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Dagarrangementen
(C.O.Z.) Kom.mijn

Beste bewoners
van Belfeld
Zomer 2010 wordt het nog wat? Terwijl ik het
voorwoord schrijf , zit ik te kijken naar Nederland
– Japan tijdens het WK voetbal in Zuid-Afrika.
Het lijkt toch het belangrijkste wapenfeit
momenteel, gezien alle drukte eromheen. Alles
is naar de achtergrond verschoven. De formatie
van een nieuw kabinet met al zijn bezuinigingen
in het kielzog. De dorpskrant overleeft deze
bezuinigingsronde van de gemeente Venlo helaas
ook niet. Gemeente Venlo heeft de geldkraan voor
alle wijkkranten eigenlijk per direct dichtgedraaid.
Gelukkig hebben we een hele goede website
voor Belfeld www.belfeld.nu waar alle actuele
informatie in Belfeld te vinden is.
Maar ondanks alles hebben we een informatieve,
leuke en waarschijnlijk laatste krant voor u
gemaakt in de huidige vorm. De onderwerpen die
aan bod komen zijn weer divers zoals u van ons
gewend bent. Naast de vertrouwde items als de
column van Harie, de diverse fotoimpresies en
de puzzelpagina komt o.a. Centrum promotion
Belfeld aan het woord, De redactie is voor een
vervolgartikel bij C.O.Z Kom.mijn op bezoek
geweest. Een buurtinitiatief van “Aan Het Broek”
heeft de woningnood aangepakt. Een verhaal uit
de Belfeldse geschiedenis gaat over Egbert, de
heer van Belvend en last but not least vraagt de
Zonnebloem even om uw aandacht.
Veel leesplezier! En een mooie zonnige en warme
zomer!
Hans Ververgaert
Redactie van uw Dorpskrant “Belfeld”
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Spannende
Spannende dagen....
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Column
De redactievergadering begon erg hoopvol,
afgesproken werd er dat we het niet over de
hondenpoep zouden hebben. Helaas tien minuten
later laaide de discussie al weer zo hoog op als
het sintermertesvuur. Nou moet ik eerlijk zijn, deze
discussie kwam ook tot stand omdat we een raadslid
uit ons durp hebben die de hondenpoepaffaire wel
eventjes op wil lossen. Harie is benieuwd hoe Belfeld
over pakweg een half jaar eruit ziet. Zijn we dan
drollenvrij. Heeft de klaagzang Verwijder Vettige
Drollen succes gehad of is Belfeld dan nog steeds
bezaaid met ” Vieze Vettige Drollen”. We wachten
in spanning af. Helaas kunnen jullie zeer geachte
lezers, dit niet meer uit jullie lijfblaadje vernemen.
In een moment van verstandsverbijstering heeft
de gemeente Venlo besloten om op de subsidie
voor de wijkkranten per 1 – 1 – 2011 stop te
zetten. Er zouden 50.000 euro mee gespaard
worden. Zullen die 50.000 euro Venlo redden, of
is er ergens bij het veel te groot denken binnen de
stadsgrenzen meer te bezuinigen. Een jaar geleden
nog uitgeroepen tot de beste overbrenger van het
stads c.q. dorpsnieuws wordt nu al door het gehele
ambtenarenapparaat gezocht naar de stekker om
die uit de muur te trekken. Is de dorpskrant nog te
redden. Spannend, we wachten af. Op het moment
dat dit artikel aan de computer wordt toevertrouwd
zijn er dé verkiezingen. Deze keer geen gouden
belofte, nee nu moeten we bekijken welke partij
ons het minste afneemt. Het is appels met peren
vergelijken, maar in de appelmoos die hieruit
voortkomt zit bedenkelijk minder suiker. Spannend
wie deze verkiezingen gaat winnen. Mocht het
tegenvallen dan kan Harie emigreren naar België
als alternatief voorstellen, daar hebben ze bijna
ieder half jaar een nieuw kabinet. Is het ontzettend
slecht dan heb je daar in ieder geval niet zo lang
last van. Ja, de Belgen hebben het goed voor elkaar.
Spannend is het ook of de fietsbrug in Belfeld nog
verwezenlijkt wordt. De geruchten gonzen door
het dorp dat het een en ander nog moeilijk ligt, er
schijnen nog heel wat beren op de weg te staan.
Niet meer spannend is het of we onze laatste hoop
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de stadswinkel in Tegelen kunnen behouden. Nee
dus, ook dat wordt de buitengebieden afgenomen.
Nu nog even het parkeergeld verhogen en
ziedaar we hebben weer een bron ontdekt om
de pronkstukken (Floriade – Maasboulevard –
Maaspoort – enz. – Enz.) te financieren.
Maar beste dorpsbewoners helemaal in mineur
gaat Harie niet eindigen. Hij heeft al extra op zijn
lippen liggen bijten om maar niets over de kermis
te schrijven en dat lukt hem ook nog. Vol trots
maakt Harie melding over de site Belfeld.nu. Een
werkelijk prachtige Site waar wij veel nieuwtjes en
weetjes over os durp kunnen vinden. Harie wenst
de beheerders van de Site veel wijsheid en een
enorm lange adem toe, zodat we nog jaren hiervan
kunnen genieten. Of zit hier misschien ook stadse
subsidie op???
Harie
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Activiteitenkalender
Indien uw vereniging activiteiten organiseert die van 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
16 juli
17 juli
24 juli
29 augustus
12 september
18 september
19 september
25 september
9 oktober
10 oktober
23 oktober
28-29&31 okt.
5 november
5 november
6 november
12 november
13 november
14 november
14 november
13 of 14 nov.
20 november
22 november
24-25 november
27 november
4-5 december
11 december
11-12 december
12 december
19 december
19 december
24 december
25 december
26 december

Concert in het Pronk-eppelke
Brandweermiddag gr. 3 t/m 8
Vakantieprelude/familietreffen aanvang 13.00 u
Verenigingsschieten, families en groepen aan de Bolenbergweg
Najaarsmarkt in het centrum van Belfeld
Survival gr. 3 t/m 6
Liturgische viering Martinushof aanvang 11.00 u
Astebleef-concert
Herfstconcert Hamar mmv. La Cigale Verviers ea. Aanvang 19.30 u
Opluisteren woorddienst Martinushof Tegelen
Halloweentocht gr. 6 t/m 8
Volwassen toneel “Het zit in de familie” aanvang 20.00 u
St. Maartens optocht
Opluistering viering Sint Maarten
Cecilia mis Urbanuskerk aansluitend feestavond bij de Krekelberg
St. Nicolaascollecte
Pakjes maken
Intocht St. Nicolaas
Opluistering intocht St. Nicolaas
Limburgs Korenfestival “D’n Binger” te Meijel
Cecilia mis en feest aanvang 19.00 u
Cecilia middag aanvang 13.00 u
Verkoop speculaas
Ceacilia mis in de St. Urbanuskerk
vogelshow in cafe/zaal Juliana
kerststukje/ vetbollen maken
Kerststerrenactie
Liturgische viering Horstgraaf aanvang 10.30 u
Kerstconcert Hamar
Kerstconcert Hamar aanvang 16.00 u
Blazen in de toren
Hoogmis
Opluistering H. Mis

Kunst na Arbeid
K.O.W
Malmaaszengers
st.Urbanus
Belfeld bruist
K.O.W
Malmaaszengers
Animo
Malmaaszengers
Animo
K.O.W
Sjabloon
K.O.W
Kunst na Arbeid
Animo
K.O.W
K.O.W
K.O.W
Kunst na Arbeid
Malmaaszengers
Malmaaszengers
Malmaaszengers
Animo
Kunst na Arbeid
Exparka
K.O.W
Kunst na Arbeid
Malmaaszengers
Animo
Malmaaszengers
Kunst na Arbeid
Animo
Kunst na Arbeid

2011
9 januari
16 januari

Nieuwjaarsconcert Hamar aanvang 14.00 u
Nieuwjaarstreffen dorpsraad info volgt via www.belfeld.nu

Malmaaszengers
Dorpsraad
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Efkes veursjtelle.......

Centrum Promotion Belfeld

Centrum Promotion Belfeld (CPB) is opgericht in
1996. Deze vereniging bestaat momenteel uit 16
ondernemers die in Belfeld actief zijn. Het doel van
deze vereniging is in de eerste plaats om
promotionele activiteiten voor de Belfeldse
consument te organiseren. Een ander, niet
onbelangrijk punt, is het bevorderen van de
samenwerking tussen de Belfeldse ondernemers.
Om niet alleen nu, maar ook in de toekomst de
inwoners van Belfeld een zo breed mogelijk
assortiment aan te kunnen bieden.

de weekmarkten in Belfeld worden financieel wel
ondersteund door de ondernemers, maar deze zijn
niet verantwoordelijk voor de organisatie hiervan.
In mei 2005 werd het Dorps Ontwikkelings Plan
(DOP) gepresenteerd. Door CPB werd een bijdrage
geleverd in het ontwikkelen van een toekomstvisie
voor Belfeld. Het winkelbestand moest behouden
blijven, dan wel in de verdere toekomst uitgebreid.
Sinds 2009 is CPB bezig met de ontwikkeling van
het nieuwe Belfelds centrum. In de ontwikkeling
van dit project heeft CPB haar inbreng, zodat we
medio 2012 over een nieuw Belfelds centrum
beschikken. Ook de op handen zijnde revitalisering
van de Hamar zal dan een onderdeel van het
nieuwe centrum worden.

Historie
Even terug naar het verleden. Voor 1996 waren
veel Belfeldse bedrijven lid van de Limburgse
Organisatie Zelfstandig Ondernemers (LOZO
genaamd). Vanuit het Centrale hoofdkantoor Venlo
konden de gezamenlijke Limburgse afdelingen,
waaronder ook de Belfeldse afdeling, met al hun
specifieke vragen terecht.

De nieuwste actie is de reclame beeldkrant die dit
jaar in diverse winkels van de aangesloten CPB
ondernemers continue loopt. Iedere winkelier kan
via dit medium zijn eigen actie aanprijzen.
Daarnaast worden CPB leden regelmatig door
Belfeldse verenigingen benaderd om hun
verenigingsactiviteit te sponsoren in de vorm van
het plaatsen van een advertentie of een andere
financiële
ondersteuning.
Hiermee
hopen
ondernemers natuurlijk de aandacht de consument
op zich te vestigen, zodat men inkopen in Belfeld
blijft doen.

Door de ontwikkeling van bedrijvenparken, zoals
het bedrijvenpark Geloeërveld, ontstond er
langzaam maar zeker een deling in de belangen
van grote bedrijven en de belangen van de
plaatselijk kleinere winkeliers.
Om deze reden besloten de Belfeldse winkeliers
onder de naam Centrum Promotion Belfeld hun
krachten te bundelen. Zo kon men beter op de
plaatselijke aangelegenheden inspringen. Onder
de noemer “ Samen Sterk” tracht men de Belfeldse
consumenten op hun wensen te bedienen.

Pas als we ons dit laatste goed realiseren kan in
Belfeld voor de toekomst een gezond winkelbestand
in takt gehouden worden en waar zelfs mogelijk
worden uitgebreid.

Wat heeft (CPB) de afgelopen jaren zoal
gerealiseerd?
CPB organiseert ieder jaar op de 1e zondag in mei,
een Familie Fietstocht waaraan door jong en oud
kan worden deelgenomen. Dit jaar was het dus
voor de 13e keer dat er een Familie Fietstocht
gepland stond. Maar of het nou aan de 13e editie
of aan het weer lag de fietstocht moest dit jaar
helaas afgelast worden. Daarnaast organiseren de
CPB ondernemers diverse commerciële activiteiten
tijdens de Sinterklaas en Kerstperiode, daar hoort
de sfeervolle verlichting die ieder jaar in het
Belfeldse centrum hangt ook bij. De kermissen en
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Koop dus elders niet
Wat Belfeld u biedt
Tevens heeft CPB een eigen website in het leven
geroepen. Op deze site staat informatie over al
datgene wat CPB doet. Ga hiervoor naar: www.cpbelfeld.nl.
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Op locatie

Dagarrangementen Centrum onderwijs
& zorg (C.O.Z.) Kom.mijn

Op woensdag 26 mei om 10.00 u hadden de redactieleden van de dorpskrant een afspraak met
Wendy Smeets, directrice van het kindercentrum Kom.mijn. De aanleiding voor ons bezoek aan
Kom.mijn was een artikel uit december 2007 van de Dorpskrant. Destijds hadden we aangegeven
een vervolg te maken over de ontwikkelingen na een aantal jaren binnen C.O.Z Kom.mijn met
betrekking tot de talloze mogelijkheden van kinderopvang op C.O.Z. Kom.mijn.
Zo heb je de: kinderopvang, VSO, TSO, BSO, NSO, ….! Ook de draad even kwijt? Laten we het
maar even uitleggen.
Men kan gebruik maken van dagarrangementen: een totaalpakket, waaruit ouders kunnen
kiezen wat het beste bij hun past.

Dagopvang:
De dagopvang is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar en loopt van ‘s morgens 7 uur tot 18.00 u.
Ouders betalen voor de opvang van hun kind(eren) een eigen bijdrage, de werkgever betaald een derde
en er is nog een inkomensafhankelijk deel, verrekend bij de belasting.
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Tussenschoolse opvang:
Bij de Tussenschoolse opvang is er
een pedagogisch medewerker, bijgestaan door vrijwilligers en eventuele
stagiaires van de naschoolse opvang.
Op maandag, dinsdag en donderdag
word het meest gebruik gemaakt van
deze opvang. Tussen de 80 en 100
kinderen zijn dan aanwezig.
Kinderen brengen zelf hun boterhammen en fruit mee. Voor drinken
wordt gezorgd door de Kom.mijn.
Men kan kiezen uit thee, yogi, melk,
water of zelf meegebrachte soep.
Na het eten gaan de kinderen buiten
spelen op het schoolplein of een
gedeelte van het Belfeldia voetbalterrein. Ook worden activiteiten in de
speelzalen gehouden of geknutseld
met verschillende thema’s als
onderwerp .
Naschoolse opvang:
“Het Haaienhonk”
Bij de naschoolse opvang is de personele bezetting afhankelijk van het
aantal kinderen. Dit zijn uitsluitend beroepskrachten (1 op 10 kinderen) en stagiaires. Ook hier
zijn de maandag (50 kinderen) en de dinsdag
en donderdag ( ong. 40 kinderen) topdagen.
’s Woensdags en vrijdags zijn ongeveer 10
kinderen aanwezig.
De kinderen komen binnen in hun stamgroep om
er wat te drinken en fruit te eten. Elke middag
worden er diverse activiteiten aangeboden, zoals
spel, drama, muziek, knutselen, etc. De kinderen
hebben de vrije keus om hieraan deel te nemen of
gewoon lekker vrij te spelen.
Er is een ideeënbus, waarin kinderen hun wensen
en ideeën kunnen deponeren.

Voorschoolse opvang: “Vroege Vogelclubje”
Als de ouders kiezen voor ontbijt op het kindercentrum dient het kind uiterlijk 7.45 uur aanwezig
te zijn in het “ Vroege Vogelclubje”. Deze opvang is
niet incidenteel, maar op contractbasis.
Tussen de 6 en de 20 kinderen maken hiervan,
afhankelijk van de dag, gebruik. Bij het ontbijt
kunnen de kinderen kiezen uit hartig beleg, kaas
en zoet. Als drinken worden melk, thee en voor wie
dat wil water geserveerd.
Om 8.20 uur worden de kinderen van de onderbouw naar hun groep gebracht, de kinderen van
de bovenbouw gaan naar buiten en wachten tot de
bel gaat.
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Ook tijdens alle vakanties is er opvang. Met uitzondering van nationale
en christelijke feestdagen. Bij deze
opvang wordt gewerkt met thema’s.
De kinderen hebben echter te allen
tijde de vrijheid hun “eigen”gang te
gaan.
Vanuit de C.O.Z. Kom.mijn heeft men
Belfeldse verenigingen benaderd om
als naschoolse activiteit, kinderen
kennis te laten maken met verschillende sporten, tegen een betaalbare prijs.
Belfeldia, Vlug en Lenig, Rodan
zwemdiensten en de Nick Brothers
hebben al acte de présence gegeven.
Wellicht volgen voor het nieuwe
schooljaar 2010-2011 nog een aantal
Belfeldse verenigingen!
Voor de T.S.O. is het van belang dat
men de personele bezetting op peil
kan houden met hulp van de trouwe
vrijwilligers en misschien U als
nieuwe vrijwilliger.
Voor informatie hierover kunt u zich
wenden tot Wendy Smeets van
het kindercentrumcentrum Kom.mijn.
tel. 077 - 475 28 39
De Tussenschoolse opvang heeft
altijd vrijwilligers nodig!!!!
Ton Mordas-Stevens
Hans Ververgaert
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Wij willen er niet meer in
blijven trappen!!!!!
Wellicht heeft u via andere media vernomen

zijn verantwoordelijkheid. Elk huisdier produ-

dat ik van zins ben de hondenpoepproblema-

ceert nu eenmaal vuil. Maar het mag niet zo

tiek in kaart te brengen en te zoeken naar een

zijn dat de samenleving de dupe wordt van

verantwoorde oplossing. In het verleden is er

deze overlast. Vele hondenbezitters houden

door de politiek al veel over gepraat maar

zich aan de regels en ruimen netjes op, maar

heeft nog nooit geleid tot een bevredigend

er zijn schijnbaar meerdere hondenbezitters,

resultaat. Hondenpoep staat boven aan het

gezien de overlast, welke deze regels aan hun

lijstje waaraan de burger zich het meeste

laars lappen. In het najaar zal ik dan ook een

ergert. Let wel, dit betekent niet dat ik een

goed onderbouwde motie indienen hetgeen

heksenjacht wil openen op de hondenbe-

een einde moet maken aan deze overlast.

zitters. Ik gun ieder het plezier van een huis-

Deze motie wil ik vergezeld laten gaan van

dier, maar wil wel de eigenaar aanspreken op

alle reacties welke ik middels de mail en brief
heb binnengekregen. Dit verstrekt aanmerkelijk de inhoud van de motie. Wilt u net als ik, er
ook niet meer in willen trappen, stuur me dan
een mail waar en/of waarom u zich ook zo
ergert aan deze overlast. Dus, uw hulp heb ik
nodig, mail!!! Eventuele ideeën of suggesties
welke kunnen bijdragen aan de oplossing zijn
natuurlijk van harte welkom. Rekenend op uw
steun, en vertrouwen hebbend in een positieve afloop, verblijf ik met vriendelijke groet,

Uw Belfelds raadslid
Jos Hoezen
jgughoezen@hotmail.com

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

8
n

Jaargang 9

n

nr. 2

n

juli 2010

De Zonnebloem. Afd.Belfeld
De Zonnebloem organiseert voor mensen,die
door ziekte,handicap of door gevorderde leeftijd
lichamelijke beperkingen hebben of moeite
hebben om daardoor aan het sociale leven deel
te nemen, diverse activiteiten zoals:
• Bezoek aan huis (indien gewenst) door een
vrijwilliger voor een praatje, wandeling, etc.
• Dagboottochten.
• Theatermiddag in De Maaspoort.
• Regio-vakantie-week.
• Uitstapjes naar Musea (De Locht), Dierentuin, Kasteeltuinen e.a.
• Winkelochtend.
• Kerstviering.
• En eventueel nog andere activiteiten.

Mocht u zelf of iemand anders weten die interesse heeft en tot de doelgroep behoort dan
kunt u contact opnemen met:
Secretariaat p.a. H. van Eijk
Schoolstraat 66, 5951CP Belfeld
bveijk@home.nl
Natuurlijk zijn voor bezoekwerk en organisatie
diverse vrijwilligers nodig, Deze zijn van harte
welkom en kunnen zich aanmelden bij het
secretariaat.
De gasten zullen een eerste gesprek hebben
met het bestuurslid Bezoekwerk en de vrijwilligers met de secretaris.
Wij hopen op vele reacties.
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verkeersexamen
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opening natuurspeelplek
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MOMENT VOOR EEN MONUMENT
Wegkruisen aan de Bosheideweg te Belfeld.
Ongeveer twaalf jaar geleden kocht de familie
Dings uit Venlo aan de Bosheideweg in Belfeld een
boerderij. Zij wilden vlakbij Maalbeek en het
Brachterwald genieten van de rust.
Bovendien hadden ze hier prachtige mogelijkheden om IJslandse paarden te gaan houden.
Inmiddels is de boerderij geheel verbouwd en
aangepast aan de wensen van de familie Dings.
Een boerderij hoort een naam te hebben en via de
vorige eigenaar, de heer Kurstjens, werd dat de
naam “Winkendries”,omdat deze naam vroeger
gebruikt werd voor het gebied, waar de hoeve staat.

Driesprong

In 2003 vond de heer Dings, dat een veldkruis aan
de driesprong voor het huis eigenlijk best mooi zou
zijn.. Leo en Annemie Dings zijn al jaren lid van het
kerkkoor van de Martinuskerk in Venlo en gingen

met hulp van vrienden en bekenden overal op zoek
naar een geschikt corpus. In Nederland leverde
hun speurtocht helaas geen resultaat op, maar
uiteindelijk vonden ze vlak over de grens, in de
bekende Duitse bedevaartplaats Kevelaer, wat ze
zochten.
Een timmerman uit de kennissenkring was graag
bereid een kruis te maken, dat paste bij het corpus
en dat tevens geschikt was om te bevestigen aan
de enorme wilgenboom die voor het huis staat.
Een bevriende priester heeft vervolgens gezorgd
voor de inzegening.

Bliksem.

Volgens mevrouw Dings heeft het kruis ook al een
keer bescherming geboden. Bij een hevig onweer
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in 2006 sloeg de bliksem vlakbij de hoeve in.
De stroom viel uit en diverse elektrische apparaten
in huis werden vernield, maar ..... er brak geen
brand uit !!
En dan te bedenken dat deze hoeve zo’n vijftig jaar
geleden wel degelijk werd getroffen door een felle
brand, die toen een groot gedeelte van het gebouw
in de as legde.

Grafkruis.

Overigens heeft de familie Dings bij de herinrichting van de landerijen rondom de boerderij nog
een klein stenen kruis gevonden, zonder inscripties of merktekens. Hoewel zij niet wisten wat voor
een kruis dit was, hebben ze het toch een plek
gegeven naast de toegangspoort van de carrévormige binnenplaats.
Gelukkig wisten twee zussen van de vorige eigenaar mij wel te melden hoe dat kruis hier terecht is
gekomen. Het gaat
namelijk om het voormalige grafkruis van
hun op 21 december
1953 overleden vader.
Toen hun moeder in
1961 overleed werd
zij begraven op het
´nieuwe` kerkhof van
Belfeld. Haar reeds
langer geleden overleden man werd toen
van het `oude` kerkhof overgebracht naar het graf
van zijn vrouw en er werd een nieuw grafmonument geplaatst. Het oude grafkruis bleef dus over.
De kinderen besloten toen om dit oude kruis een
plekje te geven bij de boerderij waar hun vader zo
lang had gewoond en gewerkt.
Zo bezorgde de familie Dings Belfeld dus zijn
zesde en zevende wegkruis.
Wim van Diepen , juli 2007.

PS

Tegenwoordig wordt de Winkendries bewoont
door de zoon van Leo en Annemie Dings met zijn
gezin.
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Verhalen uit de Belfeldse geschiedenis
De “Snelle Sprong”

Egbert, de heer van Belfeld, stond met zijn
getrouwen op het slotplein, gereed om ter jacht
te trekken. Op het moment, dat hij afscheid nam
van zijn jonge vrouw, Ida van Lommel, trad een
man in pelgrimsdracht op hem toe. Diep boog
deze voor de kasteelbewoner en vroeg om
gastvrijheid voor de nacht.
Maar Egbert, die de vreemde bezoeker wantrouwde, omdat deze zijn gelaat bedekt hield met
een zwarte sluier, willigde het verzoek van de
pelgrim niet meteen in. Bovendien werd de streek
geteisterd door Noormannen en dus was
voorzichtigheid dubbel geboden.
Egbert verzocht daarom de zonderlinge man de
sluier voor zijn gelaat weg te nemen. Deze gaf
hier geen gevolg aan en zei, dat een gelofte hem
bond zijn gezicht bedekt te houden, tot hij het
Heilige Land zou hebben bereikt.
Toen Egbert deze gelofte vernam, wantrouwde hij
de pelgrim niet langer en gaf bevel hem onderdak te verlenen. Toen trok hij met zijn volk
op jacht….
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Zijn echtgenote begaf zich naar het bidvertrek.
Door de kleine, zachtgroene glas in lood ramen
keek ze naar buiten waar alles rustig was.
Toch was de edelvrouwe niet gerust. Ze voelde
dat er gevaar dreigde en met ieder ogenblik steeg
haar angst.
Opeens hoorde ze een gerucht achter zich.
Ze keek om; er stond tot haar grote ontzetting,
de zwart gesluierde pelgrim voor haar.
Onmiddellijk riep ze om hulp, doch de weinigen
die niet mee op jacht waren gegaan, konden haar
niet horen. Ze stond dus alleen tegenover deze
man. Met gedempte toon sprak hij haar toe:
“Ik heb gezworen mij te wreken. En tot nu toe heb
ik mijn gelofte altijd gehouden. Nu is het uur van
de afrekening gekomen.”
Dan, met een wild gebaar de sluier afnemend,
trad de nu fors opgerichte gestalte op haar toe.
“Hermold de Noorman” klonk het nu dof.
“Ja, Hermold de Noorman! Hij is het die hier nu
voor u staat!” siste hij terug.
Ida had hem meteen herkend aan de vreselijke
bijlwond, die Hermold in de vorige strijd met
Egbert had opgelopen. Ze herinnerde zich alles
wat haar echtgenoot haar over hem verteld had.
En nu stond zij hier tegenover die woesteling.
Nu keek zij in dat verwilderde gelaat, geschonden door die vreselijke wonde, waarvan het brede
litteken liep van de rechterslaap tot voorbij het
linkeroog in de ruige, zwarte baard.
En weer bulderde hij haar toe: “Ja, ik ben het,
Hermold! Ik, die eens om lijfsbehoud moest
smeken, toen die ellendeling me overwonnen
had. Die me moest laten vernederen tot het
uiterste toe. Maar die nu wraak komt nemen; die
u zal kwellen levenslang met pijnen, ondraaglijk.
Ja, luister! Op dit ogenblik word ik reeds gewroken: uw Egbert is in een nederlaag gevallen.
Hij bevindt zich nu in de handen van mijn
makkers die zich in de bossen van Waldniel
schuilhouden. Mijn slaaf is hij reeds. Maar dit is
mij nog niet genoeg. Gij zult me met uw Egbert
vergezellen op al mijn wilde tochten. Dienen zult
ge me in mijn legertros en kwellen zal ik u beiden,
alle dagen van uw leven.”
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Toen Ida dit alles hoorde, viel zij Hermold te voet
en bood hem haar leven aan.
Doch de Noorman antwoordde: “Uw dood is mij
niets waard. Te moeten leven in mijn dienst en
Egbert dat alle dagen te laten zien, ziedaar, de
wraak van Hermold.!”
En reeds bukte de bruut zich om de jonge vrouw
te overmeesteren en als gevangene mee te
voeren. Tegen de wand van het kleine bidvertrek
stond de arme, zwakke edelvrouwe.
Tot god bad zij in dat vreselijke ogenblik en de
hulp van de Al-goede, die waakt over de
zwakken, was nabij.

Maar Hermold, begrijpend dat hier de kansen
ongelijk waren, wel wetend ook dat op genade
nu niet meer viel te rekenen, sprong naar het
geopende venster en wierp zich in de Maas.
En nog draagt de hoogte, waar eens het kasteel
lag van Egbert van Belfeld en Ida van Lommel en
waar de Noorman Hermold zijn wanhopige
sprong deed, de naam van “Snelle Sprong”.

Een gedruis van stappen weerklonk. Sterker werd
dat geluid en de stemmen drongen tot haar door.
Dan werd de deur wild opengerukt…. De heer
van Belfeld met zijn krijgers stormde naar binnen.
Ontsnapt aan de Noormannen, was hij, bevreesd
voor het leven van zijn vrouw Ida, naar het slot
teruggerend. En Goddank, het was nog niet
te laat!
Met één sprong stond hij voor zijn oude vijand en
woest bliksemden zijn ogen; zijn gespierde arm
omknelde trillend van toorn de bijl. Nu zou die
ellendeling de genadeslag krijgen.

De Snelle Sprong, is dit nu een fabel, legende,
sprookje of een waar gebeurd verhaal.
Wie kan ons dit zeggen?
Dit artikel is afkomstig uit een oud schoolboek
van meester Cris Cuijpers hoofd van de Aloysiusschool, ons ter bescvhikking gesteld door Jan
Peeters. Hiervoor onze oprechte dank
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Op ‘Aan het Broek’
fluiten de vogeltjes!

Misschien heeft u ze al zien hangen; De straat ‘Aan het Broek’ is vrolijk voorzien van 30 fris
geverfde vogelnestkastjes! In september 2009 hebben een aantal straatbewoners de “Nationale
Burendag” (een initiatief van Douwe Egberts en het Oranjefonds) aangegrepen om een buurtborrel te organiseren. De opzet hiervan was heel eenvoudig; Iedereen kreeg een uitnodiging in
de brievenbus om met zijn eigen stoeltje én kop koffie om 15.00 uur naar het grasveldje in de
straat te komen en hier gezamenlijk eens bij te kletsen. Op de website van Douwe Egberts werd
dit initiatief gemeld en tot onze vreugde kregen wij van het Oranjefonds een bijdrage om op
vlaai te trakteren én voor de kinderen een springkussen te huren!
Het was een prachtige middag;
Het zonnetje scheen, de kinderen amuseerden zich prima en
bewoners die elkaar normaal
alleen groetten, raakten met
elkaar in gesprek.
De eenvoudige opzet maakte
de activiteit heel laagdrempelig en de opkomst was groot;
In totaal hebben 37 straatbewoners, jong en oud, gezellig
met elkaar een kopje koffie of
een glas limonade gedronken!
En spontaan stonden er na een
uurtje ineens flessen Rosé,
bier en zakjes chips en nootjes
op de tafel, snoepjes werden
uitgedeeld, er werd een kaartclub opgericht en afspraken
gemaakt om de boomvakken
in de straat met viooltjes te
beplanten.
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Omdat de buurtborrel zo’n succes was, om onze
straten een vrolijke aanblik te geven én om de
gezelligheid in onze buurt levendig te houden,
wilden wij voor alle bewoners van ‘Aan het Broek’
een vervolg activiteit organiseren.
Onze straat viel niet onder een buurtvereniging
(inmiddels zijn we uitgenodigd door buurtvereniging de Bolenberg), daardoor konden we geen
gebruik maken van contributiegelden.
De nieuwe activiteit wilden we ook voor iedereen
makkelijk toegankelijk houden en daarom hebben
bij de gemeente aangeklopt voor een bijdrage. In
het kader van het project “Het is jouw wijk, dus jij
mag het zeggen” hebben we een voorstel ingediend om op 27 maart 2010 samen met de (klein)
kinderen van onze straatbewoners vogelnestkastjes te gaan verven, op 3 april 2010 in elkaar te
timmeren en gezamenlijk met de bewoners tijdens
een feestelijke buurtbijeenkomst aan de bomen in
onze straat op te hangen. De nestkastjes hebben
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variërende vliegopeningen, zodat de vogelpopulatie gemengd blijft en er meerdere vogelhuisjes bij
elkaar in de buurt geplaatst kunnen worden.
We kregen goedkeuring van de gemeente en door
hun bijdrage kon iedereen aan alle activiteiten
geheel gratis deelnemen!!
Met vereende krachten werd een grote partytent
opgebouwd, kannen koffie gezet, hamers, boormachines, pleisters, ladders en tafels verzameld,
prikstokken bij de gemeente geregeld om straatvuil te verzamelen, kortom het animo was groot!
Verdeeld over twee dagen zijn er 84 deelnemers
geweest…
Het weer werkte niet zo mee, maar dat mocht het
enthousiasme niet drukken.
Er werd met passie geverfd en getimmerd, door
jong en oud, er ontstonden prachtige kunstwerken
én contacten. Met regenjassen en laarzen aan zijn
er, met de door de gemeente gratis geleverde
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grijpstokken, 8 (!) vuilniszakken
straatvuil uit de berm gehaald.
Onze straat ligt aan een (school)
fietsroute en er worden veel
honden uitgelaten. Ondanks het
feit dat hondendrollen binnen de
bebouwde kom door de honden
bezitters opgeruimd moeten
worden (dus óók in de berm van
Aan het Broek!), bleek het opruimen van de straatkant een
smerig werkje.
Maar het resultaat mag er zijn:
De straat ziet er fleurig gekleurd
en weer schoon opgeruimd uit en
de eerste vogeltjes zijn al gesignaleerd!
En…de ideeën voor de komende
burendag op 25 september 2010
liggen alweer op de plank!
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TUFARANKA naar Belfeld
Tijdens het Nazomerfeest op zaterdag 11 september is in Gemeenschapshuis de Hamar in
Belfeld de Tsjechische topformatie “Tufaranka” weer te beluisteren.
Aanvang: 19.00 uur
Kaarten à € 10,- (dagkassa
€ 12,50) zijn telefonisch te bestellen op nr.: +31 (0)77 373 85 50 of
per mail: peter.gorlach@planet.nl
Tevens per 1 juli verkrijgbaar bij:
Super de Boer Hegomarkt,
Muldersplein 10, Belfeld

“Tufaranka” is een van de muzikaalste en
populairste blaaskapellen, een ‘must’ voor de
echte liefhebber. Dit is tevens het enigste optreden van “Tufaranka” dit jaar in Nederland.
In het voorprogramma zal een topkapel uit de
omgeving, nl. “Freunde Echo” uit Overloon voor
de opmaat zorgen. De organisatie is in handen
van Voetbalvereniging Belfeldia en Harmonie
Kunst na Arbeid. Hiermee wordt een oude
traditie in ere hersteld. In de jaren Belfeldia vele
feesten georganiseerd waaraan binnen de
gemeenschap nog vaak vol bewondering wordt
teruggedacht. De handen zijn weer in elkaar
geslagen, de “Stichting Cultuur & Sport Belfeld”
is gevormd. Zij staat garant voor een superavond. In voetbaltermen: een ware inkopper,
muziek van de bovenste plank.
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hotel
huisje
kasteel
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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.

Redactieadres/
inleveren kopij:
Dorpskrant Belfeld,
Postbus 4023, 5950 AA BELFELD
Redactie:
Ria van den Beucken-Hovens
Burgemeester Kesselsstraat 1
Ton Mordas-Stevens
Soersbeekweg 44
Stephanie Kox
Prins Hendrikstraat 59
Har Schreurs
Leygraaf 56
Hans Ververgaert
Schepenstraat 12
De redactie van de dorpskrant behoud
zich het recht voor te plaatsen artikelen
aan te passen.
Wijkcoördinator:
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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