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Aan de inwoners
van Belfeld,

Koramic Kwartier
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Wat een zomer! En nu al weer voorbij. Je rolde van
het ene evenement in het andere. Voetballen, Tour
de France, Olympische Spelen, tussendoor werd er
ook nog getennist in Roland Garros en Wimbledon.
En dan al die evenementen in de regio je wist
gewoon niet welk evenement je zou kiezen. Wel of
geen bastonen de krant stond er vol van.

4-5
Najaarmarkt

Zelfs het weer was een evenement. Warm weer
werd afgesloten door fikse onweersbuien met
hemels vuurwerk dat bij sommige Belfeldenaren
voor flinke overlast heeft gezorgd.
Alles weer voorbij; kinderen naar school
,volwassenen aan het werk en senioren van het
terras vertrokken.
Tijd om te lezen, voor u ligt de derde dorpskrant
met veel nieuws.
À propos, lezen……. Iets nieuws in de bibliotheek
zijn de leeskisten voor leesclubs. Bestaat er al een
leesclub in Belfeld?, indien niet misschien een idee
er een op te richten.

EEN OPROEP !

8-9
Bel;-Arte

10-11
‘Stadspark’

De dorpskrant kan best nog een journalist
gebruiken. Het is iedere keer een heel gepuzzel
een leuke informatieve krant samen te stellen.
Misschien is er in Belfeld een aankomende
journalist die bij ons wil komen proefdraaien?
Stuur een mailtje naar :
Dorpskrant-belfeld@hotmail.com.
Of spreek een van onze redactieleden aan.

12-13
Nieuwsflitsen

Alvast veel leesplezier,
Namens de redactie
Brigit Windhausen-Suilen

14-15

WAE WET WOE¨
Oplossing foto dorpskrant juli 2008:

Junior: ??????
Senior: ????????
De winnaars zijn: Junior: Daphne Moors, Schuttekampstraat 12
Senior: P van Dijk, Vennekesstraat 17
Te winnen:

■
■

Junior: Cadeaubon twv. € 5,- te besteden bij Hoezen
Senior: Bloemenbon twv. € 10,- te besteden bij Karel Smits

De nieuwe opgave:

WAE WET WAE !

Junior

Senior

kinderen
tot 10 jaar

vanaf 10 jaar

✁

............................................................................................................................................................................................................................................................

OPLOSSING JUNIOR OKTOBER 2008

OPLOSSING SENIOR OKTOBER 2008

Inleveren voor 15 november????? 2008

Inleveren voor 15 november????? 2008

(naam enz.)

(naam enz.)

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Inzender:

Inzender:

Naam/adres/telefoon

Naam/adres/telefoon

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..............................................................................................................

Lea Simons, Pr.Hendriks
..............................................................................................................
traat 119
Brigit Windhausen, Em
mastraat 6
Har Schreurs, Leygraaf
56
Hans Ververgaert, Sch
epenstraat 12
Ria van den Beucken,
Elshoutweg 15

IN LEVE RADR ES
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Bij de beesten af

H

arie is vanmorgen ein bietje giftig. Net toen hij enigszins ingedommeld was
begon het gratis concert weer. Alle poezen en katers van de straat hadden zich
weer verzameld in het voortuintje en deden iets om de kattenpopulatie op peil te
houden. Dat dit gepaard moet gaan met kattengejammer is alom bekend.
Het is zo ongeveer 15 minuten vol te houden, dan kruip je graag uit het kapok om de katten
iets verder op te dirigeren. Meestal komen ze toch weer op de voor Harie minst gunstige plek
en begint het verhaal weer van voren aan. En er zijn
momenteel wat katten. Katten zijn nachtdieren, dat houdt
vermoedelijk in dat katten om een uur of negen s avonds
buiten de deur moeten worden gezet. Ze redden zich dan
inderdaad wel. Alleen de vijverhouder, vogelliefhebber en
duivenmelker hebben dan een probleem. Er is al menige vis
door de katten op het droge getrokken, opgegeten worden ze
niet. Een paar krassen van de nagels is het enige wat aan de
vissen te zien is. En dat ze niet meer naar lucht happen
natuurlijk. Heel jammer is dat de steur en de koi nogal tamelijk
tam worden en een gemakkelijke prooi zijn.
Volie`reliefhebbers zijn meestal ook geen kattenvrienden, en van
duivenmelkers spreekt dat eigenlijk wel voor zich zelf. Menigeen heeft een kinderspeelgoed
waterpistool in de aanslag klaar liggen als er weer een kat waargenomen wordt. Natuurlijk
van de hond heb je meer zichtbare last, de kat verbergt haar uitwerpselen geniepig in het
zand. Bij het in de tuin werken kun je dan hierin zo prachtig grijpen. Je weet niet hoe snel je
binnen moet komen om de handen te wassen en het is gegarandeerd dat je de eerstvolgende
maaltijd minder eet, wat dan alweer positief is.
Over een aantal dagen is het weer werelddierendag. De dag om de dieren eens te verwennen.
Misschien wel een mooie kattenmand voor s nachts. Per slot van rekening kan de
vijverhouder, volie`revriend of duivenmelker zijn dieren moeilijk in de huiskamer laten. Wat
zal het dan lekker rustig zijn in het dorp, menigeen hoeft s nachts geen sprintje te trekken
naar de voordeur om er dan achter te komen dat het weer voor niks was. De katten zijn al
gevlogen. Wat wel een beetje raar klinkt.
Beste mensen, als jullie iemand tegen
komen met enorme wallen onder de
ogen, het komt niet van een disco
bezoek of zoiets dergelijks maar
het ligt aan het liefdesleven van
de huiskat.
Welterusten

Harie
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Dorpskrant op locatie bij........
KORAMIC KWARTIER
H E T

D O R P

I N

H E T

D O R P

K R I J GT

L A N G Z A A M

V O R M

Koramic Kwartier, een van de belangrijkste
bouwprojecten van naoorlogs Belfeld,
krijgt langzaam gestalte. De actuele stand
van zaken in een notendop…

Ze komen beiden uit Venlo en hebben even
getwijfeld of ze niet terug naar de stad zouden
gaan. Toen Door en Wiel Verkoyen de plannen
voor het nieuwe appartementencomplex Mulden
aan de Nellemenkeslaan zagen, waren ze echter
meteen verkocht. ‘’De fraaie bouwstijl, de prachtige ‘doorleefde’ donkere baksteen, de energiehuishouding… Alles was naar onze zin’’, vertelt Wiel
(75) enthousiast.
26 maart 2008 - de datum vergeten ze nooit meer zagen ze de advertentie in de Tegelse Courant staan.
De volgende dag haalde Wiel in alle vroegte bij het
kantoor van Woonservice Urbanus de nodige formulieren. Weer een dag later stond hij wéér bij de corporatie op de stoep; nu om de formulieren in te leveren. Sindsdien gaan Door en Wiel bijna dagelijks
poolshoogte nemen op het bouwterrein. Ook vandaag weer. “Daar bovenin rechts, op de tweede verdieping, wonen wij in december’’, glundert Door (71);
ze kan bijna niet wachten.
De contouren van Mulden, genoemd naar een
bekende pan die Janssen-Dings (Koramic) decennialang produceerde, worden meer en meer zichtbaar. Het karkas wordt aangekleed. Het gehamer en
geklop van de bouwvakkers klinkt luid en duidelijk.
Het wordt geweldig, weten Door en Wiel zeker. ‘’Twee
slaapkamers, een berging, een douche met toilet,
een hal, een apart tweede toilet, een ruime woonkamer met open keuken (met zijraam en daardoor heel
licht)… en een loggia’’, somt Wiel trots op. Zeker, ze
zullen wat ruimte moeten inleveren. In de huurwoning Zandstraat 10 waar ze sinds 1964 gewoond
hebben, hadden ze drie slaapkamers, een bijna twee
keer zo grote woonkamer, een kelder, een zolder…
en bovendien een tuin van zo’n 200 m2, maar ze
krijgen er weer een heleboel andere extra’s voor

terug. Zoals een gemeenschappelijke ruimte op de
eerste verdieping en een gemeenschappelijk dakterras op de tweede verdieping - voor de broodnodige sociale contacten.
Niet alleen de bouw van appartementencomplex
Mulden vordert gestaag. Ook op diverse andere
plekken op het 2,5 ha grote terrein wordt hard
gewerkt. Het ‘dorp in het dorp’ groeit en groeit. In
2005 begon het allemaal. Fase 1 is inmiddels klaar,
voor fase 2 is het startschot gegeven. ‘’En een beetje
wordt dat ook wel tijd’’, geeft Joep van de Bercken,
directeur-bestuurder van Woonservice Urbanus, toe.
‘’Er wordt immers al meer dan twintig jaar over de
invulling van het terrein, dat in de volksmond nog
altijd Janssen-Dings heet, gepraat.”
De immense dakpannenfabriek Janssen-Dings
bepaalde bijna een eeuw lang het gezicht van Belfeld. De fabriek was niet alleen dominant aanwezig,
maar zorgde ook voor een fikse brok werkgelegenheid. In 2002 werd de laatste dakpan geproduceerd
en verhuisde het bedrijf naar Tegelen. In Koramic
Kwartier wordt de herinnering aan Belfelds keramische verleden levend gehouden. Wie zijn ogen goed
de kost geeft, ziet er tal van voorbeelden van: de
voormalige directiewoning, eerste productiehal en
paardenstal die gerestaureerd zijn, de typische
geglazuurde stenen die in de architectuur van
woningen en op muurtjes terugkomen, de straatnaamkeuze (Kollergang, Ringovenstraat, Blauwe
Oven, Het Lager) …
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de grote trampoline in de tuin de ene salto na de
andere. Anne (17) zit er met de benen in kleermakerszit bij en kijkt ernaar… een beetje jaloers. Wesley
en Anne wonen met tien andere jongeren van 8 tot
17 jaar die uit huis geplaatst zijn in de nieuwe voorziening voor begeleid wonen van Daelzicht. Ze voelen zich al aardig op hun gemak. Ze hebben hun
eigen slaapkamer, die ze voor een deel zelf mogen
inrichten. Verder een gemeenschappelijke badkamer, keuken/eetkamer, woonkamer en speelzolder.
Anne gaat overdag naar Martinushof waar ze werkt;
ze heeft daarvoor bij Gilde in Venlo de opleiding verpleging en verzorging gevolgd. Voor Wesley wordt
nog een geschikte school gezocht. ‘’Het begeleid
wonen in Belfeld is een laatste stap op weg naar een
definitieve woonvorm’’, vertelt teamleider Harry van
Velzen. ‘’Kinderen zijn hier maar tijdelijk. Ze leren in
een huishouden te functioneren en zich aan de
regels te houden. Elk kind krijgt zóveel vrijheid als
het aan kan.”
De woning van Daelzicht straalt huiselijkheid uit. Aan
een wasrek in de hal hangt beddengoed te drogen…
De koffie pruttelt… Er zijn zelfs al contacten met de
buurt…
Als de bouwwerkzaamheden over enkele jaren zijn
voltooid, wonen er in het Koramic Kwartier vier- tot
vijfhonderd mensen; gezinnen, starters, jonge singles, senioren… Kortom, een doorsnee van de bevolking. In een alles behalve doorsnee-wijk. Een groene
wijk die aangekleed is met heggen en bomen. Een
wijk waarin de bewoners zich, zo beloven de verkoopbrochures “heerlijk in hun element’’ voelen.

Wat Woonservice Urbanus en het regionale aannemersbedrijf Van Nieuwenhuizen-Jongen (bekend
van onder meer de Maasboulevard en bouwer van
veel Belfeldse projecten) in Belfeld aan het realiseren
zijn wordt, zie je als je over het bouwterrein loopt
meteen, zéér bijzonder. Twee uitgangspunten staan
in de plannen centraal: het Koramic Kwartier moet
in schaalgrootte en materiaalgebruik aansluiten bij
het dorpse karakter van Belfeld en het moet een
voorbeeldproject worden van duurzaam bouwen en
zuinig omgaan met energie. Dat laatste was een van
de redenen waarom Wiel en Door Verkoyen er wilden
gaan wonen. Mulden heeft, net als de andere woningen in het Koramic Kwartier een hypermoderne
warmtepomp voor verwarming en de aanmaak van
warm water en eigentijdse mechanische ventilatie.
“De energiekosten zullen daardoor zo’n 25 procent
lager uitvallen’’, heeft Wiel berekend. “En dat compenseert dan mooi de huurprijs.” Ook biedt de warmtepomp extra comfort zoals bijvoorbeeld het koelen
van de woning in de zomer als het warm is.
Koramic Kwartier wordt een mix van in totaal 129
huur- en koopeenheden, in alle soorten en maten,
voor elke leeftijd en leefstijl. Vooral voor de huurwoningen (? 475,- tot ? 605,-) bestaat veel interesse,
merkt Urbanus Woonservice. Appartementencomplex Mulden bijvoorbeeld was in een mum van tijd
verhuurd. Bij de koopwoningen (? 250.000 tot ?
370.000) gaat het wat minder snel. Bouwer Wim van
Nieuwenhuizen (Nieuwenhuizen-Jongen BV) en
makelaar Theo Brouwer (WoonlinQ) maken zich daar
echter geen zorgen over. De eerste analyseert de
situatie: “Er vindt momenteel een vernuchtering van
de markt plaats. Mensen kopen niet meer impulsief.
Denken wat langer na. Dat is niet verkeerd. Koramic
heeft alles mee. Het ligt midden in een gemoedelijk,
vriendelijk dorp en dicht bij voorzieningen
als gemeenschapscentrum De Hamar - dat
een facelift krijgt én een Medisch Centrum, een keur aan winkels en prachtige natuur.
Venlo ligt op nog geen tien, Roermond op
nog geen twintig minuten rijden. Maar
vooral: de woningen, zijn hun tijd ver vooruit. Ze behoren tot de energiezuinigste van
de regio.” ‘’De Rabobank biedt daarom een
speciale Koramic-hypotheek aan’’, verklapt
Brouwer een primeurtje. ‘’De rente is tot
één procent lager. Bovendien, als je je oude
woning niet kwijt wordt, neemt de Rabo
deze na een bepaalde tijd zelf over.’’
Julianastraat 31b/c. Wesley (13) maakt op

Kijk voor meer informatie rondom
het Koramic Kwartier
op de website: www.heerlijkinjeelement.nl

5
DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

■

Jaargang 8

■

n r. 3

■

oktober 2008

ALCOHOL EN DE INVLOED OP RIJDEN
Je reageert trager

geldt de nieuwe alcohollimiet van 0,2‰. Deze limiet
geldt de eerste vijf jaar na het behalen van het rijbewijs. Kort gezegd komt de nieuwe regel op het volgende neer: Méér dan 0,2‰ alcohol? Niet meer rijden! En die 0,2‰ bereik je al heel snel. Vaak al met
één glas.

Alcohol heeft een verdovende werking op de hersenen. Hierdoor reageert iemand die alcohol heeft
gedronken trager dan normaal. De controle over
been- en armspieren gaat ook achteruit. In situaties
waarbij je snel op de rem moet trappen of plotseling
aan het stuur moet trekken, reageer je al gauw te
laat.

Gevorderde bestuurders: 0,5 promille
Voor niet-beginnende bestuurders is deelname aan
het verkeer verboden bij een bloedalcoholgehalte
van 0,5 promille en hoger (dit is een Adem Alcohol
Gehalte van 220 microgram). Dit percentage bereik
je na het drinken van ongeveer 2 glazen alcohol binnen een uur. Toch kun je hier niet op afgaan. Het
hangt nauw samen met je lichamelijke omstandigheden: ben je man of vrouw; welk postuur heb je,
heb je goed gegeten, ben je moe etc. En let wel: ook
op de fiets en scooter moet je nuchter zijn!

Je ziet minder
Na alcoholgebruik heb je de neiging om recht vooruit
te kijken, alsof je in een tunnel zit. Veel van wat er
links en rechts van je gebeurt zie je daardoor niet of
minder goed. Zo zie je plotseling overstekende voetgangers al gauw te laat.
Wat ook moeilijk gaat is de aandacht verdelen over
alles wat je ziet. Je moet in het verkeer op veel dingen
tegelijk letten en dat kun je niet goed meer als je
gedronken hebt.

Waarom deze norm?
Je concentreert je slechter

Wie meer dan twee glazen gedronken heeft gaat al
aantoonbaar minder goed rijden: de bochten worden ruimer genomen, het reactievermogen neemt af
en je ziet minder wat links en rechts van je gebeurt.
Je denkt echter alles nog stevig onder controle te
hebben!
Na vier á vijf glazen alcohol is de kans op een verkeersongeval twee keer groter dan wanneer je nuchter bent. Na acht á negen glazen alcohol is die kans
maar liefst zeventien keer zo groot.

Alcohol maakt suf en vermindert je concentratie. In
de praktijk blijkt dat concentratieverlies vooral
gevaarlijk is als er weinig verkeer is en je het gevoel
hebt dat er niet veel mis kan gaan.
Je denkt nog prima te kunnen rijden
Onder invloed denk je meer te kunnen en durf je
vaak meer risico te nemen. Zo denk je na een paar
glazen nog prima te kunnen rijden, misschien zelfs
nog wel beter. De werkelijkheid is anders. Je wordt
overmoedig en rijdt roekelozer, je schat situaties verkeerd in en denkt te snel (bijvoorbeeld als je wilt
inhalen): "Dat lukt me nog wel".

Wat als je teveel hebt gedronken en
toch gaat rijden?
Blaas je meer dan 0,2‰, dan mag je niet verder rijden. Als je bent betrokken bij een ongeluk, dan wordt
het nog veel vervelender. Denk daarbij aan het kwijtraken van je rijbewijs. En zelfs aan forse cel- of werkstraffen. Word je gepakt met meer dan 0,8‰ alcohol in je bloed, dan volgt een verplichte EMA-cursus (Educatieve Maatregel Alcohol). Die kost je niet
alleen drie vrije dagen, maar ook nog eens het cursusgeld van minimaal 750 euro.

Hoeveel mag je drinken als je nog moet rijden?
De beste regel is: HELEMAAL NIETS

Wetgeving
Lagere limiet voor beginnende bestuurders: 0,2 promille

Politie, Belfeld/Steyl
Tom Franssen wijkagent, Marco Bos en
Marleen Roeven.

Vanaf 1 januari 2006 gelden strengere regels voor
alcohol in het verkeer. Voor iedereen die z'n rijbewijs
heeft vanaf 30 maart 2002, of het nog gaat halen,
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Activiteitenkalender
Indien uw vereniging activiteiten organiseert die in het belang zijn voor de inwoners
van Belfeld en omstreken, dan kunt u de activiteiten doorgeven via:

Dorpskrant-Belfeld@hotmail.com
Voor extra publiciteit kan elke vereniging gebruik maken van de Informatiekiosk,
info bij Clim Vermeulen Tel. 06-55 817 576
6-7 oktober
11 oktober
23, 24 & 26
25 oktober
23&30 okt.
1 november
7 november
8 november
11 november
14 november
15 november
16 november
16 november
23 november
30 november
1 december
13 december
21 december
24 december
26 december

Kalenderactie
Herfstconcert in de Hamar
Toneelvoorstelling
Halloweentocht groep 5,6,7 en 8
Open avond s.v. De Grensstreek
Themaconcert Harmonie
St.Maarten
Bonkte Aovend
Insjeete
St.Nicolaascollecte
Vogelshow in de Hamar
Vogelshow in de Hamar
Intocht St.Nicolaas
H. mis, feestvergadering en receptie 5x11
Jubileumdag 5x11
verkoop Jubileum cd
Kerststukjes maken groep 3,4,5,6,7 en 8
Kerstconcert in de Hamar aanvang 16.00 uur
Blazen in de toren
Opluistering mis tweede kerstdag

Wij zijn op zoek naar

s.v. De Grensstreek
Malmaaszengers
Toneelver. Sjabloon
KOW

KOW
Belhamels
Belhamels
KOW
Exparka
Exparka
KOW
c.v de Belhamels
c.v de Belhamels
c.v de Belhamels
KOW
Malmaaszengers
Harmonie
Harmonie

VRIJWILLIGERS

die ons kunnen helpen met taken als

koken, tuinieren, wasverzorging of gastheer/vrouw
Wij starten medio september. Alle dagen en tijden zijn mogelijk.
Wilt u eerst meer weten? Neem dan contact op met Juliette Zanders-van de Kar
tel. 077 – 351 7733 of maai naar info@hospicevenlo.nl

www.hospicevenlo.nl
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Najaarsm

stoere boys

boogie woogie

ook dit jaar weer ve

hoe doet hij dat toch
in de touwen
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streetdance

markt 2008

eel handel

topattractie volgens velen

oude ambachten

zoals gewoonlijk weer veel entertainment
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Efkes veursjtelle.......

Bel-Arte

STICHTING

Bel-Arte is in 1987 van start gegaan, aanvankelijk onder de
naam Werkgroep Cultuur, later in 1991 als de stichting BelArte. Doel van Bel-Arte is een verbreding te geven aan het
culturele aanbod in Belfeld. Het aanbod is heel divers. Het
betreft een cultuur-educatief aanbod aan de leerlingen van de
basisschool en aan de beide vrouwengroepen,
podiumactiviteiten als muziek en theater, kunstexposities,
grootschalige evenementen en literaire activiteiten
De eerste activiteit in 1987 was een optreden van het
Maastrichts Salonorkest van André Rieu. Leuk om
je nu nog eens te realiseren dat zo’n muzikant van
wereldfaam in Belfeld te gast kon zijn. Dat geldt
evenzeer voor diverse kunstenaars die bij Bel-Arte
exposeerden waarvan je je achteraf pas realiseert
wat deze mensen zijn gaan betekenen in de kunstwereld. Ook willen we even in herinnering roepen de
expositie van kostuumontwerper Yan Tax, oud-Belfeldenaar die op landelijk niveau voor meer dan 100
films, diverse musicals en zo’n 200 toneelproducties
de kleding ontwierp ( o.a. de films Spetters, Havinck,
Daens, Koko Flanel, Eline Vere en Amsterdamned en
musicals als Fien, Willeke, Joe, De Jantjes en Cyrano).
De opening van zijn expositie werd verricht door niemand minder dan Martine Bijl.

Bel-Arte wordt bemand door 8 vrijwillig(st)ers. Een
vrij kleine groep dus, die toch in goede samenwerking een programma van formaat weet te presenteren.
Bel-Arte is daarbij steeds zoekende naar activiteiten
die aanslaan bij de mensen zonder daarbij hun doelstelling – een verbreding geven aan het cultureel
aanbod – uit het oog te verliezen. Om een beeld te
geven van wat Bel-Arte nu eigenlijk allemaal doet
kan het beste een overzicht worden gegeven van de
activiteiten voor het komende seizoen.

PROGRAMMAPRESENTATIE
Tijdens de Najaarsmarkt op 14 september heeft BelArte haar programma gepresenteerd.

V

ertelfestival “Venlo vertelt…

Op zondag, 31 augustus werd er onder de bomen
van het prachtige Auxiliatrixpark voor kinderen van 4
– 12 jaar en hun ouders een vertelfestival gehouden.

S

cholenprojecten.

bezoek vrouwengroep aan de
beeldententoonstelling in het
auxiliatrixpark

Voorbije maanden werden voor de kinderen van
groep 8 respectievelijk groep 6 twee projecten aangeboden, te weten “Belfeld in de oorlogsjaren” en
“Het Belfeld van onze ouders”. Alhoewel deze pro-
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jecten erg geslaagd waren, moet op dit moment nog
overleg met b.s. Kom.Mijn plaats vinden of deze ook
in het komende schooljaar een vervolg zullen krijgen.

W

interconcerten.

De organisatie van de winterconcerten in een gouden greep gebleken. Vandaar dat dit seizoen al voor
de 3e keer hieraan een vervolg wordt gegeven. In de
maanden oktober t.m. maart is er elke 1e zondag van
de maand van 15.00 – 17.00 uur een concert in D’n
Herberg.
Het programma hiervoor is als volgt:
5/10 Big Band Noord-Limburg. Big Bang jazz.
2/11 “Blue Dew”, met Blue Grass en Ierse folk. Het
optreden van Blue is een reis door de
geschiedenis van het oude Ierland dat zich uit
in hun theaterprogramma’s “The Long Yourney Home”, “Roasted Barley”, “Little Whisky
Chil” en “Tales for The Ever-Young”.
7/12 Het Trio Brune Deneckere, een muzikaal fenomeen uit het Belgische Gent. Een trio met
country-achtige Nashville.
4/1 “Hillock” Een mix van country, folk en americana.
1/2

“Take a seat” Schitterende covers van een
orkest met een hoog Belfeld-gehalte.
“No angry young man”Belgische singersongwriters met zachte multivocale arrangementen. Een groep die je diep weet te raken.

1/3

verhaalkeuken in de
herberg

E

dukatief Vrouwenproject.

Dit is een programma voor de leden van de beide
vrouwengroepen in Belfeld waarbij ze kunnen kiezen uit 6 activiteiten, waarbij ze minimaal aan 3 activiteiten moeten deelnemen, maar dit kunnen uitbreiden tot 4, 5 of 6.
In het komende seizoen is dit programma
als volgt:
1/10 Raiz di Polon. Optreden van een Kaapverdische dans- en muziekgroep in het CK Theater
Roermond.
….

16/12 Vertelavond met 4 vertelsters van de Vertelkring Bis-Bis uit Roermond.
….

V

erhaalkeuken.

Dit is een echte succesformule gebleken. In de periode oktober t.m. april staat er vanaf 10.00 uur in D’n
Herberg een panel van 8 mensen - schrijvers, journalisten, dichters, acteurs – gereed om verhalen voor
te lezen uit de wereldliteratuur. Bij binnenkomst staat
er een koffiebuffetje gereed met wat lekkers er bij
en daarna is het gewoon genieten. Even de sleur
doorbreken. Na afloop is de soep gereed die tijdens
Verhaalkeuken is klaar gemaakt.

Een vrije keuze uit de serie Winterconcerten.

Workshop “met vilt werken” door Jacqueline
van Duren.

april Bezoek aan het atelier van de kunstenares
Anja van Rijen in Tegelen.
juni

Bezoek aan de beeldenexpositie in het Auxiliatrixpark.

Met dit programma hoopt Bel-Arte
haar steentje bij te dragen aan een leuk en
leefbaar Belfeld.
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Een ‘Stads-park’

IN BELVEND

De stichting Brookkank zet zich in om een parkachtige recreatie
en wandelgebied te creëren,
in het gebied gelegen tussen de Boxhoverweg en de
Hoverheideweg en ten westen van de A73. In de realisatie willen
wij graag in een breed verband samenwerken met de diverse
verenigingen, dorpsraad, task force, sponsoren en instanties.
Wij willen graag een aantal ideeën en gedachtes met U delen.

“ut Superke”
De herbouw van deze historische boerderij komt nu
nadrukkelijk in het zicht.
Woonservice Urbanus wil als bouwheer optreden bij
de herbouw. Stichting Daelzicht, wil een dagbestedingproject gaan uitvoeren in dit gebouw. De stichting Belfelds museum is bereid het gebouw en de
daaraan verbonden subsidie over te dragen aan
stichting Brookkank.
De gemeente Venlo is bereid om haar medewerking
te geven aan de noodzakelijke bestemmingsplan wijziging. Wij zijn nu in gesprek over de sponsoring van
bouwmaterialen en zitten in de afrondende gesprekken inzake de grondverwerving. Knelpunten zijn nog
de kosten van de infrastructuur (parkeerplaatsen en
nutsvoorzieningen).
De groenaankleding rondom het gebouw wordt
ingebracht bij Dorpen in het Groen.

Onderdak
Het zou fijn zijn als in de directe omgeving van ut
Superke een gelegenheid was om even te kunnen
verpozen beschut tegen zon en regen, er is nog geen
keuze gemaakt maar te denken valt aan dit soort
ideeën.

Banken / Picknicken
Deze picknickset die een mooi plaatsje dicht bij ut
Superke verdient, kent vele mogelijkheden. In het
midden een activiteit die van alle zijden goed gevolgd
kan worden, dat zouden kunnen zijn Jeu de Boules,
Schaken of Dammen. Draaiende zitgedeeltes waardoor mensen met hulpmiddelen ook mee aan de
tafel
kunnen
genieten. Voor dit
ontwerp van kunstenaars collectief
Fadee “Het Kompas” hebben wij
de
Rabobank
bereid gevonden
om te sponsoren.
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Bewegingstoestellen
Door in dit soort toestellen een juiste keuze te maken
kunnen meerdere gebruikers groepen deze toestellen benutten. De een voor te spelen en de ander als
opwarmoefening voor zijn dagelijkse beweging.

Schuilhutten
Twee van deze degelijke houten hutten zijn we voornemens te plaatsen.
Weet U een leuke locatie in het gebied gelegen tussen Boxhoverweg en Hoverheideweg laat het ons
weten.

Speeltoestel
In Brookkank is ook een uitdagend speeltoestel
nodig. In het kader van een uitwisseling programma
met jeugdigen stelt een firma dit speeltoestel ter
beschikking.
Samen met het kerkbestuur Sint Urbanus en de jongerengroep Crossraods zetten we ons in om dit toestel in 2010 naar Belfeld te halen.

Groeninrichting
Een grote verscheidenheid aan bomen en heesters
zal kenmerkend zijn voor de inrichting van dit gebied.
Deze verscheidenheid moet versterkt en uitgebreid
worden. Dit kan gebeuren door het aanbrengen van
hagen en speelgroen. Inmiddels doen we mee met
het provinciale proefproject “Dorpen in het Groen”.

Picknickset
Deze zitgroep gesponsord door een Cana hondensport is nu aanbesteed.
Voor deze bank zoeken wij nog een leuke plek.
Heeft U een leuke plek in gedachte, geef ons een
tip.

Tips en ideeën
kunt U sturen naar:
brookkkank@hotmail.com
of doorgeven op 077-4752890
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N

Nieuwsflitsen

Een rubriek waarin in het kort gebeurtenissen uit het
dorp aan u worden voorgesteld en waarin mensen op
artikelen uit een vorige krant kunnen reageren.

❈

Religieus erfgoed.
Ook in Belfeld bestaat behoefte om aan de daar aanwezige kruisen, kapellen en andere religieuze beelden structureel aandacht te besteden. De onderhoudstoestand en de omgeving van
een aantal objecten laat in de ogen van de heemkundevereniging nogal te wensen over. Alles bij elkaar gaat het in Belfeld om circa 15 religieuze objecten. Op
initiatief van de heer Wim van Diepen bestaat het voornemen om als onderdeel van de heemkundevereniging Maas en Swalmdal ook voor het dorp Belfeld
een werkgroep kruisen en kapellen in het leven te roepen. Uiteraard kan dit niet
zonder de steun en medewerking van een aantal helpende handen.
Hebt u interesse om mee te helpen deze nieuwe werkgroep ( in oprichting)
vorm te geven? Meldt u dan aan bij Wim van Diepen, Pr. Christinastraat 16,
5951 BD Belfeld, tel. 077-4751987, wimvandiepen@home.nl.

❈

De gemeente Venlo heeft een bedrag beschikbaar voor
jongereninitiatieven. Van dat bedrag blijft jaarlijks geld over. Hebt u interesse
neem dan contact op met de dorpsraad.
Een voorbeeld: Aan het begin van het jaar is via deze regeling een animatiefilm
gerealiseerd: DE TRIP VAN JIP. Aan het tot stand komen hebben zo’n 100 jongeren meegewerkt.
De film staat op DVD.
Neem contact op met de medewerkers van Jip Venlo Begijnegang 4 in Venlo. 077-3266450
www.jipvenlo.nl.

❈

Het KOW zoekt leiding!!! Al 44 jaar organiseert het KOW gedurende het schooljaar activiteiten
voor de Belfeldse kinderen.We zijn op zoek naar mensen die het ook leuk vinden om een aantal
keren per jaar mee te helpen als leiding bij activiteiten en/of zelf een activiteit mee te organiseren. Opgeven kan via kow@schroembgens.nl met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.

❈ Op 24 februari 2008 heeft de
eerwaarde zuster Agamunda ( Maria Geurts) haar
100e verjaardag mogen vieren.Voor deze mijlpaal is een
passende herinnering aan
deze mooie dag neergezet
in de vorm van een bank
nabij het Groene Kruisgebouw aan de
Industriestraat.
Op de bank
is een
inscriptie
aangebracht met
haar naam.
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❈

De dorpsraad steekt de vrijwilligersavond in een ander jasje. Het leek ons leuk om met iets
nieuws te komen; een soort Nieuwjaarstreffen met de uitreiking van de Good Gedaon en
eventueel de erespeld van de gemeente Venlo. U hoort nog van ons!

❈

De dorpsraad heeft de jeugdstimuleringsprijs voor 2008 toegekend aan volleybalclub
BVC Holyoke. De prijs werd uitgereikt aan holyoke tijdens de receptie van de vereniging op zaterdag 7 juni 2008.Het afgelopen seizoen kende Holyoke 3 kampioenen:
dames 1, Meisjes B1 en Nivo 5.2. Vicevoorzitter Jo Peeters sprak van een teamprestatie waar de club trots op kan
zijn. Holyoke ontving een oorkonde en een geldbedrag. De
volleybalclub is niet alleen betrokken bij de jeugd, de jeugd is ook betrokken bij Holyoke. Het is opvallend hoeveel jongeren binnen de club vrijwilligerswerk verrichten.
De dorpsraad wil met de jeugdstimuleringsprijs prestaties van jeugdige sporters onder de aandacht
brengen.

❈

De dorpsraad vindt het jammer dat het filiaal van de Rabobank in Belfeld gesloten is. Ons bereikte het
verzoek om in ieder geval de enveloppen van de Rabobank voor Venlo van een antwoordnummer te
voorzien zodat vooral de ouderen die hier veel gebruik van maken geen porto hoeven te betalen.
Inmiddels heeft Belfeld een dependance van de SNS-bank. Wellicht een oplossing.

❈

Nieuws van de BIBLIOTHEEK BELFELD.
Voorlezen…. in de bibliotheek.
Iedere woensdagmiddag kunnen kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar terecht in de bibliotheek. Er wordt
voorgelezen uit mooie en vaak ontroerende prenten boeken. BEGIN OM 14.30 . Ouders mogen meekomen. Tijdens de vakantie ervalt deze actie.
Een nieuw product voor leesclubs: LEESKISTEN.
Leesclubs die een “Leeskist” bestellen ontvangen een compleet pakket. In een leeskist zitten 10 exemplaren van een titel, inclusief uitgebreide informatie over het boek en de auteur. U kunt de leeskisten
reserveren en daarna afhalen.
De kosten zijn 15 euro voor 6 weken.
MEER NIEUWS OVER DE BIBLIOTHEEK IN ’T DECEMBERNUMMER

❈

DE STICHTING BROOKKANK heeft in samenwerking met gemeente Venlo
De Dorpsraad en het IKL een thema-avond over
DORPEN in het GROEN gehouden. Mocht u
over dit belangrijke onderwerp nog ideeën hebben mail ze dan naar brookkank@hotmail.com.

❈

Inmiddels wordt er hard gewerkt om de entree
van het dorp te verfraaien. De officiële opening
van het vernieuwde plein is begin oktober.
Tot zover voor deze keer
Redactie Dorpskrant

Heeft u ook iets voor de rubriek nieuwsflitsen mail dit dan naar:
dorpskrant-belfeld@hotmail.com
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COLOFON
Dorpskrant Belfeld
wordt uitgegeven onder
verantwoordelijkheid van
de Dorpsraad Belfeld
Het servicepunt Stadsbeheer van Gemeente Venlo
is bereikbaar tussen 08.30 uur en 16.30 uur
U kunt voor onderstaande zaken gratis bellen met 0800-376 23 45
of mailen naar servicepunt@venlo.nl
■ Groenvoorzieningen
■ Reiniging
■ Onderhoud wegen/straten
■ Straatverlichting
■ Honden(poep) overlast
■ Ongedierte bestrijding
■ Leefmilieuzaken
■ Heroïnespuiten
■ Gladheidbestrijding
■ Rioolverstopping
(na 16.00 uur en in het weekend kunt u contact opnemen
met een rioolontstoppingsbedrijf)
Informatielijn Sociale zaken 359 61 63
Elke werkdag van 9.00 uur – 17.00 uur
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 320 96 00
CIZ voor al uw aanvragen over Zorg, Wonen en WWG
Bedrijven contactpunt 359 67 80
Burgerzaken is in Venlo en Tegelen bovendien geopend
op donderdag van 17.00 uur – 20.00 uur, behalve voor aangiften stand,
vestiging uit het buitenland en aanvragen naturalisatie.
Wijkgerichte aanpak 359 62 46
Overlast drugs 0900 8844
Alarmnummer (spoedeisend),
ambulance; brandweer; politie 112
Politie (niet spoedeisend) 0900 8844
Tom.Franssen@Limburg-Noord.politie.nl
Gehandicaptenraad 463 38 85
De WegWijZer 0900 - 20 25 180 (toets 1)
voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg
Website: www.wegwijzerloket.nl
Stichting Wel.kom 077 - 326 66 66
Actief op het brede terrein van welzijn, activering, kinderopvang,
peuterspeelzaalwerk, natuur en milieueducatie
Postbus 656, 5900 AR Venlo
Website: www.welkom.nl
Dorpsraad Belfeld: dorpsraadbelfeld@hotmail.com
Voor meer gegevens verwijzen wij u naar
de gemeentelijke informatiepagina in het E3 Journaal
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Dorpskrant Belfeld,
Postbus 4023, 5950 AA BELFELD
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Redactie:
Ria van den Beucken
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