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Sinterklaas bijna
klaar voor vertrek

Beste bewoners
van Belfeld
Voor u ligt alweer de laatste Dorpskrant van
2009. U zult wel denken hé dat is er een te
weinig! Klopt nummer 3 en 4 van de Dorpskrant
hebben we gecombineerd. Tevens zult u een
extra editie ontvangen van de Dorpsraad. Maar
deze krant bolt uit van de wetenswaardigheden
en leuke items. De vertrouwde artikelen zoals
de column van Har, activiteitenkalender, efkes
veurstelle en nieuwsflitsen staan er natuurlijk in.
Nieuw is de sportpagina, Belfeld heeft veel sporten
die het vermelden meer dan waard zijn. En een
puzzelpagina. Verder hebben we diverse artikelen
gewijd aan activiteiten die dit jaar nog op stapel
staan.
Een heel nieuw item is “een moment voor een
monument” Hierin staan telkens verhalen van
monumenten die Belfeld rijk is. In dit nummer het
wegkruis aan de Schoolstraat bij de rotonde dat
na een fikse opknapbeurt zaterdag 17 oktober
opnieuw werd ingewijd. De werkgroep “Kruisen
en Kapellen” stelt zich even aan u voor.
Zoals u ziet een volle Dorpskrant aan het einde
van 2009.
De redactie wenst u een paar feestelijke maanden.
En een mooi en gezond begin van 2010.

Hans Ververgaert
Redactie van uw Dorpskrant “Belfeld”

4-5
Kermis + najaarsmarkt 2009

10-11
Sport

15-17
Gezondheidsplein

20-22
Kerststalbouwers
st. Urbanuskerk

23-24

KERMIS
KERMIS -- KERSTMIS
KERSTMIS

Column
Harie had het ook niet zo snel in de gaten maar
het scheelt maar twee letters. Dit is echter niet de
reden dat Harie zijn kolom zo begint. Dit heeft een
heel andere reden.
Met de kermisdagen hebben zich weer veel Belfeldenaren gestoord aan de attracties, die op de markt
stonden opgesteld. Voeg daar nog de te hoge prijs
bij die een rondje vermaak koste en u begrijpt dat
het feest geen feest meer was. Natuurlijk moeten
we stilstaan bij de blijde herkenning van de inwoners die na 40 of 50 jaar weer hun rups terug zagen.
Dezelfde scheur zat er nog in wist men te vertellen.
Helaas was dit geen nostalgische kermis maar een
kermis anno 2009. Jammer, hier hoeven wij inderdaad bij de familiefeestjes niet over te strônse of
over op te sjuppe. Het wordt hoog tijd dat hierover
eens duchtig aan de Belvendse bel wordt getrokken. Iedere verandering is hoogstwaarschijnlijk al
een verbetering. Het moet toch niet zo worden dat
de ouders de jeugd naar de kermis moeten slepen,
in Harie zijn tijd was het andersom, toen sleepte
de jeugd de ouders naar het marktplein. Het is
natuurlijk waar dat de jeugd van tegenwoordig veel
meer afleiding heeft dan vroeger, maar dit moet
juist een aansporing zijn om iets mooiers, beters,
op de markt te krijgen.

organiseren van een kerstmarkt de kerstgedachten
niet hebben meegespeeld dat mag duidelijk zijn.
Belfeld, dat kleine zuidelijke aanhangsel van Venlo,
zal het toch van zijn saamhorigheid moeten hebben.
Na al dit eigenlijk niet zo prettig nieuws, wens ik de
dierbare lezers ondanks crisis, omvallende banken
en nog veel meer ontmoedigende berichten
bijzondere prettige kerstdagen toe met allen die
hun dierbaar zijn.
En het volgend jaar
kan alleen maar beter
gaan dan dit jaar.

Kerstmis

Het kerstfeest is al weer over enkele weken. Half
september vielen de eerste kerstballen al kapot
in de tuincentra. Er werd al met man en macht
gewerkt aan de kerstmarkt. Het is toch moeilijk te
vatten als je half september al “De herdertjes lagen
bij nachte” hoort. Wat hebben die herdertjes nog
een hoop dagen te liggen en te zitten. Harie is ter
ore gekomen dat enkele ondernemers in het dorp
een kerstmarkt aan het organiseren waren.
Leuk, even de frisse lucht in om wel op het juiste
tijdstip de kerstsfeer te proeven. Helaas: ergens is
er een kink in de kabel gekomen en gaat dit niet
door. Jammer, dit is een gemiste kans. Waar het
fout is gegaan dat boeit niet. Maar dat met het
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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

Informatiekiosk, info bij Clim Vermeulen Tel. 06-55817576

21 november
24 november
6 december
11 december
13 december
22 december
24 december
20 december
22 december
19 t/m 27 dec.
25 december
26 december
26 december

Ceciliamis in de Urbanuskerk aanvang 19.15 u
verhaalkeuken in de herberg aanvang 10.00 u
verhaalkeuken in de herberg aanvang 15.00 u
Kerststerrenactie
Liturgische viering in de Horstgraaf aanvang 10.30 u
verhaalkeuken in de herberg aanvang 10.00 u
Blazen in de toren.
Belfelds kerstconcert in de Hamar aanvang 16.00 u
verhaalkeuken in de herberg aanvang 10.00 u
K3 jeugdtoernooi
Hoogmis in Urbanus-/H.Hart Kerk
Opluistering mis St. Urbanuskerk aanvang 11.00 u
Kerstconcert in de maaspoort

9 januari
10 januari
17 januari
17 junuari
24 januari
31 januari
6 februari

Dropping groep 6-7-8
Nieuwjaarstreffen in de Hamar
Prinsenmatinee
Prinsenbal
Spruutjesmatinee
Oëtkômme KOW-prins(es)
Sleuteloverdracht
Vastelaovesmis
Receptie Prins
Receptie KOW carnavalsgezelschap
7 februari
Prinsenreceptie
12 februari
Scholenbezoek carnavalsgezelschap
13 februari
Kabouterbal peuters en kleuters
Boerebal
14 februari
Hossen iedereen welkom
Optocht
15 februari
Duipe & Duipbal
16 februari
Jeugdoptocht
Klumpkesbal
17 februari
Sjloëtingsbal
21 maart
Kinderkermis
10 april
Jeugdtoneel in de Hamar aanvang 19.00 u
11 april
Jeugdtoneel in de Hamar aanvang 14.00 u
16 t/m 18 april Kamp groep 7 en 8
30 mei
Belfeld got talent
19 juni
Sprookjestocht groep 3-4-5

3

Mal-Maaszengers
Bel-Arte
Bel-Arte
Harmonie Kunst na Arbeid
Bel-Arte
Harmonie Kunst na Arbeid
Mal-Maaszengers
Bel-Arte
TC de Poelder
Harmonie Kunst na Arbeid
Mal-Maaszengers
K.O.W
Dorpsraad
CV. De Belhamels
Jeugcarnaval
CV. De Belhamels
K.O.W
CV. De Belhamels
CV. De Belhamels
CV. De Belhamels
K.O.W
Jeugdcarnavl
K.O.W
K.O.W
CV. De Belhamels
K.O.W
CV. De Belhamels
CV. De Belhamels
K.O.W
CV. De Belhamels
Jeugdcarnaval
K.O.W
Sjabloon
Sjabloon
K.O.W
K.O.W
K.O.W
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Sinterklaas
Sinterklaas is
is bijna
bijna klaar
klaar voor
voor vertrek
vertrek
Lieve allemaal! Sinterklaas heeft van zich laten
horen! Onze redactieleden hebben Sint weten te
traceren en hebben met hem een leuk gesprek
gevoerd. Wij vonden het natuurlijk een grote eer
om in deze drukke dagen even met de Sint
te mogen praten. Met zijn welbekende stem, die bij
velen een vlaag van herkenning brengt, beantwoordde Sinterklaas onze vragen.

een koets heeft Sint ook een poging gedaan om
met Amerigo door de straten te rijden. “Uiteraard
heb ik eerst geoefend in de manege, om de spieren
weer soepel te krijgen, maar al snel had ik het ritme
gevonden. Amerigo die normaal zijn hoef niet
omdraait voor een dak, was erg onder de indruk
van alle drukte. Tijdens de dag van aankomst
herkende hij mij eerst niet meer, want ik zag er met
oefenen toch wel iets minder eng uit. De harmonie,
die de Sinterklaasstoet altijd trouw begeleidde,
viel ook niet in goede aarde bij de schimmel.
En alsof dat nog niet genoeg was schrok Amerigo
ook nog eens toen we uit het gemeentehuis kwamen
en ging hij pardoes op de stoep zitten. Dat was
voor mij een reden om in het vervolg Amerigo op
stal te laten staan”, aldus Sinterklaas.

Het was niet nodig om onszelf voor te stellen, want
Sint wist direct wie hij voor zich had zitten, waar we
woonden en wat onze hobby’s waren. Ook al woont
hij in Spanje hij houdt de kinderen (en volwassen
kinderen) in Belfeld goed in de gaten. Samen met
de toneelvereniging “Hier naar beter” organiseerden
Sint en zijn Pieten jarenlang het Sinterklaasfeest in
Belfeld. Ruim 35 jaar geleden pakte K.O.W. deze
organisatie enthousiast op en maakte er het feest
van zoals we dat nu kennen. Al enkele jaren komt
Sint in Belfeld aan met de Pakjes-Maashopperboot en elke keer opnieuw vindt hij het geweldig
om al die kindertjes te zien die hem al zwaaiend
staan op te wachten. Kinderen die al helemaal in
de stemming zijn gebracht door Pieten, die vooruitgestuurd zijn door de Sint en al de hele dag door
Belfeld hebben gelopen, zoekende naar een recept
of sleutel welke ze kwijt waren. Wat veel mensen
niet weten is dat Sint ook wel eens met andere
voertuigen de weg naar Belfeld heeft gevonden.
Naast de pakjesboot, een oldtimer, een cadillac en
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Sinterklaas geniet er ook altijd van als hij op
bezoek gaat bij de basisschool, hij luistert graag
naar wat de kinderen te vertellen hebben en hij
verheugt zich er ieder jaar weer op om te zien hoe
de Zwarte Pieten mensen in de maling nemen of
hoe ze verliefd worden op alle onderwijzeressen.
“Vroeger maakte men de kinderen bang voor
Sinterklaas. Tegenwoordig zijn kinderen dat allang
niet meer, maar ze zijn nog altijd even lief hoor.
Ze hoeven ook echt niet bang te zijn dat ik ze in de
zak stop en meeneem naar Spanje. Want dat heb ik
afgeschaft. Hier zit alleen maar snoep in de zak”
vertelt Sinterklaas.
Sint was er niet bang voor dat hij niet meer welkom
zou zijn in Belfeld, nadat Belfeld bij Venlo kwam.
“Ik heb al zes burgemeesters gekend, van Rijckevorsel tot Bruhls die er nu zit, ben ik erbij geweest.”
Ook toen het idee ontstond om maar één
Vastelaovendprins voor heel Venlo te hebben,
kwam dit er niet doorheen, omdat Sint en zijn
Pieten dit niet zagen zitten. De eerste sleutel
overdracht d dan ook plaats met drie prinsen en
drie echte Sinterklazen. Dat Sint nauw betrokken is
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bij de Vastelaovend blijkt wel uit het feit dat hij in
2002 bij prins Wim Spee op receptie kwam, door
met de straaljager over te komen uit Spanje.
Helaas, moesten we hierna het gesprek beëindigen,
omdat Sint graag verder ging met inpakken.
Zodat hij en zijn Pieten op 15 november weer
gewoon met de Pakjesboot in Belfeld kunnen
arriveren.
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Natuurspeelplekken op locaties De
Leijgraaf en De Sprunk
De dorpsraad van Belfeld heeft het initiatief
genomen om de braakliggende terreinen waar de
voormalige basisscholen De Leijgraaf en
De Sprunk hebben gestaan een tijdelijke invulling
te geven. Op deze twee locaties komen op grond
van Woonservice Urbanus natuurspeelplekken
voor kinderen.

Wat zijn natuurspeelplekken?
Traditionele speelplekken zijn vaak vlakke
gebieden ingericht met een aantal speeltoestellen.
Natuurspeelplekken zijn een aanvulling op deze
speelplekken. Kinderen worden door de inrichting
van de terreinen uitgedaagd om andere spel
vormen te verzinnen in een meer natuurlijke en
avontuurlijke omgeving.

Hoe komen de natuurspeelplekken eruit te zien?
Enige tijd geleden is aan een klas leerlingen van
basisschool Kom.mijn gevraagd of zij zo’n natuurspeelplek zouden willen hebben in hun woon
omgeving. Het enthousiasme was groot. Aan de
hand van enkele schetsen en ideeën van de kinderen
is de inrichting van de terreinen verder uitgewerkt.

Bij de inrichting is zoveel mogelijk rekening gehouden met het beperken van eventuele overlast voor
omwonenden. Om overlast door hondenpoep op
het terrein De Sprunk te voorkomen wordt hier een
tijdelijk hondenpad aangelegd.

Er wordt reliëf in het terrein aangebracht door het
uitgraven van laagtes en het vormen van heuvels.
Er zullen weinig of geen speeltoestellen aanwezig
zijn en er komen ook geen hekwerken. Kinderen
kunnen hutten maken tussen struiken, kunnen met
hun fiets over heuvels crossen of kunnen spelen
met water dat zich na een regenbui verzamelt in de
laagtes van het terrein.

Wat mag wel en wat mag niet
op een natuurspeelplek?
Op een natuurspeelplek mag je je eigen spel
verzinnen. De grens tussen wat wel of niet mag is
in natuurspeelplekken wel wat vager dan op
andere speelterreinen. Een hut bouwen tussen de
struiken mag bijvoorbeeld wel en het is kinderen
ook toegestaan om struiken hiervoor een beetje te
snoeien. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling
dat dit leidt tot vernieling van struiken en bomen.

Een gedeelte van het gebied zal intensief gemaaid
worden, maar delen van de gebieden zullen ook
extensief beheerd worden. In deze delen kunnen
kinderen eerder in contact komen met planten en
dieren om hen heen.
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Een natuurspeelplek geeft een bepaalde vrijheid,
maar natuurlijk mag op een natuurspeelterrein niet
alles. Ook hier gelden de normale gedragsregels
zoals:
• rommel hoort in een afvalbak;
• hondenbezitters mogen er hun hond niet laten
poepen;
• afvaldump is verboden;
• er mag niets vernield worden;
• en er mag geen onaanvaardbare overlast zijn
voor omwonenden.
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De gemeente Venlo richt het terrein in en is
verantwoordelijk voor het onderhoud. Van ouders
wordt verwacht dat zij toezicht houden op het
gedrag van de kinderen. Ouders, kinderen en
andere gebruikers van de speelplekken dienen er
samen voor te zorgen dat de gebieden schoon
blijven.
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MOMENT VOOR EEN MONUMENT
In Belfeld bestaat sinds het najaar van 2008 een
werkgroep Kruisen en Kapellen. Dit is een nieuwe
werkgroep naast de reeds langer bestaande werkgroep Kruisen en Kapellen in Beesel binnen de
Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal.
De werkgroepleden zijn tot nu toe: Wim van
Diepen, Piet Strous, Alex Hovens en Jan Coopmans.

In het voorjaar
van 2009 is door
de werkgroep, na
overleg met het
Kerkbestuur en
de
Gemeente
Venlo, een begin
gemaakt met de
renovatie van het
oude wegkruis
bij de rotonde
aan de Schoolstraat. Dit kruis
stond oorspronkelijk bij de tuin
van de graanmolen van Pierre
Van de Voort aan
de
voormalige
Kerkstraat,
nu
Muldersplein.
Later is het verplaatst naar de
splitsing van de
Schoolstraat en
de Pr. Hendrikstraat, het stond
met de rug naar
de tuin van de familie Peeters-Simons (Petrén). Het is een smeedijzeren kruis met
een gietijzeren corpus, in een krans van kunstzinnig gesmede groene takjes en rode roosjes en
voorzien van een houten omkapping. Het werd in
1894 gemaakt door de smid Andreas Antonius
Hommen, die leefde van 1835 tot 1901. Andreas
Hommen was gehuwd met Petronella Peeters, een
dochter van Bliëriks Pietje uit Geloo.

We hebben als doelstelling het inventariseren en
zonodig onderhouden of renoveren van kleine of
grote religieuze monumenten in Belfeld. Een van
de eerste taken was het inventariseren van alle
religieuze objecten in Belfeld, waarbij we
uitgegaan zijn van zes uitgangspunten:
1. de exacte locatie,
2. de eigenaar,
3. de maker / opdrachtgever,
4. de aanleiding tot de oprichting,
5. de gebruikte materialen,
6. de staat van onderhoud.
In geheel Belfeld zij we gekomen tot zo’n
27 objecten, van Schonenborg tot de Hoverheideweg en van de Bolenberg tot Rijksweg Noord.
U ziet “DE MONUMENTEN ZIJN ONDER ONS”.

Omdat de vorige renovatie al dateerde van 1992,
en het kruis dringend aan herstel toe was, kwam
dit monument als eerste in aanmerking om
hersteld te worden.
We zijn begonnen met enig graaf en beitelwerk.
Het betonnen fundament was van een zodanig
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gewicht, dat we met behulp van een tractor het
geheel uit de grond getild hebben waarna het
vervoerd is naar Alex Hovens op de Elshoutweg.
Daar is de betonnen voet er vanaf geslepen.
Het kruis zou anders bij de renovatie niet te hanteren
zijn. De houten omkapping, die al eerder was
opgemeten is door Ger Stroucken van de werkgroep uit Beesel geheel vernieuwd, op maat
gezaagd en in elkaar gezet. De omkapping is na
het nodige schuurwerk in de verf gezet. Het gietijzeren corpus werd blank geschuurd en in de
menie gezet. Wiel Timmermans heeft het in mooie
natuurgetrouwe kleuren opgeschilderd. Er werd
een nieuw grondanker aan het kruis gelast.
Het geheel is vervolgens ontroest en tweemaal met
anti roestverf behandeld. Het kruis zelf wit, de
takjes van de krans groen en de roosjes werden
rood van kleur. Ook werd er ook nog een nieuw
“I.N.R.I.” schildje gemaakt, omdat het oude was
verdwenen. Op zaterdag 12 september is het kruis
ter plaatse gebracht, waarna dit met behulp van
enkele deskundigen in een betonnen fundering is
verankerd. In de week erna is het kruisbeeld, de
houten omkapping en de windschoor aangebracht.
Ter completering is de voet van het kruis afgewerkt
met handvorm bakstenen.
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Er werd via de Dorpsraad eerder een verzoek aan
de gemeente Venlo gericht om een herschikking
van de zitbanken en het kruis. Hier werd snel en
positief op gereageerd. Een zitbank is verwijderd,
zodat het kruis weer met de “rug” naar het dorp
geplaatst kon worden zoals het vroeger heeft
gestaan. Ook is een strookje bestrating gelegd
tussen fietspad en het ronde pleintje, zodat het
beter toegankelijk is vanaf het fietspad. Tot slot is
het omringende plantsoen opgeknapt. Nu is het
geheel weer een blikvanger voor Geloo en Belfeld.
We spreken hierbij dan ook onze dank uit voor alle
hulp en ondersteuning die we tijdens het herstel
mochten ontvangen.
Beste inwoners van Belfeld, als u zich na lezing van
bovenstaand artikel geroepen voelt om met ons
mee te werken om ons plaatselijk cultuurgoed in
stand te houden, kunt zich opgeven bij: Twan Ernst,
secretaris van de Heemkundevereniging Maas- en
Swalmdal, Schoolstraat 122 in Belfeld.
Jan Coopmans,
lid van de werkgroep.

9
n

Jaargang 8

n

nr. 3

n

november 2009

K E R M I S + NAJAA R S M A R K T 2 0 0 9
al vroeg best druk

alleen voor een sterke maag

altijd leuk

ldersplein

balletje slaan op het mu

best lekker weer
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judo demonstratie in de Hamar

scheurneuzen

veel kijkers

Boekenmarkt

Yahoo…
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van de Bieb

Efkes veursjtelle.......
Buurtvereniging Helpt Elkander
uit Belfeld
De oprichting
“Buurtvereniging Helpt Elkander is opgericht in
november 1951 en wordt voortgezet voor
onbepaalde tijd”.
Dit is terug te vinden in de officiële oprichtingsakte
opgemaakt bij notaris Duysens te Tegelen
dd. 02 juni 1982.
“Namens de buurtvereniging zijn hierbij aanwezig:
1. De heer Peter Casper Joannes Janssen;
2. De heer Jacobus Martinus Maria Geraads en
3. Mevrouw Petronella Maria Brauer-Boots.”
“De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de
goede verstandhouding, de onderlinge samenwerking en contacten in de buurtgemeenschap, welke
betrekking heeft op de buurt, in de gemeente Belfeld,
waarvan de straten zijn gelegen in een zodanig
gebied, zoals op de aan de acte vastgehechte
situatietekening rood omlijnd is aangegeven. De vereniging tracht dit doel te bereiken door ondermeer:
het organiseren van diverse recreatieve en creatieve
activiteiten; het scheppen van gelegenheid voor de
leden om elkaar te ontmoeten; het vertegenwoordigen
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van de buurt bij diverse evenementen en het behartigen van haar belangen bij de overheid en anderen.”
Zo luidt de officiële tekst uit bovengenoemde
oprichtingsakte. Nu, 58 jaar na dato kan geconstateerd worden dat we dit doel nog altijd nastreven.
We organiseren nog altijd recreatieve en creatieve
activiteiten, we scheppen nog altijd gelegenheid
om elkaar te ontmoeten (we hebben dit zelfs
versterkt met het beheer van het Patershuuske) en
we vertegenwoordigen nog altijd de buurt bij diverse gelegenheden. Er is destijds dus goed
nagedacht over de zin van het oprichten van deze
buurtvereniging.
Inmiddels bestaat de buurtvereniging uit ruim 500
leden verdeeld over ongeveer 190 ‘voordeuren’.
Dit zijn zowel gezinnen, alleenstaanden als ook
een grote groep ‘ouderen’. In 2001 hebben we op
grootse wijze het 50 jarig bestaan van de buurt
vereniging gevierd en inmiddels gaan we ons
opmaken voor het vieren van ons 60 jarig bestaan.
Hiermee zijn we één van de oudste buurtverenigingen uit de gemeente Venlo en tevens ook één van
de grootste.
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De activiteiten
Ieder jaar organiseren wij diverse activiteiten voor
alle leeftijdsgroepen zodat een ieder voldoende
aandacht krijgt. Zo hebben we ieder jaar speciaal
voor de 55+ een ouderenavond in cafe Juliana.
Iedereen die hiervoor in aanmerking komt wordt
ontvangen met koffie en gebak, waarna we gaan
toepen en kienen. Tijdens de pauze zorgen we
altijd voor live entertainment, iets wat ieder jaar
goed in de smaak valt. Voor de kleintjes organiseren
wij het plakfeest. Dit is bedoeld voor alle buurt
kinderen t/m 10 jaar. We gaan dan op een zaterdagmiddag met de kinderen diverse spelletjes doen op
de Patersplak. De kinderen weten dit altijd goed te
waarderen. De hoofdactiviteit is de jaarlijkse
gezinsfietstocht met aansluitend een barbecue.
Hieraan nemen ieder jaar ruim 150 leden deel.
Dit jaar hebben we hieraan voor de tweede keer
een grote ballonnenactie gekoppeld. Ruim 160
ballonnen zijn de lucht in gegaan. Inmiddels zijn
van heinde en verre kaartjes teruggekomen.
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De verste uit de buurt van Dortmund. Andere jaarlijkse activiteiten zijn de toep- en kienkampioenschappen, boswandeling onder begeleiding van
een boswachter, Sinterklaas en kerststukjes
maken. Ook proberen we ieder jaar weer nieuwe
activiteiten te organiseren om nieuwe leden te
bereiken. Zo staat er dit jaar een heuse sportdag
op de agenda. In 2011 zullen we het 60 jarig
bestaan vieren. Hier proberen we een grootse
happening van te maken waar we het komende
jaar veel tijd en energie in gaan steken.

Het Patershuuske
In 2001 hebben we als buurtvereniging het
beheer gekregen over het voormalige honden-terrein, gelegen in het Patersbosje tussen Belfeld en
Reuver. De hondenvereniging werd in dat jaar
opgeheven en wij hebben onze interesse kenbaar
gemaakt bij de eigenaar van de grond, de fabriek
Koramic in Belfeld. Na lange onderhandelingen
heeft de gemeente deze grond aangekocht en aan
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de buurtvereniging in beheer gegeven. Op de
Patersplak staat een blokhut, ’t Paterhuuske
genaamd. Deze blokhut dient nu als thuisbasis
voor tal van activiteiten voor onze buurtvereniging.
Tevens bestaat de mogelijkheid voor andere
verenigingen uit de gemeente Venlo om de Patersplak met het Patershuuske te huren om activiteiten
te ontplooien. Zoals het kinderontspanningswerk
(KOW) uit Belfeld dat hier ieder jaar tal van
activiteiten organiseert. Ook de jaarlijkse ‘Sintermerte’ wordt hier gehouden.
Het onderhoud van het Patershuuske ligt geheel
bij de buurtvereniging. Met vereende krachten
proberen we het Patershuuske in goede staat te
houden. Zo is er de laatste jaren een geheel nieuw
dak op gekomen, hebben we een nieuwe
keuken gebouwd en zijn er twee nieuwe toiletten
in gekomen. Aangezien de kosten hiervan ons
eigen budget overstijgen, prijzen we ons gelukkig
met de diverse donaties van bedrijven uit Belfeld,
subsidies van de gemeente Venlo en het fonds
Leefbaarheid van woonservice Urbanus.

Venlo en buurtverenigingen

De gemeente Venlo en zeker de dorpskern
Belfeld kent nog maar enkele buurtverenigingen.
Helaas zijn er de laatste jaren weer een aantal
verdwenen. Persoonlijk vind ik dit zeer spijtig, want
ik weet uit ervaring hoe belangrijk het voor een
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buurt is om een buurtvereniging te hebben. Je kunt
er je ei kwijt, je leert er op een ongedwongen
manier je buurtgenoten kennen. Inderdaad kost
het veel tijd en energie van vrijwilligers, maar neem
van mij aan dat het zich allemaal terugverdient.
Het is jammer dat een buurtvereniging ophoud te
bestaan omdat er geen bestuur te vormen is.
Aan alle buurten die nog geen, of niet meer, een
buurtvereniging hebben zou ik het verzoek willen
richten; pak je op, vorm een bestuur en maak er
samen wat moois van. Je krijgt er geen spijt van.
Het lijkt mij goed en een enorme uitdaging om,
wanneer wij in 2011 het 60 jarig bestaan van buurtvereniging Helpt Elkander vieren, dit met zoveel
mogelijk buurtverenigingen uit Venlo te kunnen
doen. Het moet mogelijk zijn dat de huidige buurtverenigingen in Venlo blijven bestaan en dat er
mogelijk nog meer buurtverenigingen bij komen.
Ga deze uitdaging aan en laat ons als één van de
oudste buurtverenigingen versteld staan.
Voor meer informatie over buurtvereniging
Helpt Elkander, verhuur van het Patershuuske
en overige activiteiten kijk op onze website
www.helptelkander-belfeld.nl
Ron van Zoest
Voorzitter buurtvereniging Helpt Elkander
Ook uw buurtvereniging voorstellen mail dan naar:
dorpskrant-belfeld@hotmail.com
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Sport
Paarden

Beugelclub D.O.S. Belfeld

Sandy Gubbels, inmiddels lid van P.C. Voorwaarts,
heeft weer een succesvol outdoorseizoen afgesloten. Met haar letterlijk gouden pony, Golden Boy,
wist zij dit seizoen regelmatig het oranje lintje mee
naar huis te nemen. Door een uitstekende proef te
rijden op de Limburgse Kampioenschappen wisten
zijn de gouden medaille in de klasse DE-M2 met
Golden Boy te behalen. Hierdoor mocht het duo
deelnemen aan de Nederlandse Kampioenschappen te Ermelo, alwaar zij een prachtige zilveren
medaille binnenhaalden. Gefeliciteerd!

Beugelen is een oud Hollands spel. Men speelt het
spel op de beugelbaan met 2 teams van 2 spelers,
het rode en het witte team. Het is de bedoeling
dat men d.m.v. een sleger (soort schepje) de zware
bal door de beugel speelt. Tijdens het spel is het
natuurlijk de bedoeling om als eerste de
30 punten te halen. Het is dus de kunst om ervoor te
zorgen dat de tegenpartij zo weinig mogelijk punten
behaalt. Dit kan door bv de bal voor de opening
van de ring te leggen.
De puntentelling gaat als volgt: als je via de voorzijde de bal door de ring speelt krijg je 2 punten.
Als je de bal via de achterzijde door de ring speelt
gaan er 2 punten vanaf. Als je de bal van de tegenpartij de goot inspeelt krijg je ook 2 punten.
Kom eens kijken en meedoen! Op vrijdagavond
van 19.00 u – 20.00 u in de Hamar
Wij zijn op zoek naar jeugdleden tussen
de 10 en 16 jaar.
Kijk eens op de site www.dosbelfeld.tk
Of bel: 077 - 4751624
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Indonesische verdedigingskunst in Belfeld.
Sinds twee jaar wordt elke woensdagavond in de
bovenzaal van de Hamar les gegeven in de Indonesische verdedigingskunst Pencak Silat.
Pencak Silat is een traditionele Indonesische
gevechts- en verdedigingskunst, waarvan de technieken generaties lang in woord en gebaar werden
overgebracht.
Deze verdedigingskunst onderscheidt zich van
andere verdedigingskunsten door zijn sierlijke bewegingen. Deze vloeiende en soepele bewegingen zijn opbouwend voor het lichaam, evenals de
conditionele oefeningen. Tevens wordt er
aandacht besteed aan coördinatie- en evenwichtsoefeningen.
De Pencak Silat kent een ruime variatie aan stijlen.
Iedere stijl heeft zijn eigen gezicht.
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Door de banden die Nederland vanuit het verleden
met Indonesië heeft, zijn er in Nederland ook veel
verenigingen en scholen die Pencak Silat doceren.
De stijl waar in Belfeld les in wordt gegeven, vindt
zijn oorsprong in Madiun (midden Java). Deze stijl
staat bekent onder de naam Persaudaraan
(broederschap), Setia (trouw), Hati (hart), Terate
(bloem). PSHT Belfeld is een onderdeel van de
stichting Persaudaraan Setia Hati Terate Venlo.
Deze stichting is in 1976 opgericht en onderhoudt
nauwe betrekkingen met de PSHT in Madiun.
Rick van den Heuvel, docent van de PSHT Belfeld,
heeft zijn lerarengraad (witte slendang in Venlo
behaald en is bevoegd les te geven in de stijl PSHT.
Aan de beoefenaars van de Pencak Silat (pesilat)
zijn geen leeftijdsgrenzen gebonden. Iedereen die
interesse heeft in deze vorm van bewegen is elke
woensdag van 19.00 uur tot 21.00 uur welkom in
de bovenzaal van de Hamar.
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Manon Smeets
Nederlands kampioen

de serie met 379 ringen, gevolgd door Rens met
377, Tess en Thorben hadden 372 ringen.

Afgelopen voorjaar is Manon Smeets Nederlands
Kampioen geworden in Huissen, bij de Junioren
D-opgelegd. Manon die al vanaf haar tiende jaar,
de schietsport beoefent, had zich geselecteerd om
deel te nemen aan deze finale van het NK in Huissen.
Voor Manon die dit jaar alles gewonnen heeft wat
er maar te winnen valt, was dit de laatste titel die
haar, dit jaar nog ontbrak.
De Nederlandse Titel Luchtgeweer opgelegd
10 meter, was als laatste de prioriteit om te
behalen. Nadat de proefschoten voor Manon goed
verliepen, begon zij met een goed gevoel aan haar
wedstrijd.
Tess Smit uit Glanerburg, Rens Roosenboom en
Thorben v Zanten beiden uit Borculo konden nog
aanklampen. In de laatste serie waar de spanning
te snijden was bleef Manon zeer cool, waardoor
ze een kleine voorsprong kon nemen van 2 ringen
vóór de aansluitende finale. Manon werd eerste in
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De eerste 8 schutters mochten aansluitend de
Olympische finale schieten. Dat is 10 schoten
op commando met gelijk een resultaat telling.
Dit laatste is visueel te zien op schermen. Tevens
mogen toeschouwers bij deze finale aanwezig zijn
op de baan (achter de schutters). Dit laatste voert
natuurlijk de spanning op bij de 8 schutters.
Manon liet zich niet afleiden, door de diverse
resultaten van de andere schutters en schoot
een puike finale. Met een serie van 103.1, had ze
een zeer goed resultaat neergezet. Ze was tevens
5,6 ringen uitgelopen op de nummer 2
Rens Roosenboom.
Op 12 Juli jl. werd haar een receptie aangeboden,
die tevens ook voor de teams van de Junioren B
en D was bedoeld . Deze twee teams waren eveneens Nederlands Kampioen geworden in Wezep,
bij de 10 mtr. Luchtgeweer
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BALL O N W E D S T R I J D
4 oktober 2008, ballonwedstrijd i.v.m.openings
feest na renovatie van de markt in Belfeld

19 juli 2009 De prijs het,springkussen,

in actie

Alle kinderen waren welkom

Feest in de Gelrestraat

incl. suikerspinnen

Wesley Driessen Winnaar ballonweds

trijd
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PUZZELS
Welk Sinterklaasliedje word hier gez

ongen?

vind de letter van het alfabet die er niet bij staat
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Gezondheidsplein

Afdeling Belfeld.
De Gehandicaptenraad Venlo (GRV) stelt
zaken aan de orde die van belang zijn voor
mensen met een beperking. Dit moet ertoe
leiden dat de GRV ertoe bijdraagt dat deze
zaken op gemeentelijk niveau worden
aangepakt
De GRV is politiek onafhankelijk en geeft
gevraagd en ongevraagd adviezen aan de
Gemeente. Het hoofdbestuur wordt daarbij
ondersteund door vier afdelingen: Belfeld,
Blerick, Tegelen en Venlo.
Binnen de Gehandicaptenraad Venlo ( GRV ) is de
afdeling Belfeld een actieve groep vrijwilligers die
zich inzet voor de collectieve belangen van alle
mensen met een beperking en/of chronische ziekte.
In de gemeente Belfeld zijn wij al actief vanaf 1988,
met als doel, het toegankelijk maken van kerk,
gemeentehuis, en winkels voor mensen in een
rolstoel.
Natuurlijk gingen we vanuit die gedachte samen
met de stichting Welzijn ook praten met het postkantoor, de bank en de bibliotheek. Ook kwamen
we tot de ontdekking dat trottoirs, wegen maar ook
woningen niet altijd rolstoelvriendelijk waren.
Je was met je beperking altijd aangewezen op hulp
van familie of vrienden. In de tussentijd is dat beeld
grondig veranderd. De woningstichting Urbanus
begreep hoe belangrijk goed wonen ook voor
mensen met een beperking is. De gemeente sloot
zich aan bij ons overleg, daarbij vanuit de politiek
gestuurd door de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Dit werkte natuurlijk allemaal positief voor
mensen met een beperking. Dus zochten we steeds
meer samenwerking met andere gemeenten,
om gegevens en ervaringen uit te wisselen.
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Bij de fusie van de gemeenten Tegelen, Venlo en
Belfeld werd de samenwerking tussen de drie onafhankelijke gehandicaptenraden gezocht en in
goed overleg ook gevonden in de Gehandicaptenraad Venlo. Met belangrijke nieuwe impulsen.
Wij mogen meekijken bij bouwplannen en hebben
zelf een specialist veiligheid en toegankelijkheid
die bekijkt of er voor mensen met een beperking
aanpassingen van het plan nodig zijn. Want in een
keer goed bouwen is goedkoper dan achteraf
verbeteren. Het gemeentebestuur heeft “agenda 22”
omarmt. Een methode die helpt om te komen tot
een stad Venlo, waarbinnen iedereen erbij hoort.
We willen zo proberen tot een stad te komen waar
niemand wordt buiten gesloten. We noemen dit
een inclusieve stad. Hiertoe werken we nu al drie
jaar nauw samen met het gemeentebestuur.
Met enige trots mogen we best vermelden dat we
hiermee een voorbeeldgemeente zijn voor de
regio. Het hoofdbestuur heeft regelmatig overleg
met de gemeente en onze afdeling. Wij, als afdeling, zijn de ogen en oren om hun te vertellen hoe
Belfeld ervoor staat en waar het nog beter kan.
Binnen de Afdeling Belfeld zijn we nu met 9 vrijwilligers. We zijn hard op zoek naar versterking. Als je
belangstelling hebt bel dan met Jan Hebben
(077 - 751626) of met Leny Keltjens (077 - 4752427)
of kom gewoon eens naar de vergadering op
17 november, om 13.30 in De Hamer.
Natuurlijk kun je ook kijken op onze website
www.gehandicaptenraadvenlo.nl
Namens de GRV, Afdeling Belfeld,
Jan Hebben, voorzitter,
Leny Keltjens, secretaris.
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Inloopspreekuur over
mantelzorgcompliment 2009

Dinsdagmiddag 13 oktober van 14.00 - 15.30 uur
in Gemeenschapshuis De Hamar Hamarplein 2
Belfeld.

Het mantelzorgcompliment is een regeling die door
de rijksoverheid is ingesteld als waardering voor de
mantelzorger. Wij vinden het van belang dat zoveel
mogelijk mantelzorgers uit de gemeente Venlo en
Arcen en Velden gebruik kunnen maken van deze
regeling. Vandaar dat De Zorgondersteuner u graag
informeert over het mantelzorgcompliment en
ondersteunt bij het aanvragen.
Vanaf 1 augustus 2009 is de regeling
veranderd!
Vanaf deze datum komen in aanmerking:
• mantelzorgers die zorgen voor iemand met een
indicatie voor AWBZ-zorg aan huis,
• afgegeven door het CIZ of Bureau Jeugdzorg.
• Deze indicatie moet voor minimaal 53 weken
zijn afgegeven (371 dagen)
• meerdere korte indicaties, bij elkaar opgeteld
371 dagen, kunnen ook mee tellen
• Deze indicatie moet na 1 augustus 2009 zijn
afgegeven.
Heeft u aan bovenstaande voorwaarden voldaan?
Dan krijgt u automatisch bericht van de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) om een mantelzorger voor
te dragen. Na invullen en terugsturen van het formulier ontvangt de mantelzorger rond de Dag van
de Mantelzorg, 10 november, € 250,- op zijn/haar
bankrekening.
Hebt u vóór 1 augustus 2009 een
ABWZ-indicatie ontvangen?
Dan wordt het wat ingewikkelder. Wij willen u
zoveel mogelijk helpen om te bekijken of een aanvraag voor u zinvol is .
Kom naar een van de inloopspreekuren!
Heeft u nog vragen over uw specifieke situatie of
heeft u behoefte aan meer informatie over het
mantelzorgcompliment? Kom dan naar de speciale
inloopspreekuren waar de mantelzorgmakelaar
u te woord zal staan. De inloopspreekuren zijn op:
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Maandagavond 19 oktober van 19.00 - 20.30 uur in
Gemeenschapshuis De Bantuin Pastoor Kierkelsplein 20 Venlo (’t Ven).
Dinsdagmiddag 20 oktober van 14.00 - 15.30 uur
bij De Zorgondersteuner Alberickstraat 3c Blerick.
Voor meer informatie bel de mantelzorgmakelaar 077 - 3231130 of 06 - 52669029

Eerste inzet vrijwillige hulp bij
dementie een succes!
In april 2009 is Aggie gestart als eerste dementievrijwilligster. Zij ging met veel enthousiasme aan
de slag bij mevr. Jenniskens, die zelf geen invulling
meer aan haar avonden kon geven. De familie
voelde een steeds zwaardere druk in hun zorgen
betreffende hun moeder. Nu 5 maanden later, kijkt
de familie met mevr. Jenniskens zeer tevreden terug.
Cursus
Voor Aggie als dementievrijwilligster kon
beginnen heeft zij een cursus gevolgd van 4 dagdelen. Hierin kwam aan de orde wat dementie is en
hoe hier mee om te gaan. Aggie: “Je kunt alleen
dementievrijwilliger zijn als je enige kennis hebt
over dementie. Het is belangrijk om te weten wat je
wel of juist niet doet. Hierdoor kun je beter naar
dementerende mensen luisteren en rust overbrengen. Ik ben er trots op dat ik dit mag en kan doen.”
Genieten
Aggie gaat in de avonduren naar mevr. Jenniskens
om met haar activiteiten te ondernemen. Samen
wandelen, een kast opruimen of foto`s kijken.
Praten over vroeger. Gewone dingen, die voor
mevr. Jenniskens veel betekenen. Zij geniet enorm
want er is iemand die tijd voor haar maakt, naar
haar luistert en met haar even een wandeling
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maakt. Iemand die zelfs met haar wil koper poetsen!
En Aggie geniet van de tevreden blik in de ogen
van mevrouw Jenniskens.
Hulp bij Dementie
De kinderen van mevr. Jenniskens voelen zich
ontlast nu zij weten dat hun moeder ook regelmatig in de avonduren een bezoekje krijgt en dat hun
moeder hier erg tevreden over is. Zij hebben
kennisgemaakt met Aggie en hebben ervaren dat
hun moeder bij haar in vertrouwde handen is.
Zij stemmen hun eigen bezoekjes hier op af en
kunnen even ademhalen in hun eigen gezin Ook
zijn ze uitermate tevreden over de ondersteuning
die zij ervaren van Claudia, de trajectbegeleidster
van het dementieprogramma “Hulp bij Dementie”.
Claudia is voor hen de spin in het web bij de hulpverlening rondom hun moeder. Zij heeft ook de
mogelijkheid van een dementievrijwilligster aan
gekaart.
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Belangrijke rol vrijwilliger
Als eerste dementievrijwilligster heeft Aggie
enkele kritische kanttekeningen gemaakt en deze
besproken met de trajectbegeleidster en de
Vrijwillige Thuishulp. Hierdoor zijn er veranderingen
aangebracht waardoor de hulp nog beter kan worden verleend. Dit geeft ook aan hoe volwaardig de
rol van een vrijwilliger in het hele ketenproces van
Hulp bij Dementie is.
Vrijwillige Thuishulp
De Vrijwillige Thuishulp werft de dementievrij
willigers en verzorgt de opleiding. Zij ondersteunen op organisatorisch gebied de vrijwilliger. Ondanks dat er zich al een 50 tal vrijwilligers
aangemeld hebben wordt er nog dringend naar
vrijwilligers gezocht. Door de vergrijzing is de verwachting dat er in 2010 maar liefst 800 vrijwilligers
nodig zijn in de regio Noord Limburg.
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden kijk
op www.dementievrijwilligers.nl of bel met
077 - 3231130
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Kerststalbouwers st. Urbanuskerk
Dat wij in het dorp nog gezegend zijn met noeste
werkers op de achtergrond, daar kwamen wij wel
achter nadat we een interview hadden met de
kerststal bouwgroep.
De kerststal opbouwgroep is snel vernoemd, Sef
Hoezen en Sjaak Geraads. Onder het genot van
de nodige koffie ontspon zich een zeer amusant
verhaal. Sef bouwt de kerststal al vanaf
1942 – 43 op. De peetoom van Sef was koster
zodoende werd hij misdienaar en kwam hij in
contact met de kerk. In deze kerk was een extra
biechtstoel voor hardhorenden, zeg maar rustig
een kast. Hier werd eens als kwajongensstreek
een misdienaar in opgesloten. Pastoor van de
Ven zag hier echter niet de humor van in en de
hele misdienaarschaar moest op de knieën gaan
zitten, handen omhoog met een wierookvat erin.
Zijn eerste werkzaamheden waren met de
misdienaars en een fietskarretje mos uit het bos

halen. Was er te weinig mos dan werd er strooisel
of werden houtkrullen geverfd. Ja, tijden veranderen. De beelden lagen in de kerk aan de Maas
op het zangkoor. Trots als een pauw waren de
misdienaars als zij de kleine beeldjes naar beneden
mochten dragen. Sef vertelde dat de oude kerk
beschilderd was met kolossale figuren. Dit werd
gedaan door een kunstschilder Baart. Deze schilder had graag iets lekkers uit de fles en of dat de
aanleiding was, dat er iedere zondag gebeden
werd voor het welslagen van de schilderijen dat
weet Sef niet. In de oorlog zijn deze beelden van
de kerststal verdwenen. Er is niets meer van terug
gevonden.
Men moest een stevige ondergrond maken want
er kwam nogal een gewicht op te staan.
In 1951 werd de nieuwe kerk ingezegend.
Deze was eerst gepland waar nu de kroon staat.
Er was nog steeds geen kerstgroep en geen stal.
Sef Hoezen en Sjaak Geraards
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Advent in fases gebouwd. Zo groeit men naar
Kerstmis toe. Is er echter gedurende die tijd een
plechtigheid in de kerk dan ziet zo’n halve stal er
natuurlijk niet uit.
Sjaak en Sef doen dit vrijwilligerswerk nu al
50 jaar. Het is duidelijk dat ze wel eens uitkijken
naar opvolgers. Jan op het Veld assisteert hen
momenteel. Maar om zo’n mooie traditie in ere te
houden kunnen er best nog wel een paar krachten
bij. Sjaak en Sef, al vijftig jaar bouwers zonder
vergunning, bedankt voor het interview en nog
veel prettige jaren met jullie levenswerk.
Herm Stroeken de toenmalige koster, vroeg Sef
of hij zijn beelden niet in de kerk wilde plaatsen.
Dit opbouwen duurde 14 dagen. De bouwers
hebben al verschillende Pastors meegemaakt.
van de Ven, Stevens, Jacobs, Jacobs, en nu
Dautzenberg. Pastoors met duidelijk eigen karakter
trekken. Bij pastoor Stevens was iets als men wat
wilde kopen, al snel te duur, Pastoor Jacobs de
kleine had er een handje van om ‘s avonds nog
het een en ander te veranderen aan de kerststal.
Pastoor Stevens kocht. een nieuwe groep voor de
nieuwe kerk, gemaakt door Jeu Oehlen. Zij waren
niet geverfd. omdat de engel nadat hij opgehangen
was, dacht dat hij wel een stukje door de kerk
kon vliegen zijn de beelden nu allemaal geverfd.
Dit gebeurde vakkundig door Wiel Timmermans.
De engel werd stukje bij stukje door Piet van Dijk
gelijmd want het materiaal van de beelden is erg
broos. Verschillende kerstfiguren kunnen de
kersttijd alleen nog maar meemaken door
ingebrachte houten pinnen. Trouwens de beelden
zijn ook nog loodzwaar. De vloer bestaat nu uit
bouwelementen. Dit is een hele verbetering.
Men moet met het opbouwen van de kerststal
ook de brandpreventie in de gaten houden.
Er is een keer brand geweest bij de kerststal.
De schade viel toen gelukkig mee. In de kerststal
zit na 50 jaar nog geen houtworm. Dat komt
hoogstwaarschijnlijk door het wijwater, menen
beide heren.
Tegenwoordig wordt de kerststal gedurende de
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Jeugdcarnaval Belfeld, met de tiëd mét…………
Jeugdcarnaval Belfeld, al jaren een begrip tijdens
de carnavalsdagen voor de jeugd in Belfeld.
Prinsenbal, Prinsenreceptie en jeugdbals,
allemaal activiteiten die wij tijdens het carnaval
organiseren.
Echter de laatste jaren, hebben we vooral bij de
jeugdbals gemerkt dat deze slechter werden bezocht. De tijden lijken te zijn veranderd, zo ook
onze jeugd.
Hun aandacht lijkt steeds meer uit te gaan naar
de grotere activiteiten binnen en buiten Belfeld.
Voor ons dus ook tijd om te veranderen!

jeugdbal worden
“ut Sjloëtingsbal”.

Met pijn in ons hart hebben wij dan ook besloten
te stoppen met de jeugdbals op carnavalszondag
en maandag. Iets wat heel wat verandering met
zich mee brengt voor ons programma van 2010.
Tot onze grote vreugde hebben we voor de
invulling van dit programma een nieuwe
residentie gevonden, bij een “oude bekende”;
cafézaal Juliana.
Zij hebben ons de mogelijkheid geboden,
buiten het gebruikelijke Prinsenbal en Prinsenreceptie, samen iets nieuws te organiseren.
Op carnavalsdinsdag zal er speciaal voor de
jeugd van 12 (groep 8) tot en met 16 jaar een

De zo bekende raad van ellef, nar, dansmarietjes
en hoogheid blijven natuurlijk zoals altijd deel
nemen aan alle activiteiten die rondom het
carnaval in Belfeld worden georganiseerd.
Vanuit onze nieuwe residentie, zullen wij ons volop laten zien in het Belvendse “vastelaovesfiës”.
Jeugdcarnaval Belfeld gaat mee met zijn tijd en is
weer voor het eerst sinds jaren te vinden in de
kern van Belfeld!!
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georganiseerd.

wel;

Eerder die dag trekt de Jeugdoptocht door de
straten van Belfeld, die zal eindigen bij cafézaal
Juliana. Aansluitend vanaf 18.00uur nodigen wij
alle jeugd van 12 t/m 16 jaar, dus ook groep 8, uit
om samen met onze hoogheid en raad van ellef
het carnaval van 2010 te “sjloëten”.
Er zal geen entree worden gevraagd en ook
ouders, broertjes, zusjes, vrienden e.a. zijn van
harte uitgenodigd.

Kim Schouwenberg
Voorzitter Jeugdcarnaval Belfeld
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Nieuwsflitsen
g	Van harte gefeliciteerd: Jan Hebben
Voor het verkrijgen van de waarderingsonderscheiding van de gemeente Venlo.
Wegens het vele vrijwilligerswerk. Oa: vrijwilliger Gehandicaptenraad Venlo, FNV
vakbondslid en Erelid van Harmonie kunst naar Arbeid.

g

Van harte gefeliciteerd: Cor Dorssers
Voor de onderscheiding als lid in de Orde van Oranje Nassau. Uitgereikt op zaterdag
10 oktober, tijdens het jaarlijkse herfstconcert van de Mal-Maaszengers in de Haandert
te Tegelen. Waar u al sinds 1984 dirigeert. De uitreiking werd gedaan door Burgemeester
Bruls.

g

Oplossing Laatste wae wet woe:
De zandgroeve van Koen de tijd van gebr. Brouwer in Maalbeek.
Winnaar:
W. Schonenberg
Maasstraat 7 Belfeld
Midgetgolfnet bij de Maria Hoeve
Winnaar:
Milou Aerts
Leygraaf 196 Belfeld

g

De namen van de nieuwe bruggen over de A73 zijn bekend:
Bij de tolweg is dit “de Tolbrug”
Gezien de historie van de Tegelse brug heeft deze de naam “De Snelle Sprong” gekregen.
Winnaar van de prijsvraag is: Rob Reinders Emmastraat 10
Deze krijgt een Vlaaibon t.w.v. 10 euro
Smakelijk!

g

Regelmatig bereikt ons informatie die niet geplaatst wordt in de Dorpskrant gezien de
datum van de activiteit.
Deze wordt dan meteen op “Belfeld. Nu” geplaatst, zodat wij u toch die informatie kunnen
verstrekken. Meld u aan via: belfeld.nu@hetnet.nl als u informatie over Belfeld, digitaal kunt
en wilt ontvangen.

g

Hoe hard rijdt u in de 30 km zones?
Weet u dat in Belfeld op heel veel plaatsen 30 KM zones zijn! Dit is niet zomaar gedaan
om het autootje te pesten. Maar voor de veiligheid voor kinderen: uw kinderen, neefjes
en nichtjes, buurmeisjes of buurjongens. Je moet er toch niet aan denken, dat door jouw
rijgedrag een ongeluk met een kind gebeurt dat in alle onschuld op straat speelt!
Wees verstandiger dan je gaspedaal!!! Kost je 2 min meer!
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Gebruik ondergrondse glas- en textielcontainers
Begin dit jaar zijn alle glas- en textielcontainers in Venlo ondergronds geplaatst.
Behalve dat deze ondergrondse containers fraaier ogen dan de oude bakken, beschikken
de ondergrondse containers over bijna de dubbele capaciteit.
Nu dit er allemaal mooi en verzorgd uitziet, willen we dit ook zo houden. De gemeente zorgt
er voor dat de containers op tijd worden leeggemaakt en veegt de omgeving regelmatig
schoon. Maar we hebben ook uw medewerking nodig. Gooi het glas en textiel daarom
uitsluitend in de daarvoor bedoelde containers en plaats het er niet naast. Neem spullen die
er niet in thuis horen mee naar huis.
Deze regels zijn er niet voor niets. Onlangs is er een vervelend ongeluk gebeurd bij een
glascontainer. Er was kapotte ruit naast de container geplaatst, waaraan een vrouw haar
been heeft opengehaald. Ze is voor behandeling met een ambulance naar het ziekenhuis
afgevoerd. Mede om dit soort ongelukken te voorkomen mag er dus geen afval worden
bijgeplaatst.

g

Openingstijden bieb Belfeld
De openingstijden van de bibliotheek Belfeld zijn gewijzigd. Voortaan zijn wij ook geopend
op donderdagochtend. Bezoek op deze ochtend de bibliotheek en leen en lees boeken
en drink een kopje koffie. Dit betekent wel dat wij hebben besloten om de bibliotheek in
Belfeld niet meer ‘s avonds open te stellen. Er blijkt te weinig belangstelling te zijn voor de
vrijdagavond openstelling. Daarvoor in de plaats is de bibliotheek dus voortaan geopend
op donderdagochtend, van 9:30 - 12:30 uur. We hopen onze bezoekers hier beter mee van
dienst te zijn.
Meer informatie op www.bibliotheekvenlo.nl

g

Stichting “Weej veur Uch”
In de Dorpskrant van december/januari 2008/2009 heeft u het laatste nieuws van de
Stichting Weej veur Uch kunnen lezen.
In dit bericht is uiteengezet waarom de Stichting in 2009 geen activiteiten organiseerde.
Inmiddels zijn we een jaar verder en in die tijd zijn er diverse ingrijpende dingen gebeurd.
Verder is er in dit jaar naar voren gekomen dat het beproefde concept van de Stichting op
diverse manieren navolging heeft gevonden en dus min of meer uitgemolken wordt. Ook de
aanvragen bleven ver achter bij de beoogde doelstellingen.
Een en ander heeft ertoe geleid dat de leden van het bestuur van de Stichting unaniem
besloten hebben om de activiteiten van de Stichting Weej veur Uch met ingang van 2010 te
beëindigen.
Vanaf deze plaats een woord van dank aan iedereen die meegeholpen heeft om de
activiteiten van de Stichting tot nu toe tot een succes te maken in het bijzonder natuurlijk de
sponsoren. Een groep mensen die binnen het geheel onmisbaar was.
Alle betrokken verenigingen wensen wij vanaf deze plaats veel succes met hun activiteiten
in en voor de Belfeldse gemeenschap.
Belfeld bedankt namens de Stichting Weej veur Uch.
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COLOFON
Dorpskrant Belfeld
wordt uitgegeven onder
verantwoordelijkheid van
de Dorpsraad Belfeld

S ervicenummers
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
n Groenvoorzieningen
n Reiniging
n Onderhoud wegen/straten
n Straatverlichting
n Honden(poep) overlast
n Ongedierte bestrijding
n Leefmilieuzaken
n Heroïnespuiten
n Gladheidbestrijding
nR
 ioolverstopping
(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) 088 - 789 16 40
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.
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inleveren kopij:
Dorpskrant Belfeld,
Postbus 4023, 5950 AA BELFELD
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Ria van den Beucken-Hovens
Burgemeester Kesselsstraat 1
Ton Mordas-Stevens
Soersbeekweg 44
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Prins Hendrikstraat 59
Har Schreurs
Leygraaf 56
Hans Ververgaert
Schepenstraat 12
De redactie van de dorpskrant behoud
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aan te passen.
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Pieter van de Rijdt, tel. 359 64 34
E-mail:
dorpskrant-belfeld@hotmail.com
Internet:
www.wijkoverleggenvenlo.nl

Wijkgerichte aanpak 359 62 46

Layout en realisatie
vanGrinsven drukkers, Venlo

Overlast drugs 0900 8844
Alarmnummer (spoedeisend),
ambulance; brandweer; politie 112
Politie (niet spoedeisend) 0900 8844
Carlo.receveur@limburg-noord.politie.nl
Gehandicaptenraad 463 38 85
De WegWijZer
Voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg
Website: www.wegwijzer-nml.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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