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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. Dat waren de eerste zinnen van het voorwoord
een jaar geleden. De opening
zou dit jaar dezelfde kunnen
zijn, alleen 2020 wordt 2021…
Wat een jaar later nog duidelijker
geworden is? Onze samenleving
is totaal ontspoord. Meer en meer
komen individuen, families, vrienden
en groeperingen tegenover elkaar te
staan. We luisteren amper nog naar elkaar,
openstaan voor een andere mening kunnen velen
niet meer. Het individualisme staat bij menigeen
met stip op 1: ‘IK bepaal zelf wel wat IK doe’. Het
vervolgens getoonde gedrag is stuitend. Waar
komt dat egocentrische toch vandaan? Zit het in
de genen van ‘de’ Nederlander? Is het een gevolg
van de jarenlange afbraak van de sociale sector?
Gevolg: regel het zelf maar, zorg voor jezelf, hou
geen rekening met de ander.
Laten we afspreken, dat we in 2022 een nieuwe
start maken. Een toekomst waar niet het individu,
maar het ‘we’ op de eerste plek staat. Nederland
is immers kampioen vrijwilligerswerk! Iets voor
een ander kunnen doen, geeft voldoening. In deze
Dorpskrant geven we alvast een podium aan mensen die vrijwillig iets voor anderen doen. Lees over
de Kookploeg van ’t Pronkêppelke, over Jaïr en
Mitch die een wedstrijd wonnen. De Dorpsraad
die actief bezig blijft voor Belfeld. Wie kent Sjraar
van den Bongard nog? Vocalgroup Ringfield laat
mensen genieten. Petje af voor Jo Peeters…
Maak kennis met onze nieuwe wijkagent: Jens
Rosbender. De foto’s van de fotogroep spreken
voor zich.
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C o l um n …
As ’t maar door d’m beugel kós
Mensen houden van feesten, dat hebben ze
Minse haaje van fieëste, det is altied zoeë gewaes. Iddere maond is d’r waal ein gelaegenheid öm get te viere. In november, as de daag
duusterder zien, liek ’t asof de gezellige beejeinkómste mieër leeg bringe.
Minse haaje van fieëste, det is altied zoeë gewaes.
Iddere maond is d’r waal ein gelaegenheid öm get
te viere. In november, as de daag duusterder zien,
liek ’t asof de gezellige beejeinkómste mieër leeg
bringe.
In ’t begin van november löp idderein met de fakkel
of de zjwingelpot nao de troshoup öm Sintermerte
en d’n erme te zeen. Wie sfeervol is den ós Patersböske! De officiële fieësdaag is 11 november. Maar,
ouch in tradities zit óntwikkeling. D’r zien tradities
die wie langer wie minder gevierd waere, dink aan
Allerheilige. D’r kómme wir nieje. Sintermerte haet
de 11e aaf mótte sjtaon aan vastelaovesvierders die
op de ellefde van de ellefde ’t vastelaovesseizoen
zien gaon insjete. Det insjete, ein jaor of viefentwintig geleeje op kleine sjaol begós, is oetgegreujd toet
groeëte evenemente met live optraejes. Sintermerte
haet zich dao in mótte sjikke…
Op 22 november wuuert al jaorelang door de muziekvereiniginge eur patrones Sint Caecilia herdach.
Zeker in Belvend. Beej de harmenie wuuert dit fieës
al mieër den eine ieuw gevierd, maar neet op 22 november. Det kump ömdet d’r in vruger jaore vuuel
Belvendse winkeliers lid ware. Dees minse hadde
eur zaak altied op dinsdigmiddig gesjlaote.
Geweldige verhaole zien in ömloup euver die Caeciliafieëste. Idderein ging in uniform nao de kerk
öm dae daag netjes met ein H. Mis te beginne. Die
deens woort uiteraard door de muzikante opgeloesterd. Heejnao trók men met muziek door de sjtraote
en beej bienao idder kefee wao ze naeve kwame,
waas d’r waal emus dae dors had of nao de WC
mós. Beej kefee de Krieëmer op de Baoleberg,
woort eine trómpettis ens oetgedaag öm door de
beugel (26 x 22 cm) van de beugelbaan te kroepe.
De oetdager had heej ein röndje veur de ganse harmenie veur euver as det zou lökke. En jao huuer, d’r
waas emus dae door d’m beugel kós. De oetdager
mós ’t gelag betale. Op nao de vollegende kefee!
Ouch sjoeëlgaonde jeuglede meugde mei. Met ein
breefke van de veurzitter krege ze van meister Cuypers vreej. As ze vol trots veurbeej de sjoeël kwame
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geloupe, lete die jónges zich nag ens extra hure.
Hiel get oetsjpanninge woorte aangedaon.
De besjermvrouwe, Marie van Cleef, maakte jaorelang eine inmaakskaetel erwtesoep veur de muzikante. Beej Sjaek Stevens in ’t Witte Paerd kwaam
die op taofel. Toeval of neet, ’t waas wir eine trompettis dae ’t presteerde 14 borde oet te laepele. En
auch dae had door d’m beugel gepas. Wie de harmenie met eine mars beej Juliana nao binne leep,
veel de knarie van Toos kepot van zien sjtekske.
Friedje van Dijk, Wim Paar van Midden-Limburg,
Truus van Maaszicht, de femilie Schreurs en Sjeng
Schel van ’t Bergske woorte ouch bezóch. D’r ware
in ’t dörp nach mieër kefees, maar dao ginge ze beej
ein anger gelaegenheid haer. Wie mieër kefees met
ein bezeuk woorte verieërd, des te sjeiver de muts
op de kop kwaam te sjtaon en des te lieëger ’t muzikale niveau. Of det door d’m beugel kós, vroog
nemus zich aaf…

Taege zes oor ging idderein nao hoes öm de echtgenote of verloofde op te haole en de daag aaf te
sjloete met eine fieësaovend en ein diner. Laat in d’n
aovend, as ein van de besjteursleeje met ein rollende
‘r’ begós te zinge: ‘Vrrrrolijk zullen we altijd wezen….’,
waas ’t hoeëgtied öm ’t bed op te gaon zeuke.
De aanhang van de lede vóng det dit fieës zoeë
neet mieër door d’m beugel kós. ’t Wieze Caecilia
comité haet jaore later besjlaote de fieësaovend
los te koppele van de rónkgang. Ouch heej zoot
ontwikkeling in ein traditie…
Jaomer det de viering dit jaor wir neet door kós
gaon. ‘t Is neet angers.
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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Jaaroverzicht

De Dorpsraad zet zich samen met diverse
partners in voor de leefbaarheid in ós sjoeëne
Belvend. Het ondersteunen van burgerinitiatieven in ons dorp is de laatste jaren met het
succes van de Belfeld Ambitie Boeken (BAB)
alleen maar gegroeid. En daar mogen we met
z’n allen best trots op zijn.
Voor de gemeente Venlo zijn wij een voorbeeld hoe
wij samen in Belfeld de schouders zetten onder
deze initiatieven die deel uitmaken van de Samenlevingsagenda. Het zijn niet alleen mooie woorden
uit het stadhuis, maar ook een extra financiële bijdrage om een tweetal extra dromen waar te kunnen maken in 2022. Hopelijk gaat dit stimulerend
werken voor al het moois dat we nog vanuit de
BAB op de plank hebben liggen.
Ondanks COVID-19 is er het afgelopen jaar weer
geregeld contact geweest met de wijkagent,
onze stadsdeelmanager, onze contactpersoon van
Woonwenz en onze buurtcoach. Maar ook met de
Belfeldse raadsleden hebben wij een kort lijntje,
zeker op de momenten dat het moet. Toen we bijvoorbeeld te horen kregen dat de pinautomaat uit
Belfeld zou verdwijnen, is er meteen contact met
hen gezocht en het resultaat mag er zijn.
We zijn trots op de Jeugd Oet Belvend (J.O.B.) die
zich gaat inzetten voor onze jongeren. De sporten speldag in augustus was hun eerste succes.
Verder zijn we blij dat na jaren touwtrekken met
RWS het fietspad bij de stuw is gerealiseerd. We

hebben mogen meepraten bij de woonvisie Venlo
met extra aandacht voor starterswoningen, maar
ook vrijesectorbouw in Belfeld. De opening van De
Vlinderhaof en de rolstoeltrampoline waren ook
mooie momenten om met de initiatiefnemers te
vieren. Voor 2022 staat ons weer het nodige moois
te wachten en als corona het toelaat, willen we in
het voorjaar heel Belfeld op een speciale dag kennis laten maken met alle burgerinitiatieven.
De Dorpsraad blijft haar dorpsgenoten prikkelen
om met ideeën en initiatieven te komen voor ons
dorp, je wijk of je eigen straat. Samen bekijken we
dan wat haalbaar en realiseerbaar is. Of je adopteert samen met dorpsgenoten dromen uit de BAB
die nu nog niet worden uitgevoerd. Met enig doorzettingsvermogen en de juiste samenwerking kunnen we zeker successen behalen.
Maar we zoeken ook nog versterking binnen de
Dorpsraad. Onze voorzitter Bertil Hoezen heeft
te kennen gegeven dat hij in juli 2022 graag het
stokje van voorzitter overdraagt aan een dorpsgenoot. Hij heeft dan 13 jaar lang deel uitgemaakt
van de Dorpsraad, waarvan de laatste met 10 jaar
als voorzitter. Heb je ideeën of wil je meehelpen
aan speerpunten of deelprojecten? Mail dan de
Dorpsraad: dorpsraad@belfeld.nu
Stichting wijkoverleg Dorpsraad Belfeld

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

Fijne Feestdagen en een
gezond en voorspoedig 2022!
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Dor psraad…

Werkgroep verkeer,
infra & veiligheid
Uit de inspirerende bijeenkomsten vanuit de
Belfeldse Ambitie Boeken zijn verschillende
mensen uit Belfeld aan de slag gegaan met diverse thema’s en onderwerpen die de initiatiefnemers aanspreken en waar zij de schouders
onder willen zetten. Van de werkgroepen met
groene vingers tot de initiatieven van de Belfeldse vlag. Zo ook met het onderwerp verkeer,
infra & veiligheid.
Dat klinkt leuk, maar heel eerlijk... Wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Een vraag die de werkgroep
zich ook stelde. Welke thema’s pakken we aan en
welke thema’s niet? En wat kan een burger uit Belfeld eigenlijk wel of niet beïnvloeden? Immers, iedereen heeft over dit onderwerp wel een mening of
een voorbeeld. Ligt het aan de structuur, de wegen,
de borden? Of ligt het aan de Belfeldenaar zelf, die
zelf wel bepaalt hoe hard hij rijdt, waar en wanneer
hij parkeert, wel of niet voorrang verleent, zich (on)
bewust is van de gevaarlijke situatie of gewoon
haast heeft en zo snel mogelijk naar huis wil (en ook
naar het volgende dorp). En natuurlijk willen we als
forensendorp graag de bereikbaarheid en mobiliteit
m.b.v. het openbaar vervoer (trein en bus) en wegen
(A73, A67) zoals in de Randstad. Zonder de nadelen
natuurlijk, maar wel met behoud van de voordelen
van het wonen in het groen tösse bös en Maas. Een
thema dus, dat alles en iedereen raakt en hierdoor
eigenlijk ook van niemand is. Nu de werkgroep
een klein jaar actief is, wordt heel duidelijk dat elke
thema een juiste route vraagt en een lange adem
nodig heeft. Het wijzigen van infrastructuur of geluidsmaatregelen voor de A73 nemen, de veiligheid
van een kruispunt of een fietspad tussen Venlo en
Reuver zijn langlopende trajecten. Vaak is niet meteen duidelijk wie verantwoordelijk is en wie welke
beslissingen kan nemen. Politiek, verkeersspecialisten, budgetten, Rijkswaterstaat of de betreffende
beschikbaarheid van ambtenaren zijn bepalende
factoren. Natuurlijk zijn er al veranderingen doorgevoerd. Spiegelborden werden teruggeplaatst, de
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steile helling aan de Maas werd veranderd en de
Maalbekerweg naar 'Truusje aan de grens' werd
aangepast. Nog bezig zijn de gesprekken met de
bewoners van het kruispunt Broekstaat/Wilhelminastraat om de snelheid uit en de veiligheid in de
weg te krijgen. Ook de aanpassingen om de Rijksweg-Noord, het kleine stukje weg tussen rotonde
bij Steyl en de stuw naar 60 km terug te brengen,
worden nog dit jaar in de besluitvorming gebracht.
Natuurlijk lukt niet alles. De geluidswerende maatregelen voor de A73 zijn nog steeds uitgesteld in
verband met de 'proefwegvakken'. Bezwaar tot in
Den Haag, werd als terecht aangemerkt, maar onvoldoende bevonden om het uitstel (voor de laatste
keer) tegen te houden.
Uiteraard ligt het niet alleen aan de infrastructuur,
maar ook deels in het gedrag van dorpsbewoners
zelf. Soms bewust, maar ook vaak onbewust. Ook
hier kan iedereen binnen Belfeld vandaag al mee
beginnen. Ben alert als je Belfeld binnenrijdt! Worden we het eerste dorp in Nederland dat volledig
binnen de bebouwde kom 30 km-zone is? Heel
duidelijk zegt de één. Echt sneller thuiskomen doe
je toch niet en de echte hardrijders trekken zich er
toch niets van aan, zegt de ander. Veel meningen
en net zo veel antwoorden.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Heb je
situaties en oplossingen die je onder de aandacht
wil brengen? Ja, dat kan, wij helpen je verder en
geven ook aan waar en hoe we je mogelijk verder
kunnen helpen. Krijgen we alles veranderd of aangepast? Nee, natuurlijk niet, dat is ook niet realistisch. We brengen partijen bij elkaar en proberen
ons Belfeld veiliger te maken en te houden. Mailen
naar info@dorpsraad.nl is voldoende met de vermelding van Verkeer, Infra & veiligheid.
De werkgroep is nog op zoek naar de 'onnodige'
borden of 'onduidelijke situaties' binnen Belfeld.
Je kent ongetwijfeld situaties waarbij het ene bord
het andere weer teniet doet. Of de strepen op de
weg die niet meer duidelijk zijn. Elementen die zijn
blijven staan, terwijl de situatie allang veranderd is
of aangepast. Onlogisch en toch verwarrend. Ken
jij een dergelijke situatie binnen Belfeld? Meld die
dan bij ons.
De werkgroep bestaat uit de leden
Henk Brauer, Harald Klijnman Piet Engelen,
Dré Franssen, Leon van de Beucken, en vanuit
de gemeente Leon Hesseling en René Janzen.
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F o t o p ag i n a …

Martien van Duren

Martien van Duren

René Spee
Henk Luijten

Herbert Derks

Herbert Derks
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B e l f e l dse
ve re n i g i n g …

Vocalgroup Ringfield

Sprankelen, genieten, werken
en ontspannen!
Dat willen de leden van Vocalgroup Ringfield
tegen de Belfeldse inwoners zeggen als je ze
vraagt om hun koor te omschrijven!! Maar ook:
‘we zijn van 1990, maar helemaal 2021’!
Dat sprankelende en bij de tijd zijnde enthousiasme
is gelijk te herkennen als ik op een avond begin oktober op bezoek ga bij een drietal bestuursleden
van het koor. Een van hen is al vanaf de oprichting
in 1990 lid en nog net zo gepassioneerd als toen.
Maar ook de andere twee doen van zich spreken als
het om betrokkenheid gaat en zijn respectievelijk 19
en 6 jaar lid. Normaal gesproken zou Ringfield, als
jullie dit artikel lezen, volop in de voorbereidingen/
repetities zitten die te maken hebben met de Belfeldse Winterwandeling, waaraan ze al jaren hun
medewerking verlenen. Maar die kan helaas door
corona ook dit jaar niet doorgaan. De rustplaats in
de Winterwandeling bij ‘t Jaegerhoes vormt dan
het sfeervolle decor van hun optreden. Maar zoals
vele optredens in de afgelopen periode kan ook dit
dus niet doorgaan en dat juist in de kerstperiode
die voor de meeste leden zo speciaal is. Gelukkig
staat op 19 december deelname aan het kerstconcert van Campanella uit Tegelen op het programma.
Volgend jaar op 27 maart zal men deelnemen aan
het afscheidsconcert van de MalMaaszengers.
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1990 … het jaar van oprichting van ... toen het jongerenkoor van destijds plotseling stopte kwamen
een paar enthousiaste dames, die graag wilden blijven zingen, bij elkaar en besloten op zoek te gaan
naar een dirigent, om als nieuw koor verder konden
gaan. Via via kwamen ze terecht bij Harrie Boom die
deze taak wel op zich wilde nemen (en nog stééds
doet, en dat zegt wel iets!). Vocalgroup Ringfield
was geboren! Het ledental groeide langzaam. Na
het jubileumconcert van 2015 naar meer dan 50.
Op dit moment schommelt het aantal leden rond
de 40, waarbij vermeld moet worden dat de meerderheid uit dames bestaat. Mannelijke zangers zijn
dus zéér welkom, maar dames natuurlijk ook. Daar
Ringfield ook naar de toekomst blijft kijken en het
grootste deel van de leden boven de vijftig is, zou
een toename van (met name jongere) leden heel
fijn zijn. En wie nu dus mocht denken dat Ringfield
‘oubollig’ is, moet ik teleurstellen! Het repertoire is
verfrissend, afwisselend en behelst allerlei stukken.
De stukken worden gekozen door een muziekcommissie van zes leden, die o.a. bestaat uit de dirigent
en een bestuurslid. Alle leden hebben inbreng,
maar de commissie beslist uiteindelijk. Het repertoire kun je onderverdelen in moderne Engelstalige
popsongs, musical- en filmmuziek, Nederlandstalig, dialectmuziek, kerst- en carnavalsliedjes. Bij de
Engelstalige muziek gaat het niet alleen om recente
liedjes, maar ook klassiekers die iedereen mee kan
zingen. Het repertoire is heel divers, vrolijk en gedragen, langzaam en snel, licht en zwaar. Enkele
voorbeelden: Shallow van Lady Gaga, Somewhere
Only We Know van Keane, Run van Snow Patrol, Fix
You van Coldplay, Ocean en Love You More van Racoon, Leun Op Mich (vertaald) van Ruth Jacott. Ook
diverse liedjes afkomstig uit musicals, zoals Let It
Go uit de musical Frozen en Colors Of The Wind uit
Pocahontas worden gezongen. Spirituele liederen
behoren eveneens tot het repertoire, zoals I Will Follow Him en O Happy Day, alsmede originele dialectstukken zoals De Ster van Mooder Hellup, Vandaag
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van W-Dreej en het Kepelke van Geloë. Een kleine
greep uit het inmiddels heel grote repertoire!
Bijzonder mag ook het enthousiasme en het spontane samenwerken van alle leden genoemd worden. Van dieptepunten in het bestaan van Ringfield
kun je niet spreken, wel als er in de privésfeer van
leden iets mis is. Dan leeft iedereen mee en is erg
betrokken. De afgelopen coronatijd heeft de band
alleen maar verstevigd. Een hoogtepunt (en erg
bijzonder vindt men ook) was de uitreiking van een
lintje aan de dirigent. Tijdens de interne viering in
2015 van het 25-jarig jubileum mocht hij een lintje
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van de koning ontvangen. Hoogtepunten zijn er vele: een optreden in een van de mooie zalen van het
concertgebouw in Amsterdam, een uitstapje per
bus naar een landelijke musical en zo kan ik nog wel
even doorgaan. Wie enthousiast is geworden na het
lezen van dit artikel is in principe altijd welkom om
drie keer vrijblijvend te komen kijken tijdens een repetitie. Daarna kan men besluiten om wel of geen
lid te worden. Iedereen die zingen bij Vocalgroup
Ringfield leuk vindt en lid wil worden krijgt na toelating de kans om alles rustig op te bouwen om zo
een goede aansluiting met de rest te krijgen. Het
zit, met deze leuke en enthousiaste groep mensen,
wel goed bij Vocalgroup Ringfield! Dat gevoel overheerst als ik weer op weg ga naar huis. Oh ja, als je
wil gaan kijken naar een repetitie, stuur dan eerst
een mail naar info@ringfield.nl. De repetities zijn op
donderdag van 20.00-22.00 uur in gemeenschapscentrum De Hamar
Marie-José Boonen
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Jo Peeters

800 kilometer:

Belfeld – Birgitz
Dat er in Belfeld mensen met allerlei talenten wonen (en woonden) daar zijn we ondertussen wel
achter. Deze keer het verhaal van Jo Peeters, een
doorzetter pur sang! Dat mag je wel vinden van
iemand, die in deze coronatijd het idee krijgt om
800 km te gaan wandelen... Jo Peeters (75 jaar),
voerde het uit en wandelde vervolgens naar Oostenrijk. Ik geef hem graag het woord om over deze
bijzondere ervaring te vertellen.
Marie-José Boonen
Jo vertelt: “Al vele jaren loop ik met plezier diverse
wandeltochten, zoals de Nijmeegse Vierdaagse,
Kennedymars, Dodenmars, Venloop en Airborne
Arnhem. Als gevolg van de coronacrisis werden deze wandeltochten afgelast en ben ik in mijn vrije tijd
veel in mijn eentje gaan wandelen. Met wat brood
en drinken op zak vertrok ik in de vroege ochtend
en bracht mijn dagen door in het bos, op de heide
en langs de Maas. Bijna iedere dag wandelde ik
30 kilometer of meer. Ik kan jullie vertellen, dat we
in een prachtig gebied wonen. Je leert op deze
manier de hele omgeving kennen. Een echte aanrader voor iedereen die het kan doen. Om toch iets
speciaals te doen, ter vervanging van de bekende
wandeltochten, zocht ik naar een andere uitdaging.
Dat was niet gemakkelijk. Bekende routes (zoals
het Pieterpad van 500 kilometer) vond ik erg druk
bezet. Daarom besloot ik het over een andere boeg
te gooien en zo kwam het idee om van Belfeld naar
Birgitz (Tirol, Oostenrijk) te lopen. Een plek waar ik
al 45 jaar kom.
In het voorjaar werd onze
kleinzoon Jonah geboren en in de zomer begon
ik aan de ongeveer 800
kilometer lange wandeltocht. De start was op
30 juli 2021. Bij het vertrek werden er nog wat
afscheidsfoto’s gemaakt
en kwam er een mooi artikel in Dagblad De Limburger. Vanaf ons huis op
de Prins Frederikstraat,
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liep ik via Maalbeek de grens over naar Kaldenkirchen en via Elmpt naar Mönchengladbach. De
eerste dag was meteen met een ‘inzegening van
boven’, want het regende 2 uur lang. Ik had bij wijze
van spreken de beste rugzak ter wereld gekocht,
maar merkte de eerste dag al, dat deze niet lekker
zat. Dus kwam mijn schoonzoon Joost ’s avonds
naar Mönchengladbach om mijn 45-jaar oude,
vertrouwde rugzak te brengen. We haalden er wat
overtollige spullen uit en een dag later liep ik weer
verder met een gewicht van ongeveer 10 kilo op de
rug. Het werd een onbeschrijflijk avontuur. Mensen
vragen me wel eens: “Hoe kun je zo iets aan”? Ik
zeg dan, dat je alleen aan de kilometers van die dag
moet denken. 30 kilometer is beter te overzien dan
800 of 750. Ook heb ik de dagen niet geteld, maar
alles echt dag voor dag bekeken. Iedere ochtend
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stelde ik mijn streefdoel van die dag in op Google
Go. Dat was niet altijd gemakkelijk, want soms gaf
de navigatie autowegen of onbegaanbare wegen
aan. Als dat gebeurde, dan liep ik maar gewoon
op de zonnestand of met een kompas… Omdat ik
niet precies wist waar ik aan het einde van die dag
terecht kwam, kon ik van tevoren geen overnachtingen reserveren. Dat was eigenlijk het moeilijkste.
Soms was alles volgeboekt of waren locaties gesloten door personeelstekort. Hierdoor moest ik geregeld vele kilometers omlopen, maar het was meestal de moeite waard en mensen waren vrijwel altijd
bereid om te helpen of zelfs een overnachtingsplek
aan te bieden. Ik heb vele dingen meegemaakt.
Om een voorbeeld te noemen: in Remagen kreeg
ik, vanwege de watersnood, het advies om de Rijn
over te gaan naar Linz, richting Koblenz. Ook daar
was de grond erg nat en moeilijk te bewandelen. Ik
kwam op een open veldweg terecht in een noodweer met zware onweersbuien en regen.

Dat was best gevaarlijk, maar gelukkig kwam het
goed. Met periodes regende het de hele dag, maar
dat is nog beter vol te houden dan flinke bergen en
hitte van 32-34 graden Celsius. De onverwachte
dingen zoals 15 km door de bossen of bergbeklimmingen, waren soms erg spannend in mijn eentje, maar achteraf ook schitterend. Soms kwam
ik mensen tegen en voelde het alsof ik ze al heel
lang kende. Over het algemeen zijn mensen, jong
en oud, heel erg vriendelijk en behulpzaam. Dat
doet een mens goed, dan loop je ook weer tevreden
verder. In ongeveer de helft van de overnachtingsplekken was geen ontbijt. En soms waren de hotels
of pensions iets duurder. Dan at ik onderweg maar
gewoon een boterham meer. Op de zwaarste stukJ a a rg a n g 2 0 ■ n r. 4 ■ d e c e m b e r 2 0 2 1

ken van de route, heb
ik wel eens een kaarsje
gebrand en mijn geloof
nodig gehad. Na 25
dagen kwam ik aan op
mijn eindbestemming:
Birgitz.
Ik werd ontvangen
door mijn vrouw, familie en vrienden en bekenden van schutterij Sint
Urbanus, Harmonie Kunst na Arbeid en door mensen uit Tirol. Er was een speciale bokaal voor me
gemaakt, die werd uitgereikt door de burgemeester
van Birgitz.

De aankomst werd gezamenlijk gevierd in de tuin
van Xanderhof Birgitz, eigendom van de familie
Schweighofer. Zij boden ons een barbecue aan
met drank voor alle gasten en enkele overnachtingen voor mij en mijn vrouw Lientje. Hier ben ik heel
dankbaar voor, net als voor de ontelbare berichten
die ik ontving op mijn telefoon en via sociale media.
Eenmaal weer thuis krijg ik geregeld de vraag: “Wat
doe je volgend jaar”?
Nou, ik mag trots zijn dat ik de mogelijkheid heb
gehad om dit te kunnen doen met mijn 75 jaar. Ik
ben nu op een leeftijd, dat ik geniet van elke dag
die me gegeven is. Geniet van elke dag die je krijgt.
Wat morgen is, zien we dan wel weer. Ik hoop voor
iedereen, jong en oud, dat we de coronatijd snel
achter ons kunnen laten. En dat verenigingen, bedrijven en instellingen weer op gezonde basis verder kunnen”.
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O p be zo e k b i

j…

Sjraar van den Bongard

Ik heb een afspraak gemaakt met Sjraar van
den Bongard. Meer dan 20 jaar was hij lid van
de gemeenteraad van ons dorp. Twee decennia
stonden regionale dagbladen vol verhalen over
onrust in de Belfeldse gemeenteraad. Onrust
die volgens velen ontstond door aanwezigheid
van Sjraar. Zelfs landelijk werd de pers gehaald.
‘De spin in het web, is G. van den Bongard’,
kopte het dagblad Trouw in oktober 1992. Tijd
om samen met Sjraar eens terug te kijken op
deze roerige jaren.
Sjraar, inmiddels bijna 89 jaar oud en herstellende
van een ernstige ziekte, groeide op in Tegelen. Hier
bezocht hij de St. Josephschool en kreeg op de
zesde klas de raad van meester Storms om na de
lagere school de HBS te bezoeken. Een opmerkelijk
schooladvies voor een zoon uit een arbeidersgezin
in de jaren van de wederopbouw. Hij zat op de Rijks
HBS met kinderen van industriëlen, artsen, advocaten en notarissen. Of er op hem werd neergekeken,
staat Sjraar niet echt voor de geest. “Maar daar trok
ik me toch niets van aan, ik heb nooit over me laten
lopen”. Sjraars’ ogen twinkelen wanneer hij dit vertelt.
Nadat hij afzwaaide als luitenant van de mariniers
trouwde hij met Gerdie Linssen. Omdat hun flatje
aan de Sporenkampweg in Tegelen te klein werd
voor het gezin met inmiddels vijf kinderen, verhuisden ze in december 1965. Ze kochten een woning
aan de Prins Hendrikstraat in Belfeld. Samen verbouwden ze dit pand. Zijn echtgenote klom mee op
de steiger om voegen uit te kappen. De buurt had
hier moeite mee, het was ongepast dat een vrouw
in de jaren 60 op een steiger stond. Hierna werd het
gezin verblijd met nog een dochter.
In 1978 werd Sjraar in de gemeenteraad gekozen.
Hij zat er namens een eenmansfractie. “Ik wilde dat
alles een beetje anders werd en vond dat een gemeenteraad geen clubje mocht zijn van mensen dat
alleen maar ja en nee en amen riep. Hoewel ik het
in die tijd ook op mijn werk bij de Globe-Globon als
programmeur heel erg druk had en tegelijkertijd nog
een studie in Utrecht volgde, vond ik het belangrijk
als raadslid goed voorbereid op een raadsvergadering te verschijnen. Ik wilde persé alle stukken
doornemen zodat mijn commentaar onderbouwd
zou zijn. Dat kon, omdat Gerdie het huishouden
goed bestierde zodat ik voldoende tijd had voor het
raadswerk, mijn werk bij de Globe en mijn studie”.
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Wanneer ik Sjraar wijs op de vele artikelen in de
pers over zijn houding tijdens de vergaderingen,
lacht hij. Hij straalt. “Ja, er zaten vaak meer journalisten bij een raadsvergadering dan toehoorders.
Ik wilde mensen wakker schudden. Ging het niet
linksom dan maar rechtsom. Hierdoor ontstonden
behoorlijk wat brandjes binnen de raad of met het
college. Een meningsverschil was zelfs een keer zo
hoog opgelopen dat een overvalwagen van justitie
hier stopte met een advocaat van de gemeente die
de politie opdracht gaf een huiszoeking te doen.
Maar toen Gerdie, die alleen thuis was, naar de benodigde documenten van de officier van Justitie
vroeg, dropen de agenten onverrichter zake weer
even snel af als dat ze gekomen waren. Zij was echt
niet bang voor ambtenaren die haar probeerden af
te bluffen. Maar, eerlijk is eerlijk, leuk was het niet.
De journalisten smulden hiervan. Het kwam zelfs zo
ver dat ik bepaalde stukken niet mocht inzien. Hierop heb ik de burgemeester toegebeten: “Ik schop
hier de ruit in en kom zelf de stukken halen. Dan
weet u nu dat ik het ben geweest die dat gedaan
heeft”!
Wanneer ik wil weten wat dan allemaal mis was binnen het bestuur, vertelt hij dat de gemeente vaak
veel geld van het Rijk liet liggen uit pure onwetendheid. “Het college liet veel geld voor de gemeenschap ongebruikt, dat is zonde. Zo kon men financiën ontvangen voor de bebouwde oppervlakte van
percelen. Ook was de pacht voor bepaalde boeren
veel te laag in vergelijking met de marktwaarde. Dat
kon toch niet! Hoewel er op het gemeentehuis zeer
kundige ambtenaren aan het werk waren, was het
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college vaak onvermurwbaar en weigerde plannen
te wijzigen wanneer bleek dat de wet niet juist geïnterpreteerd was.
En wat te zeggen van de klucht die gespeeld heeft
bij de telkens terugkomende kredietoverschrijdingen bij de verbouwing van de gemeentekantoren?
Ongehoord! Je moet transparant zijn over de gevoerde besprekingen met aannemers, zeker naar
de raad. Wanneer dat niet gebeurt, is er iets fundamenteel fout”, zegt Sjraar. Zo te zien raakt dit
hem nog steeds. Sjraar gaat er nog eens goed voor
zitten en vult zijn verhaal verder aan. “Bij de bouw
van de manege waar de gemeente garant voor zou
staan, werd de raad een kostenplaatje voorgehouden waar je nog niet eens een buitenmanege voor
kon bouwen. Dat was ongehoord, respectloos!
Wij werden als raad bij veel zaken bewust onjuist
voorgelicht. En steeds werd in een tweede termijn
duidelijk dat alles toch weer duurder zou worden.
Tegen deze zaken wilde ik ageren, daarom stelde ik
ze aan de kaak”.
Tijdens het gesprek herinner ik me het artikel waarin
beschreven staat, dat Sjraar viooltjes plantte op
een gedeelte van het opengebroken trottoir bij hem
voor de deur. Ik vraag om een toelichting, ik moet
bekennen niet meer precies te weten waar het toen
om ging. “Ik wel”, zegt Sjraar. “Ik kan me dat nog
heel goed voor de geest halen. Toen ik hier nog niet
zo lang woonde, zijn trottoir en weg grotendeels op
mijn grond aangelegd. Aan de overkant kwamen
parkeerplaatsen. Ik heb ooit voorgesteld mij die
grond terug te geven en de weg verder oostwaarts
aan te leggen. Hierdoor is de situatie vanuit de Prins
Bernhardlaan richting Tegelen veel overzichtelijker
en dus veiliger.
Dit idee is van tafel geveegd en toen de weg open
lag om een en ander te repareren en opnieuw aan
te leggen, heb ik de kans aangegrepen hier op een
subtiele manier de aandacht op te vestigen. Ik
plantte op ongeveer twee meter vanaf mijn voordeur een aantal viooltjes. Het was immers mijn
voortuin. De gemeente zette via hun advocaat drie
processen in gang. De Raad van State oordeelde
dat de grond niet onteigend mocht worden en heeft
de gemeente teruggefloten. Ik moest evenwel dulden dat mijn grond werd gebruikt als trottoir.” Sjraar
straalt van oor tot oor wanneer hij dit vertelt.
“Het heeft Belfeld ruim € 66.000 gekost, hier had
de grond ook voor gekocht kunnen worden, toch?!”
Als je als raadslid zulke dingen doet, haal je de
krant. Dan wordt een rustig dorp opeens een hectische gemeenschap die na iedere raadsvergadering
J a a rg a n g 2 0 ■ n r. 4 ■ d e c e m b e r 2 0 2 1

op zijn kop staat. En dan snelt iedereen de volgende
ochtend naar de brievenbus om de krant op te halen.
Een van zijn dochters gaat op zo’n dag op sollicitatiebezoek bij de gemeente Helden. Op het laatst
vraagt de burgemeester, die ook in de sollicitatiecommissie zit, of zij een dochter is van die meneer
waarover diezelfde ochtend een artikel in de krant
stond. Zij kan dit niet ontkennen. Oei, wat een vraag
op een sollicitatiegesprek. Een paar dagen later
krijgt zij van diezelfde burgemeester een telefoontje met de mededeling dat zij op de eerste van de
volgende maand haar werkzaamheden op het gemeentehuis in Helden kan starten…
Wanneer we even later naar de tuin lopen om een
foto te maken, vraag ik Sjraar hoe hij terugkijkt op
zijn toch wel roerige tijd als raadslid.

“Nu ik zo oud ben denk ik vaak terug aan die bewogen jaren in de dorpspolitiek. De langste tijd heb ik
gehad, ik vraag me regelmatig af hoe het straks in
de hemel zal zijn. Ik ben bang niet meer te kunnen
discussiëren met oud raadsleden, ik denk niet dat
ik die daar tegenkom. Na mijn ziek zijn heb ik veel
nagedacht over hetgeen ik in die bijna 90 jaar heb
gedaan. Wat mijn raadslidmaatschap betreft hoop
ik dat veel mensen tot de conclusie komen dat ik
het meestal toch bij het juiste eind had. Ik heb heel
hard moeten vechten, maar toch heb ik het idee
veel bereikt te hebben. En of het allemaal goed is
geweest? Wie zal het zeggen….”
Jan Peeters
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De magie van kerst in de Gelrestraat…
Op 26 januari 2021 plopte de volgende melding
in de mailbox: ‘Beste Mitch en Jaïr, Jullie hebben
deelgenomen aan de wedstrijd voor de mooiste
kerststraat in Belfeld. Met vreugde mag ik jullie
mededelen dat jullie opgave gewonnen heeft!
(kerstmagie?). Dertig seconden stilte en vervolgens een oorverdovend gejuich en de woorden:
‘Yeah, pizza voor iedereen!’ (de kerstman zou
zeggen: vrolijk kerstfeest voor iedereen!).
Een afspraak werd gemaakt om er een speciaal
momentje van te maken. Een cheque t.w.v. driehonderd euro werd overhandigd en er werden foto’s
gemaakt voor de Dorpskrant van december. (kerstshow?) Wat een lichtpunt in deze vreemde tijd, dat
overruled werd door het coronavirus! (kerstverlichting) Toch konden we nog niet aan een feestje denken, de corona-uitbraak was nog niet onder controle en er waren nog strenge maatregelen. Er zat
niet anders op dan effe wachten op de pizza... (de
spanning voor kerst?)
Terwijl de zon ging schijnen, begonnen de maatregelen stapje voor stapje te verdwijnen. Vervolgens
brak de herfst aan, samen met eindelijk die mooie
mededeling…’Het is nog even afwachten, maar
waarschijnlijk gaan we de coronamaatregelen versoepelen per 25 september 2021’. (25ste?, datum
van kerstmagie?)
De voorbereidingen bij Mitch en Jaïr gingen
meteen van start en ze tekenden zelf prachtige uitnodigingen en stopten deze persoonlijk in de brievenbus. (kerstkaarten?) De pizzatruck werd gereserveerd en daar begon wederom
het wachten… (The Twelve Days of Christmas?).
25 september 2021, het was echt een beginnend
herfstdagje, beetje fris maar gelukkig geen regen.
Het leek een heel gewone zaterdag op de Belfeldse
Gelrestraat. Mensen deden hun ding, oud papier
werd buitengezet, boodschappen werden gehaald,
klusjes werden geklaard, honden uitgelaten, de
voortuintjes op orde gemaakt, ramen gewassen,
de sporters gingen naar hun sportclub, de jongeren
vertrokken naar hun weekendbaantje en een aantal
buren raakte gezellig aan de praat.
Bij de prijswinnaars was het een ander verhaal, de
zenuwen gierden natuurlijk door hun lichaam…
Hoeveel mensen zullen er komen? Ik wil een pizza
Margarita, zullen ze die wel hebben? Waar gaat die
pizzatruck dan staan? Kan die wel zoveel pizza’s in
een keer maken? Zullen we wel genoeg hebben?
Hoe laat zullen we gaan versieren? En nog een triljoen vragen. (engelengeduld).
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Om vijf uur gebeurde er iets magisch. Terwijl de
tafels werden buitengezet en de versiering werd
aangebracht, kwam er een speciale gast langs.
(de zon!) Die straalde een schitterend licht en gaf
ons alle warmte, die we op dat moment nog nodig
hadden. (Alsof je een onverwacht kerstcadeautje
krijgt!) Als snel verzamelden bijna alle genodigden
zich en er ontstond een sfeer die ik, denk ik, het
beste kan omschrijven als een sfeer die je nog in
zo’n ouderwetse bruine kroeg hebt, waar men bevriend is met iedereen, geen rang of stand. Gewoon
gezellig mensen onder elkaar. (kerstgevoel?) Maar
het toppunt (de piek op de kerstboom!) was natuurlijk de pizzatruck. Terwijl de sfeer steeds gezelliger
werd, zag je dat er toch wel regelmatig de straat
werd ingekeken in afwachting van de pizzatruck. En
zie daar: om het hoekje verscheen een felgele truck
met pizzabakkers en volgeladen met pizzabodems
en allemaal verse ingrediënten die nodig waren om
de lekkerste pizza’s te bereiden.
Het water liep iedereen uit de mond (of was het
van de drankjes)? Dat doet er nu even niet toe, het
klinkt spannend). (Santa Claus Is Coming to Town?)
Helaas moesten de volwassenen nog even geduld
hebben, want de kinderen kregen als eerste hun
pizza… en maar goed ook, want vooraf hadden we
bericht gehad dat er heuse pizzamonsterkinderen
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Nieuwe wijkagent

Graag wil ik mij voorstellen als nieuwe wijkagent
van de mooie dorpen Steyl en Belfeld. Ik ben

Jens Rosbender, 47 jaar oud en al ruim 18
jaar werkzaam bij de politie. Na de politieopbij ons in de straat wonen, niet iets om bang van te
worden hoor! Ze zijn verder heel lief en bijten alleen
in pizza’s. De ouders met de jongste kinderen gingen naar huis en de overgebleven jongeren hadden
nog erg veel plezier met elkaar. Rond middernacht
zaten ze nog gezellig om een fakkel met marshmallows. (It’s Beginning to Look a Lot like Christmas.)

De ouders hadden het niet minder gezellig, alles
is uit dit fantastische straatfeest gehaald. Er is gedanst, gezongen en gesprongen. (Tja, wat zal ik hier
van maken; Rudolph the Red-Nosed Reindeer?) De
plannen worden al besproken om dit volgend jaar te
herhalen. (Jaarlijks terugkerende feestdag?)
Dankwoord:
Zo blij dat we in deze straat met al deze lieve, bijzondere mensen mogen wonen! (All I want For
Christmas…?) De winnaars waren natuurlijk al superblij met hun straatfeest! Maar buiten dat, zijn ze
nog heel erg in de watten gelegd met prachtige cadeaus! Zo mooi om te zien, dat onze buurtjes dit
voor hen terugdeden. (Allemaal kerstelfjes in deze
straat?)
Incluzio dank voor de gewonnen prijs!
(Kerstcadeau.)
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leiding ben ik aan mijn loopbaan als agent in 2007
begonnen in Echt. In 2008 ben ik vervolgens teruggekeerd op Steyl bij de toenmalige basiseenheid
Tegelen waar ik eerder mijn politieopleiding volbracht. Vanuit dit bureau waren mijn collega’s en ik
primair verantwoordelijk voor de politiezorg in het
gebied van Venlo-Zuid tot en met Beesel. Ik kan wel
zeggen, dat ik hier de fijne kneepjes van het vak
geleerd heb. Ook leerde ik het gebied steeds beter kennen. Met de komst van de nationale politie
verdween het politiebureau in Steyl en verhuisden
wij met alle omringende eenheden naar het politiebureau in Groot Venlo. Tot op heden is Venlo nog
steeds mijn plek van tewerkstelling, zoals dat zo
mooi heet. De afgelopen twee jaar was ik als wijkagent verbonden aan het gebied Reuver-Beesel.
Het is mij bekend dat Steyl en Belfeld aardig wat
verloop hebben gekend qua wijkagenten. Hier zijn
diverse oorzaken voor, van pensionering tot andere
loopbaanontwikkelingen. Ik hoop voor een langere
periode aan dit mooie gebied gekoppeld te blijven.
Momenteel hebben we binnen de nationale politie te maken met de uitstroom van collega’s. Mede
hierdoor neemt onze capaciteit af en moeten wij
keuzes maken in het werk. Wij stellen ons zelf meer
dan ooit de vraag: Wat is nou echt het politiewerk
en waar gaan wij op inzetten? Lisanne en ik zijn nog
volop bezig om onze wijken over te dragen naar elkaar. De komende weken staan voor mij in het teken van kennismaken en voorstellen en mij de wijk
‘eigen’ maken. Tot gauw in de wijk!
Ik ben op verschillende manieren
bereikbaar. Via:
Algemeen nummer: 0900-8844 (spoed 112),
Facebook: Wijkagenten, Belfeld en Steyl en
Instagram: wijkagent_steyl_belfeld
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De v r ijwillige

…

Kookgroep Burgerkracht

Waar zijn we zonder de inzet (op vele fronten) van vrijwilligers?
Maar ik hoor ook geluiden van een teruggang
in het aantal vrijwilligers bij verenigingen en
instellingen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor
Belfeld. Gelukkig is er in Belfeld een harde kern
van vrijwilligers die zich inzet als kookclub,
kookploeg of hoe je het ook wil noemen in
’t Pronkêppelke: Kookgroep Burgerkracht Belfeld. In oktober jl. heb ik met enkele leden een
informatief gesprek gevoerd. Hier hun verhaal.
Het is begonnen in september 2017 toen de professionele zorg wegviel en de gemeente deze taken
overnam. De gemeente besloot meer met vrijwilligers te gaan werken. Dit betekende o.a. dat de
maaltijdvoorziening zou stoppen. Echter een kleine
groep ging door op initiatief van John en Angela.
Ze mochten van de gemeente de keuken gebruiken,

maar de rest moesten ze zelf maar regelen. Zonder
subsidie van gemeente of sponsoring van anderen.
Deze maaltijdservice op vrijdag en zondag zou niet
mogelijk zijn, zonder inzet van deze groep vrijwilligers. Het bijzondere is ook, dat in geen enkel ander
huis van de wijk in gemeente Venlo op zondagen
wordt gekookt. Onder leiding van An Thijssen zijn er
9 personen actief verdeeld over deze twee dagen.
John Jacobs is een ervaren chef-kok bij de kookgroep. Hij is jaren in dienst bij de Nederlandse Marine geweest en heeft de oceanen bevaren en als
scheepskok gewerkt. Zo maakt hij geregeld het gerecht ‘de blauwe Jan’, dat is marinetaal voor stamppot van rodekool. Er wordt gekookt voor ongeveer
15 tot 20 personen. De gast die komt eten betaalt
hier € 7,50 voor. Belangrijk om te weten is, dat van
dit bedrag de vrijwilligers alles zelf vers inkopen. Er
wordt een viergangenmenu bereid: zelfgemaakte
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soep, een salade, een kommetje zelfgemaakte appelmoes, een hoofdgerecht en een toetje.
Fabrieksmaaltijden komen niet op tafel. Het is vooral
Limburgse kost voor de gast met een gemiddelde
leeftijd van 80 jaar. De door Ria gemaakte karboet
(balkenbrij) is favoriet. In de keuken worden de regels van de HACCP (voedselveiligheidssysteem) in
acht genomen. Soms gaat er echter ook wel eens
wat mis. De saus die niet lekker is of de karbonade
die te droog is. De mensen die er regelmatig komen
eten hebben ook inspraak in het menu. Er wordt
geregeld geëvalueerd wat beter of anders kan. Eén
keer per jaar verzorgt de kookgroep een BBQ en met
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D i ve r s e n
Belfeld geeft
Ook dit jaar kon de
Goede Doelen Week
succesvol worden afgesloten met een opbrengst, die weer net
iets groter was dan vorig jaar. In totaal werd een bedrag opgehaald van € 11.834,22. Voor deze steun
willen wij de Belfeldse bevolking graag van harte
bedanken, maar zeker ook de collectanten die zich
daarvoor geheel vrijblijvend hebben ingezet. De verdeling onder de 13 goede doelen is in te zien op onze
website www.gdwbelfeld.nl

Oproep … oproep … oproep …

kerstmis uiteraard een speciaal kerstmenu. Daarnaast organiseren ze ook iedere 4e vrijdag van de
maand een kienmiddag. De kienprijzen kopen ze
ook zelf in. Vooral ‘de platze’ (soort krentenbrood) is
zeer gewild. Sommige gasten komen speciaal kienen om dit brood (hopelijk) te winnen. Het werk van
deze kookgroep wordt zeer gewaardeerd, ook door
de familieleden en mantelzorgers van hun gasten.
Getuige hiervan is een bedankje, dat aan de muur
hangt in de zaal. Dank aan de leden An Thijssen,
Angela Jetten, Ria Hensbergen, Toos Jacobs, Mia
Meulenbroek, Aagje van Oijen, Gonnie Melis, José
Jacobs en John Jacobs.
De financiële middelen zijn natuurlijk beperkt, want
naast de voedingsmiddelen hebben ze ook gereedschap en apparatuur nodig en dat is soms moeilijk te
realiseren. Ze hebben gelukkig nieuw bestek kunnen
kopen, maar bijvoorbeeld een grotere koelkast zou
erg wenselijk zijn. Hopelijk is er een lezer van dit artikel die als weldoener wat kan en wil sponseren. Of
misschien heeft iemand een goede, grote koelkast
over. Maar hoe dan ook met Kerstmis 2021 zal zeker
een geslaagde maaltijd worden geserveerd dankzij
hun vrijwillige inzet.
Mat Hendrix
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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.

Geen kerstcantate
Niet alleen in het holst
van de nacht van het jaar,
iedere dag van het jaar
heeft het licht het koud.
Het vraagt om
geen engelenstemmen,
het hongert naar
een beetje gerechtigheid
aan deze kant van de tijd.

En dromen doet
het ook niet van
eeuwig hemelse zomers
in en om het vaderhuis,
het hunkert naar
aardse dagen ooit
zonder marteling en moord,
het licht dat van puur licht
kind is en woord.
Hans Andreus
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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: Jens Rosbender
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.

