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BESTE
DORPSGENOTEN,

Koning Winter sloeg kort en krachtig toe.
Een echte ouderwetse winter. Koud en
veel sneeuw. Het was genieten voor
jong en oud. Een fijne afwisseling
in deze sombere coronatijd. Ik
heb veel gewandeld en zag dat
vele Belfeldenaren zich goed
aan de opgelegde maatregelen
hielden. Men bleef veel binnen,
dat zag ik aan de sneeuw die
her en der op de trottoirs lag. Het
was soms een hele uitdaging om
door Belfeld te lopen. De natuur
ontwaakt inmiddels. De lente is in
aantocht; schoon en fris, vol nieuwe
beloften voor de komende tijd. Hopelijk
met wat meer vrijheid. De vaccinaties zijn in
volle gang. We kunnen gaan stemmen op onze
politieke voorkeur met wellicht ook weer vele
beloften. Veel verandert en wordt geschiedenis,
ook in Belfeld. Bewaar herinneringen goed, want
je kunt ze niet opnieuw beleven. De foto’s op de
voorpagina waren aan vernieuwing toe. Fotogroep
Belfeld heeft hiervoor gezorgd. Zo kunnen we
in de komende uitgaven steeds een mooi beeld
van Belfeld tonen. Lees ook het artikel over de
Fotogroep. Wie herinnert zich nog de grote
nijverheid tentoonstelling Belnijto? Lees over het
unieke kasteleinsechtpaar van het eens zo mooie
hotel-café Juliana. Hier ontmoette menigeen
elkaar. Helaas is de deur voorgoed gesloten.
De Rode Kruis afd. Belfeld, ooit een bloeiende
vereniging/korps, is kortgeleden opgeheven.
Wie kent Yan Tax nog? Van boerenzoon tot
internationaal kostuumontwerper. Maak kennis
met de nieuwe wijkagente Lisanne Faessen.
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C o l um n …

Same nao de zomer,
op nao ein fieésje… ?

Is idderein al wir ein bietje van ’t veurjaor
aan ’t geniete? Ich haop ‘t.
Wat hebbe weej eine wingkter achter de rögk! Wat
is d’r vuuel gebeurd. Nag altied gaon weej gebuuk
ónger de coronapandemie! Heej in Belvend kóste
weej met Körsmis zelfs neet nao de Mis in de St.
Urbanuskerk. De ieërste kieër in 450 jaor det Belvend ein eige parochiekerk haet… Zelfs in oorloge
wao ós dörp in ’t verleeje ónger gebuuk ging, kós
men met Körsmis nao de kerk gaon. Ouch nao ‘t
Körsfieës woort ’t d’r neet vrolijker op.
Ós kabinet vèlt in jannewari euver ’t toesjlagedrama maar blief demissionair de pandamie besjtrieje. Maar, zoe meigaond as de bevolking ein klein
jaor geleeje waas beej minder leuke besjloete, zoe
moeilijk bliek de acceptatie heejvan in 2021. Nederland waas toet veur inkele jaore ’t toeënbeeld
van verdraagzaamheid in de waereld. Maar, dao
bleef aafgeloupe wingkter niks van euver. Welke
medische, sociale of maatsjappelijke maotregele
ouch genaome waere, iddere kieër gaon sjtumme
op van minse die veural euvertuug zien van eur eige
visie. Sjtumme van ego’s die ’t allemaol, zónger zelf
verantwaordelijkheid te drage, nag baeter meine te
weite. Nao ’t inveure van de aovendklok sjleit idderein de sjrik öm ‘t hert door relle, vernelinge en
plunderinge. D’r wuuert zelfs geweld gebroek. Ein
waek lang is iddere börgemeister bang det d’r via
social media opgerope wuuert öm te gaon ‘relle’.
En iddere aovend guuef de tillevisie aan idderein
dae mènt ’t baeter te weite ein podium, zoedet
gans Nederland huuert det de regering neet good
bezig is. De sfeer wuuert grimmig. De mieërderheid
die positief wilt meidinke, wuuert amper gehuuerd.
Op 6 fibberwari veursjpelt Thijs Seelen det ’t hiel
erg kaad wuuert en vuuel sjnieë. D’n daag later is
bienao gans Nederland wit, sjnieëwit. Prachtig! De
natuur bringt ós op angere gedachte… Limburgers en Braobanders hebbe zich neergelag beej
’t besjloet det d’r genne vastelaovend gevierd ken
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waere. Now reure de Frieze zich. Ze wille de ‘Elfstedentocht’…
Niejts oet Den Haag is efkes nao de achtergrónk
gesjaove. Idderein is boete en geniet van de sjnieë.
D’m buurman haet de sjtoep veur ós deur gevaeg.
Prachtig! Vaders en moders trekke de sjlee met
dao-op de kinger en same waere sjnieëpóppe gemaak. Weej loupe naeve de sjoeël en hure sjpeulende kinger. Allemaol bliej wir op sjoeël te zien.
Gezellig, lekker same sjpeule in de sjnieje dae nag
altied velt. Al is ’t behuuerlijk kaad, dow huuers nemus greke, achter werme sjaals zuus se lachende
gezichte… In ’t midde van de waek bliek det de
kèlt neet zoeë lang aan zal haaje as is veursjpeld.
De discussies op de tillevisie sjtaeke wir de kop op.
Wir hebbe de beste sjteurluuj ’t hoeëgste waord.
Op vastelaovesdinsdig zien d’r nao ein rechzaak allerlei óndudelijkhede rónk de rechmatigheid van de
aovendklok. Die wuuert verbaoje. D’r waere oprope gedaon öm dit same te viere. Wir volle pleine…?
En ’t is met vastelaovend zoe good gegaon… ’t Besjloet wuuert door de rechbank opgesjort.
Wie löp dit allemaol aaf? Zal d’r nao de vaccinaties
ein kentering kómme? Wuuert de sfeer den baeter?
Ich haop det we wir sjnel ein fieësje kenne bouwe.
Maar laot ’t ós pas viere as ’t wir veilig is….
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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Dor psraad…
Om in de afgelopen donkere maanden wat lichtpuntjes te creëren, hebben Incluzio Sociale Basis en de Dorpsraad Belfeld in december 2020
een wedstrijd uitgeschreven voor de mooiste
kerststraat in Belfeld.
Alle huishoudens in ons dorp hebben een oproep
in de bus gekregen om hier, samen met medebewoners uit hun straat, aan deel te nemen. Ook op
KOM.MIJN werden flyers uitgedeeld door vrijwilligers van ‘t Prônk-eppelke. Verder stond er een
rit met Uw Wijkbus op de planning langs een versierde route met warme chocomelk aangeboden
door ’t Prônk-eppelke. Helaas kon deze rit door
de verscherpte coronamaatregelen niet doorgaan.
Zoals jullie op de fotocollage kunnen zien, hebben
vele inwoners van Belfeld hun best gedaan om ons
dorp in kerstsfeer te brengen. Maar er kan er maar
één de winnaar zijn… Gelet op samenwerking, verbinding, originaliteit en creativiteit is op 9 februari
de prijs ter waarde van € 300.- uitgereikt aan Mitch
Houben en Jaïr Nahar, wonende op de Gelrestraat.
Mitch Houben en Jaïr Nahar hebben het initiatief
opgepakt en een aantal directe buren enthousiast
gemaakt om deel te nemen.

Een groep van ongeveer twintig huishoudens deed
mee. Dit alles leidde tot een prachtig resultaat én
een verdiende bijdrage ten behoeve van hun jaarlijkse buurtfeest op een moment dat het weer mogelijk is.
Namens Incluzio Sociale Basis en de Dorpsraad
Belfeld van harte gefeliciteerd en we hopen deze
waardebon volgend jaar weer uit te mogen reiken.
Wie weet valt jullie straat of buurt dan in de prijzen.

Bij deze Dorpskrant zit een fleurig, nieuw initiatief van Incluzio Sociale Basis en de Dorpsraad
waarmee een klein gebaar een groot verschil kan maken.
Wij wensen jullie een fleurig voorjaar!
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B e l f e l dse
ve re n i g i n g …
In november 1987 verscheen er in het toenmalige
Belfelds Weekblad een oproep tot het inleveren van
‘Thuiskunst in al zijn vormen’. Dit ten behoeve van
een expositie over Thuiskunst door de toen net opgerichte stichting Bel Arte. Drie heren uit ons dorp
gaven gehoor aan deze oproep en leverden foto’s
in. Dit bracht zoveel enthousiasme teweeg, dat zij
samen aan tafel gingen zitten om een Belfeldse
Fotogroep op te richten. Het streven was elkaar te
stimuleren en te versterken om zo een vaste kern
van fotoliefhebbers te vormen.
Eind december plaatste het drietal daarom een
oproep in ’t Gazetje, het Belfelds Weekblad en op
de kabelkrant (voor de jongeren onder onze lezers:
te vergelijken met Teletekst maar dan op dorpsniveau). Amateurfotografen met interesse en enige
basiskennis werden uitgenodigd naar De Hamar te
komen. Een tiental mensen gaf gehoor aan deze
oproep. Op 8 februari 1988 volgde een tweede
bijeenkomst, waarin het eerste bestuur gekozen
werd. De Fotogroep Belfeld was een feit! Eind
1988 bestond de groep uit acht leden en namen
zij voor het eerst met een eigen fototentoonstelling
deel aan de tweede expositie Thuiskunst, die ook
ditmaal werd georganiseerd door Bel Arte. In de jaren die volgden, werden er uitstapjes gemaakt om
samen te fotograferen en zo de onderlinge band te
versterken. Er werd deelgenomen aan modellendagen en fotowedstrijden. Er waren excursies naar
verschillende bedrijven (o.a. de Globe en JanssenDings) en er was jaarlijks een fietstocht waar ook
de partners aan deelnamen met een gezellige barbecue om het fotojaar mee af te sluiten.
Materiaalgebruik en inspiratie:
ieder lid gebruikte eigen materiaal: camera, lenzen,
statief, soms had men thuis een eigen doka (don-

Fotogroep Belfeld .....
kere kamer) om foto’s te ontwikkelen. Er was immers nog sprake van het analoge tijdperk en in de
meeste gevallen zwart-wit fotografie. Passe-partouts om de foto’s te presenteren sneed men zelf.
Het bestuur zorgde voor scholing en nodigde deskundigen uit om het gemaakte te beoordelen. Er
werd technische uitleg gegeven over toestellen,
toebehoren en het maken van opnames met speciale effecten. Gezamenlijk werden fotolijsten en
een diascherm met projector aangeschaft. Met
hulp van een van de leden werden prachtige expositieborden met verlichting gerealiseerd. De groep
groeide uit naar 16 leden in 1999 en had enkele
jaren geleden zelfs 18 leden.
Betekenis van de fotogroep voor BELFELD:
er is inmiddels een behoorlijke lijst met gebeurtenissen ontstaan, waaraan de groep een belangrijke
bijdrage heeft geleverd:
n maart 1994: samenwerking met de (toen nog)
gemeente Belfeld i.v.m. verkiezingen.
n herdenking 50 jaar bevrijd in 1995: tegelijkertijd
met een groots vuurwerk op het terrein van
dakpannenfabriek Janssen-Dings werd er op
het huidige Muldersplein (toen Markt) op de
maat van muziek en vuurwerk een diapresentatie verzorgd. Heel spannend destijds: het kon
immers goed gaan, maar ook fout.
n opening bedrijventerrein Geloërveld 1997:
alle toen aanwezige bedrijven werden gefotografeerd. Dat gebeurde vanuit een vliegtuigje
bestuurd door Ton Caquelein. Deze foto’s
werden getoond tijdens de opening.
n Indonesische dag en avond in de Hamar met
een diapresentatie op muziek.
n vastleggen viering 60 jaar bevrijding.
n jubileum St. Urbanuskerk Belfeld.
n medewerking aan Belfelds Blauw over dakpannenfabriek Janssen-Dings: een expositie met
lezing van de heemkundevereniging.
n afbraak en herbouw van De Hamar 2012-2013:
tijdens deze periode werden foto’s gemaakt die
bij de opening werden vertoond. Ook de foto’s
van de opening zelf werden nog toegevoegd en
op de tweede open dag vertoond. Verschillende
van deze foto’s hebben nog lange tijd in
De Hamar gehangen.
Hoogtepunten uit het bestaan van de groep:
n in 1998 bij het 10-jarig bestaan was er een
samenwerking met een basisschool om
leerlingen van 10 jaar enthousiast te krijgen
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hoe het allemaal begon

voor fotografie. Iedere deelnemer kreeg van
de Fotogroep een camera en kon daarmee aan
de slag. De resultaten waren uiteraard later te
bewonderen in een aantal exposities.
n in 2003 werd er, vanwege het 15-jarig bestaan,
onder 11-jarigen van Belfeld een fotowedstrijd
georganiseerd. Het project werd ingeleid door
de leerkrachten van KOM.MIJN, die net is ontstaan uit de samenvoeging van de drie scholen.
Ter gelegenheid van de opening en tijdens de
open dag zijn alle foto’s te zien. De vijf beste
foto’s zijn uitvergroot en krijgen een ereplaats.
n bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan was er
bij de firma J. Hoezen & Zonen aan Blauwwater
een druk bezochte expositie met als thema:
Bekende Belfeldenaren.
n project D’m Baog van 2014: Op verzoek van
de Dorpsraad werden diverse markante
Belfeldse plekjes in beeld gebracht en als foto
aangeleverd om onder D’m Baog te worden
gehangen. Acht inwoners tussen de 12 en
85 jaar vormden de jury en maakten de keuze.
En dieptepunten:
het jaar 2020 waarin de groep alles op een laag
pitje moest zetten en ook over moest gaan tot online vergaderen.
Hoe staat de groep er nu voor:
de leden werken allen nog steeds met eigen, inmiddels digitale, apparatuur. Zij delen kennis en
inspireren elkaar. De groep werkt samen met omliggende fotoclubs, bezoekt exposities, neemt
deel aan wedstrijden zoals de fotowedstrijd van de
bonden en onderneemt excursies om te fotograferen. Gemiddeld tweemaal per maand komt de
groep in De Hamar bijeen (altijd op maandagavond
van 20.00-22.00 uur) om elkaars foto’s te bespreJ a a rg a n g 2 0 ■ n r. 1 ■ m a a r t 2 0 2 1

ken, gemaakt naar een vooraf bepaald thema of
naar vrij onderwerp. De foto’s worden getoond op
een groot digitaal scherm. Op dit moment zijn er
dertien leden en één aspirant-lid. Als aspirant-lid
mag je drie maal een bijeenkomst bijwonen. Daarna beslis je of je definitief lid wilt worden. Jong of
oud, iedereen is welkom. Voorwaarde is dat je in
de groep past, dat het klikt met de rest. De contributie bedraagt € 67,50 per jaar, daar worden o.a.
de zaalhuur van De Hamar van betaald, expositiekosten en gastsprekers voor lezingen. Een traditie
die de fotogroep strikt in ere houdt, is het jaarlijkse
uitstapje en etentje met partners om het fotojaar af
te sluiten. En natuurlijk niet te vergeten de tweejaarlijkse expositie, tegenwoordig steevast in de
showroom van de firma J. Hoezen & Zonen aan
Blauwwater te Belfeld.
Dus… hou je ook zo van fotograferen?
Of wil je er gewoon meer over weten:
ga een keer kennismaken of neem contact op:
secretariaat@fotogroepbelfeld.nl
Met dank aan Fotogroep Belfeld voor het aanleveren van informatie en het delen van herinneringen.
Marie-José Boonen
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René Spee

Adriaan de Roode

Wilma Steegh

Marina Ernst

Herbert Derks

Josanne Janssen
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Nieuwe wijkagent
Mijn naam is Lisanne Faessen, 27 jaar oud. Ik wil
mij via deze weg aan jullie voorstellen als nieuwe
wijkagent van Belfeld. Ik ben inmiddels 2 jaar
werkzaam als wijkagent van Steyl. Ik heb in die
twee jaar ook al gedeeltelijk (op enkele momenten
of in bepaalde casussen) als wijkagent opgetreden
in Belfeld. Frank Hardy is weg als wijkagent in Belfeld en dat betekent, dat ik nu ook voor Belfeld volledig als wijkagent fungeer. Ik kijk er naar uit om in
de wijk te beginnen en ik zal dan ook met de volle
energie aan de slag gaan. Ik ga binnenkort echter
eerst met verlof. Dat start op 6 maart en eindigt
op 12 juli 2021. Mijn vervanger is Joury Nabuurs.
Hij is te bereiken via hetzelfde telefoonnummer en
hetzelfde mailadres. Zie beneden. Aarzel niet om
contact met ons/mij te zoeken of om ons/mij een
keer persoonlijk aan te spreken. Samen met vele
andere partners, zal altijd naar een passende oplossing gezocht worden voor uw hulpvraag en/of
probleem.

Ik/wij ben/zijn te volgen op Instagram:
Wijkagent_Steyl_Belfeld
https://www.instagram.com/wijkagent_
steyl_belfeld/
Daarnaast zijn we als wijkteam te bereiken via
0900-8844 of spoed 112
www.politie.nl Mail:
wijkteam-2.venlo-beesel@politie.nl
J a a rg a n g 2 0 ■ n r. 1 ■ m a a r t 2 0 2 1

Vrijwilligers gevraagd
bij ’t Prônk-Eppelke
Incluzio zoekt vrijwilligers voor het Informatie en Advies ( I&A ) punt voor ’t PrônkEppelke te Belfeld op donderdag van 10.00
uur tot 12.00 uur.
Het doel is, dat we mensen weer een stapje
verder kunnen brengen door het beantwoorden van hun vragen. Vragen die er zijn, kunnen per keer zeer verschillend zijn. Financiële
vragen zoals welke minimaregelingen zijn er?
Wie kan me verder helpen met mijn schulden?
Ook vragen omtrent gemeente, gezondheidszorg, mantelzorg- of stadspas, juridische vragen, vragen op sociaal vlak, vervoer, etc. kunnen voorbij komen. Wees niet bang dat je als
vrijwilliger alles moet weten. Het werk bestaat
ook uit het doorverwijzen naar de juiste personen of professionals. Er is ondersteuning van
de andere vrijwilligers en van de budgetcoach.
Citaat van een vrijwilliger: “Als je dan iemand
kunt helpen, geeft dat heel veel voldoening!
Zeker als je ziet dat iemand opgelucht en blij
het pand verlaat. Dan denk ik bij mezelf: daar
heb ik het voor gedaan!”
Vind jij het leuk om met verschillende mensen
om te gaan en hen met plezier te woord te
staan? Stuur dan een mail naar fpelzer@incluzio.nl, Frank Pelzer budgetcoach voor Tegelen,
Steyl en Belfeld. Voor meer informatie kun je
ook bellen: 06-83114247. Heb je er behoefte
aan om samen te kijken naar de financiële problemen en naar mogelijke oplossingen? Maak
dan een afspraak voor een vertrouwelijk en
persoonlijk gesprek. Neem contact op via bovenstaande mailadres of telefoonnummer.
We zitten met z’n allen in een moeilijke tijd. Een
tijd waarin we veel thuis zijn en eenzaamheid
steeds meer voorkomt. Incluzio is constant op
zoek naar bewoners die vrijwilligerswerk willen
doen of bewoners die in contact willen komen
met andere buurtbewoners. Een kopje koffie,
een wandeling, een praatje of iets anders. Er
is van alles mogelijk en alles gaat in onderling
overleg. Kijk op:
https://www.venlovrijwilligerswerk.nl
of neem contact op met de seniorencoach
van Tegelen-Steyl-Belfeld vanuit Incluzio,
Robin Achten: rachten@incluzio.nl
Kijk naar elkaar om
en blijf gezond!
Help een dorpsgenoot!
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B e l f e l de n a re
ui tge v lo ge n …

Yan Tax,

Toen het voorstel kwam voor een artikel over
Yan Tax kwam direct de herinnering in mij op
aan de expositie, die Bel-Arte in 1997 hield over
het werk van deze internationaal befaamde
kostuumontwerper. Bij de totstandkoming
daarvan ben ik toen nauw betrokken geweest
en heb toen ook de contacten met hem onderhouden over de opzet hiervan.
De expositie was voor Bel-Arte hét hoogtepunt van
14 jaar kunstexposities. Maar het betekende ook
een enorme inzet van eenieder. Alleen al het strijken van de kleding was een uiterst secuur werk en
een gigantische klus. Maar het resultaat mocht er
zijn. Het huis van de gemeente was onherkenbaar
veranderd: een onwezenlijk aandoend tafereel. Je
kwam plotseling terecht in een heel andere wereld.
De wereld van het theater. Leuke bijkomstigheid
en goed voor de P.R.: de opening van de expositie werd verricht door niemand minder dan Martine
Bijl.
Yan werd geboren in 1949 als middelste van 5
kinderen van de familie Tax aan de Tegelseweg.
Vader Tax had een gemengd boerenbedrijf, waar
altijd werk aan de winkel was. Meehelpen was
dus vanzelfsprekend. Als hij uit school kwam lag
er een boterham klaar, maar daarna kon hij weer
gelijk door naar het veld of naar de koeien. Wat
dat betreft was het een harde jeugd. In de jaren na
de oorlog was het voor het doorsnee gezin sappelen geblazen, armoe troef, het begrip luxe kende
men niet. Dus meehelpen op de boerderij was een
vanzelfsprekendheid. Maar voor het leven op het
platte land was Jan, zoals hij toen nog heette, niet
in de wieg gelegd. Nu woont Yan in Amstelveen.
Hij woont daar in een rustige buurt met zijn vrouw
Winnie en hun drie honden. Winnie Gallis verzorgt
kapsels en make-up voor tv en films.
Hij wist al vroeg dat hij naar Rolduc zou gaan, hij
deed daar intern een gymnasiumopleiding maar
vond er ook wat thuis zo ontbrak. Op Rolduc was
het er allemaal: films, boeken, muziek en soms ook
theater. Daar werd ook duidelijk, dat hij oog had
voor schoonheid. Toen al was hij met kleding bezig. Zoals in die tijd gebruikelijk, had hij één zondagse en één doordeweekse broek. Niet bepaald
mooi, maar zijn pyjama was dat wel. Toen hij die
een keertje aantrok naar de mis (hij was er zo trots
op, dat hij dacht dat het wel kon) werd hij echter de
kerk uitgeslagen.
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Toen een vriend van hem naar de kunstopleiding in
Breda ging, besloot hij mee te gaan. Hij had geen
idee wat daar van hem verwacht werd. Hij koos
voor de studierichting Modevormgeving. Het ging
niet van een leien dakje en de opleiding vergde dan
ook zijn uiterste inspanning. Later, tijdens een stageperiode in Brussel, kreeg hij al na twee maanden
een baan aangeboden. Aangezien dit de zekerheid
bood van werk en inkomen besloot hij daarop in
te gaan.
Inmiddels heeft Yan een positie verworven in de
theaterwereld om jaloers op te zijn. Hij ontwierp
kostuums voor films als Spetters, Daens, Koko
Flanel, Eline Vere, Amsterdamned, Het meisje met
het rode haar, Een vlucht regenwulpen en series
als Wilhelmina en Willem van Oranje, musicals
als Hij gelooft in mij, Cyrano de Bergerac, Evita,
Ciske de Rat, De Jantjes,
Sunset Boulevard, de
theatershows van Martine Bijl, Adèle Bloemendaal, Jenny Arean en asperina De Jong en opera’s als Don Giovanni, La
Traviata, Macbeth, Der
Rosenkavalier etc. Maar
ook voor buitenlandse acteurs als Jane Birkin, Peter O’Toole en Carmen
Maura. Het aantal toneelstukken telt hij al niet
meer. Yan Tax is een perfectionist. Alles moet kloppen, tot in de kleinste details. Het begrip ‘tevreden’
is bij hem dan ook relatief. Maar, zo zegt hij: “Het
komt wel eens voor dat ik echt verliefd wordt op
een jurk. Bijvoorbeeld het eenvoudige zwarte jurkje
dat Jane Birkin droeg in de film Dust. Dat was zo
perfect voor haar rol, dat ik bij mezelf dacht: eigenlijk ben ik best goed.” Vooral een kostuumdrama
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vermaard kostuumontwerper
kan extra veel vergen van de ontwerper. Daarbij
heb je met een tijdsbeeld te maken. Je verdiept je
in een periode en zo heb je dus een mooi kader
om in te werken. De kostuums uit het verleden zijn
ook zo veel interessanter en mooier dan wat nu gedragen wordt. De stoffen, patronen, het vakmanschap: het is allemaal zo veel rijker. Tweehonderd
kostuums heeft hij ontworpen voor de musical Cyrano de Bergerac. Omdat hij ook al de kleding had
ontworpen voor de televisieserie Willem van Oranje, was Yan goed thuis in de zeventiende eeuw.

Hij houdt van de elegante silhouetten uit die tijd:
veel decolletés en grote achterwerken. Het modebeeld was wel hypocriet, want vrouwen lieten graag hun borsten zien, maar hun onder- en
achterkant bedekten ze met kilometers stof. Het
ontwerpen van kostuums betekent werken onder
hoge druk en stress. En dat uit zich bij Yan op een
vreemde manier. Hij valt dan in slaap. Vaak op de
meest vreemde plaatsen, in de tram, op de wc, in
zijn atelier, noem maar op. “Het is typisch vluchtgedrag,” zegt Yan, “hoe slechter het met me gaat,
hoe beter ik slaap.” Yan kreeg onlangs op het Musical Award Gala in Amsterdam een Oeuvre Award.
Eerder al, in 1992, werd hij in Italië onderscheiden
met de Europese prijs voor beste kostuumontwerper en later een Tony Award Nomination op Broadway-New York voor zijn kostuumontwerp van
Cyrano. Zijn Cyrano speelde toen op Broadway.
Voor zijn kostuums in Black Book van Paul Verhoeven werd hij genomineerd voor de Duitse Filmprijs.
Al bijna een halve eeuw is hij de ontwerper van
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kostuums voor tal van nationale en internationale
televisie-, film- en theaterproducties.
In de operasector heeft hij een langdurige artistieke
samenwerking met de wereldberoemde operaregisseur Harry Kupfer, welke hem onder meer naar
Berlijn, Parijs, San Francisco, Sydney, Dresden,
Amsterdam, Florence, Bern en Helsinki bracht. In
2014 maakte hij zijn debuut in een veelgeprezen
nieuwe productie van Der Rosenkavalier op de
Salzburger Festspiele. Zijn werk heeft hem tot wereldburger gemaakt, maar zijn bescheidenheid is
hij nooit kwijtgeraakt.
Over zijn opvatting van de rol van de kostuumontwerper laat Yan Tax in het Duitse blad Die Presse optekenen (vertaald): "Mijn werk is dienend.
Dat vind ik heel belangrijk. Ik ben ondersteunend
aan de productie en de regisseur. Hij is het die de
richting bepaalt en dat is waarmee ik aan de slag
ga. Er zijn collega's die later precies kunnen zeggen wat hun motivatie was, wat het concept was.
Voor mij is het een heel emotioneel iets en ik kan
meestal niet zeggen waarom ik voor deze kleur of
die stof kies. Ik ben geen fan van veel woorden, dat
is soms moeilijk. Er zijn regisseurs die ongelooflijk
lang en veel willen praten over kostuums. Daarvan
raak ik in totale paniek. Ik heb niet zoveel te zeggen
over mijn werk. Het is wat het is."
Paul Niessen
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…
De h obby v an

het Rode Kruis

Dit keer schrijf ik in deze rubriek niet over de
hobby van een persoon. Niet over handlettering, boetseren of schaakspellen verzamelen.
Maar over een hobby zoals Herman Finkers
(cabaretier) ooit zei: “EHBO is mijn lust en leven”. Dit keer een stukje Belfeldse geschiedenis. Het werk van de Belfeldse Rode Kruis vrijwilligers. Want dat was hun lust en leven. Ik kan
een boek schrijven over deze vereniging, maar
ik beperk me tot een korte terugblik in de historie. Mijn bronnen zijn vooral oude krantenartikelen, verslagen en informatie van enkele
leden.

Het doek is gevallen
voor het
Rode Kruis afd. Belfeld.
Het zat er al wat langer aan te komen, het piepte en
kraakte bij het Rode Kruis, afdeling Belfeld. Mede
ook door de toenemende vergrijzing en minder
aanwas van nieuwe leden. Ondanks alles wist een
handvol Belfeldenaren deze vereniging nog te laten
draaien. Een vereniging die bij vele calamiteiten en
evenementen in het verleden aanwezig was. Vaak
stil en bescheiden op de achtergrond waar ze hun
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werk zinvol uitvoerden. Maar nu is het doek dan
toch gevallen. Het hoofdbestuur van het landelijke
Rode Kruis heeft besloten veel kleine, plaatselijke afdelingen te sluiten. Ik kan me er wel wat bij
voorstellen. De taken van het korps zijn veranderd.
Financiën en efficiëntie in organisaties speelt een
steeds grotere rol. Evenals maatschappelijke veranderingen, denk aan welzijnstaken toebedeeld aan
de gemeente, wettelijk verplichte bedrijfshulpverleners bij evenementen, nieuw opgerichte EHBOverenigingen. Welfaretaken zijn overgenomen door
de Zonnebloem, patiëntenverenigingen, etc. Maar
het is natuurlijk voor deze al lang bestaande vereniging (inofficieel bijna 80 jaar) van vrijwilligers, maar
ook voor de Belfeldse gemeenschap een triest
einde. Ik sprak enkele leden die met pijn in hun
hart noodgedwongen afstand moeten nemen van
deze vereniging. Min of meer van hun hobby. “Men
kan wel naar een andere afdeling of fuseren met
bijvoorbeeld Venlo, maar daar heeft niemand zin
in”, vertelt voorzitter Paul Lucker. Hun afdeling was
voor de Belfeldse gemeenschap. Niet alleen afscheid nemen van het lidmaatschap, maar ook van
hun dierbare spullen die jaren in Belfeld gebruikt
zijn. Denk aan de brancards, verbandmiddelen, de
zo vertrouwde Rode Kruis commandocaravan die
op menige plek tijdens een activiteit of calamiteit
gestaan heeft. De vele nog bruikbare spullen gaan
naar Roemenië en naar Stichting Leven voor Leven
in Deurne voor het goede doel.

Bepaalde spullen worden nog bewaard. Zo zag ik
nog een museumstuk ‘een snelverband van het
Duitse leger uit de 2e wereldoorlog’. Wat dan nog
over is, gaat naar de districtsafdeling. Ook afscheid
nemen van het Rode Kruis gebouw doet pijn. In
1961 werd deze oude brandweerloods aangekocht
in samenwerking met de bibliotheek voor 1 gulden.
Er werden toen twee lokalen gerealiseerd en gasleidingen aangelegd: kosten 58 gulden. Sommige leden hebben nog geholpen met de bouw. In de loop

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

der jaren zijn alle veranderingen van het gebouw, in
eigen beheer tegen minimale kosten, door de leden
zelf gedaan. Subsidie van de gemeente kreeg het
Rode Kruis niet. Veel werd bekostigd door donaties
en opbrengsten van collectes en loterijen, die men
in Belfeld hield. In 1977 ging de bibliotheek verhuizen en kwam het gebouw geheel toe aan het Rode

Kruis. Het gebouw staat nu, terwijl ik dit schrijf,
te koop. De opbrengst van het gebouw gaat naar
hulpprojecten in Darfoer en eventueel nog naar
projecten in Oeganda.
Ik sprak met mevrouw Lucker-Stevens, die ruim 62
jaar lid was van deze vereniging en veel weet vanaf
de oprichting. Denk aan de opstart van de Rode
Kruiscolonne, zoals die vroeger werd genoemd. De
welfareafdeling en het Jeugd Rode Kruis in Belfeld
(eigen kweek). Voor vele leden een opstart naar het
verdere werk binnen het Rode Kruis. Zoals Frits
Kierkels die doorgroeide naar EHBO-instructeur of
Paul Lucker die uiteindelijk verpleegkundige werd.
Meerdere leden stroomden door naar opleidingen
binnen de gezondheidszorg. Ook de Belfeldse
huisartsen waren betrokken bij de vereniging. De
artsen gaven veelal de lessen in anatomie, ziekteleer en de instructielessen EHBO. De partners van
de huisartsen (vrouwen) waren vaak betrokken bij
het sociale- en welfarewerk. Ook oud-huisarts Guido Spitz was betrokken bij de Belfeldse afdeling en
gaf nog instructielessen. Ondanks dat het ledenbestand nog maar uit 12 personen bestond.
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Een korte terugblik in het ontstaan
van de vereniging:
Het Rode Kruis is een wereldwijde hulpverleningsorganisatie voor mensen, die in nood verkeren. Op
22 augustus 1864 werd de organisatie opgericht
om het lot van zieken en gewonden tijdens militaire
operaties en oorlogen te verbeteren. De Zwitser
Henri Dunant was hiervoor een van de belangrijkste pleitbezorgers. Het beeldmerk is een rood kruis
in een wit veld: de omgekeerde Zwitserse vlag.
Het logo is niet overal hetzelfde. Islamitische landen hebben de Rode Halve Maan en Israël heeft
de Rode Davidster. Het Nederlandse Rode Kruis,
gevestigd in Den Haag, is in 1867 opgericht.
Het Belfeldse Rode Kruis is min of meer ontstaan
tijdens de Tweede Wereldoorlog in mei 1941. Een
uitvloeisel van de Luchtbeschermingsdienst. In Belfeld werd toen een Transportcolonne opgericht, gedetacheerd bij de afdeling Tegelen. Zo werden er
o.a. per bakfiets of handkar (met gevaar voor eigen
leven), gewonden van Belfeld naar de ziekenhuizen
in Tegelen en Venlo gebracht.
Ook kwam er een post in het Missiehuis te Steyl
waarvan Kees Witteveen de leiding kreeg. In de
loop van de oorlog werden de taken van het Rode
Kruis steeds zwaarder en gevaarlijker, vooral tijdens
de fronttijd van november 1944 tot maart 1945. De
colonne had toen 17 leden. Tot 1953 functioneerde
het Belfeldse Rode Kruis als onderdeel van de afdeling Tegelen.
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Hierna ging Belfeld verder met de buurgemeente
Reuver-Beesel als een nieuwe afdeling. Deze samenwerking duurde tot 1980. Belfeld splitste zich
toen af van Beesel en Reuver en ging als zelfstandige afdeling verder, dus nu officieel 40 jaar. De
oprichters en leden van het eerste uur waren o.a.
de heren K. Witteveen, T. Timmermans en J. van
der Biezen en de eeuwig pijprokende dr. Willemse.
Deze laatste was overigens 30 jaar lang voorzitter.
Het aantal taken van het Rode Kruis breidde in de
loop der jaren fors uit. Het Rode Kruis Belfeld vond
in de beginjaren onderdak in café-zaal ’t Bergske
en later in het souterrain van het oude gemeentehuis aan de Markt. In 1961 verhuisde men naar de
voormalige brandweerkazerne aan de Theresiastraat (de vroegere Kerkstraat). Dit gebouw werd di-

geplaatst, die draaide
op een dieselaggregaat van het korps. De
hulpverleners konden
zo ook in het donker
de zandzakken vullen.
Hoewel het aggregaat
net zoveel rook uitblies
als het licht gaf, was
iedereen hier blij mee.
Als men naar huis ging, stonk men naar diesel en
rook. Tegenwoordig zou de milieu-inspectiedienst
hiervoor meteen in actie komen. Opvang en bedden werden geregeld voor de 40 militairen, die in
De Hamar verbleven ter ondersteuning van de watersnood. Het korps zorgde ook voor het ontbijt en

verse malen verbouwd en uitgebreid. In 1967 werd
ook een jeugdafdeling opgericht.
In 1978 telde de afdeling ruim 140 leden, waarvan
een vaste colonne van 60 personen. De jeugdafdeling bestond uit, inclusief een jongerenhulpdienst,
50 personen. Binnen het welfare werk waren 35,
voornamelijk vrouwelijke leden, actief. Al met al in
die jaren een goed georganiseerde afdeling met
een eigen ’huis’ waar menig korps uit andere gemeenten jaloers op was. Zoals bekend was het
Rode Kruis vaak aanwezig voor de EHBO-taken, bij
carnavalsevenementen, kermis, sportevenementen, etc. Vele verenigingen en cafés waren er blij
mee. Grotere inzetten waren de hoge waterstanden
van de Maas in 1993 en 1995. Zo werd er een 24uurs bemande hulppost en commandopost ingericht nabij de Maas. Er werd een grote lichtmast

kookte het middagmaal voor deze militairen. Geleidelijk echter daalde het aantal leden. In 2011 waren
het er nog maar 40. Maar zoals al in de kop aangegeven: het doek is gevallen.
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Een aderlating voor de Belfeldse gemeenschap.
In stilte en zonder groots afscheid is de Belfeldse
Rode Kruis afdeling in december 2020 opgeheven. Wat intern toch een traantje gekost heeft.
Maar ik denk dat een dankwoord aan al deze
voormalige Rode Kruis vrijwilligers namens de
Belfeldse inwoners op zijn plaats is.

Rode Kruis Belfeld:
BEDANKT!!
Mat Hendrix
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B e l f e l ds
h is t o r ie …
De economie kwam na de oorlog langzaam weer op toeren. Er
was weer vertrouwen in de toekomst. Met name de bouwnijverheid deed het uitstekend. De orderportefeuille van de Belfeldse
industrieën raakte steeds beter
gevuld. Die industrieën voerden
hun productie dan ook flink op. In
1953 had Janssen-Dings zelfs een
recordjaar met een afzet van meer
dan acht miljoen dakpannen. Het
bedrijf bouwde een nieuwe, grotere dakpannenfabriek en later
ook een fabriek voor gresbuizen.
Het optimisme was zó groot dat
van 9 tot 17 augustus 1947 in de
twee lagere scholen van Belfeld St. Aloysius (jongens) en H. Theresia (meisjes) – zelfs een grote
nijverheidstentoonstelling georganiseerd werd. Een tentoonstelling
met circa zestig stands, waarin
evenzovele bedrijven uit Belfeld
en de omliggende regio zich presenteerden. Het was een grote
happening. Met een omlijstend
programma met veel muziek en
theater en met een tijdelijk restaurant met een uitgebreide menukaart. De manifestatie heette
Belnijto. De grote man erachter
was Fons Stevens, directeur van
Stevens Meubelfabriek. Voor Belnijto werd naar Belfeldse begrippen zeer fors geadverteerd. Het
Dagblad voor Noord-Limburg en
de Tegelsche Courant besteedden er ook redactioneel royaal
aandacht aan. De laatste gaf zelfs
een extra Belnijto-nummer uit.
Burgemeester Harbers schreef in
het voorwoord: ”De Belnijto zál
en móét slagen! Het hoofdcomité
heeft bewezen, dat ook in een
kleine gemeente de krachten te
vinden zijn, welke samengebracht
en goed geleid, tot iets grootst in
staat zijn.”

Optimisme

Welnu, Belnijto wérd een succes. De manifestatie trok vele duizenden bezoekers; zowel particulieren als zakenmensen. Belfeld
werd in één klap op de kaart gezet. Toch heeft de tentoonstelling
– vreemd genoeg – nooit een vervolg gekregen, hoewel dat wel de
bedoeling was. Waarom is niet te achterhalen.
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Bron: Dagblad voor Noord-Limburg
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O p b e zo e k b i j

…

Angelique en Paul

Ik bezoek Angelique en Paul Linssen in de Maashoek te Steyl. Met de verkoop van hotel-café
Juliana is een einde gekomen aan de horecaactiviteiten sinds 1898 vanuit dit adres. Paul en
Angelique die bijna 31 jaar het bekende café hebben gerund, vertellen enkele verhalen over gebeurtenissen in en rond de gezichtsbepalende
horecazaak in het centrum van Belfeld.
Ze namen in 1989 het besluit het stokje over te
nemen van Angeliques moeder Toos. Een enorme
verrassing voor Toos. Maar, de benodigde papieren moesten volgens haar wel nog gehaald worden. Angelique bleek die echter al zeven jaar, zonder dat haar moeder dit wist, te bezitten. Samen
met oud-Belfeldenaar Koos Boots, werkzaam bij
Brand bierbrouwerij, werden plannen gemaakt. Na
een verbouwing volgde de heropening van de zaak
in januari 1990. Een enorme domper was het overlijden van Toos, een maand later. Paul vertelt dat
die zomer heel veel jeugd in de zaak zat. Ze waren
eigenlijk op zoek naar een plek waar ze zich thuisvoelden. Ze vroegen om bepaalde muziek en toen
Paul die draaide, ontstond een klik tussen deze
jeugd en het kasteleinsechtpaar. Een klik die eigenlijk nooit meer is verdwenen. Angelique: “We hadden het gevoel dat ze ons op handen droegen, heel
fijn, zeker wanneer je pas een eigen bedrijf hebt”.
Met Belfeldse kermis, toen ook nog de laatste zondag van mei, stond een tent op de parkeerplaats.
Dj. ’Billy Boy’ – Hans Bolten - zou de muziek verzorgen. En hoe…. “De dakpannen op Schonenborg
rammelden van het dak,” zegt Paul met een smile
van oor tot oor. Uit het brein van Paul ontsproten
talloze ideeën. Denk maar eens aan de versieringen bij de Europese- en wereldkampioenschappen
voetbal. Op de tafels, op het buffet, overal werden
graszoden gelegd. Een maal per week werden ze
ververst en tussendoor kreeg het gras water en een
knipbeurt van de buurvrouw, kapster Peggy. De
buitenkant van de zaak werd zelfs helemaal oranje
geverfd! Binnen was het mudvol. Jong en oud verdrong zich om een goede plek te bemachtigen om
de geprojecteerde beelden van de wedstrijden te
kunnen zien. Bij ieder Nederlands doelpunt werd
een rondje oranjebitter geschonken. “Wat een
feest bij een overwinning, ‘we’ hadden gewonnen,
bij verlies hadden ‘ze’ verloren”, aldus Angelique.
In 1995 werd het 50-jarige bevrijdingsfeest gehou-
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den. Het hek aan de voorkant van de zaak werd
weggehaald en vijf oldtimers werden naar binnen
gereden. Ook motoren uit de Tweede Wereldoorlog
en fietsen uit die tijd kregen een plek. Etalagepoppen werden aangekleed met militaire uniformen en
het plafond werd door een Nederlandse vlag van
25 bij 3 meter aan het oog onttrokken. “Een indrukwekkende feestweek, een week waar jong en oud
van genoten heeft”, zegt Angelique. “Ik herinner
me dat ik geheel in de stijl van de jaren veertig mijn
haren liet watergolven bij kapster Miep Witteveen,
en voor de liefhebbers was er een citroentje met
suiker voor f 0,50”.

En dan die bokbieravonden! ‘t Café werd in de
herfst omgetoverd in een nostalgische boerensfeer
uit het begin van de twintigste eeuw. De bekroning
kwam toen de Brand Bierbrouwerij Juliana uitriep
tot Bokbiercafé van het jaar 1999. Een feest waar
het hele dorp voor uitliep. Vanuit café Geloë in optocht naar het Koninginneplein. In het begin van
de avond werden de gasten door de brouwmeester van Brand geïnformeerd hoe dit zware bier te
drinken… “Vooral langzaam, niet meer dan vijf en
als dan toch een zesde gewenst is, drink die dan
zittend op de rand van je bed”. “Velen hadden die
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raad – wellicht door de drukte – niet goed in zich
op kunnen nemen, met alle gevolgen van dien”, zo
herinnert Paul zich.
Het werken in de horeca is geen baantje van acht
tot vier. Tot januari 2017 hadden Paul en Angelique
naast het café en de feestzaal ook nog het hotel.
De gasten waren meestal monteurs op montage bij
bedrijven in de buurt. “Hoe laat het de vorige avond
ook was geworden om 06.00 uur ging de wekker
voor het ontbijt. Nicole, onze jongste dochter, was
als peuter altijd vroeg wakker. Zij begroette met
haar knuffel onder de arm de gasten. Als die vroegen mee te eten, rende ze naar de keuken, pakte
een pak hagelslag en at dan gezellig kletsend met
hen mee,” aldus Angelique.
Ook hadden we gasten die het Pieterpad liepen.
Zij werden door Paul in Maalbeek opgehaald en
de volgende dag teruggebracht naar de route. Het
werd eens lastig toen de afgesproken tijd door
de gasten niet gehaald werd. Thuis was een bruiloftsfeest in volle gang, terwijl Paul probeerde de
gasten ergens in het donkere bos op te sporen…
Angelique vervolgt haar verhaal: “De feesttijden
hebben we in de loop der jaren zien veranderen.
In de beginjaren werd het koude buffet, ‘de kaaj
sjóttel’, rond één uur ’s nachts geserveerd. Je kon
er dan zeker van zijn dat iedereen een half uur later
de zaak verlaten had. Later werden feesten vaak
rond of in de middag gevierd. Dat bracht meer rust.
En wat die buffetten, diners, brunches en dergelijke betreft, deze werden in de beginjaren verzorgd
door mijn zus Elly. Toen zij na ruim tien jaar verhuisde naar Amsterdam verdiepte Paul zich in de
kookkunst”. Behalve met koken en bedenken van
ideeën heeft Paul zich ook altijd beziggehouden
met het onderhoud, terwijl Angelique zich naast
het werk dat ze gezamenlijk uitvoerden, vooral
stortte op de boekhouding, de afspraken voor de
feesten en de hotelkamers. Samen met het trouwe
personeel deden ze al het andere werk. “Een van
de meest spectaculaire feesten waren de party’s
ter gelegenheid van oud op nieuw tussen 1990
en 2000. Iedere gast betaalde een all-in prijs voor
drank en eten en leverde het meegebrachte vuurwerk van te voren in. In de Julianaboom werden
drie matten van ieder 100.000 knallers opgehangen en exact om 24.00 uur afgestoken. Ook vanaf
de luifels werd op spectaculaire wijze vuurwerk afgestoken. Aan drank en eten ontbrak het niemand,
het waren geweldige feesten. Wat in al die 31 jaar
is gebleven, zijn die prachtige evenementen rond
Vastelaovend. Het Brandkasbal van de spaarkas
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met Brandkasmeesters die zelfs per koets door het
centrum gereden werden. De ‘Truujeavond’, op de
donderdag voor Vastelaovend, de stormloop na
de optocht op zondag, de maandag met de ‘Aad
Prinse’ en de brunch met het Boerebroelofsgezelschap een dag later. Maar de topper is vele jaren
de heren- en de dameszitting geweest. Om voor
deze feesten een plekje te bemachtigen, stonden
liefhebbers vaak jarenlang op een wachtlijst. “Artiesten waren altijd lovend over de organisatie én
het publiek en dat is zeker mede te danken aan de
presentatoren en ceremoniemeesters die dit met
ons regelden” zegt Paul.
Maar… aan alles komt een eind. Angelique en
Paul konden hun zaak aan een jonge ondernemer
verkopen. “Echt jammer, dat we door de coronamaatregelen geen afscheidsmoment konden regelen. Toen kwamen Monique en Nicole, die op de
achtergrond de laatste jaren ook in de zaak meewerkten, in actie. Op 27 december lokten ze ons
naar Belfeld. Van 15.00 uur tot 15.45 uur reed een
enorm aantal gasten met de auto voorbij om ons
toeterend uit te zwaaien. Alsof dat nog niet genoeg
was, hebben onze dochters de gasten gevraagd
een woordje op papier te zetten. Deze woorden
zijn gebundeld tot een boek. Een prachtcadeau.
Iets mooiers hadden onze kinderen en gasten niet
kunnen bedenken. Zij zorgden ervoor dat we met
plezier aan deze drukke jaren terug kunnen denken. Wij willen verder alle mensen danken, die we
in die jaren als gast hebben mogen begroeten. Het
is de moeite waard geweest”, aldus het kasteleinsechtpaar dat nu van een welverdiende rust mag
gaan genieten.
Belfeld heeft meer dan een eeuw op dit adres een
horeca-etablissement gehad, wat rest zijn de verhalen…
Jan Peeters
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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: Lisanne Faessen
https://www.facebook.com/politietegelenbelfeldsteyl
https://www.instagram.com/wijkagent_steyl_belfeld/
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wordt mogelijk gemaakt door
Dorpsraad Belfeld

Redactieadres/
inleveren kopij:

dorpskrantbelfeld@gmail.com

Redactie Dorpskrant:

Stan van der Velden
06 - 44 75 05 04
Mat Hendrix
06 - 26 22 28 28
Marie-José Boonen
Paul Niessen
Jan Peeters

De redactie van de Dorpskrant
behoudt zich het recht
voor artikelen aan te passen.
De foto’s op de voorpagina
zijn gemaakt door leden
van de Fotogroep Belfeld.
Bertil Hoezen
06 - 54 34 58 12
Michel Metten
06 - 28 12 21 04
Lucie van der Smitte-van Dijk
06 - 23 82 44 13

• 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

Bestuur Dorpsraad:

Wijkcoördinator:

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

Internet:
www.belfeld.nu

Realisatie:
Drukkerij
Knoops B.V.

