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BESTE
DORPSGENOTEN,
…eindelijk 2022!! Voor heel wat mensen het begin
van een nieuwe ‘tijd’. Nagenoeg alle belemmeringen vanwege corona zijn opgeheven. We verlangen naar het nieuwe. Het voorjaar, het ontstaan
van nieuw leven, nieuw elan in de politiek. Tijd dus
voor nieuwe plannen en ideeën. Het lijkt erop, dat
plannen die al een hele tijd op de plank lagen weer
nieuw leven ingeblazen kunnen worden en zelfs
uitgevoerd gaan worden. Ook in Belfeld staan allerlei initiatieven op stapel, die ons dorp gaan vernieuwen en verfraaien. Het ‘jasje’ van de Dorpskrant is enigszins vernieuwd. De nieuwe generatie,
in dit geval kinderen van KOM.MIJN, kijkt terug
op het thuisonderwijs. De Dorpsraad verwelkomt
een nieuw lid. Maar ook ‘oud’ vraagt nadrukkelijk
om aandacht. De parochie bestaat 450 jaar, oudBelfeldenaar Jan Huijs vertelt wat hij zoal heeft
meegemaakt. Het oude bestuur van De Hamar is
nadrukkelijk op zoek naar nieuw bloed. Nog even
en dan is (helaas, maar waar) mannenkoor de MalMaaszengers ook oud nieuws… Al met al dus weer
heel wat lezen. Veel leesplezier.
Stan van der Velden
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Colu m n
Moderne navigatie…
In ’t veurjaor van 2021 kwaam ich via allerlei
ömwaeg nao 56 jaor wir in kontak met aad klasgenoot Jan Huys. Dae zoot vruger beej mich op
de Aloysiussjoeël, maar ich had ‘m al vanaaf
1965 neet mieër gezeen.
Same met zien vrouw Yoko brach Jan ós in de zomer ein bezeuk. Zeej sjleipte ein tas met waal 25
kilo aan foto albums met zich mei. Die hebbe we
same doorgenaome, ein bewies van eur ‘gewichtig’
verleeje! Prachtige verhaole wis Jan daobeej te vertelle, de middig vloog öm. Beej de redactie van de
Dörpskrant kwaam Jan op de lies te sjtaon met ‘oetgevlaoge Belfeldenare’. Daoröm maakte weej eine
aafsjpraok veur ein interview.
Op eine kaaje, nate zondig in jannewari sjtappe
mien vrouw en ich in de auto öm Jan en Yoko te
bezeuke in eur woeënplaats Renkum, aan de rank
van de Veluwe tösse Arnhem en Wageningen. ‘Ich
woeën waal get aafgelaege’ had Jan nag gesjreve
en veur de zekerheid ein kaertje meigesjteurd.

Gans vertrouwend op de navigatie rieje we nao
Renkum. Weitend det Jan en Yoko midde in ’t bos
woeëne, kiek ich d’r neet van op det we rechs aaf
euver eine zankwaeg ’t bos in waere gesjteurd. Ömdet we nag get vruug zien sjtappe we nag efkes
oet öm de prachtige ömgaeving in ós op te nimme.
Efkes later vervolge we ózze waeg. D’n eine hoebel nao de angere mót euverwónne waere. Opèns
sjtop de navigatie d’rmei, wèt neet mieër wao het
opgegaeve adres is. We kieke rónk, maar d’r is
gènne mins te zeen. Jan zien kaertje lós niks op.
Den maar via google maps probere. We waere nao
Bennekom gesjteurd. In Bennekom gaon we wir ’t
bos in. Nao 8 kilomaeter sjtaon we ein hallef oor later wir op exact dezelfde plek! Den maar oetsjtappe.
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Weej zeen wandelaers die beej ein kóffiekräömke
ein tas kóffie drinke. Efkes vraoge, net wie idderein
det deej veur det we van moderne navigatiesysteme
gebroek kóste make. Helaas, nemus dae wèt wao
’t gevraogde adres precies is. We zeuke wieër en
loupe d’n hook öm. Ein manege, midde in ‘t bos.

Ein kómme en gaon van maedjes met pony’s en
paerd. Ein van die maedjes zuut ós zeuke. Weej
sjpraeke ‘m aan en vraoge nao Jan en Yoko Huys.
Op ’t vriendelijke gezich kump eine lach…. “Dat zijn
mijn ouders, hier om de hoek, in dat deel van de
boerderij wonen ze…”
Geweldig, zón navigatie!
Jan Peeters
PS Moeite met het lezen van het dialect?
Kijk dan op www.belfeld.nu voor het Nederlands.
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S
BEL FEL DE
HISTOR I

450 jaar

In 2021 bestond de Urbanusparochie 450 jaar,
een mijlpaal die vooral als gevolg van de coronacrisis niet in de belangstelling kwam, maar
waaraan wij in dit artikel toch graag alsnog
aandacht willen besteden. Al is de geloofsbeleving de laatste decennia voor velen op een
steeds lager pitje komen te staan, toch was
die geloofsbeleving altijd een anker, individueel
maar ook als gemeenschap. Die gemeenschap
wordt gevormd door de parochie met de kerk
als middelpunt.

verschuldigd was aan de Kerk. Deze kerkbelasting
diende als levensonderhoud van de pastoor, voor
onderhoud van het kerkgebouw en voor levensonderhoud van de armen. Om te voorkomen dat
deze ‘tienden’ Tegelen onthouden zouden worden
werden diverse processen gevoerd. Als gevolg
daarvan, maar ook door de 80-jarige oorlog, heeft
het bijna een eeuw geduurd voordat Belfeld een
eigen pastoor kreeg.

De oude kapel
In de middeleeuwen had Belfeld nog geen eigen
parochie. Wel was er sinds 1518 een kapel nabij
het oude kerkhof. Hier vonden af en toe kerkdiensten plaats, maar op zon- en feestdagen, voor
dopen, trouwen en begraven moest men naar de
parochiekerk in Tegelen. Toen in Tegelen echter
een ‘ketterse’ predikant, die de Lutherse leer verkondigde, als pastoor werd aangesteld zorgde dat
voor veel beroering. Vooral vanuit Belfeld kwamen
vlammende protesten en wilde men niet meer in
Tegelen naar de kerk. Landvoogdes Margaretha
van Parma kwam zelfs tussenbeide en schreef in
1565 aan het Hof van Gelderland ‘de Belfeldse
parochianen te bevelen niet meer in Tegelen naar
de kerk te gaan’. In afwachting van de oprichting
van een eigen parochie zouden zij beter naar een
andere kerk in de buurt kunnen gaan. Maar het
duurde nog tot 1571 voordat de eigen parochie
een feit werd. Door een gebrek aan priesters bleef
men echter in zekere mate afhankelijk van de parochiekerk in Tegelen. Maar een andere oorzaak van
de aanloopproblemen was ook, dat de Tegelse
pastoor de zogenaamde ‘tienden’ moest missen.
De tienden waren een belasting in natura die men

Waterstaatskerk
Het eerste kerkgebouw in Belfeld was eigenlijk een
kapel waar sinds 1518 af en toe kerkdiensten werden gehouden. Deze kapel was toegewijd aan de
Heilige Urbanus. Na 1571 heeft zij slechts 4 jaar
dienst gedaan als parochiekerk. In 1575 is ze als
gevolg van oorlogshandelingen afgebrand. Het
was de tijd van de 80-jarige oorlog. De kapel werd
in 1670 hersteld en ging dienstdoen als parochiekerk. Als zodanig heeft zij nog tot 1839 gefunctioneerd. Toen de bisschop van Luik, waar Belfeld
onder viel, in 1836 Belfeld bezocht schrok hij van
de toestand van de oude kapel en drong hij aan op
de bouw van een kerk. Er werd een verzoek gericht
aan koning Leopold van België om goedkeuring
voor de bouw. Limburg hoorde in die tijd nog tot
België en met de goedkeuring was haast geboden,
want de vrees was dat Limburg weer tot het Koninkrijk der Nederlanden zou gaan behoren. Er was
gerede twijfel of er dan medewerking zou komen
voor de bouw van de kerk. Het katholieke zuiden
hoefde in die tijd nog niet te rekenen op de steun
van de overwegend protestantse regering. Maar
in 1839 werd Limburg weer bij het Koninkrijk der
Nederlanden ingelijfd. Zorgen over de financiering
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Parochie Sint Urbanus
van de bouw leidden ertoe, dat toch een verzoek
om subsidie werd gedaan bij koning Willem I, die
tot ieders verrassing gehonoreerd werd met een
gift van 2000 gulden. Op 22 september 1840 werd
de kerk door deken Schrijnen ingezegend. De kerk
kreeg de naam Waterstaatskerk omdat de bouw
ervan viel onder het Ministerie van Waterstaat. Tot
1913 bleef het Belfelds parochiekerk.

De neoromaanse kerk
Toen de Waterstaatskerk gebouwd werd, telde Belfeld 400 inwoners. Belfeld groeide door tot 1200
inwoners in 1911. De kerk telde slechts 96 zitplaatsen en was zondags dan ook tjokvol. De gelovigen
konden zich amper verroeren. Bovendien was ze
inmiddels geheel bouwvallig geworden. De kerk
werd afgebroken en met hulp van de parochianen
werd op dezelfde plek in neoromaanse stijl een
nieuwe kerk gebouwd. Pastoor Hermens was de
bouwpastoor. Op 5 april 1914 vond de inzegening
plaats. De bouw van de kerk en toren had in totaal 45.000 gulden gekost. Toen in 1926 de grote
overstroming plaatsvond, werd de kerk daarbij niet
gespaard. Deze stond immers westelijk van de
Rijksweg en de Maas was haar naaste buur. Op
Nieuwjaarsdag 1926 stond de kerk dan ook compleet onder water. Aan de voltooiing van het interieur heeft men tot 1940 gewerkt. Het interieur was
uitgevoerd naar het ontwerp van een kunstschilder,
door kerk- en decoratieschilder Druncks uit Roermond en met hulp van plaatselijke huisschilders
verfraaid. Er stond een witmarmeren altaartafel
met tabernakel, een houten altaarretabel, communiebanken, een marmeren preekstoel, kerkbanken,
verwarming en een uurwerk. Maar de kerk was
geen lang leven beschoren. Toen eind november
1944 de Duitse troepen aan de westzijde van de
Maas waren verdreven, werd Belfeld frontgebied.
Aan de westzijde waren Engelse troepen gelegerd
en de oostzijde werd nog door de Duitsers bezet.

Door de beschietingen over en weer werd de kerk
het slachtoffer van Engels kanonvuur. In mei 1946
werd het puin van de kerk opgeruimd en daags
voor Sint Urbanus, Belfelds patroonheilige, werd
de zwaar gehavende toren opgeblazen. Er moest
een nieuwe kerk komen. Als gevolg van de aanleg
van de spoorlijn Nijmegen-Roermond was het dorp
in tweeën gesplitst en was er in het oude centrum
weinig of geen ruimte voor woningbouw. Maar de
behoefte aan woningen was groot. Met het besluit
tot de bouw van een nieuwe kerk moest rekening
worden gehouden met het nieuw geplande centrum ten oosten van de spoorlijn. Hiermee kwam
ook een definitief einde aan de ligging van de kerk
in de oude kom van Belfeld.
De basilica
Inmiddels waren al volop plannen gemaakt voor de
bouw van een nieuwe kerk en na de komst van
pastoor Stevens werd opdracht gegeven voor het
ontwerp van deze kerk. In afwachting van de realisatie van de nieuwe kerk werd de gymzaal bij
de Aloysiusschool in gebruik genomen als noodkerk. Voorgesteld werd een basilica te bouwen in
de geest van de oude neoromaanse kerk. De bouw
van de kerk, echter nog zonder toren, werd begin
1949 voor een bedrag van 242.415 gulden gegund
aan de firma Haegens en Martens uit Horst. De
eerste steenlegging was op zondag 30 juli 1950.
Na het plechtige lof vertrokken de parochianen
in processie naar het bouwterrein waar de eerste
muren van de kerk al zichtbaar waren. Ze werden
voorafgegaan door de harmonie, daarna volgden
enkele bruidjes die de eerste steen droegen en
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450 jaar parochie Sint Urbanus
tenslotte de geestelijkheid met de misdienaars. Op
de steen staat Anno Domini 1950. De bijbehorende
oorkonde werd in een loden koker in een uitholling
aan de achterzijde van de steen geplaatst. Op 15
augustus 1951 werd de kerk tijdens een plechtige
ceremonie in gebruik genomen. Maar natuurlijk
moest er uiteindelijk ook een kerktoren komen. De
eerste plannen daarvoor waren al in 1955, maar
doordat een goedkeuring van het Rijk uitbleef
duurde het nog tot 1958 voordat met de bouw kon
worden begonnen.

DI V ERSEN

Feest 450 jaar Parochie Sint Urbanus
In april 2021 bestond de Sint Urbanusparochie 450 jaar. Festiviteiten konden niet gepland
worden vanwege de coronapandemie.
De aftrap van dit jubileum is verzet naar zondag 10 juli a.s.
Op www.belfeld.nu volgt binnenkort de berichtgeving over de activiteiten die verder rond
dit jubileum worden georganiseerd.

Zie de lente
Barst plots in de sneeuw de helleborus open
trompettert leven en knalt geel forsythia.
Guur waait de lente weg de stille winter
Op 14 december 1958 was men zover, dat de drie
torenklokken konden worden opgehangen. Twee
maanden later kon ook het uurwerk worden geplaatst. Op 2 juni 1963 werd een nieuw orgel in
gebruik genomen. Vooral de onvermoeibare inzet
van pastoor Stevens (1947-1968) heeft de realisering van deze kerk mogelijk gemaakt. Tot zover
een overzicht van de geschiedenis van de parochie Sint Urbanus, met veel feiten en data. In een
volgende aflevering zal een wat kleurrijker beeld
worden geschetst van het Rijke Roomse Leven en
komen de beelden uit het verleden, die zo nauw
samenhingen met de kerk, meer tot leven.

dun hoog licht verdrijft behaaglijk vuur.
Ineens moet alles uit zijn grond of tak
in bermen joelen paardenbloemen
de kromme wilg rilt in zijn lichte groen.
Daar staan wij ook, naakt en koud met bloesem
in grijzig haar en willen warm en wild
en dat we houden van die schrille kleuren
van elkaar.
Marjoleine De Vos

Paul Niessen
Bronnen:	boek Belfeld van eeuwwisseling
naar eeuwwisseling
boek 400 jaar Parochie
informatie Twan Ernst
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Jan Huijs

Ik bezoek oud klasgenoot Jan Huijs en zijn
vrouw Yoko in Renkum. Ruim dertig jaar wonen
ze hier midden in de Veluwse bossen. Na een
hartelijke ontvangst begint Jan te vertellen over
zijn bewogen leven.
Na vijf jaar lagere school verlaat hij voor één jaar
het ouderlijk huis aan de Urbanusweg om naar
de kostschool op kasteel Aldenghoor in Haelen te
gaan. Hij volgt hier bij de paters van Mill Hill een
soort brugklas. Maar… dat valt tegen! Weg van de
vertrouwde omgeving, weg van de huiselijke veiligheid. Na enkele weken vindt hij zijn draai. “Aan dat
jaar heb ik veel vriendschappen overgehouden, ik
kijk hier met plezier op terug”, vertelt Jan. “Nooit
heb ik die negatieve ervaringen gehad, die al enkele jaren de pers halen”. Na dat jaar ga ik terug naar
Belfeld en volg in Reuver de Mulo. Ik kreeg veel
interesse in de techniek. Ik sleutelde graag aan
mijn oude Zündapp en croste langs het spoor“.
Jan raakt gefascineerd door de ruimtevaart en wil
vliegtuigbouw gaan studeren. Deze opleiding is in
Haarlem, te ver van huis. Hij volgt aan de HTS in
Venlo elektro/computertechniek en komt hierna als
dienstplichtig militair in Ede terecht. Bij de Verbindingsdienst. “Weer een mooie tijd. Ik leerde over
de Ultra Korte Golf en bekwaamde me verder in
fotografie. Geweldig om me nu te realiseren dat ik
hier vlakbij als soldaatje over de heidevelden heb
getijgerd. Na mijn afzwaaien ga ik terug naar Belfeld en krijg een baan als programmeur bij het kadaster in Heerlen om de kadastrale gegevens te
digitaliseren. Vanuit mijn functie moet ik over de
automatisering bij het kadaster presentaties houden. Man, man, wat vond ik dat spannend. Inmiddels werkt mijn broer Wie al 10 jaar als pater in Oeganda”. Samen met zijn broer Frans gaat Jan hem
daar opzoeken. “We komen in een heel andere wereld terecht en zijn gefascineerd door de sfeer die
onze broer hier tijdens vieringen weet te scheppen.
Het enthousiasme en blijheid van de mensen bij de
gezangen gingen door merg en been! Vanuit zijn
parochie heeft Wie ook banden met het ziekenhuis
en enkele scholen. Die bezoeken we. Ik krijg daar
als ‘techneut’ de vraag diverse kapotte apparaten
weer aan de praat te krijgen. Dat lukt. We worden
hier samen erg blij van. Die Oeganda-reis werd
voor mij een sleutelmoment, richting gevend aan
de rest van mijn leven”.

Hierna gaan Jan en Frans terug naar huis. Jan gaat
verder aan de slag bij het kadaster, nog steeds
geboeid door hetgeen de reparatie van enkele
machines bij hem teweeg heeft gebracht. Hij wil
meer weten over medische apparatuur en besluit
zich te laten omscholen. “In die periode bezoek ik
een tentoonstelling rond de Venlose pater Frans
Schlooz in De Hamar. Hij werkte in India, in Madras. Ik krijg hier iets te horen over mogelijk werk
als vrijwilliger in het Beatitudes Social Welfare Center dat hij oprichtte. Mijn interesse is gewekt. Bij
het kadaster krijg ik buitengewoon verlof om een
jaar naar India te gaan. Daar geef ik les aan jongeren in elektrotechniek. Een geweldige tijd”. Maar,
hier heeft Jan ook zelf een belangrijke les geleerd.
“Als vrijwilligers vroegen we regelmatig de Tata
jeep van het centrum om uit te gaan in de stad.
Dit had ik niet moeten doen”, aldus Jan. “We kregen het verwijt alleen maar voor ons eigen plezier
als vrijwilliger in India te zijn. ‘De witte man denkt
alles te mogen en te kunnen’ was de reactie van
de mensen waarvoor we werkten. Prompt werden
we weggestuurd. Oei… wat was dat heftig! Pater
Schlooz loste gelukkig alles op. “Deze gebeurtenis was voor mij een echte eyeopener. Stel je hier
vooral niet op als iemand die meer is en meer mag
dan de inheemse bevolking”, zo besluit Jan zijn relaas over India.
Na dat jaar gaat hij weer terug naar het kadaster.
Hij volgt cursussen op het gebied van röntgenapparatuur, dieselaggregaten en aangepaste technologie. Nadat Jans vader in 1981 is overleden, besluit hij in 1982 naar Ghana in West-Afrika te gaan.
Er is dan net een staatsgreep geweest, maar de
sfeer is weer stabiel genoeg om betrekkelijk veilig
aan het werk te gaan in het vroegere Goudkust.
“Ja, er werd nog wel geschoten in de stad, er was
een avondklok, de winkels waren vrijwel leeg, de
benzine was op de bon en door de droogte ontstond vaak brand. Erg heftig eigenlijk. Ik ben hier
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Belfeldenaren uitgevlogen ... Jan Huijs
zeven jaar geweest en kijk met veel voldoening op
deze periode terug. Ik werkte aanvankelijk voor de
ziekenhuizen in de centrale Ashanti-regio, maar
het werk breidde zich geleidelijk uit naar het hele
land. Met ons team was ik was verantwoordelijk
voor het onderhoud aan primaire voorzieningen
voor water en elektriciteit. Tevens hadden we de
zorg over laboratoriumapparatuur, de sterilisatieafdeling, röntgenkamer en operatiekamers. In die tijd
was dat allemaal nog te overzien. Toen kon je dit
met voldoende basiskennis nog allemaal aan”.
Jan vervolgt zijn verhaal: “Ondanks alle moeilijkheden blijven de mensen in Ghana het mooie van het
leven zien en zijn ze blij met alles wat het hen biedt.
Hun brede lach en hartelijkheid zijn voor mij steeds
een stimulans geweest hier te werken. Afrikanen
een team naar afgelegen dorpjes. Ze gaven voorlichting aan jonge moeders en vaccineerden pasgeboren baby’s en jonge kinderen. Ook zij ondervond een enorme voldoening door dit werk. We
reisden naar Japan om met Yoko’s ouders kennis
te maken. Daar aangekomen begreep ik pas, hoe
wanhopig het voelt wanneer je de taal die je overal
om je heen hoort niet verstaat en absoluut niets
kunt lezen. Dé drive om Japans te leren.
Terug in Ghana wordt ons huwelijk ingezegend
door mijn broer Wie die ‘even’ over was gekomen

zijn lang vernederd. Westerlingen hebben zich lang
intimiderend, superieur opgesteld. Intimidatie ondermijnt het zelfvertrouwen. Het continent kan opbloeien als dat zelfvertrouwen weer gestimuleerd
wordt. Ik heb dat tijdens vele bezoeken kunnen
ervaren”. Jan reisde van ziekenhuis naar ziekenhuis en was vaak wel een maand met zijn rijdende
werkplaats en team onderweg. Bij de diocesane
apotheek in Kumasi, de hoofdstad van de Ashantiregio, zijn basisplek, kwam hij altijd weer terug om
benodigdheden op te halen. Bij het destijds Nederlandse apothekersgezin werd vaak brood gebakken van meel dat met andere hulpgoederen
was meegekomen. Na maanden zonder brood,
weet je niet wat je overkomt: het was hemels! De
laatste nieuwtjes werden hier uitgewisseld. Op
het bisschopskantoor ontving hij zijn post. Het
duurde wel drie maanden voordat een verstuurde
brief werd beantwoord. In die zeven jaar slechts
één telefoontje gepleegd! Opeens meldde zich hier
een heel klein Japanse verpleegkundige. ‘Love at
first sight!’ “Het was geen tropenkolder”, aldus een
hartelijk lachende Jan. Dat meisje, Yoko, reisde in
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vanuit Oeganda. Een dag na dit prachtige feest
krijg ik een fikse niesbui. In één klap is mijn wereld nog slechts 2 m², mijn bed. Ik blijk een hernia
te hebben en kom in het ziekenhuis terecht. Een
ziekenwagen brengt me over de met diepe gaten
bezaaide wegen naar het vliegveld. Er volgt een
operatie in het Radboudumc en ben enkele weken
bij mijn broer Bèr in Milsbeek om verder te herstellen. We maken een reis naar Ierland en gaan
terug naar Ghana om alles over te dragen aan de
opvolgers. Dan wordt het 1990 en moeten we in

Dorpsraad Belfeld
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Even voorstellen …

Anske van Sambeek

Nederland een woonplek zien te vinden. We wonen enkele weken op proef op deze oude boerderij in Renkum. Dat ‘proefwonen’ doen we nog
steeds, het bevalt prima. Yoko gaat werken in de
zorg en verdiept zich in de biologisch dynamische
landbouw. Jan zoekt een nieuw bestaan en start
in 1994 zijn bedrijfje HEART Consultancy dat zich
richt op onderhoud en reparatie van medische apparatuur in lage-inkomenslanden. Hij specialiseert
zich in sterilisatie en schrijft het cursusboek ‘Sterilisatie van medische hulpmiddelen met stoom’,
dat in 11 talen is verschenen. Hij regelt installaties
en reparaties van sterilisatieapparatuur en verzorgt
cursussen voor ziekenhuizen en bedrijven in Afrika
en Azië. “Dit onderwerp bracht me zoveel, ik reisde
van de armste landen in Afrika tot het pluche van
het gemeentehuis van Moskou!”
Wanneer we aanstalten maken om te vertrekken
mijmert Jan: “Teruggaan in de tijd. Het roept zóveel
herinneringen op. Er is zoveel gebeurd! Fijn dat jullie wilden luisteren naar onze verhalen. De tijd doet
alles voorbij gaan. Wat blijft zijn de herinneringen.
We hebben het leven proberen te leiden naar waar
het hart om vroeg… Nu, 2022. We hebben er 68
jaar op zitten… Man, man… Kan het soms maar
amper vatten in een fase van het leven te zijn gekomen dat de tijd die rest beperkt is…: het naderen
van de ultieme stap naar de andere kant…”
Moe en vol bagage van vele levenswijsheden gaan
we terug naar Belfeld… Dank je Jan en Yoko, mooi
iets van jullie boeiende leven te mogen horen.
Jan Peeters
Jan Huijs, HEART Consultancy. www.heartware.nl.
Instagram: www.instagram.com/jan_huijs_impressions

Mijn naam is Anske van Sambeek en ik woon
sinds een jaar op Julianastraat 12, samen met
Sjors op het Veld en onze 2 honden. Hiervoor
hebben we achttien jaar aan Rijksweg Noord
gewoond en daarvoor twee jaar op de Pastoor Hermensstraat. Vorig jaar hebben Sjors
en ik met een feest gevierd, dat we 25 jaar
gelukkig niet getrouwd zijn!
Ik werk 13,5 jaar bij de Zorggroep en sinds
september 2021 ben ik verbonden aan een
nieuw opgezette leerhybride werkplek in Venlo op het Auxiliatrixpark. Het team bestaat uit
werkbegeleiders en leerlingen en het is een
woning voor jonge mensen met dementie.
Het is fijn om in deze tijd in het dorp te wonen.
We lopen regelmatig naar de Maas!
Ik heb pas één vergadering van de Dorpsraad
bijgewoond, maar het is interessant om mee
te krijgen wat er allemaal bij deze Dorpsraad
voorbij komt. Ik ben benieuwd wat er dit jaar
nog allemaal georganiseerd gaat worden!
Wellicht tot ziens in Belfeld!
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Kartrekkers en karduwers

Vrijwillige inzet van mensen behoort tot de hoekstenen van de maatschappij. Neem van mij aan,
dat zonder deze inzet er niks draait.
Kijk bijvoorbeeld eens hoeveel oma’s en opa’s bij
KOM.MIJN de kleinkinderen brengen en halen. Let
eens op de inzet van menige pappa als trainer bij
de vv Belfeldia, al die vrijwilligers, jong en oud, die
het zwerfafval langs de wegen en de Maas opruimen. Vrijwillige inzet van bestuursleden bij Belfeldse
verenigingen. Vrijwilligers zijn actief op vele fronten.
Soms met lichte inzet, soms met een zware taak
en verantwoordelijkheden. Vrijwilligheid wil ook niet
zeggen vrijblijvendheid. Neem nou het vrijwillige
bestuur van gemeenschapshuis De Hamar. Zeker
geen gemakkelijke taak. Menig Belfeldenaar loopt
er wel eens binnen voor een pilsje of een kopje koffie. Of om te sporten, bloed te laten prikken, een toneeluitvoering te bezoeken, een boek te halen in de
bibliotheek, etc. Maar weinig mensen weten hoe het
achter de schermen reilt en zeilt, mede door de inzet
van dat bestuur. Een bestuur dat nu graag de taken
wil overdragen aan nieuwe, enthousiaste mensen.
Een interview met Ton, Pieter en Geert.
Een korte terugblik.
September 2007 neemt wijlen Jacques Geurts het
voorzitterschap van Stichting De Hamar over en
in februari 2008 nemen Pieter Hendrix als secretaris en Ton Kessels als penningmeester zitting in
het bestuur. Hierna wordt afscheid genomen van
het oude bestuur. Een klein en slagvaardig bestuur
om de grote uitdaging voor de nabije toekomst
aan te gaan. De gemeente Venlo en toenmalige
woningstichting St. Urbanus besloten in 2008 de
oude Hamar te slopen en een nieuw gebouw te realiseren. Met een stuur- en projectgroep werd uiteindelijk het bouwproject gestart. Daarnaast werd
een klankbordgroep, een werkgroep stenen en een
werkgroep beheer opgericht. Deze bestond uit afvaardigingen van gebruikers van De Hamar. Zo kon
men ook voldoende inbreng geven aan o.a. de inrichtingseisen. Uiteraard was de inbreng belangrijk
als input voor de architect. Er waren diverse criteria
waar De Hamar aan moest voldoen. Teveel om hier
te beschrijven. Raming van de totale bouwkosten:
€ 5.500.000!
In juni 2013 kon het nieuwe gebouw feestelijk geopend worden. Een multifunctioneel gebouw waar
de Belfeldse inwoners hopelijk nog vele jaren ge-
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bruik van konden maken. Het bestuur had een zware tijd achter de rug en menig nachtje amper een
oog dichtgedaan. Want er kwam wat op hun bordje
te liggen, geeft Ton aan. Soms overleggen tot 2 uur
‘s nachts en de dag erna weer gewoon naar je eigen werkgever. En als je de bodem van de geldkist
bijna ziet en je weet, dat er nog veel gedaan moet
worden, dan slaap je ook niet al te best. We begonnen in 2008 als groentjes in het bestuur. We wisten
nergens van. Ja, we wisten waar de deur was om
binnen te komen. We hebben alles zelf uitgezocht
en met vallen en opstaan kregen we de organisatie onder controle. Pieter bevestigt dit. Het waren
toch wel tropenjaren. Je was er eigenlijk 24 uur per
dag mee bezig. Al het geregel: de horeca, de zalen,
de 70 verenigingen (incl. sport) die gebruik maakten
van de accommodaties, enz. Iedereen had wel een
mening over hoe iets wel of niet moest. En je wilde
ook niemand voortrekken.
Taken? Uitwerken van een ondernemingsplan, organisatiestructuur, statuten, inhoudelijke afspraken met andere organisaties en verenigingen,
horecaplan, opstellen jaarrekening en begroting,
gebouwbeheer met o.a. brandveiligheid. Bezettingsgraad en verhuur zaalruimten en sportaccommodaties, stimuleren samenwerking tussen partijen, samenwerking gemeente, Huis van de Wijk,
aansturing vast personeel en vele vrijwilligers (30)
die hand- en spandiensten verrichten in het gebouw. Om de werkdruk voor het bestaande bestuur
te verlichten werden Geert Ruhl en Frank Varga bij
de opening van de nieuwe Hamar voorgesteld als
nieuwe bestuursleden. Helaas liepen we ook tegen
de regelgeving aan, vertelt Geert. Zo mogen we
geen reclame maken. En dan die horecaregels: wat
wel en niet mag is soms belachelijk. Menige bezoeker weet ook niet dat het gezondheidscentrum, de
bibliotheek en de dierenarts aparte organisaties zijn.
Hoewel gevestigd in het gebouw, vallen ze niet binnen hun verantwoordelijkheid. Ook niet de ruimte en
de toegang. Los daarvan waren er nog de bouwtechnische onvolkomenheden, die opgelost moesten worden. Dit speelt ook nu nog. Helaas overleed
onze voorzitter Jacques enkele jaren geleden. Frank
stopte om persoonlijke redenen als bestuurslid. Ton,
Pieter en Geert moesten als driekoppig bestuur verder. Vervolgens kwam daar de hele coronapandemie met alle bijzondere maatregelen en regelgeving
overheen. Zo heeft de nieuwe dartvereniging nog
geen pijltje kunnen gooien. Er was voor de jeugd
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gezocht

tussen 12 en 18 jaar in het sportcafé ruimte vrijgemaakt voor activiteiten. Maar ook hier gooide corona roet in het eten. Geen makkelijke tijd maar we
zijn er, mede dankzij de rijksoverheid en gemeente
en uiteraard ook door de steun van onze gebruikers, doorheen gekomen. Er staat op dit moment
een gezonde organisatie. Tot en met het boekjaar
2019 werden, overeenkomstig de opdracht van de
gemeente Venlo, zwarte cijfers geschreven. De jaren
2020 en 2021 willen we snel vergeten. De begroting 2022 zag er voortreffelijk uit, ware het niet dat
corona eind 2021 alsnog zorgde voor het bekende
roet in het eten. Bijzonder noemen Ton, Pieter en
Geert de nauwe samenwerking met de beheerders
en medewerkers van De Hamar. Zonder hun kennis en ondersteuning op administratief en operationeel gebied zou het nagenoeg onmogelijk zijn om
als vrijwilligersbestuur een organisatie als De Hamar
te kunnen besturen. De aansturing van het vaste
personeel in dienst van de stichting verloopt goed.
Uiteraard is het vreemd dat vrijwilligers betaalde
krachten aansturen, maar het werkt prima. Voorts
is er een goede verstandhouding met de gemeente
Venlo, aldus Ton. Dit is een belangrijke partner voor
onze organisatie. Pieter vertelt hoe de organisatie
van De Hamar regelmatig als voorbeeld wordt genoemd bij andere gemeenschapshuizen binnen de
gemeente. Ook met de verenigingen is er een goede
verstandhouding. Het is geven en nemen, meestal
leuk, soms minder leuk. Maar als we ‘s avonds de
volle sportzalen zien en de gezelligheid en tevredenheid van de gasten in het café ervaren, dan zijn ook
wij blij. Daar doen we het voor. Graag zouden we de

voortgang en vernieuwing op deze wijze verder zien
gaan. Maar stilaan is het tijd voor verjonging van het
bestuur om De Hamar klaar te maken voor de toekomst (Hamar 2.0), geven de drie overgebleven bestuursleden aan. Wij doen dan ook een oproep aan
dames en heren, die onze taken willen overnemen
om verder te werken aan de ontwikkeling van de
organisatiestructuur van dit mooie gemeenschapshuis. Dit alles vanuit een eigen visie. Het bestuur
van de Hamar roept met name dames in Belfeld op
om zitting te nemen in dat bestuur. Voor zover kan
worden nagegaan in de archieven hebben nog nooit
dames deel uitgemaakt van het bestuur. Tijd voor
girlpower, aldus Ton, Pieter en Geert.
Heb je organisatietalent, ben je ondernemend,
sociaal en beschik je over basiskennis die kan
bijdrage aan het culturele, educatieve en
maatschappelijke netwerk en verenigingsleven
in Belfeld? Kortom: wil jij een bijdrage leveren
als bestuurslid (voorzitter, penningmeester,
secretaris of gewoon bestuurslid) van
De Hamar en het in stand houden van het
bruisend maatschappelijk- en verenigingsleven
in Belfeld? Neem dan contact op met een van
de huidige bestuursleden.
Telefoon De Hamar: 077-4751960
n tonkessels@dehamar.nl
n p
 ieterhendrix@dehamar.nl
n g
 eertruhl@dehamar.nl
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k om . m i j n
Na de verlengde kerstvakantie mochten de kinderen van de basisscholen begin januari gelukkig weer naar school. Ook die van KOM.MIJN
natuurlijk. Een mooie gelegenheid dus om weer
eens op bezoek te gaan.
Met vijf leerlingen uit groep 7 (Zanillya, Anouk,
Noud, Imran en Lanie) heb ik het gehad over het
werken met Gynzy, over de andere aanpak van de
rapportgesprekken en over het noodgedwongen
thuisonderwijs. Zeker in de periode dat kinderen
niet naar school konden, heeft het werken met digitale hulpmiddelen voor veel leerlingen en ouders
een meerwaarde gehad. Maar uiteraard zaten er
ook nadelen aan…
Gynzy is een online leerplatform. Het helpt de
leerkrachten met het optimaliseren van het onderwijsproces. Gynzy wordt ook klassikaal ingezet m.b.v. het digibord. Elke leerling krijgt lesstof
aangeboden op zijn/haar niveau. De reacties
van de kinderen:
n Zanillya: ik maak de opdrachten liever met Gynzy dan met een lesboek. Het programma laat
namelijk zien als je een fout maakt. Het samenwerken is niet altijd fijn. Soms willen kinderen
snel klaar zijn en die gaan dan voorzeggen.
n Anouk: als ik een fout maak, geeft de computer mij nog een kans om te verbeteren. Als ik
het niet snap, kan ik hulp vragen aan het programma. Engels, W.O. en de opdrachten van de
weektaak vind ik prettig om met het Chromebook te maken.
n Noud: ik vind het fijn werken, want ik krijg sommen op mijn niveau. Gaat het goed, dan worden
de opdrachten moeilijker. Maak ik veel fouten,
dan worden de opgaven wat makkelijker.
n Imran: ik kan mij met het werken met het Chromebook beter bij mijn eigen werk houden. Het heeft
geen zin om bij de anderen te kijken. Bijna iedereen is toch met andere opdrachten bezig. Soms
is het fijn om met iemand samen te werken die
beter is. Je leert daar zelf dan weer van.
n Lani: ik vind soms het werken met een boek
fijner. Met taal vind ik het fijn om dat samen te
bespreken met een klasgenoot. Maar het hangt
ook af met welk maatje je samenwerkt. Bijvoorbeeld als we een presentatie moeten maken. De
presentatie zelf maken we met het Chromebook.
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De andere aanpak van de rapportgesprekken is
voor deze kinderen begonnen in groep 6. Aan de
hand van een lijst met 16 punten, wordt het
rapport besproken. Vanaf groep 7 kiezen de leerlingen zelf drie van die 16 punten uit. Zij gaan met
die punten dan aan de slag. Vervolgens is het
gesprek met hun ouders en de leerkracht.
Dat gaat nu nog noodgedwongen digitaal.
n L
 ani: we krijgen de vragen zo’n 6 weken van
te voren. Ik vind het moeilijk om over mezelf te
praten als de ouders erbij zitten. Ik vind het fijner als iemand tegen me zegt wat ik moet of
kan veranderen.
n Noud: ik vind het prima om het zo te doen. Ik
ben dan meer zelf aan het woord, zodat ik in
mijn woorden kan vertellen wat ik ervan vind. Ik
weet nu precies wat er over mij gezegd wordt.
Dat vind ik fijn.
n Anouk: in groep 6 hebben we hier al een beetje
mee kunnen oefenen. Ik vind het praten met
mijn ouders over die drie (van de 16) punten fijn.
Die punten worden uitgebreid besproken. Ik
heb de punten zelf uitgekozen, ik weet precies
wat ik wil vertellen.
n Zanillya: ik zou graag wat meer vragen dan die
drie willen bespreken. Ik vind, dat ik mijn ouders
nog wel wat meer kan vertellen hoe ik op school
werk en wat ik wel en niet kan. Ik weet zelf goed
wat ik wel en niet kan. Ik ben op deze manier
opener als ik over mezelf praat.
n Imran: ik heb liever, dat de juf of de meester aan
mijn ouders vertelt hoe ik ben en wat ik doe in
de klas. Ik vind het lastig om dat met de vragen
te doen.
Als gevolg van corona moesten de scholen hun
deuren sluiten. Daardoor kwamen ook deze
kinderen thuis te zitten. Een lange periode en
wat kortere periodes. Hoe hebben zij dat
ervaren? Wat viel mee en wat niet? Willen ze
thuis blijven werken?
n N
 oud: in het begin vond ik het spannend en
leuk. Ik kon thuis goed werken. Het is er rustiger
dan op school, zodat ik me goed kan concen-
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Hoe is/was thuisonderwijs?

DI V ERSEN
Repair-café Belfeld.
Na een lange ‘rustperiode’ door corona, is het
Repair-café weer opgestart in Gemeenschapscentrum De Hamar, Stevensplein 2. Zie voor
meer informatie www.belfeld.nu

Belastingformulier invullen

n

n

n

n

treren. Als ik vragen heb, kunnen mijn ouders
mij meestal helpen. Regelmatig namen mijn ouders vrij van het werk om thuis te zijn. Ook na
corona wil ik best 1 of 2 dagen thuis werken.
Anouk: vanwege mijn dyslexie werk ik liever op
school. Mijn juf kan mij beter helpen, dan mijn
ouders dat kunnen. Ik kan thuis nauwelijks hulp
vragen, omdat mijn ouders bijvoorbeeld de rekensommen anders hebben geleerd. Ik denk
wel, dat ik de komende tijd flink moet werken.
Ik heb zelf het idee, dat ik wat minder geleerd
heb. Ik ga het liefst de hele week naar school.
Daar word ik het beste geholpen, vind ik.
Zanillya: In het begin vond ik het thuiswerken
niet leuk, maar later ging het beter. Mijn vader
en zus werkten ook thuis. Het was soms lastig
om een rustig plekje te vinden. Als ik lang achter
een scherm zit, krijg ik last van hoofdpijn. Ik vind
het alleen werken niet fijn. Het hulp vragen en
krijgen in de klas is prettig. Ik heb het contact
met mijn vriendinnen heel erg gemist. Ik wil in
de toekomst best de woensdag en vrijdag thuis
werken. Dat zijn halve schooldagen. Ik kan dan
’s morgens wat langer in bed blijven liggen….
Lani: soms kon ik thuis goed werken, soms lukte dat niet zo. Mijn vader werkte ook thuis, die
moet veel bellen. Dan is het rustig werken wel
eens lastig. Ik wilde na een tijdje weer heel graag
naar school om mijn vriendinnen te zien. Ik zou
ook wel een dag thuis willen werken. Maar het
fijne van school is, dat je snel hulp kunt vragen.
Iran: was de 2e keer jammer genoeg afwezig. Hij
staat dus ook niet op de foto.

Hulp nodig bij het digitaal invullen van het belastingformulier? Daarvoor heeft Bibliotheek
Venlo spreekuren in de Stadsbibliotheek in Venlo. Vanaf 8 maart jl. is het mogelijk een afspraak
te maken, ook voor Belfeldenaren die geen lid
zijn van de Bibliotheek via 077-351 24 46 of aan
de balie van de Stadsbibliotheek.

Gratis computercursus
Bibliotheek Venlo biedt in 2022 enkele gratis
computercursussen aan. In april start de achtdelige computercursus Klik & Tik in de Bibliotheek. Deze cursus is speciaal voor mensen
die nog geen of weinig ervaring hebben met
de computer, maar dit wel graag willen leren.
Deelnemers leren stap voor stap het internet
en e-mail kennen. Ook gaan zij aan de slag met
sociale media. Er wordt gewerkt in kleine groepjes. Iedereen leert op zijn of haar eigen tempo;
het programma wordt op elke deelnemer aangepast. Klik & Tik vindt vanaf april plaats op
donderdagochtend in De Hamar.
Neem voor meer informatie of aanmelding
contact op info@bibliotheekvenlo.nl of
077-351 24 46.
Ook in september vindt in Belfeld weer een Klik
& Tik-cursus plaats, maar bovendien ook de
cursus Digisterker. Digisterker helpt deelnemers
op weg om overheidszaken via de computer te
regelen, zoals een DigiD aanvragen en gebruiken. Ook worden cursisten wegwijs gemaakt op
websites van de overheid en leren zij meer over
veiligheid en privacy op het internet.
Voor meer informatie over deze cursus kan
ook alvast gemaild of gebeld worden via
info@bibliotheekvenlo.nl of 077-351 24 46.

Anouk, Imran, Lani, Noud en Zanillya bedankt
voor de prettige en leerzame gesprekken.
Stan van der Velden
J a a rg a n g 2 1 ■ n r. 1 ■ m a a r t 2 0 2 2
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Mal-Maaszengers

“Soms is 't beater iets moeis te verleeze,
beater verleeze dan dat ge 't noeit het gehad”.
(uit: Sint Anthonius, Jack Poels, Rowwen Hèze)
Waaróm weet ik niet, maar deze zin speelt
door m’n hoofd als ik op weg ga naar John
Begas en Paul Tacken, voorzitter en vicevoorzitter van de Mal-Maaszengers. De reden voor
dit bezoek is helaas een minder leuke. Na 50
jaar zal het koor na hun jubileumfestiviteiten in
juli 2022 ophouden te bestaan.

John Begas

Paul Tacken

Hoe lang is dat al geleden: 1972! Op een verjaardagsfeestje, waar de stembanden na een paar gezellige uren aardig loskwamen, kregen Reen Sieben, Herm Laemers en Henk Schmitz het idee dat
het misschien wel leuk was om in Belfeld een mannenkoor op te richten. Na een tweetal wervingsacties had men 23 leden: een mooi aantal. Ondertussen hadden anderen zich bezig gehouden met,
wie wordt dirigent, waar gaan we repeteren, wat is
een geschikte avond daarvoor, hoeveel contributie
moet er betaald worden, hoe komen we aan een
piano, etc. Op 24 maart 1972 vond de oprichtingsvergadering plaats in café Maaszicht (bij Truus aan
de Maas). Er werd een bestuur gekozen en de eerste muziekstukken om in te studeren werden bepaald. Een en ander ging gebeuren onder leiding
van dirigent Jo Stapel (vader van Huub Stapel).
Achtereenvolgens waren Jo Stapel, Piet van Bree,
Cor Dorssers (33 jaar!), Erik Munten en Pieter Janssen (tot nu) dirigent van het markante gezelschap
dat in de hoogtijdagen 72 leden telde en voor een
geweldige wauw-factor zorgde als het optrad. Om
alle optredens en concerten te vermelden, zou
deze Dorpskrant meer dan gevuld zijn. Daarom
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wil ik mij beperken tot de belangrijkste mijlpalen
en speciale gebeurtenissen. Daags na het opluisteren van de Hoogmis op 1e Kerstdag 1975 overlijdt plotseling dirigent Jo Stapel. Een gebeurtenis
die enorm veel indruk gemaakt heeft. Helaas is het
ook zo, dat een koor dat 50 jaar bestaat te maken
krijgt met leden die overlijden. Een dieptepunt is
het jaar waarin vijf koorleden overlijden. Telkens,
uiteraard met zoveel mogelijk leden en hun dames,
is het koor aanwezig bij de uitvaarten.

DORPSKRANT

Door het toenemend aantal leden en dientengevolge plaatsgebrek bij café Maaszicht, repeteert
men achtereenvolgens bij de oude Hamar. Toen
die verbouwd werd bij Het Bergske om daarna via
’t Prônkeppelke weer in de vernieuwde Hamar terecht te komen. De muziekstukken worden talrijk,
heel divers en ook moeilijker. Dankzij een muziekcommissie, die zich bezighoudt met de juiste keuze, studeert men een schat aan liederen in. Duitse
Rhein- en Weinliederen, Limburgse liedjes, carnavalsnummers, maar ook zwaardere opera- en operettestukken. En niet te vergeten volksmuziek uit
diverse landen in allerlei talen. Zo kan het gebeuren dat het koor in de Dom van Keulen de Kleine
Orgelmesse van Hayden ten gehore brengt (1989).
Samen met de Maastrichter Staar wordt een concert georganiseerd waar zoveel belangstelling voor
is, dat men moet uitwijken naar de Haandert in Tegelen ( 2012). Leuk om te vermelden is nog, dat ten
tijde van dat laatste concert de Maastrichter Staar
150 leden telde en de MMZ dik in de 50. Het koor
neemt deel aan zangersdagen, concerten met nationale en internationale deelnemers (organiseerde
die ook zelf). Het koor is te vinden bij carnavalsvie-
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ringen, verenigingsfeesten, jubilea, luistert missen
op (o.a Moederdag, Vaderdag, Koninginnedag,
huwelijken, enz.) in de kerk, maar ook in zieken-,
bejaarden- en verpleeghuizen. Onder leiding van
Piet van Bree neemt het koor een lp op in 1976
en een 2e in 1981. Onder dirigent Cor Dorssers
nemen de MMZ een cd op in 1997 bij gelegenheid van hun 25-jarig bestaan. Een 2e cd volgde
in 2009, ook o.l.v. Cor Dorssers. De bond van
mannenkoren KNZV-Limburg, organiseerde een
concours in 1979 waarbij de MMZ promoveerden
naar de klasse A. Vermeldenswaardig is ook het
internationale concours in Made in 1992. De MMZ
zetten zo’n perfect optreden neer, dat ze promoveren naar de afdeling superieur in de Korenklasse A
. Een uitmuntende prestatie! Het koor krijgt alle lof
toegezwaaid, waar ze ook optreden. Er is zelfs ’n
moment dat er tot wel 30 optredens per jaar zijn.
Ook niet te vergeten zijn de concertreizen, soms
meerdaags. Met daarvan alle anekdotes vertellen,
zou je makkelijk een avond kunnen vullen. Het waren reizen naar o.a. Straatsburg, Berlijn, Trier, Wiesbaden en Winterberg.

ophalen van ‘oud papier’. De MMZ zijn daar vele
jaren geleden mee gestart. Nog steeds succesvol,
inmiddels is het ophalen overgenomen door CV de
Belhamels en harmonie Kunst na Arbeid. Hiermee
werd veel geld verdiend, maar ook heel veel saamhorigheid gekweekt. Foto 6 Alle bovengenoemde
activiteiten hebben voor veel plezier, vriendschappen en herinneringen gezorgd. Iedereen die betrokken is/was bij de MMZ zal dit beamen. Maar
dan, helaas…. wellicht door de tijd, loopt het ledenaantal van het toch al langzaam vergrijzende
koor terug. Er is uitstroom, maar helaas geen instroom. Ondanks jaarlijkse ledenwerfacties (waarvan de bekendste is, die waarbij Martien Hurkens
naar Belfeld is gehaald), slaagt het koor er niet in
het gewenste ledental op peil te houden. En dat,
terwijl het 50-jarig jubileum aanstaande is. Om een
lang verhaal kort te maken: de MMZ kiezen ervoor
om niet als een nachtkaars uit te gaan, maar te
stoppen nu ze nog een volwaardig koor zijn. Op
een mooie gedenkwaardige manier, precies zoals
het koor dat verdient. Voor de zangers en hun partners zal deze afsluiting bestaan uit:
n b
 ezoek aan de musical Titanic
op vrijdag 25 maart in De Maaspoort.
n e
 en uitstapje naar Maastricht met een lunch,
boottocht, diner en als afsluiting een concert
bijwonen van André Rieu.
n n
 og andere activiteiten voor zover corona
dit toelaat.

Eendaagse trips gingen o.a. naar Verviers, Keulen
en Münster. Reizen die bij alle leden en hun dames
een glimlach op het gezicht zullen brengen met
herinneringen om nooit te vergeten. Ook de moeite
waard waren de jaarlijkse Cecilia-vieringen, waarbij de dames elk jaar hun beste beentje voorzetten. De baritons hebben bijv. 25 jaar een act op de
bühne gebracht, die zijn weerga niet kende. Ook
Cor Dorssers drukte een stempel op deze vieringen door meermaals in een andere ‘gedaante’ te
verschijnen. Hilarisch! Vergeten mag zéker niet het

Voor de Belfeldse bevolking organiseren de
MMZ (afhankelijk van corona) op:

Zondag 17 juli om 13.30 uur
een gouden jubileumconcert waaraan alle
Belfeldse zangverenigingen, harmonie Kunst na
Arbeid en de Hölter Brök deel zullen nemen.
Het programma zal t.z.t. op diverse plaatsen
zichtbaar zijn.

Mal-Maaszengers: BEDANKT !!!
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S E R V I C E N U M M E R S
Het Stadskantoor van de gemeente Venlo
is bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur
U kunt gratis bellen met 14077 of mail naar info@venlo.nl
Alarmnummer (spoedeisend) 112

nW
 ijkbus reserveren via 06 - 15 24 62 17
ma t/m vrij 09.00 – 12.00 en 18.00 – 20.00 uur
nG
 ehandicaptenraad 06 - 11 06 04 52
nS
 t. 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
nA
 lgemene Hulpdienst
Tegelen Steyl Belfeld Meldpunt op werkdagen
van 09.00 – 12.00 uur 06 - 49 34 14 79
nO
 pen Inloop ’t Prônk-eppelke 077 - 475 32 69
Pronkhof 21, 5951 CW Belfeld
www.openinlooppronkeppelke@incluzio.nl
nT
 IP Tegelen
Kerkstraat 2a, 9531 NN Tegelen, 077-303 06 23
n I ncluzio Sociale Basis 088 - 298 76 53
www.incluziosocialebasis.nl

De foto’s op de voorpagina
zijn gemaakt door leden
van de Fotogroep Belfeld.
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