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BESTE DORPSGENOTEN,
Juni
Volgens mij een van de mooiste maanden van het jaar.
Vaak goed weer, lange dagen en voor velen bijna zomervakantie. Eindelijk kunnen we weer.
Juni
In de Scandinavische landen vieren ze Midsummernight Eve. Een gezamenlijk, eenvoudig feest voor familie, buurt- en dorpsgenoten in de avond en nacht
en toch nog in het daglicht. Dans en muziek, meer is
het niet. Maar het blijft gezellig dat samen zijn. Ook in
Belfeld en omgeving zijn er in deze maand veel evenementen, die je kunt bezoeken. Of ga eens wandelen of
fietsen met de nieuwe Trots op Belfeld route.
Breng een bezoek aan De Vlinderhaof. Lees hierover
in deze krant over het begin van deze haof. Duik in
de geschiedenis van Belfelds Rijke Roomsche Leven.
Wat kan organisatie De Zonnebloem voor je betekenen?
Afscheid van een bijzondere vrijwilliger: Bertil Hoezen
van de Dorpsraad. Vergeet het artikel van KOM.MIJN
en natuurlijk moet je de column van Jan lezen.
Juni
Ik ga wandelen met mijn nieuwe hond en neem de
poepzakjes mee. Belfeld heeft mooie straatnamen. Er
hoeft geen drollensteeg bij. Laten we het mooi houden
zo.
Veel leesplezier en fijne zomer.

Mat Hendrix

8
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Colu m n
Van verlaege sjoeëlmaedje
toet veurzitter
Same met Luciënne op het Veld, ziene man
Danny en mien vrouw zitte we aan taofel get te
besjpraeke. Weej hebbe ’t ouch euver ein book
det euver ‘t 450 jäörig jubileum van ós parochie
wuuert gesjreve. Luciënne versjuut opèns van
kleur. ‘Dat herinnert mij aan mijn eerste ontmoeting met de pastoor op school’. Dao-op
vertelt ‘t euver zien ierste ervaringe as kersverse lierling van de Leygraafsjoeël in 1977. Ein
prachtig verhaol det ich heej met uch wil deile.
Ömdet ziene pap in Venlo geit werke, verhoeze ze
vanoet Zaandam nao Belvend. Luciënne kump in
de veerde klas. Dae euvergangk bliek erg groeët,
eine behuurlijke cultuurshock eigelijk. Gewend aan
de vreejheid van de aopenbare sjoeël in Zaandam
bliek de wingk in Belvend oet eine gans angere
hook te weije. Minder bewaegingsvreejheid in de
klas, eine óngerwiezer dae ‘t werktempo en de
keuze opdrachte veur idderein bepaolt. In Zaandam had ’t maedje gelieërd op ein nette meneer
ein eige meining te gaeve, dao waas ‘t gewend iets
te vertelle zónger ziene vinger op te sjtaeke. Wie
angers bliek ’t in Belvend op sjoeël te gaon. Det
zellefsjtandig optraeje waas d’r heej toen neet beej.
Niks is mieër vanzellefsjpraekend veur ein maedje
waovan de elders in Noord-Holland te hure hadde
gekrege det ’t zónne brave, ideale lierling waas.
Dae ieërsten daag in Belvend op sjoeël waas d’r
van dae gooje lierling neet vuuel mieër euver, zoe
meinde Luciënne opèns. Ein vraemd ingerich klaslokaal. ’t Bord vól gesjreve met letters met vraemde lusse en krölle. Alles aanein vas. De losse letters
die ’t had gelieërd zien nörges te vinge. De täöfelkes sjtaon neet in gruupkes maar in rije van twieë
en zellefs as 't hoeëge noeëd haet, mót se de vinger opsjtaeke öm, nao lang wachte te vraoge of ‘t
meug gaon. En den det taaltje… ze zien toch neet
per óngelök nao ’t boetelangk verhoes?!
Nao ‘t sjpeulketeer kump pesjtoeër Jacobs de klas
in. Luciënne wèt amper wat eine pesjtoeër is. Hae
vertelt ein verhaol euver Adam en Eva. De ganse
klas is muuskessjtil, wat zal d’r kómme? ’t Verhaol
is ‘m gelökkig neet vraemd. Maar opèns vertelt dae
pesjtoeër det God beej Adam ein rib oet zien lief
pakt en dao Eva van maakt… ‘Huh’, dink ’t beej
zichzellef, je kan me van alles vertellen, maar dit
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kan echt niet!’ Luciënne
wèt neet wat ‘t huuert en
ömdet ’t gelieërd haet
zien meining te gave,
zaet ’t hèl-op: ‘Maar dat
kan toch helemaal niet?’
Opèns dreije alle 41
kinger zich nao Luciënne toe en kieke ‘m
met groeëte ouge aan.
Pesjtoër vruueg ziene naam en as ’t dae guuef,
herhaolt ‘t hiel zaag: ‘dat kan toch echt niet?!’
Pesjtoeër sjteurt ‘m de klas oet! Met de opdrach
kapsjtökskes te telle ken ’t vertrekke, ‘t meug pas
truukkómme as hae klaor is met de les. Gans euversjteur en vol ónbegrip sjteit Luciënne efkes later
op de gank. ’t Haet nag noejts sjtraof gehad, is nag
noejts de klas oet gesjteurd!
Jaore later geit Luciënne beej verpleeghoes de
Wietel in Panninge werke. En precies op ziene ieërste werkdaag löp ’t dao pesjtoeër Jacobs taege ’t
lief. ‘Jou ken ik, je komt uit Belfeld en jij hebt geen
communie gedaan,’ zaet Jacobs. Luciënne: ‘Oei,
ik schrik maar herpak me. Ik ben rechtop gaan
staan, heb hem strak aangekeken en geantwoord:
Ja, en ik woon nog samen ook’. Toen heb ik me
omgedraaid. In de tien jaor dat ’t dao haet gewerk,
haet de aad pesjtoeër gèn waord mieër taege Luciënne gezag…
En now, in 2022, 45 jaor en zeker ein paar cultuurchocke verder, is det verlaege maedje de nieje
veurzitter van de Belvendse Dörpsraod.
Vuuel succes Luciënne!
Jan Peeters

… ’t ware
74 kapsjtokhäökskes…

PS Moeite met het
lezen van het dialect?
Kijk dan op
www.belfeld.nu voor
het Nederlands.
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Het Rijke Roomse Leven

Waar wordt de sfeer van het Rijke Roomse
Leven in Limburg beter weergegeven dan in
het Dagboek van een herdershond met kapelaan Odekerken? En als ik aan dit verhaal wil
beginnen dan schieten ook mij allerlei jeugdherinneringen te binnen, herinneringen aan
een heel andere tijd. In dit verhaal wil ik jullie
meenemen naar de tijd van vóór de zestiger
jaren. Voor de oudere lezers zal dat een déjà
vu gevoel geven, voor jongere mensen wellicht
een eyeopener.
Het was een tijd van tradities, folklore en oude gebruiken. Belfeld, maar natuurlijk ook andere dorpen, kende een hechte gemeenschap die zekerheden bood. Met ongeschreven wetten, maar ook
sociale controle die soms toch wel aanvoelde als
een korset. Een bloeiend verenigingsleven vormde
de ruggengraat van de gemeenschap. De mensen
moesten ‘sappelen’ om rond te komen. Maar dat
moesten we allemaal en dus was het dragelijk.
De tijd van mijn jeugd was een gelukkige tijd. Als
je naar school ging, dan ging je met je broer en
zus, je werd echt niet gebracht. Als je uit school
kwam, dan wist je dat je moeder thuis was en dat
er een boterham voor je klaarlag en dat je daarna
op straat kon spelen: trumpe, perkske sjtaeke, lank
verovere, reipe, kwabbe, touwke sjpringe, trefbal,
boeksjpringe, zangsjpelkes doon (ringele, rangele
roèze) etc. Autoverkeer was nog minimaal. Er waren wel strikte regels, maar het voelde allemaal
heel geborgen.
Maar het was ook een tijd van duidelijke rangen en
standen. Het waren de pastoor, de werkgever, de
burgemeester, de onderwijzer en de dokter die in
een hoger echelon vertoefden. En dit kwam heel
strikt. Ook de boer en de middenstander stonden een trapje hoger in het maatschappelijk leven
dan de arbeider. De arbeider accepteerde dit als
vanzelfsprekend. In die tijd ging het verhaal dat er
afspraken waren tussen de pastoor en de werkgever: ‘Haaj dów ze erm, dèn haaj ich ze braaf.’
In het geloof vonden de mensen de duidelijkheid,
geborgenheid en kracht om het geploeter en de armoe aan te kunnen. Het geloof was kleurrijk en het
zat vol met gebruiken, feesten, uiterlijke manifestaties en tradities. Als kind ging je iedere morgen
naar de H. Mis. De onderwijzer was er ook. Een
vorm van controle? Het werd in ieder geval op een
lijst bijgehouden. In de meimaand en in de maand

oktober werd thuis de rozenkrans gebeden. Op
zondag ging je naar de H. Mis en ’s middags naar
het lof of de vesper. Werken op zondag mocht niet.
Zondag was de Dag des Heren en die moest geheiligd worden. Op school kreeg je catechismusles
van de pastoor of kapelaan. Op zijn minst delen
van die catechismus moest je van buiten leren. De
lagere school, nu de basisschool, kende 6 klassen. De leerlingen van de 2e klas deden dan de
1e H. Communie. Een groot feest! Als kind kreeg
je nieuwe kleren, de jongens gingen in korte broek,
de meisjes in een lange, witte jurk en een kransje
in het haar. En natuurlijk een kerkboek in de hand.
Je ging in een plechtige stoet van school naar de
kerk. In de kerk speelde de harmonie. Na de kerkdienst werd je uitbundig gefeliciteerd en waren er
cadeautjes. Niet alleen van je ouders, maar ook
van de buren, ooms en tantes en grootouders (al
hadden die het vaak ook niet breed). Als je de 1e H.
Communie had gedaan mocht je de hostie halen,
tenminste als je nuchter was. En nuchter zijn betekende, dat je vanaf 12 uur ’s nachts niets meer genuttigd had. Als regel ging je één keer per maand
biechten. In de donkere krochten van de biechtstoel moest je dan je
zonden belijden. Door
de tralies heen zag je
een donkere schim
die je wat onverstaanbaars toe prevelde,
waarna jij hem toevertrouwde wat je dacht
misdaan te hebben.
Een veel gehoorde
zonde was ‘ik heb aan
de suikerpot gezeten,
maar veel ernstiger
was: ik heb onkuisheid
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gedaan’… Maar uiteindelijk kreeg je de absolutie
(vergeving) en mocht je met een penitentie (boetedoening), vaak drie onze vaders en drie weesgegroetjes, weer in de kerkbank plaatsnemen. Vervolgens kon je weer met een schone lei beginnen.
Aan het einde van het laatste schooljaar deed je
de Plechtige Communie. Dat hield de Hernieuwing
van de Doopbelofte in. Ook dat ging met de nodige plechtigheid gepaard. Ik kan me herinneren dat
veel kinderen een matrozenpakje droegen. Maar
later was het meer de pofbroek (drollenvanger), die
het beeld van de communicant bepaalde. De regel
was, dat een keer per jaar de bisschop kwam voor
het toedienen van het H. Vormsel.

Typerend voor een katholieke streek als Limburg
was het feit, dat je naamfeest gevierd werd en
wel op de dag van de heilige naar wie je genoemd
was. Dus als je Piet heette, dan had je naamfeest
op 29 juni (Sint Peter en Paul). Dat was geen groot
feest, maar iets extra’s was er meestal wel bij. Een
oud gebruik was de ‘Kerkgang’. Wanneer een kind
was geboren, dan maakte de moeder als eerste de
gang naar de kerk. De moeder nam plaats achter in
de kerk en werd daar door pastoor en misdienaar
afgehaald. De misdienaar hield een brandende
kaars in de hand, die aan de moeder werd gegeven. De moeder werd met een wijwaterkwast gezegend, waarna ze met de brandende kaars naar het
Maria-altaar ging. Deze kerkgang heeft later nogal
wat kritiek opgeleverd onder parochianen, omdat
het gezien werd als een soort boetedoening van de
moeder. Maar voor welke zonde eigenlijk?
Er waren in die tijd veel heilige dagen, zoals Maria-
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Hemelvaart, ‘s Heren Hemelvaart, Sacramentsdag,
etc. Eine zondaag zónger sjoèn hemd, noemden
ze dat in de volksmond. Op 15 augustus, MariaHemelvaart, was het ‘verkróedwieje’. Dan trok
men met de gewijde Króedwés in processie naar
het Kapelke van Geloë. De króedwés was een bos
kruiden. Men kende daar bovennatuurlijke krachten
aan toe, die onheil over mens en dier moest afwenden.
In de kerk tijdens de diensten was er een strikte
scheiding tussen mannen en vrouwen. De vrouwen zaten in de linkerhelft van de kerk, de mannen
rechts. Ook was er sprake van een zeker modevoorschrift. Natuurlijk droegen de mannen op zondag hun beste pak. De vrouwen droegen altijd een
hoed of een omslagdoek. Ze moesten hun hoofd
bedekken. Als je daar op terugkijkt, ga je begrijpen
waarom Islamitische vrouwen vaak een hoofddoek
dragen. Het woord ‘kopvoddentaks’ bestond toen
nog niet…
Veel mensen hadden een gereserveerde plaats,
want de kerk was vaak overvol. De jeugd zat in
de zijbankjes en jongere mannen stonden vaak
achterin de kerk. Dat had als voordeel dat je na
de zegen direct naar buiten kon (sommigen al
eerder), want in het café lagen de speelkaarten al
klaar. Naar buiten toe waren het vooral de processies die het Rijke Roomse Leven kenmerkten. Er
waren grote processies zoals op Sacramentsdag
en Maria-Hemelvaart, maar ook kleinere zoals de
Marcusprocessie op 25 april, waarbij gebeden
werd voor het gewas, en de processies op de drie
Kruisdagen (de dagen voor Hemelvaartsdag), de
Palmprocessie etc. Ik herinner mij nog levendig de
Sacramentsprocessie, zoals die in Steyl en Tegelen
werd gehouden op de zondag van Tegelse kermis.
Wellicht was daar een historische reden voor. Het
was in ieder geval een grote gebeurtenis. Al dagen
tevoren was men in Steyl bezig om zaagmeel te
bewaren en deels rood te kleuren. Op de zondagochtend werd in alle vroegte over de hele route een
tapijt gelegd van geel zaagsel met aan de zijkanten
een rode band. Dit tapijt werd onderbroken door
grote straatschilderingen met een religieus motief
die door een huisschilder werden aangebracht.
Langs de route werden vlaggenstokken geplaatst
met de geelwitte kerkelijke vlag. Op meerdere
plaatsen, o.a. bij het beeld van De Zaaier aan het
Veerhuis), waren rustaltaren aangebracht. Elke woning langs de route had (als waren het kleine rustaltaren) voor het huis een tafeltje staan, bedekt met
een mooi wit laken waarop het H. Hartbeeld was
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dagen lang en vierentwintig uur per etmaal (ook ’s
nachts dus) betrokken. Het waren drie volle dagen
van bidden, boete doen, H. Missen, vespers, rozenkrans bidden, processies, boetepreken, etc.
Aan het einde van deze drie dagen ging het in processie naar de Leemhorst waar de overdracht van
het beeld aan de parochie van het H. Hart in Tegelen plaatsvond. Ik herinner mij deze happening

geplaatst omringd door vaasjes met bloemen en
brandende kaarsen.
De processie werd gevormd door bruidjes en
herdertjes, de harmonie, de schutterij, verenigingen als verkenners en gidsen, kajotters, de gymnastiekvereniging, rode kruisleden in uniform, de
ruiterclub met hun paarden, dan een stoet met
mensen buiten verenigingsverband en natuurlijk
pastoor, onder een statig baldakijn en in zijn mooiste kazuifel, die het Allerheiligste droeg, vooraf gegaan door misdienaars en kerkmeesters. Een heel
bijzonder moment dat gememoreerd moet worden
was het rondgaan door Limburgse parochies van
Maria Sterre der Zee in 1953. De grote animator
was de bisschop, monseigneur Lemmens, die, als
een soort eretitel, de bijnaam droeg van ‘Vader Bisschop’. Zo voelden de parochianen dat ook echt,
hij was de ziel van het bisdom. Hij was de natuurlijke leider, een man vol liefde voor zijn gelovigen en
met een vanzelfsprekende passie in zijn Mariaverering. Het beeld van Maria Sterre der Zee ging in
Limburg van parochie naar parochie en werd op 16
juni 1953 vanuit de Lambertusparochie in Reuver
bij Ronckenstein overgedragen aan de parochie
Belfeld. Dat was een plechtige gebeurtenis. Met de
Rijvereniging Voorwaarts voorop ging het richting
Belfeld, waar alle verenigingen zoveel mogelijk met
vaandel en een overweldigend aantal parochianen
een stoet vormden, die biddend en zingend naar
de kerk trok. Iedereen zong uit volle borst het lied
van de ‘Sterre der Zee’. Natuurlijk was ook hier de
harmonie present. Na de kerkdienst werd een erewacht gevormd, afwisselend door o.a. de schutterij, de verkenners en alle andere verenigingen
en standsorganisaties. Deze erewacht werd drie

als een heel indrukwekkende gebeurtenis. Uniek in
katholiek Nederland.
Ik heb geprobeerd in het voorafgaande een beeld
te schetsen van de maatschappij in katholiek Limburg. Ik denk dat wel duidelijk zal zijn geworden,
dat die nogal afweek van de huidige samenleving.
Ieder mag zijn eigen conclusies trekken, over de
machtige positie van de Kerk, over de onderdanigheid van de gelovigen, over de sier en opsmuk, het
uiterlijk vertoon en over het vaak gedachteloos en
volgzaam handelen van gelovigen. Daartegenover
staat, dat er wel sprake was van een hechte gemeenschap die, waar nodig, elkaar tot steun was.
Naobersjap werd met een hoofdletter geschreven.
Het was een tijd van grote armoede, slechte gezondheidszorg, hoge kindersterfte en de Kerk was
dan vaak de enige steun. Tradities, feesten en folklore gaven echter kleur aan het leven. Pastoor
Driessen, schrijver van het boek ‘400 jaar Parochie’ vatte het als volgt samen: “Men wist in een
schone harmonie het bovennatuurlijke in te vlechten in het anders zo grauwe leven en dat maakt het
door de tegenstellingen tot een fleurig, rijkgeschakeerd boeket.”
Paul Niessen
Bron: V
 an Eeuwwisseling naar Eeuwwisseling
400 Jaar Parochie
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Nieuw lid Dorpsraad

F O T OPA GI NA
Belfeld verwelkomt je
in kleur
Op initiatief van Dorpsraad Belfeld gingen enkele
jaren geleden de Belfeld Ambitie Boeken rond. Vele
dorpsgenoten gaven aan dat ze graag zouden zien
dat de toegang tot het dorp aan de oostkant zou
worden verfraaid. De grijze betonblok was niet bepaald een lust voor het oog. Een zestal Belfeldenaren heeft deze wens van het dorp opgepakt. In het
voortraject is er intensief contact geweest met de
gemeente Venlo. Deze heeft de werkgroep op allerlei gebieden ondersteund; er moest onder andere
een vergunning bij Rijkswaterstaat, beheerder van
het viaduct, worden aangevraagd.
Vervolgens werden meerdere graffitikunstenaars
benaderd en uiteindelijk is de keuze gevallen op
het ontwerp van Vincent Huibers Graffiti Agency en
Vlakwerk. De ribbels op de wanden maakten dat het
geen gemakkelijke ondergrond was om mee te werken, maar hier werd door de mannen een passende
oplossing voor gevonden.

Mijn naam is Romy Stürbl. Ik woon al 40 jaar
in Belfeld. Samen met mijn man en twee kinderen ben ik 3 jaar geleden verhuisd naar
een heel mooi plekje in Belfeld: ‘Geloë’. Mijn
grootste hobby is dan ook lekker buiten bezig
zijn samen met onze honden, kippen en helaas ook af en toe een vos! Mijn passie ligt al
van jongs af aan in de zorg. Ik ben werkzaam
in het wondexpertisecentrum van het VieCuri Medisch Centrum als wondconsulente.
Dagelijks behandel ik patiënten met wonden
die moeizaam genezen. Het zorgen voor een
ander, daar word ik blij van. Vanuit dit gevoel
hoop ik een bijdrage te mogen leveren aan
o.a. de ontwikkeling en bevordering van de
leefbaarheid in Belfeld. Een begin is hierin al
gemaakt door samen met een aantal buurtbewoners van Geloë maandelijks een rotonde te onderhouden met als doel jong en oud
samen te brengen onder het genot van een
kopje koffie en een vers stukje vlaai. En wie
weet wat er nog meer van komt.
Romy Stürbl
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Op 5 mei jl. zijn Vincent Huibers, afkomstig uit Steyl,
en Pim Bens aan de slag gegaan en het resultaat
mag er zijn! Belfeld heeft nu een kleurrijke entree die
bezoekers én bewoners verwelkomt. Het vernieuwde viaduct werd tijdens de Trots op Belfeld-dag op
18 juni jl. officieel gepresenteerd aan het dorp.

Dorpsraad Belfeld

Foto's Martien van Duren en René Spee
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De laatste loodjes…

De leerlingen van bassisschool KOM.MIJN zitten inmiddels in de laatste periode van het
schooljaar. Een hele drukke periode, maar ook
een periode met ontzettend leuke dingen. Zo
hebben de kinderen uit groep 8 binnenkort de
schoolverlatersdagen. Zij zijn druk aan het oefenen voor de musical. De schoolreisjes voor
alle andere groepen zijn ook al gepland. Kinderen van KOM.MIJN hebben zelf een bijdrage
geleverd aan deze editie van de Dorpskrant. Zowel kinderen uit groep 7 als uit groep 8 hebben
enkele hoogtepunten beschreven.

Musical
De bekendmaking van de musical
We gingen met allebei de groepen 8 in één klas
zitten en toen zeiden ze hoe de musical heette.
Daarna gingen we de trailer van de musical op het
digibord kijken. Toen de trailer was afgelopen gingen we naar een paar liedjes luisteren. Het waren
geweldige liedjes en een fantastische trailer. De
musical heet ‘Het laatste level’!

Auditie
Allereerst moesten alle 47 kinderen ingedeeld
worden in groepjes van vier. We kregen ongeveer
drie weken de tijd voor de scène te oefenen. We
kregen allemaal een tijdstip te horen wanneer we
naar school moesten komen voor de auditie. Je
moest tien minuten van tevoren komen om nog in
de andere klas te oefenen. Als je werd geroepen,
mocht je in de klas komen waar de juffen/meesters
wachtten. Wanneer je er klaar voor was, kon je beginnen. Als je klaar was met de auditie kon je naar
buiten en je mocht dan nog auditie doen voor het
koortje als je dat wilde. De audities verliepen goed!

Rolverdeling/Top 5
We kregen een musicalboekje en daar kon je in kijken welke personage(s) je het leukst vond. Daarna
moesten we een top 5 maken van onze favoriete
rollen. Er moest heel wat gepuzzeld worden door de
juffen, maar uiteindelijk heeft bijna iedereen een rol
uit zijn/haar top 3. Allebei de groepen 8 hebben uiteindelijk de rollen te horen gekregen. We luisterden
naar de juffen want zij verdeelden de rollen. Iedereen was tevreden met de toegewezen rol. Heel veel
kinderen passen ook echt heel goed bij hun rol.
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maakte, kreeg je er filmpjes bij. Als je het op papier maakte, dan kreeg je geen filmpje maar een
plaatje. Eigenlijk kreeg je hetzelfde, maar bij een
filmpje kreeg je te zien dat ze aankwamen fietsen.
Daarna zag je gewoon het beeld dat je ook op papier zag. Wij denken dat het op papier het makkelijkste is, omdat je op het plaatje ziet waar je je op
moet focussen en bij het filmpje zie je in het begin
nog andere dingen die je niet nodig hebt om de
vragen te beantwoorden. De meeste vragen gingen wel goed, maar bij sommigen twijfelde je. Voor
het theorie-examen is iedereen geslaagd.

Oefenen
Dat gaat als volgt: na de pauze vertelt de juf welke
scènes we gaan oefenen. De scènes moeten uit
het hoofd geleerd worden. Als je in één van die
scènes zit, dan ga je mee naar de speelzaal om
te gaan oefenen. Soms moet je wel lang wachten
voordat je aan het beurt bent, maar uiteindelijk heb
je ook wat. Vanaf vrijdag 15 juli gaan we oefenen in
De Hamar. Om te wennen aan het podium en aan
het decor.
Olivia, Yfke, Romaysa en Florine, groep 8P en
Roza, Vere en Luna, groep 8O

De textielrace
Wij hebben meegedaan aan de textielrace. Dit
houdt in dat we textiel moesten verzamelen. Er deden 10 scholen mee, wij waren er 1 van. De eerste
prijs was een uitje naar de ontdekfabriek. Maar helaas, wij zijn derde geworden. Het was wel leuk om
mee te doen. Alle mensen die ons meegeholpen
hebben: heel erg bedankt. De winnende school
wensen we proficiat. Wij hebben als leuk ervaren,
dat we mochten wegen, naaien, folders ophangen
en langs de deuren gaan. We hebben 2716 kilo
textiel opgehaald. Van de textielrace hebben we
geleerd, dat je je eigen textiel niet weg moet gooien maar moet recyclen. Er is heel veel water nodig
om één kledingstuk te maken. Bij het maken van
kleding, komt er nog vaak kinderarbeid voor. Van
het gerecyclede textiel worden o.a. isolatieplaten
gemaakt voor de woningbouw.
Tess, Lotte en Vicky, groep 8O

Dorpsraad Belfeld

Het Voortgezet Onderwijs
Het begint allemaal met de meeloopdagen. Op
sommige scholen mag je een paar weken voor de
meeloopdagen aan een vragenronde meedoen in
een meet over de school. Dit doen ze bijvoorbeeld
op Agora. De meeloopdagen waren dit schooljaar
aan het einde van 2021 en in het begin van 2022.
Alleen gingen de meeloopdagen in het begin van
2022 niet door bij de OGVO scholen door de coronamaatregelen. Daarna kwamen de open dagen,
die gingen op heel veel scholen ook niet door. Dit
kwam ook weer door corona. Maar hier hadden ze
iets anders op bedacht. Ze gaven de open dagen
online. Na de open dagen en meeloopdagen heb je
over alle scholen een beetje een idee hoe het daar
is en ga je een school uitkiezen. Daarna komen
de adviesgesprekken en ga je je aanmelden op
de school die je hebt uitgekozen. Het aanmelden
op een school gaat als volgt: je kunt je online aanmelden of op de school zelf aanmelden, dat heeft
iedere school zelf bepaald. Als dat allemaal goed
gebeurd is, krijg je een mail wanneer de kennismakingsdag is. Op sommige scholen krijg je dan
meteen je chromebook mee. En natuurlijk wordt
het ook tijd om te gaan oefenen met fietsen naar
school! (of met de bus/trein).

Praktijkexamen
Het is half 9 en de mensen die meehelpen komen
de eerste kinderen al halen. De hesjes met nummers waren al uitgedeeld. Het ging steeds met
groepjes van 5. Eerst even een foto maken in het
halletje! Daarna naar beneden om de fiets te pakken. Weer werd er een foto gemaakt. Dan moest je
wachten tot je mocht gaan. Van een meneer kreeg
je nog wat tips. Daarna kon je beginnen aan de
route.
Op bepaalde punten stonden vrijwilligers te kijken
of je het goed deed. Als je die mensen zag, kreeg
je wel even het gevoel van nu moet ik goed opletten. Maar ze zeiden ook als je het goed deed. Toen
beide groepen klaar waren, kregen we te horen dat
we allemaal geslaagd waren! Iedereen kan dus veilig in het verkeer fietsen!

Rens, Xavi en Saartje, groep 8P

Verkeersexamen
Het theorie-examen
De meeste kinderen hebben dat examen digitaal
gemaakt, sommigen op papier. Als je het digitaal

De verkeerswerkgroep van KOM.MIJN is
op zoek naar nieuwe ouders die willen helpen.
Interesse?
Neem dan contact op met de school!
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Vlinders in de Haof -

Als je vlinders naar je tuin wil lokken, dan moet
je wel weten hoe vlinders leven. Vlinders hebben
nectar nodig. Nectar is een door honingklieren
uitgescheiden suikerrijke vloeistof van planten.
De samenstelling van nectar varieert sterk bij
verschillende soorten planten. Nectar bevat tevens kleine hoeveelheden proteïnes, vitamines
en diverse smaakstoffen. De hoeveelheden verschillen per plantensoort.
Vooral de vrouwtjes hebben dit nodig om eitjes aan
te maken. Maar waar leggen ze die eitjes? De vlinderstruik kennen we wel. Welke planten en struiken
komen daarnaast ook in aanmerking om te planten?
Van welke soort planten eten de rupsen? Is er voldoende warmte van de zon of moeten er ook schaduwplekken zijn? Staan struiken of bomen in de
weg? Hoe herken je de verschillende soorten vlinders, zoals het citroentje, het oranjetipje, de kleine
vos, de gehakkelde aurelia, de dagpauwoog en al
die andere soorten? Allemaal vragen die zo bij mij
opkomen. De vrijwilligers van de Belfeldse De Vlinderhaof aan de Soersbeekweg zullen vast de antwoorden op al die vragen weten. Als je door De Vlinderhaof loopt vind je al veel informatie op de diverse
infoborden die je op je weg tegenkomt. Ik heb een
afspraak met twee vrijwilligers van het eerste uur: de
Belfeldenaren Dré Franssen en Jan Wilms.

Aansluitend zou ik een rondleiding krijgen in De
Vlinderhaof. Dat kwam goed uit, want een vriend
van mij uit België had iets gelezen over deze tuin en
vroeg of het zinvol was om eens te komen kijken.
Nu kan ik hem daar meer dan een positief antwoord
op geven. Ja, De Vlinderhaof is een geweldig initiatief en een aanwinst voor Belfeld. Het is geen grote
tuin maar mooi, netjes en met passie voor vlinders,
bijen, hommels en andere insecten aangelegd.
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In 2019 gingen 15 Belfeld Ambitie Boeken rond,
waarin inwoners allerlei ideeën en wensen voor de
toekomst van het dorp konden achterlaten. Een
aantal mensen met ideeën om bloemrijke locaties
in het dorp te realiseren om daarmee onder andere
de biodiversiteit te verhogen, verenigde zich in een
werkgroep die de naam Aktief Greun Belvend kreeg.
Een van de vrijwilligers van deze werkgroep, Grietje
Lenstra, stelde een deel van haar paardenwei ter
beschikking om deze om te vormen tot vlindertuin.
Grietje is werkzaam bij Natuur- en Milieufederatie
Limburg. De Vlinderhaof is een perceel van 1660 m2
groot, gelegen op de hoek van de Soersbeekweg
en de Zandstraat in Belfeld. De ingang is gelegen
aan een onverhard wandelpad, waar veel mensen
uit het dorp gebruik van maken om hun hond uit te
laten. Het doel van de werkgroep is dat, naast dat
de bezoekers een wandelingetje in De Vlinderhaof
kunnen maken en kunnen genieten van alle bloemen en insecten, het een plek moet zijn om gezellig samen te komen. Daarnaast wil de inmiddels
opgerichte Stichting Aktief Greun Belvend allerlei
educatieve activiteiten met kinderen organiseren.
De eerste contacten met de Belfeldse basisschool
KOM.MIJN zijn al gelegd. Zo komen de groepen 3
op bezoek in De Vlinderhaof voor hun thema Kriebelbeestjes. In het begin was het echt pionieren om
de juiste planten, struiken, bloemen en bomen uit te
zoeken en het stukje grond zo in te richten, dat het
voor iedereen toegankelijk is. Samen met subsidie
van de gemeente, sponsoring van lokale bedrijven
en niet te vergeten de particulieren (veelal inwoners
van Belfeld) heeft Stichting Aktief Greun Belvend
dit gerealiseerd. Inmiddels heeft de stichting dertien vrijwilligers. Zo heeft de een verstand en kennis
van planten en bloemen en een ander weet meer te
vertellen over vlinders, bijen, hommels en insecten.
Anderen zijn weer handig met het maken van iets.
Zij hebben ervoor gezorgd dat o.a. insectenhotels,
informatieborden, takkenrillen en een klein vijvertje

Dorpsraad Belfeld

Minse in de Haof ‘De Vlinderhaof Belvend’
een plek hebben gekregen in de mooie De Vlinderhaof.
Dré vertelde, dat in de afgelopen twee jaar mooie
contacten en samenwerkingen zijn gerealiseerd. Dat
geldt zowel voor De Vlinderhaof als ook voor hun
tweede project, namelijk het realiseren van een Burgerbos. Bij het laatst genoemde project ‘Burgerbos
Belvend’ is een samenwerking met de eigenaren
van de ezelboerderij tot stand gekomen. Zij hebben
diverse hand- en spandiensten voor Stichting Aktief
Greun Belvend verricht. Zo kun je stellen dat uit Belfeld zelf en uit de maatschappij, mensen een steentje bijdragen of hebben bijgedragen aan de realisatie
van de projecten. Zo heeft Bart Faassen bij de start
goed geholpen, een familie schonk ons maaskeien
en weer een andere bewoner schonk een vijvertje of
een zinken teil waar men vroeger zelf in gewassen
werd… “Om alles in goede banen te leiden”, vertelt
Jan, “hebben we tussentijds Stichting Aktief Greun
Belvend opgericht”. Er zijn in Nederland meerdere
vlindertuinen en ook dierentuinen met speciale vlindertuinkassen. En vergeet niet de dode exotische
vlinders in het Missiemuseum in Steyl. Maar De
Vlinderhaof is voor de levende inheemse insecten,
al wordt er tegenwoordig zo af en toe een zeldzame
soort, zoals de blauwzwarte houtbij gespot.

De stichting doet veel aan naamsbekendheid. Zo
heeft ze een Facebookpagina aangemaakt, zet geregeld info op www.belfeld.nu en komt op de radio
zoals bij het bekende programma Natuur en Zo. Op
YouTube zijn van De Vlinderhaof heel veel zelf gemaakte filmpjes te vinden. Een eigen website is in
de maak. “Ondanks dat ook wij niet alle kennis in
huis hebben, zijn we nu al een vraagbaak voor anderen”, vertelt Dré. “Zo kregen we een vraag van
iemand uit de kruidentuin in Steyl over een voor hen

onbekende, gesignaleerde vlinder”. De Vlinderhaof is iedere zaterdag en zondag van 10.00 uur tot
16.00 uur open voor publiek. En verder eventueel
op afspraak.
Met trots vertelt Jan dat inmiddels een tweede project, het Belvends Burgerbos, is opgestart. Een zogenaamde bongerd, waar Belfeldse inwoners voor
een bijzondere gelegenheid zelf een boom kunnen
planten. Met het Burgerbos wil de stichting niet alleen nieuwe natuur realiseren, maar ook de sociale
cohesie in Belfeld bevorderen. Het moet een plek
worden waar mensen samenkomen. Iedereen kan
in dit bos een boom planten om een bijzondere gebeurtenis te vieren of te gedenken, zoals de geboorte van een (klein)kind, een verjaardag, een huwelijk,
n.a.v. een jubileum of door iedereen die de natuur
een warm hart toedraagt. Zo ontstaat een parkbos
vol bomen met een verhaal. Ze worden verzorgd en
onderhouden door diegenen die ze hebben geplant.
Op die 4400 m2 waarop circa 80 hoogstambomen
kunnen staan, zoals appel-, peren-, kersen-, walnoten- of pruimenbomen. Dré merkt op dat dit te
maken heeft met het feit dat de grond een agrarische bestemming heeft. Zou mooi zijn om bijna verdwenen oude Limburgse rassen weer een kans te
geven. Het gaat vooral om de mooie bloesems in
het voorjaar. Een ouderwetse fruitbongerd. Komt er
fruit aan dan is dat mooi meegenomen, maar niet
het doel. En valt het fruit op de grond, dan laat men
dit gewoon liggen. In ieder geval is dit Burgerbos
een mooie aanvulling op De Vlinderhaof. In het najaar zullen dan bepaalde vlinders (atalanta’s en dagpauwogen) graag hun voeding uit het rottend fruit
halen. Wellicht komen we in een volgende uitgave
van de Dorpskrant nog eens terug op het Burgerbos. Wordt dan vervolgd...
Mat Hendrix
Facebook: Stichting Aktief Greun Belvend
Website (nog niet actief) : Stichting Aktief Greun Belvend
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Dat zijn de woorden, die zijn blijven hangen na het
gesprek dat ik had met Bertil Hoezen, voorzitter
van de Dorpsraad Belfeld. Hoe dat zo, zult u zich
afvragen. Welnu, na een periode van dertien jaar,
waarvan drie als lid en tien als voorzitter, heeft
Bertil twee jaar geleden binnen de Dorpsraad
aangegeven het stokje in 2022 te willen overgeven aan iemand anders. “Tijd voor nieuw bloed”,
zoals hij zelf zegt, “maar het doet me nu al pijn!”
Dit gegeven vormde de aanleiding voor een ontmoeting en een geanimeerd gesprek. Voor wie
hem nog niet mocht kennen: Bertil werd als Belvends jungkske geboren in 1963 op de Bergstraat
en woonde daar tot hij op de kleuterschool zat.
Daarna verhuisde het gezin, vader, moeder en drie
kinderen, naar de Irenelaan naar het huis van opa
en oma. Oom Wiel had ernaast op de hoek zijn slagerij. Het pand van opa en oma Hoezen wordt nog
steeds door een familielid bewoond. Bertil is uiteraard in Belfeld naar school gegaan. Eerst naar de
Aloysiusschool, daarna naar de Leijgraafschool. “En
toen”… vertelt Bertil, “zat je, zoals dat vroeger ging,
te wachten tot je bij het voetballen kon gaan, bij de
E. Dat mocht pas als je acht jaar was, want toen
had je nog geen F-jes. Met muziek had ik niks, al
zat mijn vader bij de Harmonie en speelde mijn zus
José piano. Ik wilde gewoon écht bij het voetballen,
en ik was heel blij dat ik daar kon starten bij Belfeldia met toenmalige leiders als Har Boots, Sjraar
Brauer en Pierre Wolters. Dat waren mensen waar
je een ‘heilig respect’ voor had. Voor mijn gevoel
werd je daar ook nog een beetje door opgevoed. Ik
heb heel wat jaren voetballend doorgebracht, maar
ook als jeugdleider en veel later als scheidsrechter.
Toen Frans Kurstjens het voorzitterschap van de
jeugd overgenomen had van Harie Wetzels (ik was
inmiddels 17 jaar) werd ik door hem gevraagd zitting
te nemen in het jeugdbestuur van Belfeldia. Daar
heb ik toen heel veel geleerd. Zo ben ik eigenlijk in
aanraking gekomen met het ondersteunen en besturen van een vereniging. Dit is altijd een rol in mijn
leven blijven spelen.”.
“Toen Carla en ik in 1992 Boerebroedspaar zijn
geweest kwamen we meer nog in contact met de
vastelaovesvereniging en het Boerebroelofsgezelschap. Dus een jaar daarna zat ik ook in de Boerebroelofscommissie. En later ook nog in het bestuur
van de Belhamels. Want dingen organiseren vond
ik inmiddels hartstikke leuk. Toen Theo Krantzen bij
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het boerengezelschap stopte, volgde ik hem op als
ceremoniemeester en dat heb ik ook 11 jaar gedaan.
Daarna was het, vond ik, wel weer tijd om het stokje
over te dragen”. Bertil gaat verder. “Na een half jaar
‘niks’ te hebben gedaan, ben ik in 2009 als dorpsraadslid begonnen. Die raad had mijn interesse, omdat de thema’s en onderwerpen heel breed waren.
Ik heb ooit bij Jo Peeters mijn interesse getoond en
gevraagd hoe een en ander binnen de Dorpsraad
functioneerde. Tja, dan is het logische gevolg, dat
je vervolgens zelf zitting neemt. Het leuke van de
Dorpsraad vind ik dat je niet sec voor één vereniging
bezig bent, maar voor heel Belfeld. Toen Jan Jansen
drie jaar, nadat ik was begonnen, aangaf te willen
stoppen heb ik aangegeven dan wel de ambitie te
hebben om per 1 juni 2012 als voorzitter verder te
gaan. Voor de Dorpsraad brak een tijd aan met een
heleboel onderwerpen en zaken die aan de orde
kwamen.
Een van de minder prettige periodes vormde indertijd het hele gebeuren rondom de uitbreiding van de
geitenfarm. Dat heeft toen erg veel energie gekost.
De rest van de tijd is alleen maar prettig verlopen.
Het fijnste wat me bij zal blijven is de manier waarop
de Dorpsraad heeft gezorgd voor de invulling van de
SamenLevingsAgenda, middels de Belfeldse Ambitie Boeken. Alle dingen die je als dorp of gemeenschap belangrijk vindt, kun je hierop vermelden. De
gemeente Venlo participeert na goedkeuring dan
(ook financieel) mee in de onderwerpen die hierop
staan. Maar het is nodig geduld te hebben, want
de ambtelijke molen draait soms erg langzaam. Er
zijn momenteel 24 werkgroepen die uitvoering geven aan de Belfeldse SamenLevingsAgenda. Dus
als je dóórzet en met goede ideeën komt, krijg je
heel veel gedaan. Spijt heb ik eigenlijk nergens van.
Mocht ik ooit iemand voor zijn gevoel hebben benadeeld dan, geloof me, was dat nooit met kwade
bedoelingen. Wat mij bewoog om het stokje nu
(per 1 juli a.s.) over te dragen? Na 10 jaar is het tijd
dat weer iemand anders ‘de kar gaat trekken’ zoals ze zeggen. Het was een rationele beslissing. Dat
ik het heel erg jammer ga vinden en zeker zal gaan
missen weet ik zeker, maar het gaat niet alleen om
mij maar om wat goed is voor Belfeld. Het is nu beter dat er weer ‘vers bloed’ in de Dorpsraad komt.
Uiteraard zal ik me voor Belfeld blijven inzetten, want
ik ben ontzettend ‘Trots op Belfeld’. Het fijne is, dat
er een heleboel werkgroepen actief zijn in het dorp
met uiteenlopende doelstellingen. Het mooie is, dat
het projecten zijn met een begin en een einde. In een
aantal heb ik zelf zitting (o.a. de verfraaiing van het
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Welkom!
viaduct onder de A73 en de woonvorm voor mensen met 24-uurs zorg). Er liggen nog hele mooie projecten klaar om opgepakt te worden. Dus buiten de
projecten die al lopen, ga ik me de komende tijd echt
niet vervelen.. Maar…. misschien ga ik ook wel hele
andere dingen doen. Ik heb ooit interesse gehad om
te gaan fotograferen. Daar wil ik me ook wel eens in
gaan verdiepen. Afgelopen jaren hebben we samen
de rol van de Dorpsraad veranderd. We ‘hangen’
als het ware boven de projecten: zijn meedenker,
aanjager, verbinder, etc. En als je ziet hoeveel positieve energie daarvan uitgaat! Geweldig… Voor de
gemeente Venlo zijn we een positief voorbeeld in
deze. Het jammere aan Belfeld vind ik, dat er geen
fijne kern is. Maar daar staat tegenover dat we een
rijk verenigingsleven hebben, waar we als dorp trots
op mogen zijn. Om te voorkomen dat er ooit nog
een vereniging ophoudt te bestaan omdat er geen
bestuur is, is het geweldig dat Samen Winnen er is.
Dit is een samengaan van verenigingen om elkaar
op bestuurlijk niveau te ondersteunen”.
“Ik kijk in elk geval met een heel prettig gevoel terug op de afgelopen jaren en met trots laat ik het nu
achter me. Ik ben ervan overtuigd dat, wat we met
‘die club’ hebben opgezet op een goede manier verder gaat met een nieuwe voorzitster en een aantal
nieuwe leden. Wat ik de Belfeldse mensen nog mee
wil geven is, dat we sámen de leefbaarheid in ons
dorp maken. Dus doe mee met alles waar je je prettig bij voelt, dan blijft Belvend leefbaar! Ik wens mijn
opvolgster, Luciënne op het Veld, heel veel succes in
haar nieuwe rol. Ik weet zeker dat we met Luciënne
de juiste keuze hebben gemaakt. Maar je doet het
niet alleen, je doet het samen met de hele club en
alle samenwerkingspartners binnen en buiten Belfeld”.
Dank je wel Bertil voor je verhaal, bedankt voor alles
wat je betekende voor Belfeld als voorzitter van de
Dorpsraad. We wensen je alle succes voor de toekomst en zullen je ongetwijfeld nog wel tegenkomen
bij een of ander project, of wellicht nog eens in een
bestuur.
Marie-José Boonen

Maak van badminton jouw sport!
Badminton is een sport die iedereen kent van
de camping! Maar het is veel meer dan een
shuttle overslaan. Het is een leuke en intensieve
sport, die ervoor zorgt dat je veel beweegt en
daardoor lichamelijk en mentaal fit blijft. Met
name voor mensen van middelbare leeftijd en
senioren erg belangrijk. Als jeugd zijnde leer je
te spelen in teamverband, je staat voor sportiviteit, krijgt een goed uithoudingsvermogen en
bouwt een groot vertrouwen op in jezelf. Is badminton een sport voor jou?
BC Good Luck heeft op de maandagmorgen
en -avond een senioren recreantengroep en de
jeugd traint op de maandag en vrijdag.
Heb je nog vragen of wil je een keertje mee komen doen?
Neem dan contact op met Monique Houben,
telefoon 06-53393691.

Vierdaagse
deelnemers
gezocht!
Van 19 tot en met 22 juli a.s. wordt weer de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. De redactie van
de Dorpskrant is op zoek naar Belfeldenaren
die meelopen en die het leuk vinden om hierover in de Dorpskrant van september iets terug
te lezen. Het moet toch speciaal zijn om je ervaringen qua voorbereiding, ondersteuning tijdens de tocht en tijdens het lopen zelf te delen
met je dorpsgenoten? Dus Belfeldse wandelfanaten: stuur bij interesse een e-mail naar dorpskrantbelfeld@gmail.com en de redactie neemt
contact met je op.
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De meeste lezers van de Dorpskrant zullen het
programma ‘Radio Ziekenbezoek de Zonnebloem’ gepresenteerd door Alex van Wayenburg uit 1945 niet meer kennen. In 1949 werd
met dit programma als uitgangspunt stichting
de Zonnebloem opgericht. Door het hele land
ontstonden afdelingen.
Ook Belfeld mag zich rijk rekenen met een afdeling,
een afdeling met een bestuur van vijf mensen. Met
twee van hen zit ik aan tafel. Dat zijn voorzitter Annet
Meijer en penningmeester Ruud Ketelings. Onder
het genot van koffie en thee vertellen Annet en Ruud
enthousiast over het vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem. Uit hun relaas blijkt dat beiden erg begaan
zijn met de Zonnebloem. Ze verduidelijken spontaan
waarom ze met veel voldoening hun vrije tijd aan deze organisatie geven.
Wanneer ik vraag naar het doel van de Zonnebloem
geeft Annet aan dat de Zonnebloem werkt vanuit
een missie. Annet: “De Zonnebloem wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van mensen die
door ziekte, een handicap of vergevorderde leeftijd
een lichamelijke beperktheid hebben. Dit doen we
samen met een groep vrijwilligers. Hen wordt hiermee de gelegenheid geboden extra betekenis aan
hun leven te geven door er voor deze mensen te zijn.
Er moet sprake zijn van een wederkerigheid op basis van gelijkwaardigheid. Een win-win situatie dus
voor de deelnemer en de vrijwilliger”. Ruud vult aan:
“De voldoening die je krijgt door dit werk is juist de
drijfveer om je steeds weer opnieuw voor anderen
in te zetten”.
Het blijkt dat alle vrijwilligers wel ergens iets hebben meegemaakt dat de aanzet was om zich aan
te sluiten bij de Zonnebloem. Als ik hen hier naar
vraag beginnen zowel bij Annet als bij Ruud de ogen
te stralen. Annet: “Ik ging vroeger al met mijn moeder mee om pakjes voor jongeren te maken voor het
Sinterklaasfeest. Wanneer ik dan zag dat een jongen
of een meisje met een stralend gezicht zo’n pakje
uitpakte, gaf me dat enorm veel energie. Blijkbaar
zoveel, dat ik me nu nog steeds voor iemand die
dat nodig heeft wil inzetten”. Ruud merkt op dat hij
eigenlijk een soortgelijke ervaring had. “Loop eens
achter een rolstoel op een plek waar iemand zonder hulp niet kan komen. Dat is voor degene in die
rolstoel een prachtige belevenis en voor jou zelf de
drive om dit nog veel vaker te doen”.

14

DORPSKRANT

DI V ERSEN

De Zonnebloem

afdeling Belfeld

We hebben het gehad over de voldoening, de drijfveer en het doel van de activiteiten. Twee jaar lang
hebben de activiteiten noodgedwongen op een laag
pitje gestaan. Voor dit jaar zijn weer diverse activiteiten gepland. Zo is al een high tea georganiseerd bij
‘t Prônk-eppelke. In het voorjaar wordt Brookergarden, een prachtige tuin in Hout-Blerick bezocht. Een
heel andere activiteit is een bezoek aan een concert
met het Venloos Symfonie Orkest in de Haandert
in Tegelen. Samen met de Belfeldse KBO afdeling
is er in De Hamar een modeshow. Er komen twee
creatieve middagen in de vakantieperiode. Iedereen
kan hier op eigen niveau werken aan een creatieve
uitdaging. Er is verder een uitstapje mogelijk naar
het mooi verbouwde kasteel de Keverberg in Kessel. Aan het eind van dit jaar volgt nog het sinterklaaskienen en vindt er een kerstactiviteit plaats.
Het blijkt dat de meeste gasten komen vanwege de
gezelligheid en het samenzijn met anderen. Het gebodene staat op de tweede plaats. Alle voorbereidingen voor activiteiten worden uitgewerkt door een
bestuurslid samen met een vrijwilliger. Momenteel
zijn twintig vrijwilligers actief.

eigen bijdrage van
de gasten, door het
geld dat jaarlijks via
de loterij van de Zonnebloem binnenkomt en door incidentele acties zoals
een statiegeldactie.
Verder ontvangt de
Belfeldse afdeling van de Zonnebloem een kleine
bijdrage van de overkoepelende landelijke organisatie. Soms blijken mensen die ooit gast waren van
de Zonnebloem en inmiddels zijn overleden, een bedrag overgemaakt te hebben naar de Zonnebloem”.
Ruud vult aan: “Bij de Zonnebloem draait het om
mensen. Uiteraard geldt dit ook voor onze afdeling. Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar,
wanneer je door een beperking wat vaker alleen
thuis bent, is het heel mooi wanneer een vrijwilliger
even komt om een kop koffie met je te drinken of
om samen even naar buiten te gaan voor een wandeling. Via de hun toegewezen vrijwilliger kunnen
mensen zich opgeven voor een activiteit. Voor de bij
velen bekende Zonnebloemboot is een aparte opgave nodig. Natuurlijk zijn nieuwe vrijwilligers welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij onze secretaris,
Ans Gerritzen. Dan volgt een intakegesprek waarin
duidelijk wordt gemaakt wat het werk van een vrijwilliger inhoudt”.
Aanmelden kan via
het telefoonnummer 077 4753231.
Een mailtje sturen kan natuurlijk ook:
zonnebloembelfeld@gmail.com
Ben je door het lezen enthousiast geworden, dan
kun je je hier ook als gast aanmelden!
Wellicht lopen er binnenkort nog meer opgewekte
mensen door Belfeld, mensen die contact hebben
opgenomen met de Zonnebloem als gast. En mensen die voldoening ondervinden door het vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem. Vergeet niet dat we
zonder vrijwilligers dit werk niet kunnen doen. Als
bestuur zijn we ook ontzettend trots op de inzet van
die vrijwilligers. Fijn dat we dit ook in Belfeld mogen
doen.
De lokale Zonnebloem afdeling
kan financieel ondersteund worden via:
NL 39 RABO 0146 2486 78

Natuurlijk mag dit aantal groeien. Behalve de genoemde activiteiten is het vooral het bezoekwerk
dat centraal staat bij de Zonnebloem. Het bezoekwerk houdt in dat een vrijwilliger regelmatig een
bezoek brengt aan een deelnemer van de Zonnebloem. “In Belfeld wordt de deelnemer meestal gast
genoemd”, aldus Annet. “Die bezoeken kunnen op
vele manieren worden ingevuld. Soms gaat iemand
met een gast naar Maalbeek om juist in een andere
omgeving een kop koffie te drinken. Dan weer gaan
gast en de vrijwilliger samen Rummikuppen of ergens een ijs eten. Weer een andere keer kan het zijn
dat er wordt gewandeld. Allemaal activiteiten waar
zowel de gast als de vrijwilliger voldoening aan beleven. De activiteiten worden gefinancierd door een
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t.n.v.: Nationale vereniging De Zonnebloem afd. Belfeld

Jan Peeters

Hoek Theresiastraat - Ringovenstraat
Bij grondwerkzaamheden op de hoek Ringovenstraat/Theresiastraat bleek een rode laag
in de bodem te zitten. Weet iemand meer over
deze rode laag? Zo ja, stuur dan een mail naar
dorpskrantbelfeld@gmail.com. Voorheen heeft
in dit gebied een fabriek van Janssen-Dings gestaan.

Gratis computercursussen
Bibliotheek Belfeld
Dit najaar worden er door de bibliotheek in De
Hamar weer gratis computercursussen georganiseerd. Ook niet-leden van de bibliotheek
zijn hier van harte welkom. In september start
de achtdelige computercursus Klik & Tik. Deze
cursus is speciaal voor mensen die nog geen
of weinig ervaring hebben met de digitale wereld, maar dit wel graag willen leren. Stap voor
stap maak je kennis met de computer, iPad,
tablet of smartphone. Je leert het internet kennen en websites bekijken, zoeken, typen en
e-mails versturen. Ook ga je aan de slag met
social media. Er wordt gewerkt in kleine groepjes. Iedereen leert in zijn of haar eigen tempo,
het programma wordt voor elke deelnemer op
maat aangepast. Klik & Tik zal weer plaatsvinden in De Hamar in Belfeld. Er zijn 2 groepen.
Voor meer informatie of aanmelden kan contact
worden opgenomen via info@bibliotheekvenlo.
nl of bellen naar 077-3512446. Ook de cursus
Digisterker start in september in Belfeld. Digisterker helpt je op weg om overheidszaken via
de computer te regelen. Je leert hoe je je DigiD
aanvraagt en gebruikt. Ook word je wegwijs gemaakt op websites van de overheid en leer je
meer over veiligheid en privacy op het internet.
Voor meer informatie over deze cursus kan ook
gemaild of gebeld worden: info@bibliotheekvenlo.nl of bellen naar 077-3512446.
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Activiteitengroep

Zo'n drie jaar geleden is een WhatsApp-activiteitengroep/kennismakingsgroep opgericht. Het doel hiervan is mensen samen te brengen tijdens activiteiten. Initiatiefneemster van deze groep is de Belfeldse Sonja van Krevel. De groep bestaat op dit moment uit
meer dan tweehonderd mannen en vrouwen, voornamelijk uit Noord- en Midden-Limburg. Leeftijd
speelt geen rol en iedereen is welkom. Er worden geregeld activiteiten georganiseerd, waarbij het
iedereen vrij staat om deel te nemen. Het enige doel is nieuwe contacten en/of vrienden te maken.
De WhatsApp-groep is geen datinggroep en ook geen kletsgroep. Deelname is geheel vrijblijvend.
Aanmelden? Neem dan contact op met Marlou (06-29 02 24 82) of Sonja (06-40 24 10 12).
Aanmelden kan ook via Facebook. Meer informatie nodig? Neem ook dan contact op met Sonja.

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
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