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Voor u ligt alweer de laatste Dorpskrant van
2010.
In de vorige Dorpskrant was te lezen dat de
Dorpskrant een onzekere toekomst tegemoet
ging.
Via deze krant kunnen wij u melden dat ook in
2011 de Dorpskrant 3x zal verschijnen.
Wellicht in een wat ander jasje dan u gewend
bent, de artikelen, verhalen en info zullen
zoals u van ons gewend bent zeer het lezen
waard zijn.
Ondergetekende zal in 2011 niet meer aan
de nieuwe dorpskrant meewerken, te druk, te
veel activiteiten , te weinig tijd zijn de redenen
om ermee te stoppen.
In de volgende uitgave zal ons nieuwste lid
van de Dorpskrant, Jordi Caris zich aan u
voorstellen.

Moment voor
monument

Wat staat er eigenlijk in de krant:
Vertrouwde artikelen zoals de column van
Harie, moment voor een monument en de
puzzelpagina.
Verder zijn we op locatie geweest bij de
Hans Hoezen en zijn kerststal . De vrijwillige
brandweer van Belfeld stelt zich Efkes
veur. De Dorpsraad nodigt u uit voor het
Nieuwjaarstreffen op zondag 16 januari 2011
en verder nog veel andere artikelen over
activiteiten en informatie voor u.

Efkes Veurstelle

De Redactie van de Dorpskrant wensen u
allen fijne feestdagen!
Hans Ververgaert

6
Metamorfose
"D'n Baog"

8-9

10-11
Muziekmozaïek

12

Column

Kan
Kan Het
Het nOg
nOg eRgeR….
eRgeR….

De laatste maanden wordt ons durpke aan de
Maas opgeschrikt door allerhande activiteiten
die het daglicht niet kunnen verdragen. Waar
een paar jaar geleden het stelen van een oude
damesfiets nog het grote nieuws was om rond te
vertellen horen we nu toch veel engere verhalen.
En dan heb ik het nog niet eens over de discussie
over de baog. Een idee dat in 2007 al met de
vastelaovendsoptoch mee deed, alleen de lampjes
van de failliete seksclub waren toen niet aanwezig.
Brandstichtingen, vernielingen aan auto’s zinloos
geweld, wat moet dit toch een lekker gevoel geven
als je zo iets durft in het duister. Je moet vroeger
toch minimaal van het comootje afgevallen zijn wil
je hier lol aan beleven. Vooral brand stichten in
woningen waar nog zeer kleine kinderen aanwezig
zijn, moeten we niet te licht opvatten. Waar de
daders de inspiratie en moed vanaf halen is een
publiek geheim en mag de geachte lezer zelf
invullen. Trouwens er zijn mensen die op klaarlichte
dag nog op de Leijgraaf verdwalen, deze dappere
personen weten blijkbaar goed de weg.
De politie vatte deze praktijken ook hoog op en
bezoekt de Leijgraaf en omstreken wat vaker.
Waar je vroeger alleen de politie zag als ze de
boterhammen of de thermoskan vergeten waren

zie je nu wat vaker auto’s met zwaailicht rijden.
Ook het oprichten van een burgerwacht is een
goed idee. In een mum van tijd waren bij de
boerenbond alle reeke, gaffels en bonenstaken
uitverkocht. Ook de dorsvlaegel van Opa aan de
muur was niet veilig voor de geestdrift om de
buurt te beschermen. Tot nu toe heeft Harie nog
niets vernomen van deze Belvendse Nachtwacht.
Je houdt je hart wel vast als hier niet snel een
oplossing in komt, ook al omdat de donkere dagen
en lange nachten aanbreken. Het schijnt dat de
Belvendse grond uitstekend geëigend is om wiet
te kweken. De laatste maanden is er het een en
ander opgerold in het dorp. De sfeer wordt er niet
beter op. Af en toe hunker je weer naar de jaren
60 toen iedereen nog tijd had vur de naobere te
helpe. Een varken slachte deed je toentertijd niet
alleen al werd er dan ook met een scheef oog nao
de proof gekeken. Bij vreugde en verdriet de buurt
was er voor jou. Misschien is dit wel de ideale
kerstgedachte, doe eens iets goeds met de buren
dan komt iedereen in Belfeld vanzelf aan de beurt.
Zalig kerstfeest en een goed 2011
Harie

De stal
Het is alweer de hoogste tijd de kerststal uit te pakken. Ik had hem op zolder neergelegd in grijze plastic zakken.
Het word zo stoffig allemaal, zo’n stal met al die dieren en kerstfeest wil je toch als het kan in alles waardig vieren!
De herders en de wijzen zijn, door vloeipapier beveiligd en keurig op hun rug gelegd, gelukkig niet ontheiligd.
Alleen de ganse beestenboel heeft breuken opgelopen. Ik moet beslist dit jaar een os en 2 ezels kopen.
Staat eindelijk alles uitgestald en wil ik licht ontsteken, bemerk ik dat Maria en het Kindeke ontbreken en welke
plaatsen ik ook zoek, ik vind alleen nog dieren en berg de kerststal treurig op zó is er niets te vieren!
“s Nachts droom ik van een stille nacht met herders op een weiland,. Waar men uitbundig kerstfeest viert, alleen
wel… zonder heiland! En als ik ‘s morgens weer ontwaak bekruipt mij één verlangen om als het grote feest er is,
dat kindje te ontvangen! Het kerstfeest wordt zo vaak gevierd met uiterlijke dingen en velen zelfs nog “stille nacht”
of van de herders zingen, maar Jezus is volkomen zoek, die ligt heel diep verborgen. Toe, lieve mensen, zoek
nog eens, misschien vind je Hem morgen
Frits Deubel
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DORPSKRant OP lOcatie bij
HanS HOezen
Een delegatie van de redactie van de voor u liggende Dorpskrant begaf zich naar de Prinses Cristinastraat 8 uiteraard te Belfeld. Waarom wij het
adres zo uitdrukkelijk vermelden daar komt u later
in dit artikel wel achter. Na wat gezanik over de
koude wind begaven we ons naar de huiskamer
waar we Hans ontwaarden in zijn domein. Zo hadden wij het ons niet voorgesteld. De hele aanbouw
was Hans aan het veranderen in kerststal. Alleen
kwamen we misschien wel niet op het juiste moment, Hans stond er namelijk met een geweldig
groot vraagteken boven zijn hoofd. Een partij van
zijn lampjes had er de brui aangegeven en goede
raad was duur. In het slechtste geval moest hij de
meer dan 300 rollen rotspapier weer losmaken. Dit
rotspapier zit met plus minus 3500 punaise’s bevestigd, dus had hij nog wat te doen.
Hij vatte het zeer laconiek op en na een goede kop
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koffie kon het gesprek beginnen.
Hans is van origine
slager en om na
zijn werk op rust te
komen bouwde hij
een kerststal. Ongelofelijk dat zo’n
vlijtig baasje hier
het geduld en de
rust voor vindt. Begin september slaat het virus langzaam toe, het
grote nadenken hoe de stal er nu weer komt uit te
zien kan beginnen. Hans bouwt nooit twee maal de
zelfde stal ieder jaar is hij anders.Half september
verzamelt hij pallets voor de onderbouw. Dat zijn
vrouw dol gelukkig is dat Hans momenteel in de
aanbouw zijn stal bouwt is wel begrijpelijk. Welke
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vrouw heeft graag in september al pallets in de
goede kamer liggen?
Met echt groen werkt Hans niet meer, dat is voor
de kerst al lang weg. Per slot van rekening staat de
kerststal een paar maanden. De niet brandende
lampjes zaten Hans wel erg hoog want hij kwam
nog eens terug over het vorig jaar toen hij een punaise door de achter het rotspapier verdekte kabel
had gestoken. Het resultaat was ontzettend veel
los halen om het euvel te ontdekken.Hans steekt
meer dan 400 uren in het bouwen van de kerststal,
af en toe bijgestaan door zijn schoonzoon.We zeiden al in september is Hans na aan het denken
over de kerststal, maar het hele jaar zoekt hij stad
en land af of hij iets kan vinden voor zijn stal. Het is
ook niet moeilijk om hem een passend cadeau te
geven met zijn verjaardag, Vaderdag of Sinterklaas,
als het maar iets met kerstmis te maken heeft. Dus
Belfeldenaren als jullie iets kwijt willen….
De eerste beeldengroep van Hans is gemaakt door
Wim Spee. We hebben dit nog een keer nagevraagd want we wisten niet dat Wim een kunstenmaker was. Toch klopte het en zijn we al weer wat
wijzer.Natuurlijk ontbreekt bij Hans een grote waterpartij niet. Vorig jaar was deze wat ver van de
kamer af geplaatst en bevroor het water in Betlehem, dat schijnt nogal bijzonder te zijn. Dit jaar gebeurd Hans dit niet meer, alleen heeft hij nog een
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probleem. Hij is namelijk op zoek naar bootjes voor
het meer. Niet de plastieken van de play mobil
maar houten scheepjes die men vroeger op de kermis kon winnen en die blijven drijven. Ook de nodige watervallen ontbreken niet. Hans bouwt alles
zelf, het station, bruggen. Een grote werktafel vol
gereedschap wachtte geduldig op hem. Er zijn drie
kerstgroepen in het geheel verwerkt. Hans verloochend zijn afkomst niet, komt het woord schaap,
geit in het verhaal te voorschijn dan kregen we wel
een anekdote over zijn grote passie slager zijn. Vorig jaar is de stadsomroep nog over de vloer geweest en heeft een mooie reportage gemaakt van
dit stuk huisvlijt.
U vraagt zich af, waarom we in het begin het adres
zo duidelijk doorgegeven hebben, dit is gedaan
omdat de familie Hoezen er geen problemen mee
heeft als mensen komen kijken.
Alleen eerste en tweede kerstdag hadden ze liever
geen aanloop hetgeen wel te begrijpen is.
Zij hopen zelfs dat er veel bezoek dadelijk onder de
sterrenhemel van de kerststal komt kijken wat een
slachter ook op andere gebieden kan.
Familie Hoezen bedankt.
Ria Van den beucken
Har Schreurs
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MOMent VOOR een MOnUMent
Historische muurnis met Mariabeeldje.

want de nis is - ook nu
nog- vanaf de zolder bereikbaar via een luikje
aan de achterzijde.

boerderij
Boven de voordeur van de eeuwenoude boerderij aan de
Rijksweg Noord 33 in Belfeld, ook wel genaamd “Het
Huis aan de Mergelstraat” , staat in een uitgespaarde nis
een klein beeldje. Het is een keramische Mariafiguur
met kind en het is ongeveer 25 cm. hoog.
De nis werd aangebracht bij de bouw van de boerderij in
1769 door de koopman Willem Joosten, die ook burgemeester van Belfeld was en hier handelde in o.a. kolen
en mergel.
Via de holle weg “ ‘t Mergelsjtraötje”, werd de koopwaar
uit de schepen vanaf de ‘hamer’ naar de straat vervoerd.
Het handelshuis was hier gevestigd, omdat het vlakbij de
grens tussen de Hertogdommen Gelder en Gulick lag.
Deze grens was hier de Aalsbeek tussen Belfeld en Tegelen.

godsdienstvervolging
De priesters werden in
die tijd beschouwd als staatsambtenaren en ze moesten
daarom in september 1797 de eed van trouw zweren aan
de Franse Republiek en aan de Grondwet, maar dit stond
in feite gelijk aan een eed van haat tegen de Kerk en het
Koningschap.
Ongeveer 80 % van hen weigerde dit en ging illegaal
verder met de zielzorg.
Hier was een groot risico aan verbonden, want als ze
werden opgepakt, was verbanning vaak het gevolg. Via
talloze gevangenissen werden ze uiteindelijk aan de
Franse westkust Ingescheept in korvetten, o.a. bij de eilandjes Ré en Oleron, of bij Rochefort of Bordeaux.
Het reisdoel was dan vaak de strafkolonie Cayenne, aan
de kust van Frans Guyana. Velen van hen stierven al
onderweg aan de ontberingen van een maandenlange
overtocht en werden nooit meer teruggezien. Maar vaak
kwam men de havens niet uit, want de Engelsen blokkeerden deze met hun Schepen omdat ze met Frankrijk
in oorlog waren. Zodoende is er maar een klein gedeelte
van de priesters overzee gebracht, de rest bleef achter in
een Franse gevangenis, met alle gevolgen van dien.

Schuilkerk en beeldje
Onder het Franse bewind vanaf 1795, was in deze boerderij een ‘schuilkerk’ gevestigd omdat er toen een kerkvervolging heerste. Hieraan kwam een einde op 15 juli
1801, toen het zogenaamde Concordaat werd gesloten
tussen de consul Napoleon en de Paus.
Omdat tijdens deze bezetting alle godsdienst-uitingen
waren verboden, werd hier in het geheim de H. Eucharistie opgedragen door Wilhelmus Smiets, een ondergedoken priester, die toevallig afkomstig was uit de Belfeldse
buurtschap Geloo.

na W.O. ii
Het eeuwenoude beeldje had zelfs heelhuids de 2e Wereldoorlog overleefd. Door hevig Engels granaatvuur
eind 1944 - begin 1945, was het alleen achterover getuimeld. Helaas is het enkele jaren na de oorlog, per ongeluk met poetsen stuk gevallen. Er is daarna bij de Paters
Redemptoristen in Wittem een nieuw beeldje aangeschaft.
Bronnen: o.a. ‘Geschiedenis van de St. Urbanusparochie
te Belfeld’ door Th.W.J. Driessen, pastoor te Well (L.) in
1971 en mondelinge informatie door Mevr. A. Dings-Jetten, in 2008.

Volgens de overlevering heeft het beeldje hierbij een belangrijke rol gespeeld, want als het beeldje in de nis
stond dan was het veilig, maar als er geen beeldje stond,
dan was er onraad en ging de H. Mis niet door. Het weghalen kon ongemerkt gebeuren voor de buitenwereld,
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SeniORen: “SaMen KUnnen Wij SteRK zijn”
de KBO Nederland, dat staat voor welzijn, gelijkwaardigheid, samenwerking, optimale en betaalbare gezondheidszorg, ontspanning, betaalbaar openbaar
vervoer enz. enz.

zoals u ongetwijfeld via de media vernomen zult
hebben, is de rijksoverheid, provinciale overheid
en de gemeentelijke overheid aan een onvoorstelbare bezuinigingsronde bezig, die vooral de
ouderen en de zieken zwaar zal gaan treffen.

Ook als plaatselijke vereniging zetten wij ons voor
deze doelen in. Dit verwezenlijken wij door een prima
jaarprogramma, met thema besprekingen, informatie,
advisering, belastinghulp, zang, dagtochten en vakantie. Voor sport en spel kan gekozen worden uit
wandelen, gymnastiek, koersballen, jeu de boules en
biljarten.

Uit een koopkrachtonderzoek dat de UNIE KBO heeft
laten uitvoeren door het NIBUD, blijkt dat “weer”
vooral de 65 plussers met AOW en een klein aanvullend pensioen, zwaar getroffen zullen worden door de
maatregelen die de overheden gaan nemen. Hun
koopkracht gaat daardoor achteruit.
Ook de subsidies aan de seniorenorganisaties of verenigingen gaan, zoals het er nu uitziet, per 1 januari
2012 vervallen.

Voor maar e 25,00 per jaar kunt u al lid worden van
onze vereniging en kunt u aan al onze activiteiten
deelnemen.
Voor diegenen, met een klein inkomen, bestaat de
mogelijkheid tot teruggave van de contributie d.m.v.
de geld-terug-regeling van de gemeente.
Tevens ontvangt u het maandblad NESTOR, waarin
nuttige informatie staat en actuele verhalen worden
gepubliceerd. Redenen genoeg om u aan te sluiten
bij de seniorenvereniging, zodat wij samen sterk zullen staan en onze stem kunnen laten horen. Hopelijk
tot spoedig bij onze vereniging.

Volgens de gemeente (wethouder) zijn de meeste ouderen vermogend genoeg om zelf de verenigingskosten te betalen.
Het verzet tegen de voorgestelde bezuinigingen
neemt toe. De seniorenverenigingen gaan de krachten bundelen. Samen zullen we sterk zijn. Als zijnde
eenderde van de bevolking, kan de overheid niet aan
onze oproep voorbij gaan.
Dus laat u inschrijven als lid, bij de seniorenvereniging KBO Belfeld, om onze stem nog krachtiger te
maken.
Wij zijn een vereniging van en voor senioren, lid van

BESTUUR KBO SENIORENVERENIGING ST.URBANUS BELFELD.

toegankelijk groot Venlo voor iedereen, ook in de winter
Hoe mooi is ons Venlo na een flinke sneeuwbui? Zeker een tochtje waard. Maar, voor valide of minder valide, te
voet of per rolstoel, het trotseren van ondergesneeuwde en hierdoor vaak gladde trottoirs blijft een hele toer en
voor een flink aantal mensen zelfs onmogelijk.
Ook op dit punt heeft de gemeente Venlo een beleid, waarbinnen ernaar wordt gestreefd dat wegen en trottoirs
voor iedereen begaanbaar blijven. Dat kan zij niet alleen, maar is hierbij afhankelijk van de hulp van elke burger.
Daarom willen wij graag een beroep op u doen en vragen u daarom uw stoep sneeuwvrij te houden. Toon u hierbij een goede buur door diegene hierbij te helpen, waarvan u weet dat deze zelf niet in staat is de sneeuwschuiver ter hand te nemen. Helpt u mee onze inwoners en bezoekers veilig op pad te houden? Zo komen we met z’n
allen veilig en mobiel de winter door!
jeanne Konings
Secretariaat Gehandicaptenraad Venlo, Pacellilaan 13, 5935 AP Steyl, Tel: 077 373 43 88
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MetaMORFOSe “D’n baOg” in belFelD
technisch niet uitvoerbaar was omdat het onmogelijk was om bepaalde fundaties te maken daar er
een groot aantal kabels en leidingen in de ondergrond aanwezig waren welke een mogelijke fundering in de weg zaten.
Begin vorig jaar schoof de kunstenares bij de
Dorpsraad aan tafel. Al snel bleek dat de mogelijkheden zeer beperkt waren. De stenen muren konden niet beschilderd of met mozaïek bepleisterd
worden. Zware dingen ophangen ging evenmin en
ook in de grond kon niets in zware fundatie verankerd worden. Dat vroeg om concessies. Er werd
een team van enkele creatieve ondernemers verzameld en zij gingen aan de slag. Het uiteindelijke
ontwerp kreeg groen licht van de Dorpsraad en de
gemeente. Het was verleidelijk om met opgelegde
beperkingen om te gaan. Het moest allemaal
weersbestendig, hufterproof en decoratief zijn.
Wat het uiteindelijk is geworden? Binnen het thema ‘Wat heb jij gegeven?’ zijn er zes portretten gemaakt. Als decor is het terrein van buizenfabrikant
EuroCeramic gekozen. De fotograaf zelf: “We hebben nogal wat moeten brainstormen. We hebben
vooruit gedacht en besloten dat, gezien het in de
openbare ruimte komt, het beter is om geen provocerende beelden voor te stellen. Daarom hebben
we ervoor gekozen om een thema op een positieve
manier uit te werken. Eerst wilde men wat lieflijke
dorpstafereeltjes aan de muren bevestigen, zeg
maar een soort ansichtkaarten, maar dat plan haalde het uiteindelijk niet. Het was naar de mening
van de commissie stadskwaliteit te reclameachtig.
De shoots van de portretten werden gelukkig meteen enthousiast ontvangen en goedgekeurd.”

BELFELD - Op zaterdag 25 september om 16.00
uur onthulde wethouder Ramon Testroote de verfraaiing onder het spoorwegviaduct, beter bekend
als ‘D’n Baog’, waaronder foto’s in lijsten onder het
spoorwegviaduct. De foto’s worden geflankeerd
door de ‘Poorten naar het Dorp’ naar een idee van
Belfeldenaar Pieter Gerritzen en een ontwerp van
de Veldense kunstenares Silvia Smets.
‘D’n Baog’, volgens velen een gedrocht of ‘onding’,
is al jaren een netelig onderwerp van discussie
binnen de Belfeldse gemeenschap. De weg onder
het viaduct, ooit gebouwd in 1865 om af en toe een
handkar of paardenwagen in en uit het dorp te laten rijden, is eigenlijk te smal om het huidige drukke verkeer in goede banen te leiden. Het is en blijft
zogezegd uitkijken bij ‘D’n Baog’. Bovendien raast
er twee keer per uur met een hels en fluitend kabaal een Veolia-trein over de bovenliggende rails.
Ook niet de vergeten het lawaai van de vele goederentreinen. In het Dorpsontwikkelingsplan Belfeld
had de werkgroep aangegeven dat d’n Baog geen
fraaie entree was voor Belfeld. De Dorpsraad heeft
samen met de gemeentelijke organisatie deze opmerking opgepakt en opdracht gegeven tot een
ontwerp en uitvoering.
Kunstenaars en ontwerpers beten in het verleden
hun tanden stuk op de ‘toegangspoort’ tot het
dorp. Steeds verslikten ze zich in de strenge regelgeving die ProRail, eigenaar van de stenen en stalen constructie, hanteert. Tevens bleek een ontwerp van de Belfeldse kunstenaar Sjer Jacobs het
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Grafisch vormgever John Schürgers bewerkte de
zwart/wit-afdrukken en blies ze op tot een formaat
van 1,38x2,10 meter. Schürgers: “In overleg heb ik
een pop-art-achtig rastereffect aan de foto’s gegeven met een matte coating. Ik heb ze tenslotte in
eigen studio op groot formaat digitaal geprint op
daarvoor geschikte kunststof borden. En al zeg ik
het zelf. De kwaliteit is perfect. Wat we voor ogen
hadden is 100% gelukt.”

Koninginnedag kan Belfeld een oranje tunnel krijgen. Wij zijn blij dat de klus is geklaard. Het was en
uitdaging. Omgaan met zoveel partijen. Soms leuk
maar ook soms lastig om proberen de bestaande
belangen in goede banen te leiden. Maar het is ons
gelukt. Wij zijn opgelucht en blij over het eindresultaat. En misschien wordt het dan toch een beetje
positief in het dorp.
jan janssen,
voorzitter van de Dorpsraad

De Veldense smid Ed Peters was de laatste weken
veelvuldig aan het werk op locatie. Hij is verantwoordelijk voor de constructie waarin de foto’s komen te hangen. Daarnaast is hij de maker van de
vier 3,60 meter hoge poorten, die aan de flanken
van ‘D’n Baog’ zijn geposteerd. Hij kreeg tijdens de
werkzaamheden nogal wat commentaar over zich
heen. “Een oudere man is me wel drie keer komen
vertellen dat hij het maar helemaal niks vond. Ook
werd een keer gebeld door iemand die zei dat de
lijsten niet gelijk met de voeg tussen de bakstenen
hingen. Maar de meeste reacties zijn toch positief.
Een mevrouw stak vanachter het stuur de duim
naar mij omhoog. Een goedkeurend gebaar. Maar
ik begrijp de kritiek op ‘D’n Baog’ wel. Het is allereerst niet het allerfraaiste bouwwerk. Je zult er
maar in de buurt wonen.”

UitnODiging
ers en verenigingen

aan alle belfeldse inwon
nieuwjaarstreffen 2011

Dorpsraad teTijdens dit treffen wil de
personen, die
vens aan één of meerdere
gemaakt voor
zich verdienstelijk hebben
, haar erkende Belfeldse samenleving
het uitreiken
ning tonen in de vorm van
van een “good gedaon”
en?
Dat wilt u toch niet miss
jwilligers en
vri
en
a’s
U ontmoet er colleg
nment.
er is gezorgd voor entertai
voor leuke
Toneelver. Sjabloon zorgt
stukjes,
g.
Koër Toujours voor de zan
een drankje en hapje.
van
t
En alles onder het geno

De foto’s worden belicht door LED-lampen. De
verlichting is geïnstalleerd door Richard Kuijpers.
De lampen zijn gekoppeld aan de straatverlichting
en gaan gelijktijdig aan en uit samen met deze verlichting. Alle kleuren van de regenboog kunnen
worden opgeroepen en ingesteld, waardoor de
zwart/wit foto’s toch iets kleurrijks krijgen. LEDverlichting biedt bovendien grote voordelen. Ze is
milieuvriendelijk, duurzaam, decoratief én op de
lange duur betaalbaar vanwege haar energiezuinig
karakter. De verlichting verfraait de tunnel. Door
het licht vervalt het lelijke van de muren en het
mooie is dat er met een kleine ingreep de verlichting in andere kleuren te veranderen is. Dus met
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Waar en Wanneer.
is de Hamar
Locatie: Gemeenschapshu
ri 2011
Datum: zondag 16 janua
uur
Aanvang: 11.30 tot 14.00
ns de Dorpsraad.

Met vriendelijke groet name
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efkes Veurstelle
De vrijwillige brandweer iets voor jou?
Afgelopen september wist het brandweerkorps
Belfeld zichzelf goed te presenteren op brandweerwedstrijden. Dit jaar werd er met een geheel
nieuw team deelgenomen in de 112-klasse,
waarin het van tevoren onbekend is welke oefeningen je krijgt en welke klus het team moet klaren. Dit team plaatste zich uiteindelijk voor de
landskampioenschappen, hier eindigden zij op
een nette 8ste plaats van de ruim 300 deelnemers. Tijd om deze stoere groep vrijwilligers eens
te gaan bezoeken.
Plaatsvervangend Postcommandant Guido van
Herten vertelt dat het brandweerkorps Belfeld
sinds 1943 bestaat. In 2001 werd het dorp Belfeld
onderdeel van de gemeente Venlo en daarmee
ging het brandweerkorps ook bij Venlo horen. Op
de kazerne in Belfeld zijn enkel vrijwilligers actief.
Op dit moment is de groep Belfeld 17 mensen
groot en zijn er een aantal vacatures.
Opleiding
Aan de benoeming tot brandweerman of –vrouw
gaat een heel traject vooraf. Na een aanmelding,
die gewoon rechtstreeks via de kazerne in Belfeld
gedaan kan worden of via de brandweer Venlo,
krijgt de sollicitant eerst een gesprek met de
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Postcommandant en de bevelvoerder. Hierbij is
de motivatie een belangrijke graadmeter. Hierna
volgt er een testparcours in Venlo, waar onder
andere engte- en hoogtevrees worden getest.
Wanneer de sollicitant hiervoor slaagt, volgt er
nog een uitgebreide medische keuring.
Na een positieve uitslag van de medische keuring
krijgt de aspirant Manschap een aanstelling en
kan de echte opleiding beginnen. De basisopleiding duurt 18 maanden en is 1 avond per week.
Deze opleiding is heel praktijkgericht en richt
zicht op 4 kerntaken:
* (Brandbestrijding) o.a. branden blussen;
* (Technische Hulpverlening) o.a. assistentie bij
verkeersongevallen;
* (OGS) inzetten bij gevaarlijke stoffen en
* (Ondersteuning bij Waterongevallen) waterongevallen.
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Na het afleggen van een proeve van bekwaamheid ontvangt de deelnemer een rijksdiploma
manschap A. Er bestaat altijd de mogelijkheid om
nog verschillende aanvullende opleidingen te
volgen, zoals bijvoorbeeld chauffeur/pompbediende brandweerwagen of bevelvoerder. Naast
de opleiding is er de minstens zo belangrijke wekelijkse oefenavond, waarin enerzijds enkele
leerwerkplekopdrachten vanuit de opleiding vervuld moeten worden en de kandidaat verder kennis kan maken met het korps zodat men elkaar
leert kennen.
in de praktijk
Na het afronden van de opleiding kun je echt aan
de slag als brandweerman of – vrouw. Guido vertelt dat de brandweer in Belfeld met een schema
werkt, zodat de vrijwilligers om de andere week
“dienst” hebben. Dit betekent dat men die dagen
zo goed en kwaad als het gaat dicht bij huis moet
blijven en binnen een bepaalde tijd op de kazerne
moet kunnen zijn. Onderling kunnen de collega’s
altijd wel ruilen. De tankautospuit mag pas gaan
rijden met minimaal 6 manschappen, waarbij ieder zijn eigen specifieke taken krijgt toegewezen.
Eigenlijk is het vak brandweerman te vergelijken
met topsport stelt Guido, maar wel topsport in
teamverband, samen als team klaren we de klus
waar we voor staan, dat is ook de kracht van een
brandweerkorps. “Al onze manschappen hebben
een pieper, als deze afgaat, gaan zij met gepaste
spoed naar de kazerne. Hierbij moeten zij zich wel
aan de verkeersregels houden, maar met gemiddeld 3 minuten staat iedereen klaar om te vertrekken. Soms moet een nieuweling hier wel nog
even aan wennen, zijn ze al blij dat ze snel op de
kazerne zijn, is de tankautospuit al vertrokken.”
Als brandweerman of –vrouw maakt je soms leuke, maar soms ook mindere leuke dingen mee.
Een verkeersongeval waarbij een jongetje onder
een vrachtwagen was gekomen zal Guido altijd
bijblijven. Gelukkig worden er na heftige situaties
altijd gesprekken gevoerd met de bedrijfsopvanger, zodat de mens achter de brandweerman/
vrouw zo’n gebeurtenis ook een plekje kan geven. Natuurlijk zijn er ook ontzettend veel leuke
dingen die men mee maakt, zoals mensen die
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enorm dankbaar zijn als hun huisdier wordt gered of activiteiten die worden uitgevoerd samen
met de basisschool of K.O.W.( Kinder Ontspannings Werk).
Het brandweerkorps Belfeld kent een grote varieteit aan uitrukken. Dit varieert van brand, waterongevallen, verkeersongevallen of stormschade
of andersoortige hulpverlening. De laatste jaren
is het aantal uitrukken toegenomen, waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door het bedienen van
een groter gebied, drukker wordende wegen
(denk aan de A73) en een hectischer wordende
maatschappij. Daarnaast zijn er een aantal specialistische taken ondergebracht bij brandweerkorpsen. Zo heeft het korps van Belfeld samen
met het Korps Heythuysen de Ontsmettingstaak
voor de hele regio Noord- en Midden Limburg.
iets voor jou?
De kenmerken van een goede brandweerman of
– vrouw zijn: goed kunnen maar vooral ook willen
samenwerken, elkaar durven te vertrouwen,
stressbestendig, sportief, willen aanpakken, verantwoordelijkheidsgevoel, en vooral inzet tonen.
Spreekt het brandweervak als vrijwilliger jou wel
aan, maar weet je nog niet of het iets voor jou is,
kom dan vooral even langs bij de kazerne en laat
je voorlichten over de mogelijkheden die er zijn.
We oefenen op de donderdagavond en je kunt
het beste van tevoren even contact opnemen met
ons. Dat kan via Guido van Herten: 06-30142836.
Kijk ook eens op www.brandweerbelfeld.weblog.nl of www.brandweer.venlo.nl
Stephanie Kox
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MUzieKMOzaïeK.
Dinsdag 2 november j. l. hadden we om 10.00 uur
een afspraak met Poul van Rooij en Oksana Baljva,
de bewoners van het vroegere "Witte Paard". Naar
aanleiding van het interview in maart 2009 wilden
we graag weten, hoe het er inmiddels voorstond
met hun plannen voor hun theaterzaal.
Onder het genot van een kopje koffie kregen we
een enthousiast verslag van de vorderingen tot nu
toe en hun diverse muzikale activiteiten. Helaas
vordert de verbouwing van hun theaterzaal nog
niet naar wens. Hoewel.....er zijn al bergen werk
verzet. Maar zoals zo vaak, om met ABBA te zingen: "Money, money, money!' De twee hebben
echter ideeën genoeg om de laatste hordes te nemen. Geïnteresseerden zouden stoelen kunnen
kopen, met als tegenprestatie het recht om een
aantal voorstellingen te bezoeken.
Kwaliteit staat bij deze voorstellingen hoog in het
vaandel. Professionele artiesten zullen acte de présence geven, waarbij men moet denken aan zangers, instrumentalisten, cabaretiers, acteurs. En...
alles akoestisch. Kortom: een interessant concept,
dat een extra tintje geeft aan het culturele leven in
Belfeld.
Bovendien zijn ze beiden ook nog druk bezig met
hun muziektheatergezelschap "Mozaïek- Muzikaal", opgericht 5 mei 2008. Het is een gezelschap
dat avondvullende programma's verzorgt. Ze brengen originele muziek uit opera, operette, musical,
etc met eigen solisten, warbij zorgvuldig gekeken
wordt, welke rol er bij iemand past. De regisseuse
tekent voor het verhaal en de verbindende teksten.
Op dit moment hebben ze succes met hun productie "Herzenleed", wat enkele weken geleden uitgevoerd is in de Hamar.
Indien men belangstelling heeft voor deze "soaperette" kan men het gezelschap te allen tijde
contracteren. Oksana en
Paul denken hierbij aan
zorggroepen, de Zonnebloem, bedrijven en in-
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stellingen die hun mensen een mooie middag of
avond willen bezorgen.
Kortom: voor iedereen die van muziek en theater
houdt is dit de moeite van het overwegen waard!
Als u nu denkt dat ze hiermee genoeg te doen
hebben, niets is minder waar. Deze twee muzikale
duizendpoten zijn de hele week druk bezig met
muziek, van de maandag tot en met de vrijdag.
Voor hun muziektheatergezelschap is de maandag
gereserveerd.
Poul dirigeert dinsdags "Le Rossignol" het Lottums
gemengd koor, terwijl Oksana het dirigeerstokje
zwaait in Overloon bij Logeko .'s Woensdags
neemt Oksana het vocaal ensemble "Vicenda"onder
haar hoede en Poul gaat weer naar Grubbenvorst
om het mannenkoor te dirigeren, waarbij Oksanaindien nodig- de pianobegeleiding verzorgt. Donderdags is Poul in Asten als dirigent verbonden
aan het mannenkoor; Oksana is vaste pianiste en
begeleidt ze ook nog het gemengde koor "Con
Brio".
Het parochiekoor van de Onze-Lieve-Vrouwekerk
staat o.l.v. Oksana. Met Kerstmis treedt Poul hier
op als gastdirigent en zanger. Sinds september is
Poul verbonden aan het Liessels gemengd koor
Una Sono"
Bij alle kerkelijke plechtigheden, bruiloften, begrafenissen etc. in Venlo-Zuid is Oksana vaste organiste.
De zaterdag en de zondag staan in het teken van
diverse concerten, die in de regio plaatsvinden.
Na dit uitgebreide gesprek was het tijd om afscheid
te nemen van deze twee
mensen, die zo enthousiast vertelden over hun
plannen en bezigheden.
Rest ons nog één ding!
Oksana en Poul: een zonnige, muzikale toekomst!
Hans Ververgaert.
ton Mordas-Stevens
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bliKVangeRS
U kent ze vast wel, de “blikvangers”. De groene
manden die langs de weg staan en voornamelijk
langs fietsroutes. Maar waar zijn die blikvangers
nu eigenlijk voor?
Blikvangers zijn prullenbakken, maar dan in een
andere vorm en met een grotere opening zodat
u al fietsend of lopend het afval dat “onderweg
ontstaat” erin kunt gooien. Klein verpakkingsmateriaal, zoals blikjes, bekertjes, papier, plastic
en kauwgom kunt u in de blikvanger gooien, zodat u het niet te lang bij zich hoeft te houden en het niet op straat terecht komt.
Helaas worden de blikvangers ook regelmatig gebruikt om al het huishoudelijk afval in kwijt te raken, maar daar zijn deze blikvangers niet voor bedoeld.
Het huishoudelijk afval hoort thuis in de grijze duocontainer (bij de laagbouw)of in de ondergrondse
inzamelvoorziening (bij de hoogbouw). En u kunt, als u teveel zakken hebt, deze ook inleveren bij het
milieustation op de James Cookweg 8c. Hieraan zijn wel kosten aan verbonden, maar deze wegen
niet op tegen een eventuele bekeuring van e 90, - en de kosten voor het leegmaken van deze blikvanger.
Omdat er regelmatig huisvuilzakken in de blikvangers wordt gegooid en het een terugkerend probleem is, wordt hier door de handhavers van de gemeente Venlo op gecontroleerd en worden de
overtreders zonder waarschuwing beboet. Het kan nu eenmaal niet zo zijn dat de gemeenschap
moet opdraaien voor de extra kosten die er gemaakt worden. Uiteindelijk zal de vervuiler betalen!
Peter Hendrikx, Opsporingsambtenaar gemeente Venlo

Opvolging bij Fysiotherapie en Fysio Fitness belfeld
Op 1 januari 2011 is er wisseling van de wacht in de
praktijk voor Fysiotherapie Jansen en Stammen.
Jits, gaat het stokje van zijn vader John Jansen
overnemen en de praktijk verder runnen, samen
met Peter Stammen.
Jits, (35 jaar) heeft na het behalen van het Fysiotherapie diploma in Nijmegen een vervolg studie Arbeid en Organisatiekunde aan de Universiteit
Maastricht afgemaakt (2001).Vorig jaar heeft hij de
specialisatie Manuele Therapie op master nivo afgerond.
Voor John (63), betekent de overname niet het einde van zijn werkzaamheden als fysiotherapeut in
Belfeld. Meer op de achtergrond wil hij het komende jaar, zij het wat rustiger, doorwerken.
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Fysiotherapie Belfeld is in 1976 gestart door John
Jansen in het voormalige Oude Raadhuis, en in
1981 voortgezet in het huidige pand op de Prins
Hendrikstraat 25. Inmiddels was John een samenwerkingsverband aangegaan met Peter Stammen,
en samen hebben ze Fysiotherapie in Belfeld uitgebouwd tot een brede praktijk, waarin bijna alle specialisaties vertegenwoordigd zijn.
Vanaf 1996 is de praktijk uitgebreid met Fysio Fitness, waar onder begeleiding, getraind kan worden
voor algehele fitheid, maar ook als revalidatie na
operaties of anderszins.
In de praktijk zijn inmiddels 8 fysiotherapeuten
werkzaam, met eigen vaardigheden en specialisaties, en onlangs uitgebreid met een oefentherapeu-
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te volgens de methode Cesar.
In de praktijk kan men terecht voor Fysiotherapie,
Manuele Therapie, Sportfysiotherapie, Fysio Fitness, Cesar therapie, en voor beweeggroepen voor
COPD, Claudicatio intermittens, (etalage benen),
revalidatie, Zwanger Fit en Pilates.
Sinds 2006 is de Fysiotherapie direct toegankelijk,
wat wil zeggen dat er geen verwijzing van de arts
meer nodig is. Men kan zich rechtstreeks aanmelden voor behandeling.
Fysio Fitness Belfeld heeft korte lijnen met de huisartsen en maandelijks overleg voor bespreken van
de actuele zaken.

Hamar: Naast tandartspraktijk Kies Mondzorg
neemt de Praktijk voor Fysiotherapie en Fysio Fitness Belfeld in 2012 zijn intrek in het dan compleet
gerenoveerde gemeenschapshuis de Hamar. Dit
omdat het huidige pand soms te klein blijkt. Daarom heeft Fysio Fitness Belfeld besloten om te participeren in het Hamar plan en er een dependance te
vestigen met 3 behandelkamers. 10 november jl.
zijn hiervoor de benodigde handtekeningen gezet.
Meer informatie: (t)077-4751505 of
www.fysiofitnessbelfeld.nl

Het is jouw wijk, dus jij mag het zeggen
De gemeente Venlo en het ministerie stimuleren bewonersinitiatieven die de leefbaarheid
en de sociale betrokkenheid van een buurt en wijk verbeteren. in de afgelopen jaren is
daarom subsidie voor bewonersinitiatieven in de gemeente Venlo verstrekt. Ook in 2011
kent de minister van binnenlandse zaken € 248.000, - toe voor bewonersinitiatieven. in
december besluit de gemeenteraad of ook in 2011 deze regeling weer in Venlo wordt toegepast.
De subsidie wordt verstrekt om de betrokkenheid tussen bewoners, leefomgeving en de buurt te
bevorderen. Onder het motto: ‘het is jouw wijk dus jij mag het zeggen’ kunnen inwoners van de gemeente Venlo een idee indienen voor hun wijk en hiervoor subsidie krijgen. Dit geldt voor initiatieven
die de wijk verfraaien of verlevendigen, maar ook voor initiatieven die bewoners samenbrengen.
Voorbeelden zijn het aanleggen van natuurspeelplekken, het oprichten van een kookplek voor ouderen, het opzetten van straat- of buurtwebsites en opruimacties
met kinderen.
Ideeën kunnen van 1 februari tot 1 april 2011 worden ingediend
door middel van een inschrijfformulier. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, maximaal € 15.000, - euro, moet een initiatief wel aan een aantal eisen voldoen. De belangrijkste eis is dat
het idee gericht moet zijn op de verbetering van de leefbaarheid en
de sociale betrokkenheid in de wijk. Het idee wordt beoordeeld
door een adviesplatform. Dit platform bestaat uit enthousiaste bewoners uit de wijken, ondersteund door de gemeente Venlo. Zij
bekijken of het idee voldoet aan de voorwaarden en toetsen de
kwaliteit en haalbaarheid ervan. De subsidie wordt niet meer op
volgorde van binnenkomst toegekend, maar er wordt gekeken
naar de kwaliteit van het initiatief.
Heb je ook een goed idee voor jouw wijk? Denk vast eens na over wat er bij jou in de buurt allemaal
mogelijk is om de leefbaarheid en betrokkenheid te verbeteren. Wil je meer informatie over de bewonersinitiatieven? Kijk dan vanaf medio december (na het besluit van de gemeenteraad) op www.
venlo.nl/jouwwijk.
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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
n Rioolverstopping
(na 16.00 uur en in het weekend kunt u contact opnemen
met een rioolontstoppingsbedrijf)
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Informatielijn Sociale zaken 359 61 63
Elke werkdag van 9.00 uur – 17.00 uur

Wijkcoördinator:
Pieter van de Rijdt, tel. 359 64 34

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 088 - 789 16 40
CIZ voor al uw aanvragen over Zorg, Wonen en WWG

E-mail:
dorpskrant-belfeld@hotmail.com

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.

Internet:
www.belfeld.nu
Layout en realisatie
vanGrinsven drukkers, Venlo

Wijkgerichte aanpak 359 62 46
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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