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DIT NUMMER

Waar zijn we
mee bezig?

Geachte bewoners
bewoners,
Wat denkt u, wat wilt u, wat zijn uw vragen?
En ook heel belangrijk, wat zijn uw bezwaren? Tijdens de plenaire, maar ook tijdens de
werkgroepvergaderingen, is er vaak sprake
van toeval. Er staat een onderwerp op de
agenda, die agenda is bekend gemaakt via
facebook en via de website, misschien ook in
een publicatie van 1Venlo. En dat is iemand
opgevallen. Op die manieren willen we u als
bewoners betrekken bij het nadenken en
beslissen over zaken die in de wijk spelen.
Onze openbare vergaderingen worden druk
bezocht, doorgaans tussen de 30 en 40 personen, bewoners en betrokken professionals
uit de wijk. Bewoners komen soms voor een
speciaal onderwerp dat hun aandacht heeft
getrokken. Prima! Dat geeft dan aan dat het
leeft en dat u mee wilt kunnen kiezen wat er
gedaan wordt.
Ons Bewonersnetwerk Venlo-Zuid heeft
een lichte organisatievorm, weliswaar zijn
we bezig met het worden van een stichting
met een bestuur, maar onze werkwijze mag
niet veranderen. Het werk en de beslissingen worden in de werkgroepen gedaan en
voorbereid. Daar waar nodig stellen we het
aan de orde in een driemaandelijkse vergadering waar we meningen horen en waarna
een besluit genomen wordt. Niet dat bestuur
beslist; dat is slechts een instrument om
het samen kiezen en beslissen mogelijk te
maken.
Meer weten over onze werkwijze en wat er
gedaan wordt kan via www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl
Zo wil ook het gemeentelijk apparaat en de
politiek het liefst dat het gebeurt. Bewoners,
ondersteund door de professionals, geven
sturing aan hun eigen wijkzaken.
Wilt u daarover meepraten? Woensdag 2
december 19:00 uur is weer een openbare
vergadering.
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WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?
Ook de in de zomervakantie zijn diverse werkgroepen nog bezig geweest met hun werkzaamheden. Anderen deden het wat rustiger
aan maar nu, net na de drukbezochte plenaire
vergadering van 9 september, zijn eigenlijk
alle werkgroepen weer vol aan de slag.
Die plenaire vergadering werd maar liefst door
zo’n 40 mensen bezocht. De opzet was dat men
meer informatie kon uitwisselen en kreeg. Dat
werd het ook, heel veel informatie zelfs. In de toekomst zullen we voor bepaalde onderwerpen
aparte bijeenkomsten plannen.
Burenhulp heeft gewoon doorgewerkt en op
woensdagmorgen kun u hen treffen en spreken
op de Zuidpilaar tussen 10:00 en 12:00 uur. De
mensen van het repaircafé hebben wethouder
Testroote de aftrap zien geven voor hun maandelijks te houden repaircafé op de vierde zaterdag
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van de maand tussen 12:00 en 16:00 uur. Dit ook
in het Huis van de Wijk, de Zuidpilaar, op Reigerstraat 2.
De werkgroep Venlo-Zuid-Schoon heeft enkele
mooie successen geboekt. Zij zijn officieel partner geworden inzake ophalen van zwerfafval in de
wijk. Daar hoort een bedrag bij dat ingezet kan
worden om bewoners en verenigingen en scholen
mee te betrekken en belonen voor goed opruimgedrag. Ook heeft deze groep gezorgd dat er
nieuwe afvalbakken komen op de route tussen
winkelcentrum en met name college Den Hulster.
Laten we hopen dat de jeugd die bakken
gebruikt!
Op zaterdagmorgen 17 oktober houdt de werkgroep Venlo-Zuid-Schoon weer een schoonmaaktactie. De posters hangen al door de hele
wijk, elders de aanmeldplaats!
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Elders in de krant leest u over de werkgroep
Minister van Hallstraat; tijdens de vergadering
werd er nog om buurtbewoners gevraagd om aan
de werkgroep deel te nemen.
Op die afgelopen vergadering kreeg we uitgebreide informatie over de stand van zaken bij de
Vierpaardjes. Wel was na drie kwartier duidelijk
dat er niet zo veel mogelijk was. De gemeente
blijft het onder de aandacht brengen van de
hogere overheden. Die zullen Venlo vooral hogere
prioriteit moeten geven bij maatregelen. De financiën zijn meestal het struikelblok. Het onderwerp
en de daarbij horende veiligheidsaspecten zullen
hoogstwaarschijnlijk tijdens een apart te organiseren bijeenkomst besproken worden.
Iets wat ook voor veel mensen in wijk interessant
kan zijn is de vraag van twee personen voor uitbreiding van het hondenlosloopgebied in de
Maasuiterwaarden bij Venlo-Zuid. Op www.
bewonersnetwerkvenlozuid.nl kunt u er meer
over lezen en uw mening geven over het voorstel.
Op pagina 4 doet VSO ’t Wildveld uit de doeken
welke plannen er zijn met hun school. Prachtige
initiatieven om de scholieren deel te laten nemen
met activiteiten in de wijk en de bewoners te
ondersteunen.
Ook op verkeersgebied zijn er succesjes bekend
te maken. De overlast van het gevaarlijk gedrag
van de scholieren tijdens spitsuurmomenten op

de kruising Kraanvogelstraat/Waterhoenstraat zal
worden bekeken en onderzocht of er met kleinschalige maatregelen verbeteringen te halen zijn.
Op de Prof. Gelissensingel heeft die werkgroep
bereikt dat er weer een nieuwe Smiley hangt om
de snelheden te controleren.
Een werkgroep die per jaar maar één activiteit
heeft is ook al verschillende keren bij elkaar gekomen. St. Maarten, of te wel Sintermerte is dit jaar
op 6 november en de voorbereidingen zijn bezig,
aan de organisatie doen meer dan 25 personen
mee, troshoopbouwers, verkeersregelaars, oliebollenverkopers enzovoort en de zwerver en Sintermerte zelf natuurlijk.
In de wijk zien we ook nog andere zaken die veranderen. De leerlingen van BS De Zuidstroom
hebben op vrijdag 4 september gevierd dat het
hoogste punt van de bouw bereikt is. De oplevering zal nog voor het einde van het jaar zijn!
Iets wat al jaren een doorn in het oog was, de verloederde panden op de Antoniusstraat, ze zijn
gesloopt!
Kortom er gebeurt een heleboel in Venlo-Zuid.

Enquête
Tegenwoordig is ons leven erop ingericht, dat we steeds meer zelf doen, en daar waar hulp
nodig is, kunnen vragen aan elkaar. En daar kunnen we zelf richting aan geven. Samen kunnen we alles bespreken wat voor het wonen en leven in een wijk/dorp/stad belangrijk is. Denk
aan onderhoud van parken en plantsoenen, activiteiten in de buurt, leegstand van woningen
en aanpak van kleine criminaliteit en andere irritaties.
Samen kunnen we naar oplossingen zoeken en nieuwe initiatieven oppakken. Echte problemen,
grotere plannen en nieuwe voorstellen kunnen we via overleg in de gemeenteraad en het college
van burgemeester en wethouders bespreekbaar maken. We proberen echter zo veel mogelijk zelf
en met elkaar op te pakken. En dan is het van belang dat we van elkaar weten wat er speelt. Daar
willen wij u enkele vragen over stellen. Het kost niet meer dan vijf minuten.
Ga op internet naar www.vindtdat.nl en ben uzelf en de gemeente en ons als Bewonersnetwerk
Venlo-Zuid van dienst door te laten weten wat u vindt.
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Mooie kansen voor het Wildveld én de wijk
In de vorige wijkkrant heeft u al kunnen lezen wat het Wildveld, school voor praktijkonderwijs
op de Roerdompstraat, te bieden heeft. In deze uitgave informeren we u graag over de plannen van Onderwijsgroep Buitengewoon, waar het Wildveld onderdeel van is, om het onderwijs
in het gebouw nóg meer toe te spitsen op het succesvol begeleiden van jongeren naar arbeid.
Met een gebouw waarin meer daarbij passende wijkgerichte activiteiten komen.
Onderwijsgroep Buitengewoon heeft scholen
met drie uitstroomprofielen: dagbesteding,
arbeid en vervolgonderwijs. Op alle scholen van
Onderwijsgroep Buitengewoon zitten kinderen
en jongeren met een specifieke opvoedings- en/
of ontwikkelingsvraag. Op een aantal van die
scholen, waaronder het Wildveld, zitten leerlingen van het uitstroomprofiel arbeid die worden
opgeleid om te functioneren als beginnend
beroepsbeoefenaar en worden begeleid naar
een zelfstandig bestaan. Het gaat om leerlingen
die geen diploma in het VMBO kunnen halen (in
vaktermen ‘onder startkwalificatieniveau’).
Specialist arbeidstoeleiding
Het plan is om van het gebouw in de Roerdompstraat een specialistische school te maken om juist
die doelgroep succesvol op te leiden en te begeleiden naar de hen passende arbeidsmarkt. Ook
wordt de doelgroep uitgebreid naar jongeren van 18 tot 27 jaar die nu bijvoorbeeld dreigen uit te vallen in het MBO. Om deze rol van specialist waar te kunnen maken is een passend gebouw nodig met
zowel de gebruikelijke onderwijsruimten als levensechte leerbedrijfjes. Bedrijfjes die onderdeel zijn
van de school en gericht zijn op leren en training in echte arbeidssituaties. Het gebouw gaat aangepast worden aan deze onderwijsvisie. Buitengewoon is nu begonnen met het ontwikkelen van deze
onderwijsvisie en zoekt daarvoor nadrukkelijk de samenwerking met bedrijven en instellingen in de
wijk.
Verbinding met de wijk
Verbinding (blijven) zoeken is dan ook een
belangrijk speerpunt in de plannen van Onderwijsgroep Buitengewoon. In het vorige artikel
noemden we al enkele voorbeelden van samenwerking zoals participatie in de werkgroep
Venlo-Zuid-Schoon, het Huis van de Wijk en
Burenhulpdienst Venlo-Oost. In de nieuwe situatie willen we de school nog meer gaan inzetten
als buurtfunctie. Een van de ideeën is om een
centrum van Arbeid en Diensten in de school te
integreren. Denk hierbij aan een ontmoetingsplaats voor jong en oud, bewoners en bedrijven,
maar ook aan een restaurant, reparatiebedrijfjes,
boodschappenservice, schoonmaak- en wasservice enz. Het is zeker niet de bedoeling om
bestaande initiatieven voor de voeten te lopen.
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Oplossing puzzel
De puzzel in de vorige wijkkrant heeft uiteindelijk toch drie winnaars opgeleverd. Kort na
het verschijnen van de krant bleek dat er een
slordig foutje in de puzzel zat. 10 stellingen,
maar 11 vakjes om in te vullen. Gijs Janssen
(8 jaar) vond wel de fout maar we hebben
helaas van hem geen oplossing gekregen.
Toch hebben 8 mensen de juiste oplossing
gevonden nl. Hagerweike.
De winnaars zijn B. Dekkers, Stan Lommen (6
jaar) en Tooske Teewen.
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We willen juist een aanvulling zijn op de diensten die al in de wijk aangeboden worden en
liefst zelfs helpen om die diensten te versterken. Zoals bijvoorbeeld het Huis van de Wijk.
Definitief plan
De komende periode wordt gebruikt om alle
input, suggesties en ideeën te bundelen en te
komen tot een gemeenschappelijk gedragen
(onderwijs)visie en een gebouw dat hierbij
past. Met het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid
is afgesproken dat we regelmatig contact
zullen onderhouden met de wijk. Niet alleen
om u op de hoogte te stellen van de voortgang, maar ook om u te betrekken bij het tot stand komen van de plannen. Heeft u hier ideeën over
of wilt u meepraten, meld u dan aan via bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com
Op de foto's een sfeerimpressie van mogelijke beelden die kunnen ontstaan na de aanpassing van
het gebouw.

Hondenlosloopgebied in de wijk
Tijdens de laatste vergadering kwam een voorstel naar voren over uitbreiding van het hondenlosloopgebied in onze wijk. We willen zoveel mogelijk meningen weten. Helaas is de ruimte in deze Wijkkrant
beperkt zodat we u moeten verwijzen naar onze website. Op de homepage staat een link naar het plan
en kunt u uw mening geven: www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl
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Zuidpareltje

door Mart Peters

Gerda Broekhuizen (1939) woont in de Houtsnip. Zij komt oorspronkelijk uit Uden. In 1972 is zij van Eindhoven naar Venlo verhuisd, omdat
haar man bij het spoor werkte.
Zij vertelt dat ze als 15-jarige in Uden al kwartjeszakjes ophaalde voor De
Zonnebloem. Zo is het begonnen. Haar moeder was al actief als vrijwilliger
van De Zonnebloem. In 1984 begon Gerda in Venlo als Zonnebloemvrijwilliger. Inmiddels is ze 76 jaar en een beetje aan het afbouwen: ze had 12
gasten, maar nu zijn het er nog vier. De gasten worden regelmatig door haar
bezocht en indien mogelijk gaat ze met de gast ergens naar toe.
Jarenlang coördineerde zij vanuit het bestuur van De Zonnebloem, afdeling
Venlo Centrum-Zuid, het bezoekwerk. Zij bekeek welke vragen gasten hebben en regelde daar dan
een vrijwilliger voor. Met dit bestuurswerk is ze inmiddels gestopt.
Gerda was en is nog steeds heel betrokken bij haar gasten. Zij zorgde er wel eens voor dat een vrouw,
die dat echt nodig had, huishoudelijke hulp kreeg.
Zonnebloem-activiteiten in Venlo-Zuid
Gerda Broekhuizen woont inmiddels 36 jaar in Venlo-Zuid.
De Zonnebloem loopt goed volgens Gerda. “Ik heb altijd veel mee georganiseerd: kienen, boottochten, dagtochtjes en het bezoekwerk. De bussen zijn erg duur geworden en mijn gasten worden oud. Ik
heb één gast van 97 jaar bij mij in de flat. De Zonnebloem heeft op dit moment nog behoorlijk wat vrijwilligers. Maar omdat een aantal vrijwilligers – net als ik – vanwege de leeftijd aan het afbouwen is, zijn
er nieuwe vrijwilligers nodig. En het is moeilijk om vrijwilligers te vinden. Jonge mensen moeten werken, hè.” Nieuwe vrijwilligers zijn heel welkom en kunnen zich opgeven bij de secretaris (e-mail: p.
murks@home.nl of telefonisch 06-30989639).
“Bewoners kunnen in de ontmoetingsruimte van appartementencomplex De Houtsnip van alles
doen”, vertelt Gerda: “kaarten, biljarten, gymnastiek, handwerken. Op maandag, woensdag en vrijdag
is de ontmoetingsruimte geopend; 1x per week wordt er gekookt. Dan kunnen mensen ook zelf wat
doen, zoals het schoonmaken van de groenten. Gasten van De Zonnebloem, die elders wonen,
mogen aan deze activiteiten meedoen. Woningcorporatie Woonwenz ondersteunt de activiteiten in de
ontmoetingsruimte soms. In Sinselhof en De Zuidpilaar is ook van alles te doen. In Via Crescendo krijgt
men het niet opgestart: te weinig vrijwilligers”, volgens Gerda. “Je moet een goed bestuur hebben,
anders wordt het niets.”
Eenzaamheid
“Kinderen vinden dat vaak een probleem, maar veel mensen willen gewoonweg geen bezoek. Zij willen vrij zijn, of willen geen hulp. Mensen kunnen ook bij een clubje gaan in het Huis van de Wijk of bij De
Zonnebloem. Mensen zijn niet gewend om alleen iets te doen, bijv. na het overlijden van de partner. De
overgang naar een activiteit buitenshuis is lastig.
Veel van de gasten van De Zonnebloem en van de deelnemers in de verschillende activiteitencentra in
Venlo-Zuid zijn alleenstaanden. Die hebben ontmoetingsruimten en clubjes nodig. Daarnaast is er op
allerlei manieren en door allerlei organisaties veel onderlinge hulp en sociale controle. Maar sommige
mensen willen niet. En dan houdt het op”, aldus deze wijze grijze Zonnebloem-dame.
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Bewonersondersteuning Venlo-Zuid
In mei 2015 is een nieuw team van bewonersondersteuners van start gegaan in de gemeente
Venlo. In opdracht van de gemeente werken Assist, Synthese en Wel.kom samen om inwoners te
ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van hun eigen initiatieven om de buurt gezelliger,
schoner, leefbaarder en veiliger te maken.
De afgelopen maanden hebben we ons meerdere malen verbaasd over wat er allemaal gebeurd in VenloZuid. Buurtbewoners die de buurt schoonhouden, zich inzetten voor de jeugd, voor elkaar koken,
elkaars kapotte spullen repareren of simpelweg een lampje vervangen bij de buren.
Soms hebben dergelijke initiatieven net dat ene zetje in de rug, een klankbord om mee te sparren of
ondersteuning door professionals nodig. Vanuit deze oogpunten zijn wij in Venlo-Zuid betrokken bij
diverse projecten, waaronder:
•
•
•
•

de Buurtbus, waarmee buurtbewoners, die minder mobiel zijn, vervoerd worden naar het ziekenhuis,
de winkel of naar ontmoetingsplekken,
een project vanuit Fontys en Antares om studenten meer te betrekken bij hun leefomgeving,
een onderzoek naar wensen en behoeften van de jeugd en activiteiten die hierop aansluiten,
de organisatie van een Burendag op 26 september in en rondom De Zuidpilaar, uw huis van de wijk.

Het vertrekpunt van de bewonersondersteuner is: wat wil de bewoner? Wij gaan ervan uit dat bewoners
het beste weten wat goed is voor de wijk. Dat bewoners met hun uiteenlopende kwaliteiten en talenten
een buurt naar een hoger niveau kunnen tillen. Dus heeft u een goed idee voor de wijk, maar weet u niet
hoe te beginnen? Heeft u behoefte aan ondersteuning of advies? Of wilt u zich op een andere manier
inzetten voor uw buurt? Wij zijn er voor u!
Karlijn Versteegen, k.versteegen@synthese.nl , 06-44281619
Sedai Bayraktar, s.bayraktar@welkom.nu , 06-15319948
Tarik Temsamani, tarik@assistjeugdwerk.nl , 06-44329473
John Driessen, johnny@assistjeugdwerk.nl , 06-44330118 (voor zaken gerelateerd aan jeugd)
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Laat je uitdagen bij Scouting Sint Paulus!
Op de Sophiastraat in Venlo-Zuid zit een hele leuke club, waarbij je op verschillende manieren
wordt uitgedaagd om spelenderwijs de wereld van vandaag te ontdekken. Zo biedt Scouting
Sint Paulus leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd
zich persoonlijk te ontwikkelen. Vanaf 5 jaar ben je al welkom, maar ook voor jongeren en
volwassenen valt er genoeg te beleven binnen het scoutingleven! Ben je benieuwd? Lees dan
maar snel verder!
Een stukje geschiedenis
Verkennergroep Sint Paulus is in 1934
opgericht. Begin jaren zeventig is de verkennergroep samengegaan met de
gidsengroep Margaretha Sinclair, die in
1949 werd opgericht. Onder de naam
Scouting Sint Paulus zijn beide groepen
verdergegaan. Vorig jaar heeft Scouting
Sint Paulus dus haar 80ste verjaardag
gevierd!
Waar staat Scouting Sint Paulus voor?
Niet alleen in Venlo-Zuid, maar door heel
de wereld kun je scoutinggroepen vinden,
dus ook in heel Nederland. Scouting Sint
Paulus houdt zich, net als alle andere
groepen in Nederland, aan de dingen die scouts belangrijk vinden.
Het woord SCOUTS staat namelijk voor de volgende elementen:
1. Samen: staat voor de betrokkenheid met de maatschappij, de onderlinge verbondenheid en het
internationale aspect. Zo organiseert Scouting Sint Paulus ieder jaar een potgrondactie voor de
buurt, helpen we bij de Passiespelen in Tegelen, verkopen we loten en hebben we ieder jaar JOTI/
JOTA, waarbij er contact wordt gelegd met scoutinggroepen uit de hele wereld.
2. Code: staat voor de ‘spelregels’ binnen de scouting. Zo krijg je een blouse en kun je insignes
verdienen. Denk ook eens aan de vlag hijsen en neerhalen en de ceremonies die je hebt.
3. Outdoor: lekker spelen en leren in het buitenleven, de natuur. Denk aan kamperen, een kampvuur,
wandelen, toffe dingen bouwen, varen etc. Je gaat minimaal één keer per jaar op kamp, waar je dus
leeft in de natuur. Geweldig, toch?!
4. Uitdaging: je kunt bij de scouting niet alleen hele leuke dingen doen, maar je krijgt ook de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en steeds weer je grenzen te verleggen.
5. Team: je werkt bij de scouting heel veel samen met anderen. Zo krijg je bij de jongere groepen een
eigen patrouille waarmee je alles samen doet. De oudere groepen worden steeds zelfstandiger en
leren hoe ze uiteindelijk zelf een groep kunnen draaien.
6. Spel: staat voor de veelzijdigheid van het scoutingspel, de thema’s en het creatief zijn (zowel in
fantasie als in het bedenken van oplossingen en het functioneren in verschillende situaties).
De groepen bij Scouting Sint Paulus
Voor alle leeftijden heeft Scouting Sint Paulus wat te bieden! Als je lid wordt van de scouting, beleef
je allerlei avonturen met je eigen leeftijdsgenoten. De groepen worden begeleid door enthousiaste
vrijwilligers.
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Bevers: jongens en meisjes van 5 t/m 7 jaar, maandag van 18:00-19:30 uur.
Hier maak je spelenderwijs kennis met de wereld om je heen.
Welpen: jongens en meisjes van 8 t/m 10 jaar, maandag van 18:30-20:00 uur.
Bij de welpen leer je al een beetje koken, een kampvuur maken, slaap je in tenten, loop je speurtochten en doe je hele leuke spellen!
Verkenners: jongens van 11 t/m 13 jaar, donderdag van 19:00-21:00 uur.
Bij de verkenners word je steeds zelfstandiger. Je leert kompas- en kaartlezen, bouwt te gekke
bouwwerken van hout, touw en alles wat er maar te vinden is, doe je mee aan wedstrijden, kun je je
eigen maaltijd koken en noem maar op!
Gidsen: meisjes van 11 t/m 13 jaar, dinsdag van 18:30-20:30 uur.
Bij de gidsen leer je hetzelfde als bij de verkenners, alleen is er bij de gidsen natuurlijk ook genoeg
tijd om te tutten, te kletsen, te dansen enzovoorts!
Rowans & Sherpa’s: jongens en meiden van 14 t/m 18 jaar, vrijdagavond van 19:30-22:00 uur.
Bij de Rowans en Sherpa’s leer je hoe je moet budgetteren, hoe je je eigen kamp regelt, hoe je je
eigen groep moet draaien en beslis je samen wat je allemaal gaat doen!
Pivo’s: jongens en meisjes van 18 t/m 23 jaar, vrijdagavond van 20:00-22:00 uur.
Bij de Pivo’s heb je geen begeleiding meer. De groep draait volledig zelfstandig. De Pivo’s organiseren activiteiten voor de hele scouting en beslissen zelf wat ze op hun eigen draaiavonden doen.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag eens komen kijken of wil je graag vrijwilliger worden bij
Scouting Sint Paulus? Stuur dan even een e-mail naar bestuurpaulus@gmail.com dan kunnen we
afspreken wanneer je kunt komen.
Wij zien je heel graag verschijnen!
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Venlo-Zuid-Schoon
De werkgroep Venlo-Zuid Schoon is alweer 2 jaar onderweg om, samen met vele vrijwilligers en
partners, onze wijk schoon en opgeruimd te houden.
We werken op dit moment met een zogenaamd adoptieplan. Dat wil zeggen dat bedrijven, verenigingen, scholen, maar vooral de vele bewoners een stukje van de wijk periodiek ontdoen van zwerfafval.
Twee keer per jaar organiseert de werkgroep een grote schoonmaakactie. Dan gaan we met een grote
groep vrijwilligers de wijk in met prikstokken en afvalzakken om de buurt een grote schoonmaakbeurt
te geven. Het is iedere keer week een groot succes.
We komen op een zaterdag om half tien allemaal bij elkaar bij de Zuidpilaar. Eerst genieten van een
lekker kopje koffie met vlaai, waarna dan alle materialen uitgedeeld worden en de bedoeling van de
ochtend wordt uitgelegd. Na twee uur prikken evalueren we de ochtend onder het genot van een lekkere lunch.
Tijdens burenmarkt op zaterdag 26 september zal de werkgroep zichzelf en hun werk gaan promoten
met als voornaamste doel het werven van nieuwe partners en vrijwilligers die meewillen doen met dit
project. Tevens zal er op deze dag aan nieuwe partners opruimmateriaal verstrekt worden.
Op zaterdag 17 oktober gaan we alweer een grote schoonmaakactie houden van 10:00 uur tot 12:00
uur. Bewoners, die het leuk vinden om mee te doen, kunnen zich aanmelden via bewonersnetwerk@
hotmail.com" bewonersnetwerk@hotmail.com of telefonisch bij Ted Merkus tel.: 3543497.
Werkgroep Venlo-Zuid-Schoon
Mieke Theunissen, Ted Merkus, Jack Driessen, Gerard Cornelisen en Ed Bastiaans
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Hekken
Als bewoner van Venlo-Zuid kom ik, net als welke wereldburger, ook hekken tegen. In de redactie van deze wijkkrant wilde ik het onderwerp het afgesloten Beatrixpark ter sprake brengen.
Niet alleen omdat er nu opeens hekken waren geplaatst. Ik ben toch nieuwsgierig naar wat daar
de bedoeling van is. Maar ook wat er gaat gebeuren. Je bent tenslotte buurtbewoner. Ik heb dit
park altijd mysterieus gevonden. In de redactievergadering heb ik voorgesteld aandacht te
besteden aan verleden, nu en toekomst en ik heb ook de gemeente gevraagd hoe het nu verder
gaat. Maar daarover meer in volgende edities van de wijkkrant.
Je komt overal hekken tegen en de bedoeling ervan is afscheiding. Eigenlijk heel verdedigend of angstig. Je zult je maar onveilig voelen tegenover dieven, honden, asielzoekers en hangjongeren. Zouden
hekken wel helpen om ons veilig te voelen? Eenmaal een hek en het is wij hier en zij daar. Of vaak is er
niemand meer welkom achter de hekken. Maar ik heb ook heel mooie hekken gezien. Statig of verhalend zoals de Spaanse architect Gaudi dat kon.
Ik heb mezelf weleens de vraag gesteld waarom voor mij dit park nooit uitnodigend is geweest. Lag het
nu aan de brandnetels, de kans om in de hondenpoep te lopen of was het te donker en onoverzichtelijk, of gesloten?
Ik ben weleens gaan kijken naar het standbeeld van onze vroegere burgemeester mr. B. Berger. Hij en zijn
familie hebben hier hun plek gehouden, terwijl bijna alle andere namen en graven verhuisd zijn. Ik voelde
een zekere waardige uitstraling, zonder dat ik de betekenis van de familie Berger voor Venlo of de wijk
kende. En toch ben ik verbaasd dat deze waardigheid niet sterk genoeg is om het park te doen stralen.
Was het daarom nodig dat het kunstwerk, blauw met licht, toegevoegd werd?
Als we willen nadenken over de toekomst van het park, dan ben ik benieuwd welke ideeën naar boven
komen. Wie doet mee?
Roger Spitz
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Buurtmoestuin Zuidstroom
Wist u dat de lange zomervakanties stammen uit de tijd dat kinderen van boerenfamilies moesten helpen op het land? Nog niet zo lang geleden waren kinderen, die thuis niet mee hoefden te
helpen met rapen, plukken, doppen en inmaken, een uitzondering in de klas. Nu ‘oogsten’ de
meeste mensen erwtjes, boontjes en worteltjes in de supermarkt en hebben géén idee van al
het werk dat door mens en natuur is verricht om dat voedsel te laten groeien. Zo gaat er elke
generatie meer ‘boerenverstand’ verloren en worden we voor ons dagelijks voedsel volledig
afhankelijk van wetenschap, industrie, supermarkt en ‘de bank’.
Steeds meer mensen willen graag
hun eigen fruit, groenten en kruiden telen omdat ze dit lekkerder,
gezonder, leuker en/of goedkoper
vinden dan de bewerkte, verpakte en/of minder verse producten van de supermarkt. Maar
gebrek aan plaats, tijd, kennis,
vaardigheden of materialen houdt
veel mensen tegen om zelf (weer)
te gaan tuinieren.
Een buurtmoestuin biedt een
oplossing voor veel van deze
bezwaren. Helemaal ideaal is een
buurtmoestuin bij een school.
Daar kunnen kinderen dwars door alle andere lessen heen hun boerenverstand ontwikkelen. Wanneer
moet je een boontje in de grond stoppen om nieuwe boontjes te laten groeien en wanneer kun je er
dan een maaltje van eten? Welke beestjes zijn dol op jouw frisse sla en aardbeien en hoe houd je die
op afstand? Waarom moet je juist blij zijn met veel bijen, wormen en lieveheersbeestjes in je tuin en
hoe lok je ze de tuin in? Waarom is het handiger om het regenwater de grond in te laten lopen dan in
het riool en hoe zorg je dat de bodem niet te droog én niet te nat is? Waarom gooien we al onze
groente-fruit-en-tuin-resten weg, alsof het afval is, terwijl het voedsel voor onze plantjes is?
Inmiddels liggen de eerste plannen klaar voor een buurtmoestuin aan de voorkant van het nieuwe
gebouw van BS De Zuidstroom. Een moestuin voor en door de buurt met de school als eerste enthousiaste deelnemer. Een groepje initiatiefnemers heeft de eerste ideeën op papier gezet. In deze ‘moestuingroep’ zitten buurtbewoners, ouders, juffrouw Marij van Gaal van de school, Maaike van Strijp
(milieueducatie), Dieuwertje Crasborn (ambassadeur en adviseur stadslandbouw). Ouders én buurtbewoners zijn van harte welkom om samen met de kinderen hun boerenkennis en vaardigheden bij te
spijkeren of ze juist te komen delen.
In het ontwerp staat onder andere een teeltcirkel met 8 vakken, voor elke groep een vak, waarin de
gewassen elk jaar een vak opschuiven. Deze wisselteelt houdt de bodem gezond. Dit soort dingen
gaan we samen leren in de buurtmoestuin. Andere wensen voor de buurtmoestuin zijn een kruidenspiraal, fontein, aardbeienmuur, fruitbomen en -struiken, een rozenbottelhaag, compostbakken en
een watervoorziening.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dieuwertje Crasborn, mail@onzeoogst.nl tel:
06-23522160.
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Vooruitgang?
Er is veel gebeurd op de Min. van Hallstraat. Op 6 juli
zijn er pleinaanpassingen gerealiseerd waaronder kleinere goals, een picknicktafel en poortjes aan de zijkanten van het voetbalveld en er is een JOP (jongeren
ontmoetingsplek) naast het Hagerweike geplaatst,
zodat ze wel een plek hebben waar ze mogen verblijven. Dit heeft er helaas toe geleid dat de jongeren dit
negatief hebben opgepakt en de overlast heeft toegenomen. Het afval wordt niet meer opgeruimd en de
sfeer word met de dag grimmiger.
Door de gemeente is er met bewoners, zowel als met de
jongeren overlegd, om allen hierin een stem te geven. Voor de jongeren is men nog volop bezig om een
plek met wensen en behoeften van de jongeren te realiseren, hetgeen de jeugd al vaak beloofd is.
Tijdens de ramadan is speeltuin het Hagerweike door vrijwilligers open gebleven tot 2:00 uur ’s nachts,
wat een succes bleek te zijn; alle partijen hebben dit als positief ervaren. Toch na twee uur ’s nachts
was het vaak weer raak op het plein. Zo is er toch, dankzij het doorzetten van de bewoners, veel in
beweging gezet en hopen wij dat er dan uiteindelijk een verbetering zal komen voor de leefbaarheid in
de buurt.

PUZZEL

Foutje van de puzzelredactie
In de Wijkkrant van april stond in de puzzel een foutje. Wij als redactie hadden daar een fout
gemaakt en die werd heel goed opgemerkt door Gijs Janssen (8 jaar). Daarom hebben we hem
gevraagd om voor dit nummer van de Wijkkrant zelf een puzzel te maken voor de kinderen tot 13
jaar in de wijk. Nu, dat liet hij zich als fanatieke puzzelaar geen twee keer zeggen en heeft hij een
mooie puzzel gemaakt.
Voor de juiste oplossing, want die heeft Gijs ook bij de redactie
ingeleverd, stellen we weer drie VVV-bonnen van €10,- beschikbaar. Oplossingen inzenden naar de redactie, Anne Frankstraat
33, 5912HC, Venlo of redactievenlozuid@hotmail.com In de Wijkkrant van januari 2016 worden de winnaars bekendgemaakt. In de
eerste helft van december zal iemand van de redactie en Gijs de
prijzen uitreiken.
De nieuwe puzzel voor de jeugd!
1 buitenkant van een raam
2 gevaarlijk hondachtig wild dier
3 zit op je huis
4 familielid (jongen)
5 groene ronde groente
6 ik woon in een…
7 fruitsoort
8 niet eronder maar …
9 rijmt op pauw

WIJKKRANT

Venlo-Zuid

13

■

J a a rg a n g 2 0

■

n r. 4

■

oktober 2015

BAD, BROOD EN BED VOOR FAMILIE ROBIN
Dit bovenstaande behoort de juiste volgorde van opsomming te zijn, want ongewassen en
nog niet verzorgd aan je eten beginnen is niet zo netjes, toch!?
Evenmin is het fijntjes als men zijn mededingers voor een droog verblijf overdag of ’s nachts naar het
leven staat.
Eerst iemand tegen een ruit laten vallen, vervolgens laten liggen in een bloembed van hortensia’s en
dan aan de zijkant van een tafel toekijken wat de reactie is op die wel zeer onbehoorlijke daad. Daarbij komt dan ook nog dat het slachtoffer van dezelfde sekse is; geen greintje medeleven.
Dan moet ik toch even ingrijpen en besluit naar de plek van het onheil te gaan. De aanvaller verdwijnt direct. Lafaard, denk ik. Het slachtoffer blijft even rustig liggen om zich dan vervolgens uit de
voeten te maken. Schaamte misschien?
Enige tijd later zag ik ze beiden, tot mijn grote verwondering, als een gelukkig stel samen hun beider
kinderen (vier in totaal) verwennen met voedzaam eten.
Het was de familie Robin en ze hadden gekozen voor ons chalet om daar hun kinderen groot te brengen. De toegang tot de woning was ruim, zelfs met een oprit, best wel exclusief te noemen. Exclusief
was ook de aanwezigheid van twee zwembaden. De ouders maakten daar druk gebruik van. De
kinderen hadden, zo bleek later, nog geen zwemdiploma.
Een kind bleef op een keer zonder oppas en toezicht achter en dat was op de dag dat ik het arme
ding, beslist lieveling van velen, verdronken in het water van de tuingieter vond.
Arm, arm roodborstje.
Les voor mij: altijd de gieter zonder water laten staan, of door middel van een netje
afdekken.

OPENING REPAIR CAFÉ
Het Repair Café Venlo-Zuid is zaterdag 26 september van start
gegaan.
De opening werd verricht door wethouder Testroote, Jack Driessen (Bewonersnetwerk Venlo-Zuid) en Mart Peters (Burenhulp
en Repair Café).
Een groot aantal mensen bracht een bezoek aan het Repair
Café. Ruim 20 reparaties werden verricht aan fietsen, kleding,
elektronica en zelfs een Marokkaanse tajine.
Voortaan is elke vierde zaterdag van de maand het Repair Café
Venlo-Zuid geopend in De Zuidpilaar.
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Dansende senioren
Wist u dat wij in Venlo-Zuid een springlevende Volksdansgroep hebben? Het zijn senioren, die
de goede raad aan hen, om toch vooral te blijven bewegen, heel serieus nemen.
De groep bestaat uit een zestiental dames. Dat neemt niet weg dat heren ook welkom zijn. Elke dinsdagmorgen komen ze bij elkaar in De Zwanehaof om met elkaar te dansen. En niet zomaar wat dansen. Het gebeurt onder de bezielende en deskundige leiding van een professionele danscoach,
mevrouw Anneriet Maas.
Vanaf elf uur worden er gedurende ongeveer een uur verschillende dansen ingestudeerd op de muziek
van daarvoor uitgezochte nummers op CD’s. Vermoeiend is het zeker niet, wel ontspannend!
Natuurlijk staat het sociale contact ook hoog in het vaandel. Daarom wordt er ook regelmatig met
elkaar koffie gedronken.
Heel bijzonder is de jaarlijkse uitwisseling met een andere volksdansgroep voor senioren in Venlo of
omgeving. Zo hebben we in het voorbije voorjaar gedanst in het Muspelheim in Blerick, waar ook een
dansgroep actief is. En dan kom je weer oude bekenden tegen van je school, of van je vereniging van
vroeger.
Hebt u belangstelling? Neem dan kontakt op met Francine Mariën, tel. 3543324 of kom op de dinsdagmorgen vrijblijvend eens gewoon kijken.
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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
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Gladheidbestrijding
Redactieadres
Rioolverstopping
Anne Frankstraat 33,
(Na 16:00 uur en in het weekend kunt u contact
5912 HC Venlo
opnemen met een rioolontstoppingsbedrijf)
Telefoon 077-354 07 45
E-mail:
Gemeentelijk informatiecentrum 14 077
redactievenlozuid@hotmail.com
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?

Realisatie
Drukkerij Vijgenboom
De volgende uitgave
verschijnt begin januari 2016.
Inzenden van kopij voor dat
nummer naar het redactieadres:
Anne Frankstraat 33
5912HC, Venlo
e-mail
redactievenlozuid@hotmail.com

Op donderdag tussen 11:00 en 13:00 uur kunt u bij de Zuidpilaar een gesprek hebben met de wijkagent of de opbouwwerker van Wel.kom of iemand van de gemeente of stichting Woonwenz over
vragen, klachten of anderszins.

