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Geachte bewoners
De afgelopen maand was een drukke maand
voor de deelnemers van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid. Diverse activiteiten zoals
Venlo-Zuid presenteert zich, 13 september, en
de schoonmaakactie op 20 september, waarover verderop in deze Wijkkrant meer. Ook
waren er na de zomervakantie weer de eerste
werkgroepvergaderingen. Alles ging weer zijn
gangetje of startte weer op.
Op woensdag 3 september was de eerste
openbare vergadering van het bewonersnetwerk na de zomer. Die bijeenkomsten krijgen
steeds meer bekendheid en diverse mensen
klopten aan om een idee of verbeterpunt in
de wijk voor te leggen. Die derde september
was heel goed om dat ook bevestigd te zien
door twee studentes van College Den Hulster. Zij hadden in het kader van een opdracht
voor het vak aardrijkskunde eens beter naar
onze wijk gekeken. Dat deden ze door via de
computer te zoeken naar allerlei gegevens die
bekend zijn over Venlo-Zuid. Maar dat deden
zij ook door aan een aantal bewoners van de
wijk te vragen naar hun ervaringen in de wijk
en wat hun mening was. Op pagina 10 leest u
daar meer over.
In het artikel “Waar zijn we mee bezig” leest
u voortaan nieuws uit de werkgroepen voor
zover er niet een apart artikel over geplaatst
wordt. Deze rubriek herkent u misschien van
enkele jaren terug, toen was het ook goed
gebruik op die manier verslag te doen van
diverse nieuwsitems. Op deze voorpagina ziet
u ook het nieuwe beeldmerk van onze Wijkkrant Venlo-Zuid. Dit is het logo wat de redactie gekozen heeft uit de drie binnengekomen
ideeën. We zijn er heel blij mee. Op de oproep
voor nieuwe redactieleden zijn er al drie aanmeldingen gekomen om af en toe een stuk in
de Wijkkrant te kunnen schrijven. In deze uitgave een eerste bijdrage van Mart Peters over
een markante persoon in de wijk.
Namens het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid,
de redactie
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WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?
Bovenstaande titel was lange tijd de naam van een
rubriek in de Wijkkranten die verschenen tot januari 2010. Omdat in die artikelen goed beschreven
werd waar het toenmalige Wijkoverleg Venlo-Zuid
mee bezig was, heeft de redactie gedacht om diezelfde titel te gebruiken om u op de hoogte te houden waar de werkgroepen van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid mee bezig zijn. We praten u bij.
Op woensdag 3 september is er weer een openbare vergadering geweest van het bewonersnetwerk. We waren te gast in de Marokkaanse moskee Al Houda aan de Tegelseweg. Vanuit de werkgroepen kwam het volgende nieuws.
Burenhulp Venlo-Zuid werkt gestaag verder.
Ruim 20 vrijwilligers die regelmatig worden ingezet. Elke woensdagmorgen hebben ze spreekuur
bij de kinderboerderij. Er zijn ongeveer twee hulpvragen per week. Ook merken ze dat men af en
toe worden ingeschakeld om hulpvragers te helpen om de weg te vinden naar zorggerelateerde
voorzieningen. Zo hebben we onlangs een bewoner kunnen helpen om een ergotherapeut in te
schakelen om te leren rijden met de nieuwe
scootmobiel (op kosten van de eigen ziektekostenverzekering). Maar ze maken ook tuintjes
schoon en helpen mensen met aansluitingsproblemen van hun computerapparatuur.
Iets wat op dit moment nog niet echt van de
grond komt zijn nieuwe initiatieven voor een
beeldenpark in het Beatrixpark. Er zijn veel
inspanningen gedaan om startende kunstenaars
een podium te bieden, maar het wil niet van de
grond komen. De werkgroep stopt daarom met
haar werk. Van enkele werkgroepen leest u elders
over hun werk, Venlo-Zuid-Schoon en Venlo-Zuid
presenteert zich; zij hebben hun eigen plekje in
deze Wijkkrant.
Op de laatste vergadering werden ook enkele
nieuwe ideeën voor het vormen van een werkgroep naar voren gebracht.
Zo ontstond het idee om een zogenaamd repaircafé te openen in Venlo-Zuid. Die te vormen
werkgroep wil op een centrale plek in de wijk
allerlei spullen, die kapot zijn, gaan repareren. Dat
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kan een nieuwe rits in een kledingstuk zijn, een
haperende CD-speler of bijvoorbeeld een kapotte
fietsketting. Kortom, men wil proberen om het zelf
repareren weer bij de mensen in het systeem te
krijgen. Niet meer van, kapot, weggooien! Zijn er
mensen die mee willen helpen met het ontwikkelen van dat idee, aanmelden op bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com
De werkgroep verkeer is vooral
bezig met de verkeerssituatie
rondom OBS De Koperwiek.
Nogal wat wijkbewoners maken
zich zorgen over de geruchten
dat het fietspad langs ’t Hagerweike zal worden afgesloten. Als
redactie hebben we geprobeerd
om duidelijkheid te krijgen, maar
dat is tot op heden niet gelukt. In
een volgende Wijkkrant hopen
we hierop terug te komen.
De werkgroep die zich bezighoudt met de problemen rondom
afvalcontainers laat het volgende
weten; overlast vindt plaats bij
ondergrondse afvalcontainers in
Venlo-Zuid door het zomaar
neerzetten van afvalzakken buiten deze containers. Dit gebeurt
in de meeste gevallen in de buurt
waar studentenhuizen zijn en
veel kamerverhuur is.
Tevens worden te grote zakken aangeboden. De
mondopening is geschikt voor zakken van 50 liter.
In de handel worden zakken van 60 en 100 liter
verkocht. Deze zakken gaan klem zitten in de
afvalopening. Hierdoor is er stagnering in het verwerken van afval. Dit vervelende item is bij de
gemeente ingebracht. De gemeente heeft
opdracht aan de vervoerder gegeven om tweemaal per week (was 1 keer) de containers in de
probleemgebieden te ledigen. De bewoners krijgen van de gemeente een flyer waarin dit probleem wordt behandeld. Koop 50 liter zakken!
Evaluatie vindt in de komende tijd plaats, dit i.v.m.
de start van het studeerseizoen.
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De werkgroep die zich bezighoudt met ouderendagbesteding wil dit integraal gaan aanpakken.
Nu wordt het nog voornamelijk gedragen door de
professionals, maar de vrijwilligers moeten
nadrukkelijk aan bod komen en mee de richting
bepalen. Door de veranderende wetgeving rond
de zorgverlening verandert ook het zorgaanbod.
Dit houdt onder andere in dat u de dagbesteding
in uw eigen wijk gaat vinden. Deelnemers komen
bijeen voor de gezelligheid of nemen deel aan
activiteiten die worden georganiseerd door vrijwilligers in het Huis van de Wijk in Venlo Zuid.

ook welkom zijn als ze niet in activiteiten zijn geïnteresseerd. Naast vaste activiteiten steeds meer
open inloop met open programmering waar klanten zelf bepalen waarvoor ze komen en op welk
tijdstip. Hierbij is het samenzijn belangrijk. De
integrale dagbesteding is geopend op maandag,
woensdag en donderdag in het Huis van de Wijk
op de Reigerstraat.
Groen, het snoeien van bomen, het verbeteren
van het onderhoud van de groenstroken enz.
Daarmee wil een nieuwe werkgroep zich bezighouden. Mocht u daarmee willen helpen, ook nu
weer aanmelden op het bekende e-mailadres.
Woensdag 3 september heeft de werkgroep
MoesTuin Venlo-Zuid aan het bewonersnetwerk
van Venlo-Zuid de schets voor de nieuwe buurtmoestuin laten zien. Het is een voorlopig idee en
geeft een goed beeld aan de buurt en omwonenden hoe een buurtmoestuin vorm gegeven kan
worden. Inhoudelijk is het Bewonersnetwerk
enthousiast. Het is goed dat er in de wijk aandacht is voor gezond voedsel en tuinieren op
natuurlijke wijze. De werkgroep is met de omwonenden van de eerste voorkeurslocatie aan de
Parelduikerstraat/Eendenstraat het gesprek aangegaan en heeft gemerkt dat de meeste bewoners deze plannen zinvol, maar de locatie niet
prettig vinden.

Iedereen die geïnteresseerd is in dagbesteding is
welkom. Of het nou is om samen koffie te drinken,
de krant te lezen, wandelen, biljarten, handwerken of samen koken en/of eten. Samen genieten
van een warme maaltijd smaakt al bij voorbaat
beter.
Als u ook vaak te veel alleen thuiszit en behoefte
heeft aan een gezellig samenzijn in een andere
omgeving waar ook nog eens aandacht is voor
uw wensen en mogelijkheden omtrent dagbesteding, biedt het Huis van de Wijk daartoe de mogelijkheid. Open ontmoeting wil zeggen dat ouderen
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Omdat een buurtmoestuin voor en door de bewoners moet zijn, wil de werkgroep de mening van
deze bewoners natuurlijk respecteren en derhalve
wordt deze locatie nu niet verder uitgewerkt.
Omdat het idee nog steeds door vele bewoners
gedragen wordt, gaan we verder met het zoeken
naar een betere locatie, om daar de plannen verder vorm te geven. We hebben contact opgenomen met de gemeente, Woonwenz en het
opbouwwerk om te bespreken waar en hoe
omwonenden het beste betrokken kunnen worden met de plannen voor een mooie buurtmoestuin in Venlo-Zuid.
Zo ziet u maar weer, het Bewonersnetwerk VenloZuid is met een heleboel goede initiatieven in de
wijk bezig. Dat die overeenkomen met veel van
uw wensen kunt u lezen in het artikel op pagina
10, een onderzoek door twee studenten van College Den Hulster.
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ZUIDPARELTJE

door Mart Peters

Een grote statige man, broek met bretels, een kleine grijze snor. 82 jaar is hij inmiddels. Theo Elbers uit de
Anne Frankstraat. Vanuit Burenhulp Venlo-Zuid heb ik hem leren kennen bij het opruimen van zijn tuin,
die hij zelf niet meer op orde kan houden. Hij heeft het druk met de dagelijkse ondersteuning van zijn
vrouw én met zijn bidprentjes. Bidprentjes verzamelen is een hobby
van de laatste jaren.
Tot een paar jaar geleden ging zijn passie naar zijn honden. “Wets ze
det ik die hund erg mis!” Bijna vijftig jaar geleden begon Theo Elbers op
de Antoniuslaan in Blerick met zijn hondenhobby. Hij begon met Gascognes-jachthonden, waarmee hij Nederlands kampioen, Bundessieger in Duitsland en Europees kampioen is geweest. Na de Gascognes
kwamen de Zwitserse Luzerner Laufhunde, (lopende jachthonden). In
1968 behaalde hij de officiële kennelregistratie.
Met vier anderen volgde Elbers bij een dierenarts in Elst bij Nijmegen
met succes de cursus Algemene Kennis Kynologie (AKK). Rond 1975
werd hij nestcontroleur van de Nederlandse Duitse Doggen Club
(NDDC). Dhr. Elbers heeft enkele keren zelf honden gefokt, maar is
tegenstander van broodfokkers, die het alleen om het gewin doen. “Je
moet jaren willen investeren om een goede fokker te worden. Het gaat
echt niet vanzelf en je moet het met liefde doen om de ras-eigenschappen te behouden”. Bekende mensen als André van Duin, Van Kooten en De Bie en Willem van Hanegem
kwamen bij hem voor een hond.
175.000 bidprentjes
Een paar jaar geleden is Theo Elbers gestopt met de honden en heeft een nieuwe hobby gevonden in het
verzamelen van bidprentjes. Het begon met de overname van een collectie van 4.000 stuks. Af en toe
bezoekt hij ruilbeurzen. Op die manier heeft hij een netwerk opgebouwd. Via email en telefonisch worden
dubbele bidprentjes aangeboden om te ruilen. Of iemand doet een collectie gratis van de hand. Inmiddels heeft Theo Elbers naar schatting 175.000 verschillende bidprentjes verzameld en geordend.
Als mensen nog bidprentjes over hebben dan zijn die zeer welkom. Contact graag via e-mail
th.elbers@home.nl

Logo
Ruim vijf maanden geleden hebben we als redactie het plan opgevat om het logo in de Wijkkrant
van Venlo-Zuid een update te geven. In de vorige
twee uitgaven is daarom een oproep gedaan om
een nieuw logo te ontwerpen. Op dit moment is er
slechts één ontwerp binnengekomen en het idee
om gewoon het oude te handhaven. Ook binnengekomen is het idee om het logo van Venlo-Centrum-Zuid te gebruiken. Het oude logo was inderdaad een logo wat door haar beeld Venlo-Zuid
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sterk neerzette, maar de laatste decennia is
Venlo-Zuid multicultureler geworden en dat willen
we niet door middel van een logo beperkt voorstellen. Het nieuwe ontwerp wat is ingediend is
een mooi, sprekend logo. Het plaatst als het ware
Venlo-Zuid in het hart van de wereld. Niet dat wij
het middelpunt van die wereld zijn, maar wel uitstralen dat we in Venlo-Zuid midden in die wereld
staan. Na aan de ontwerpster een (kleine) verandering gevraagd te hebben, is in de laatste redactievergadering unaniem voor dit nieuwe logo
gekozen en zal dit de komende tijd op de voorpagina van onze Wijkkrant prijken.
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KEN JE WIJK

De oplossing van de “Ken je wijk” detailfoto in
de vorige wijkkrant is: De hijsconstructie van
de Nedinsco Fabriek met ook nog een stukje
van het belendende gebouw Via Crecendo.
We kregen maar liefst 14 oplossingen binnen
waarvan er 12 juist waren. Jop van 7 jaar dacht
dat het bij het ziekenhuis VieCuri was. Jammer
Jop, misschien de volgende keer beter! Nog
maar veel met pap en mam gaan wandelen en
fietsen en goed kijken wat er allemaal te zien is.
De winnaars van de VVV-bonnen ter waarde
van €10,- zijn Cela den Biesen en Jos Küppers.
Zij hebben inmiddels hun prijs ontvangen.

HUIS VAN DE WIJK VENLO-ZUID
Het Huis van de Wijk Venlo-Zuid (HVDW) is volop in ontwikkeling. Het beloofd een bruisend gebouw
te worden, waar van alles te beleven en te doen is voor iedereen uit de wijk. Als er gesproken wordt
over HVDW Venlo-Zuid gaat het over het gehele gebouw aan de Reigerstraat; van de Zuidhoek tot en
met de Sinselhof.
Het HVDW moet een plek worden waar buurtgenoten, vrijwilligers, verenigingen en beroepskrachten
elkaar ontmoeten. Kortom, een plek waar mensen met de meest uiteenlopende kennis en kunde zich
inzetten voor de wijk/buurt en haar inwoners.
Momenteel is er een werkgroep van verschillende gebruikers van het HVDW die zich bezighoudt met
de ontwikkeling van beleid en visie. De werkgroep bestaat nu nog uit vertegenwoordigers van De Zuidhoek, Zwanehoaf, Wel.kom, Sinselhof en de kwartiermaker van de gemeente. Maar u als wijkbewoner
zorgt voor de invulling van HVDW. Het zijn uw ideeën/initiatieven die deze maken tot een Huis van de
Wijk. Daarom kan de werkgroep altijd nieuwe mensen gebruiken die mee denken of in het bestuur willen zitten van het HVDW Venlo-Zuid.
Het HVDW Venlo-Zuid moet een plek zijn die bruist en waar van alles te doen is, waardoor u lang en op
een prettige manier kunt blijven wonen in uw wijk. Er vinden nu al verschillende activiteiten plaats in het
HVDW Venlo-Zuid, loop een keertje binnen om te kijken.
Enkele voorbeelden van wat er nu allemaal al is: het Informatie- & Adviespunt op woensdagochtend
waar u terecht kunt met alle vragen rondom wonen, werken, welzijn en zorg, er is op donderdagochtend een wijkspreekuur, de rechtswinkel is er op donderdagavond, maar er zijn ook hobbyactiviteiten,
bij de bar in Zuidhoek kunt u in het weekend terecht voor een drankje, in de zaal van de Zwanehoaf zijn
er verschillende optredens, elke zondag zijn er bij de Sinselhof leuke activiteiten voor de wijk, en nog
veel meer.
Want samen zijn we Venlo-Zuid en samen maken we het Huis van de Wijk.
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De Meulewiekers
Deze keer zetten we vereniging de Meulewiekers in de schijnwerpers. De vereniging is een echte
Venlo-Zuidse vereniging en bestaat dit jaar 50 jaar. Aan het woord is Wil Janssen, vanaf 2007 voorzitter. Hij is al 40 jaar lid en sinds 1986 betrokken bij het bestuur.
Hoe is de vereniging ontstaan?
We zijn eigenlijk in 1964 als
voetballende jongens met
café-voetbal in de buurt van
de Onderste Molen aan de
Ganzenstraat met een clubhuis begonnen: de container. Er waren snel al vier elftallen en het “clubhuis” voldeed niet meer. In 1974 zijn
we op zoek gegaan naar een
nieuwe accommodatie
waarin ook andere activiteiten konden plaatsvinden en
waar ook de meisjes terecht
konden. We hebben toen in
overleg met de gemeente de
overgebleven schuur van de
afgebrande Carré-boerderij “de Wylrehof” aan de Hulsterweg gevonden. Deze werd tot dan als
opslagplaats voor het strooizout gebruikt. Twee jaar hebben we nodig gehad om deze stal tot ons
verenigingsgebouw te maken en daar zijn we nog steeds trots op.
Uitbreiding van de vereniging
De jeugd kreeg een belangrijke plaats binnen de vereniging. Belangrijkste motto werd “Sport, Spel
en Spanning”. Het werd een echte vrijetijdsvereniging met tafeltennis, zang- en jeugdgroepen waarvoor ook knutselmiddagen en instuifavonden werden georganiseerd. Ook kreeg de Vastelaovend
vaste voeten binnen de vereniging met het bekend geworden “Vastelaovendbal” op de zaterdagmiddag. Dit bal bestaat helaas niet meer, maar men heeft toch de beroemdste bruiloft in Venlo in
2009 mogen vieren. Op dit moment zijn ongeveer 300 leden met allerlei activiteiten bezig.
Vrijwilligers
De vereniging mag zich nog steeds verheugen op een groot aantal vrijwilligers. Hoe komt dat? We
merken, dat elke 6 à 7 jaar de aanwas van nieuwe leden vermindert. We organiseren dan nieuwe
activiteiten, die aansluiten bij de behoeften van de wijkbewoners. Zo ontstaan nieuwe jeugdgroepen
en activiteiten, zoals sport met volleybal en badminton, en bijvoorbeeld het “Beergilde”. De jeugdgroepen hebben, naast de vaste avond, enkele malen per jaar activiteiten, zoals het paaskamp en
excursies. De jeugd heeft de toekomst en er blijft toch telkens een aantal van de jongeren lid van de
vereniging als zij naar de middelbare school gaan. Zij vinden het leuk mee te helpen aan de grote
clubactiviteiten zoals de Kerst-Inn, het Tex-free- en het Plankenkoortsfestival, Halloween en de
jaarafsluiting. Dit jaar komt er dan nog het jubileumfeest bij en, om de leden te binden is ook het
“Beergilde” actief. Het vrijwilligerswerk is geven en nemen. Je moet je vrijwilligers koesteren.
Natuurlijk gaan we ook elk jaar de basisscholen langs om leden te werven.
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Plaats van de vereniging in Venlo-Zuid
We hebben goede contacten met andere verenigingen in Venlo-Zuid, b.v. Scopias. We werken
samen en wij bieden onze accommodatie aan als dat past binnen onze activiteitenschema’s. Zo
heeft ook het Diashantlappenkoor van 60 leden haar plaats gekregen. Iedereen is welkom zegt de
voorzitter.
Wat hebben jullie nog van de wijk Venlo-Zuid nodig?
We willen graag goede activiteiten bieden. Zeker voor de kinderen uit Venlo-Zuid. Mogelijk zouden
stagiaires of vrijwilligers met een diploma sociale activiteiten uit Venlo-Zuid eens mee kunnen
draaien bij een van de activiteiten. Iedereen is natuurlijk van harte welkom bij onze jubileumactiviteiten van 11 oktober.
Kijk ook op onze site www.meulewiekers.net

REBUS

In deze Wijkkrant een rebus die speciaal bedoeld is voor de jeugd. Weet je van deze rebus de goede
oplossing? Stuur het dan op naar redactievenlozuid@hotmail.com Schrijf natuurlijk de oplossing
op, maar geef ook je naam en leeftijd door en een e-mailadres waar we je kunnen bereiken. Een
briefkaart sturen met de oplossing kan ook naar Redactie Venlo-Zuid, Anne Frankstraat 33,
5912HC, Venlo. Een paar weken voor de volgende Wijkkrant (januari 2015) verschijnt, trekken we
drie winnaars uit de juiste oplossingen, en nodigen die uit om hun prijs, een cadeaubon van €10,-, in
ontvangst te nemen. Dan maken we ook een mooie foto van jullie die in de volgende Wijkkrant komt!
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Moskee Al Houda Venlo
De Marokkaanse moskee Alhouda (vertaling: gids/sturing) maakt al sinds 1980 onderdeel uit van de
Venlose samenleving. De oprichters, een groep Venlonaren met de Marokkaanse etniciteit, zagen
Venlo niet langer als een tijdelijke woonplaats maar als een nieuwe thuishaven. Binnen de gemeenschap groeide de behoefte aan een moskee. Daar kon men immers het geloof belijden, iets wat
binnen het leven van een moslim onmisbaar is.
In 1981 werd moskee Alhouda geopend aan de Tegelseweg 65 te Venlo. Als snel bleek dit pand te
klein. De reden hiervoor was dat het aantal leden sterk toenam. Tevens zag je de leeftijdsopbouw
van de leden veranderen. Dit had als gevolg dat er behoefte was aan andere activiteiten gericht op
jongeren en vrouwen; juist voor de jongeren en vrouwen waar onze speciale aandacht naar uitgaat.
Er was voor hun onvoldoende ruimte om educatieve, sociaal-culturele, sport en maatschappelijke
activiteiten op te zetten waardoor zij onderbelicht bleven. De gebedsruimte was veel te klein om het
aantal bezoekers te herbergen. Er was te weinig parkeerplek en bovendien wonen de meeste leden
van de moskee in de omgeving. In 1988 werd het huidige pand aan de Tegelseweg 65 te Venlo
gekocht (voormalige basisschool St. Jozef).
De activiteiten van moskeevereniging
Alhouda hebben tot doel om voor de
achterban, maar ook meer in het algemeen voor de moslimgemeenschap,
de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen
door het organiseren van bovengenoemde activiteiten. Deze zijn voor
zowel mannen als vrouwen, jong en
oud. Deze activiteiten gebeuren vanuit
een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het
actieve burgerschap in de Nederlandse
samenleving staat centraal. Wij willen
investeren in samenwerking op lokaal
niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen.
Moskeevereniging Alhouda telt in Venlo en omgeving ongeveer 440 leden (gezinnen). Het ledenaantal is de laatste jaren sterk gegroeid. Alle leden betalen contributie. Met deze inkomsten worden de
vaste lasten van de moskee betaald. Het moskeebestuur bestaat uit 7 bestuursleden en 2 adviseurs. De bestuursleden zijn allemaal eindverantwoordelijk voor hun eigen bestuursonderdeel, maar
werken met commissies samen. Alle bestuursleden en adviseurs functioneren op vrijwillige basis.
Moskeevereniging Alhouda heeft een imam; hij is een voorganger in het gebed, ook begeleidt en
helpt hij mensen met vragen over de islam en met problemen in het leven, zoals ziekte of sterfgevallen. Onze imam heeft veel kennis van de islamitische theologie. Hieronder valt onder andere kennis
van de koran, van de Arabische taal, van de verschillende stromingen binnen de islam en van de
islamitische regelgeving.
Wij zijn van mening dat onderwijs het fundament vormt voor goed burgerschap. Een opleiding is
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voorwaarde voor goede deelname aan de maatschappij. Daarom hecht moskeevereniging Alhouda
veel belang aan educatieve activiteiten, zoals: godsdienstlessen & lezingen, koran- & Arabische
lessen, huiswerkbegeleiding. Ook hebben we activiteiten op islamitische feestdagen, zoals het
einde van de Ramadan en het Offerfeest. Op het gebied van sport organiseren wij bijvoorbeeld een
voetbaltoernooi. Om bij te dragen aan de samenleving organiseren we ook activiteiten.
Er gaat een enorme sociale controle van de moskee uit via de imam (o.a. middels de vrijdagpreken),
die hier een brugfunctie vanuit de islam en het bestuur vervult, richting de leden. De leden dragen dit
op hun beurt uit richting de wijk en hun omgeving. Dit alles draagt bij aan een goede relatie met de
buurtbewoners en de verbetering van het leefklimaat in de wijk. Om beleidsmakers bij diverse
(overheids)-instellingen te helpen, nemen we deel in de klankbordgroepen bij projecten die in het
verlengde van onze vereniging liggen.
Om de dialoog met andere levensbeschouwingen te bevorderen, nemen wij
deel aan het Platform voor Religies en
Levensbeschouwingen. Op deze
manier kunnen verschillende maatschappelijke thema’s met elkaar
gedeeld worden. Om de effectiviteit
van de activiteiten te vergroten, werken
wij ook samen met o.a. de gemeente,
scholen en andere organisaties (bijvoorbeeld politie, Marokkaanse en
Turkse verenigingen).
Onder het mom van “onbekend maakt
onbemind”, worden door ons voorlichtingsbijeenkomsten en rondleidingen
georganiseerd. De groepen, waar wij
die aan geven, variëren van scholen, kerkgemeenschappen tot buurtbewoners en andere maatschappelijke organisaties. Ook organiseren we jaarlijks tijdens de Ramadan een gezamenlijke Iftarmaaltijd met de buren.
Heeft u naar aanleiding van dit stuk nog vragen of opmerkingen dan kunt u die mailen naar
info@moskeealhouda.nl

MamaCafé
Een nieuw idee is ook het volgende , op donderdag 9 oktober opent MamaCafé Venlo voor de eerste
keer haar deuren! Het MamaCafé is een ontmoetingsplek voor en door moeders (en vaders!) waar je
onder het genot van een kopje koffie of thee ervaringen kan delen. Uiteraard mogen de kindjes mee
en kunnen ze lekker spelen.
Het MamaCafé vindt plaats in het Huis van de Wijk , Reigerstraat 2 en heeft vrije inloop vanaf 10 tot
11.45 uur. Voor meer info ga naar onze facebookpagina: www.facebook.com/mamacafevenlo of mail
naar info@jehandenvrij.com
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Prettig wonen in Venlo-Zuid?
Elaine Buis en Minou Pubben hebben in 5VWO voor aardrijkskunde een verslag moeten maken. Hierin
moesten ze de leefbaarheid van de wijk Venlo-Zuid onderzoeken. De definitie van leefbaarheid luidt
als volgt: de mate waarin bewoners tevreden zijn over de buurt waarin ze wonen. De leefbaarheid van
een wijk kan beïnvloed worden door verscheidende factoren zoals: bereikbaarheid, onderhoud van de natuur, veiligheid, toezicht van
buurtbewoners en politie, en de voorzieningen
die op korte afstand van en in de wijk te vinden
zijn.
Er zijn zestien enquêtes door mensen uit verschillende buurten ingevuld en we hebben
buurtbewoners geïnterviewd en gesproken.
Het merendeel van de bewoners beoordeelt
de buurt waarin ze wonen als positief. Opvallend was dat veel mensen die we op straat
tegenkwamen negatief over Hagerhof spraken. Er zouden veel hangjongeren en criminaliteit zijn. De bewoners van Hagerhof zelf waren positiever over hun buurt. Het gemiddelde cijfer dat de
wijkbewoners hun wijk hebben gegeven is een 7,4.
Wat is goed in de wijk Venlo-Zuid?
Venlo-Zuid ligt erg centraal en ligt dichtbij belangrijke voorzieningen, zoals scholen, winkels, het treinstation en diverse sportgelegenheden. Er is een grote verscheidenheid aan architectonische bouwwerken, hetgeen deze wijk een divers aanzien geeft. Niet alle huizen zijn even mooi. De bewoners
verschillen dan ook van mening hierover. Er is veel aandacht besteed aan het creeëren van zoveel
mogelijk groen in de wijk in de vorm van parken etc. Dit stimuleert de recreatie. Er zijn ook veel gelegenheden voor de kleinere kinderen in de vorm van speeltuintjes, en de straten zijn goed verlicht volgens het overgrote merendeel van de ondervraagden. Goede punten van Venlo-Zuid: centrale ligging,
veel verschillende huizen en culturen, veel groen, veel diverse voorzieningen in de wijk.
Wat zijn de verbeterpunten in de wijk Venlo-Zuid?
Als eerste heeft de wijk verschillende buurten. De knelpunten zullen per buurt verschillen. In het
Hagerbroek zijn er weinig negatieve punten, terwijl het Hagerhof er wat meer kent. Veel mensen die we
hebben gesproken spraken over het geringe aantal parkeerplaatsen (omdat ze bijvoorbeeld worden
ingepikt door mensen die dichtbij het centrum willen parkeren). Ook kent Venlo-Zuid verschillende
plekken waar het wat minder veilig is, vooral ’s nachts. Zo heeft men het bijvoorbeeld over drugsdealers. De mening betreffende overlast van hangjongeren verschilt van persoon tot persoon. Ook zijn
veel mensen niet tevreden over het onderhoud van het groen en over hoe schoon de wijk is. Verder
vinden de meeste mensen dat de politie te weinig te zien is in de wijk. De belangrijkste verbeterpunten
van Venlo Zuid: beter onderhoud van groen, de wijk schoner maken, de politie moet meer te zien zijn,
de parkeergelegenheden uitbreiden.
Na het bijwonen van de vergadering van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid zijn we erachter gekomen
dat er aan de knelpunten van de wijk gewerkt wordt door middel van werkgroepen. Het is een goede
zaak dat er mensen zijn die zich inzetten voor hun eigen buurt.
Elaine Buis en Minou Pubben
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Domus in de wijk
Sinds 2009 ligt er in de wijk Venlo-Zuid een woonvoorziening met de naam Domus, maar wat is Domus
eigenlijk?
Domus is onderdeel van het Leger des Heils. Het Leger des Heils bestaat uit verschillende onderdelen,
onder meer een kerkgenootschap en de stichting voor Welzijn en Gezondheidszorg, onder deze laatste stichting valt de woonvoorziening Domus. Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper.
Het maakt niet uit wat voor achtergrond of geloofsovertuiging iemand heeft. Het Leger des Heils werkt
cliënt-gericht, waarbij we proberen aan te sluiten bij de behoefte van de bewoner en we ons richten op
de mogelijkheden van de bewoner en niet op de onmogelijkheden.
Domus is voor mannen & vrouwen met een verslaving, psychische problematiek en/of justitiële problemen. Er is 24 uur per dag toezicht aanwezig van medewerkers. Allereerst biedt Domus de bewoners een veilige plek en een dak boven hun hoofd. Samen met gekwalificeerde medewerkers worden
problemen in kaart gebracht en aan doelen gewerkt. Domus biedt structuur, cliënten gaan, daar waar
nodig, samen met medewerkers aan de slag om hun zelfredzaamheid binnen verschillende leefgebieden te vergroten. Hiervoor geldt dat iedere bewoner zijn/haar eigen traject heeft. Zo heeft iedere bewoner eigen individuele afspraken en wordt er voor iedereen gezocht naar een passende dagbesteding
(b.v. het theater, tuintjes onderhouden, koken etc.).
De hulpverlening sluit aan bij de vraag van de bewoner, met als uiteindelijke doel dat bewoners zo
zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de samenleving. Door mensen onderdak en stabiliteit te
bieden wordt de stress van het leven op straat verminderd. Hierdoor neemt het gebruik van alcohol en
drugs af en komen mensen minder in aanraking met justitie. In Venlo-Zuid proberen we als Domus ons
steentje bij te dragen binnen de wijk. Zo
nemen we onder meer deel aan het VenloZuid-Schoon project om op deze manier de
wijk netjes en leefbaar te houden. Voor onze
bewoners is het belangrijk om als wijkgenoot
gezien te worden. Dit door te participeren in
de wijk waarin ze leven en wonen.
Naast het Venlo-Zuid-Schoon project houden
onze bewoners d.m.v. dagbesteding ook
andere delen van Venlo schoon. Vanaf de
opening van Domus in september 2009 is er
een klankbordgroep. In deze groep zitten vertegenwoordigers van de wijk, de gemeente
Venlo, politie en het Leger des Heils. De
klankbordgroep komt periodiek bij elkaar om te spreken over het functioneren van de Domusvoorziening en haar bewoners binnen Venlo-Zuid. Omdat het Leger des Heils graag een goed en open contact wil met de buurt, willen we (bij voldoende animo) graag een open dag organiseren. Wijkbewoners
kunnen dan voor een praatje, extra informatie of een duidelijker beeld een kopje koffie komen drinken
binnen Domus.
Interesse voor deze open dag kunt u kenbaar maken bij Carl Everaert (afdelingshoofd, c.everaert@
legerdesheils.nl). Uiteraard kunt u dit mailadres ook gebruiken voor andere vragen en/of opmerkingen.

WIJKKRANT

Venlo-Zuid

11

■

J a a rg a n g 1 9

■

n r. 3

■

oktober 2014

EEN GOED SOCIAAL SCHOOLKLIMAAT
Basisschool de Zuidstroom heeft het afgelopen jaar ingezet op een beter sociaal schoolklimaat. We
zijn met de kinderen aan de slag gegaan om sociale regels op te stellen (bijvoorbeeld de eigen klassenregels). De afspraken, die de kinderen met elkaar en de leerkracht afspreken, worden vastgelegd.
We spreken elkaar erop aan als we ons niet aan de regels
houden.
Dit is één van de voorbeelden waarmee we het afgelopen jaar zijn begonnen. De methode die ons hierbij helpt
is de Vreedzame school. Deze methode is gekozen vanwege het feit dat kinderen kunnen meedenken en helpen
om goede afspraken met elkaar te maken. Afgelopen jaar was het invoeringsjaar. We hebben dat
afgesloten met het maken van Kletskrukken. Deze krukken zijn door de kinderen versierd. De tekeningen/versieringen op de Kruk hebben te maken met de thema’s van de Vreedzame school. We gaan
deze krukken het komende schooljaar inzetten. In elke klas is een Kletskruk te vinden.
We zijn tevreden over de eerste vorderingen. Op school zien wij dat kinderen beter met afspraken
omgaan, het samen spelen is alleen maar beter geworden. Het fijnste en tevens grootste pluspunt is
dat het aantal conflicten sterk is afgenomen. Kinderen voorkomen zelf dat er een ruzie of conflict ontstaat. Wij zijn mede door deze ontwikkeling ook trots op alle kinderen, want als je met plezier kunt
spelen/leren bevordert dat het spelen/leren.
Het geleerde binnen ons fijne sociale klimaat op school willen we natuurlijk meenemen in de nieuwe
school. Voor de nieuwbouw geldt dat op maandag 15 september 2015 de aanbestedingsprocedure
is gesloten. Binnen 28 dagen wordt er een besluit genomen over de onderneming die de bouw mag
gaan realiseren. De verwachting is dat de eerste sloopwerkzaamheden rond de herfstvakantie gaan
starten. Doelstelling blijft om de nieuwbouw op te leveren in december 2015.
Wij blijven vol vertrouwen hard werken richting het nieuwe gebouw. Daarbij blijven we werken aan
goed onderwijs voor de kinderen van BS de Zuidstroom.
Koen Kemps (directeur)

Venlo-Zuid-Schoon

Zaterdag 20 september was er weer een schoonmaakactie in de
wijk. Ongeveer 20 mensen namen hieraan deel om te helpen de
wijk schoner te maken. Een heel verschil met 29 maart toen er bijna
50 mensen meededen. Maar niet getreurd, soms is het wat minder.

Doel van de werkgroep is dat ieder zijn of haar eigen stukje van de
wijk mee helpt schoonhouden. Als er wat afval ligt in je directe
omgeving waar je woont, buk even, en neem het mee en gooi het
thuis in de kliko. Op die manier zorgen we samen dat Venlo-Zuid
schoner wordt.
In de volgende Wijkkrant kunt u lezen over hoeveel mensen en
instellingen in de wijk al meedoen.
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‘t Wildveld
Beste wijkbewoners, ’t Wildveld, wil zich graag aan u voorstellen, we zijn immers onderdeel van uw
wijk! Onze school wordt momenteel bezocht door 225 leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar. Zij volgen
op ’t Wildveld praktijkonderwijs, omdat ze geen diploma in het VMBO kunnen behalen. Praktijkonderwijs is een vorm van regulier voortgezet onderwijs.
Onze wettelijke opdracht is leerlingen toe te leiden naar een baan op de regionale arbeidsmarkt. Dit
doen wij onder andere door goed te kijken naar wat een leerling kan en wil. Door een onderwijsprogramma op maat aan te bieden willen we elke leerling uitdagen en motiveren om het maximale uit
zichzelf te halen. We willen ook bereiken dat de leerlingen zo zelfstandig mogelijk op hun eigen niveau
kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.
Onze leerlingen leren vooral
door te doen: op een stageplaats of door hen in ondernemende rollen te plaatsen
in en rond de school. Zo runnen de leerlingen van de
afdeling horeca hun eigen
restaurant: “Kwant”. Op
woensdag is het restaurant
geopend en wordt door de
leerlingen een 4-gangendiner bereid en geserveerd.
Wij nodigen u graag uit om,
tegen een kleine vergoeding,
kennis te maken met onze
leerlingen in een ondernemende rol binnen het restaurant. U dient wel (telefonisch) te reserveren, tel. 0773542450.
Maar wellicht heeft u al op een andere manier kennis gemaakt met onze leerlingen. Onze school participeert in de werkgroep Venlo-Zuid-Schoon, leerlingen van de afdeling tuinbouw zorgen dat de omgeving
van het schoolgebouw netjes blijft. Jaarlijks organiseren de leerlingen een plantenmarkt waar ze zelf
gekweekte zomerbloeiers verkopen. Wijkbewoners zijn van harte welkom! Leerlingen van de afdeling
techniek voeren klussen uit in de wijk. Onze school is partner van de Burenhulpdienst Venlo-Oost. Bij
diverse instanties in de wijk wordt door de leerlingen de groenvoorziening onderhouden.
Op deze manier leren onze leerlingen tal van vaardigheden die nodig zijn om na de opleiding te kunnen
functioneren als beginnend beroepsbeoefenaar en deel te nemen aan de samenleving. Daarnaast
vinden wij het als school belangrijk om een wezenlijk onderdeel van de wijk te zijn. We willen graag
participeren aan activiteiten die in de wijk worden georganiseerd of nieuwe ontwikkelingen en initiatieven mede vormgeven. Kijk ook op www.wildveld.nl
Wij rekenen op de wijk, de wijk kan op ons rekenen!
Namens leerlingen en team van ’t Wildveld, Jack Smulders, directeur
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Venlo-Zuid presenteert zich
Groepen en verenigingen in Venlo-Zuid presenteren zichzelf, het Huis van de wijk brengt bewoners
en wijkinitiatieven bij elkaar.
‘Yes, panna!’, juicht Jesse (9) die zojuist heeft gescoord. Het pannakooitoernooi onder begeleiding
van jongerenwerker Murat (stg. Wel.kom) was een van de trekpleisters van de jeugdige bezoekers
op de eerste open dag van het Huis van de Wijk Venlo-Zuid die zaterdag 13 september van 11 tot
16 uur in Sinselhof, De Zuidhoek, Zuidpilaar, en Zwanehaof werd gehouden.
Circa 200 á 250 mensen, jong en oud,
kwamen naar dit gezellige en muzikale
buurtevenement, dat vooral opviel door
de diversiteit aan activiteiten, kraampjes,
workshops en demonstraties.
Onder het motto ‘Venlo-Zuid presenteert
zich’ werd het Huis van de Wijk gepresenteerd. Diverse verenigingen en groepen uit de wijk konden zichzelf presenteren. Scouting st. Paulus, De Meulewiekers, Shambhala Thaiboksen, Molukse
dagbesteding, orkest Gaer Gedaon,
Operette Mozaikmuzikaal gaven acte de préséance. De hobbyschilderclub en de biljartclub VenloZuid in Zuidpilaar toonden hun kunstjes en kunstwerken aan de vele bezoekers die voorbij kwamen.
Geïnteresseerden mochten onder begeleiding van de geoefende biljarters een carambole maken,
haren vlechten, darten, schaken of schilderkunsten laten zien.
Ook de infostands van Sociale Wijkteam,
Theater De Garage, Informatie & Advies,
Venlo-Zuid schoon, stadsmoestuin
Venlo-Zuid, burenhulpdienst en het
Mamacafé trokken veel nieuwsgierige
voorbijgangers.
De kraampjes van de Molukse groep,
Turkse vrouwengroep van Tevhid en de
Marokkaanse vereniging Al-Houda
gaven aan deze dag een kleurrijke
dimensie met hun exotische hapjes en
drankjes. De motoren in de politiehoek
van de wijkagenten Venlo-Zuid en de
motoren van de motorclub van de Zuidhoek vormden het decor voor prachtige kiekjes. Kortom:
sport en spel, muziek en dans, cultuur en kunst, workshops en internationale lekkernijen en klederdracht zorgden voor een geslaagde middag.
‘Venlo-Zuid presenteert zich’ is tot stand gekomen door het gezamenlijke initiatief van De Zuidhoek,
Molukse , Turkse en Marokkaanse gemeenschappen Venlo-Zuid, Zwanehaof, Sinselhof en Wel.kom.
Ruim zeventig vrijwilligers zorgden ervoor dat de dag vlekkeloos verliep.
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ONGENODE GASTEN
In de tijd dat we thuis nog niet allemaal een telefoonaansluiting hadden (oh, wat een heerlijke rust
tegenover nu!) moesten toch af en toe afspraken, c.q. bezoeken op die manier geregeld worden.
Daarvoor werd dan soms goedkeuring gevraagd bij de werkgever en meestal ging men daarmee
akkoord. Maar vaak hadden bezoekjes
zonder aankondiging vooraf plaats; in de
meeste gevallen was dat geen probleem,
nee, het was ook een verrassing. Zelfs
achterom komen, als die mogelijkheid er
tenminste was, was niet ongebruikelijk.
“Hallo, goed volk!” werd er dan steevast
geroepen. Kwam het niet gelegen, dan
maakte men dat op een passende wijze
duidelijk en ook dat verliep dan probleemloos. “Volgende keer beter!” werd dan
gezegd.
Het wordt wel wat lastiger als er eters en
drinkers blijven en dan ook nog voor langere tijd! Net zoals vorig jaar in het volgende geval. Rustig in de achtertuin zittend en genietend van de mooie kleurenpracht bij de planten en bloemen, die
door diverse vlinders bezocht werden,
werd opeens een ritselend geluid
gehoord. Zal wel een merel zijn op zoek
naar iets lekkers, of een muis die ook zijn
kostje bijeen aan het scharrelen was. Tot
mijn grote verrassing was daar plotseling een egel, zelfs een flink exemplaar. Een moeder bleek,
want in een hoek ontdekte ik later haar kraamkamer met liefst 3 jonkies. Deze scharrelden zelfs goed
zichtbaar overdag en tot ’s avonds laat tussen de dorre bladeren.
Daar lag nu een taak voor mij, als zorgzame moeder, om dagelijks vers water te geven en soms ook
bij te voederen in de vorm van wat rozijnen of druiven. Dat vond gretig aftrek. Elke morgen natuurlijk
direct kijken of ze er allemaal nog wel waren. Omdat het nachtdieren zijn zou de vijver wel eens hun
noodlot kunnen worden. Ik mag er niet aan denken! Na ongeveer 4 weken is moeder met 1 kind vertrokken. De enige mogelijkheid was onder de houten poort via een opening van ca. 7 cm. weg te
kruipen. Dat was dan ook de enige toegang tot de ommuurde tuin. Via deze opening -ze maakte zich
dan zo plat als maar mogelijk- ging ze elke avond rond 10 uur de wijde wereld in, op zoek naar lekkere hapjes. Met een drukke straat in de directe buurt zou het mogelijk geweest zijn dat ze niet meer
terug naar haar kinderen kwam. Dan restte mij dus de taak als pleegmoeder op te treden, of ze naar
het egelopvangcentrum te brengen. De twee achterblijvers/wezen bleven nog 2
dagen en toen was dus mijn gastouderschap ten einde. De logeerkosten waren te
verwaarlozen! Ik had de stille hoop dat misschien moeder egel, of een van haar
jonkies, weer het vroegere bekende, veilige hoeknest, wisten te vinden om mij van
hun aanwezigheid te laten genieten. Zulke ongenode gasten zijn altijd welkom!
MaXi
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COLOFON

S E R V I C E N U M M E R S
Het servicepunt Stadsbeheer is het meldpunt van de
Gemeente Venlo waar u terecht kunt met meldingen,
klachten en vragen over uw woonomgeving.
Het is bereikbaar tussen 08.00 uur en 17.00 uur.
U kunt voor onderstaande zaken bellen met
het algemeen nummer 14 077. Ook kunt u een e-mail
sturen naar info@venlo.nl
Groenvoorzieningen
• Reiniging
• Onderhoud straten en wegen
• Straatverlichting
• Honden(poep) overlast
• Ongediertebestrijding
• Leefmilieuzaken
• Heroïnespuiten
• Gladheidbestrijding
• Rioolverstopping
(Na 16.00 uur en in het weekend kunt u contact
opnemen met een rioolontstoppingsbedrijf)
Gemeentelijk informatiecentrum 14 077
Geopend: maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00 uur
Parkeerbeheer (algemeen) 14 077
Wijkgericht werken 14 077
Stadswacht Venlo 14 077
Politie basiseenheid Tegelen 0900-8844
Wijkagenten Venlo-Zuid 0900-8844
e-mail Wijkagent-Venlo-Zuid@Limburg-Noord.politie.nl
Voor meer gegevens verwijzen wij u naar de gemeentelijke
informatiepagina in De Trompetter / E3 Journaal. Om u zo
goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het
belangrijk dat u in ieder geval een duidelijk antwoord probeert te geven op de volgende vragen:
• wat is uw probleem, wens of vraag?
• waardoor of wie is het probleem?
• wat is de exacte locatie van uw melding?
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