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De Vlinderhaof

BESTE
DORPSGENOTEN,

de vakantieperiode (stress) ligt
achter ons. Veel ouders hebben
in gedachte de vlag uitgehangen toen de kinderen weer
naar school mochten. Is vakantiestress in coronatijd nu echt
anders? Lang geleden vroegen
we ons af: zijn de paspoorten niet
verlopen? Hebben we voldoende
buitenlandse valuta bij ons of moeten we naar een grenswisselkantoor?
Staan we weer stil met de auto in de bergen,
omdat de radiator kookt? Kinderen zeurend op de
achterbank, automerken tellen. In deze pandemie
zijn de zorgen: welke kleur heeft het vakantieland?
Betaalt onze annuleringsverzekering wel uit?
Hebben we een bewijs van vaccinatie of een
24-uurs negatief testbewijs bij ons? De kinderen
zeurend met de tablet op de achterbank. Hopelijk
werkt ons elektronische autocontrolesysteem
goed en komen we niet stil te staan met een lege
accu. De herfstperiode nadert. Voor sommigen
het luxeprobleem van wel of niet op vakantie
gaan.
Gelukkig heeft deze editie weer voldoende
leesmateriaal. Ga lekker herfstwandelen in
Belfeld, bekijk de wandelborden van projectgroep
Wandelroutes. Ga kastanjes zoeken met de
kinderen in de bossen nabij Maalbekerhöhe. Duik
in de geschiedenis en erfenis van de fabriek van
Janssen-Dings. Hoe is het met onze bekende DJ
Dolf (FeestDJRuud)? Lees zijn verhaal. Benieuwd
naar de transformatie van café-zaal Juliana naar
een uitvaartonderneming? Misschien is schetsen
ook iets voor u. Lees dan over de hobby van Stan
Hoezen. Zingt u graag? Kijk naar de vraag van
Vocalgroup Ringfield. En vergeet ook de column
van Jan Peeters niet.

Fijne herfstdagen!
Mat Hendrix
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C o l um n …
’t Is 22 augustus. Weej hebbe twieë kleinkinger
op bezeuk. Eine jóng van bienao 13 en zien
zuske van 10 jaor. Ömdet zeej in NoordHolland woeëne begint mórge veur eur de
sjoeël wir. Veurdet ze waere opgehaold make
we nag ein korte wandeling door Belvend.
De nate zomer haet de plantegreuj euveral mieër
den good gedaon. Ouch op plaatse wao det
minder op pries gesjteld wuuert. Diegene die heej
de controle euver mótte hebbe, lieke met de heng
in de haor te zitte.
Ömdet ‘De Vlinderhaof’, de Soersbaekwaeg op zondig geäöpend is en ein van ós twieë gaste veural
neet van wandele helt, besjloete weej veurdet we
nao hoes gaon, heej hiel efkes te gaon kieke.
Al hiel sjnel is dudelijk det ’t greujzame waer erg
good voor d’n haof is gewaes. Eigelijk neet te
geluive det ein aantal Belvendse minse heej nag
maar pas mei bezig is. Ich heb begrepe det dae
enthousiaste groep zich veurig jaor gevónge haet
door ideeje in de Belvendse Ambitie Beuk. Dees
minse wille neet allein mieër greun in ’t dörp, ze
wille de kinger ouch gèt beejbringe euver vlinders
en insecte.
Weej loupe euver eine prachtige paad. As bezeuker
krieg men van heej oet ein good euverzich euver
de plante en de borde met dudelijke informatie.
Fijn verzörg allemaol. Op versjillende plaatse
sjtaon insectehotels. Zoeë te zeen waere ze good
gebroek, vuuel gaetjes zien al toe gemetseld.

Al wandelend zeen we ein kleine waterpartie – ouch
insecte hebbe waal ens dórs – en plante die sjtaon
te prónke met eur kleurrieke blome. Wat opvèlt is
det d’r zoevuuel versjillende saorte plante in ‘De
Vlinderhaof’ sjtaon. Ouch de fruitbuimkes hebbe
’t heej good, ze hange vól appels en paere.
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Opèns dink ich aan ’t berich van de Sjtadsömroop
euver ein hiel zeldzaam insect det heej is gezeen.
’t Waas de blauwzjwarte houtbij, ein bij van twieë
toet dreej centimaeter, ein van de grótste van
Europa. Natuurlijk wil ich det aan de kinger vertelle.
Maar, ós jóngedame haet de paad al aafgeloupe
en sjteit wir beej de paort öm aan te gaeve det ’t
zoeë genóg is. Zien broor nimt mien niejts veur
kennisgaeving met ein kórt knikske aan. As weej
beej de paort zien zaet hae aan det ich de paort
maar toe mót make. “De blauwzjwarte houtbij”
luuet hae daobeej weite. Hae ken eine ingetaoge
lach neet gans óngerdrökke…

As weej de waeg euversjtaeke zeen ich wuninge
met häöfkes die d’r allemaol fijn beej ligke. De
bewoeëners lieke geïnspireerd door ‘De Vlinderhaof’. Ein prachtig initiatief van de werkgroep ‘Aktief
Greun’, maar dao heb ich ’t maar neet euver met
ós kleinkinger die al doorgeloupe zien…
Jan Peeters
PS Lastig om het dialect te lezen? Kijk dan op
www.belfeld.nu voor de versie in het Nederlands.
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Vanuit de Belfeld Ambitie Boeken is in oktober 2019
een projectgroep Wandelroutes opgestart. Het doel
is wandelaars in en om Belfeld van waardevolle en
leuke informatie te voorzien over de historie van
Belfeld en al het moois dat er te zien is in de natuur
rond het dorp. Op het Koninginneplein zijn twee
borden geplaatst met informatie over het ontstaan
en de geschiedenis van Belfeld voorzien van foto’s
uit het boek Trots op Belfeld. Deze borden hebben
een permanente plek in de bestaande vitrines
gekregen. In het Mergelstraatje staat onder aan de
Maas een nieuw bord met informatie over hoe deze
plek vanaf het einde van de 14e eeuw tot ongeveer
1800 als handelsroute werd gebruikt voor de
aanvoer van mergel, kolen, kalk en leisteen. Dit bord
werd binnen een week na plaatsing gedoopt door
de Maas, maar heeft het gelukkig goed doorstaan!
Op Droompark Maasduinen staat nu een mooi,
dubbelzijdig bedrukt bord over de ontwikkeling van
de kleigroeve aldaar.

Ook is hierop informatie over lokale vogels, insecten
en vlinders te vinden. De achterkant bevat algemene
informatie over het wandelroutenetwerk, zodat
gasten op het park en andere belangstellenden
alle informatie over het wandelgebied voorhanden
hebben. Bij het uitkijkpunt op de Steilrand
(wandelknooppunt 20) staat nu een bord met
informatie over het ontstaan van die Steilrand.
Verder zijn er leuke weetjes te lezen over bomen,
vogels en insecten die hier in het bos voorkomen.

Ook bij de zogenaamde drie banken (wandelknooppunt 18) is een informatiebord geplaatst over
de activiteiten van de mens in dit gebied en over de
flora en fauna die hier voorkomt. Als laatste is het
vernielde bord van Stichting de Brookkank bij de
oude puinplaats weer vervangen.
We wensen iedereen veel wandel- en leesplezier!

Belfeld geeft …
We dachten even er vanaf te zijn, maar corona laat
zich niet zomaar verslaan. De pandemie houdt
de wereld nog steeds in zijn greep en hult zich in
stilzwijgen over hoe het er morgen uit zal zien. Om die
geheimen te ontfutselen is onderzoek noodzakelijk.
Om o.a. dit vreselijke virus een halt te kunnen
toeroepen brengen instellingen als Longfonds,
Hersenstichting, Nierstichting, Hartstichting en vele
anderen grote financiële offers om onderzoek te
ondersteunen. Maar die instellingen zijn afhankelijk
van uw giften. U bent het die het functioneren
daarvan mogelijk maakt. In Belfeld zijn er zo’n
dertien instellingen, die gezamenlijk de Goede
Doelen Week organiseren met als doel geld in te
zamelen voor de zorg voor uw gezondheid. Het
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geld dat u nu geeft,
wordt uiteindelijk weer
aan u of uw naasten
besteed. Nog even kort
de gang van zaken.
In de week van 27
september tot en met
1 oktober bezorgen de collectanten een envelop
en begeleidende brief bij u. In de daarop volgende
week (maandag 4 tot en met vrijdag 8 oktober)
halen de collectanten de gevulde enveloppen
weer op. Natuurlijk gebeurt dat in een gesloten
enveloppe en conform de coronamaatregelen.
Uiteraard is de organisatie open en transparant.
Nadat de opbrengst bekend is, wordt u via de pers
daarover geïnformeerd. Voor verdere informatie zie
www.gdwbelfeld.nl.
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De h obby v an

Stan Hoezen In de voetsporen

Als schetsen, tekenen en werken met fineliners
je hobby is, hoe mooi kan het dan zijn als je daar
je werk en toekomst van kunt maken? Stan gaat
ervoor: hij wil Game Artist worden.

Topklaslessen op de school heeft de kunstenaar
Albert Kiefer (zie de Dorpskrant van september
2020) een workshop tekenen/schetsen gegeven.
Het leren kijken naar een gebouw (architectuur) en
het weergeven hiervan in een schets.

In Belfeld wonen ongetwijfeld meerdere amateurof hobbykunstenaars, schilders en illustrators. Stan
Hoezen is er in mijn ogen één van. Stan is 19 jaar
jong, rustig en bescheiden. Hij woont samen met
zijn ouders, zus en broer in een mooi, monumentaal
pand in Belfeld.

Ook de tuin is mooi aangelegd en rustgevend.
Je kunt ervan genieten. Maar je zou er ook in alle
rust kunnen zitten om te schilderen of tekenen. In
deze tuin vertelt Stan over zijn hobby en hoe het zo
gekomen is. De hele familie heeft iets met kunst.
Broer Lars (16) doet aan muziek, zus Mara (20)
volgt in Tilburg de toneel en musicalopleiding.
Als kind tekende Stan al in schriftjes en agenda’s.
Op ieder papier dat hij voor zijn neus kreeg,
tekende en kriebelde hij wel iets. Toen hij op de
basisschool zat, kreeg Stan ongeveer een jaar
tekenles bij iemand in Reuver. Hierin werd hij ook
gestimuleerd door zijn ouders. Op de middelbare
school (Valuascollege) heeft hij naast de reguliere
lessen op vwo-niveau ook de Topklas (talent
ontwikkelingsprogramma) kunst gevolgd. Zes
volle jaren. Deze lessen omvatten niet alleen
tekenen, maar ook handvaardigheid en werken
met verschillende materialen komen aan de orde.
Een goede manier om ook met kunst en cultuur in
aanraking te komen. Mooi dat deze mogelijkheden
tegenwoordig op school geboden worden. In mijn
tijd bestond dit nog niet… Soms gaat hij er nu
nog naar toe. Stan heeft een goed contact met de
docent aldaar. Zo helpt hij nog wel eens mee bij
het verzorgen van de lessen. Tijdens een van de
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Ook werken met kleuren werd geleerd. Hierdoor
werd Stan geïnspireerd om gebouwen in de stijl
van Albert Kiefer te tekenen, eigenlijk te schetsen.
Het was geweldig om te doen, hij heeft hier veel
van geleerd en ging voor zichzelf in vergelijkbare
tekenstijl verder. Zo maakt hij tegenwoordig ook
in opdracht tekeningen van huizen en dieren. Hij
stapt min of meer in de voetsporen van Albert
Kiefer. Hij heeft zeker iedere twee weken wel een
opdracht. Een leuk zakcentje verdienen... Zijn stijl
is vlug en schetsachtig. Hij vangt de sfeer van een
huis goed in zijn tekening. De details zitten er goed
in. Maar juist omdat alles in schetsvorm is, maakt
dat de tekening zo speciaal. Razendsnel werkt hij
met de kleurenmarkers en fineliners. Meestal werkt
hij vanuit een toegestuurde foto.
Uiteraard werkt hij ook met de
computer, maar uiteindelijk staat
de tekening op papier. Portretten
maakt hij minder. Dit is moeilijker
en zijn tekenstijl is hier minder
geschikt voor. Met dieren lukt dit
nog wel, geeft Stan aan. Hij krijgt
veel aanvragen voor bijvoorbeeld
het tekenen van honden.
Stan liet me meerdere van zijn
werken zien. Als hondenliefhebber
spraken de tekening van de
honden mij zeker aan. Maar ook
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van Albert Kiefer of van hobby naar beroep?
een van de weinig gemaakte herfsttekeningen
zag er geweldig uit. Echt mooie tekenschetsen.
Momenteel is hij bezig met enkele illustraties voor
iemand die een boek aan het schrijven is. Stan
maakt alleen reclame op zijn Facebookpagina.
Hij hoeft van zijn tekenwerk niet te leven. Het is een
hobby, maar zoals al eerder genoteerd: een leuk
zakcentje is altijd meegenomen. Tenslotte kosten
de gebruikte materialen ook geld. De meeste
tekeningen maakt hij dan ook in opdracht.

samenwerken, doorzettingsvermogen en werken
binnen afgesproken kaders is ook heel belangrijk
binnen deze opleiding en beroepsgroep. Een
Game Artist is de persoon die alles wat je in een
game of aanverwante toepassing ziet, bedenkt,
ontwerpt en maakt. Denk bijvoorbeeld aan de
poppetjes en figuurtjes in een spel. Dit is uiteraard
iets anders dan degene die de game, simulatie of
het spel zelf bedenkt. Dat is de Game Designer.
Er zijn dan ook meer Artists dan Designers nodig
in deze snel groeiende markt. Dit is voor Stan
uiteraard gunstig voor het verkrijgen van een
baan in de toekomst. Hij hoopt in ieder geval deze
vierjarige mbo-opleiding af te kunnen maken. Het
interview met Stan was vlak voor zijn vakantie. Op
mijn vraag of hij ook vrijblijvend schetsen maakt
van bijvoorbeeld gebouwen op vakantie, krijg ik
een duidelijk nee. Hij tekent meestal in opdracht.
Dat vindt hij voldoende.

Zo heeft hij voor een autodealer diens gebouw
getekend t.b.v. de opening van dat bedrijf. De
tekening was bedoeld als relatiegeschenk. Stan
wil dan ook verder in het tekenwerk. Hij gaat de
opleiding Game Artist volgen in Amsterdam.
Games en game-onderdelen zijn niet meer weg te
denken uit ons leven. Naast entertainment zijn er
ook nog andere doeleinden. Ze worden ook steeds
meer gebruikt voor andere toepassingen, zoals
simulaties voor bijvoorbeeld de vliegtuigindustrie,
educatie, Virtual Reality, medische doeleinden, enz.

Voor degenen die graag door Stan iets willen laten
tekenen, kunnen contact met hem opnemen. Via
Facebook: Stan Hoezen of email: hoezenstan@
gmail.com

De basis voor deze opleiding is creativiteit en
tekentalent. Maar goed kunnen tekenen alleen is niet
voldoende, aldus Stan. Een goede beroepshouding,
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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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B e l f e l ds h is t o

ie …

Wie nu door Belfeld loopt, zal het opvallen
hoezeer het aanzien van het dorp de laatste
jaren is veranderd. Had het voorheen
nog de trekken van een slaperig dorp
tussen Roermond en Venlo met veel
saaie, naoorlogse sociale woningbouw,
nu geeft het een heel ander beeld.
Er is veel particuliere bouw gekomen en de
welvaart heeft er voor gezorgd dat bewoners meer
zorg kunnen besteden aan de verfraaiing van
hun huis. Maar ook de woningstichting heeft veel
aandacht besteed aan een verbetering van hun
woningen. Doordat er ruimte is gecreëerd voor
veel groen en speelgelegenheid is er bovendien
aandacht besteed aan de leefbaarheid. Maar het
belangrijkste is toch geweest, dat die lelijke puist in
het centrum van het dorp - het bedrijventerrein van
Janssen-Dings - is verdwenen.

Er is op die plek een leuke wijk ontstaan, heel
afwisselend door veel particuliere bouw en
aantrekkelijke hoogbouw. Maar de namen
van straten en gebouwen zoals Kollergang,
Nellemenkeslaan, Het Lager, Blauwe Oven en
Tuile du Nord herinneren nog aan de tijd dat het
allemaal anders was. Nu de afronding van dit
plan aanstaande is, wil ik nog even terugblikken
en de herinneringen oproepen die deze plek met
zich meedraagt. Het gebied tussen Venlo en
Roermond kenmerkt zich door de aanwezigheid
van klei, die geschikt is voor de vervaardiging
van keramische producten. Deze klei is in twee
geologische periodes in de bodem afgezet,
toen Rijn en Maas hier uitmondden in een brede,
moerassige rivierdelta. Dat gebeurde miljoenen
jaren geleden. In onze regio liggen deze kleilagen
dicht aan de oppervlakte. In de loop van de 18e
eeuw werd hier begonnen met de vervaardiging
van dakpannen. Alles gebeurde toen nog met
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Janssen-Dings en zijn erfenis
de hand. Het steken van de klei, het persen in
houten vormen, het drogen in de open lucht en het
bakken in veldovens. Sinds de 19e eeuw maakte
stoomkracht het mogelijk, dat de productie
gemechaniseerd werd. De broers Hendrik en
Joseph Janssen en hun zwager Willem Dings
kochten op 7 oktober 1891 een perceel grond voor
de bouw van een fabriek en op 2 oktober 1892
werd de firma Janssen-Dings formeel opgericht.

Voor de productie verrees een gebouwtje aan de
Kiezelweg ( thans Julianastraat), dat in die tijd
nog buiten de dorpskern lag. Omstreeks 1897
werd de productie gemechaniseerd. Dat werd
mede mogelijk gemaakt doordat, na het overlijden
van Willem Dings, notaris Joseph Brouwers als
commanditair vennoot tot het bedrijf toetrad en
hiermee voor een extra financiële injectie zorgde.
Na verloop van tijd stapte Joseph Janssen uit het
bedrijf, zijn broer Hendrik overleed in 1917. Vanaf
dat moment verkreeg de familie Brouwers de
volledige zeggenschap over het bedrijf. Wijnand
Langendonck werd aangesteld als directeur. De
ontwikkeling van het bedrijf, tot het moment van
overname door Koramic, en de latere verhuizing
naar Tegelen, wil ik hier - gelet op het beperkte
kader - op hoofdlijnen schetsen.
nD
 e winning van klei gebeurde in een kleigroeve
op Duits grondgebied. Omstreeks 1905, werd
een smalspoor aangelegd, waarover de klei met
kipkarren werd vervoerd.
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n I n 1931 werd een ringoven in bedrijf genomen.
Een oven die uitsluitend geschikt was voor het
bakken van rode dakpannen. Een ringoven
had het voordeel dat er aanzienlijk minder
brandstof (steenkool) nodig was, de productie
kon worden uitgebreid, konden nu de (nog natte)
geperste pannen worden gedroogd boven de
stookruimte. Het drogen in de open lucht was
verleden tijd en men kon nu ook in de wintertijd
produceren.
nT
 ijdens de dertiger jaren was sprake van een
sterk dalende bouwactiviteit met als gevolg
dat de voorraad onverkochte dakpannen zich
ophoopte tot vier miljoen. Dit leidde in 1936
tot het stilleggen van zowel de Kasselerovens
als de ringoven. Vrijwel alle personeelsleden
werden ontslagen. Voordien waren de lonen van
arbeiders al aan banden gelegd met in 1932 een
loonsverlaging van 12% waar in 1933 nog eens
5% verlaging bovenop kwam. In 1934 gevolgd
door een verlaging van 2 cent per uur en in 1936
nog eens 5%. Het waren barre tijden.
n I n de oorlogsjaren bepaalde de bezetter dat het
brandstofverbruik moest worden beperkt. Als
gevolg daarvan kon alleen de relatief zuinige
ringoven in bedrijf blijven. Hierdoor konden
slechts 60 mensen hun werk behouden. De
overigen werden in Duitsland tewerkgesteld.
n I n 1945 werd besloten om een nieuwe ‘blauwe’
fabriek te bouwen en de oude te slopen.

n

n
n

n

nabij de spoorlijn (Kozakkenberg). Het bedrijf
behaalde na verloop van tijd een productie van
1000 kilometer riolering per jaar. Na de komst
van de pvc-buis werd overgeschakeld op de
vervaardiging van tegels. Door een afnemende
behoefte aan tegels en de moordende
concurrentie uit Italië werd het bedrijf in 1995
gesloten.
I n 1964 werd een kleiloods gebouwd waardoor
men niet langer afhankelijk was van weersinvloeden met name in de wintermaanden.
I n 1966 werd overgegaan tot de aanschaf van
volautomatische dakpannenpersen.
D
 e keramische pan krijgt grote concurrentie van
de betonpan en ook de gresbuis wordt belaagd
door de pvc-buis. De keramische dakpan en
gresbuis worden te duur.
I n 1981 wordt overgegaan tot de bouw van
liftovens. De ringoven wordt gesloopt evenals
de overslaande vlamovens.

Economische recessies brengen het bedrijf
regelmatig in moeilijkheden. Het zijn met name
de betonpan die de markt verovert en de pvc-buis
die de gresbuis verdringt. Om de concurrentieslag
tegen de goedkopere betonpan aan te gaan,
wordt alle aandacht gericht op een kwalitatief
hoogwaardige dakpan. Specialisatie met als
kroonjuweel de blauwe JD-pan is het antwoord.

nH
 et gebouw bestond uit 18 overslaande vlamovens en werd in 1948 in bedrijf genomen.
nD
 e naoorlogse tijd was een periode van bloei.
Tijdens de wederopbouw steeg de productie
naar een capaciteit van acht miljoen dakpannen
per jaar.
n I n 1955 werd een gresbuizenfabriek gebouwd
en in gebruik genomen. Deze werd gerealiseerd
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Janssen-Dings en zijn erfenis

Maar dat betekent ook een continue vernieuwing
van het productieapparaat en dure investeringen.
En dat terwijl economische recessies altijd op
de loer liggen. Een oplossing hiervoor bood
uiteindelijk een overnamebod door Koramic. Dat
ging dan wel ten koste van de zelfstandigheid,
maar het voortbestaan van de naam JanssenDings als typenaam voor de blauwe dakpan was
gegarandeerd. Op 23 februari 1989 gingen de
aandeelhouders akkoord met een overname
door Koramic en werd de naam Janssen-Dings
Kleiproducten B.V. omgezet in Koramic JanssenDings B.V. In de periode tussen 1976 en 1978
ontwikkelt de gemeente Belfeld het zogenaamde
Komplan. Dit behelst onder meer de verplaatsing
van het bedrijf uit de dorpskern om zo ruimte
te maken voor woningbouw. Het bedrijf wil
hieraan meewerken, mits dit bedrijfseconomisch
verantwoord zou zijn. Die bereidheid was vooral
ook gebaseerd op de noodzaak van modernisering
van het bedrijf. Om de financiering van het plan
rond te krijgen, had de gemeente de steun nodig
van Rijk en Provincie. Deze werd echter afgewezen
waardoor het Komplan onuitvoerbaar werd. In
de jaren 1990 kwam de situering van het bedrijf
opnieuw ter discussie. Het terrein van Koramic
zat ingeklemd tussen de omringende woningen,
verdere groei voor het bedrijf was op deze locatie
nauwelijks meer mogelijk.
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Toen het bedrijf in 1991 vergunning vroeg om het
aantal ovens uit te breiden, kwamen bovendien
buurtbewoners in actie die hinder ondervonden
van de aan- en afvoer door vrachtwagens en de
uitstoot van rookgassen. Aan verplaatsing van het
bedrijf viel niet langer te ontkomen. Dat leidde in
1997 tot een convenant, waarin werd afgesproken
dat Koramic Janssen-Dings uiterlijk 31 december
2003 zijn activiteiten op die plek zou beëindigen.
In 1998 bereikte men overeenstemming over de
financiering. Het bedrijf en de opstallen werden
voor een bedrag van 5,5 miljoen gulden aan de
gemeente verkocht. De provincie droeg 0,5 miljoen
bij en het Fonds Stads- en Dorpsvernieuwing nog
eens 1,95 miljoen. Plannen om de verplaatsing
binnen Belfeld te realiseren bleken echter niet
uitvoerbaar. Koramic Janssen-Dings werd
zodoende in 2002 verplaatst naar het voormalige
fabriekspand van JeKa/Kurstjens in Tegelen, dat
al eigendom was van Koramic B.V. Het proces
van schaalvergroting en internationalisering ging
ook hierna door. Zo ging Koramic in 2003 een
joint venture aan met het bedrijf Wienerberger
uit Oostenrijk. Maar de blauwe dakpan met
het merk Janssen-Dings bleef en heeft in het
assortiment een vaste positie verworven. Het
heeft de uitstraling van degelijkheid en wordt vaak
geprefereerd bij de wat duurdere bouw. Misschien
ook voor de woningen in het Koramic-Plan.
Paul Niessen, bron: Belfelds blauw.
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Henk Luijten

Herbert Derks

Josanne Janssen

Martien van Duren

Pierre van de Voort

Rein Busscher
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B e l f e l de n a re
ui tge v lo ge n …

Ruud Geurts

In de rubriek Belfeldenaren uitgevlogen …
zijn al diverse oud-inwoners voorbijgekomen.
Opvallend vaak zijn dat mensen die een beroep
in de creatieve sector hebben. Toeval, of zou er
toch iets in het Maaswater zitten?
In deze uitgave komt Ruud Geurts aan bod.
Bij de feestgangers bekend als FeestDJRuud
alias DJ DOLF. Weer een creatief iemand dus…
De redactie laat Ruud vertellen:
“Ik ben geboren aan de Schoolstraat. Mijn ouders
zijn Jacques en Ine Geurts - Op het Veld, Maarten
is mijn oudere broer. Voor de basisschool hoefde
ik niet ver te lopen. De straat over sprinten en
ik was op B.S. ‘t Bolveld. Daar heb ik zowel in
groep 6, 7 als 8 bij Jan de Bree gezeten. Een fijne
tijd. Vooral zijn geschiedenislessen zijn mij sterk
bijgebleven. Die wekten toen al mijn interesse op.
Als ik nu ergens naartoe ga, interesseer ik mij voor de
geschiedenis van die plek en de omgeving. Op het
afscheidsfeestje van groep 8 heb ik gedraaid met de
spullen die mijn broer toen net verzameld had. Na ‘t
Bolveld ben ik naar het Marianum in Venlo gegaan.
Ik behoorde tot de laatste lichting. Daarna fuseerde
die school met het Valuascollege. Na 4 jaar vwo
werd voor mij duidelijk dat ik niet naar de universiteit
zou gaan. Een talenknobbel had ik ook niet, daarom
ben ik overgestapt naar de havo. Ik werd steeds
meer aangetrokken door ‘de stad’. Ik bleef er vaak
hangen, al was het maar ter voorbereiding van
die lange fietstocht naar huis... Ook een eerste
vriendinnetje en het al maar meer met muziek
bezig zijn, zorgde voor een steeds langer verblijf
in Venlo. Ik had bovendien een bijbaantje bij de
Free Record Shop. Dat baantje wisselde ik af met
schoonmaken bij slagerij Jos Hoezen. Mijn ouders
waren (los van hun zaak) erg actief in het Belfeldse.
Zo is vastelaovend er met de paplepel ingegoten.
De middagen en avonden in De Hamar zijn me goed
bijgebleven. Wellicht daardoor heb ik van ‘feesten’
mijn beroep kunnen maken. Mooie herinneringen
heb ik ook aan de activiteiten bij tennisclub BTC
en de vele andere dorpsfeesten. Ik heb gevoetbald
bij Belfeldia en getennist bij De Poelder. Op een
gegeven moment moest ik noodgedwongen kiezen
voor een van beiden. Achteraf had ik beter bij tennis
kunnen blijven… Belfeld is nu mijn tweede thuis.
Ik vind het heerlijk om er te zijn. Vooral natuurlijk
om familie en vrienden op te zoeken, maar ook
om even van de rust te genieten. In de zomer van
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2019 hebben mijn ouders een tijdje aan de Maas
gewoond. Sindsdien ben ik Belfeld nog meer gaan
waarderen door de vele wandelingen en het continu
veranderende landschap. Vorig jaar was ik op zoek
naar een naam voor een nieuw bedrijf, waar ik al mijn
muziek ga uitbrengen. Ik had een lijst van ongeveer
50 namen, maar de juiste zat er nog niet tussen. Na
een fikse wandeling door het Belfeldse bosgebied,
ontstond het idee om het bedrijf Malbeck te
noemen.
Zoals al verteld, was Maarten inmiddels begonnen
met het verzamelen van muziekapparatuur om
daarmee feestjes af te gaan. Zelf kocht ik mijn eerste
stereotoren van het bijbaantje bij mijn oom in de
werkplaats van Op het Veld. Voor Maarten werd
het werken in de muziekwereld steeds serieuzer
en ik ging hem daarbij helpen. Mijn interesse
lag echter niet bij het technische, maar bij het
muzikale gedeelte. Ik begon singletjes te kopen,
ging muziek downloaden zodra dat kon. Ik was
eigenlijk degene die de ‘oude’ plaatjes ontdekte.
Daarnaast lag mijn interesse in het up-to-date
houden van de nieuwste muziek. Zo ontstond een
flinke verzameling. Via mijn middelbare schooltijd
kwam ik terecht op andermans feestjes, o.a. in
Venlo. Ik ging draaien in verschillende kroegen
en organiseerde zelf feestjes om zo aan het werk
te blijven. De drang om dingen te organiseren
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FeestDJRuud alias DJ DOLF

zat er dus al vroeg in. (Dat heb ik van mijn vader.)
Uiteindelijk organiseerde ik schoolfeestjes en
activiteiten in de laatste schoolweek. Het ging weer
een stap verder toen mijn broer een set boxen kocht
waarmee we grotere zalen konden doen. Ook kwam
er een busje om alles te vervoeren: toen begon het
echt te lopen. Van carnavalsavonden in De Hamar
tot bruiloften en verjaardagen in de regio. Dat deden
we zo’n 4 à 5 keer per maand. Tijdens de jaren op
het Marianum had ik al vrij snel door dat ik niet in
Belfeld wilde blijven. Ik ging naar de opleiding
Vrijetijdsmanagement in Breda. Die studie richtte
zich op de organisatie van evenementen. Daar
wilde ik mee aan de slag. Tijdens mijn afstuderen
heb ik nog een tijdje in Belfeld gewoond, terwijl ik in
Eindhoven werkte. Ik kwam inmiddels ook al veel in
Amsterdam. In die periode leerde ik mijn (Venlose)
vriendin Aimee kennen. Zij stond op het punt om
naar Amsterdam te verhuizen en ik was al langer
op zoek naar wat drukte en energie om mij heen.
Doordat ik dus vaker in Amsterdam was, verbleef ik
logischerwijs veel bij haar. Inmiddels wonen we zo’n
8 jaar in Amsterdam. Begin 2021 hebben we onze
zoon Fela Frédéric mogen verwelkomen. Muziek is
een grote hobby, dus dan is het te gek om daar je
werk van te kunnen maken, maar los van het reizen
voor werk heb ik met Aimee mooie reizen kunnen
maken door o.a. Amerika, Indonesië, Japan en Sri
J a a rg a n g 2 0 ■ n r. 3 ■ s e p t e m b e r 2 0 2 1

Lanka. Ik kan niet wachten om Fela mee te nemen
op onze volgende trip.
Naast mijn studie en werk was dj’en altijd mijn
hobby. Dat deed ik zo’n 3 à 4 keer per week. In 2008
nam ik de naam FeestDJRuud aan. Een combinatie
van allerlei dingen zorgde er daarna voor, dat het
balletje ging rollen. Deels door netwerken, mijn
werk als producer voor festivals en de muziek die
ik draaide in combinatie met mijn naam. In 2009
ben ik aan de slag gegaan bij Extrema, o.a. bekend
van het Solar Weekendfestival in Roermond In 2012
kwam mijn eerste single uit ‘Gas op die lollie’. Dat
werd een hit in de discotheken. Ik heb toen de kans
om er een succes van te maken met beide handen
aangegrepen. Mijn ouders moesten in het begin
wennen. Vooral toen ik de beslissing nam om mijn
fulltimebaan op te zeggen om er vol voor te gaan.
Ze zagen gelukkig al snel dat het de start was van
een onderneming, waar ik nu al 10 jaar mee bezig
ben. Ze waren ook altijd aanwezig als ik in de
buurt draaide. Zelfs de week voor zijn overlijden
(november 2019) is mijn vader nog mee geweest
naar de repetities voor het jaarlijkse slotconcert
van Rowwen Hèze. Dat wilde hij hoe dan ook nog
meemaken.
Tussen 2012 en 2016 draaide ik op jaarbasis
gemiddeld zo’n 250 shows. Met FeestDJRuud
heb ik in Nederland op zo goed als elk festival
mogen optreden met als hoogtepunt twee keer
een uitverkocht AFAS Live in Amsterdam. Mochten
de versoepelingen doorgaan, dan doe ik eind dit
jaar daar weer een show onder de naam ‘Lonely
at the Tap’. Vanaf dag één dat de carrière in een
stroomversnelling kwam, heb ik gezegd dat ik ermee
door zou gaan, zolang ik er energie uithaalde. Eind
2016 ben ik daarom gestopt met FeestDJRuud.
De inspiratie was op, het ging teveel op de
automatische piloot. Onder de naam DOLF ben
ik daarna een nieuwe act gestart. Daar ben ik flink
mee aan het toeren gegaan. Niet alleen in Amerika,
maar ook waren er o.a. optredens in Tokio, Taipei,
Shanghai en Bangkok. Reizen, mensen ontmoeten
en bezoekers een onvergetelijke tijd geven, mis ik
enorm. De aanvragen voor FeestDJRuud bleven
echter na mijn laatste shows binnenkomen. In 2019
ben ik onder die naam weer een paar dingen gaan
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Ruud Geurts
doen. Voor 2020 had ik een ideaal plan klaarliggen:
een show deels in Nederland en deels in het
buitenland. Helaas gooide corona de boel overhoop.
De laatste tijd ben ik meer gaan waarderen, wat ik
heb opgebouwd. Zolang de energie en de ideeën
blijven komen, kan ik op het podium staan.
Op muzikaal gebied zijn mijn inspiratiebronnen dj’s
als Benny Rodrigues, Real El Canario, Chuckie,
the Flexican, A-trak en het live element van The
Opposits. Mijn persoonlijke muzieksmaak is heel
erg breed. Thuis was het vooral Fleetwood Mac,
Toto, ABBA en veel dialectmuziek, maar ook Duitse
schlagers. Ik heb een grote voorliefde voor soul en
r&b, zoals Aretha Franklin, Stevie Wonder, Marvin
Gaye, Carole King en hedendaagse muziek van
Kendrick Lamar, The Weeknd, James Blake, SZA,
Kanye West, Joji en Burna Boy. Ik bereid mijn set
altijd voor door goed te kijken waar ik die avond
sta. Het publiek verwacht iets door mijn naam,
daarnaast wil ik natuurlijk ook mijn eigen muziek
over kunnen brengen. Er is geen formule om een
nieuw nummer te maken. Soms is het begin een
stuk tekst of een melodie. Maar het kan ook zijn, dat
ik gericht iets maak voor een bepaald momentum
in de set. En mocht het creatief even stil staan, dan
verzamel ik vaak een tiental platen die ik de laatste
tijd beluisterd heb en probeer vervolgens iets in

die richting te maken. Gelukkig wil iedereen in de
muziekwereld elkaar graag helpen, of het nu om
studiodingen of andere gerelateerde zaken gaat. Die
optie is er ook nog. Het is altijd fijn om met collega’s
contact te hebben over de muziekbusiness. Elkaar
helpen is belangrijk! Gun je immers een ander niets,
dan kom je zelf ook geen stap verder. Ik heb een
paar goeie vrienden in deze muziekscène, maar
natuurlijk is er vaak ook vluchtig contact. Mijn
ervaring werkt natuurlijk mee, zodat ik goed aanvoel
welke kant de set op moet. Door de vele uren
draaien in het verleden, kan ik dat beter aanvoelen
en kan ik op het podium schakelen mocht dat nodig
zijn. Ik hoop van harte, dat ik het binnenkort weer in
de praktijk kan laten zien.”
Marie-José Boonen/Stan van der Velden

Vocalgroup Ringfield repeteert weer
Na een lange periode
is Vocalgroup Ringfield
afgelopen juni weer gestart
met repeteren. Bij toevallige
ontmoetingen tussen
de leden werd steevast
aangegeven, dat het zingen
en de gezelligheid erg gemist
werden. Vandaar dat Ringfield
eerder is opgestart dan
gepland. Dat Ringfield een fijne vereniging is,
blijkt uit de grote opkomst én het feit dat iedereen ondanks
de coronaperiode nog steeds lid is.
Wie wil ontdekken of zingen bij Vocalgroup Ringfield past bij hem of haar, is uitgenodigd dit
geheel vrijblijvend te komen ervaren. Iedereen boven de 16 jaar is welkom, vooral mannen want
die kan Ringfield niet genoeg hebben. Vanwege de opgelopen achterstand en de rustige opstart
is het juist nu voor geïnteresseerden een geschikt moment om aan te sluiten. Op 16 september
zijn de repetities weer begonnen. De repetities zijn op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in
gemeenschapscentrum De Hamar. Vooraf aanmelden is gewenst, aangezien er dan een plek voor je
gereserveerd wordt in de repetitieruimte en iemand je kan ontvangen.
Interesse? Stuur dan een mail naar Marian via info@ringfield.nl.
Voor meer informatie kijk op www.ringfield.nl.
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D i ve r s e n
Oproep … oproep … oproep …
De redactie wil erg graag in contact komen met
(oud) inwoners van Belfeld die een speciale
band hebben met Kerstmis. Dan kan van alles
zijn: het verzamelen van (speciale) kerstballen,
kerstfiguren, kerstversieringen, etc. Maar de band
kan ook bestaan uit het bijhouden van tradities,
zoals het bakken/koken van eetbaars tijdens
de kerst. Misschien zijn er mensen die ieder
jaar een kerstgedicht maken en dat voorlezen
of declameren. Heb je een herinnering aan een
speciale kerst of vier je Kerstmis op een andere en/
of bijzondere manier? Vier je helemaal geen kerst?
Kom je uit een andere cultuur of vier je vanwege
je geloof kerst heel anders? Neem dan via mail
(dorpskrantbelfeld@gmail.com) contact op met
de redactie. Vervolgens neemt de redactie contact
met je op.

Biljarten beej
ut ‘Prônkeppelke’
't Prônkeppelke biedt biljarten aan in Belfeld.
Vier middagen en een avond in de week
kunnen biljartliefhebbers hun sport beoefenen
in 't Prônkeppelke. Op maandag, dinsdag
woensdag en donderdag kan dit van 13.30 tot
16.30 uur en op woensdag ook van 19.00 tot
21.30 uur.
Meer informatie is op genoemde dagen van
13.30 tot 16.30 uur te verkrijgen bij
’t Prônkeppelke en telefonisch via
077-475 32 69.

VAKANTIE 2006

Artikel Postcrossing,
uitgave juni 2021
In de uitgave van juni (zie www.belfeld.nu)
stond een artikel over Postcrossing. Enkele
lezers hebben de redactie benaderd met
de vraag hoe zij kaarten kunnen bezorgen
bij Yvonne. Mochten er meer inwoners van
Belfeld zijn die kaarten willen geven, neem dan
contact op met de redactie van de Dorpskrant.
(dorpskrantbelfeld@gmail.com)

J a a rg a n g 2 0 ■ n r. 3 ■ s e p t e m b e r 2 0 2 1

In de Provence, het Franse zuiden
Waait dag aan dag en overal
Een wind die mijn verblijf verbruide
En die men daar pleegt aan te duiden
Met de Mistral
Die felle wind, die maar blijft razen
Van vroeg tot laat, door berg en dal
Om je vin blanc en je Gauloise
Onstuimig uit je hand te blazen
Heet de Mistral
Ik had een leuke vrouw gevonden
Een fabuleuze femme fatale
Maar voor wij iets beginnen konden
Was zij verdwenen en verzwonden
In de Mistral
Ivo de Wijs
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O p b e zo e k b i j

…

Niek Strous

Nieuwe bestemming voor pand Juliana in
Op een rustige avond in juli heb ik een afspraak
met Niek Strous in het voormalige café Juliana
aan het Koninginneplein. Hij is bezig hier een
nieuw bedrijf op te starten. Ik ben benieuwd.
Wat zal de slopershamer intussen al gedaan
hebben? Op de parkeerplaats staan enkele
containers die vertellen dat hier nog wel het
een en ander staat te gebeuren. Niek wacht
me op in de ruimte die ooit de keuken van de
horecazaak is geweest. Eerst laat hij zien wat
hier intussen al is gerealiseerd…
We lopen via een gang naar de ruimte die jarenlang
dienst gedaan heeft als zaal. De plafonds zijn
gesloopt. De leidingen die hier liepen, zijn
weggehaald. Nieuwe vergunningen, nieuwe eisen,
volgens de gemeente. Elektriciteitsleidingen,
kabels voor de geluidsinstallatie, leidingen voor de
luchtbeheersing, allemaal moeten ze verwijderd en
vervangen worden.

De buffetten hebben een nieuwe bestemming
gekregen, de verwarming is gestript, de lambrisering
verwijderd en ook de grote schuifwanden zijn
verdwenen. Dan zie ik de ruimte die ooit als café
dienst heeft gedaan. De vloer is gedeeltelijk
weggehaald. Drie ramen die ooit de gevel sierden
zijn aan de binnenkant weer tevoorschijn gekomen
van achter het gesloopte timmerwerk. Wat is hier
hard gewerkt en wat zal hier nog veel werk verzet
moeten worden…
We lopen naar boven en nadat Niek een kop thee
geserveerd heeft, begint hij enthousiast, met zijn
verhaal.
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“Ik was 15 jaar toen mijn oma, die 94 jaar is mogen
worden, kwam te overlijden. Omdat ik altijd een
erg goede band met haar heb gehad, vroeg ik of
ik mocht meehelpen haar te verzorgen. Ik wilde
nog iets voor haar betekenen. Zo kon ik dicht bij
haar zijn, mocht ik meehelpen bij de verzorging
en zelfs tijdens haar laatste rit in de rouwauto ben
ik bij haar gebleven. Ik ben dit mooie werk als mijn
toekomstideaal gaan zien. Een jaar later kreeg ik de
kans om via de middelbare school stage te lopen
bij een uitvaartonderneming. De ervaringen die ik
hierbij opdeed, bevestigden mij in de keuzes die ik
tot dat moment gemaakt had. Maar omdat ik voor
het werk in de uitvaartbranche nog te jong was,
heb ik eerst een horecaopleiding gevolgd. Daarna
heb ik enkele jaren met veel plezier in de horeca
gewerkt. Vanaf mijn 23e ben ik uitvaarten mee
gaan verzorgen. Ik vind het een bijzonder beroep,
ik zie het als een roeping. Na vijf jaar bij een kleinere
uitvaartverzorger gewerkt te hebben, ben ik nu al
weer drie jaar in dienst bij een grote onderneming.
Nadat ik alle plussen en minnen van het beroep
zorgvuldig voor mezelf afgewogen had, maakte
ik vorig jaar een keuze: Ik wilde graag een eigen
uitvaartonderneming starten. Ik nam van Paul en
Angelique Linssen dit mooie pand over. Het is erg
geschikt voor mijn plannen en ideeën. Hier hoop ik
mijn dromen waar te gaan maken. Dit is natuurlijk
eerder gezegd dan gedaan. Eerst moesten de vergunningen verleend worden en daarvoor dienden de
plannen door de ambtelijke molen van de gemeente
om te worden goedgekeurd. Een langdurig proces,
een proces waarin je flexibel om moet kunnen gaan
met de opmerkingen en aanpassingen die gemaakt
moeten worden. Het is balanceren tussen je dromen
en de wet. Dat is af en toe lastig geweest. Daarom
was goed overleg tussen gemeente, architect en mij
in deze fase van groot belang. Maar het is gelukt.
Ik ben tevreden en hoop mijn doel te bereiken. Ik
kan nu bijna met zekerheid zeggen dat, wanneer
eventuele bezwaarschriften zijn afgehandeld, ik in
het voorjaar van 2022 vanaf het Koninginneplein
mijn service rond een uitvaart aan kan bieden”.
Na deze lange intro gaat Niek verder en onthult hij
de plannen die in dit statige pand gerealiseerd gaan
worden. “Ik wil dit mooie pand de oude uitstraling
teruggeven.
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centrum Belfeld
We worden een uitvaartzorg met
dit pand als afscheidshuis. De
hoofdingang is aan de oostkant. Je
komt dan via een hal en garderobe
in de voormalige zaal die dienst gaat
doen als aula. De kleuren van het
interieur en de wanden zijn gebaseerd
op de vier seizoenen. Hier komt een
ruimte waar familie, vrienden en
bekenden voor het defi-nitieve
afscheid nog eens samen kunnen zijn met de
overledene. Daarnaast is er de mogelijkheid een
ruimte te reserveren, die de familie kan gebruiken
om 24 uur per dag bij de overledene te zijn. Veel
mensen hebben hier behoefte aan, maar vaak is
dit thuis niet mogelijk of wenselijk. In de voormalige
caféruimte kan na afloop een informeel samenzijn
plaatsvinden met koffie en een broodje, een
koffietafel, soep of een borrel. Natuurlijk allemaal
zoals de familie dat wenst. En dat is dan ook gelijk
mijn uitgangspunt. Samen met de nabestaanden
wordt gezocht naar een passend afscheid voor de
overledene. Dat kan hier plaatsvinden, maar ook in
een kerk of crematorium, in een tuin, of waar dan
ook. Alles wordt geregeld in goed overleg met de
nabestaanden. Hier is ruimte voor 80 personen en
mocht deze capaciteit niet toereikend zijn, dan gaan
we samen op zoek naar een gepaste locatie waar
het gewenste aantal gasten wel ondergebracht
kan worden. In de uitvaartzorg is tegenwoordig
eigenlijk niets meer standaard. Alle wensen zijn
bespreekbaar en ik zal er steeds naar streven de
wensen van nabestaanden te vervullen. Eigenlijk

kun je stellen dat tegenwoordig bijna alles mogelijk
is”.
Als ik Niek, die zo enthousiast over zijn beroep kan
praten, vraag naar de minpunten van zijn werk,
geeft hij aan dat die er uiteraard ook zijn. “Natuurlijk
moet ik slikken wanneer ik te maken krijg met
een afscheid van een kind of een zelfdoding. Die
gevoelens kun je moeilijk ontkennen of negeren.
Iedere familie zal geholpen moeten worden en het
is voor mij de uitdaging om in samenspraak met
elke familie voor een waardig afscheid te zorgen.
Gelukkig kan ik mijn werk verder goed loslaten.
In mijn opinie ben je niet geschikt voor dit werk
wanneer het overlijden van een medemens je niets
zou doen. Dan moet je je voldoening in een andere
baan gaan zoeken. Het is voor mij iedere keer een
uitdaging een afscheid te verzorgen waarvan de
familie na afloop kan zeggen dat dit het afscheid
van hun dierbare was zoals ze voor ogen hadden.
Elke uitvaart is immers uniek! Enkele weken na
een afscheid zal ik contact opnemen met de
nabestaanden om nazorg aan te bieden, wanneer
blijkt dat hier behoefte aan is. Zo is dit voor mij geen
treurig werk, maar maakt het vooral een dankbaar
en mooi vak”.
Na een hartelijk afscheid wens ik Niek heel veel
succes met zijn bedrijf vanuit dit mooi gelegen pand.
Vanaf deze plek zie je de zon als teken van leven
’s ochtends opkomen in het oosten en zie je haar ’s
avonds ondergaan boven de Maas…
Een plek met meer symboliek voor zijn werk, had
Niek niet kunnen vinden…
Belfeld kan uitzien naar een nieuw en mooi bedrijf
aan het Koninginneplein.
Jan Peeters
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S E R V I C E N U M M E R S
Het servicepunt Stadsbeheer van Gemeente Venlo
is bereikbaar tussen 08.30 en 16.30 uur
U kunt voor onderstaande zaken gratis bellen met
14077 of mailen naar info@venlo.nl
n Groenvoorzieningen
n Reiniging
n Onderhoud wegen/straten
n Straatverlichting
n Honden(poep) overlast
n Ongedierte bestrijding
n Leefmilieuzaken
n Heroïnespuiten
n Gladheidbestrijding
n Rioolverstopping
		 (na 16.00 uur en in het weekend kunt u contact
		 opnemen met een rioolontstoppingsbedrijf)
Informatielijn Sociale zaken 14077
Elke werkdag van 09.00 – 17.00 uur
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 0900 - 1404
CIZ voor al uw aanvragen over Zorg, Wonen en WWG
Bedrijven contactpunt 077 - 359 67 80
Burgerzaken is in Venlo bovendien geopend op donderdag
van 17.00 – 20.00 uur, behalve voor aangiften burgelijke stand,
vestiging uit het buitenland en aanvragen naturalisatie.
Wijkgerichte aanpak 077 - 359 62 46
Overlast drugs 0900 - 8844
Alarmnummer (spoedeisend),
ambulance; brandweer; politie 112
Politie (niet spoedeisend) 0900 8844
Wijkagent: Lisanne Faessen
https://www.facebook.com/politietegelenbelfeldsteyl
https://www.instagram.com/wijkagent_steyl_belfeld/

C O L O F O N
Dorpskrant Belfeld:

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
Voorlopig is er geen Informatie en Advies aanwezig in Belfeld.
Wel in Tegelen bij TIP, Kerkstraat 2a, 9531 NN Tegelen, 077-3030623.
I&A komt t.z.t. terug in Belfeld.
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.

