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Beste dorpsbewoners
Je kunt wel merken dat we het einde van het
jaar naderen. Het is net 4 uur geweest en het
licht moet al aan. Gelukkig komen de feestdagen er aan. Veel huiselijke gezelligheid en
intieme verlichting met kaarsjes.
De laatste krant van 2008 staat weer vol
wetenswaardigheden zoals altijd. Natuurlijk
onze vaste rubrieken,maar ook een uitgebreid artikel over de koormuziek in Belfeld
en over het religieus erfgoed in onze eigen
Urbanuskerk.
De tijd rond Kerstmis is niet alleen een feest
van kerstboom, kadootjes en lekker eten
,maar ook een feest van bezinning.
In onze consumptiemaatschappij is het wel
eens goed stil te staan bij de kernwaarden
van ons bestaan.
Op ons mailadres dorpskrant-belfeld@hotmail.com (met kleine letters) komen wel
eens reacties binnen. Zo ook een uitgebreide
reactie op de vorige column van Harie over
katten. Een column is een stukje dat prikkelend hoort te zijn, met een lach en een traan.
Ook is een column nooit helemaal anoniem.
Bijna iedereen in Belfeld weet wie Harie is.
Het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest
van onze columnist om aan te zetten tot kattenhaat.
De nieuwe wijkagent is: Carlo Receveur per
mail: carlo.receveur@limburg-noord.politie.nl
Hij stelt zich in de volgende krant aan u voor.
Op onze oproep voor een journalist heeft
een jeugdig persoon zich aangemeld. Helaas
weten we geen adres en telefoonnummer
meer. Wil je je nog een keer aanmelden maar
dan op ons e-mailadres. Overigens kunnen
we ook nog volwassen redactieleden gebruiken.
Graag tot ziens op het nieuwjaarstreffen van
de dorpsraad.
Rest ons u allen heel ﬁjne feestdagen
toe te wensen, een goed uiteinde
en een voorspoedig 2009
Namens de redactie,
Brigit Windhausen-Suilen
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Wae Wet Woë
Oplossing foto dorpskrant oktober 2008
Junior: sportdag ringgooien kom.mijn
Senior: Prins Jan Naus & hofnar Jan Janssen
samen met echtpaar van der Voort.
De winnaars van oktober 2008 zijn:
Junior: geen oplossingen binnen gekregen!!!
Senior: mevr Peeters, Willem 1 straat 4
Te winnen

Junior: Cadeaubon twv. € 5,- te besteden bij Hoezen
Senior: Bloemenbon twv. € 10,- te besteden bij Colbers
Nieuwe opgave:

Junior

(kinderen tot 10 jaar)

Wae wet wae!
Senior:

Vanaf 10 jaar


OPLOSSING JUNIOR DECEMBER 2008
inleveren voor 15 februari 2009

OPLOSSING senior DECEMBER 2008
inleveren voor 15 februari 2009

(Naam enz.)

(Naam enz.)

Inzender: naam/adres/telefoon

Inzender: naam/adres/telefoon

Inleveradres

Lea Simons,
Pr.Hendrikst
raat 19
Brigit Windh
ausen, Emm
astraat 6
Har Schreurs
, Leygraaf 56
Hans Verveg
aert, Schepe
nstraat 12
Ria van de Be
ucken, Elshou
tweg 15
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Bedevaartplaats Belfeld.
J

a, beste mensen u heeft niets aan de ogen en u hoeft nog geen nieuwe bril te gaan
halen al is dit jaar natuurlijk hiervoor wel de ideale gelegenheid. Belfeld was in 1842 een
heel bekend bedevaartsoord van de H. Leonardus. Deze verering hield aan tot 1918 toen
de belangstelling terug liep. Deze verering van de Heilige Leonardus kwam naar buiten
toen we aan het spitten waren in het kerkelijk erfgoed. Te voet, met paard en kar en zelfs
met de trein kwamen de bedevaartgangers naar Belfeld. Toen stopte de trein nog in Belfeld
schijnbaar; hierna stopte hij nog wel eens in Belfeld. Ook voor een Heilige namelijk. Sint
Nicolaas had het voorrecht dat de trein voor hem stopte in Belfeld. Wat moeten de caféhouders toen gouden tijden beleefd hebben met zo vele dorstige bedevaartgangers.
De kerk bezit een botreliek van St. Leonardus geschonken
in 1842 door de eerste pastoor N.S.Sleurs afkomstig uit
Velden. Deze pastoor stichtte ook voor een selecte groep
de Derde Orde van st. Franciscus. Die van wijd en zijd
leden trok. Bij bemiddeling van de bisschop Paredis werd
bij Paus Gregorius de 16de bereikt dat er een volle aﬂaat
was te bekrijgen voor alle gelovigen , die na een waardige
biecht en communie de kerk van Belfeld zochten onder
het octaaf van de H. Leonardus. Men kan de aﬂaten zien
als spaarpunten voor de hemel. Zo veel te meer aﬂaten zo
veel te meer kans dat men in de hemel kwam. De Heilige
Leonardus was de patroon van de gevangenen en werd
vooral bekend als genezer van de reumatiek. De heilige
Lindert zoals Leonardus in Belfeld werd genoemd was een
zegen voor de toch al niet rijke parochie. Op 6 november
kwam jaarlijks een processie vanuit Venlo naar Lindert. Er
was niet alleen feest in de kerk maar in de hele parochie
zodat het wel een kermis leek. St. Lindert was een zegen
ook voor de penningmeester van de parochie. Er werden
wat kaarsen aangestookt bij de heilige.
Na verloop van tijd nam de toeloop echter af. De kerk had
nogal wat achterstallig onderhoud en er moesten de nodige reparatie’s uitgevoerd worden.. De bedevaartgangers
werden node gemist. Dan is een vindingrijke koster letterlijk en ﬁguurlijk geld waard. Via de sacristie bevestigde
hij een draadje aan de ketting van de Heilige Leonardus.
Als er genoeg aanbidders waren dan zagen die op een gegeven moment de ketting op en
neer gaan, een teken dat hun gebed aanhoord werd. Maar ook dit was geen eeuwig leven
beschoren en aangezien eerlijkheid nog steeds het langste duurt werd dit Belfelds wonder
ontmaskerd.
Maar het is nu wel duidelijk waar we het aan te danken hebben dat er zo veel van de Heilige Leonardus in de kerk aanwezig is.
Harie
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Dorpskrant op locatie bij.........

Sint Urbanuskerk
Het jaar 2008 is uitgeroepen tot het jaar van
het religieus erfgoed. Het motto is:

Geef religieus erfgoed een toekomst!
Kerken, synagogen, abdijen,
kloosters, begraafplaatsen;
de verscheidenheid aan religieus erfgoed is groot in
Nederland. Het staat echter
onder zware druk vanwege
verminderd kerkbezoek en
ontkerkelijking in het algemeen. De gebouwen hebben vaak een grote culturele
waarde, zijn landschapsbepalend en voor veel mensen
heeft het ook emotionele
waarde. Kerkgebouwen worden afgebroken,
maken plaats voor een parkeergarage of appartementengebouw, soms krijgt het erfgoed
een prachtige herbestemming zoals in Venlo bij
Domani en het Hospice.
Reden voor de redactie van de dorpskrant
eens te kijken hoe het staat met het religieus
erfgoed in de Urbanuskerk te Belfeld.
De na-oorlogse Sint Urbanuskerk is gebouwd
naar een ontwerp van de architect Stephan
Dings uit Beek . Het is een ontwerp in Basilicastijl. De eerste aanbesteding vond plaats
op 3 december 1949, maar het ministerie van
wederopbouw en volkshuisvesting verleende

pas op 28 december 1949 toestemming voor de
daadwerkelijke bouwwerkzaamheden. De eerste
steenlegging vond plaats op 1 juli 1950. Op deze
steen staat te lezen anno domini 1950.Op de
achterkant van deze steen bevindt zich een holte
met een loden koker met oorkonde. Ruim een
jaar later op 15 augustus op het feest van Maria ten hemelopneming vond de ofﬁciële inzegening plaats. De toren werd pas in 1958 gebouwd
en voltooid op 25 februari 1959. Op 5 april 1964
werd de kerk geconsacreerd door Mgr. Moors.
Voor dit artikel beperken we ons tot het interieur.
De bouwgeschiedenis is uitgebreid beschreven
in diverse publicaties, zie hiervoor het colofon.
Een belangrijk deel van het huidige kerkinterieur
is afkomstig van de oude dorpskerk aan de Urbanusstraat. Voordat het gebouw door artillerievuur
verwoest werd wist men het grootste deel van
het kerkinterieur in veiligheid te brengen.
De doopvont, de wijwaterbekkens, het houtgesneden retabel van het hoogaltaar met panelen,
de kruisweg, de beelden en het antieke kruis boven het zijaltaar van de dagkapel zijn afkomstig
uit de oude kerk.
We maken een kleine wandeling door de kerk en
komen dan tegen…..

ORGEL.
Bij binnenkomst is er boven ons het oksaal met plaats voor orgel en zangkoor. Het orgel is in 1963 geplaatst door de gebroeders Vermeulen uit Weert. Het is voorzien van
twee manualen (handklavier ) en 19 stemmen. Op dit moment wordt er o.a. door een
aantal vrijwilligers gewerkt aan een lift voor de leden van het zangkoor. Een aantal van
hun zijn al wat ouder en kunnen moeilijk de trap op. Men hoopt de werkzaamheden
voor de kerst afgerond te hebben.
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DOOPKAPEL
Links van de ingang vinden we de doopkapel. Deze is bij de verbouwing in 2000 vernieuwd. In het oog springt daarbij de nieuwe vloer waarbij het hoogteverschil en de trappen t.o.v. het verleden zijn verdwenen. Het was vroeger gebruikelijk de vloer van
de doopkapel drie treden lager dan de kerk aan te brengen. Dit
was een verwijzing naar de doop in de Jordaan van Christus door
Johannes de Doper, Christus daalde daarbij af in de Jordaan. In
2000 is dit veranderd, er kwam een nieuwe stervormige vloer
en de mooie doopvont op hardstenen voet en met geelkoperen
deksel nog stammend uit de oude kerk werd gelijkvloers geplaatst. Het geelkoperen deksel was tijdens de tweede wereldoorlog door granaatscherven beschadigd. Gelukkig kon deze bij
het jubileum in 2000 als parochiegeschenk worden gerestaureerd.
Na de restauratie zijn de beschadigingen nog steeds optisch waarneembaar. Tenslotte verwijst dit gegeven naar
de verwoestingen in de oude kerk ten tijde van de oorlog. In de kapel staat verder een hardstenen Mariabeeld
en een beeld van de H. Theresia van Lisieux.

MARIAKAPEL
Rechts van de ingang vinden we de Mariakapel
met
hierin
een
replica
van
het beeld van het Mariabeeld uit het
kapelletje van Geloo. Verdere informatie is te vinden
op een plaquette bij de ingang van de kapel.
In de devotiekapel van Maria bevindt zich een glas
in lood raam van de H. Leonardus. Deze Ramen
zijn gemaakt naar een ontwerp van Guus Hendrix
uit 1970. Ze zijn modern van vormgeving en
niet ingebrand. Ze bestaan uit stukken gekleurd
antiek glas.

WIJWATERBAKKEN
Bij binnenkomst staan
links en rechts twee
hardstenen wijwaterbekkens uit 1912.
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GLAS IN LOOD RAMEN.
Doordat we niet over een nacht ijs wilden gaan wat betreft de
glas in lood ramen hebben we contact gezocht met Lei Reihs.
Lei is een bekend en begenadigd ontwerper en glazenier en
heeft de twee ramen achter het altaar op zijn naam staan.
De ramen opzij in de kerk waren eigenlijk bestemd voor de
waterstaatskerk aan de Maas. Ze werden in 1942 ontworpen
Jan Dijker en vervaardigd in Atelier Sint Marcus in Swalmen.
Men vond het risico te groot om ze in de kerk te plaatsen.
Zodoende werden ze met krat en al in de grond gestopt. De
openingen voor de ramen in de nieuwe kerk waren echter te
groot. Zodoende werd er opzij en van onderen een rand aan
de glas in lood ramen toegevoegd. Dit gebeurde in het atelier
van Flos door Frans Rievers. In 1951 werden deze ramen
geplaatst. Het zijn 9 gebrandschilderde ramen. De glas in lood
ramen achter het altaar werden door Lei Reihs ontworpen naar
aanleiding van het 25 jarig priesterfeest van pastoor Stevens
in 1964. Beide ramen hebben iets met de offerande te maken,
zoals het offer van Abraham, regen van manna, en het slaan
van water uit de rots door Mozes. Lei ergert zich op de dag van
vandaag nog aan de kwaliteit van de verf,die gebruikt is voor
deze ramen. De vroegere verﬂeverancier Regout ging failliet
en werd opgekocht door een Engelse ﬁrma.
De door hun geleverde verf was van mindere kwaliteit. Er
zaten met te weinig metaaloxiden. In. Bij het inbranden ( 600
graden) drongen de kleuren daardoor onvoldoende in het glas
waardoor ze konden worden aangetast door de zuren van de
menselijke ademhaling.Lei hoopt dat ze eens gerestaureerd
worden ook omdat dit de eerste ramen waren die hij voor
een kerk maakte. Na deze volgden er nog velen, momenteel
is hij bezig met het ontwerpen van ramen voor de kerk in
Bocholtz.

DE KRUISWEG
Deze kruisweg uit 1903 is
eveneens afkomstig uit de
oude kerk. De afbeeldingen
zijn op koper geschilderd.
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HET HOOFDALTAAR.
Het natuurstenen sacramentsaltaar dateert
uit het begin van de 20e. Eeuw. Het marmer
van het altaar en de zijaltaren is afkomstig
van steenhouwerij Latiers. Het retabel is
houtgesneden.ca 1915. Boven het tabernakel
een houten gesneden expositietroon

BEELDEN IN DE KERK.
Een aantal beelden zijn van gips vervaardigd en
beschilderd. Ze waren eerst wit en zijn beschilderd door Wiel Timmermans.
Op het priesterkoor staan de beelden van het H.
Hart en O.L. Vrouw. Er zijn nog diverse andere
beelden in de kerk, van diverse uitvoering en waarde. Achterin de kerk bevindt zich een plattegrond
van de positionering van de diverse beelden.
In de dagkapel staat een tabernakel voor het
bewaren van de geconsacreerde hosties. Het
is gemaakt van opaline ( blank glas dat met een
dunne laag melkglas bedekt is waarin schilderingen in aangebracht kunnen worden) voorstellend het Lam Gods met de zeven ogen die kijken
naar het boek met de zeven zegels. Aan de zijkant o.a. een voorstelling van kelk en hostie.
Natuurlijk zijn er nog veel meer kunstschatten in de kerk aanwezig ,die niet dagelijks te
zien zijn en/ of gebruikt worden.
Lang niet alle voorwerpen zijn goed beschreven
en gedocumenteerd. Misschien een goed idee
om hier eens wat mee te doen.

met 4 kolommen. Aan weerszijden twee reliëfvoorstellingen;
het ene stelt voor de Goede
Herder en het andere de barmhartige Samaritaan. Op de
achterkant zijn twee geschilderde panelen op doek van
Albin Windhausen voorstellend de Hof van Olijven en de
geseling van Christus.
Deze panelen kunnen gedraaid foto 5 worden en bedekken gedurende de Advent en
Vastentijd de houtgesneden tabernakelstukken.
Rechts van het priesterkoor staat een
handgesmede ijzeren 7 armige kandelaar
vervaardigd door Jos Simons.

COLOFON:
Parochiegids St. Urbanusparochie Belfeld.d.d.
Belfeld :Van eeuwwisseling naar eeuwwisseling
juni 1992 ISBN 90-9005428-6
40 jaar parochie Pastoor Th.W.J. Driessen Belfeld 1971
De Venlose kerken, een hedendaagse impressie
door Koos Berghs en Ton Desar
ISBN 978-90-77579-24-4
Diverse krantenknipsels.
Websites:
www.skkn.nl
www.kerkgebouwen-in-limburg.nl
www.religieuserfgoed.nl/boeken.aspx
www.glasmalerei-ev.de./p_kirche.nl.
php?knummer=kirche47 ( glas in lood ramen)
www.bijbelencultuur.nl
Met dank aan :
Bisdom Roermond de heer drs P te Poel,
Drs Miriam Windhausen kunsthistoricus.
Twan Ernst heemkundevereniging
Maas en Swalmdal.

We hopen dat u in de toekomst met andere ogen
de voorwerpen in de kerk bekijkt en denkt : het
is toch alleszins de moeite waard.
Har Schreurs
Brigit Windhausen-Suilen.
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Wethouder op locatie
Op 29 oktober heeft wethouder Twan Beurskens een bezoek gebracht aan de Belfeldse begraafplaats.
Een groep vrijwilligers verricht daar al 15 jaar allerlei werkzaamheden en zorgt ervoor dat het kerkhof
er netjes opgeruimd uitziet. Door dit vrijwilligerswerk bespaart de gemeente heel veel geld.
Thijs Coppes, de beheerder van de begraafplaats, gaf tekst en uitleg op de vragen die hem gesteld
werden. Zo werd er o.a. geklaagd over de accommodatie, waar de vrijwilligers hun kopje kofﬁe konden drinken, na gedane arbeid. De wethouder vond eigenlijk ook wel dat er een fatsoenlijke accommodatie bij mocht komen en laat dat onderzoeken bij de gemeente. Het is ook eigenlijk te gek voor
woorden dat ze eerst de materialen naar buiten moeten sjouwen, om binnen hun versnapering te
kunnen nuttigen. Vanuit een andere hoek werd de wens geuit om op de begraafplaats een toilet te
plaatsen. Zeker tijdens begrafenissen kan dit van pas komen.
Na de rondleiding op het kerkhof is het hele gezelschap naar Den Herberg gegaan, waar hun een gezellige middag werd aangeboden voor het vele werk dat ze verricht hebben. De vrijwilligers hebben
het zeer op prijs gesteld dat de wethouder zelf is geweest en vooral dat er eindelijk eens geluisterd is.
Kerkhofploeg hartelijk bedankt.
Mochten er na dit lezen mensen zich aangesproken voelen om het team te komen versterken,
kunnen zich bij het bestuur van de seniorenvereniging melden.

Nieuws van Stichting “Weej veur Uch”
Beste mensen,
Zoals jullie nog wel zullen weten organiseerde de Stichting “Weej veur Uch’ in 2005 en
2007 een artiestenweekeinde waarvan de opbrengsten geheel ten goede kwamen aan de
jeugdafdelingen van Belfeldse verenigingen, te weten jeugdcarnaval en jeugdharmonie.
Volgens het tweejaarlijks ritme dat zodoende ontstond zou er in 2009 dus weer zo’n
weekeinde moeten gaan plaats vinden. Dit weekeinde zal helaas geen doorgang vinden.
De Stichting “Weej veur Uch” heeft namelijk vernomen dat er in 2009 in Belfeld heel
veel grote evenementen plaats vinden en wil daar niet nog een grote activiteit bovenop
stapelen, want iedereen kan zijn geld maar een keer uitgeven. Verder was het door
diverse dataplanningen van verschillende instanties ook moeilijk om de juiste artiesten op
de juiste data vast te leggen.
Weej veur Uch zal in de toekomst nog van zich laten horen hoe een en ander verder gaat.
Verder wil de Stichting vanaf deze plaats aan iedereen Fijne Kerstdagen en een gelukkig
en gezond 2009 toewensen.
Tot ziens.
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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:

E-mail: dorpskrant-belfeld@hotmail.com
Voor extra publiciteit kan elke vereniging in de toekomst weer gebruik maken
van de Informatiekiosk, info bij Clim Vermeulen Tel. 06-55817576

2008
20
21
24
25
26
28
30

december
december
december
december
december
december
december

Kerstviering senioren in de hamar
Kerstconcert in de Hamar aanvang 16.00 u
Blazen in de toren
Heilige mis eerste kerstdag
Opluistering mis tweede kerstdag
Kerstmixtoernooi in de Hamar
Kindertafeltennistoernooi ’t Belke in de hamar

Malmaaszengers
Harmonie
Dameskoor Animo
Harmonie
Holyoke

Nieuwjaarsconcert in de Hamar
Winterconcert met “Hillock”in de Herberg 15.00 u
Nieuwjaarstreffen in de Hamar
Prinsenmatinee
Verhaalkeuken in de Herberg om 10.00 u
Spruutjesmatinee
Verhaalkeuken in de Herberg om 15.00 u
Workshop “werken met vilt” om 9.00 u
Verhaalkeuken in de Herberg om 10.00 u
Sleuteloverdracht
Vastelaovesmis st. urbanuskerk
Receptie prins
Boerebal
Optocht
Duipe & duipbal
Klumpkesbal
Winterconcert “No angry Young man” in de Herberg 15.00 u
Hobbyexpo in de Hamar
Verhaalkeuken in de Herberg om 10.00 u
Atelierbezoek kunstenares Anja v. Rijen
Verhaalkeuken in de Herberg om 10.00
Moederdagmis in st. Urbanuskerk

Kunst Na Arbeid
Bel Arte
Dorpsraad
Belhamels
Bel Arte
Belhamels
Bel Arte
Vrouwenbeweging Belfeld
Bel Arte
Belhamels
Belhamels
Belhamels
Belhamels
Belhamels
Belhamels
Belhamels
Bel Arte
com. Hobbyexpo
Bel Arte
Vrouwenbeweging Belfeld
Bel Arte
Kunst Na Arbeid

2009
4
4
11
25
27
1
1
11
24
14

januari
januari
januari
januari
januari
februari
februari
februari
februari
februari
februari

21
22
23
24
1
29
31
9
28
9

februari
februari
februari
februari
maart
maart
maart
april
april
mei
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De Zonnebloem

AED’s voor Belfeld

Beste mensen van Belfeld
Er zijn plannen om de afdeling Belfeld
Zonnebloem nieuw leven in te blazen! Maar
daarvoor hebben wij U nodig! Als onze gast of
als vrijwilliger.
De Zonnebloem organiseert voor onze gasten o.a.:

 Bezoek aan huis door een vrijwilliger,






voor een praatje, wandeling etc.
Dagboottochten
Winkelochtend
Theatermiddag in De Maaspoort
Regio-vakantie-week
En eventueel nog andere activiteiten,
samen met andere afdelingen.

Behoort U tot die mensen, die door ziekte, handicap of door gevorderde leeftijd lichamelijke
beperkingen heeft of moeite heeft om daardoor
aan het sociale leven deel te nemen, dan kunt U
contact met ons opnemen, zodat wij weten of er
genoeg animo is in Belfeld!!
Ook de mensen die zich graag als vrijwilliger zo
nu en dan willen inzetten voor
deze doelgroep, verzoeken wij contact met ons
op te nemen.
Hopende op veel reacties,
met vriendelijke groet.
namens afd. Zonnebloem Regio Venlo:
Dhr. Karel Bloemen
Dhr. Koen Dötsch
Mevr. Nellie Willemsen

Tel: 0773736011.
Tel: 0774751292.
Tel: 0774751803.

Installatie, instructie en onderhoud door het
Belfeldse Rode Kruis
Begin 2009 wordt dankzij sponsoring en vooral de welwillende medewerking van enige
ondernemers en particulieren in Belfeld het
aantal AED’s in Belfeld fors uitgebreid.
Een AED (een Automatische Externe
Deﬁbrillator) is een
apparaat dat bij een
hartstilstand
een
levensreddende
elektrische schok kan
toedienen.
Omdat
op zo’n moment
de omstanders vaak
panisch
reageren
is de AED zo ontworpen dat het apparaat, als het is ingeschakeld, de regie overneemt. Het vertelt
de hulpverlener precies wat hij of zij moet
doen en controleert ook.
Naast het gebruik van de AED moet er
natuurlijk ook gereanimeerd worden! Daarom
zal het Rode Kruis Belfeld in de komende jaren nog uitgebreider instructie gaan geven,
gevolgd door herhalingslessen. Overal in
Nederland zult U in de toekomst AED’s zien
hangen! Daarom zou het goed zijn als zoveel
mogelijk mensen kunnen reanimeren en omgaan met een AED. Des te meer kans heeft
iemand, die een hartstilstand krijgt, om het er
levend af te brengen. Het geeft ook een goed
gevoel als U alles gedaan hebt wat mogelijk
is als U bij iemand met een hartstilstand uit
zou komen.!!!
In een volgende Dorpskrant in 2009 komen
we weer uitgebreid terug op de komst van
de AED’s in Belfeld, de plaatsen waar U ze
zult kunnen vinden en de mogelijkheden voor
instructie.
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Pieter Janssen
muzikaal leider van 3 zangkoren in Belfeld
Ik ben eine échte Belfeldse jong en de muziek
loopt als een rode draad door mijn leven.
Als kleine jongen was ik al gefascineerd door de klanken van het kerkorgel en zong als kind mee in het
knapenkoor onder leiding van Kapelaan Rietjes in de
Kerk. Het was dan ook
niet verwonderlijk dat
ik me als 13 jarige aanmeldde bij de plaatselijke Harmonie,waar ik
tuba leerde spelen.
Op 20 jarige leeftijd
werd ik opgeroepen
voor militaire dienst .
Daar beleefde ik muzikaal de mooiste tijd van
mijn leven! Ik werd ingedeeld bij het “Trompetterkorps der Artillerie”
in Breda. Met als hoogtepunt de taptoe van
Delft en de Nato Taptoe
in Arnhem.
Na te zijn afgezwaaid
ging mijn muziekwereld thuis gewoon weer
verder als muzikant bij
Harmonie “Kunst na Arbeid”.
Op een dag in 1977 werd
ik door de toen pas opgerichte bejaardenvereniging, gevraagd om
“directeur” te worden
van een bejaardenkoor.
U moet zich voorstellen als 33-jarige, kreeg ik de leiding over mensen die 2x zo oud waren, of nog ouder!
Toch klikte het vanaf de eerste repetitie en zelfs nu na
31 jaar vind ik het nog steeds geweldig om dit koor
te leiden.
Het zou te veel worden om alles van de afgelopen
31 jaar de revue te laten passeren. Maar de volgende
dingen wil ik er toch uitlichten.
Zo wordt er gezongen in de kerk bij 40-50-60-jarig huwelijk en – onvermijdelijk- ook op begrafenissen. Maar
ook samen met de ouderenkoren van Reuver en Beesel op een gezellige middag elk jaar in oktober. Aan
het einde van het jaar zingen we op de kerstmiddag

van de seniorenvereniging en nemen we deel aan
het kerstconcert met alle Belfeldse zangkoren. Ieder
jaar maken we een uitstapje naar een festival, waar
ongeveer 8 seniorenkoren aan deelnemen. Aansluitend gaan we ergens gezellig eten ter afsluiting van
een mooie dag.
Muzikaal gezien bereikten we met het seniorenkoor ons hoogtepunt
op concoursen in Roosendaal en Cuyk, waar
we zeer hoog scoorden
op de muzikale ladder.
In die periode bestond
het koor uit 54 leden en
waren we een graag geziene en gehoorde gast
in de regio.
Op dit moment zijn we
nog met 40 leden en repeteren we op maandag
om 14.00 uur tot 16.00
uur in de Hamar. Als er
mensen zijn die het leuk
vinden om mee te komen zingen, dan zijn zij
van harte welkom!
Het tweede koor waar
ik iets over wil schrijven
is het vrijwilligerskoor
van ’t Pronk-eppelke. Dit
koor bestaat uit mensen
– zoals de naam al zegt
- uit vrijwilligers die een
of andere taak hebben
bij ’t Pronk-eppelke. Al
vanaf de bouw van de ontspanningszaal bestaat dit
koor. Met dit koor zingen we alleen in ’t Pronk-eppelke.
O a. bij jubilea, afscheid,de Mariaviering ,met
Pasen, Pinksteren en Kerstmis. Dan komen we een
paar weken van te voren bij elkaar op een woensdagavond om te repeteren voor de uitvoering. Daarna
stoppen de repetities weer tot zich een ander evenement aandient. Alles bij elkaar genomen een hele
ﬁjne en gezellige club van zangers die met heel veel
plezier zingen in ’t Pronk-eppelke voor de ouderen.
Mijn betrekkelijk rustig leventje als dirigent van het
seniorenkoor, ’t Pronk-eppel koortje, organist in de
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kerk en lid van de Malmaaszengers, werd in december 2005 verstoord door het ongeval op 12 december
van dirigent Jan Vugs die het Kerkkoor en het koor
Zang en Vriendschap leid. De voorbereidingen voor
het Kerstconcert en de Nachtmis op Kerstavond waren in volle gang. Mij werd gevraagd om die taak op
me te nemen. Natuurlijk heb ik ja gezegd en met 2
repetities extra om aan elkaar te wennen hebben we
er samen toch iets moois van kunnen maken.
Omdat het herstel van Jan Vugs nog even op zich liet
wachten, werd mij gevraagd of ik voorlopig nog even
met zowel de dames en heren door wilde gaan. In
2007 kwam Jan Vugs terug om met de heren (Gregoriaans) weer te gaan repeteren. Dit blijkt een moeilijke start te zijn, want Jan is inmiddels 79 jaren jong
en op dat moment bestaat het herenkoor nog maar
uit 12 personen. Heel voorzichtig werd er gepraat om
beide koren samen te voegen. Als Jan Vugs dan op 20
augustus te kennen geeft er mee te willen stoppen
komt alles in een stroomversnelling.
In januari 2008 worden de beide koren samengevoegd en zij noemden zich “Urbanuskoor Zang en

Vriendschap”. Er word een nieuw bestuur benoemd
met als voorzitter Math Vaassen. Als dirigent ben ik
trots om zo een koor in Belfeld te leiden, waar zeker
de naam “Zang en Vriendschap” alle eer wordt aangedaan. Want; je moet het er maar voor over hebben
om iedere zaterdag de Heilige Mis te zingen, iedere
week naar de repetitie te komen, te zingen bij begrafenissen, jubilea en nog veel meer! Als je dan leest
in Jubileumboeken , tijdschriften, hoeveel leden er
in de loop van de jaren zijn gehuldigd voor 25-40 en
zelf 65-jarige trouwe dienst , dan kan de kerkgemeenschap Belfeld trots zijn op hun inzet. Op zondag 19
oktober zijn er tijdens het Ceciliafeest weer 5 mensen
gehuldigd. Zie hiervoor het verslag elders in dit blad.
Als er dames en heren in Belfeld en omstreken zijn
die mee willen zingen in dit koor, dan zijn zij van harte
welkom op de maandagavond om 19.00 uur in de Hamar op de wekelijkse repetitie.
De fotos van de 3 koren moeten nog gemaakt worden.

Groetjes P. Janssen.

Pauselijke onderscheiding,
Jacq Schouwenberg uit BELFELD heeft ontvangen de
pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontiﬁce.
Vanwege zijn jarenlange inzet voor de kerk in Tegelen en Venlo-Oost
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Foto’s van het sinterklaasfeest

Aankomst sinterklaas in Belfeld

Sinterklaasfeest in de Hamar

Aankomst sinterklaas op Kom.mijn

Pieten waren weer goed aan het strooien

Echt waar....!

Vol verwachting....

Echt waar.....!
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OPENING MARKT 4 OKTOBER 2008
Op zaterdag 4 oktober werd de vernieuwde markt
feestelijk geopend. De aanwezigen werden verwelkomd met prachtige muziek gespeeld door
Belvedanka, een Belfeldse kapel die Tjechische
muziek speelt.
Na het openingswoord door Jan Janssen, voorzitter van de Dorpsraad, volgde een optreden
van Poul van Rooij en Oksana Bajva, de eigenaren van het nog te openen nieuwe salontheater
(voorheen het Witte Paard).
Poul zong een paar liederen en werd daarbij op de
piano begeleid door Oksana. Dit alles gebeurde
boven op het bordes van het Raadhuis.
Vervolgens richtte wethouder Jan Lamers het
woord tot de aanwezigen en aansluitend verrichtte de heer Lamers onder het toeziend oog
en met hulp van schutterij Urbanus, de openingshandeling die bestond uit het afschieten van een
aantal kanonschoten.
Hilariteit werd veroorzaakt door de twee “gemeentewerkers” die de laatste werkzaamheden
aan het verrichten waren met rood/witte linten,
kruiwagen en waarschuwingsborden.
Voor de kinderen was er een ballonnenwedstrijd
georganiseerd en inmiddels zijn enkele kaarten
teruggestuurd en is de winnaar bekend:

WESLEY DRIESSEN GELRESTRAAT 41
Wesley krijgt op een woensdagmiddag een
springkussen, waarop hij met zijn vriendjes en
vriendinnetjes kan spelen.
Dit kussen wordt ter beschikking
gesteld door VERSIERARTIKELEN Venlo.
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Activiteiten Dorpsraad in het afgelopen jaar
Wat heeft de Dorpsraad het afgelopen jaar eigenlijk gedaan of waar zijn ze mee bezig geweest
zult u zich weleens afvragen. Dikwijls wordt in
een van de driemaandelijkse uitgaven een gedeelte van deze sluier gelicht. In het algemeen
werken we zonder veel publiciteit te zoeken.
Dat komt omdat we geen politieke partij vertegenwoordigen, onafhankelijk zijn en ons er niet
op voorstaan dat wij een verkiezingscampagne
moeten voeren. Dat gedeelte laten we aan de
politiek over.
Wat hebben we dan wel gedaan. Een niet uitputtende opsomming van onze activiteiten. Sommige zijn uitgevoerd, andere zullen op korte termijn
uitvoering vinden.
• Realisatie van een ﬁets- wandelpad langs de
Broekstraat vanaf Aan het Broek, langs de
Poldersweg tot aan de Molenbeekweg.
Langs de Broekstraat komt dit aan twee
zijden te liggen, langs het tracé Poldersweg
aan de westzijde van deze weg een dubbelzijdige uitvoering. Zie hiervoor de detailtekening welke is opgehangen in het publicatiebord bij de Hamar
• Gelijktijdig aanleg van verlichting langs het
gehele voornoemde tracé conform de
verlichting zoals deze thans langs de
Reuverweg is uitgevoerd
• De herinrichting van de Markt. Dit is een van
de wensen die uit het Dorpsontwikkelingsplan
naar voren kwam.
• Nadere verfraaiing van het spoorwegviaduct.
• Uitwerking Centrumplan. De taskforce DOP
(DorpsOntwikkelingsPlan) is hiermee bezig.
Overleg en inspraak van de aanwonende zal
op korte termijn plaatsvinden of heeft al plaatsgevonden. In de gemeentelijke begroting zal
getracht worden hiervoor fondsen beschikbaar te krijgen.
• Plaatsing van een laag hekwerk aan beide
zijden van het grasveld / speelveld tussen Aan
het Broek en de Montfortstraat. Dit om
kinderen die in een spel opgaan niet onver
wachts de straten op te laten rennen. Een
fysieke scheiding is door de ouders gewenst
geacht..
• Vernieuwing van het dak van het Patershuuske
op de patersplak.
• Verharding van het wandelpad tussen de
Prins Frederikstraat en de Sportlaan.

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Naamgeving rotondes en straten.
Faciliteren project Brookkank.
Herstructurering / revitalisering Hamar.
Bijdrage aan de Oranje activiteiten.
Het plaatsen van Kerstbomen en daarbij
tevens ondersteuning van het programma van
de brede school Kom.mijn bij de uitvoering
van hun Kerstprogramma.
Het realiseren van een schuilhut nabij de
kruising Maalbeekerweg / Poldersweg. De
bouwvergunning is reeds toegekend.
Overleg in het verkeersoverleg (VOS) met de
gemeente.
Circa 1x per 6 weken stafoverleg met de
wethouder en zijn ambtenaren omtrent de
voortgang van de DOP activiteiten binnen
Belfeld.
Realisatie van een verhard ﬁets- wandelpad
langs de Maas , voorlopig vanaf het veer in
Steyl tot aan de stuw in Belfeld.
U leest dat er veel gebeurt vanuit de Dorpsraad. Hiervoor hebben wij ook u nodig om dit
allemaal te realiseren. Indien u interesse hier
voor heeft bent u van harte welkom binnen
deze groep van vrijwilligers. U kunt hiervoor
een van de leden benaderen.
Jan Janssen
Voorzitter
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Nieuwsflitsen
*

Vergadering over de toekomst van de Hamar
Woensdag 5 november werd om 19.00 uur onder grote belangstelling wederom een
informatiebijeenkomst over de toekomst van de Hamar gehouden. Het projectbureau,
de gemeente, woonservice Urbanus en het stichtingsbestuur van de Hamar presenteerden de voorlopige plannen aan gebruikers, omwonenden en andere belangstellenden. Na een aantal bijeenkomsten en werkbezoeken aan andere gemeenschapshuizen, is gekozen voor variant 2.Deze is tussen mei 2008 en november 2008 uitgewerkt
door gemeente, woonservice Urbanus en stichting de Hamar. Resultaat: De sporthal en bibliotheek blijven bestaan, de rest wordt afgebroken en er vindt nieuwbouw
plaats. Financiering gebeurt door gemeente en woonservice Urbanus, voor een gedeelte moet nog dekking gezocht worden.
Belangrijke aandachtspunten zijn:
Betere integratie bibliotheek.
Voldoende parkeermogelijkheden en tegengaan van overlast voor de omwonenden.
Inrichten van een gezondheidscentrum, o.a. fysiofytness, dit krijgt in de tijdsplanning
voorrang.
Goede akoestiek en ruimte voor muziekverenigingen en toneelvereniging.
Plaatsbepaling beugelbaan.
Goede integratie horeca.
Kostenbesparing door isolatie en kortere lijnen.
Er is een ruime voorbereidingsfase nodig tot mei 2010.
Realisatie van project vanaf juni 2010 tot….?
Vragen van omwonenden:
Verzoek tot het in stand houden van de klankbordgroep.
Beter toezicht op het Hamarplein zodat het veiliger is voor de omwonenden.
Goede communicatie naar de gebruikers toe.
Goede toegankelijkheid voor gehandicapten.
Duidelijkheid over huurprijzen.
Wim v.d. Beucken ( raadslid) kondigt motie aan in de gemeenteraaad aankoop
belendend pand hierdoor o.a. ruimere parkeermogelijkheden.
Onduidelijk is of er asbest in de Hamar aanwezig is. Indien wel dan wordt hier naar •
behoren mee omgegaan.
Voor verdere inlichtingen kan men zich
wenden tot
gemeente Venlo ( wethouder Jan Lamers),
Woonservice Urbanus ( de heer Joep v.d.
Bercken ).
en stichtingsbestuur de Hamar ( de heer
Jacques Geurts)
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De gehandicaptenraad Venlo ( GVR) door de gemeente aangesteld als adviesorgaan
zoekt m.i.v. maart 2009 wegens vertrek van de huidige functionaris een vrijwilliger
in de functie van PR manager.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
huidige PR manager Piet Titulair. Tel: 077-382 7007 mail P.Titulair@inter.nl.net.
De gehandicaptenraad kent een onkostenvergoeding. Indien gewenst wordt gratis
een p.c. in bruikleen verstrekt.
Grootse opening jubileumjaar Harmonie Kunst na Arbeid.
Harmonie Kunst na Arbeid bestaat in 2009 100 jaar. Dit jubileum wordt uitgebreid
gevierd met tal van activiteiten voor de Belfeldse bevolking. De opening van het feestjaar vindt plaats op zondag 4 januari in de Hamar. De harmonie presenteert zich dan
samen met de Mal-Maaszengers en solisten Thijs Dings en Gerdie Denessen in een
spetterend nieuwjaarsconcert,geheel in Weense stijl.
Het concert begint om 14.30 en de toegang is gratis.
Kwaliﬁcatieproject kinderopvang.
De gemeente Venlo zet werktrajecten op om mensen met een uitkering aan een
baan te helpen in sectoren waarin veel vraag is. Zo starten de gemeente en stichting
Wel.kom een kwaliﬁcatieproject kinderopvang met baangarantie. Voor nadere inlichtingen gemeente Venlo Chantal Schouten medewerker bestuurlijke communicatie.
Tel. 077-359 6692
Het infopunt voor toeristische informatie en verenigingsnieuws is bij de herinrichting
van de Markt verdwenen. Het is tijdelijk opgeslagen in het depot van de gemeente.
De dorpsraad wil dat dit teruggeplaatst wordt op het Koniginneplein.
De Dorpsraad organiseert op 11 januari om 11.30 U een Nieuwjaarstreffen voor de
Belfeldse bevolking. Indien er inwoners zijn die in aanmerking komen voor de waarderingsspeld van de gemeente of voor de Good Gedaon van de dorpsraad zullen deze
dan ook uitgereikt worden.
De dorpsraad is nog in onderhandeling met Pro Rail voor de verfraaiing van de wanden
van het spoorwegviaduct
Voor het uitgeven van de dorpskrant worden veel meer foto’s gemaakt dan gebruikt
Vanaf heden staat een selectie van deze foto’s, gemaakt voor de dorpskrant op internet. En wel op www.mijnalbum.nl. deze zijn te vinden door even bij zoekopdracht
haisra in te geven.
Met ingang van oktober jl. heeft Pierre Lücker zijn werkzaamheden voor de dorpsraad
beëindigd . Pierre bedankt voor je jarenlange inzet
Rabo-kalenders
Op de sluiting van het Rabobank-kantoor in Belfeld heeft de bank veel reacties en vragen gehad. In overleg met de besturen van de Ouderenbond, Zij-actief en de Gehandicaptenraad heeft de directie van de bank op individueel niveau een aantal maatregelen getroffen. Graag stelt de Rabobank ook dit jaar kalenders voor 2009 beschikbaar
aan haar klanten. Deze kunt u ophalen bij ‘t Prônkeppelke en gemeenschapshuis De
Hamar.
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40 Nieuwe woningen in Belfeld
Zaterdag 22 november hebben de jongste leden
van Scouting Belfeld en de werkgroep ” Tösse
bös en Maas” van de Vogelwacht Limburg 40
vogelnestkastjes geplaatst, in het Prinssebosje
en Brookkank.
In de gezellige Kozakkenhut aan de Prinses Beatrixstraat is
zaterdag het reeds
lang
verwachtte
moment aangebroken van de jonge
Scouts, om de zelf
gemaakte vogelnestkastjes te gaan
ophangen.
Deze
vogelnestkastjes
die met veel ijver
door hun zelf zijn
gezaagd,
getimmerd en geverfd.
Daarbij geholpen
door leden
van
de werkgroep “Tösse bös en Maas” van de
vogelwacht Limburg, de ouders, opa’s en oma’s.
De aanwezige scouts worden opgedeeld in
twee groepen,
• een om de nestkasjes op te hangen in het
Prinsessebosje
• een om de nestkasjes op te hangen in Brookkank.
Daar waar de groep van het Prinssebosje enkel
de weg maar hoeft over te steken, vertrekt de andere groep, in een lang lint richting Brookkank.
De kastjes onder de arm, voor enkele is dit nog
een hele opgave.
Op weg naar Brookkank, voor sommigen is de
aankomst in Brookkank een hele opluchting.
De Helpende handjes van de Scouts maken de
inspanning zoet.

Samen met de leden van de vogelwacht hoort
hier ook een inspectie en het schoonmaken aan
het einde van het broedseizoen bij.
Enkele Scouts hebben hun handen en kleding
besmeurd met verf, de net aangebrachte nummers op de nestkastjes
zijn immers nog nat.
De meesten vonden dit
echter geen probleem,
het waren “oude” kleren of ze vonden het
een zorg van later.
Ook de laarzen kwamen vandaag goed
van pas, het terrein
was op enkele plaatsen erg modderig.
In totaal worden 27
nestkastjes in Brookkank langs de wandelpaden, de rode beek
*(“Nieuw Erf”) en langs Soersbeekweg geplaatst.
De stichting Brookkank heeft van de hobbygroep “Ut Pronkepelke” ook een tweetal eigen
gemaakte nestkastjes mogen ontvangen. Deze
worden voorzien van ophanghaken en krijgen
dan ook een mooi plaatsje in Brookkank.
In totaal 42 nieuwe woningen voor onze gevleugelde vrienden.
Na de verrichtte werkzaamheden werd de
gezamenlijke activiteit afgesloten in de “Kozakkenhut”, de Scouts kregen limonade en wafels,
En de leden van de vogelwacht kofﬁe.
Van stichting “Brookank” kregen de Scouts
vervolgens nog een herinneringskaartje, met
daarin een ouderwets kwartje ingesloten. Een
Heitje voor een “Brookkank” karweitje.

Bij aankomst in Brookkank worden de nestkastje
nog van een nummer voorzien. Deze nummers
zijn gekoppeld aan de naam van de Scout, die
ook een zorg plicht heeft voor zijn nestkastje.

Scouts en Vogelwacht en
hobbyclub “ut Pronkepelke” , Bedankt.
Hen Tiggelers
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COLOFON

SERVICENUMMERS
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

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 3514010
Elke werkdag van 14.00 uur – 16.00 uur
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.
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