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Geachte bewoners
bewoners,
Zo aan het begin van een nieuw jaar kun je omkijken. Omkijken naar wat je gedaan hebt en wat er
bereikt is. Meestal weet je dat zelf best wel. De
anderen weten dat vaak wat minder goed. Dat bleek
ook toen we nog eens keken naar de uitslag van de
enquête die we een jaar geleden gehouden hebben
naar het functioneren van onszelf als Bewonersnetwerk Venlo-Zuid. Van de mensen die gereageerd hadden, uit de hele wijk slechts 62…, kenden
velen het netwerk, maar wisten niet erg goed hoe
de werkwijze van het netwerk is. Daar hopen wij via
elke wijkkrant wat verbetering in aan te brengen.
Door steeds weer opnieuw te vertellen hoe onze
werkwijze is. Zie hiervoor ons apart artikel.
Aan zo’n begin van een nieuw jaar is het zeker zo
belangrijk wat we in de toekomst gaan doen, waar
we heen willen, vooruitkijken. Als netwerk zijn we
vijf jaar onderweg en hebben met vallen en opstaan
sommige zaken kunnen verbeteren en andere
zaken wachten nog op verbetering. Met z’n allen
kunnen we die verbetering sneller bereiken. In die
vijf jaar zijn mooie initiatieven ontstaan, denk aan
o.a. Burenhulp Venlo-Zuid, het RepairCafé, de
werkgroep Venlo-Zuid-Schoon enz.; ze zijn niet
meer weg te denken. Andere werkgroepen hebben
nog een weg te gaan. Werkgroep Prof. Gelissensingel heeft nog onvoldoende bereikt om de overlast
wat terug te dringen. Klankbordgroep Kamerverhuur, deze krijgt ook nog te weinig gehoor en resultaat.
Een paar voorbeelden van wat wel lukte en een
paar waar het beter kan. Maar altijd samen met u.
Een probleem aangedragen tijdens een vergadering kunnen we samen oppakken. Wij lossen niet
iets op als u niet meedoet. Zo werkt het nu eenmaal. Samen zoeken we medestanders, samen
gaan we zoeken naar een oplossing en werken
daaraan. We horen graag van u via bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com
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WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?

Woensdag 13 december, vorig jaar dus alweer, was
weer een openbare vergadering van ons netwerk.
Niet zo’n goed weer, regen. Toch hadden meer dan
20 mensen de weg gevonden naar ons Huis van de
Wijk de Zuidpilaar. Als traktatie, gebruikelijk tijdens onze vergaderingen, waren er deze keer lekkere, door scholieren van het Wildveld gebakken
wafels.
De agenda van de vergadering kreeg meteen een verandering. Het agendapunt, wat de voorgenomen
woningbouw aan de IJsvogelstraat zou laten zien,
werd van de agenda gehaald, omdat de gemeenteraad
toen nog geen besluit omtrent dat plan genomen had.
Inmiddels heeft de raad op 20 december het besluit
genomen om Woonwenz dat plan wel te laten ontwikkelen. Op de komende plenaire vergadering van 7
maart zal dat plan alsnog worden gepresenteerd.
Vooraf is al afgesproken dat buurtbewoners in die planontwikkeling zullen worden meegenomen. Een voorproefje hebben sommige buurtbewoners al gezien.
Iets wat altijd meer vergadertijd krijgt is om elkaar bij te
praten over de stand van zaken binnen de diverse
werkgroepen e.d. In die Stavaza staat te lezen hoe het
ervoor staat en tijdens de vergadering horen we de
laatste nieuwtjes. Zo kon de werkgroep Verkeer melden dat er toch 50 km-borden geplaatst zullen worden
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op de Prof. Gelissensingel. Dit om de verkeersdeelnemers nog extra te herinneren aan de maximumsnelheid daar. Ook gaf die werkgroep aan dat ze nogmaals
de gewenste plekken voor smileys voor 2018 zullen
doorgeven aan de betreffende afdeling.
Embert Maas gaf een presentatie over het digitale
platform VanVenlo.nl Daar kunnen bewoners, organisaties en verenigingen uit stadsdeel Venlo met elkaar
in contact komen en informatie uitwisselen. De lancering van dat platform, dat al actief is, zal in het voorjaar
zijn. De website is interactief en biedt tal van uitwisselingsmogelijkheden. U kunt er een persoonlijk profiel,
een bedrijfspagina of een groep aanmaken en informatie plaatsen. Ook kunt u zien welke activiteiten er in
de buurt zijn, het laatste lokale nieuws en via prikbordadvertenties kunt u gratis spullen te koop of te leen
aanbieden. www.vanvenlo.nl
Ruud Kol, wijkbeheerder in De Zuidpilaar, vertelde
over de plannen van de mensen van het Huis van de
Wijk en het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid om dit jaar
meer informatie van de bewoners op te halen door de
wijk in te trekken met een Tipi. Elders in deze krant
leest u er meer over.
Ed Bastiaans, de voorzitter, haalde diverse aandachtspunten uit de resultaten van de gehouden enquête
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naar voren. Meer bekendheid geven aan de werkwijze
van ons netwerk was er een van. Iets wat ook naar
voren kwam was dat onze website www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl en de facebookpagina https://www.
facebook.com/bewonersnetwerkvenlozuid/ niet erg
bekend zijn. De website wordt enkele tientallen malen
per week bezocht en sommige berichten van facebook worden soms wel 3500 keer gezien, maar schijnbaar niet door onze wijkbewoners…
Sinds enkele maanden is er een werkgroep actief uit de
omgeving Anne Frankstraat/Tiberstraat. Middels de
Buurt Bestuurt-aanpak wil men overlast van hangjeugd
in die omgeving voorkomen en beperken. Door snel te
reageren bij klachten worden deze beheersbaar. In de
rondvraag kwam de vraag naar voren voor vrijwilligers

die van wandelen houden. Eenmaal in de veertien
dagen loopt een groep mensen met een verstandelijke
beperking van Scopias ongeveer 4 km. Als versterking
van de begeleiding worden nog enkele vrijwilligers
gezocht. Wie wat lichaamsbeweging wil combineren
met wandelen en een sociaal aspect, geef het even
door via de email bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.
com en wij zorgen dat het verder doorgegeven wordt.
In twee pagina’s vertellen waar we mee bezig zijn om u
op de hoogte te houden van wijkzaken. U kunt ons
daarbij helpen door ons te informeren en te helpen.
Neem contact op met ons, of bezoek onze vergadering, neem deel aan een werkgroep. Richt er zelf een
op om een idee bij u in de buurt te verwezenlijken.
Onze contactgegevens staan op de achterpagina!

Goede doel 2018
De medewerkers van supermarkt Jan Linders in
Venlo-Zuid hebben onze stichting “Burenhulp
Venlo-Zuid / Repair Café Venlo-Zuid / Welkom in
Venlo-Zuid” gekozen om te adopteren als lokaal
goed doel voor 2018. Zij gaan zich, in samenwerking met onze vrijwilligers, inzetten voor onze stichting in 2018. Voor de stichting een welkome financiële bijdrage. Super de super!!!
De vrijwilligers gaan in 2018 vier of vijf keer het winkelpubliek bij de ingang van de supermarkt ontvangen met een mooie actie. De bezoekers kunnen bijvoorbeeld voor een klein bedrag aan het Rad van
Fortuin draaien: iedereen heeft prijs. Tijdens twee
actiedagen wordt het publiek gevraagd om het statiegeld op lege flessen aan het goede doel cadeau
te doen. Er worden vlaaien en kerststollen verkocht.
En uiteraard worden vers gebakken wafels verkocht.
Het Jan Linders Fonds verdubbelt de bedragen die
bij diverse acties binnenkomen. Het geld kan de
stichting goed gebruiken voor aanvulling van
gereedschap van het Repair Café of voor de vrijwilligers van de burenhulp. Of uiteraard om iets te doen
voor en met vluchtelingen in Venlo-Zuid met een
verblijfsstatus.
Het bestuur van de stichting bestaat uit Mart Peters
(voorzitter), Marcel van Vliet (secretaris/Welkom in
Venlo-Zuid), Helmi Savelkoul (penningmeester),
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Peter Braams (Repair Café), er is een vacature voor
Burenhulp. Het stichtingsbestuur werkt een plan uit
voor de diverse activiteiten in 2018. De vrijwilligers
worden gevraagd om zich op een vrijdag of zaterdag een halve dag in te zetten. De acties gebruiken
we ook om het publiek nog beter te informeren over
de activiteiten van de stichting en om nieuwe vrijwilligers te werven voor de burenhulp. De burenhulp
heeft dringend extra vrijwilligers nodig voor eenvoudige ‘technische’ klusjes in en om het huis van wijkbewoners.
We gaan bekijken of we tijdens de actiedagen in
2018 kunst en cultuur ter plekke kunnen organiseren door middel van muzikanten, dichters, dansers
of kunstenaars. Heeft u interesse om op te treden?
Neem dan s.v.p. contact op met de voorzitter, tel.
06-21598148.
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Boëte de Paort 45 jaar
De initiatiefnemers om een Vastelaovesvereniging op te richten waren Jeu
Lammen en Jan Schouren. Na links en rechts met wat mensen gepraat te hebben, besloten ze op 14 april 1972 met 9 man bij elkaar te komen in de bestuurskamer van RKSV Quick Boys voor de oprichting. Jan Schouren werd meteen Vorst en voorzitter.
Er werd Koninklijke goedkeuring aangevraagd en verkregen. Toen werd het zaak om
de mensen geïnteresseerd te krijgen en te vragen of ze lid wilden worden. Dat liep
geweldig en tijdens de eerste zitting zaten er 220 mensen in de zaal: helemaal uitverkocht!
In die tijd hadden we nog geen rokkostuum of smoking; men droeg toen een groene
kiel met oranje stropdas. Dat zijn de kleuren van Boëte de Paort. Na korte tijd werd er
echter toch besloten om de groene kielen in te ruilen voor rokkostuums. Natuurlijk
moesten er ook mutsen komen. Ieder raadslid moest zelf zorgen voor zwarte sokken en zwarte schoenen. En, o
wee als je je schoenen niet had gepoetst of de verkeerde sokken aanhad, daar maakte de ceremoniemeester, in
die tijd Frans Klaassen, meteen korte metten mee! Terug naar huis en zorg maar dat het in orde komt.
Boëte de Paort heeft vroeger ook een eigen joekskapel gehad, die tegenwoordig door het leven gaat als JK
Sjiengeleboem. Ook hadden we in de beginjaren onze eigen ‘leedjesaovend’. De winnende liedjes werden dan
op een singeltje uitgebracht. Er hebben ‘grote’ Venlose namen meegedaan en zich bij de winnende liedjes
gezongen, zoals Hay en Marjan van de Ham, Joke Teeuwen, Hay Steegh en Gé Deenen.
Het mooi stukje cultureel erfgoed Carnaval kan niet blijven bestaan als we de jeugd de tradities van dit feest niet
meegeven. Sinds 12 jaar heeft Boëte de Paort een eigen jeugdafdeling, genaamd de Päörtjes. Ieder jaar wordt
er door Vors Päörtje een nieuw trio gekozen en trekken ze als jeugdafdeling door de Venlosche Carnaval.
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Boëte de Paort was er niet alleen voor eigen lol en plezier. Dat was ook niet de opzet van een vastelaovesvereniging. Er werd toentertijd ook al aandacht gegeven aan bejaarden, gehandicapten en zieke mensen.Tot op de dag
van vandaag brengt het dreejspan fruitschaaltjes rond voor de zieke mensen in de wijk en hebben we in de Zwanehaof een gezellige seniorenzitting. In de beginjaren zat Boëte de Paort in de Grolsch Quelle aan het begin van
de Eindhovenseweg, daarna enkele jaren in de Venlonazaal en vanaf 1980 in het gemeenschapshuis de Zwanehaof aan de Reigerstraat.
Een van de slogans die we binnen Boëte de Paort kennen is Joeksigheid veur Jongk en Ald. In het Nederlands:
gezelligheid voor jong en oud. Dit komt naar voren in de activiteiten die wij organiseren in de Zwanehaof. We
organiseren discofeestjes voor de jeugd, feestavonden en een middagprogramma gericht op de senioren in de
wijk. Voor deze middag hebben we al een aantal jaren een goed contact met de twee verzorgingshuizen in de
wijk, Crescendo en de Sinselhof. Bewoners, verzorgers en vrijwilligers genieten deze middag van een gezellige
vastelaovesmiddag onder het genot van een kopje koffie en een heerlijk broodje in de pauze. Zoals eerder al
vermeld, gaat ons dreejspan ook dit jaar weer fruitschaaltjes rondbrengen naar zieke bewoners in onze wijk. Dit
gaat in samenwerking met de Zonnebloem.
We hebben ook ieder jaar een gezellige avond met en voor de mensen van Wings Venlo. Dit is een excursie/
activiteiten-groep voor mensen met een beperking. Deze avond staat garant voor veel polonaises en playbackoptredens, maar bovenal veel gezelligheid. Dit alles gebeurt in onze residentie Kefee De Baek. Ook roepen ze bij
Wings ieder jaar een prins of prinses uit en dat gebeurt op de donderdag voor de vastelaovend.
Een speciale middag voor de jeugd is het Päörtjesbal, ons jeugdprinsenbal, een feestje voor de hele familie op 21
januari. Het gehele jaar door zijn er activiteiten voor de jeugd. Ben je tussen de 8 en 14 jaar en denk je: dat lijkt me
ook leuk om samen met de Päörtjes de vastelaovend te vieren, meld je dan even via paortjes@boetedepaort.nl
Voor meer informatie omtrent onze evenementen kan men kijken op www.boetedepaort.nl
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Het agrarisch leven in Zuid (deel 1)

door Ted Merkus

Toen ik nog een klein jochie was ging ik vaker met mijn ouders en mijn broer van oma en opa die in de
Willemstraat woonden naar mijn oom en tante op de Vierpaardjes. We liepen dan niet door een woonwijk, maar door agrarisch gebied.

Het terrein van voormalig boerderij Hagerhof.
Van het boerenleven in onze wijk is bijna niets meer te zien, alleen nog diverse herinneringen en verwijzingen.
Straten die naar boeren verwezen, zijn verdwenen. Denk maar aan de Akkermanstraat en de Gardenierstraat.
Straten die inmiddels zijn verdwenen.
Wat is er nog wel te zien van agrarisch leven in Venlo-Zuid? En sinds wanneer was hier boerenbedrijvigheid?
De wortels van het boerenleven reiken terug tot in de tijd van de Romeinen. Dit is nog te zien aan de namen Wilderbeek en Wylrehofweg. Wilder of Wylre is een verbastering en afkorting uit de Frankische tijd van het
Romeinse woord villa urbana, wat een soort van herenboerderij was.
In de stadsrekeningen van de late 15e eeuw is sprake van de Sint Antoniuskapel (Theuniskapel in het Venloos van
de 15e eeuw) en van de Sint Antoniusstraat (tegenwoordig zonder Sint). Deze Antonius is de patroonheilige van
landbouwers in de brede betekenis van het woord. Kennelijk was deze heilige zo belangrijk voor de omgeving dat
er een kapel en een straat naar genoemd werd. Ten zuiden van deze straat was de Antoniusbeemde.
Over beemden gesproken. Beemden (een oud woord voor weiland) komt terug in de benaming van de flats in
Hagerhof-West en het stuk langs de Maas tussen globaal gezegd het clubgebouw van De Viking en de stadsbrug. Deze weilanden zullen hoogstwaarschijnlijk vaak door schapen begraasd zijn geworden, omdat er twee
straten in de omgeving liggen die verwijzen naar schapen, te weten Op den Hamel en de Hamelstraat (hamel is
een gecastreerd mannetjesschaap). En dan vergeet ik nog bijna de Ariënswei (oftewel de Theunisweide).
Loop eens door de wijk of sla de plattegrond van Venlo-Zuid eens open. Het valt op dat er diverse straten zijn die
het woord “hof” in zich dragen. Hof, haof, tuin en de boerderij is niet meer ver weg. In deze straten (of op deze
plekken als er nog geen of nauwelijks straten waren, maar zand- of modderpaadjes) lagen de boerderijen. Vaak
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verwijzen de namen naar bewoners of eigenaren van de boerderij. Hulsterhof (de plaats waar de beruchte bendeleider Hölster Heinke zich heeft schuilgehouden voor hij gepakt werd) of de al genoemde Ariënswei (van de
familie Ariën) zijn enkele voorbeelden.
Er is nauwelijks landbouw te bedenken zonder de toevoer of aanwezigheid van water. Ook dit is weer te zien
(soms duidelijk, soms wat minder) in de straatnamen. Namen als Sloot en Sloterbeekstraat hebben geen verklaring meer nodig en spreken voor zichzelf. Maar straatnamen met “broek” (Genbroekstraat, Broekhofstraat) zijn
niet zo duidelijk. Broek duidt op drassig land. Dus een prima ondergrond om een weiland aan te leggen en dieren
te laten grazen. Hagerbroek (rondom het Beatrixpark) behoeft dan ook geen uitleg meer.
En als er toch al beken zijn die vanaf de hoogten van het oostelijk deel van de wijk komen, is het voor de hand
liggend dat molenaars gebruik maken van deze beken. Molens: Onderste of Bovenste Molenweg of de Molensingel zijn weer duidelijke verwijzingen. Deze molens konden onder andere gebruikt worden om graan te malen
of hout te zagen, als ondersteuning voor de landbouwers.
Deze agrarische activiteiten waren belangrijk voor de hele stad, niet alleen voor Venlo-Zuid. Het is dan ook niet
vreemd dat de eerste land- en tuinbouwtentoonstelling van Venlo (oftewel de eerste Floriade) gehouden werd op
de grens van Venlo-Zuid en Venlo-Centrum. Om precies te zijn tussen het oude spoorwegstation aan de Kaldenkerkerweg en de spoorlijn. We spreken dan over het jaar 1911. De geteelde producten moesten uiteraard ook
vervoerd en verkocht worden. Dat houdt u van mij nog tegoed voor een volgende keer.

‘t Hagerweike
Wat gebeurt er met uw mening over Speeltuin
Hagerweike?
In de Wijkkrant van juli jl. werd uw mening gevraagd
over Speeltuin Hagerweike. Met ondersteuning van
Speeltuinwerk Limburg is in de periode juli-november onderzocht wat de bezoekers en de omwonenden van de speeltuin vonden. In totaal zijn van 55
personen reacties ontvangen.
Wat waarderen bezoekers en omwonenden?
• Overzichtelijke en gezellige speeltuin
• Mooie ligging, veel groen
• Veel variatie, voor alle leeftijden
• Gratis toegankelijk
• Vrijwilligers behulpzaam en vriendelijk
• Toiletten, winkel
Wat kan er beter volgens bezoekers en omwonenden?
• Meer gras, minder zand
• Vindbaarheid van de speeltuin
• Soms te druk, met name onder schooltijd
• Hangjongeren in omgeving
De reacties zijn erg positief. Maar liefst 100% van de
bezoekers beveelt de speeltuin aan anderen aan!
Alle kinderen die reageerden geven de speeltuin een

WIJKKRANT

Venlo-Zuid

voldoende. Met name de ligging, de activiteitenmiddagen,
de variatie van speeltoestellen
en het winkeltje met toiletten
wordt gewaardeerd. Op het
verlanglijstje van de kinderen
staat een familieschommel,
wip, zwembad en zelfs een
rodelbaan.
Cijfer van de kinderen voor ‘t Hagerweike
De omwonenden spreken veel waardering uit voor
de vrijwilligers. Zij zorgen dat de directe omgeving
schoon blijft en zijn vriendelijk en behulpzaam. Het
gevoel van onveiligheid rond de hangplek aan de
buitenzijde van ’t Hagerweike is geregeld als minpunt genoemd.
Met de verbeterpunten gaat het bestuur van Stichting
Hagerweike graag aan de slag om de speeltuin en
haar omgeving nog beter op de wensen van de bezoekers en omwonenden aan te laten sluiten. Enkele punten worden samen met de gemeente opgepakt en
enkele andere punten met de vrijwilligers.
Heeft u suggesties? Laat het weten via email
bestuur@hagerweike.nl
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Zuidpareltje

door Mart Peters

Over Ties en Cielke en Oma Botterbloom, “Midde
in de groeëte bloomewei steit ein biezónder
hueske. Op ’t daak ligge blaajer en zitte raempkes
met klapperende loëke. In det huuske woeënt de
femilie Hoepsekei.” Zo begint het eerste hoofdstuk van het kinderboek ‘Heleentje Hoepsekei’
van schrijfster Joyce Tabbers- Bruijnen (40) uit
Venlo-Zuid.
“Ik heb inmiddels drie kinderboeken geschreven in de
afgelopen paar jaar. Over ‘Ties en Cielke’ (2013), over
‘Oma Botterbloom’ (2015) en over ‘Heleentje Hoepsekei’ (2017).” Aan het woord de enthousiaste basisschoollerares Joyce Tabbers. Vier dagen per week geeft ze les aan de kleintjes van basisschool De Meule in
Venlo-Noord. De vijfde dag van de werkweek is voor het huishouden en voor de muziek.
Hoezo kinderboeken?
“Op school vertelde ik vaak verhaaltjes aan de kinderen over gebeurtenissen in Venlo zoals de vastelaovend, het
uitkomen van de nieuwe prins carnaval en andere tradities. Maar ook verhaaltjes over het Zomerparkfeest of over
de Kinderboerderij. Ik vertel ze in het dialect. Mijn collega’s op school kwamen mij verhaaltjes vragen om ook aan
hun kinderen te kunnen vertellen. Toen heb ik besloten om ze maar eens op papier te zetten. En daar is in 2013
mijn eerste boek ‘Ties en Cielke’ uit voortgekomen.” De boekjes worden verkocht aan mensen die dialectverhaaltjes aan hun kinderen willen voorlezen. Maar ook aan de bibliotheek in Venlo en zelfs die van Maastricht.
Dialect
Volgens Joyce Tabbers is dialect geen drempel voor kinderen om de verhaaltjes te begrijpen of om ze zelf te
lezen. Kinderen zijn al heel jong gewend om met andere talen om te gaan, zoals met Engels op de computer en
op televisie. Aan kinderen vanaf vier jaar kun je de verhalen goed voorlezen en vanaf negen jaar kunnen zij het
zelf lezen en begrijpen. Ook niet-Limburgstalige kinderen snappen een voorgelezen verhaal goed. Voor kinderen
geen probleem.
Thema’s
De inhoud van het tweede boek ‘Oma Botterbloom’ (2015) komt voort uit een project rondom kleine dieren die in
de tuin leven. In het verhaal kunnen de dieren in de tuin en Oma met elkaar praten. Er zijn wel een aantal kenmerken van dieren die kloppen, maar de verhalen zijn pure fantasie. Het derde boek ‘Heleentje Hoepsekei’ (2017)
gaat over alle dingen die kinderen leuk vinden, maar volwassenen vaak niet. Bijvoorbeeld spelen in de modder
en in waterplassen. In dit boek heeft de schrijfster aan elk onderwerp een aparte kleur gekoppeld. De hoofdrol
wordt gespeeld door een beetje gek en eigengereid Heleentje. De thema’s komen onder andere uit de eigen
jeugdherinneringen van de schijfster, uit een gezin waar eigenlijk alles kon en mocht van moeders. In de boeken
zijn veel gedichten verwerkt. Op deze manier komen kinderen van jongs af aan in contact met poëzie.
Een moderne Von Trapp familie
Joyce Tabbers heeft niet alleen kinderboeken geschreven maar ook een aantal songteksten voor harmonie Fortissimo en voor Wooden Chain. Joyce geeft muziekles aan de kinderen van Fortissimo en speelt klarinet. De
klarinet is haar favoriete instrument. Eigenlijk is het hele gezin Tabbers aan de muziek verslingerd. Vader blaast
de bas, zoonlief trombone en de dochter hobo. Allemaal bij Fortissimo. De moderne versie van de familie Von
Trapp uit de Sound of Music.
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Partner van Venlo-Zuid-Schoon worden?
De werkgroep Venlo-Zuid-Schoon van ons netwerk zoekt
nog partners om een deel van de wijk af en toe schoon te
maken van zwerfafval.
We denken daarbij aan groepjes buurtbewoners, verenigingen,
leden van een VVE (Vereniging van eigenaren) en stichtingen uit
de wijk die willen helpen. Maak bijvoorbeeld elke twee weken
een heel huizenblok vrij van zwerfafval met enkele buurtbewoners. Grijpstokken, handschoenen en blauwe zakken, daar zorgt
de werkgroep voor!
Nadat je dat hebt doorgegeven aan een contactadres haalt de gemeente de afvalzakken op. Hoe e.e.a. werkt
leggen wij u uit in een nader gesprek. “Waarom zouden wij dat doen”, zegt u natuurlijk. Nu, zo krijg je een mooiere
leefomgeving, waardering van buurtbewoners (echt, dat vinden de mensen goed, dat je dat doet) en natuurlijk
zorgen wij als werkgroep dat er ook een financiële waardering is. Op die manier kunt u bijvoorbeeld een bijdrage
krijgen voor de jaarlijkse buurtbarbecue of buurtfeest of clubavond. We leggen u graag alles uit na dat u contact
hebt opgenomen met bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com
Doen!
Als werkgroep kiezen wij elke editie van deze wijkkrant drie bewoners die een deel rondom hun huis schoonhouden. Deze keer zijn dat mevr. Mia Moors, mevr. Wulms en mevr. Kempen. Dank u voor uw inzet namens de wijk!

Tipi’s Venlo-Zuid
Ja, je ziet het goed. We komen naar je
toe met een Tipi en we willen weten
wat jouw straat/buurt typeert. We willen met je in gesprek over wat er bij jou
zoal leeft. Jij bent aan zet!
We willen graag van je horen wat er speelt in jouw
straat en buurt op het gebied van welzijn, zorg,
wonen en werken. Waarom willen we dit doen?
Als betrokken netwerkpartners van het Huis van de
Wijk, de Zuidpilaar, stellen we jouw vraag centraal
en gaan samen op zoek naar oplossingen, daar
ondersteunen wij je in.
Even over het Huis van de Wijk, De Zuidpilaar. De
Zuidpilaar is een wijkcentrum. Het is een plek waar
wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien. Je kunt hier ook terecht voor informatie en advies over wonen, werken, welzijn en zorg.

WIJKKRANT

Venlo-Zuid

Denk vooral aan je eigen vragen, maar denk ook
aan onderstaande vragen over: Informatie en
Advies, het RepairCafé, het Bewonersnetwerk
Venlo-Zuid, Wijkgericht werken (denk aan zwerfafval, verkeer), vrije tijd, jeugdactiviteiten, de wijkbus, Samen aan zet, overlast, verbinden van
ideeën en nog veel meer.
Contact: Huis van de Wijk de Zuidpilaar,
Reigerstraat 2, 5912 XN, Venlo
Telefoon: 077-3030625,
email zuidpilaar@huisvandewijk.nl
We gaan elkaar zien in het voorjaar van 2018 wel bij
’t Hagerweike, op het winkelplein van Nijvenheimstraat en op het speelplein bij de Anne Frankstraat/
Tiberstraat op de respectievelijke data 4, 11 en 18
april tussen 14:00 en 16:00 uur. Dus we beginnen
4 april bij ’t Hagerweike.
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Een poëtische wandelroute door ‘t Jaomerdal
Sinds een paar weken heeft natuurgebied ’t Jaomerdal,
gelegen aan de rand van Venlo-Zuid-Oost, een gedichtenroute. ’t Jaomerdal is een geliefd wandelgebied en het is
voor veel Venlonaren verbonden met dierbare herinneringen.
Wie heeft er als kind vroeger niet gespeeld of met zijn ouders
gewandeld? De route is te vinden in het stuk van de voormalige klei- en grindgroeve, dat in 2001 in beheer is gekomen
van het Limburgs Landschap en door hen is omgevormd tot
een prachtig natuurgebied. Het is bovendien een historische
plek door de aanwezigheid van de Romeinse grafheuvels en
een oude Romeinse weg. Dit tot de verbeelding sprekende
gebied was o.a. inspiratiebron voor een beroemd carnavalslied en voor de, een aantal jaren geleden opgevoerde,
Venlose Revue.
In samenwerking met Stichting het Limburgs Landschap
heeft een viertal vrijwilligers zich het afgelopen jaar ingespannen om onder de naam “Gedichten in het Groen” een wandelroute uit te zetten. ’t Jaomerdal is met name ook een stiltegebied en bij uitstek geschikt om even tot rust te komen in deze
hectische tijd. Met die gedachte is het idee ontstaan om een
gedichtenroute in de natuur aan te leggen. De combinatie
natuur en poëzie versterkt elkaar.
Om zo weinig mogelijk inbreuk te maken op het landschap is er bij de vormgeving gekozen voor natuurlijke
materialen. Op vijf zwerfkeien zijn cortenstalen platen aangebracht waarin gedichten zijn gegraveerd. Het bedrijf
Steel Silhouette, met een vestiging in de van Speyckstraat in Venlo-Zuid, heeft voor deze bijzondere uitvoering
zorg gedragen.
De gedichten zijn merendeels van Limburgse dichters, die belangeloos mee hebben gewerkt aan de totstandkoming van dit project. De route loopt langs water en is te volgen a.d.h.v. routebeschrijving in een folder, die
vanaf eind januari 2018 verkrijgbaar is bij Bilderberg Hotel de Bovenste Molen, Boekhandel Koops en Bibliotheek Venlo.
De route is reeds opengesteld. De officiële opening volgt eind januari 2018 in “de week van de poëzie.“ Dankzij
de steun van Stichting het Limburgs Landschap, Hotel de Bovenste Molen, het Letterkundig Centrum Limburg,
Gemeente Venlo en Boekhandel Koops is het gelukt om dit project te realiseren.

www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl
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EVEN VOORSTELLEN
POLITIE
Sinds september zijn er in Venlo-Zuid twee “nieuwe” wijkagenten. Jullie waren
bekend met Hans Moors en Dré Janssen, maar die zijn naar een andere wijk
gegaan. De nieuwelingen willen zich graag aan u voorstellen.
Joke Verboon. In 1979 ben ik begonnen bij de Rotterdamse politie. Daar heb ik een
aantal jaren met heel veel plezier gewerkt. Voor mijn privé ben ik verhuisd naar Limburg en ben ik gaan werken bij de gemeentepolitie Tegelen. Een groot korps ingeruild voor het kleinste korps. Bij de gemeentepolitie Tegelen heb ik gewerkt in verschillende functies. Na de reorganisatie van de politie in 1998 ben ik als jeugdmedewerkster gaan werken in de basiseenheid Arcen/Lomm/Velden en Venlo-Oost. Deze functie heb ik met veel
plezier vervuld. Bij de reorganisatie die we nu aan het doorlopen zijn is mijn functie komen te vervallen. Dat
betekende dat ik op zoek moest naar een nieuwe functie. Dit is het wijkagentschap geworden binnen het Basis
Team Venlo-Beesel in de wijk Venlo-Zuid.
Jan Rijniers. Sinds 1980 ben ik werkzaam bij de politie. Ik ben begonnen bij de Rijkspolitie, groep Horst, post
Grubbenvorst. Vanaf 1994 werden de gemeentepolitie en Rijkspolitie opgeheven en werden wij ‘ondergebracht’
bij de Regiopolitie. Mijn standplaats werd toen Arcen/Lomm/Velden en Venlo-Oost. In 2013 werd er begonnen
met het ‘vormen’ van de Nationale Politie. Op dit moment maken wij deel uit van het District Limburg en het Basis
Team Venlo-Beesel.
In mijn tijd bij de politie ben ik hoofdzakelijk op straat werkzaam geweest. Natuurlijk heb ik ook in diverse grotere
recherchezaken meegedraaid, maar mijn ‘hart’ lag toch op straat, het contact met mensen. Verder ben ik een
aantal jaren werkzaam geweest als coördinator bij het Straatteam (drugsteam). Sinds 2010 was ik als wijkagent
werkzaam in Arcen, Lomm en Velden.
Wij zijn te bereiken via wijkagent-Venlo-Zuid@limburg-noord.politie.nl, via Facebook: Wijkteam Politie Venlo
Centrum-Zuid#PVB en via 0900-8844.

BEWONERSONDERSTEUNER
Mijn naam is Stephan Bogdanski en ik ben sinds juli 2017 werkzaam als bewonersondersteuner in Venlo-Zuid.
Wat kan bewonersondersteuning voor jou betekenen? Wil jij iets doen in jouw buurt? Wil je
jouw buurt veiliger of mooier maken? Wil je een straatfeest organiseren, een speeltuintje
opknappen of zwerfafval opruimen? Mis je een ontmoetingsplek in jouw buurt of wil je iets doen in jouw buurthuis? Zoek je sociale contacten of wil je je als vrijwilliger inzetten voor een ander? Heb je een goed idee, maar
weet je niet hoe je anderen daarbij kunt betrekken? Wil je samen met buurtbewoners in gesprek over de toekomst van jouw eigen buurt of wijk?
Dan kan bewonersondersteuning mogelijk iets voor jou betekenen. Bewonersondersteuners ondersteunen
bewoners en bewonersgroepen in hun eigen buurt, wijk of dorp. Bewonersondersteuners denken met jou mee
hoe de saamhorigheid in jouw buurt kan worden vergroot en zij proberen contacten tussen mensen te versterken.
Wat vind ik het leukste aan de buurt?
De veelzijdigheid aan initiatieven die ontplooid worden in de wijk Venlo-Zuid door de vele vrijwilligers die er actief
zijn! Deze mensen zijn met volle overgave en passie aan de slag met hun eigen talenten!
Contactgegevens: tel.06-41458901, email stephan@assistjeugdwerk.nl

WIJKKRANT
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PUZZEL

ARRESLEE

ONTDOOIEN

VRIESKOU

CHOCOLADEMELK

SCHAATSEN

WANTEN

DECEMBER

SNEEUWPOP

WINTERJAS

ERWTENSOEP

STUIFSNEEUW

WINTERSPORT

GLADHEID

VRIEZEN

Los de puzzel op en zet alle woorden op de juiste plaats, stuur de winterse oplossing in vóór 10 maart 2018 en
maak kans op een van de 3 cadeaubonnen ter waarde van €10. Oplossingen naar redactievenlozuid@hotmail.
com of via het redactieadres; Anne Frankstraat 33, 5912HC, Venlo.

PRIJSWinnaars
In de vorige wijkkrant stond een tekening die de jeugd uit de wijk mooi kon inkleuren en opsturen naar de
redactie. We hebben vier inzendingen gekregen en we vinden die allemaal een prijs waard. Deze keer dus
vier prijswinnaars! Het zijn Isa (9 jaar), Shevaliny (6 jaar), Ninthe (5 jaar) en Noud (4 jaar).

WIJKKRANT

Venlo-Zuid
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BOUW MOSKEE NADERT VOLTOOIING
De bouw van de moskee aan de Hagerhofweg in Venlo-Zuid nadert zijn voltooiing. De officiële opening zal
nog enkele maanden op zich moeten laten wachten. Het bestuur van de moskee is er veel aan gelegen een
goede relatie met de bewoners van Venlo-Zuid te bevorderen en in stand te houden. Zo kunnen de daartoe
bestemde ruimtes te zijner tijd gebruikt worden voor vergaderingen en activiteiten van en voor de wijk. In de
wijkkrant van april a.s. wordt de openingsdatum bekendgemaakt en zal er meer uitgebreid worden ingegaan
op de activiteiten die rondom deze gebeurtenis worden georganiseerd.

OVERWINTEREN
Nu de winter zijn intrede heeft gedaan, of zelfs nog eerder toen de herfst kwam, kozen sommigen van ons om
naar een zonnig, zuidelijk en warm land te gaan om daar te overwinteren. Als de winter dan hier over/voorbij is,
kiest men uiteindelijk toch weer voor ‘my home is my castle’ en wordt naar het thuisland (Venlo-Zuid!) teruggegaan. Echter, met vier seizoenen voor ons is het fijn om van elk jaargetijde te mogen genieten.
Twee dagpauwoogvlinders hadden op tijd de zolder opgezocht en kozen om daar te overwinteren. Ze hingen
roerloos aan de houten balken. Om te voorkomen dat ze gestoord werden en dan weg zouden vliegen ging ik ze
zo veel mogelijk uit de weg. Ze verliezen namelijk veel energie als ze een andere plek moeten opzoeken en kunnen dan dood gaan. Het is opmerkelijk dat ze een temperatuur van -21 (!) graden kunnen verdragen. Kom daar
bij de mens maar eens om.
Wij klagen vaker over het weer, maar ik zeg dan steevast: “Dat krijgen we nog gratis!”
MaXi

Kom je schilderen in de Zuidpilaar?
Sinds jaren zijn er in het Huis van de Wijk, de Zuidpilaar, twee schildersgroepen die gebruik maken van het
atelier. Er is een groep actief op de dinsdagmorgen, en een groep op de donderdagmorgen. Nu is de donderdagmorgengroep op zoek naar versterking!
Vind je het leuk om op een gezellige manier jouw eigen
kunst te maken? Sluit je dan aan. Je bepaalt zelf waar je
graag mee werkt. Dit kan zijn: olie- of acrylverf, houtskool, potloden, pastelkrijt, aquarelverf enz. De overige
materialen zoals penselen, doeken, papier en penselen
neem je uiteraard ook zelf mee. Er is geen schilderleraar
of lerares aanwezig maar de overige leden van de groep
willen je graag helpen met tips en adviezen. Maar wellicht sluit er iemand aan die anderen wat tips en trucjes
kan leren!
Heb je interesse of wil je eerst even een kijkje nemen? Je
bent welkom elke donderdagmorgen tussen 09:00 en
12:00 uur in de Zuidpilaar, Reigerstraat 2 Venlo. Deelname is gratis. Koffie/thee is 1 euro per consumptie.

WIJKKRANT

Venlo-Zuid
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Bewonersnetwerk Venlo-Zuid
Wie zijn we en hoe werken we? Welnu, iedere bewoner en werkende in/uit Venlo-Zuid kan deel uitmaken van dat netwerk, als hij of zij dat wilt.
Binnen dat netwerk kunnen alle voor Venlo-Zuid relevante zaken besproken worden die te maken hebben
met de leefbaarheid in de wijk. We gaan niet op de stoel
van het college van B&W of de gemeenteraad zitten. We
proberen wellicht vooraf mee te praten over besluiten
die van invloed zijn binnen onze wijk.
Doet zich iets voor wat aandacht nodig heeft, dan is die
straat/buurt zelf aan zet. Binnen het netwerk kan gekeken worden naar mensen die kunnen en willen ondersteunen, maar het zal niet zo zijn dat een probleem wordt
opgeworpen en dat dan voor de buurt/straat opgelost
wordt. Die buurt/straat zal zelf actief mee moeten helpen. De zogenaamde wederkerigheid. Wij doen iets,
maar dan alleen als u ook iets doet.
Zeker viermaal per jaar houden we een plenaire vergadering. Daarin worden alle actuele zaken besproken of via
de Stand van Zaken (Stavaza) bekendgemaakt. In die vergadering worden ook vaker presentaties gehouden van
projecten die voor een groter deel van de wijk van invloed kunnen zijn. Natuurlijk is er altijd een rondvraag en kan
er voor een vergadering een agendapunt voorgesteld worden.
Buurt Bestuurt, dat is een manier van aanpakken van een samenspel van problemen in een buurt/straat. Als het
netwerk ervoor kiest om iets op die manier aan te pakken, dan concentreren bewoners en betrokken ambtenaren
zich om dit via een intensieve aanpak, binnen niet al te lange termijn tot verbetering te brengen. Het netwerk kan
op enig moment hooguit drie-vier zaken per jaar op die manier aanpakken. Dat sluit niet uit dat het netwerk op
een andere manier met veel meer projecten bezig is.
De beste manier om de werkwijze van ons netwerk te beproeven is om er zelf aan deel te nemen. Het hoeft niet
veel tijd te kosten. De plenaire vergaderingen zijn tussen 19:00 en 21:00 uur en de tijdsinvestering van een werkgroep vult men zelf in. Soms kost dat wat meer tijd, maar vaker is ook dat beperkt tot enkele uurtjes in de maand.
U bepaalt zelf hoe ver u met uw inspanning kunt gaan.
De werkgroepen e.d. binnen het netwerk werken op zelfstandige basis, ze maken hun eigen afspraken e.d. Wel
hebben we afgesproken dat we elkaar goed op de hoogte houden van zaken die er spelen en dat bij besluiten die
in grotere delen van de wijk hun invloed hebben, dit plenair voorgelegd zal worden.

www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl
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MamaCafé Venlo
Sinds 9 oktober 2014 heeft Venlo een MamaCafé. Het MamaCafé is een ontmoetingsplek waar mama’s
(maar ook vaders en andere opvoeders) een keer in de 4 weken samen kunnen komen om, onder het
genot van een kopje koffie of thee, ervaringen te delen terwijl de kinderen spelen.
Ik wilde een vrijblijvende en laagdrempelige ontmoetingsplek voor ouders starten om meer en vooral een diverse
groep ouders samen te brengen. Door samen, ongedwongen en respectvol, ervaringen te delen en te praten
kunnen we, onbewust, van elkaar leren en elkaar steunen. Maar het samenkomen is ook bedoeld om samen te
kunnen lachen om de leuke situaties die het ouderschap met zich meebrengt.
Van oudsher was het al zo dat moeders samenkwamen, hun kinderen speelden terwijl zij kletsten en bijv. de was
deden. De mannen waren immers op jacht of werkten op het land. Nuttige tips werden van vrouw tot vrouw en van
generatie op generatie gedeeld. En juist dat laatste komt steeds minder vaak voor. Er is niets voor niets een Afrikaans gezegde dat luidt: ”It takes a village to raise a child”. Samen staan we écht sterker, en zeg nu zelf; het is toch
best wel eens fijn om te horen dat je niet de enige bent met een niet slapende uk of peuter/puber met driftbuien!
Ik hoop dat ouders zich vrij voelen om te komen. Het maakt niet uit hoeveel kinderen je hebt, of dat je nog zwanger bent, of je fles of borst geeft, arm bent of rijk en welk geloof je hebt. Het MamaCafé is voor alle ouders/
opvoeders! Daarom is er ook gekozen om het MamaCafé vrij van entree te houden. Het MamaCafé is elke 1e
woensdag van de maand.
Waar?
Huis van de Wijk Venlo Zuid,
Zuidpilaar, Reigerstraat 2, 5912
XN, Venlo.
Wanneer?
Elke 1e woensdag van de
maand (met uitzondering van
feestdagen, zie onze facebookpagina voor afwijkende
data).
Tijd?
Open inloop vanaf 10:00 uur
tot 12:00 uur.
Noot van de redactie: op 13
december heeft MamaCafé
Venlo van de werkgroep Sint
Maarten Venlo-Zuid een bijdrage ontvangen van €300,-.
Dat was de opbrengst van de
jaarlijkse oliebollenverkoop in
de wijk. Die werkgroep besteedt de opbrengst altijd voor
een kinderdoel.
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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.
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
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• Heroïnespuiten
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• Gladheidbestrijding
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• 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

Wijkagenten Venlo-Zuid 0900-8844
e-mail Wijkagent-Venlo-Zuid@Limburg-Noord.politie.nl
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?

Fotobewerking
Mieke Theunissen

Realisatie
Drukkerij Vijgenboom

Wijkgericht werken 14 077
Politie 0900-8844

Fotografie
Jack Driessen
Rino van Bergen

Redactieadres
Anne Frankstraat 33,
5912 HC Venlo
Telefoon 077-354 07 45
E-mail:
redactievenlozuid@hotmail.com

Parkeerbeheer (algemeen) 14 077
Stadswacht Venlo 14 077

Redactie
Jack Driessen
Ted Merkus
Roger Spitz
Mieke Theunissen
Rena Wilske

De volgende uitgave verschijnt
begin april 2018.
Inzenden van kopij voor dat
nummer vóór 10 maart
naar het redactieadres:
Anne Frankstraat 33,
5912 HC Venlo
E-mail:
redactievenlozuid@hotmail.com

Voor meldingen over aangevraagde vergunningen en/of ontheffingen e.d.
verwijzen wij u naar https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_
eenvoudig_zoeken
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.

