Jaargang 21

■

n r. 1

■

januari 2016

DIT NUMMER

Waar zijn we
mee bezig?

Geachte bewoners
bewoners,
Nu, begin januari hebben we misschien een
periode van terugkijken achter de rug. Of
natuurlijk van vooruitkijken naar wat de toekomst gaat brengen. Vooral dat laatste kunnen
we maar beperkt, we weten niet wat er gaat
komen. Plannen maken, dat gaat natuurlijk wel.
Om met dat terugkijken te beginnen, als
Bewonersnetwerk en ook binnen de werkgroepen kijken we natuurlijk af en toe terug
naar wat we bereikt hebben. Wat ging er goed
en wat kan er beter. Als netwerk hebben we
afgelopen jaar vier zeer informatieve bijeenkomsten gehad, veel mensen in de wijk gaven
daar blijk van hun betrokkenheid en dat is precies wat we graag willen. Juist de bewoners
moeten duidelijk maken, laten horen wat de
wensen zijn.
Sommige werkgroepen hebben veel bereikt,
andere hebben hun doelen bij moeten stellen
omdat dit nog niet bereikt is, of onvoldoende.
Lees daarover ook op de volgende pagina’s.
Vooruitkijken doen we ook, wat gaat er binnenkort gebeuren, wat moeten we daarmee,
gaat dat allemaal goed? Iets wat komend
jaar gaat gebeuren is de verhuizing van het
gemeentekantoor en de bijbehorende ambtenaren naar onze wijk, naar de nieuwbouw
aan de Eindhovenseweg. Bijna 800 mensen
komen daar te werken en elke dag zullen vele
personen op bezoek komen voor een paspoort, vergunning, inzage in plannen, enz.
Wat dat geheel ons in Venlo-Zuid brengt zullen we nog gaan ervaren. Maar met goede wil
en maatregelen en overleg kan alles binnen
de perken blijven en is aan de noordkant van
onze wijk een prachtige voorziening gekomen
voor de hele gemeente.
Laten we een goede gastheer en -vrouw zijn
voor ieder.
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WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?
Sinds de vorige wijkkrant is er weer de nodige
tijd verstreken en is er door de diverse werkgroepen werk verzet. De plenaire vergadering
van woensdag 2 december was er een met
weer verschillende onderwerpen. Doordat er
goede inhoudelijke discussies gehouden worden kunnen we als Bewonersnetwerk werken
aan een betere leefbaarheid in onze wijk.
In een vorige Wijkkrant las u over de mogelijkheid
om op vindtdat.nl uw mening te geven over met
name de communicatie in de wijk en hoe u
nieuws van de gemeente wilt krijgen. Als VenloZuid doen we het goed naar blijkt, we communiceren via de Wijkkrant, via de e-mail, facebook en
we hebben een website. Voor elk wat wils.
Burenhulp draait prima, ze hebben voldoende
vrijwilligers en krijgen ook voldoende hulpvragen
binnen. Vrager en aanbieder vinden elkaar via
Burenhulp.

Het onlangs gestarte Repair-café is al enkele
keren geweest en ook daar zitten ze geen duimen
te draaien, u weet hen op de 4e zaterdag van de
maand goed te vinden in het Huis van de Wijk, de
Zuidpilaar, Reigerstraat 2. Iets elektronisch kapot,
een weigerende rits en nog veel meer, u kunt
terecht.
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Een werkgroep die stilaan vanaf begin dit jaar
actief is geweest is de werkgroep Parkeren. Die is
in het leven geroepen na een behoorlijk aantal
klachten over overlast van “vreemdparkeerders”
in de wijk. Nu heeft de gemeente Venlo het parkeren in het voorjaar onderzocht en de problemen
werden bevestigd. Binnen de werkgroep wilden
we echter preciezer weten wat er speelde. Vandaar dat er in november een enquête is uitgevoerd bij maar liefst 1848 adressen. Daarvan zijn
er royaal 500 ingevuld teruggekomen en de resultaten zijn aangeboden aan wethouder Brauer. In
het College van B&W en de gemeenteraad zal
e.e.a. ook besproken worden waarna er eventueel maatregelen worden genomen om de leefbaarheid te verhogen. Niet dat alle problemen
opgelost worden of dat iedereen het overal mee
eens is, maar we proberen samen met de raad het
democratische principe te volgen.
In de plenaire vergadering kwam ook het stichting
worden van het Bewonersnetwerk
Venlo-Zuid aan de orde. Als vergadering waren we het er over eens dat
het open karakter van het netwerk
niet in het geding mag komen. Niet
het stichtingsbestuur geeft de adviezen, dat bestuur is voorwaardenscheppend voor de vergadering en
de diverse werkgroepen. Binnen de
werkgroepen en in de plenaire vergadering, die iedere betrokken partij
en bewoner kan bezoeken, bepalen
we samen welke kant dat we
opgaan.
In de vorige uitgave van dit blad en
op de website van het netwerk stond
een oproep om duidelijk te maken wat uw mening
is over het uitbreiden van het hondenlosloopgebied in de Oude Beemden, het gebied direct
langs de Maas, tussen Stadsbrug en Vikingterrein. Het poll op de site leverde 130 stemmen op
en via de email kwam er een tiental reacties. Deze
waren vaak uitvoerig. Samen met de op andere
manieren verkregen meningen en adviezen zal de
raad weer een besluit nemen. Wellicht dat een
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Nederlandse oplossing mogelijk is. Een behoorlijke uitbreiding van het losloopgebied, maar aandacht voor die wandelaars en gebruikers die géén
loslopende honden willen tegenkomen.
De werkgroep Venlo-Zuid-Schoon is ook erg
actief, daarvan treft u elders in dit nummer een artikel aan, dat zullen we hier niet verder beschrijven.
Van de werkgroep Verkeer, Prof. Gelissensingel
geen nieuws, vooruitgang in de bestrijding van
overlast van met name vrachtverkeer en snel-

heidsovertreders is vooralsnog niet geboekt.
Zelfs de nieuwe “smiley”, al na enkele weken
kapot, is verwijderd. Maar een kleine vooruitgang
in het houden van permanente snelheidscontrole
ligt in het verschiet.
Rest ons u uit te nodigen voor de plenaire vergadering van woensdag 9 maart 2016, dan zijn we
welkom op de nieuwe locatie van BS De
Zuidstroom. Op onze website kunt u enkele
weken ervoor de agenda vinden.

Bewonersavond 21 januari
In de afgelopen maanden zijn zo’n zeven bewoners van Venlo-Zuid aan de slag gegaan met de
gemeente en de politie. Samen hebben ze gekeken naar mogelijke oplossingen voor een aantal
problemen in de wijk. Denk daarbij aan zwerfafval, drugsoverlast, kleine criminaliteit of overlast van
jongeren. De positieve en constructieve samenwerking tussen bewoners, politie en gemeente heeft
ertoe geleid dat er nu vijf concrete initiatieven zijn benoemd om deze problemen, voor zover mogelijk, te bestrijden. Zo zijn er bijvoorbeeld een aantal bewoners met de politie meegelopen om samen
te bekijken wáár er vaste beveiligingscamera’s kunnen worden geplaatst. De initiatieven lopen nu
volop en er worden zelfs al resultaten geboekt!
Op donderdagavond 21 januari worden alle inwoners van Venlo-Zuid uitgenodigd om kennis te
nemen van deze initiatieven. De bijeenkomst vindt plaats in de Zuidpilaar, Reigerstraat 2 en start om
20:00 uur. De inwoners worden dan geïnformeerd over het proces, de initiatieven en over wat er nog
meer gaat gebeuren. Ook krijgen ze op deze avond de gelegenheid om zélf mee te doen, om aan te
sluiten bij een initiatief of om zélf ideeën en oplossingen aan te dragen.
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Zuidpareltje

door Mart Peters

Ruim 40 jaar woont hij in Venlo-Zuid, vlakbij Ut Tref. Het naambordje naast de voordeur is vaalblauw, de namen nauwelijks
leesbaar. Herman Verweij, hij staat er op en ik bel aan.
We kennen elkaar al meer dan tien jaar, vanuit onze gezamenlijke
werkplek bij MEE in Blerick. Hij maakte gedichten bij een beeldenroute die ik had uitgezet in het Blerickse. Ik heb al eens met hem
door de avonduren gesjouwd, al wandelend Bridge to Bridge langs
de Maas: Herman las zijn gedichten voor en ik sjouwde de versterker met microfoon om de welluidende zinnen bij het meelopende
publiek te laten komen.
Wandelen, poëzie, muziek, kunst en museumbezoek: de rode
draad door het leven van Herman Verweij in de laatste tien jaar, en
langer.
Hij begon met hardlopen, maar omdat hij elk vogeltje wilde bekijken ging dit al snel over in wandelen. Wandelend langs de Maas,
door het Jammerdal en door de stad. Zo ontdekte Herman Verweij het genot van de natuur, het
leegmaken van zijn hoofd en het opborrelen van nieuwe ideeën. Steeds meer ging hij te voet door
het leven.
Uitgenodigd om met een groep Venlonaren en een wandelpater twee weken in Assisië (Italië) rond
te lopen, slapen in sobere overnachtingsplekken: de Italiaanse streek Umbrië heeft hem toen gegrepen. En hij ontdekte de levensgeschiedenis en de menswaardige gedachten van Franciscus. Het
idee was toen geboren: een voetreis naar Rome, vanuit zijn thuisadres in Venlo-Zuid. En na deze
Europese wandeltocht nog een keer naar Assisië: te voet uiteraard. “Het alleen lopen betekent
andere mensen leren kennen en veel op je zelf aangewezen zijn. Ik heb geleerd dat je allerlei zaken
heel ver weg kunt zoeken, maar interessante contacten liggen vooral ook heel dichtbij. Een goed
contact, een goed gesprek is als een klik die na blijft zoemen: dat is de echte ontmoeting met andere
mensen. Het leven speelt zich nog veel te veel achter de voordeur af en niet op straat. Mensen moeten meer naar buiten gaan”, aldus Herman Verweij. “In onze straat hebben we jaarlijks een buurtfeest: dan spreek je steeds nieuwe mensen. En dat is interessant. Het is belangrijk om te weten waar
de ander mee bezig is, of welke problemen er zijn. Sociale cohesie is erg belangrijk en dat is er te
weinig, want iedereen heeft het druk.”
De lange wandeltochten hebben enkele boeken opgeleverd over Hermans wandelervaringen, en
over het leven. Schrijven, maar vooral dichten is van levensbelang voor Herman Verweij. Hij is stadsdichter geweest van de gemeente Venlo en heeft enkele dichtbundels gepubliceerd. “Voor de poëzie steek ik mijn nek wel uit, zoals nu voor de stichting Venlo PoëZiet”. Deze dichterswerkgroep wil
de stad verfraaien met gedichten in de openbare ruimte op verrassende plekken.
“Gedichten zeggen iets over je eigen kijk op het leven en houden je scherp. ‘Poëzie als bijsluiter voor
het bestaan’, heeft een collega-dichter eens gezegd. Mijn gedicht over de ganzen bij het Beatrixpark zou misschien best een aanwinst kunnen zijn op een mooie plek in Venlo-Zuid.”
Naast het wandelen en dichten is muziek een belangrijke zaak voor Herman Verweij. Dagelijks speelt
hij op zijn gitaar en zingt het liefst luisterliedjes met mooie teksten. Jacques Brel is zijn grote favoriet.
Regelmatig treedt Herman op voor publiek, alleen of samen met anderen. Op 6 maart 2016 treedt hij
samen met Egbert Derix op in theater De Garage in Venlo-Zuid. Herman leest dan een vertelling van
de schilder Armando voor over diens ervaringen uit zijn tienerjaren hoe hij kamp Amersfoort zag
veranderen. Egbert Derix improviseert daarbij op de piano. Tevens draagt Herman die avond
gedichten voor over wandelen. Hoe zou het ook anders kunnen?!
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No picture, Sir

hekken 2

Neergestreken bij de vijver langs het oude
kerkhof in Zuid. Geen lust in vogeltrek met
elke dag een grasmaaltijd.

Het Beatrixpark zal ooit opnieuw ontsloten
worden. In ieder geval is een begin gemaakt
met een overleg over de toekomst.

Van niemand iets te vrezen, dons en lever
niet te koop. Ze zijn zoals ze zijn, gewoon
om naar te kijken.

De gemeente had een aantal direct betrokkenen
uitgenodigd op 12 november in ‘t Hagerweike.
Het park is bedoeld als wijkvoorziening en
daarom is het goed dat op 2 december in de bijeenkomst van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid
(zie ook deze wijkkrant en de website) door
Hedwig van Baalen van de gemeente kort een
verslag is gedaan. Ik wil graag enkele aanvullingen geven.

Scharrelen rond onder een plataan of staan
roerloos op één poot, verscholen snavel
tussen veren.
Afgeschud de haast. Helder wit, door licht
geraakt, hun kleed. Een schilder krijgt het
niet op zijn palet.
Ik tel er drie, ze klitten bij elkaar. Synchroon
waggelend door de dagen, de traagheid
geeft hun iets voornaams.
Aarzelend het drietal aangesproken. ‘No picture, Sir!’. Een ganzenveer valt mij ten deel;
hiermee is dit portret geschreven.
Herman Verweij

Flatbewoners aan de vijverzijde (Gruttostraat) zijn blij met de rust die is ontstaan door het plaatsen
van de hekken in de doorgangen naar het park. Bewoners aan de Broekhofstraat hadden de laatste
tijd meer lawaaioverlast van de verplaatste JOP(Jongeren Ontmoetings Plaats) achter de Koperwiek. Groep 8 van de Koperwiek, vertegenwoordigd door directie en juf Jessie had in het kader van
de kindergemeenteraad een ontwerp gemaakt om van het park een “Adventure Forest” te maken.
De meeste bewoners maakten zich zorgen om de hondenpoep. Dat maakt het gebruik toch minder
prettig. Nu was door het op de juiste plekken plaatsen van enkele prullenbakken en door de sociale
controle de overlast al minder geworden. Belangrijk was dat het veiligheidsgevoel laag blijkt door
het beperkte zicht in en op het park door de muren, en door de (nu weggesnoeide) struiken. We zouden een park willen wat voor iedereen aantrekkelijk, uitnodigend, veilig, doorzichtig is, met een
duidelijke entree. Ook natuurlijk een gevarieerd park, voor alle leeftijden, het liefst met vrolijke
vogels, mooie (eetbare) planten en bloemen, en een ontwerp met respect voor het verleden. En
natuurlijk moet het helder zijn wat kan en mag.
Wat zijn de financiële mogelijkheden? Op basis hiervan kunnen dan wat ontwerpen voorgesteld
worden en daar kan dan een voorkeur over worden uitgesproken. Dus, voordat er nieuwe hekken
komen, is het goed dat we proberen met zijn allen bij de toekomst van het Beatrixpark meer betrokken te zijn. En dat we er trots op worden.
Roger Spitz
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Beken in Venlo-zuid

door Jos Hoogveld

In Venlo-Zuid lopen verschillende beken. Ze zijn klein en vallen daarom niet iedereen op. De belangrijkste zijn de Wilderbeek en de Venlose Molenbeek.
Zelfs van deze beken is het de vraag of dit wel echt beken zijn in
de zin van natuurlijke kleine waterlopen. Mensen graven namelijk
al sinds lange tijd waterlopen om op plaatsen minder of juist meer
water te krijgen. Het gebied onderlangs het hoogterras is van
nature nat. Er stroomt grondwater uit het hoogterras toe en het
water kan niet goed naar de Maas stromen, omdat het richting de
Maas hoger is. De Venlose Molenbeek begint in een dal dat diep
het hoogterras in steekt. De Wilderbeek heeft een dergelijk dal
niet. Bij de Maas snijdt de beek zich diep in en stroomt meanderend naar de laag liggende rivier. Deze natuurlijke monding ligt nu
droog ten zuiden van de Zuiderbrug. Ze vormde tot 2000 de
grens tussen Venlo en Tegelen. Tot 1800 was dit ook de grens tussen de hertogdommen Gelre (Venlo) en Gulick (Tegelen).
Voor de komst van stoommachines waren wind- en waterkracht belangrijke energiebronnen. Zo ook
hier. De naam van de Venlose Molenbeek wijst daar al op, net als de Onderste en de Bovenste Molen.
Op het punt waar de Wilderbeek en Molenbeek samenkomen stond ook nog een watermolen. Omdat
de Molenbeek klein is, was de kracht van het water beperkt. Daar staat tegenover dat het hoogteverschil groot is. Dat levert weer extra waterkracht. De Onderste en Bovenste Molen waren dan ook
bovenslagmolens. Dat wil zeggen dat het water boven op het waterrad viel. Ook waren er molenvijvers
om water op te sparen voor de aandrijving van de molens. Bij de Bovenste Molen is die vijver nog aanwezig, bij de Onderste Molen werd dit later het zwembad.
Een ander belangrijk gebruik van het water was de voeding van grachten. Hier gebeurde dat bij de
vestinggracht van de stad (via de Sloterbeek) en grote boerderijen. Die boerderijen zijn er nog (Hulsterhof) of alleen in naam (Hagerhof (grachten nog aanwezig), Wijlrehof).
Ook op het hoogterras (Jaomerdal) is het nodige gebeurd, dat de beken sterk beinvloedt. Er wordt al
sinds de Romeinse tijd met name klei gewonnen. Hierdoor is er veel hoogteverschil ontstaan. Vooral
in de vorige eeuw is er veel afgegraven. Hierdoor ontstonden diepe grote groeven met plassen. De
natuurlijke bronnen aan de steilrand en in het dal van de Venlose Molenbeek droogden echter grotendeels op. Om de Molenvijver bij de Bovenste Molen water te laten houden, wordt water uit de grote
groeve naar de bovenloop van de Venlose Molebeek gepompt.
Natuur in en rond de beken
Door de vrij grote hoogteverschillen stromen de beken vrij snel. Hierdoor komen er in het water veel
bijzondere ongewervelde dieren voor. Omdat de beken klein zijn en niet echt meer met de Maas verbonden, komen er weinig vissoorten voor. De vistrappen bij de Maas achter het ziekenhuis zijn niet
geschikt voor kleinere vissen en ook de plassen belemmeren het optrekken van vissen vanaf de Maas.
Er komen wel kenmerkende beekvogels voor, met name de ijsvogel en de grote gele kwikstaart. Sinds
een aantal jaren zitten er ook bevers bij de plassen achter het ziekenhuis. Die zijn via de Venlose
Molenbeek ook naar de grote groeve van het Jaomerdal getrokken, waar langs de grote plas beverknaagsporen duidelijk zijn te zien.
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Wat planten betreft, zijn vooral de bronnen en bovenlopen interessant. Plaatselijk groeit er massaal
paarbladig goudveil, een zeldzame plant van brongebieden.
Een nieuwe toekomst voor de beken
In de loop van de vorige eeuw is Venlo-Zuid steeds meer een stedelijk gebied geworden. De stad rukte
op met nieuwe woonwijken. De landbouw werd intensiever met veel kastuinbouw. Er kwamen in het “
middengebied Venlo-Tegelen” allerlei voorzieningen voor de stad, als industrieterrein, ziekenhuis,
sportterreinen, (snel)wegen, enzovoorts. De kleine beekjes werden regelmatig verlegd, verdiept, soms
zelfs plaatselijk ondergronds gelegd.
Vooral sinds de jaren ’80 wordt gewerkt aan behoud en herstel van natuur en landschap. Zo ook hier.
Dat gaat natuurlijk vooral over het Jaomerdal en het Maasdal. Dat gaat echter ook over oorspronkelijke
beken als Wilderbeek en Venlose Molenbeek. Die vormen verbindingen tussen natuur aan de grens en
het Maasdal. Aan de rand van de stad valt dat niet mee. Er spelen vele andere belangen. Waterschap
Peel en Maasvallei werkt, samen met de gemeente, aan een herstelplan om de beken een duidelijke
plek en gezicht te geven. Zo kunnen planten en dieren vooruit, maar kunnen ook buurtbewoners meer
genieten van hun directe, mooie omgeving.
De Wilderbeek is al meermalen verlegd in verband met de aanleg van de Zuiderbrug, de Streekweg en
de A73/A74. In verband met de sterke erosie na een eerdere verlegging, zijn bij de aanleg van de A74
enkele tijdelijke stuwen aangelegd. Die veroorzaken echter zoveel opstuwing, dat het snelstromende
karakter nu niet tot uitdrukking komt. Dit zal door het waterschap worden gecorrigeerd. Voor meer
informatie, zie de website van het waterschap (www.wpm.nl).

REQUIEM VOOR DE RODE BEUKEN
De ca. 80 jaren oude rode beuken op de begraafplaats zijn ter
ziele (want alles wat leeft gaat ooit dood). Ze waren ziek en de
kans bestond dat ze om zouden vallen. Met het vooruitzicht
van de seizoenen met zware, hevige winden en najaarsstormen was de enige mogelijkheid om ongelukken en schade te
voorkomen deze reuzen te laten kappen.
Ze gaven, door hun majestueuze hoogte en uitstraling, toch
nog de beleving van een sfeervol afscheid tijdens een
begrafenisplechtigheid. Ook al regende het dan soms, de
bomen floreerden hier bij. Nu moeten de eekhoorntjes naar
betere oorden en beukennootjes zoeken en rapen behoort ook tot het verleden.
Dat de kap voor de eigen inwoners niet geheel als verrassing kwam was al langer bekend. Wat echter
voor bezoekers die van ver komen om hun dierbaren ter plekke te willen gedenken? Zij zullen beslist
versteld staan en in de eerste plaats onwetend zijn over de oorzaak en noodzaak van het kappen. Het
is te hopen dat men zo verstandig is en aan te raden dat vervanging in zal houden bomen van een
redelijke grootte/hoogte aan te planten. Dan wordt het op termijn toch nog een uitzonderlijke plek voor
de laatste rustplaats van de overledenen. Ook mensen die niet direct verbonden zijn
met deze begraafplaats komen daar graag om rust te zoeken en te ervaren. Deze plek
heeft dat lang geboden en die uitstraling zal door velen gewenst worden.
Maxi
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Noord-Limburgse Modelspoorweg Vereniging
Treinen spreken velen tot de verbeelding: een oude stoomlok of een moderne hogesnelheidstrein met haar gestroomlijnde neus. Treinen zijn ook de basis voor een fascinerende hobby:
modelspoor.
Een veelzijdige hobby vol met techniek. Een modelbouwer
begint op een bepaalde schaal. De meest gebruikte schaal is
HO (1:87). Bijvoorbeeld Fleischmann en Märklin passen deze
schaal toe. Daarnaast wordt in Nederland veel in de schaal N
(1:160) gebouwd. De modellen zijn veel kleiner dan HO, waardoor er meer gebouwd kan worden in dezelfde ruimte. Bekend
merk is Minitrix.
Er is ook een onderscheid in het besturingssysteem. De elektrische trein kan worden bestuurd door
een analoog systeem dat werkt op wisselstroom of op gelijkstroom. Daarnaast is er een derde
systeem bijgekomen. Het digitaal besturen van de trein. De mogelijkheden van het besturen van de
trein zijn veel groter dan bij een analoge besturing. Naast het besturen van de treinen, moeten deze
door een landschap rijden van station naar station. Dat kan overigens hetzelfde station weer zijn.
Het landschap kan volledig fantasie zijn of met een knipoog naar de echte wereld. De treinen die
door het landschap rijden zijn op elkaar afgestemd. Binnen de modelspoorwegbouw noemen ze dat
Epoche-rijden. Treinen, auto’s en huizen passen dan perfect bij elkaar. Maar natuurlijk kun je dat ook
loslaten en doen wat je zelf mooi vindt. Tot slot kun je modeltreinen ook gewoon verzamelen.
Modelspoorwegbouw kun je beoefenen op je eigen zolder of je sluit je aan bij een van de verenigingen in Nederland. De Noord-Limburgse Modelspoorweg Vereniging, NLMV, is zo’n vereniging.
Deze bestaat sinds 1982 en heeft ±35 leden. Wij beschikken over een eigen clubgebouw, “Wachtpost 15”. Deze ligt op het terrein van de Zorggroep Noord-Limburg, aan de Auxiliatrixweg 35D te
Venlo. Het gebouw is volledig aangepast aan rolstoelgebruikers en mindervaliden.
De vereniging stelt zich tot doel het beoefenen, bevorderen en promoten van de modelspoorbouw
in al zijn verschijningsvormen. De NLMV beschikt over een uitgebreide bibliotheek met boeken en
tijdschriften over modelbouw en treinen. Daarnaast wordt in het gebouw iedere maandag van 13:00
tot 23:00 uur door de leden gelezen en gepraat en gebouwd aan diverse modelbanen. Alle facetten
van het bouwen van een modelbaan komen aan bod. Van het maken van ideeën en spoorplannen,
een stevige tafel, tot de scenery en besturing van de modelbaan. De besturing van de modelbaan
kan analoog of digitaal gestuurd zijn.
Maar de NLMV is vooral een vereniging waar je de kennis kunt opdoen over alle facetten van de
modelbouw. In verenigingsverband kunnen diverse grote tentoonstellingen en ruilbeurzen in binnen- en buitenland worden bezocht. Twee keer per jaar opent de NLMV haar deuren en laat aan
iedereen zien wat er binnen de vereniging zoal gebeurt en waar men mee bezig is. De eerst volgende
is in het voorjaar en wel op 3 april 2016. In het clubgebouw wordt gebouwd aan een achttal modelbanen door de leden. Iedere baan is anders. Hierna volgt een kleine bloemlezing wat er binnen de
vereniging door onze leden is gebouwd.
Op een van onze eigen grote modelbanen is een echte haven met bewegende boten en ophaalbruggen. Echte stoom- en dieseltreinen met bijbehorende rijtuig en goederenwagon rijden hun rondjes.
En daar zitten echte juweeltjes bij. De kermis is in het dorp op de grote clubbaan neergestreken.
Natuurlijk met veel beweging en verlichting. De caravans en vrachtauto’s van de kermisklanten zijn
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in een hoekje op elkaar gepakt. Het oude station van Venlo op de modulebaan is naast de wagenwerkplaats Blerick en het station van Blerick een echte trekpleister. Rondom het oude station van
Venlo is een sfeer ontstaan die doet denken aan de Kaldenkerkerweg in Venlo aan het begin van de
vorige eeuw. In een hoekje van de module met de wagenwerkplaats Blerick is een deel van een
aspergeveld ontstaan waar geoogst wordt. Het witte goud wordt ter plaatse verhandeld. In de
andere hoek zit de jeugd rondom het kampvuur.
Op een van de andere banen is een heuse sloperij nagebouwd. Verderop in het dorp komt de trouwstoet aan bij de kerk. De fotograaf legt alles vast voor het nageslacht. Op het terras van de
“Weinstube” speelt een Beiers Blaasorkest. Ook is er een heuse treinspotter op de baan actief. Hij
fotografeert iedere passerende trein. Verderop is de smederij. Met veel actie. Het smidse vuur is al
aan en de schoorsteen rookt. Op het roodgloeiende aambeeld smeed de smid het ijzer als het heet
is. Ja, hij staat niet stil, want naast de smederij staan zijn kunstwerken te wachten op hun nieuwe
eigenaren. Uitzoeken maar...
Verder bezit de NLMV een diorama van het station Tegelen. Op het diorama wordt aan het spoor
gewerkt. Vervangend busvervoer staat op het stationsplein gereed voor het vervoer van de reizigers
naar Venlo en Reuver. Kijk maar eens wat er allemaal komt kijken bij een spoorvernieuwing.
Bent u na het lezen van het bovenstaande verhaal nieuwsgierig geworden, kom dan eens langs bij
ons. U kunt iedere maandag bij ons terecht in ons clubgebouw. Vanaf 13:00 uur bent u van harte
welkom om kennis te maken met de fantastische hobby die spoorwegmodelbouw heet en de NLMV
in het bijzonder. Dus tot ziens in ons clubgebouw op het terrein van de Zorggroep Noord-Limburg te
Venlo. Voor informatie kunt u bellen met A. Verheijen tel. 077-3871355 na 18.00 uur. Ook per mail zijn
wij bereikbaar: agm.verheijen@home.nl of via onze web-site: www.nlmv.nl
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Open Inloop Zuidpilaar
een gezellige ontmoetingsplek!

Sinds 1 april 2015 is de Open Inloop Venlo-Zuid 3 dagen geopend in de Zuidpilaar. Inmiddels zijn
we een aantal maanden verder en kunnen we met trots laten weten dat er een hele club enthousiaste vrijwilligers, samen met een professional voor u klaar staan.
U vraagt zich misschien af wat er zoal gebeurt in de Open Inloop? Ten eerste is de Open Inloop voor
iedereen toegankelijk die behoefte heeft aan een ontmoetingsplek, een activiteit, of om bijvoorbeeld
samen te eten, voor een praatje, noem maar op. U bepaalt zelf hoe lang u blijft en wanneer u komt.
U kunt op alle drie de dagen een maaltijd bij ons nuttigen. Op maandag en woensdag wordt er door
bezoekers in de Inloop gekookt. Een mooi burgerinitiatief en een goed voorbeeld dat samen meer
mogelijk is. Samen eten is gezellig en bindt mensen.
Activiteiten die plaats vinden binnen de Open Inloop zijn, samen spellen doen, kaartje leggen, sjoelen,
koken, bakken, wandelen (ook met rolstoel), textielactiviteiten/herstelwerkzaamheden, creatieve activiteiten, samen het nieuws doornemen etc. Elke eerste maandagmiddag van de maand is er prijs
kienen (14: 00-16:30 uur). Tevens organiseren we ook thema-activiteiten zoals een High-tea, sinterklaasactiviteit, een kerstactiviteit, kledingbeurs, muziekmiddag, noem maar op.
Wij gaan uit van de wensen en behoefte van de bezoekers en gaan daar dan samen mee aan de slag
om dat te realiseren. Dus nieuwe ideeën zijn van harte welkom! Het mooie van de Open Inloop VenloZuid is dat we hele mooie nieuwe contacten tussen mensen zien ontstaan. Er heerst een gezellige en
ontspannen sfeer en je ziet dat mensen betrokken zijn bij elkaar en men erg gemotiveerd is om elkaar
te helpen. Prachtig! Een mooi voorbeeld hiervan is een bezoeker die een andere bezoeker wegwijs
maakt in het leren omgaan met programma’s op de computer, of helpt bij het opstellen van een CV en
helpt bij het leren koken. Geweldig toch!
Kom gerust eens een kijkje nemen en proeven van de gezellige sfeer! Of neem bij interesse contact op
met de medewerker Open Inloop, Renate Logtens, 077-3030625 / 06-52729081.
U bent van harte welkom, de koffie en thee staan altijd voor u klaar!
Onze Openingstijden : maandag, woensdag en donderdag van 9:00-17:00 uur
Locatie		
: Huis van de Wijk, Zuidpilaar, Reigerstraat 2
Tot ziens!
Oproep: Graag zouden wij weer grootschalige activiteiten gaan organiseren in en rondom de Zuidpilaar
voor de wijk. Denk bijvoorbeeld aan een voorjaarsmarkt, waar weer allerhande zelf gemaakte producten door bewoners uit de wijk worden aangeboden in een gezellige sfeer. Hiervoor zoeken wij nog
vrijwilligers die het leuk vinden om dit mee te organiseren. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op: Renate Logtens, 06-52729081 of openinloopzuidpilaar@huisvandewijk.nl

WIJKKRANT

Venlo-Zuid

10

■

J a a rg a n g 2 1

■

n r. 1

■

januari 2016

Podium voor jonge mensen
Voor het tweede seizoen biedt Venlo Rocks @ De Zuidhoek
beginnende bands uit Venlo en omstreken de kans om voor
het eerst live en voor een heus publiek op te treden. De
veelal jeugdige muzikanten doen ervaring op en kunnen
zich op deze manier in de kijker spelen. Dit resulteerde
vorig jaar voor enkele deelnemers al in een optreden in
Grenswerk.
Het initiatief van Venlonaar Twan Linders is een aantal jaren
geleden ontsproten aan zijn enthousiasme voor de muziek.
“Vooral de jonge mensen in beginnende bands, maar ook de oudere jongeren, moeten een kans krijgen te laten zien en horen wat ze kunnen”, zegt Linders. “Ik weet als doorgewinterde slagwerker zelf
hoe moeilijk het is voor een beginnende band om voor het eerst het podium op te stappen. De Zuidhoek is daarvoor de ideale plek. Kleinschalig en gezellig, maar groot genoeg om vrienden, bekenden
en andere bezoekers te laten zien wat je in je mars hebt. Hier heb ik ruim twee jaar geleden een luisterend oor gevonden en sindsdien loopt het project als een trein!”
Het seizoen bestaat uit vier zondagmiddagen waarin telkens twee bands ongeveer een uur hun repertoire laten horen. Aan het eind van deze reeks worden alle bands nog eens uitgenodigd op paaszaterdag tijdens “The Final” in de Zwanehoaf het podium te betreden. “We maken er een heus festival van”,
vervolgt Linders, “dat in de namiddag begint en tegen middernacht eindigt. Het is schitterend die
jonge gasten vóór het optreden te zien zweten van de angst om uiteindelijk zo trots als een pauw weer
de tot artiestencafé omgebouwde Zuidhoek binnen te lopen. Dan besef je echt waarom dit initiatief zo
belangrijk is.”
Venlo Rocks @ De Zuidhoek is momenteel halverwege het seizoen, dus zijn er nog twee zondagen te
gaan. Op 10 januari spelen de bands Adonis en Space in Between en tenslotte is het op 14 februari de
beurt aan Black Box Secrets en Cellar Dwellers. Op zaterdag 26 maart draven alle bands voor The
Final nog eens op. De bands beginnen op zondagmiddag om half vier, de entree is gratis en iedereen
is van harte welkom.
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Hondenoverlast
Hondenbezitters mogen er zich van bewust zijn dat hondenpoep niet op straat hoort. Velen geven het
goede voorbeeld en doen de behoefte van hun hond in een zakje en nemen het mee. Er zijn ook hondenbezitters die zakjes gebruiken en dan in de struiken of putten deponeren of gewoon laten liggen.
Als er in Venlo-Zuid voorzieningen voor hondenpoepzakjes aanwezig zouden zijn, net zoals bij het
Julianapark, zou dit de overlast zeker terugdringen. Men betaalt toch hondenbelasting! Dan mag men
er toch van uitgaan dat er voorzieningen zijn om overlast terug te dringen of worden deze gelden
elders besteed? Ook bij scholen waar groenstroken zijn worden (te) vaak honden uitgelaten. De daar
niet opgeruimde behoefte is de oorzaak dat kinderen, die meestal de kortste route naar school of huis
nemen, de klassen of thuis bevuilen via hun schoenen. Daar is niemand blij mee.
Dus, hondenbezitters of tijdelijke hondenuitlaters, neem uw verantwoordelijkheid en laat het opruimen
van de hondenpoep niet aan anderen over!

PUZZEL

Agaat, Hagerhofweg, Tegelseweg, Amethist, Jade, Venlo, Anne Frankstraat, Kerkhofweg,
Walstraat, Antoniusstraat, Langstraat, Zuidsingel, Amber, Monsepaadje, Zuid, Carneool,
Onyx, De Roskam, Rupsenlaan, Emmastraat, Saffier, Eendenstraat, Sloot, Flamingostraat,
Smaragd, Guliksebaan, Spinel.
De overgebleven letters vormen een zin. We stellen weer drie VVV-bonnen van €10,- beschikbaar. Oplossingen inzenden naar de redactie, Anne Frankstraat 33, 5912HC, Venlo of redactie
venlozuid@hotmail.com. In de Wijkkrant van april 2016 worden de winnaars bekendgemaakt.
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Voortuinen
Of het nu om een koop- of huurwoning gaat, een goed verzorgde voortuin is de eerste aanblik
van een woning, een soort visitekaartje van het huis, het is de eerste indruk die mensen krijgen
als ze bij u aanbellen en/of op bezoek komen.
Sommige voortuinen staan vol onkruid, dit geeft een verwaarloosde indruk. In andere zie je geen grassprietje staan. Een goed verzorgde voortuin behoeft geen grote kennis van tuinieren en hoeft ook niet
veel geld te kosten. Regelmatig bijhouden is het gemakkelijkst, laat het onkruid niet te groot worden,
want hoe meer en groter, hoe meer tijd het kost en des te moeilijker het te verwijderen is. Snoei planten
en struiken zodat ze niet alles overwoekeren.
Ook zie je in veel voortuinen de klikos staan, dit kan door stank veel overlast bezorgen bij de omwonenden, en komt het straatbeeld niet ten goede. Ook inbrekers kunnen handig gebruik maken van de
klikos om zich toegang tot de woning te verschaffen. Kliko’s staan het beste in uw achtertuin op een
schaduwrijke plaats. Om te voorkomen dat er maden in de kliko komen kunt u in een pantykousje
enkele geur/mottenballen (Roxasect) doen en in de kliko hangen.
Tegenwoordig zie je steeds meer dat (voor)tuinen helemaal bestraat worden, om zo het onderhoud te
vereenvoudigen, maar te veel aan tuinbestrating heeft ook nadelen, het hemelwater kan dan niet meer
goed in de grond zakken en stroomt zo naar het
riool. Bij hevige regenval kan dit voor erge overlast
zorgen maar kan ook de oorzaak zijn van vocht in
kruipruimtes of kelders.

Oplossing puzzel

Verzorgde voortuinen geven de straat en wijk een
betere uitstraling, in onze wijk zijn gelukkig heel
veel tuinen die er netjes bijliggen, waar niet alleen
de eigenaren plezier van hebben, maar ook de
mensen die met mooi weer een lekker stukje door
de wijk wandelen.

De puzzel in de wijkkrant van oktober was
gemaakt door Gijs. We hebben uit de juiste
inzendingen de volgende winnaars getrokken: Esmée, Isa en Jolanda. Gijs heeft hen
inmiddels de prijzen uitgereikt (zie foto). De
juiste oplossing was ZWANEHAOF.
In de jaren 80 werd er onder schoolgaande
jeugd van de basisscholen in Venlo Zuid een
wedstrijd gehouden over een nieuwe naam
voor die zaal. De naam die is bedacht door
Radia el Bannouhi. Zij heeft wel de prijsvraag
niet gewonnen (en zal ook buiten de leeftijdscategorie vallen) maar we vinden het wel aardig om dit nog te vermelden.
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Heeft u buren die misschien op leeftijd zijn of door
omstandigheden het zelf even niet kunnen, dan
kunt u misschien de helpende hand bieden. Of
heeft u buren die hun voortuin een beetje vergeten, probeer deze dan te enthousiasmeren om het
netjes te houden. Om het nog eens extra leuk te
maken kunt u kans maken op één van de drie
waardebonnen ter waarde van €25.
Dus bent u of kent u iemand die de voortuin wil
opknappen en of mooier maken, stuur dan een
foto van vóór en ná de opknapbeurt naar de
redactie.
Inzendingen kunt u insturen tot en met 31 mei
2016, daarna zullen de 3 prijswinnaars bekend
gemaakt worden en hun prijs ontvangen.
Mooie tuinen maken mooie straten en mooie straten maken een mooie wijk.
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Kindcentrum De Zuidstroom

Reikhalzend wordt uitgekeken naar de eerste dag in het nieuwe gebouw aan de Pastoor Op
Heijstraat 26. Basisschool de Zuidstroom, Peuterspeelzaal Spetter en Kinderopvang Spetter
starten op maandag 15 februari in het nieuwe Kindcentrum.
Het gebouw biedt naast onderwijs verschillende vormen van kinderopvang aan. Door aannemer
Mertens is hard gewerkt aan het bouwen van deze onderwijsvoorziening, tevens hebben de mensen
van Basisschool de Zuidstroom, Peuterspeelzaal Spetter en Kinderopvang Spetter ook al hard
gewerkt aan de samenwerking. In het gebouw willen we graag en prettig met elkaar samenwerken.
Ouders zullen hierover worden geïnformeerd; zij zullen ook de gelegenheid krijgen om ervaringen
met de leerkrachten uit te wisselen.
Op zaterdag 16 januari 2016 is er van 11:00 tot 13:00 uur een Open Dag in het nieuwe gebouw. De
meeste materialen staan op dat moment nog niet in de klassen, maar er is wel die dag ruimte om een
eerste indruk van het gebouw te krijgen. Iedereen kan door de school heen lopen, er zijn presentaties, er zijn spelletjes voor de kinderen, en nog veel meer. Alle vertegenwoordigers van de organisaties zijn die dag aanwezig.
De onderwijsvoorziening wordt betrokken door bovengenoemde partners. In het gebouw bevindt
zich tevens een bibliotheek. Ook biedt het gebouw mogelijkheden voor andere (onderwijs)partners
om er gebruik van te maken. Hiervoor zijn met diverse partners al de eerste afspraken gemaakt.
Kindcentrum de Zuidstroom heeft mede als doel om in de wijk bij diverse activiteiten mee te participeren.
Tot slot zal er een reünie worden georganiseerd op de vestiging aan de IJsvogelstraat 13. Deze reünie is bedoeld voor voormalige leerlingen en docenten van BS de Springplank. Voor meer informatie
kunt u de website van de school raadplegen. Binnenkort kunt u zich opgeven voor deze reünie.
www.dezuidstroom.fortior.nl
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Venlo-Zuid-Schoon
Tijdens burenmarkt op zaterdag 26 september heeft de werkgroep zichzelf en hun werk weer bij de mensen onder de aandacht gebracht. Enkele bewoners zijn weer partner van VZS
geworden en gaan rondom hun huis zwerfafval opruimen. Op dit
moment zijn 50 bewoners geregistreerd partner van Venlo-ZuidSchoon, maar er zijn nog veel meer bewoners actief die niet zijn
geregistreerd. Er zijn vorderingen gemaakt t.a.v. afvalbakken
problematiek. Op de z.g. snoeproute van de scholieren zijn felgroene afvalbakken geplaatst.
We hebben op 17 oktober weer een geweldige schoonmaakdag gehad. Om 9:30 was er 1 vrijwilliger,
om 9:45 waren er 15 vrijwilligers, om 9:55 waren er 22. Rond de klok van 10:00 uur kwam er nog een
aantal mensen binnenlopen. Uiteindelijk zijn we toch weer met ruim 30 vrijwilligers de buurt ingegaan.
Mooi om te zien dat vaak steeds dezelfde mensen zich betrokken voelen en ons telkens weer komen
helpen om de wijk schoon te maken. Ook sluiten uit het niets toch ook weer telkens nieuwe mensen
aan. De Marokkaanse gemeenschap en Domushuis waren weer present, oudgedienden en veel kinderen lieten zich weer zien en wij als werkgroep waren erbij. De weergoden waren ons gunstig gezind
en na een kopje koffie en lekker stukje vlaai ging de hele groep, gewapend met prikstokken, mooie
nieuwe plattegronden en hesjes enthousiast op pad. Na afloop was er de gebruikelijke, gezellige lunch
en Gerard heeft de kinderharten weer gestolen met een lekkere surprise.
Venlo-Zuid heeft voor wat betreft het project
zwerfafval de toon gezet en is voor vele wijken een voorbeeld. Hierop mogen we als
werkgroep best trots zijn. De werkgroep is
door de gemeente benaderd om de coördinatie van het ophalen van zwerfafval in de
wijk op zich te nemen. Hierover hebben we
overeenstemming bereikt en zijn nu officieel
coördinator van postcodegebied 5912. Met
de financiële middelen die we hiervoor krijgen gaan we eerst de bestaande trouwe
partners belonen. Dit geld gaan we in 2016
ook gebruiken om nieuwe partners te motiveren om mee te doen. Een en ander is middels een plan vastgelegd evenals de afspraken. Eind 2015 is met 5 bestaande partners een overeenkomst gesloten. Het Domushuis, moskee
Alhouda, VSO ’t Wildveld, BS de Zuidstroom en vrijwilligers van het Limburgs Landschap. In 2016
zullen we de verdere verenigingen, scholen en instellingen hiervoor benaderen.
Elk kwartaal zullen we willekeurig, drie bewoners uit de wijk, waarvan we weten of horen dat ze helpen
met opruimen, belonen met een VVV-bon. Deze keer zijn dat André van den Bos, Liset Linssen en
Marcel Oehlen. Heel veel dank voor jullie hulp bij een schoner Venlo-Zuid.
Op zaterdag 2 april 2016 en zaterdag 8 oktober 2016 zijn weer grote schoonmaakactiedagen. We hebben reeds mooie stappen gezet naar een schonere wijk, maar we zijn er nog niet! Ons uiteindelijke doel
is een schone, leefbare wijk waaraan we samen als bewoners, scholen, verenigingen, bedrijven een
bijdrage leveren.
Werkgroep Venlo-Zuid-Schoon
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COLOFON

S E R V I C E N U M M E R S

Deze wijkkrant is een
uitgave van het
Bewonersnetwerk Venlo-Zuid
Website
bewonersnetwerkvenlozuid.nl

Het servicepunt Stadsbeheer is het meldpunt van de
Gemeente Venlo waar u terecht kunt met meldingen,
klachten en vragen over uw woonomgeving.

Redactie
Jack Driessen
Mieke Theunissen
Roger Spitz
Rena Wilske

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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•
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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

Realisatie
Drukkerij Vijgenboom

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?

De volgende uitgave
verschijnt begin april 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.

