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DIT NUMMER

Waar zijn we
mee bezig?

Geachte bewoners
bewoners,
veranderingen, afspraken met elkaar, weten
wat de anderen ervan vinden. Weten wat u
van iets vindt. Allemaal dingen die we binnen
het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid gewoon
vinden.
De website is veranderd, dan vragen we of
het bevalt. Plannen in de wijk, we vragen het
u. Reacties op een artikel in de Wijkkrant,
daar kunnen we iets mee. Nee, sterker nog,
daar zitten we op te wachten. Meer dan ooit
is het meepraten van bewoners over hun wijk
en wat daarin gebeurt belangrijk.
Op die nieuwe site hebben we nu geregeld
een poll staan, een korte vraag met wat antwoordmogelijkheden. Op die manier kunnen
we te weten komen wat u vindt. Na de zomer
zal er een uitgebreidere enquête komen door
de gemeente om te achterhalen wat u van de
Wijkkrant vindt.
Leest u die überhaupt wel, of vindt u het
juist helemaal overbodig! Laat ons en de
gemeente dat weten via uw reactie.
Afgelopen tweeëneenhalf jaar hebben we
diverse verkeerszaken bij elkaar gesprokkeld die veranderd moeten worden om de
leefbaarheid in de wijk te verhogen. Vorige
maand zijn die ingediend en we hopen dat er
van de vier aangesneden dingen zeker drie
zullen verbeteren.
Waar hopen we op? Een veilige oversteek
van de Hagerhofweg ter hoogte van de kinderboerderij, idem over de Prof. Gelissensingel ter hoogte van de Theemsstraat. Snelheid
remmende maatregelen op die Gelissensingel en beperking van de parkeeroverlast in
grote delen van de wijk. U hoort later wat we
gescoord hebben.
Namens het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid,
de redactie
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Even voorstellen
Terwijl ik dit schrijf zit ik voor de tent op een rustige camping in De Cevennen in Frankrijk. Even bij te
komen van de vliegende start als Coördinator Sociale Wijkteams en Huizen van de Wijk in Venlo-Zuid
en Venlo-Centrum.
Eerst iets over mezelf: mijn naam is Annemiek Holla (nee, geen familie
van enkele bekende Venlonaren). Ik woon samen met mijn partner Lex
in Arcen. Wij hebben twee kinderen, een dochter Liz en een zoon Jelle,
die inmiddels het huis uit zijn. Voordat ik bij de gemeente Venlo kwam
werken heb ik met veel plezier ruim zeven jaar bij Dichterbij, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, gewerkt als
manager in de Kinder- en Jeugdzorg en in de volwassenzorg. Daarvoor
heb ik 18 jaar, ook met veel plezier, gewerkt bij de Mutsaersstichting,
als groepsleider en als teamleider in de Jeugdhulpverlening en in de
Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
Eind vorig jaar deed zich de mogelijkheid voor om bij de gemeente
Venlo te gaan werken als coördinator sociale wijkteams en die kans
heb ik gegrepen. Mijn jarenlange ervaring binnen de zorg hoop ik op deze plek goed in te kunnen
zetten.
Ondertussen ben ik vier maanden aan de slag. Ik heb het erg naar mijn zin in mijn nieuwe functie en in
de Zuidpilaar. Dat komt niet in de laatste plaats door de vrijwilligers die actief zijn binnen en rondom de
Zuidpilaar. Zij zijn het kloppend hart van het Huis van de Wijk. Het doet mij veel plezier en geeft mij veel
energie als ik zie wat er tot nu toe al tot stand is gekomen en wat er nog op stapel staat. Ik denk daarbij
o.a. aan de Open Inloop op maandag, woensdag en donderdag waar allerlei activiteiten plaatsvinden
voor iedereen die een vorm van dagbesteding zoekt, de burenhulpdienst die sinds kort op woensdagmorgen haar onderkomen heeft in het Huis van de Wijk, het Repaircafé dat na de zomervakantie zal
gaan starten, het Informatie- en Adviespunt waar wijkbewoners elke woensdagmorgen terecht kunnen met hun vragen m.b.t. wonen, welzijn, zorg. Al deze activiteiten worden gedragen door vrijwilligers
met ondersteuning, daar waar nodig, van enthousiaste beroepskrachten. En er gebeurt nog veel
meer...! Denk bijvoorbeeld aan het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid. Ik ben nog steeds onder de indruk
van het aantal actieve wijkbewoners.
En ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan het professionele netwerk in de wijk. Het sociale wijkteam Zuid is al enige tijd voortvarend aan het werk. Er zijn al vele keukentafelgesprekken gevoerd om
de ondersteuningsvragen van mensen uit de wijk in beeld te brengen en een passend arrangement
van ondersteuning samen te stellen. Onlangs is er een uitvoeringsteam ondersteunende begeleiding
gestart in Venlo Centrum/Zuid naast het gezinscoachteam. Door steeds meer professionals meer
wijkgericht te laten werken krijgen zij meer binding met de wijk en dat komt ten goede aan de mensen
uit de wijk die ondersteuning nodig hebben.
Ik kan zo nog wel even doorgaan maar daar is de Wijkkrant niet voor bedoeld. Ik wil u graag uitnodigen
om een keer binnen te lopen bij het Huis van de Wijk. U kunt mij ook mailen (a.holla@venlo.nl) of bellen
06-52085479. Ik kom graag met u in contact en sta open voor goeie ideeën om het Huis van de Wijk
nog meer te laten groeien en bloeien.
Tot ziens in de Zuidpilaar of ergens anders in Venlo-Zuid!!
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WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?
Sinds het verschijnen van de laatste Wijkkrant,
deze verschijnt slechts vier maal per jaar, zijn er
veel dingen gedaan en gebeurd in onze wijk. Ook
hebben diverse werkgroepen hun doelen nagestreefd. We bieden u een doorkijkje.

geholpen met opruimen voor en na het feest, dat
positieve gedrag houden. De oudere mensen zullen dan ook meer begrip kunnen opbrengen als
spelen eens gepaard gaat met wat lawaai. De
parkeeroverlast zal via een ander project van het
Bewonersnetwerk ook worden aangepakt.
In april en mei werden er twee avonden, georganiseerd door de gemeente, bijgewoond waarin
diverse verkeersproblemen konden worden aangedragen. Op 26 juni hopen we afgesproken te
hebben wat gerealiseerd kan worden. Op de voorpagina hebt u daar wat meer over kunnen lezen.

Nog einde maart, de 28e om precies te zijn, werd
weer een opruimactie in de wijk gehouden door
Venlo-Zuid-Schoon. Vrijdagsmorgens nog waren er
slechts 15 aanmeldingen, maar later die dag
stroomden de aanmeldingen binnen en op zaterdagmorgen stonden maar liefst meer dan dertig
mensen klaar in de Zuidpilaar om te helpen onze
wijk wat schoner te maken. De opruimmorgen werd
besloten met een lekkere lunch die de vrijwilligers
kregen aangeboden door het Bewonersnetwerk.
De werkgroep is ook bezig met het schrijven van
een plan waarbij we goede schoonmaakinitiatieven financieel kunnen waarderen. Je eigen buurt
schoonhouden gaat lonen! De gemeente wil dat
ook positief ondersteunen; doordat de gemeente
wat minder hoeft te doen kan de besparing aan
de wijk worden teruggegeven.
Op 18 april werd het aangekondigde Pleinfeest
gehouden op de Minister van Hallstraat. Op die
manier probeert de werkgroep Min. Van Hallstraat meer betrokkenheid en binding in de buurt
te krijgen. Door met elkaar kennis te maken, meer
begrip krijgen voor elkaar. Wethouder Brauer
opende het feest door samen met de mensen en
kinderen uit de buurt te feesten, te eten en de
diverse spelletjes te spelen. Laten we hopen dat
de overlast van hangjeugd in de buurt beperkt
blijft en dat de jongeren, die heel actief hebben
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Iets waar de werkgroep Communicatie lang mee
geworsteld heeft is de website. Vanaf medio mei
wordt deze op een andere manier bijgehouden,
voor de mensen die dat doen gemakkelijker en
sneller. Heeft u een berichtje, nieuwtje uit de wijk,
of wilt u het laatste vergaderverslag lezen? Dat
kan allemaal op www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl Verder was de wens van de vergadering
om alle afspraken en taken duidelijk met elkaar af
te spreken en op schrift te stellen. Daar zijn we
nog mee bezig.
Ook de werkgroep Buurtmoestuin heeft vooruitgang geboekt. Zij hebben bijeenkomsten gehad
met mensen van BS De Zuidstroom. Als het meezit,
en daar ziet het naar uit, kan bij de nieuwe locatie
van die school een buurt-/schoolmoestuin komen.
De directeur van de school, Koen Kemps, heeft
ook uit de doeken gedaan hoe de schoolorganisatie deel wil uitmaken van de buurt en wijk.
Met college Den Hulster zijn de banden tussen
Bewonersnetwerk en die school ook aangetrokken zoals u elders in deze krant kunt lezen.
Dit stukje is wat korter dan u gewend bent, we
hebben zoveel kopij! Natuurlijk zijn ook de andere
werkgroepen actief geweest, lees dat op de site!
Natuurlijk bent u ook weer welkom op de volgende vergadering van het Netwerk in de Zuidpilaar, Reigerstraat 2, op woensdag 2 september
tussen 19:00 en 21:00 uur.
En iedereen een fijne zomer toegewenst!
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Op bezoek bij Huisartsenpraktijk Venlo-Zuid
Een broekie van toen neemt afscheid
Dokter Tolk heeft afscheid genomen van de praktijk op 27 juni. Deze gebeurtenis heeft de redactie
aangegrepen om een interview met hem te houden. Hij heeft 33 jaar de praktijk bezet en heeft menige
bewoner uit Venlo-Zuid langs zien komen.
Jan Maarten Tolk kwam in de ogen van enkele wijkbewoners als broekie
in de praktijk van dokter Kessels aan de Emmastraat in 1982. In de loop
van deze jaren heeft hij veel en langdurig contact gehad met vele patiënten. En nu met het afscheid kijkt hij terug naar de opgebouwde vertrouwensbanden. Niet alleen dat de bewoners van Venlo-Zuid veel vertrouwen in de huisarts hebben en lief en leed delen, maar ook, vertelt hij, heeft
hij vertrouwen in de patiënten.
De praktijk is in de loop van de jaren gegroeid. Nu werken er naast de zes
huisartsen zeven doktersassistentes en zes praktijkondersteuners/verpleegkundigen. En natuurlijk is met de laatste verbouwing in het praktijk
een podotherapeut, een diëtiste en het Groene Kruis te bezoeken. Dit
allemaal met de bedoeling de patiënt beter te kunnen helpen met de juiste kennis en verwijzingen.
Praktijkondersteuners
Waar vroeger de gemiddelde Nederlander 3 keer per jaar de huisarts opzocht is dit naar 6 keer per jaar
verhoogd. En waar vroeger de huisarts de zieken nogal eens thuis opzocht tijdens de visites komt dat
nu steeds minder voor. De huisartsen van Venlo-Zuid willen de praktijk laagdrempelig houden. In de
afgelopen dertig jaar is er vooral een toename van suikerziekte(diabetes), COPD(longziekte) en psychosociale klachten geweest. Veelal werd naar het ziekenhuis en de Geestelijke Gezondheidszorgdoorverwezen. Met vaker als resultaat langdurige onderzoeken en verdwalen in het woud van behandelingen. En nu kunnen en mogen de huisartsen op grond van de uitgebreide kennis van hun patiënten
een grotere rol hebben in de aanpak van behandelingen.
Maar Jan Maarten vertelt ook dat de patiënt is veranderd. Door internet kan hij veel meer zelf lezen en
dan is een goede vertrouwensband met de huisarts om kennis en oplossingen te delen nog meer
nodig. En hij merkt dat dat heel goed gaat in de praktijk. Door de nieuwe praktijkondersteuners, waarvan er twee goed bekend zijn met psychosociale problematiek, komen veel meer vragen op tafel bijvoorbeeld over problemen met gewicht, opvoeding en eenzaamheid. Er blijkt in Venlo-Zuid flinke
behoefte aan beantwoording van deze vragen en van oplossingen.
Beweegpas
Ik vraag aan dokter Tolk of de vrijwilliger al is gevonden die voor de Beweegpas mensen kan begeleiden naar meer beweegmogelijkheden. Nee, die is er nog niet, maar wijkbewoners kunnen zich wel
opgeven bij de praktijk. De Beweegpas maakt én houdt chronisch zieken (diabetes en hart- en vaatziekten) actief. Meer bewegen levert mensen met chronische gezondheidsklachten een betere
gezondheid op. Dat is geen nieuws. De uitdaging zit ‘m in het in beweging krijgen en houden van mensen met een chronische aandoening. In Venlo nam Arne van Hofwegen van Gezondheidscentrum
Withuis het initiatief voor de Beweegpas. Nu sporten er wekelijks een kleine dertig patiënten die dat
anders nooit hadden gedaan.
Venlo-Zuid
Venlo-Zuid is een gemengde wijk. Niet alleen komen mensen uit diverse landen, ook is het een wijk
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met gemengde inkomens. Alleen de hele rijken zul je niet zo snel vinden. Niet iedereen kan en wil vers
en gezond eten betalen en koken. Er wordt nog best veel fastfood genuttigd met te veel vet en te weinig vezels en vitaminen. Je ziet, zegt dokter Tolk, dat niet iedereen gemakkelijk de weg vindt in de
gezondheidszorg. Gelukkig is het huisartsenbezoek nog steeds in het basispakket en dus gratis. Voor
ons als praktijk proberen we nog verder te werken aan de laagdrempeligheid. Met de veranderingen
in de zorg komen niet alle behandelingen zo maar voor verwijzing en/of vergoeding in aanmerking. We
zullen meer moeten samenwerken met de Huizen van de Wijk om een gevarieerd aanbod te krijgen
voor de gezondheidszorg. We zullen ook met elkaar praten om geen zaken dubbel te doen bij de vaststelling en het vinden van de noodzakelijke zorg.
Vertrouwen is het sleutelwoord
De huisartsen en de huizen van de wijk vinden elkaar eigenlijk nog te weinig en het klopt ook wel dat
we het erg druk hebben (hopelijk wordt eindelijk de bureaucratie minder door de uitspraken van de
minister, red.). Maar we moeten echt elkaar makkelijker weten te vinden. Wij hebben als praktijk toch
behoorlijk wat kennis van de bewoners. En zij hebben ook vertrouwen in ons.
Op 1 juli is officieel het doek gevallen voor dokter Tolk. De laatste weken merken de patiënten dat hij
gaat vertrekken en gesprekken worden al snel over vroeger gevoerd. Toen hij dus als broekie is begonnen, en dat de wijkbewoners dat nu nog steeds goed weten is een mooi teken van afscheid. Vertrouwen is het grote woord gebleken in dit interview.
Vanaf 1 juli werkt dokter Tolk nog minimaal een dag per week bij Cohesie, de koepel van huisartsen.
Door zijn ervaring is hij deskundig in diabetes en adviseert hij om zoveel mogelijk patiënten in de eerste lijn (dicht bij huis) te kunnen helpen.

PUZZEL
De vakantietijd breekt aan, wie reist
naar welk land? Weet u het? Stuur
dan uw oplossing voor 1 augustus
naar
redactievenlozuid@hotmail.com
Een briefkaart met de oplossing sturen kan natuurlijk ook naar: Redactie
Venlo-Zuid, Anne Frankstraat 33,
5912HC, Venlo.
Doe mee en maak kans op een van
de 3 VVV-bonnen ter waarde van
€10,-.
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College Den Hulster
Op 1 november 2014 werd mevrouw Iedje Heere
benoemd als nieuwe campusdirecteur van College
Den Hulster. Zij is helder in haar standpunten wat
betreft samenwerking met Venlo-Zuid. “We hebben ons hier ruim 38 jaar geleden genesteld en
bieden hoogwaardig en breed onderwijs op alle
niveaus en voor iedereen. De rol van de wijk hierin
is uiterst belangrijk en dat vergt betrokkenheid,
inlevingsvermogen en transparantie van zowel de
school als de wijkbewoners en wijkverenigingen.
Samenwerking gericht op de lange termijn is dan
ook van het grootste belang!”
Ik ben voorstander van een wijkgericht schoolbeleid waarbij actief geparticipeerd dient te worden
door alle partijen om vraagstukken rond de woon- en schoolomgeving snel en efficiënt te realiseren.
Daarnaast is wijkgericht werken een prima stap om integraal samen te werken met wijkpartners,
gemeente, bewoners en ouders.
Iedje Heere, voordat we ons gaan verdiepen in de samenwerking tussen wijk en school willen we
eerst weten wie Iedje Heere is. “Ik ben mijn loopbaan in het onderwijs in het begin van de jaren
negentig begonnen na mijn studie aan het conservatorium. Naast mijn docentschap was ik tevens
werkzaam als dirigent en muzikaal leider van diverse muziekverenigingen en producties van Limburg tot Gelderland. Vanaf 1991 ben ik verbonden geweest aan Ons Middelbaar Onderwijs, eerst als
docent en later als adjunct/teamleider. Momenteel woonachtig in Cuijk, samen met mijn man en mijn
twee zonen van 15 en 17 jaar.
Gepersonaliseerd, en nu is Iedje Heere al ruim een half jaar campusdirecteur op College Den Hulster. Ze vindt het van groot belang om College Den Hulster een sterke en krachtige positie in de
omgeving te geven. Het versterken en onderhouden van relaties met basisscholen, het bedrijfsleven, gemeentelijke instanties en wijkorganen beschouwt ze dan ook als een belangrijke taak binnen
de functie van campusdirecteur. Heere vervolgt: Scholen kunnen niet als eilanden functioneren. De
ambitie van College Den Hulster om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te verzorgen voor uiteenlopende groepen leerlingen spreekt mij sterk aan. In het bijzonder het geleidelijke streven naar meer
gepersonaliseerd onderwijs en de belangrijke rol van coaching daarbij. Ik wil daarbij de diverse
speerpunten van de school, zoals sport, tweetalig vwo, de technische profielen in alle geledingen
van het vmbo, mbo en havo, hoogbegaafdheid en cultuur nog meer in de schijnwerpers zetten.
CIOS Sport en Bewegen, nieuw op College Den Hulster komend schooljaar is de samenwerking met
het CIOS. Jazeker, daar zijn we erg trots op. De studenten van leerjaar 1 en 2 van deze mbo-opleiding Sport en Bewegen zullen hun lessen gaan volgen op de Hagerhofweg. Uitstekend, met het oog
op de doorlopende leerlijnen vanuit het vmbo en havo. Dit biedt vele extra kansen voor onze leerlingen.
Modern onderwijs is maatwerk, gericht op het individu, waarin ook alle digitale mogelijkheden volledig benut dienen te worden. Dán pas sluit onderwijs perfect aan op de toekomst van het kind.
Persoonlijke, kwalitatief hoogstaande coaching met name in de persoonlijke begeleiding is daarbij
van levensbelang en daar zetten wij bij College Den Hulster op in.
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Eigen wijk, we moeten bewuster kijken naar de keuze van het kind. Daarbij moeten kinderen uit de
wijk niet onze school voorbijfietsen maar, als het past binnen de profilering van de leerling, in de
eigen wijk naar school gaan. Zo is het altijd geweest en zo moet het weer worden. Zowel de wijk als
wij moeten trots zijn op datgene wat we onze leerlingen te bieden hebben. Trots zijn op “onze”
school. Dat vergt veel inspanningen van alle partijen en vraagt om intensieve samenwerking. We
zullen actief de vrijwillige samenwerking op gaan zoeken met ouders van leerlingen en met bewoners uit de wijk die hun steentje bij willen dragen aan sociale duurzaamheid. Leefbaarheid en verbindingen tussen jong en oud spelen hierbij een prominente rol. Het gaat vooral om het op gang van
brengen van lokale samenwerking tussen onze school en de omgeving, waarbij de school als 'spil'
in de wijk samen met alle partners een actieve bijdrage levert aan een mooie, schone, leefbare en
gezellige wijk.”
Sociale cohesie, ik denk daarbij aan actieve vrijwilligers die tijdens schooluren een belangrijke rol
gaan spelen op school. Ouders of wijkbewoners die surveilleren in de aula of daarbuiten, het goede
voorbeeld geven aan de kinderen, een luisterend oor bieden aan jongeren, meewerken met buitenschoolse activiteiten, sportdagen of culturele programma’s. Het gaat om het samenbrengen van
ervaring en de inzet van talenten in de wijk en op school. Dat kan zeer zinvol zijn voor jong en oud en
stimuleert onherroepelijk de maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie en dit zorgt voor
eenheid en binding tussen wijkbewoners en leerlingen en personeel van College Den Hulster. Het is
een win-winsituatie waarbij leefbaarheid en veiligheid uiteindelijk zijn gewaarborgd.
Vruchten, in mijn eerste maanden als campusdirecteur heb ik een school aangetroffen met veel
mogelijkheden, gelegen in een sociaal actieve wijk. Vanuit mijn schoolperspectief zijn er nog de
nodige verbeterpunten. Ik zie het als een mooie klus om daar met zijn allen de schouders onder te
gaan zetten. Het is mij duidelijk geworden dat we geweldige leerlingen hebben die we optimale
mogelijkheden willen bieden om met de juiste bagage het vervolgonderwijs in te gaan. Samenwerking met de wijk biedt tal van mogelijkheden. Dat willen we graag laten zien en daar zullen zowel
leerlingen, ouders en bewoners de vruchten van plukken. Met intensieve en transparante samenwerking zullen we dat bereiken.

Burenmarkt Venlo-Zuid 2015
De landelijke burendag vindt dit jaar plaats op
zaterdag 26 september, een mooie gelegenheid
om buren met elkaar in contact te brengen en
tevens de mogelijkheid te bieden om het Huis van
de Wijk, Zuidpilaar, Sinselhof, Zwanehaof en
Zuidhoek, en haar nieuwe mogelijkheden te leren
kennen.
In en om deze accommodatie zal een markt
opgezet worden waar bewoners en verenigingen
uit de wijk aan deel kunnen nemen. Informatie en
voorwaarden voor deze inschrijving kunt u opvragen bij het HvdW via de email zuidpilaar1@gmail.com onder vermelding van burenmarkt 2015. U kunt
natuurlijk ook altijd binnenlopen en vragen naar Ruud Kol.
Mocht u leuke ideeën hebben voor de burenmarkt of wilt u graag meedenken in de werkgroep dan
kunt u dit aangeven bij bovengenoemd emailadres onder vermelding van werkgroep burendag.
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Muziekvereniging Valuas
Muziek maken is leuk! En dus heeft Venlo-Zuid natuurlijk ook een hele leuke en gezellige muziekvereniging: Muziekvereniging Valuas.
Valuas is 23 november 1997 opgericht;
bewust is voor de naam Valuas gekozen,
omdat Valuas (in het Venlose dialect Flujas)
een bekende naam is in Venlo. Valuas is
namelijk de stichter van de stad Venlo.
Valuas heeft haar thuisbasis in Ut Tref (Hendrikxstraat 17) in ons eigen Venlo-Zuid. Ze
heeft daar een groot deel van de bovenverdieping in eigen beheer, waaronder de
Valuaszaal waar de repetities plaatsvinden
en er gezellig geborreld wordt.
Valuas bestaat uit een drietal onderdelen:
een brassband, een percussiongroep en sinds kort een jeugdbrassband. De onderdelen verzorgen zowel
afzonderlijk als gezamenlijk optredens. Er wordt naar gestreefd om op een plezierige manier muziek te
maken die toegankelijk is voor een breed publiek. De brassband staat onder leiding van dirigent Henk Mertens, de percussiongroep onder leiding van instructeur Sjaak Vercoulen en de jeugdbrassband onder leiding van Pam van den Hombergh. In deze laatste spelen zowel de jeugdleden van de brassband als enkele
jeugdleden van de percussiongroep. Muziekvereniging Valuas een vereniging met een gemiddelde leeftijd
van 33, dankzij de grote hoeveelheid jeugd. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
De brassband bestaat uit een gezellige groep van jong (10 jaar) tot wat ouder (57 jaar), onder leiding
van Henk Mertens. Brassbands zijn zeldzaam in Limburg (je vindt ze in Nederland voornamelijk in
Friesland) en daarom is het zo speciaal dat Venlo-Zuid nog een brassband heeft. Wat een brassband
zo uniek maakt, is dat het uit enkel koperblaasinstrumenten bestaat, aangevuld met slagwerk. Daardoor krijgt de muziek een mooie, warme en volle klank. En omdat een brassband een standaardbezetting heeft van 27 personen (erg weinig!), kun je je niet verstoppen achter je buurman, zoals bij een
harmonie of fanfare soms wel nog kan. Elke muzikant is dus als het ware een solist, wat het een echte
uitdaging maakt. Het repertoire is heel veelzijdig: van pop tot klassiek en van rock tot filmmuziek. Je
kunt het zo gek nog niet bedenken.
De percussiongroep bestaat momenteel voornamelijk uit jongeren onder de 18 jaar. Iemand die een
repetitie van deze groep zou gaan bijwonen, kon wel eens versteld staan wat slagwerk allemaal in kan
houden. De hedendaagse percussiongroep verschilt duidelijk van de vroegere drumband en gebruikt
een groot aantal verschillende slagwerkinstrumenten. Zo is melodisch werk al lang niet meer vreemd
binnen de percussion, waardoor de mogelijkheden nagenoeg onbegrensd worden. De percussiongroep houdt ervan om een show te geven en maakt daarom bijvoorbeeld gebruik van lichteffecten en
aparte ‘instrumenten’.
De jeugdbrassband is eind 2013 opgericht met het doel om de leerlingen in de muziekopleiding van
zowel de brassband als de percussiongroep kennis te laten maken met het spelen in orkestvorm. Zo
leren ze, al voor ze hun A-examen hebben gedaan en bij de ‘grote’ brassband mogen, hoe leuk het is
om met z’n allen samen muziek te maken. De jeugd zoekt samen met dirigente Pam van den Hombergh naar muziek die ze leuk vinden om te spelen.
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Valuas heeft een interne muziekopleiding voor zowel de brassband als de percussiongroep. Dat we de
opleiding intern houden, betekent dat je als leerling van Valuas ook meteen betrokken wordt bij onze
vereniging. De leerlingen van de percussiongroep krijgen les van Sjaak Vercoulen op maandagavond, de
leerlingen van de brassband op woensdag van Ellen Vissers. Lestijden zijn in overleg en instrumenten
hoef je niet zelf te kopen, want deze krijg je van ons in bruikleen. Wil je eerst uitproberen of muziek maken
iets voor je is, dan kun je gratis enkele proeflessen volgen bij de brassband of de percussiongroep.
Natuurlijk is Valuas ook met regelmaat in haar eigen Venlo-Zuid te vinden: op kerstavond of kerstochtend in de OLV-parochie, bij de sintermerteviering, bij de Eerste Heilige Communie, op het Galderbal
of in de vastelaovesmis, maar ook op de twee basisscholen in Venlo-Zuid, de Koperwiek en de
Zuidstroom. Elk jaar draaien we een muziekproject op beide scholen en verzorgen onze eigen leerlingen een muziekworkshop voor alle leerlingen in de groepen 5. Want dat muziek heel veel voordelen
heeft en onder andere zorgt voor betere schoolprestaties is alom bekend! Onlangs is dit project weer
succesvol afgesloten met een blazersklas.
Daarnaast verkoopt Valuas elk jaar heerlijke speculaas aan de deuren in Venlo-Zuid en op het winkelplein. Dé kans om een echte Venlo-Zuidse vereniging een beetje te steunen.
Valuas organiseert buiten muzikale activiteiten nog een verscheidenheid aan andere activiteiten. Een
belangrijk onderdeel hiervan is het binnenhalen van financiële middelen. Daarnaast wordt er erg veel
aandacht besteed aan onderling contact en gezelligheid. Er worden bijvoorbeeld feestavonden georganiseerd en er vindt ieder jaar een seizoensafsluiting plaats. Eén keer in de twee jaar wordt er een
kampweekend georganiseerd voor de gehele vereniging en inmiddels is de vereniging in zijn geheel
ook al diverse malen op concertreis geweest. Het afgelopen hemelvaartweekend stond een concertreis naar Friesland op het programma: een geweldige reis met mooie concerten en een super sfeer!
Benieuwd? Kom dan bijvoorbeeld ook eens langs op een repetitie van de percussiongroep op maandagavond of op de repetities van de jeugdbrassband en de brassband op vrijdagavond. En op zaterdag 17 oktober staat alweer voor de 5e keer het Concertino op het programma. Dit jaar gaat ‘Valuas
on tour’! Met muziek uit de hele wereld wordt het een spectaculaire show in ’t Raodhoes in Blerick, die
al begint voordat men de zaal ingaat.
Verder gaan wij uiteraard ook met onze tijd mee en dus hebben we naast een website een eigen Facebookpagina, Twitter-account en Youtube-kanaal. Deze worden heel goed bijgehouden, dus volg MV
Valuas via de sociale media of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte! Website: www.mvvaluas.nl

Vernieuwde website en Facebook
Al langere tijd beschikte het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid over beide communicatiemedia. De website werd gemaakt door studenten o.a. uit Venlo-Zuid. Doordat het bijhouden van die website voor de
vrijwilligers niet eenvoudig was hebben we gezocht naar een manier om dat wel beter te kunnen. De
website is op 22 mei verhuisd en een paar dagen niet helemaal op orde geweest. Zo gaat dat tijdens
een verhuizing. Nu staat alles weer netjes op z’n plek en is het veel eenvoudiger voor de vrijwilligers
om bij te houden. Ook kunnen we nu gemakkelijk nieuwsitems en andere berichten en foto’s plaatsen.
Neem een kijkje en laat ons weten wat u ervan vindt. www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl
Ook is een poosje geleden de facebookpagina van ons veranderd, het is geen persoonlijke pagina
meer, maar een zgn. groepspagina, een verplichting van Facebook. Kijk ook hier eens en voeg ons toe
om onze meldingen meteen te zien! www.facebook.com/bewonersnetwerkvenlozuid
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Zuidpareltje door Mart Peters
Klokslag acht uur loop ik moskee Al Houda aan de Tegelseweg binnen.
De imam en twee leden van het moskeebestuur ontvangen me hartelijk.
De imam is de Nederlandse taal niet meester, zodat een bestuurslid gaat
tolken.
Imam Hicham Lamtouni (Tanger, 1981) woont drie jaar in Nederland, is
getrouwd en heeft twee kinderen. Hij is in dienst van moskeevereniging
Al Houda in Venlo-Zuid. Imam Hicham heeft in Marokko zijn opleiding
gehad en zijn Imam-diploma gehaald.
In Venlo en in Tegelen zijn twee moskeeën. Moskeevereniging Al Houda
in Venlo-Zuid heeft ongeveer 450 families die contributie betalen: totaal
ongeveer 1.500 personen. Op vrijdag bezoeken vier- à vijfhonderd mensen het vrijdaggebed. Dit zijn voor negentig procent mannen. Moskee Al
Houda wordt overigens niet alleen door Marokkanen bezocht, maar ook
door gelovigen uit Algerije, Irak, Jemen, Somalië, Syrië, Pakistan, Turkije en door bekeerde autochtone
Nederlanders.
De imam werkt vijf dagen per week en is vrij in zijn doen en laten. Elke dag is imam Hicham vijf keer
actief als voorganger in de gebedsruimte. Deze gebedsbijeenkomsten van een kwartiertje worden
dagelijks door 40 à 50 mensen bezocht. Daarnaast houdt de imam elke dag een soort lezing van ruim
een half uur voor volwassenen, waarin hij de gelovigen informatie geeft over het leven van de profeet
Mohammed en over hoe je je als mens moet gedragen en met andere mensen om moet gaan.
Tijdens het vrijdaggebed is de preek van de imam veel uitgebreider. Dan gaat hij soms ook in op de
actualiteit, zoals onlangs na de aanslag op de redactie van het blad Charlie Hebdo in Parijs. Naast de
activiteiten in de moskee heeft de imam naar de gelovigen toe als geestelijke met name een taak bij het
overlijden van mensen. Na de geboorte van kinderen wordt hij soms wel eens uitgenodigd om een
gebed uit te spreken en bij het huwelijk speelt hij sporadisch een rol als de echtelieden graag een
bevestiging door de ouders willen laten uitspreken onder het toeziend oog van de imam. Bij de besnijdenis van de jongens speelt de imam geen rol.
De imam spreekt voor een overledene een dodengebed uit en hij ziet er op toe dat het lijk volgens
de islamitische regels wordt gewassen en in de
lijkwade wordt gewikkeld. De meeste Marokkanen worden in Marokko begraven en daar is de
imam uit Venlo-Zuid uiteraard niet bij.
De imam is betrokken bij rondleidingen in de moskee en bij de Iftar-maaltijden tijdens de Ramadan,
maar de samenwerking met buurtorganisaties in
Venlo-Zuid en met andere Nederlandse organisaties wordt vooral ingevuld door de leden van het
bestuur van de moskee. De rol van de imam is duidelijk toegespitst op de religieuze taken binnen de
moskeevereniging.
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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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Ingezonden brief/mail
Venlo(Zuid) schoon, heel gewoon
Wandelen langs de Maas met je hond is heerlijk, maar niet als je overal zwerfvuil tegenkomt. Gemiddeld eenmaal per week neem ik een plastic tasje mee en raap ik alle rommel langs mijn vaste wandelpaden op. Ik loop er toch, dus het is een kleine moeite.
Dit doe ik al enkele jaren, maar ik ben ook blij dat enkele weken geleden een hele groep vrijwilligers de
hele uiterwaarden hebben opgeschoond. Soms wordt het mij namelijk te veel, zeker met mooi weer,
dan wil je niet weten wat mensen in de natuur achterlaten.
Er wordt vaak gesuggereerd dat buitenlandse vissers hier schuld aan zijn, maar juist deze mensen zie
ik keurig hun afval in een tasje bij de prullenbak deponeren. En zo hoort het ook. Het is niet meer dan
normaal om je eigen troep achter je kont op te ruimen.
De uiterwaarden zijn zo mooi, maar soms is
dat lastig te zien met al dat zwerfvuil. Je zou
verwachten dat mensen je een compliment
geven over het opruimen, maar het tegendeel is waar. Soms vragen ze gekscherend
of ik in dienst van de gemeente ben.
Ach, ik laat ze maar kletsen. Zolang als ik
nog kan, ga ik door met opruimen. Mocht
iemand zich geroepen voelen om mee te
doen: heel graag, met meer mensen is het
gezelliger.
Marianne Verstraaten

FACELOOK
Mijn buurjongen Loekie is verhuisd en dat is jammer. Hij wordt hier in de buurt erg gemist. Altijd had
hij op straat tijd over om met buurtgenoten een praatje te maken. Bovendien vond hij, ondanks zijn
studie, ook nog tijd om diverse sporten te beoefenen. Voetballen, tennissen, in-line skaten en zelfs
zweefvliegen zijn geliefde sporten van hem.
Daarnaast heeft hij nòg een hobby, weliswaar een niet zo voor de handliggende. Als hij met de hond
van de overburen wandelen ging, wat vaak gebeurde, zag je hem met papier en potlood (of pen)
onderweg. Er zijn natuurlijk gemakkelijkere en handigere manieren om iets te registreren, maar dit
was zijn manier. Hij telde dan niet de vele niet opgeruimde hondenuitwerpselen, die hij op alle mogelijke én onmogelijke plekken tegenkwam, maar noteerde de straten en juiste plaatsen waar zwerfvuil
lag. Nadat hij de viervoeter weer bij zijn dankbaar baasje had teruggebracht, liep hij
nogmaals de eerder gedane route, maar nu met grijptang en afvalzak om het zwerfvuil op te ruimen.
Mensen die hem kenden vroegen dan vaak: “werk je ook al voor de gemeente?”.
Steevast was dan zijn antwoord: “Nee, voor de gemeenschap. Ik ben ook op Facelook en heb al tig volgers!”. Hopelijk krijgt hij door zijn voorbeeld nog meer volgers,
ook in Venlo-Zuid.

WIJKKRANT

Venlo-Zuid

11

■

J a a rg a n g 2 0

■

n r. 3

■

juli 2015

Klankbordgroep Moskee Hagerhofweg
De plannen voor het realiseren van een moskee, annex multifunctionele ruimte aan de Hagerhofweg
bestaan al geruime tijd. In februari van dit jaar heeft een tweede informatiebijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden plaatsgevonden. Daarbij werd de stand van zaken met betrekking tot het
plan toegelicht en konden vragen worden gesteld. Tijdens deze bijeenkomst is tevens een Klankbordgroep Moskee opgericht.
De Klankbordgroep bestaat uit (afgevaardigden namens de) bewoners, College den Hulster, Kwiek
Venlo, Bewonersnetwerk, Molukse Kerk en (ad hoc) de wijkagent. Vergaderingen worden daarnaast
bijgewoond door vertegenwoordigers namens de gemeente Venlo en het bestuur van de Moskee.
Fons Verdonck uit Beesel is voorzitter van de Klankbordgroep. De doelstelling van de Klankbordgroep
is, niet afhankelijk van de gemeente, het volgen van de plannen en advies uitbrengen met betrekking
tot de leefbaarheid van de wijk voor, tijdens en na de bouw van de moskee.
De Klankbordgroep is op 21 april jl. voor de eerste keer bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomst is het
Voorontwerp Bestemmingsplan (noodzakelijk voor het kunnen wijzigen van het Bestemmingsplan) aan
de orde gekomen. Tijdens de tweede vergadering is de reactie op het Voorontwerp aan het college van
burgemeester en wethouders vastgesteld. Er zijn vragen en opmerkingen gemaakt over o.a. onderzoek
naar alternatieve locaties; gehanteerde parkeernormen en mogelijke geluidshinder bij oproep tot gebed.
Ook zijn vragen gesteld over de capaciteitsberekening van de sportvelden en eventuele waardevermindering van (koop)woningen in de onmiddellijke nabijheid van de te bouwen moskee.
Deze reactie is op 20 mei aan het college gezonden. Het bericht van ontvangst is inmiddels ontvangen met de mededeling dat de gemaakte opmerkingen bij het definitief Ontwerp Bestemmingsplan
betrokken zullen worden. De gemeenteraad moet uiteindelijk het Bestemmingsplan vaststellen.
Voor informatie over de Klankbordgroep kan contact worden opgenomen met de voorzitter:
fons.verdonck@hetnet.nl of tel. 06-44450933.

Repair Café Venlo-Zuid
Stichting Burenhulp Venlo-Zuid heeft het initiatief genomen voor
het opzetten van een Repair Café Venlo-Zuid. De gemeente Venlo
heeft een subsidie verstrekt voor het aanschaffen van gereedschap
en De Zuidpilaar (Reigerstraat 2) stelt elke vierde zaterdag van de
maand een reparatieruimte beschikbaar.
U kunt terecht voor reparatie van onder andere huishoudelijke
apparatuur, elektronische apparaten, kleding-, fietsen-, speelgoeden meubelreparatie. Inmiddels hebben we al een flinke groep deskundige vrijwilligers voor het Repair Café Venlo-Zuid: hebt u nog
interesse, neem dan s.v.p. contact op voor een afspraak.
Op zaterdag 26 september om 12.00 uur vindt de feestelijke opening plaats. Alle wijkbewoners van
Venlo-Zuid en alle groepen/organisaties die actief zijn in de wijk nodigen we bij deze van harte uit voor
de opening.
Contact: u kunt ons bereiken via repaircafevenlozuid@gmail.com of via onze contactpersoon Peter
Braams, tel. 06–13429184. We hebben inmiddels ook een eigen facebookpagina onder de naam
Repair Café Venlo-Zuid.
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Pleegkind Victor Veilig
Enkele jaren geleden
kwam bij het toenmalige Wijkoverleg,
bij de werkgroep verkeer, een aanvraag
binnen van een gezin
op de Langstraat om
een Victor Veilig te
mogen krijgen.
Wie of wat is Victor
Veilig? Victor is een
kunststof pop van
ongeveer 80 cm
groot in opvallende
kleuren. Hij helpt om
kinderen veiliger te
laten spelen doordat
hij op de rand van de
weg, nog net op het
trottoir, met zijn aanwezigheid en zwaaiend vlaggetje, aandacht vraagt voor spelende kinderen. Hij waarschuwt het overige verkeer voor die
kinderen.
Vanaf 2007 hebben ze bij het gezin Overdijk liefdevol onderdak geboden aan Victor en nu, in 2015 is
Victor Veilig niet meer helemaal happy; hij kan niet meer helpen daar. De kinderen letten zelf goed op
nu ze groter zijn. Hij zoekt een nieuw plekje in Venlo-Zuid waar hij zijn diensten kan aanbieden.
Als er een gezin met jonge kinderen gebruik wil maken van Victor, hem onderdak willen bieden en hem
overdag als de kinderen buiten spelen wil inschakelen, dan kunt u contact opnemen met email; bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com

MamaCafé Venlo

Steeds meer moeders weten de weg te vinden naar ons mamacafé. Inmiddels zijn we van locatie verhuisd (we hebben nu een
lokaal in het Sinselhof), maar onze opzet is onveranderd. We blijven een vrijblijvende en laagdrempelige ontmoetingsplek voor en
door ouders.
Tijdens een mamacaféochtend ben je welkom om binnen te lopen
en ook je kind(jes) is/zijn welkom. We nodigen zwangeren van harte
uit om ook te komen! Meedoen aan mamacafé is gratis.
Wil je meer informatie over ons of wanneer er weer mamacafé is? Bezoek dan onze facebook www.
facebook.com/mamacafevenlo of mail naar info@jehandenvrij.com
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Update Zuidstroom

Na de sloopwerkzaamheden is eind mei de start voor de daadwerkelijke bouw van de “nieuwe”
Zuidstroom begonnen. De bouwgrond is bouwrijp gemaakt. Er zijn 91 schroefpalen de grond in
gegaan. Het eerste deel van het fundament is gelegd.
De school is ook bezig met plannen voor het buitenterrein. Rondom de school komen 4 gebieden, te
weten: een speelplek voor peuters en kleuters, een speelplek voor de middenbouw en de bovenbouw
(o.a. speelkwartier), een schoolmoestuin en een plek om te “chillen.”
Verder is er overleg met de gemeente over de verkeersaansluiting voor de school. School en
gemeente zijn samen aan het voorbereiden, zodat tijdig de werkzaamheden kunnen starten. Meer
informatie zult u lezen in een volgende wijkkrant.

Even voorstellen
Ruud Kol is mijn naam en geboren in 1962 te Venlo. Zelf ben
ik woonachtig in Blerick, echter met een uitkijk naar Venlo.
Ik heb 3 kinderen, allemaal jongens van respectievelijk 12
jaar en een tweeling van 4 jaar.
Dat wat betreft mij privé. Na jaren werkzaam geweest te zijn
in de Planning en de Logistiek, vult mijn huidige functie als
Wijkondersteuner het belangrijkste aan, n.l. het werken met
en voor mensen in de wijk. Persoonlijk geeft het mij in deze
nieuwe functie voldoening dat je zoveel kan en mag betekenen voor mensen die het nodig hebben. Juist de iets zwakkeren kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken.
Voor Venlo-Zuid wil ik eraan werken dat de buurt/wijk de
saamhorigheid leert kennen en waarderen... en we samen
de "drempel'' naar het Huis van de Wijk kunnen verlagen.
Wees welkom in de Zuidpilaar op Reigerstraat 2.
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BUIZERD OP BEZOEK
Schrikken pas ik slechts toe bij het bereiden van vlees in de braadpan. De emotie schrikken heet bij
mij sinds lange tijd verrassing, in positieve zin dan wel.
Ofschoon de tuin achter het huis slechts klein
van afmeting is, heeft deze blijkbaar toch een
aantrekkingskracht voor diertjes en dieren; en
misschien wel juist daarom omdat die redelijk
beschut ligt en veilig schijnt. Merels noem ik
inmiddels al ‘huisdier’, maar een specht is
toch al van een andere orde. Grotere vogels,
zoals roofvogels, verwacht ik dan ook niet.
Maar op zekere morgen liep ik naar de terrasdeuren met uitzicht op de tuin en zag, op
slechts ca. 4 meter afstand, tot mijn grote verbazing/verrassing een roofvogel! Hij was druk
bezig een prooi (een merel) te ontdoen van
het verenkleed en ofschoon hij mij naar alle
waarschijnlijkheid toch zag staan, liet hij zich niet hinderen door mijn toekijken. ‘Ze staat toch achter
glas en kan mij niets doen’ hoorde ik hem bijna denken, voor zover vogels denken kunnen!
Gefascineerd bleef ik roerloos staan en durfde ook al niet met mijn oogleden te knipperen. Nadat hij
zijn maaltje verorberd had ging hij op de wieken, richting hoge bomen. Misschien had hij wel ergens
nog een jong zitten dat verlegen zat om een lekker hapje en nog groeien moest om net zo groot en
sterk te worden als zijn ouders.
Jammer, dat ik niet in de gelegenheid was geweest om dit bezoek op de gevoelige plaat vast te leggen. Graag had ik dit anderen willen laten zien. De veren liet ik liggen als mogelijk nestmateriaal voor
andere vogelvrienden.
Dit was een belevenis van acht jaren geleden en wat gebeurde er 11 februari om even na elven?
Opeens een dof geluid tegen het glas van de terrasdeur. Snel kijkend wat dat geweest kon zijn (soms
vergissen vooral merels zich en vliegen er tegenaan) vloog een buizerd weg, eerst de hoek om van
het huis en kwam toen weer terug om op het hekwerk van de tuinafscheiding te gaan zitten. Daar
bleef hij ongeveer 3 minuten en kon ik hem in al zijn pracht bewonderen. Vervolgens liet hij zich van
het hekwerk naar beneden vallen en verdween tussen de dichte begroeiing aan de straatzijde, weg
uit mijn gezichtsveld.
Enkele dagen later even een tuinronde doen om de groei van de opkomende sneeuwklokjes, narcissen en hyacinten te bekijken. Ja, daar lagen op een niet direct in het oog springende plek de veren
van een duif. Was het hem toch gelukt een flinke prooi te verschalken. Dit zal beslist niet de laatste
keer zijn en weet hij (of zij) deze tuin beslist weer te vinden.
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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?
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.
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