van Marjan Peeters, die vertelde over de bijzondere hobby van haar moeder. Ze doet aan
handletteren, een bij velen wellicht onbekende
hobby.
Tijdens een mooie herfstdag, ging ik op bezoek bij
Marjan thuis op de Leijgraaf. Iedere keer als ik in
die wijk kom moet ik zoeken, zo een wirwar van
huisnummering vind ik het daar. Maar de woning
van de familie Peeters vind je zo. Op hun huiskamerraam stond al een mooie tekst met betrekking
tot Halloween geschreven/geschilderd. Die viel
meteen op. Wellicht staat er inmiddels een tekst
voor Kerstmis of Nieuwjaar.
Marjan is geboren in Tegelen, haar echtgenoot Ed
In Steyl. Ze wonen nu alweer 22 jaar in Belfeld en
voelen zich helemaal ingeburgerd en thuis in ons
dorp. Ze hebben drie kinderen Kaela, Livana en
Neomi. De kinderen zijn actief in atletiek en ook actief geweest bij KOW. Na een drukke periode zo’n
zes jaar geleden zocht Marjan naar een hobby. Je
kunt TV kijken, boeken lezen, puzzelen, maar dit
was het allemaal niet. Ze begon met het kleuren in
kleurboeken voor volwassenen. Maar ja… na een
tijd ben je wel uitgekleurd. In 2017 maakte ze de
overstap naar het handletteren, wat haar ook wel
leuk leek.

Marjan is werkzaam in het onderwijs. Ze werkt
als juf voor groep 3-4 op basisschool De Meule in
Venlo. Op de Pabo had ze al kalligraferen (schoonschrijven) geleerd. Dit moest je kunnen, anders
kreeg je geen schrijfdiploma. Dat is nu wel een
voordeel, want je weet hoe een letter is opge-
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bouwd. Uiteraard is dat van belang bij handlettering. Ze leerde zichzelf de letters van het alfabet op
verschillende manieren te schrijven en zo is het begonnen. Later sloot ze zich aan bij een Nederlandse Facebookgroep en deed mee aan maandelijkse
challenges (één tekst per dag schrijven). Marjan liet
me haar schriftje zien, waar ze haar eerste oefeningen in handlettering in heeft gezet.

Ik kreeg een nostalgisch gevoel van mijn periode in
de zestiger jaren op school. Mijn schoolagenda vol
gekliederd met woorden in verschillende vormen.
Maar ook mijn ‘militaire pukkel’ als schooltas (met
een boekentas wilde je niet gezien worden) stond
vol met woorden als Love, Peace, Rolling Stones,
etc. Onbewuste stappen naar handlettering. Maar
daar is het bij mij bij gebleven. Ook Marjan had
deze ervaring uit haar jeugdjaren. Nu in 2020 zijn
kalligrafie, handlettering en ook brushlettering populaire schrijftechnieken en je ziet het vaak terug
komen in het dagelijks leven. Kalligrafie is al een
zeer oude bezigheid. Het begon in het Romeinse
Rijk en later ook in het Christendom. Veel monniken kalligrafeerden complete boekwerken. Vanuit
Europa verspreidde deze schoonschrijftechniek
zich naar het Midden-Oosten en Azië. In Japan en
China wordt tot op vandaag nog veel gekalligrafeerd. Marjan vertelt, dat handlettering is ontstaan
vanuit kalligrafie. Ik zou zeggen, het is het moderne
kalligraferen. Je ziet het bijvoorbeeld vaak op reclameborden, logo’s, wenskaarten, porselein en nog
veel meer. Er is wel één groot verschil vertelt Marjan: “Bij schrijven komt de pen niet van het papier,
je schrijft het woord in een keer. Bij handlettering
is elke letter een soort tekening en alle tekeningen
vormen samen het woord. Dus er zijn verschillende
technieken voor nodig. En uiteraard ook verschil-
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lende soorten pennen, tekenpotloden krijt, stiften
etc. Tegenwoordig gaat schrijven veel met computers en daarom is het goed dat mensen af en toe
ook gewoon eens creatief met letters bezig zijn met
potlood en pen, en zo is eigenlijk handlettering ontstaan.”
Brushlettering gebeurt met een soort penpenseel
(brush betekent kwast in het Engels), dit vergt weer
wat meer vaardigheid. Het is meer schilderen. Het
is ontspannend en je komt tot rust in deze snelle en
drukke veranderende tijd. Marjan geeft ook workshops in handlettering en lachend vertelt ze, dat
meestal een groep dames aanwezig is met veel
gekwebbel en gekwetter. Maar zodra ze aan het
oefenen zijn, is het plots muisstil. Je kunt een speld
horen vallen, zo gaat iedereen op in het maken van
de letters. Er straalt ook hier een rust vanuit. “Zo
kan ik na drukke dagen mijn hoofd leeg maken. Je
moet goed opletten wat je schrijft en je denkt dan
niet aan andere dingen”, aldus Marjan. Iedereen
kan leren handletteren, je hoeft niet mooi te kunnen schrijven. Het zijn tot nu toe vooral dames die
deze hobby bezigen. Alhoewel er op internet ook
wel heren te vinden zijn die deze hobby beoefenen.
Intussen heeft Marjan een eigen stijl van hand- en
brushlettering ontwikkeld en ze deelt haar kennis
met anderen o.a. via haar Instagramaccount. Ze
heeft nu al volgers vanuit de hele wereld, o.a. uit
Australië, Mexico, Amerika, Peru en uiteraard Nederland. Als je eenmaal besmet bent met dit handlettervirus, let je er overal op. Bij veel reclameborden zie je vaak de tekst in gewoon handschrift erop
geschreven. De kunst is om de woorden te laten
opvallen. Marjan viel op, dat vele reclameborden
die in de winkelstraten vaak staan met schoolbordkrijt worden beschreven en dus loopt bij regenweer
de geschreven tekst uit.
Zo ook bij Jo’s ijssalon
in Reuver.
Ze vertelde daar over
de speciale stiften, die
hiervoor te koop zijn.
Prompt mocht ze de
borden in haar stijl beschilderen. Intussen
heeft ze al meerdere
borden voor winkeliers gemaakt. Marjan
schrijft ook op glas of
zeil, op porselein of
papieren zakken. Deze
zakken zitten bijvoorJ a a rg a n g 1 9 ■ n r. 4 ■ d e c e m b e r 2 0 2 0

beeld om een bloempot ter decoratie in het huis.
Ze heeft zelf borden en spiegels in voorraad. Ja,
er zijn ook particulieren die haar benaderen om
een leuke tekst te maken voor een familiefeestje of
speciale herinneringskaarten. Wil je een persoonlijke tekst, dan maakt Marjan dit in jouw woorden in
haar stijl. Zo heeft ze in de coronatijd ook een raam
voorzien met tekst i.v.m. de geboorte van een kind.
Een geboorteraam… Weer eens wat anders dan de
traditionele tuinborden of ooievaar. Marjan kan de
letters (woorden) op diverse manieren schrijven of
desgewenst ‘tekenen’. Bij sommige lijkt het of de
letters uit het papier komen, dat ligt eraan hoe je de
schaduw inkleurt. Een kunst apart! Handletteren en
brushletteren is een leuke bezigheid en hoe meer
je oefent hoe beter het gaat. Via internet kun je hier
veel over vinden. Het is een hobby, die iedereen
kan leren. Een hobby kost natuurlijk ook geld. Maar
met een pakje papier en fineliners kan iedereen beginnen, maar daarna wil je liever de speciale pennen, stiften, krijt en dergelijke hebben. Uiteraard
kun je wel bij bekende, goedkope budgetwinkels
schrijfspullen kopen, maar vaak werkt dat niet fijn.
Daar kom je dan vanzelf achter. Je hebt dan het
gevoel, dat je er niets van kunt. Vaak ligt het echter
aan het materiaal of aan het papier. Marjan heeft
een speciale kast in de kamer gezet om al haar
spullen in op te bergen.
Ze kan nu de lange winteravonden weer een mooie
invulling geven met deze hobby. Als je een bezoekje aan het Instagramaccount van Marjan of haar
Facebookpagina brengt, gaat er vast een nieuwe
wereld voor je open.
Facebook: handlettering Marjan
Instagram: handlettering_marjan
Hebt u ook een leuke hobby, of weet u iemand
met een speciale hobby?
Tip de redactie en we maken er wellicht een leuk
verhaal over.
Mat Hendrix
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Dor psraad…
Aan het einde van dit toch wel vreemde kalenderjaar, willen wij graag vanuit de Dorpsraad eenieder
bedanken die het afgelopen jaar betrokken is geweest bij de uitvoering van onze Belfeldse Samenlevingsagenda. Die agenda is mede ontstaan vanuit
de Belfeldse Ambitie Boeken. Helaas lukte het door
COVID-19 niet om heel het dorp kennis te laten maken met de voortgang van deze mooie initiatieven.
Dat hopen we ergens in 2021 wel te kunnen doen,
want de leden van de diverse werkgroepen mogen
best trots zijn op de al behaalde resultaten.

Jaaroverzicht

Mooiste tuinen

2020

Ook dit jaar heeft de Dorpsraad weer de
‘stiekeme’ wedstrijd om de mooiste voortuin
van Belfeld georganiseerd. ‘Stiekem’ omdat
niemand zich hiervoor kan aanmelden. De
juryleden, die op verzoek van de Dorpsraad
de tuinen in Belfeld beoordelen, lopen en/of
rijden door het dorp en kijken naar de voortuinen en beoordelen de tuinen, onafhankelijk van elkaar.
Er wordt o.a. gekeken naar inrichting, soorten
planten en kleurstelling. Er wordt op verschillende momenten beoordeeld, om te zien hoe de
tuinen er dan uitzien.
Waar nodig wordt rekening gehouden met het
seizoen en de weersomstandigheden. De jury
bestaat uit bloemist Karel Smits (Koninginneplein) en voormalig agrarisch ondernemer Jo
Peeters.

Mede door COVID-19 hebben we ook de Good Gedaon nog niet kunnen uitreiken. Dat hopen we begin volgend jaar te kunnen doen. Via www.belfeld.
nu en andere media, zullen jullie nog vernemen wie
de Good Gedaon 2020 in ontvangst mag nemen.
De activiteiten van de Dorpsraad zijn te volgen via
www.belfeld.nu, Twitter, Instagram, en Facebook.
Heb je ideeën of wil je meehelpen aan speerpunten of deelprojecten? Geef dat dan door aan de
Dorpsraad: dorpsraad@belfeld.nu

n in de categorie middelgrote tuinen:

de familie Boots (Leijgraaf)

Stichting wijkoverleg Dorpsraad Belfeld.

De Dorpsraad, de redacties van www.belfeld.nu
en de Dorpskrant wenst iedereen

Fijne Feestdagen en een Gezond en Voorspoedig 2021!
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De winnaars van 2020 zijn:
n in de categorie grote tuinen:

de familie Hendriks (Tuindersweg)

Voorgaande jaren werden de prijzen uitgereikt tijdens de opening van de kermis in Belfeld. Helaas is dat dit jaar niet
mogelijk door de coronamaatregelen.
Daarom zijn de prijzen, bestaande uit
(natuurlijk) een boeket bloemen en een
cadeaubon van Centrum Promotion
Belfeld, inmiddels persoonlijk uitgereikt.
Kans maken op een prijs voor de mooiste voortuin? Zorg dat de tuin er het
volgend jaar goed en verzorgd uitziet,
zodat het opvalt als een van de juryleden langsrijdt!
Michel Metten, Dorpsraad Belfeld.

n in de categorie kleine tuinen:
de familie Hermans-Kurstjens (Parkhof)

OPROEP Jeugd Oet Belvend (J.O.B.)
Voordat we uitleggen waar deze oproep over
gaat, is het een goed idee om eerst even een
stapje terug te doen. We zullen beginnen met
vertellen hoe Jeugd Oet Belvend is ontstaan
en wat ons uiteindelijke doel is.
Afgelopen jaar maakten de Belfeld Ambitie
Boeken een reis door heel Belfeld. Een van de
ideeën in die boeken, is gericht op het organiseren van meer activiteiten voor jongeren van
middelbare schoolleeftijd. Om voor deze vraag
een oplossing te kunnen vinden, zijn zeven jongeren uit Belfeld bij elkaar gekomen. Er waren
zelfs al plannen bedacht voor het organiseren
van een activiteit. Helaas kon deze activiteit
door het coronavirus niet worden georgani-
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seerd. Maar dat houdt ons niet tegen om toch
door te gaan met bedenken van andere plannen!
En dan nu weer een stap vooruit naar het doel
van deze oproep. Zoals bij iedereen bekend is:
hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Daarom willen wij via deze weg nog meer jongeren uit Belfeld bereiken, die het leuk vinden om hierover
met ons mee te denken! Dus lijkt het jou, jullie
dochter of zoon, of iemand anders die je kent,
een uitdaging om mee te denken over het organiseren van activiteiten voor jongeren in Belfeld?
Ben je nieuwsgierig of wil je meer weten?
Neem contact op via
jeugdoetbelvend@gmail.com én volg ons op
Instagram: @jeugdoetbelvend
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Jeu Gingter: mister K.O.W.

Ik ken Jeu al van kinds af aan. We woonden alle
twee in de Arnold Janssenstraat in Steyl en zaten in dezelfde klas van de lagere school. Als
kind had ik wisselende vriendjes. Maar met
Jeu ben ik toch het langst bevriend geweest.
Ik weet nog dat we samen cowboyspelletjes
fantaseerden en uitbeeldden en cowboyliedjes
zongen van cowboy Jimmy.
In die tijd werden door de jongens vaak ‘däölkes’
(kauwen) gehouden. Heel intelligente vogels. Ze
werden jong gevangen en dan gekortwiekt. Na
verloop werden ze tam en gingen ze zich hechten
aan ‘hun baasje’. Jeu vertelt: “Na school werkte ik
met Fred wel eens in de sigarenfabriek van zijn vader in Steyl en op een keer namen we per ongeluk
een doos sigaren mee. De knecht van de blauwe
zusters wist, dat er achter het Mariabeeld in de
kloostertuin een nest zat met jonge ‘däölkes’ en
wij wisten dat die knecht graag sigaren rookte. Dus
kwam het tot een deal.” Toen de jonge vogels zover waren dat ze voor het eerst gingen uitvliegen,
werden die prompt gevangen en geruild voor die
bewuste doos sigaren.
Zo kreeg Jeu dus ook zijn eigen ‘däölke’. Ik weet
nog: als de trotse eigenaar over straat fietste,
dat zijn zwart gevederde vriendje dan op schouderhoogte met hem meevloog. Zo tam waren ze.
Nog erger: het andere vriendje (Fred) had een vogel die erg aan hem gehecht was, maar het was
ook een heel slim beestje. Als de kerktorenklok
twaalf sloeg, wist zijn dierlijk instinct dat zijn baasje
dan uit school kwam en stond hij hem even later
trouw aan school op te wachten, aldus Jeu. Op
de woensdagmiddag gingen we vaak samen naar
‘t zuuverbaekske’ in ’t Ven in Belfeld. Te voet natuurlijk. We hadden meestal een visnetje en een
pot bij ons om stekelbaarsjes te vangen. Vooral de
mannelijke visjes waren prachtig rood van kleur en
graag gewild. Ook had je er prachtig mooie salamanders. Maar als je het water in ging met blote
voeten moest je af en toe goed kijken of er geen
bloedzuiger op je voet of been zat. Dat merkte je
haast niet. Aan de beekoever groeide heide waar
hagedissen rustig zaten te genieten van de zonnewarmte. Als je ze wilde vangen, moest je ze niet
bij de staart grijpen, want die lieten ze dan los en
gingen er staartloos vandoor. Als we aan het eind
van de middag naar huis liepen, kozen we soms de
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route via de Maalbekerweg om dan bij de (blauwe)
zusters van Schoneborg aan te gaan en daar te
vragen om een boterham, meestal met kroèt. De
lach van de zuster kreeg je er gratis bij. Toen we
de lagere school erop hadden zitten, zijn we elkaar
kwijtgeraakt. We gingen naar een andere school,
kregen andere vrienden en wie weet ook andere
interesses. Later, het zal ongeveer 1970 zijn geweest, kwam ik opnieuw met Jeu in contact. Ik
was destijds actief in het Kinderontspanningswerk
K.O.W. en we hadden in Het Bergske een kindervoorstelling gehad van het Limburgs Jeugdtoneel:
‘Repelsteeltje’. Na afloop trof ik Jeu en Henny. Al
gauw bleek dat ze heel enthousiast waren over de
voorstelling die ze met hun kinderen hadden gezien. Dit enthousiasme was voor mij aanleiding om
te vragen of ze geen lid wilden worden. Zij wilden
wel … Dat op dat moment voor Jeu een levenswerk begon, realiseerde hij zich (nog) niet. Maar
nu, vijftig jaar later, weten we: Jeu Gingter: dat is
‘Mister K.O.W.’
Maar eerst de draad weer oppakken waar we gebleven waren. Na de lagere school ging Jeu naar
de VGLO. Hij was nog te jong voor de ambachtschool. En net als zijn vader, ging hij daarna werken bij ijzergieterij De Globe in Tegelen.
IJzergieterijen en kleiwarenfabrieken stonden er in
die tijd om bekend, dat je er hard mocht werken
voor weinig geld. Het was de tijd van de pastoor,
de dokter en de fabrieksdirecteur. ‘Hou jij ze arm,
dan hou ik ze braaf’ was hun devies. Toen Jeu een
keer bij de directie werd geroepen omdat hij zijn
werk zo goed deed, kreeg hij te horen dat hij - uit
waardering daarvoor - een loonsopslag kreeg van
twee cent. Op dat moment knapte er iets bij hem.
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Hij nam onmiddellijk ontslag, maar vond direct
weer een nieuwe baan bij het wagenbouwbedijf
Op het Veld in Belfeld. Bovendien tegen een aanzienlijk hoger loon... Vijf jaar later is hij toch weer
teruggegaan naar De Globe, maar nu naar het bedrijf in Belfeld. Alles bij elkaar heeft hij daar 42 jaar
gewerkt.
In 1965 trouwde Jeu met een echt ‘Belvends
maedje’: Henny Bloemers. Ze gingen wonen aan
de Schoolstraat en verhuisden later naar de Zandstraat. In 1966 werd hun dochter Lizet geboren en
in 1968 mocht zoon Tonnie het levenslicht zien. Inmiddels hebben ze alweer vijf kleinkinderen. Life
goes on… Dat Jeu een gemeenschapsmens was,
had men in Belfeld al gauw in de gaten. Hij woonde
er amper twee jaar toen hij benaderd werd om de
rol op zich te nemen van de grote kindervriend, die
in de decembermaand te paard over de Belfeldse
daken trekt en al snoep strooiend de huiskamers
onveilig maakt. Aanvankelijk kwam hij in een open
auto naar Belfeld, maar toen K.O.W. de kinderfeesten ging organiseren kwam de Sint per boot
en werd er aangelegd aan de Maaskade. Vandaar
ging het in optocht naar het raadhuis, waar de Sint
verwelkomd werd door het college van B&W. Vervolgens ging men door naar De Hamar waar de
kinderen in spanning op hem zaten te wachten. De
mooiste herinneringen heeft hij aan zijn bezoeken
aan de drie basisscholen, later b.s. KOM.MIJN.
In die rol maak je natuurlijk veel leuke anekdotes
mee. Zo kwam dochtertje Lizet thuis met de mededeling, dat kinderen op school vertelden dat pap
sinterklaas was. Jeu wilde er niet omheen draaien
en vertelde haar dat dit inderdaad waar was, waarop ze zei: “Maar dae op sjoél kump, det is toch d’n
echte, hè pap?”

De familie Gingter was goed bevriend met het gezin van een collega van Jeu. En toen deze ook in De
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Hamar waren bij de intocht van Sinterklaas, zei het
zoontje tegen zijn vader: “Pap ich huur oéme Jeu,
maar ich zeen ‘m neet.” In 1967 nam hij voor het
eerst de mijter over, in 2010 was het zoon Tonnie,
die constateerde dat deze hem ook paste. Jeu had
er inmiddels 42 jaar opzitten. En zo ging dat ook
met K.O.W. Alhoewel Jeu heel veel maatschappelijke functies heeft vervuld, is K.O.W. toch wel
een heel bijzondere. Dit verhaal gaat dan wel over
Jeu, maar dan heb je het automatisch ook over
K.O.W., want Jeu is K.O.W. In 1970 ging hij daar
aan de slag en bleef er actief tot 2010, maar nog
steeds is hij erbij betrokken en woont ie nog alle
vergaderingen bij en geeft hij (waar nodig) advies.
Terugkijkend op zijn actieve tijd diept hij zijn mooie
herinneringen op aan activiteiten: het jaarlijkse zomerkamp, de kinderkermissen, mobiele sportmiddagen, jeugdwandeldriedaagsen, playbackshows,
carnavalsactiviteiten, spel- en quizmiddagen, vieringen van het Sint-Maartensfeest en het Sint-Nicolaasfeest, enz.
Jeu vertelt over de jaarlijkse eiertip, die ze hielden
bij de Maalbekerhöhe (beej Tuunke Janssen). Op
een keer hadden ze zo’n 400 eieren verstopt op
het grasveld achter het café van Truusje. Toen ze
er aankwamen en naar de plek liepen waar het allemaal te doen was, zat daar een Tegels gezin met
een aantal kinderen. Dat was op zich geen punt,
alleen… de eieren waren al geraapt. Tweehonderd
eieren waren inmiddels gesneuveld, de overige
200 werden - ten einde raad - alsnog verstopt. Na
56 jaar K.O.W. zijn inmiddels veel van hun activiteiten traditie geworden en niet meer weg te denken
uit het maatschappelijk leven van Belfeld. Maar nu
in coronatijd ligt alles even stil. Nu we het allemaal
moeten missen, dringt ook tot je door wat K.O.W.
betekent voor onze kinderen. Jeu heeft daar een
halve eeuw al zijn vrije tijd voor ingezet. Belfeld
mag hem dankbaar zijn.
Paul Niessen
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Gedicht: Ben Ali Libi
Met een lach en een smoes en een goocheldoos
en een alibi dat-ie zorgvuldig koos,
scharrelde hij de kost bij elkaar:
Ben Ali Libi, de goochelaar.
Toen vonden de vrienden van de Weduwe Rost
dat Nederland nodig moest worden verlost
van het wereldwijd joods-bolsjewistisch gevaar.
Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar.
Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstopt,
kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd geklopt.
Er stond al een overvalwagen klaar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar.
In 't concentratiekamp heeft hij misschien
zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien
met een lach en een smoes, een misleidend gebaar,
Ben Ali Libi, de goochelaar.
En altijd als ik een schreeuwer zie
met een alternatief voor de democratie,
denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar.
Voor Ben Ali Libi, de kleine schlemiel,
hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel.
Willem Wilmink

Wijziging klaarzetten oud papier
Het ophalen van het oud papier is overgenomen door
C.V. De Belhamels en Harmonie Kunst na Arbeid. De
Mal-Maaszengers zijn na bijna veertig jaar(!!) gestopt
met het ophalen. C.V. De Belhamels en Harmonie Kunst
na Arbeid verzoeken inwoners van Belfeld om iedere
laatste zaterdag van de maand het oud papier uiterlijk
om 9.00 uur ’s morgens bij elkaar gebonden en op een
bereikbare plek aan de zijkant van de weg klaar te zetten. Het kan namelijk zijn, dat de ophalers
wat eerder arriveren dan dat de afgelopen jaren het geval is geweest.
Op zaterdag 19 wordt in plaats van 26 december oud papier opgehaald. Dat zal die zaterdag
niet ’s morgens, maar ’s middags gebeuren vanaf 13.00 uur.

Wel bij het oud papier mogen:
Kranten en tijdschriften
Schrijfpapier en tekenpapier
(Venster)enveloppen
Cadeaupapier en papieren zakken

(Reclame)drukwerk zonder folie
Computerprints, fax- en kopieerpapier
Papiersnippers
Papieren verpakkingen, kartonnen verpakkingsdozen

Niet bij het oud papier mogen:
Drinkpakken, melk- en sappakken
Foto’s
Ordners
Vies, vuil, vet, nat papier en karton
Bakpapier
Enveloppen met bubbeltjesplastic
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Luiers
Geplastificeerd papier (niet scheurbaar)
Behang en vinyl
Folie om (reclame)folders en tijdschriften
Taart en pizzadozen met etensresten
Gebruikte zakdoekjes, tissues, toiletpapier, keukenpapier enz.
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Dorpsraad Belfeld

KOM.MIJN
Op het moment van schrijven van dit stukje is het
nog 4 weken voor de kerstvakantie begint. Na de
herfstvakantie zijn we op basisschool KOM.MIJN
overgegaan op een continurooster KOM.MIJN-stijl.
Dat betekent dat de kinderen op maandag, dinsdag
en donderdag allemaal op school overblijven en dan
ook wat eerder klaar zijn met de schooldag, namelijk
om 14.45 uur. Op woensdag en vrijdag duurt school
tot 12.15 uur. Het is even wennen voor iedereen,
zeker ook voor de leerkrachten. Doordat we zelf de
pauzes intern regelen, voelt het regelmatig alsof we
de hele dag ‘aan’ staan en dat kost veel energie. Ook
voor de kinderen is de nieuwe indeling van deze dagen even wennen; sommige kinderen geven aan, dat
ze nu wel heel snel hun boterhammen op moeten
eten… Zowel met collega’s als met de kinderen bespreken we met enige regelmaat hoe het gaat. Ook
met de Medezeggenschapsraad is dit besproken.
Nu werken we richting het feest van Sinterklaas en
Kerstmis. Beide feesten worden gevierd, maar wel
in aangepaste vorm. We willen toch iets organiseren en betekenen voor de kinderen, maar dan wel
op een veilige manier. De woensdag voor kerst hebben we de afgelopen jaren een kerstmarkt georganiseerd. Kinderen maakten kerstknutsels, die hun
ouders tegen een kleine vergoeding konden kopen.
Een aantal ouders zorgde voor heerlijke lekkernijen.
Er was chocomel en een aantal collega’s had zelf
voor kerstversieringen gezorgd die verkocht werden. Bovendien kregen we een aantal kerststukjes tegen materiaalprijs van de lokale bloemist om
te verkopen. In voorgaande edities gebruikten we
het verdiende geld voor de aanschaf van nieuwe
schoolshirts en de inrichting van een ontdek lab. Dit
jaar willen we een donatie doen aan de voedselbank
Venlo. Ook in ons dorp moeten steeds vaker mensen een beroep doen op deze voedselbank. Vanuit
goed burgerschap doen we in de week van 14 t/m
18 december mee aan de scholenactie om voor
kerst meerdere gezinnen te kunnen ondersteunen.
Deze scholenactie houdt in, dat we ouders vragen
om ieder kind een product met een lange houdbaarheidsdatum mee naar school te geven. Daarbij moet
jullie denken aan macaroni, spaghetti, rijst, bami,
mie, pastasauzen, suiker, koffie, thee, jam, hagelslag, pindakaas, boter, olie, groenten in blik/glas en
lang houdbare zuivelproducten. Als het zou lukken,
kunnen we ruim 400 producten aan de voedselbank
overhandigen. En misschien nog wel meer, want 2 of
3 producten meebrengen mag natuurlijk ook!
J a a rg a n g 1 9 ■ n r. 4 ■ d e c e m b e r 2 0 2 0

Kerst op
de basisschool
Op KOM.MIJN hebben we nog geen leerkrachten
(tot nu toe) die positief getest zijn op corona. We hopen natuurlijk dat dat voorlopig zo blijft. Zo langzamerhand zijn we een uitzondering aan het worden
binnen het basisonderwijs, want alle scholen om
ons heen hebben toch al enkele collega’s ziek of in
thuisquarantaine gehad. Wetende dat deze vervangingen allemaal intern opgevangen moeten worden,
legt dat een grote druk op alle organisaties om liefst
geen, maar anders zo weinig mogelijk klassen naar
huis te moeten sturen. Op dit moment is het rustig
op dat vlak op KOM.MIJN, maar tot de herfstvakantie hebben we de ouders van 10 groepen ook
al moeten vragen om hun kind thuis te houden. Helaas zijn er ook in ons dorp mensen besmet geraakt,
waarbij de ene wat zieker werd dan de andere en zijn
er ook mensen aan de gevolgen van het virus overleden. We zullen voor elkaar moeten blijven zorgen
en vol blijven houden. Zeker in de kerstperiode is dat
niet makkelijk, omdat we toch graag bij elkaar willen
zijn met familie, vrienden en dierbaren.

Namens basisschool KOM.MIJN
wens ik iedereen
hele fijne feestdagen
en een heel veel beter 2021 !
Met vriendelijke groet, namens alle collega’s van
KOM.MIJN, Anouk van Lierop, directeur.
P.S. Oh ja, eerder deelde ik met jullie mijn overdenkingen om een vervolg te geven aan de zomerschool (zie vorige editie van de Dorpskrant). De
knoop is doorgehakt. Na de kerstvakantie starten
we met de winterschool. Er is plek voor 24 kinderen van de groepen 7 en 8 om ook kennis te maken
met deze superleuke manier van werken met wetenschap en technologie.
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C O L O F O N

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
Het kantoor is op maandag- en vrijdagmiddag geopend 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.

