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BESTE DORPSGENOTEN,
Heet, heter, heetst… waren de maanden juli en augustus. Op vakantie in het verre zuiden of gewoon
in Nederland, de thermometer liep behoorlijk op.
De een geniet ervan, de ander blijft lekker (met of
zonder airco) binnen. Maar ook de ‘binnentemperatuur’ leek tot aan het plafond te reiken. De discussie rondom de stikstofuitstoot bereikte een ‘heet’
hoogtepunt toen mensen uit de agrarische sector
voor overlast zorgden met als toppunt het in brand
steken van hooibalen, dumpen van asbest, etc. Ongehoord!! Ook een ‘heet’ punt voor menigeen is het
gebruik van de omgedraaide vlag. Het symbool van
Nederland wordt gebruikt bij demonstraties. Dat
omdraaien begon in het coronatijdperk en wordt nu
gebruikt bij de stikstofproblematiek. Nederland is in
nood, hoor en lees ik dan… Dat valt wel mee, vind
ik. Oekraïne lijkt mij meer in nood!
De redactie heeft met veel plezier weer een Dorpskrant samengesteld met o.a. artikelen over Marita
Mathijsen, het ontstaan van ’t Prônk-eppelke, de
AHD, Belfeldse deelnemers aan de Nijmeegse
Driedaagse en de groeve in Belfeld.
Stan van der Velden
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Colu m n

TOP!

Wis geej det in Belvend nag vuuel ‘krenskes’
actief zien? Geej weit waal, gruupkes vrouwe
die zich met regelmaot treffe öm efkes beej te
praote. Ein van die krenskes telt maar leefs 10
dames en kump al jaore beejein. Weinig krenskes hebbe al zoevuuel jaore op de teller sjtaon.
In ’t ierste coronajaor zien dees dames allemaol 80 jaor gewaore! Ze kenne zich al vanaaf
de maedjessjoeël én van de gidse. Echte Belvendse ‘maedjes’: Maria van Eijk, Miep Hesen,
Riekie Martens, Nellie Miggels, Annie Peeters,
Mia Peeters, Mia Sassen, Riet Sieben, Mariet
Stevens en Truus Wijnands. Riekie kump aevel
neet zoeë dök, zeej woeënt al vanaaf 1953 in
Australië.

vruger op sjoeël. Lastig veur dees dames! ’t Zjwiege woort euveriges op de truukwaeg ingehaold.
Ze ware bienao allemaol lid van korfbalclöb TOP,
‘Tot Ons Plezier’. Oetwedstriede woorte met de
fiets bezóch. Nao Beesel, Melderslo, Velde, HoutBlierick en zelfs nao Horst. Beej eine thoeswedstried móste ieërs de körf met päöl, de loeëdzjwaore iezere ringe, linte en de bel - door de maedjes
zelf - nao ’t veld gesjleip waere. Ze woorte bewaard beej Siebe op de Industriesjtraot ónger de
sjóp. Neet mieër van dezen tied eigelijk.
Nao det gesjouw ginge ze in witte bloesjes en eine
greune broekrok de wedsjtried sjpeule. Ein TOP
prestatie!
Now, zoevuuel jaor later haet Lieke Derks, ein hiel
sjportief Belvends maedje, op ’t waereldkampioensjap judo veur juniore in Ecuador de brónze medalie gewónne.

As de dames beejein kómme, eine kieër of veer per
jaor, den is ’t gesjnater neet van de lóch. In ’t begin
zien ’t nag de persuuenlijke kwaaltjes die veurbeej
kómme, maar die zien nao ein half oor wie sjnieë
veur de zón verdwene. Nao ’t deile van leef en leid
geit ’t wir euver de gidse wao ze allemaol lid van
ware. De gidse die ens per waek beejein kwame
op de zölder van de kleutersjoeël. Ze lieërde knuip
make veur ’t kaord van ’t blauwe uniform det beej
officiële gelaegenhede gedrage woort. En morseteikes gaeve met de fluit. ’t Toppunt van ’t gidselaeve waas ’t kamp in de zomerverkantie. Met de
fiets nao ein aafgelaege boerderie. Ein waek lang
same zien en zelf euveral veur zörge. Taofels sjórre,
kaoke op ein houtveur en gank zoe maar door. Nag
dök kump ’t verhaol veurbeej euver ’t bezeuk aan
ein zuster van de liegere sjoeël die ze ens zien gaon
opzeuke in Baoxem. Nao ein flinke fietstóch woorte ze óntvange en krege ze kóffie met ein koekje.
Leuk… maar die zuster had de ganse middig allein
maar euver zichzelf gepraot en zeej heufde allein
maar te loestere, zeej hadde niks te zègke, net wie
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Proficiat Lieke, ein prestatie van waereldklasse,
jao, ouch ein TOP prestatie!
Jan Peeters
PS Moeite met het lezen van het dialect?
Kijk dan op www.belfeld.nu voor het Nederlands.
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De Nijmeegse Vierdaagse

Eindelijk was het na twee jaar wachten zover.
Hoewel inmiddels alweer voorbij, besteden we
in deze Dorpskrant graag aandacht aan deze
uitdagende tocht.
In 1909 begon de Vierdaagse als militaire oefenmars om de conditie bij militairen op te bouwen.
Er werd gestart vanuit diverse kazernes naar het
eindpunt Breda. Pas in 1925 werd Nijmegen als
vaste startplaats gekozen. Sindsdien is de naam
ook ‘Nijmeegse Vierdaagse’. Reden was o.a. het
geschikte parcours rondom Nijmegen. Er liepen inmiddels steeds meer burgers mee. De Olympische
Spelen van 1928 waren aanleiding om buitenlandse
deelnemers toe te laten. Er zijn drie afstanden: 30,
40 en 50 kilometer. In 1967 wandelde prins Claus
mee, de enige keer dat iemand van het koninklijk
huis meeliep. Hoewel vele duizenden mensen ieder
jaar veel plezier beleven aan de Vierdaagse zijn er
ook kritische geluiden. Zo vinden veel wandelaars
de tocht te druk en te massaal. Ook dit jaar deden
er weer Belfeldse inwoners mee. Wat is de aanleiding en drijfveer van deze wandelaars om mee te
doen? Ik heb met enkele deelnemers gesproken
over hun ervaring en beleving van deze tocht.

zorging tijdens de tocht ga
ik altijd naar de tent van de
commando’s. Daar word
je snel en vakkundig geholpen (blaartje prikken…).
Ik krijg ieder jaar wel een
blaar. De woensdag was
deze keer zwaar als gevolg van de warmte. Maar
als je vrijdags binnenkomt
en onverwachts begroet
wordt door je kleindochter is dat wel de kroon op
je prestatie. Zeker als ze zegt: “Oma waarom loop
jij ook zoveel”?

Mat Hendrix
n Francien Hoezen: 63 jaar, afstand 30 km,
8e keer nu, waarvan 5 keer de 40 km uitgelopen,
1 keer de 30 km en 1 keer niet gefinisht.
Het deelnemen is het gevolg van een weddenschap met onze zoon Paul. Ik had zo vaak gezegd,
deze tocht eens te willen doen maar er kwam niets
van. Hij zei op een gegeven moment: “En nu ga
je of wij krijgen een etentje aangeboden. Als je
gaat en uitloopt, betaal ik het etentje”. Zo is het
een aantal jaren geleden begonnen. Een goede
voorbereiding is er dit jaar bij ingeschoten. Ik wandel iedere maandag met een vriendin 10 km. En
eens per week aerobic. Mijn broer en ik zouden
deze keer samen lopen, maar helaas was hij geblesseerd. Dus liep ik alleen, maar je loopt eigenlijk
nooit alleen. Er is altijd wel iemand met wie je kunt
praten. Mijn partner Cor moedigde me aan vanaf
de zijkant. We verbleven ‘s avonds in een vouwwagen op een boerderijcamping, eten tussen de
hooibalen! We hadden nog nooit gekampeerd. Ik
heb prima kunnen uitrusten en slapen. Voor de ver-

Ik heb al de zilveren medaille met kroon (vanaf 6 x
uitlopen), maar ik ga voor goud (11 keer uitlopen).
Dus ik heb nog wat keren meelopen voor de boeg.
Ik hoop dan met onze kleinzoon te lopen, want die
wil meedoen en hij is tegen die tijd dan ook oud
genoeg.
n R
 on Cremers: 54 jaar, afstand 40 km, 1 keer eerder,
zo’n 20 jaar geleden de 50 km.
Toen ik de eerste keer meeliep met vriend René,
had ik erg veel last: overal pijn, vooral aan mijn voeten. Ik kreeg niets mee van die mooie beleving. Het
was een en al ellende. Ik zei toen: “Dat nooit meer”.
Recent had ik nieuwe Lowa wandelschoenen gekocht en er zat een loterij van die winkel bij met als
prijs een kaartje voor deelname aan de Vierdaagse.
Ik won! Ik werd toch wel enthousiast, dus mee-
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De Nijmeegse Vierdaagse 2022
doen. Ik ben vrij sportief ingesteld, elke zaterdag
en zondag mountainbiken. Als voorbereiding heb
ik dat even stopgezet en ben ik gaan wandelen,
kilometers maken. Ieder weekend opbouwen van
3 naar 4 uur, etc. Uiteindelijk liep ik samen met Jolanda, een vriendin, zo’n 40 km. Een maand van
tevoren wreef ik dagelijks mijn voeten in met kamferspiritus. Een drukplekje onder de voet werd (met
dank aan een podoloog in Tegelen) met behulp van
een steunzooltje opgelost. Ondanks dat dit zooltje niet echt ingelopen was, heb ik er veel baat bij
gehad. Ja, angst voor voetproblemen had ik in het
begin toch wel. Ik dacht meteen aan de pijn van de
1e keer, het zat blijkbaar dus ook tussen mijn oren
door die vroegere ervaring. Tijdens de wandeltocht
verbleef ik bij een collega in Lent. Dit was een paar
km van de startplek. Ik kon met de fiets heen en
terug. Deze keer verliep de tocht probleemloos en
ervoer ik wel die geweldige beleving en ervaring.
De enthousiaste mensen langs de weg, kinderen
die versnaperingen uitdeelden. In Cuijk kwam een
kasteleinsvrouw met een blad bier naar de lopers
toe! Zo liep ik Cuijk binnen. Al proostend op de
klappende toeschouwers.

Wat wil je nog meer bij zo’n mooi wandelevenement. Voor mij de Olympische Spelen voor burgers. Ik ben blij en trots, dat ik heb mee heb mogen
doen.
n Jenneke Schouwenberg: 28 jaar, afstand 40 km,
dit was de eerste keer.
Ik woon op dit moment in Cuijk, maar heb in Nijmegen gestudeerd. Tijdens mijn studententijd stonden
de feesten rondom de Vierdaagse centraal, waarbij
het uitzwaaien van de lopers vroeg in de ochtend
een mooie afsluiting was van een nacht feesten...
Ik heb tijdens mijn studententijd altijd gezegd; wanneer je hier studeert of woont, dan moet je wel de
Vierdaagse minstens één keer zelf lopen. Ik ben
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zelf een sportief type en ik hou van een uitdaging.
We liepen met ons drieën: mijn partner Myra en een
studiegenoot van haar.

Het oorspronkelijke plan was deelnemen in 2020,
dat ging samen met 2021 helaas niet door. Als
voorbereiding begonnen we afgelopen februari 10
km te wandelen. Iedere week probeerden we wat
meer op te bouwen. Ik heb gebruik gemaakt van
een wandelschema als richtlijn. In de vroege ochtend waren we klaar om te starten. De Vierdaagse wandelen is een flinke belasting en uitdaging.
Soms had ik last van een dipje door vermoeidheid
of wat pijntjes en vermoeide kuiten. Dan moet je
even de knop omzetten in een mentale strijd met
jezelf. Gelukkig had ik hier niet zo vaak last van. De
regen op donderdag was iets minder, maar de vele
toeschouwers langs de kant die de wandelaars
toejuichen, slepen je er door. Persoonlijk vond ik
dat het mooiste van deze tocht, allemaal die enthousiaste mensen langs de route. In verschillende
dorpen werd feest gevierd met muziek van een
joekskapel of dj. Dat geeft een enorme energiekick
om door te lopen! Daarnaast maken de gesprekken
met medewandelaars het ook leuk. Op de laatste
dag stonden vrienden en familie langs de weg met
drinken en een spandoek om ons aan te moedigen.
We kregen gladiolen van familie en vrienden, maar
ook van onbekenden. Het event eindigde natuurlijk met het ontvangen van het begeerde kruisje. Al
met al een ervaring om nooit te vergeten.
n M
 aantje Wagimin: 65 jaar, afstand 30 km,
5 keer gelopen, waarvan 4 keer de 40 km.
Na een bezoek aan dit evenement in 2012, besloot
ik om in 2013 samen met twee Belfeldenaren mee
te doen. Mijn enthousiasme om te wandelen werd
aangewakkerd, misschien wel een verslaving. Ik
werd één keer uitgeloot van deelname. Dat was
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een enorme teleurstelling! Evenals het jaar dat ik
niet mee kon i.v.m. een operatie. Dit jaar wilde ik
meelopen (als sponsor) voor Kika. Maar het was
spannend of ik wel mee kon doen i.v.m. ziekte van
mijn vrouw. Als voorbereiding liep ik zondags 4 à
5 uur. Vanaf april nog maar 2 uur i.v.m. de zorgen
voor mijn vrouw. Dit jaar was het extra zwaar, omdat ik iedere dag naar huis ging. Opstaan 4.15 u.,
5.00 u. de trein naar Nijmegen en om 6.00 u. aankomst. De start was om 7.15 uur, rond 14.00 uur
binnenkomen en weer naar huis. Daarna om 18.00
uur koken en eten, rond 22.00 uur het bed om de
volgende ochtend weer vroeg op te staan. Ik had
graag met de Belfeldse vlag gelopen, maar ik kon
er zo snel geen krijgen. Dus heb ik de Surinaamse
vlag op mijn rugzak gezet.
De reacties onderweg geven je een enorme kick. Het
lopen gaat me goed af. Ik
loop gemakkelijk, heb nooit
blaren of spierpijn. Uiteraard
zijn goede wandelschoenen
en de juiste kledij belangrijk, net als voldoende eten
en drinken. Mentaal ben ik
sterk, maar als ik op de laatste dag in de St. Annastraat
richting Via Gladiola loop met al die juichende en
klappende mensen, dan ben ik met mijn gedachte
bij mijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en familie
in Suriname. Dan word ik toch wat emotioneel en
komen er wel een paar traantjes. Plat gezegd ‘den
môt ich bäöke’. Maar als de Heer het toelaat, ben ik
volgend jaar weer van de partij.
Bezoekers/toeschouwers Lydia en Lejos Schouwenberg:
“Zo’n 30 jaar geleden bezochten we de Vierdaagse, maar dat was voornamelijk om te feesten.
Lopers zagen we niet zoveel. Maar dit jaar was het
anders, aangezien onze dochter meeliep. Dat wilden we niet missen. Niet alleen kijken, maar ook
een beetje verzorgen. Zo maakte ik een goede
maaltijd (salades en eten met de goede koolhydraten) voor haar en haar partner en een gezamenlijke vriendin. Ik masseerde hun voeten. En mijn
man Lejos die doet wat overblijft, zoals opruimen
en de afwas. De taken zijn dus goed verdeeld! We
waren een soort thuiszorg... Via een app konden
we de lopers volgen. Dat is heel handig, want in
zo’n mensenmassa loop je elkaar snel mis. In Cuijk
liepen we een stukje met hen mee. Ook als toe-

schouwer is het een belevenis: zoveel lopers, fit,
voldaan, moe en veel nationaliteiten. De militaire
colonnes maken het geheel indrukwekkend. Tussen de toeschouwers was zelfs een echtpaar dat
een tafel meebracht vol met peperkoek, stroopwafels en snoepgoed voor de lopers. Sommige
hadden kannen met water meegenomen. Kinderen
die enthousiast en spontaan snoepjes uitdeelden.
Bij de finish brachten we ballonnen mee i.p.v. gladiolen, die zijn minder zwaar. Het is en blijft een
geweldig evenement. Mijn man en ik zijn zelf niet
zo sportief als onze dochter. Maar als bezoeker/
toeschouwer doen wij ons uiterste best en voelen
we ons als deelnemers in dit geheel”, aldus Lydia.

De Goededoelenweek
komt er weer aan
Bij het lezen van dit artikel is,
als het goed is, de collectebrief
al bij iedereen bezorgd. Tijdens
de kermisweek komen de collectanten de enveloppen met donatie weer huis aan huis ophalen. In de begeleidende brief kun je aangeven welke goede
doelen je wilt ondersteunen. Als er geen keuze wordt gemaakt,
wordt de donatie evenredig over de dertien goede doelen verdeeld. Deze dertien goede doelen hebben in 2019 hun krachten
gebundeld. Het is dan ook de vierde keer dat deze Goededoelenweek in Belfeld wordt georganiseerd. Momenteel is er veel
onrust in de wereld, ook in Nederland. Landelijk hebben goede
doelen het vaak moeilijk tijdens zulke periodes. De inwoners
van Belfeld doneren echter juist steeds meer! Geheel tegen de
landelijke tendens in groeit het eindbedrag van de gezamenlijke
collecte in ons dorp keer op keer. Dat is toch fantastisch? Trots
op Belfeld, dat mogen alle Belfeldenaren zijn! Wij hopen dan ook
dat je ook dit jaar de Belfeldse Goededoelenweek een warm
hart toedraagt. Zonder jouw donatie en de geweldige inzet van
onze collectanten zou de Goededoelenweek niet mogelijk zijn.
Wij hebben echter nog een verzoek: tijdens de coronapandemie
zijn er nogal wat collectanten gestopt. We hadden ruim voldoende collectanten voor de vijftig collecteroutes waarin wij Belfeld
hebben verdeeld. Voor elke route waren twee collectanten beschikbaar. Dit is nu niet meer het geval. Enkele collectanten lopen noodgedwongen alleen een hele collecteroute. Daarom zijn
wij dringend op zoek naar nieuwe collectanten. Het bezorgen en
weer ophalen van de collectebrieven neemt slechts een uurtje
van je tijd in beslag, mits er twee collectanten per collecteroute
beschikbaar zijn. Op www.gdwbelfeld.nl kun je lezen bij wie je
je kunt aanmelden als nieuwe collectant. Op deze website zijn
ook de eindbedragen van de collectes van de afgelopen jaren
terug te vinden. Alvast bedankt voor je donatie, je inzet als collectant en/of je aanmelding als toekomstige collectant.
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“In Belvend löp idderein achteröm”, zegt Marita Mathijsen-Verkooijen lachend in onvervalst
Belvends dialect als ze me de berg op ziet lopen, die naar het monumentale ouderlijke huis
aan de Rijksweg leidt. En dat doe ik dan ook. Ik
word hartelijk ontvangen in de villa, gelegen tussen het spoor en de Rijksweg, waar ze in de jaren
na de oorlog is opgegroeid samen met haar vier
broers en vier zussen. Marita (1944) is de oudste
dochter uit het gezin Verkooijen-Driessen. Haar
vader had een praktijk als psycholoog en was tevens docent aan de Pedagogische Academie Dr.
Van Gils in Roermond. Marita’s moeder had haar
handen meer dan vol aan het kinderrijke gezin.
Marita is al enkele jaren emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit
van Amsterdam. Haar specialisme is de negentiende-eeuwse literatuur en cultuur in Nederland. Ze
promoveerde aan de Universiteit Utrecht. In 1999
werd ze hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de universiteit van Amsterdam. Ze is
schrijfster van een behoorlijk aantal boeken over
de negentiende eeuw en viel daarmee regelmatig
in de prijzen. Haar meest bekende werk in Belfeld
is ongetwijfeld ‘Seks in Limburg ‘ waarin ze vertelt
over de tijd dat het woord seksualiteit in Limburg
niet eens bestond! Deze openhartige, nuchtere novelle is zelfs in het Belfelds dialect verschenen.

Wat had ich zelf gelieërd euver
seksualiteit in mien kingerjaore, behalve
det jóngeskónte d’r angers
oetzeen wie maedjeskónte?
In idder geval euver seksualiteit
woort neet gerep, in wat veur vorm
den ouch. Zelfs d’r euver praote
waas verbaoje.
In een openhartig gesprek vertelt ze waarom ze
juist voor deze niet alledaagse richting heeft gekozen. Zeker in de flowerpower periode, de tijd
dat ze Belfeld verliet, zou je andere keuzes hebben verwacht. Haar leeshonger voerde haar naar
de literatuur uit de 19e eeuw, waar ze op zeer uiteenlopende manieren kennis mee heeft gemaakt
en die ze uiteindelijk in haar hart heeft gesloten.
“Ik was dol op lezen. Eenmaal in de week ging ik
met mijn twee oudere broers naar Tegelen om in de

6

DORPSKRANT

Marita Mathijsen

bibliotheek boeken te lenen. We kregen ieder drie
dubbeltjes mee. Daar konden we negen boeken
voor lenen. Behalve dat ik een gretige lezer was,
bleek ik ook een goede onderhandelaar te zijn. Op
de fiets erheen vroeg ik mijn broers welke boeken zij deze week wilden lezen. Ik wist mijn broers
Jan-Mathis en Harry vaak zo te bewerken, dat ze
boeken gingen kiezen die ook mij bevielen. Dan
zou ik die week liefst negen boeken kunnen lezen.
Wat een feest! Later stond mijn vader mede aan
de wieg van de bibliotheek in Belfeld. Geweldig,
iets nieuws in Belfeld, iets moderns. Ja, dat Belfeld van net na de Tweede Wereldoorlog leek op
een dorp uit het begin van de 19e eeuw. Er waren
in de oudste huizen nog geen wc’s, men had een
‘huuske’ om de behoefte te doen. Er was geen riolering, het water kwam uit de pomp. Badkamers
waren geen algemeen goed en auto’s waren op
één hand te tellen. Op de middelbare school, het
Ursula Lyceum in Roermond, bleef die leeshonger.
Tussen de middag dook ik steeds weer de bibliotheek in om boeken te lezen. Als boekenwurm
kwam ik in aanraking met werk van Jules Verne en
Jacob van Lennep. Ik ervoer dat in de literatuur uit
de 19e eeuw veel werd verteld over veranderingen.
Prachtig vond ik de verhalen over de vernieuwingen die hierdoor tot stand kwamen. De stoommachine werd uitgevonden, dit bracht de industriële
revolutie op gang. Mensen konden gaan reizen
met de trein, er kwamen goede geneesmiddelen,
de röntgentechniek werd uitgevonden. Ook werd
de slavernij afgeschaft, de eerste vrouwen gingen
studeren! Een nieuwe tijd was aangebroken. Allemaal verbeteringen voor de mens. Geweldig vond
ik die vooruitgang, beschreven in mooie boeken.
Maar in Belfeld… de dubbele moraal die er nog
heerste, de neerbuigendheid, het geklets over elkaar… ik kon daar niet tegen. Ik wilde weg uit dit
dorp. Ik wenste niemand deemoedig te volgen,
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wilde ontvluchten aan autoriteit en zelf nadenken
over te nemen stappen. Ik wilde naar Amsterdam,
want daar gebeurde het! Daar was reuring!”
Haar ouders, vooral vader, gingen hier niet in mee.
Ze vonden haar veel te jong voor die grote stad
en zeker niks voor een meisje. Maar nadat ze de
acte MO-A in Sittard had gehaald, mocht ze verder
gaan studeren in Amsterdam. Maar dan wel op kamers bij een erg katholieke tante!
In de jaren 60, de provotijd, kwamen veel alternatieve figuren bij elkaar op verschillende plekken in
Amsterdam. Eén van die ontmoetingsplekken was
Café Hoppe op het Spui. Daar was Marita vaak
te vinden. Marita: “Veel alternatievelingen vonden
elkaar in een afkeer van de gevestigde kunst en
een voorkeur voor onconventionele projecten. Zo
werd de Insekten Sekte opgericht, bestaande uit
een groep kunstenaars die zich toen al zorgen
maakte over het milieu. Mijn latere man, de violist
Hub Mathijsen uit Weert, zat daar ook in. Ik leerde
hem kennen. Hij was oprichter van het Resistentieorkest, bedoeld als tegenhanger van het bekende
Residentieorkest. Het was een klein salonorkest,
dat bestond van 1968 tot 1984. Op het programma
stond salonmuziek, maar dan uitgevoerd met ironie. Ik spreek over meer dan 50 jaar geleden”.
In haar boek ‘De gemaskerde eeuw’ beschrijft ze
het Belfeld zoals zij het kent vanuit haar jeugd. Zoals de zus van de pastoor uit 1863. Het arbeidershuisje van buurman Hunnekes die dagloner was bij
de kleifabriek en zijn blinde vrouw. Dat piepkleine
huis, waarin drie generaties en een kostganger
woonden. Een huisje zonder wc. Maar met een
‘huuske’: een groene plank met een gat erin. Vreselijk die stank, wanneer je er aan voorbij liep. En
dan die afgescheurde kranten aan een touwtje dienend als toiletpapier. Ook het Belfeld met het winkeltje van de drie ongetrouwde zussen ‘Meuske’
waar je snoep kocht om op school uit te delen op
je verjaardag. De winkel waar je door je vader naar
toe werd gestuurd om een pakje sigaretten te halen. Het Belfeld met het geweld van de stoomlocomotief, die in de zomer branden veroorzaakte en
die mijn kleine zusje paars liet aanlopen van angst
als hij stoom afblies. Met het vertrouwenwekkende
regelmatige gebonk van de schepen op de Maas.
Iedereen in het dorp ouder dan 50 jaar, leek alleen
maar zwart te dragen. Vaders, moeders, oudere
tantes en ooms, oma’s en opa’s en nonnen. Er was
armoede. Het was allemaal als in die 19e eeuw.
“Ik had er genoeg van in deze troosteloze omgeving te leven. Ik was geïnteresseerd geraakt in die

andere 19e eeuw, de 19e eeuw met bewegingen
die ervoor zorgden dat het leven anders werd. Die
veranderingen dacht ik in Amsterdam te vinden.
Amsterdam zou mijn stad worden. De stad waar
iedereen dezelfde rechten mag hebben en je mag
zijn wie je wil zijn. Daar ging ik naar toe om verder te studeren. Die 19e eeuw had mijn interesse
gewekt. Ik ontdekte het in mijn ogen rijke taalgebruik en de krachtige verhaallijnen uit de literatuur
die naar mijn mening is onderschat. Deze literatuur
verdiende meer aandacht, mijn aandacht. Ik ben
me dan ook verder gaan verdiepen in dit deel van
de vaderlandse literatuur en heb er mijn specialisatie van gemaakt omdat deze literatuur dat verdient.
Deze ontdekking heeft mij verder gevormd in mijn
werkzame leven, een vorming waar ik nooit spijt
van heb gehad”.

Na dit gesprek maken we nog een wandeling door
de tuin. Met haar hondje begeleidt ze me naar de
oprit en wijst naar de overkant van de Maas: ”Kijk,
het uitzicht is sinds mijn jeugd niet veranderd”. Ze
komt nog geregeld in Belfeld om haar broer Harry
te bezoeken die in het ouderlijk huis woont.
Jan Peeters

Boeken Trots
op Belfeld
De Trots op Belfeld boeken tijdens de diverse presentaties
op 18 juni gemist? Wellicht nog
op zoek naar een mooi cadeau
voor de feestdagen in december? Gelukkig zijn de boeken nog steeds te koop! Voor € 7,50
(exclusief verzendkosten) kunnen de boeken besteld worden.
Stuur een mail naar de Dorpskrant (dorpskrantbelfeld@gmail.
com). Vervolgens wordt er contact opgenomen. Het afhaaladres is in Belfeld.
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Trots op Belfeld-dag:

Good Gedaon voor Jan Peeters

Op zaterdag 18 juni lieten alle initiatiefgroepen
tijdens de Trots op Belfeld-dag aan heel het dorp
zien welke ideeën uit de Belfeld Ambitie Boeken
zijn gerealiseerd.

Op voordracht van de Belfeldse gemeenschap
is op zondag 10 juli 2022, tijdens de viering van
het 450-jarige jubileum van Parochie St. Urbanus Belfeld, de Good Gedaon uitgereikt aan Jan
Peeters.

Via een wandel- en fietsroute met QR-codes werden
deelnemers langs alle plekken geleid waar deze dag
iets te doen was. De extreme hitte hield weinig mensen tegen, want de dag werd drukbezocht. Belfeldenaren hadden ook massaal gehoor gegeven aan de
oproep om de Belfeldse vlag te laten wapperen en
ballonnen in de Belfeldse kleuren op te hangen.
De dag begon met de opening van het pas geschilderde viaduct Meelderbroek. De route ging vervolgens naar ’t Superweike, waar onder meer een bankje met plaquette ter herinnering aan Leon en Bella
Gubbels en een verkeersparkje werden onthuld.
Ook in en rondom het Koninginneplein en De Hamar was van alles te zien en te beleven. Bij De Hamar werd bijvoorbeeld de nieuwe duofiets van de
Algemene Hulpdienst Tegelen-Steyl-Belfeld gepresenteerd. Het programma werd vervolgd bij De Vlinderhaof. Hier vertelde Aktief Greun Belvend over het
Belfelds Burgerbos en konden kinderen aan insectenhotels knutselen.
Ook buurtschap Geloë was van de partij. Plantenstekjes uit eigen tuin konden worden geruild en Jan
Coopmans toonde zijn Sint-Jacobuskapel aan de
Tegelseweg. De Trots op Belfeld-dag werd op het terrein van Belfeldia afgesloten met het Belfelds volleybalfestival, waaraan maar liefst 19 teams deelnamen.
De Trots op Belfeld-dag is een dag voor en door de
inwoners van Belfeld. Het was inderdaad een dag
om met z’n allen trots op te zijn!
Wil je je aansluiten bij een van de bestaande initiatieven of bij een van de ideeën die nog op de plak liggen
of heb je een mooi nieuw idee voor Belfeld? Neem
contact op met de Dorpsraad via dorpsraad@belfeld.
nu en dan kijken we samen verder!

Jan zet zich al jaren in voor de St. Urbanus-parochie,
waaronder 18 jaar in het kerkbestuur en meer dan
25 jaar als vrijwilliger in de kerk. Hij was ook jarenlang bestuurslid van Harmonie Kunst na Arbeid en is
inmiddels zelfs erelid van die vereniging. Sinds 1984
is Jan lid van Joekskapel Doeën Beejein en ook voor
Belfeldia heeft hij zich verdienstelijk gemaakt. Ook
zijn schrijfkunsten in ‘t Belvends worden zeer gewaardeerd. Uit zijn pen komen onder andere de boeken Kasteleinskinger vertèlle ... en Time is Money:
de allerlaatste parlevinker. Zijn meest recente boek
is Onderweg naar vijf eeuwen St. Urbanusparochie
Belfeld .... Daarnaast schijft Jan voor de Dorpskrant.
Verder is hij medeverantwoordelijk voor de historische informatie achter diverse stoeptegels met QRcodes in Belfeld.
De Good Gedaon 2022 is een erkenning voor de
buitengewone wijze waarop Jan zich verdienstelijk
heeft gemaakt voor de Belfeldse gemeenschap.
Met de uitreiking wil Belfeld Jan hartelijk bedanken
voor zijn inzet.

een dag om terecht trots op te zijn!

Oproep nominaties Good Gedaon
Dorpsraad Belfeld roept dorpsgenoten op om kandidaten voor te dragen voor de Good Gedaon. De Good Gedaon is een waarderingsprijs,
die in het leven is geroepen door de Dorpsraad om inwoners te eren die zich op buitengewone wijze inzetten voor de Belfeldse gemeenschap. Ken je iemand die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor Belfeld en hiervoor best eens in het zonnetje mag worden gezet? Stuur dan voor 1 december 2022 je nominatie, voorzien van een korte motivatie, naar dorpsraad@belfeld.nu.
Belfeldenaren die al een koninklijke of gemeentelijke onderscheiding hebben ontvangen, komen in principe niet in aanmerking als kandidaat.
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Dorpsraad Belfeld
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Trots op Belfeld
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Groeve Belfeld

Groeve Belfeld is onderdeel van een ketting van
(oude) klei- en zandgroeves in het Hoogterras
bij Belfeld. De voormalige groeves zijn al omgevormd naar natuur. Groeve Belfeld is de ontbrekende, natuurlijke schakel en zal ook als natuurgebied worden opgeleverd. Sinds 2019 is groeve
Belfeld eigendom van Van Nieuwpoort. Biodiversiteit, een spectaculair scholenevenement en
wandelroutes langs groeiende en bloeiende natuur. In groeve Belfeld komt alles samen.
Van actieve groeve naar een ingericht natuurgebied
gaan is een hele uitdaging. In onderling overleg tussen onder andere bedrijfsleider, gebiedsontwikkelaar, voorman, de ecoloog, de vogelwerkgroep en
Staatsbosbeheer worden gebiedskennis en -kunde
verbonden. En dat leidt tot een beter plan voor de
gebruikers, flora en fauna en het landschap. Zo
wordt het natuurgebied met een gezamenlijke visie
ingericht.

Meerwaarde van groeve Belfeld
Peter Siemes is bedrijfsleider van een aantal groeves en projecten en is samen met Mario Jetten
verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling van
groeve Belfeld. Ze hebben regelmatig contact met
gemeenten, andere overheden en diverse lokale
partijen. Joep Pijnenburg is de voorman van de
groeve en zet zich dagelijks in voor de productie en
levering van bouwgrondstoffen, kwaliteitsborging
en voert onderhoud uit. Alle drie vinden ze het belangrijk om lokaal verbonden te zijn en nauw samen
te werken. Hierdoor ontstaan creatieve ideeën en
oplossingen die passen bij de wensen van de omgeving. Met als eindresultaat een natuurgebied dat
meerwaarde heeft voor Belfeld en omgeving.

2,3 miljoen jaar oud
Een van de experts die groeve Belfeld onderzoekt is
Freek Busschers. Hij werkt als geoloog bij de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van kennisinstituut TNO. Samen met Freek is er gekeken naar de
ondergrond en ontstaanswijze van de groeve Belfeld.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de kleilagen zo'n
2,3 miljoen jaar geleden zijn afgezet. Het bijzondere
aan de groeve is, dat fysiek in de groeve gestaan kan
worden om de verschillende lagen op ooghoogte te
bekijken. Soortgelijke klei als uit de groeve Belfeld
wordt al sinds de Romeinse tijd uit de grond gehaald
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in de regio Tegelen-Belfeld. In die tijd werd de klei gebruikt voor het maken van dakpannen en aardewerk.
In de 19e eeuw werden naast dakpannen ook bakstenen gemaakt van de Belfeldse klei.

Gevleugelde passie voor vogels
Er is niet alleen gekeken naar de historie en de ondergrond van groeve Belfeld, maar ook naar welke
dieren er leven. De vogelwerkgroep Tösse Bös en
Maas houdt zich bezig met het beheer en onderzoek van de aanwezige vogelsoorten.

De oehoe broedt bijvoorbeeld actief in de buurt
van de groeve. De vogelwerkgroep zorgt ervoor dat
de oehoe daar kan blijven wonen. In de groeve is
ook een grote steilwand, waar regelmatig een kolonie oeverzwaluwen nestelt. Deze vogels broeden
graag in alle rust in steile wanden, maar zijn ook
graag geziene gasten door toeristen. De vogelwerkgroep heeft daarom geadviseerd om een bestaande
draadafrastering te behouden, zodat op afstand de
vogels met de verrekijker bekeken kunnen worden
zonder de vogels te storen. Zo kunnen mens en dier
in harmonie samenleven.

Dorpsraad Belfeld

als natuurlijke schakel
Goed beheer en toezicht
Lokaal samenwerken gebeurt ook in het gebied
rondom de groeve, maar dan op het gebied van veiligheid en natuurbescherming. Naast groeve Belfeld
ligt groeve Tegelen. Dit gebied is jaren geleden ook
een groeve geweest. Door de toenmalige zand- en
kleiwinning is grondwater aan de oppervlakte gekomen, waardoor waterplassen zijn ontstaan. Staatsbosbeheer is deels eigenaar van de gronden en van
de waterplassen. Het gebied werd vaak gezien als
een recreatiegebied wat leidde tot overlast en afval,
terwijl het juist bestemd is voor de natuur. Samen
met de Gemeente Venlo en Van Nieuwpoort is er
gekeken naar een oplossing, waarbij de natuur
voorop staat.

1500 leerlingen en ouders door de modder
Op veilige afstand van de kwetsbare natuur wordt
ieder jaar een bijzonder evenement georganiseerd.
Tijdens de EuroParcs Scholen Survival bezoeken
1500 leerlingen en ouders de groeve om hun grenzen te verleggen in de modder.

Genieten zonder het verstoren
van de natuur
De oevers van het strandjes in de voormalige groeve Tegelen zijn aangepast door het aanbrengen van
klei uit de groeve Belfeld. Daardoor groeit er meer
riet, struiken en bomen. Voor mensen die in het gebied komen is het hierdoor eerder te herkennen als
natuur. Daarnaast zijn de belangrijkste toegangswegen ontoegankelijk gemaakt en heeft Staatsbosbeheer slagbomen toegevoegd om dit te benadrukken. Genieten van het gebied zonder het verstoren
van de natuur, dat is het uitgangspunt.

Van uitdagende mountainbike routes tot oude machines als onderdeel van het decor. Deze survival
heeft alles in huis voor een onvergetelijke ervaring.

Lokaal samenwerken
Geert Hovens is coördinator van de EuroParcs
Scholen Survival en werkt samen met de kerngroep
en voorzitter Ronald van den Berg om dit evenement succesvol uit te voeren. Hovens heeft in de
oude zandberg van de groeve een route gemaakt
met een doolhof van 250 pallets. De pallets worden
door onder andere Karwei en Fontys beschikbaar
gesteld. De Gemeente Venlo haalt ze vervolgens
weer op en brengt ze naar de groeve. De laatste bestemming van de pallets is het Sint Maartensfeest
waar traditiegewijs grote vuren worden gemaakt.
Een mooi voorbeeld van lokale samenwerking en
hergebruik van materialen.

Meer weten over Groeve Belfeld,
de experts en de herinrichting?
Kijk dan op https://van-nieuwpoort.com/
gebiedsontwikkeling/project/belfeld/
waar de Belfeld Gebiedsontwikkeling De special
kan gedownload worden.
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Al 45 jaar levert een team van vrijwilligers van de
Algemene Hulpdienst Tegelen-Steyl-Belfeld (AHD)
een bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid in Tegelen, Steyl en Belfeld. Dit gebeurt in de
vorm van hulp bij het doen van boodschappen,
begeleiding naar huisarts, fysiotherapie of ziekenhuis, administratieve hulp, ondersteunende
luistergesprekken enz. De AHD kan helpen als er
‘even’ hulp moet worden geboden; de organisatie
kan niet helpen als de hulp een speciale deskundigheid vereist, zoals de verzorging van ernstig
zieken.

Algemene Hulpdienst
fiets bedragen € 7,50 per dagdeel. Er zijn ook 5-dagdelenkaarten en 10-dagdelenkaarten te koop voor
respectievelijk € 35,- en € 65,-. De fiets kan elke dag
worden geleend. Fiets reserveren? Neem dan minimaal twee dagen van tevoren op werkdagen tussen 9
en 12 uur contact op met het Meldpunt van de AHD,
telefoon 06-49 34 14 79. Op het afgesproken tijdstip
kan de fiets bij De Hamar worden opgehaald.

Vrijwilligers
De Algemene Hulpdienst stelt graag twee vrijwilligers voor:

De Algemene Hulpdienst beschikt ook over een klusdienst voor ouderen en gehandicapten. De klusjes
kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan een kleine reparatie, iets verplaatsen
of ophangen of klein tuinonderhoud. De klussen mogen niet meer dan drie uur in beslag nemen en kunnen
maximaal 1 keer per 3 weken worden uitgevoerd.

Duofiets
Zin om er lekker op uit te trekken met de fiets? Sinds
18 juli leent de Algemene Hulpdienst een duofiets uit,
waarvan iedereen gebruik kan maken.

Genieten van de mooie natuur, de Maas en alle prachtige plekjes in en rondom Belfeld, maar gaat dat niet
zo goed alleen? Dan is er nu de mogelijkheid om
samen met een familielid of vriend, of zelfs - na een
goede kennismaking - er met een vrijwilliger van de
AHD op uit te trekken met een elektrische fiets met
ondersteuning. De kosten voor het lenen van deze
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Truus Beijers vertelt waarom zij vrijwilligerswerk bij
de AHD doet. “Na 45 jaar te hebben gewerkt, had ik
vanaf 2021 geen werk meer. Ik ben vervolgens door
een buurvrouw als vrijwilliger terechtgekomen bij de
AHD. Ik wilde niet de hele dag thuiszitten, maar ik
wilde iets zinvols doen. Bij de AHD heb ik dat gevonden. Ik voer luistergesprekken bij aanvragers. Samen
een kopje koffie drinken en het over alledaagse dingen hebben, is voor deze mensen heel belangrijk. Het
gaat over leuke dingen, maar soms ook over minder
leuke dingen. Als ik naar huis ga en er wordt gezegd
dat ze het fijn vonden dat ik er was, dan geeft me dat
een heel goed gevoel en weet ik dat ik iets goeds doe.
Daarom ben ik blij dat ik mij heb aangemeld bij de
AHD”.
De tweede is Piet Jacobs.
“Sinds een aantal jaren ben ik vrijwilliger bij de AHD in
Belfeld. Ik ben inmiddels al een paar jaar met pensioen en in het begin heb je dan thuis nogal wat klusjes
liggen, die je na je pensionering wilde doen. Toen ik
daarna wat meer tijd over had, ging ik informeren over
wat er zoal mogelijk is aan vrijwilligerswerk. Zo kwam
de AHD in het vizier. Ik steek graag de handen uit te
mouwen, dus klusjes doen en tuintjes bijhouden leek
mij wel iets voor mij. Het is heel leuk en vooral dankbaar werk om iets te doen voor mensen die het om
wat voor reden dan ook zelf niet meer kunnen. Het

Dorpsraad Belfeld

Tegelen-Steyl-Belfeld

Ben je na het lezen van het bovenstaande nieuwsgierig geworden of wil je meer weten over Algemene
Hulpdienst Tegelen-Steyl-Belfeld?
Kijk dan op onze website:
www.ahdtegelensteylbelfeld.nl of neem contact
met ons op via info@AHDTegelenSteylBelfeld.nl
of 077-373 34 27.
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is niet alleen het werk, maar ook het koffiedrinken en
kletsen is erg belangrijk, soms belangrijker dan het
klusje zelf. Doordat de AHD dit werk doet, kunnen ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving
blijven wonen en dat geeft een goed gevoel”.

Kosten
In principe wordt de hulp kosteloos verleend. Eventuele door vrijwilligers gemaakte kosten moeten echter
door de aanvrager worden vergoed (denk hierbij aan
autokosten, materiaalkosten etc.). Uitgangspunt is,
dat de aanvrager geen betaalde kracht kan bekostigen en zelf niet in staat is om de klus uit te voeren.
Voor de klusdienst ontvangt de vrijwilliger een kleine
bijdrage per uur. Met ruim 800 hulpverleningen in het
afgelopen jaar is de AHD nog steeds springlevend en
heel erg nodig! Zolang er vrijwilligers zijn die iets voor
de medemens willen en kunnen betekenen, gaat de
AHD door met dit werk. Voor mensen in nood staat
de AHD altijd klaar. Op dit moment beschikt de AHD
over zo’n 40 vrijwilligers, maar wij kunnen nog nieuwe
mensen gebruiken. Heb je interesse? Neem dan contact op. De AHD heeft met name behoefte aan vrijwilligers voor klein tuinonderhoud. Je kunt zelf aangeven
welke taken je voorkeur hebben en hoeveel tijd je beschikbaar bent.

Van 3 tot en met 8 oktober 2022
wordt er gecollecteerd voor de
Dierenbescherming. Deze organisatie is voor Belfeld nog op
zoek naar collectanten met een
hart voor de dieren. Het gaat om ongeveer twee
uurtjes collecteren in bovengenoemde week.
Geïnteresseerd om dit goede doel een handje
te helpen?
Bel dan naar 088 - 811 30 00 of ga naar
www.dierenbescherming.nl/in-actie-komen/
collecteren.

Hoek Theresiastraat Ringovenstraat
In de editie van juni stond een foto van de hoek
Theresiastraat/Ringovenstraat. De redactie heeft
diverse reacties binnengekregen, waaronder
een tweetal officiële onderzoeken.
Bedankt voor alle reacties! Onderstaande reactie werd gestuurd door Theo Colbers.
Vroeger had Janssen-Dings langs ’t Sjträotje, zoals
men de huidige Theresiastraat noemde, een open sjóp
staan met daarin de vrachtwagen die destijds bestuurd werd door ‘Jeu van Ummenthum’. Achter deze
sjóp had J.D. een open ‘koel’ waarin zogenaamde
rode sjlam, werd gekiept. Die sjlam was nodig om te
mengen met de grijze klei, zodat er rode dakpannen
gemaakt konden worden. De rode sjlam was een verfachtig restproduct, iets dikker dan boter en werd aangevoerd uit Duitsland. Het rood gekleurde water in de
sjlam trok zo de bodem in. Dit verklaart de rode laag
in de aarde. Zo had ook de pannesjóp van Tuuenke in
Geloë een koel. Die lag daar tussen de kleisjóp en `
t sjiethuuske en was bestemd voor hetzelfde doel.

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

13

S
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HISTOR I
In 1989 kwam binnen het bestuur van de Ouderenvereniging het probleem aan de orde, dat
mensen in hun laatste levensjaren vaak hun
vertrouwde woning en woonomgeving moesten verlaten om te verkassen naar een verzorgingstehuis. Kon dat niet anders? Landelijk was
er bovendien het probleem van de sterke vergrijzing en de steeds duurder wordende zorg.
Opname in een verzorgingstehuis of verpleegtehuis moest worden teruggebracht van 9%
naar 5% van het aantal ouderen. Toen Marleen
Kessels (consulent Ouderenwerk) zich tot de
gemeente richtte, zijn we samen plannen gaan
uitwerken hoe het voor Belfeld ook anders zou
kunnen.
Toen deze plannen wat meer vorm hadden gekregen, werd de stichting Steunpunt opgericht met als
bestuur vertegenwoordigers van de participanten
en een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter
Jan Verhoeven, secretaris/penningmeester Paul
Niessen en coördinatrice Marleen Kessels. Uitgangspunt was dat ouderen zelfstandig, maar veilig
en verantwoord, konden blijven wonen, dat adequate zorg gegarandeerd moest zijn en het aanbod van
zorg en verpleging meer betaalbaar moest worden
(de landelijke 5% norm).

Woonfunctie
Bij de Pronkhof waren bij aanvang van het project
al veertien bejaardenwoningen aanwezig. Vanuit het
zusterklooster was er bereidheid om een deel van
de kloostertuin af te staan voor verdere uitbreiding
met nog eens zes woningen. Deze nieuw te bouwen
woningen werden volledig aangepast voor mogelijke handicaps. De bestaande veertien woningen
zouden worden aangepast, zodra er een vrij kwam.
Om voor zo’n woning in aanmerking te komen was
een indicatiestelling vereist. De woningen werden
uit oogpunt van veiligheid en geborgenheid middels een glazen gang verbonden met een centrale
ruimte. De naam werd ‘t Prônk-eppelke, een verwijzing naar Piet Pronk, de vroegere tuinman van
het klooster. Het project voelde ook als een echte
‘pronkappel’. Het project werd gefinancierd door
gemeente en provincie. In een later stadium werden
gangen en de centrale ruimte in eigendom overgedragen aan de woningstichting Sint Urbanus. Die
verhuurde deze ruimtes op haar beurt weer aan de
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’t Prônk-eppelke,
stichting Steunpunt voor Ouderen voor een symbolische huur van 1 gulden per jaar. Daarmee was ook
het onderhoud verzekerd. Gelet op de toenemende
vraag naar een seniorenwoning nabij ’t Prônk-eppelke werd in 1998 een wooncomplex van 20 appartementen gerealiseerd dat middels een doorgang
aangesloten werd op het steunpunt.

Zorgfunctie
Om de zorgfunctie te realiseren, moesten de krachten van de lokale en regionale instellingen gebundeld worden. Het ging om het regionaal Ouderenwerk, de Stichting Thuiszorg, het Groene Kruis en
Maatschappelijk werk. Om verzekerd te zijn van
een adequaat zorgaanbod werd met de vier zorginstellingen een bindende samenwerkingsovereenkomst gesloten. Uitgangspunt was zorg op maat,
niet meer, maar ook niet minder. Per bewoner werd
daartoe een zorgplan opgesteld. Die zorg bestond
uit huishoudelijke hulp, lichamelijke verzorging, wijkverpleging, maatschappelijk werk, maaltijdverstrekking en alarmering. Later werd dit, na moeizame besprekingen met de zorgverzekeraar, uitgebreid met
verpleeghuiszorg. Met verpleeghuis en bejaardentehuis werden afspraken gemaakt over vakantieopname, nachtopvang en crisisinterventie. Dit werd
later nog uitgebreid met de aanwezigheid van een
slaapwacht in de avond- en nachturen.

Sociaal contact
Zorg is één ding, maar levenskwaliteit is minstens
net zo belangrijk. Als mensen geïsoleerd raken,
zal die levenskwaliteit al gauw afnemen en worden mensen ziek. Om mogelijke vereenzaming te
voorkomen werd een huiskamerproject in het leven
geroepen waar bewoners van De Pronkhof elkaar
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het eerste woonzorgproject in Limburg
regelmatig, vier dagdelen per week, konden ontmoeten. Voor gehandicapte ouderen binnen Belfeld,
dus niet alleen bewoners, kwam er gedurende twee
hele dagen per week een dagvoorzieningsproject.
Dit project stond onder leiding van een professionele kracht. Maar zowel voor het huiskamerproject
als voor het dagvoorzieningsproject was de inzet
van vrijwilligers van groot belang. Er stond een heel
legertje van zo’n 30 vrijwilligers wekelijks klaar om
hulp te bieden bij de opvang van en hulp aan de ouderen. Zonder deze inzet was een dergelijk project
niet mogelijk geweest. Ook het vervoer van en naar
het dagvoorzieningsproject werd door vrijwilligers
gedaan.

Financiering
Toen in april 1990 de centrale ontmoetingsruimte
werd geopend door plaatsvervangend Commissaris van de Koningin de heer E. Mastenbroek, was er
wel duidelijkheid over de financiering van de bouwkosten.

ting f. 13.500,- bij in de jaarlijkse exploitatie en de
gemeente f. 18.500,-. Na veel en langdurig overleg
tussen stichting en provincie kwam deze laatste in
1991 toch over de brug. Oorspronkelijk voor een periode van 3 jaar, later werd de termijn verlengd met
1 jaar.

Landelijke bekendheid

Maar over de financiering van de exploitatielasten
was nog niets bekend. Het was een sprong in het
duister. Voor de bouw had de gemeente een bedrag
van f. 350.000,- beschikbaar gesteld en de provincie
f. 300.000,-. Maar bij de opening wist Mastenbroek
te melden, dat de subsidie als bijdrage in de exploitatielasten na 8 maanden zou worden beëindigd.
Het was bijna ongelofelijk, dat de provincie wel geld
wilde uitgeven voor een gebouw, maar het project
bij de uitvoering niet wilde steunen. Na veel discussie in de gemeenteraad was de gemeente bereid de
financiering voorlopig voor haar rekening te nemen.
De woningstichting werd onder druk gezet om mee
te financieren. Uiteindelijk droeg de woningstich-

Het project kreeg landelijk grote bekendheid, enerzijds omdat het tegemoet kwam aan het beleid
om zorgvoorzieningen meer betaalbaar te maken,
maar vooral ook om de manier waarop het was uitgewerkt. Samenwerking tussen zorginstellingen,
inzet van vrijwilligers, medewerking van lokale en
provinciale overheid en woningstichting waren de
ingrediënten die het project succesvol maakten.
Het project was goed doordacht en de initiatieven
die genomen waren, gaven de richting aan voor de
wijze waarop dit soort projecten betaalbaar konden
functioneren. Landelijk en zelfs internationaal kwamen instellingen, Tweede Kamerleden en andere
politici kijken hoe het hier werkte en namen het als
voorbeeld mee naar huis.

Overdracht
Om de continuïteit van het project te kunnen garanderen werd het in 1999 overgedragen aan de toenmalige Prof. Duboisstichting, de huidige Zorggroep.
Er werd een project overgedragen dat in alle opzichten, zowel organisatorisch als financieel, tiptop in
orde was en landelijk grote waardering had gekregen. Aan hen de taak om het project verder tot bloei
te brengen. Of dat uiteindelijk geslaagd is?
Het is nu een Huis van de Wijk…
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Humanitas Noord-Limburg

heeft een maatjesproject
en is op zoek naar vrijwilligers. De bedoeling is om één of twee
uur per week een maatje te worden van iemand die in behandeling is voor psychische problemen of die hiermee in het verleden
te maken heeft gehad. Veel van hen hebben een beperkte vriendenkring en leven geïsoleerd. Bij Maatjes GGZ zijn vrijwilligers
betrokken die zich graag willen inzetten voor deze mensen. Ook
in Belfeld is er behoefte aan dergelijke maatjes. Er staan bij Humanitas Noord-Limburg meerdere dorpsgenoten op de wachtlijst voor een maatje.

“Mijn deelnemer heeft in het verleden verschillende psychoses gehad. Hij heeft weinig hobby’s en
geen activiteiten. Ik ga elke week bij hem op bezoek en we spelen samen een spelletje. Het is ontzettend waardevol, dat ik dit voor hem kan doen,” zegt vrijwilliger Pieter. Interesse om iemand uit
Belfeld of omgeving te helpen uit het sociale isolement te komen? Zin en tijd om voor één à twee uur
per week vrijwilliger te worden? Neem contact op met Gonny Schmets 06 - 83 81 15 91 of stuur een
e-mail naar noordlimburg@humanitas.nl.

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
Straatcoaches gemeente Venlo 06 - 25074007
maandag t/m donderdag 18.00 - 23.00 u.,
vrijdag t/m 00.00 u., zaterdag 18.00 - 02.00 u.,
zondag 18.00 - 23.00 u.
Alarmnummer (spoedeisend) 112
Politie (niet spoedeisend) 0900 8844
Wijkagent: Jens Rosbender
Mailadres: wijkteam-2.venlo-beesel@politie.nl
politietegelenbelfeldsteyl
wijkagent_steyl_belfeld/
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
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