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Geachte bewoners
drie maanden geleden, op 30 maart kwam na
vier jaar weer een Wijkkrant Venlo-Zuid uit. Oh
ja, zult u misschien zeggen, nooit gezien. Nu
dat kan. Zo’n week, tien dagen na die datum
begonnen bij ons de klachten over het niet
bezorgen van de Wijkkrant binnen te komen.
Hoe kan dat nu zult u zeggen, klagen over iets
wat je niet weet dat je het had moeten krijgen.
Men zag bij buren, familie of kennissen dat er
een Wijkkrant was verschenen en daarover
werd blijkbaar gepraat. Die eerste uitgave
werd blij verwelkomt. Eindelijk weer een informatie voor u en nu kreeg u zelf het niet!
Het bezorgen van die eerste uitgave werd verzorgd door een professioneel bedrijf, maar in
grote delen van de wijk zijn er helaas geen Wijkkranten bezorgd door allerlei oorzaken. Nu, dat
was natuurlijk reden om te klagen en verder niet
meer met dat bedrijf in zee te gaan, want een
oplossing kon er niet geboden worden.
Als redactie hebben we natuurlijk meteen uitgekeken naar een goede vervanging. We zijn
gaan informeren bij VG De Kwas, die hebben
in het verleden ook al een hele tijd naar tevredenheid de Wijkkrant door de wijk verspreid.
VG De Kwas, een in onze wijk actieve vereniging met leden die ook voornamelijk uit de
wijk komen. Voor de bezorgers van de Wijkkrant dus bekend terrein.
Wij hopen natuurlijk dat u deze wijkkrant
in goede orde ontvangt, zodat u niet meer
afhankelijk bent van het toevallig zien van
deze uitgave. Van de vorige uitgave hebben wij voor geïnteresseerden nog zo’n 200
exemplaren beschikbaar. Even een mailtje
naar redactievenlozuid@hotmail.com met uw
adres en wij bezorgen er nog een, zolang de
voorraad strekt.
Lees verder op pag. 2 >>>
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In deze uitgave vindt u weer veel nieuwtjes uit en
over het bewonersnetwerk en de actieve werkgroepen. Veel leesplezier daarbij.
Mocht u zelf een idee of probleem willen aandragen dat via het netwerk kan worden aangepakt,
dan kan dat natuurlijk altijd in onze volgende vergadering op 3 september. Deze keer zijn we wel-

kom bij moskee Al Houda aan de Tegelseweg 65
om 19:00 uur. Laat u het wel graag even weten via
bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com als u
komt en spreektijd wenst en ook graag het onderwerp waarover u wilt spreken.

Venlo-zuid-schoon
Venlo-Zuid-Schoon, dat is de naam van de werkgroep die al sinds januari 2013 ijvert voor een schoner
Venlo-Zuid. In 2013 werden twee actiemorgens gehouden met respectievelijk 7 en niet minder dan 25
deelnemers. Ook werd contact gezocht met de diverse in de wijk actieve partners als OBS De Koperwiek en BS De Zuidstroom en VSO Wildveld. Ook college den Hulster en Gilde-opleidingen werd
benaderd net als het Domushuis en de woningstichtingen. Met deze en andere partners werd overlegd of het mogelijk was om een stukje wijk te adopteren om periodiek te ontdoen van zwerfafval. Dat
lukte met wisselend resultaat, maar de samenwerking wordt steeds beter.
Op zaterdag 30 maart is, aansluitend bij de landelijke schoonmaakdag, een opruimactie georganiseerd waaraan maar liefst 50 personen meededen. Om half tien werd verzameld bij de Zuidpilaar en
gestart met een lekkere kop koffie of thee en een lekker stukje vlaai. Ook werd iedereen welkom geheten
door onze voorzitter, dhr. Ed Bastiaans en nog uitleg
gegeven over de bedoeling van de morgen. Na ingedeeld te zijn in groepjes van ongeveer 5 mensen trokken 9 groepen de wijk in om “hun” stukje van de wijk
op te ruimen.
Wat opviel was dat het al een stuk schoner was als bij
vorige opruimacties. Blijkbaar hadden door heel de
wijk al enkele bewoners het initiatief genomen om
rondom hun woning al een stukje van hun buurt te
adopteren. Dat is precies wat wij nastreven. Als elke bewoner wat zwerfafval in zijn of haar directe
omgeving opruimt dan scheelt dat al enorm en is Venlo-Zuid echt schoner. Tegen twaalven werd weer
verzameld in de Zuidpilaar en werd ook het resultaat verzameld. In totaal werden maar liefst vijf aanhangwagentjes zwerfvuil opgeruimd in de wijk.
Na het maken van de “verplichte” groepsfoto werd besloten met een lekkere lunch van broodjes met
beleg. Dit onder het napraten van alle hulptroepen die de werkgroep had gekregen. Een heel
gemengde groep mensen van kinderen, scholieren en bewoners uit de wijk, die heel fijn met elkaar
hebben gewerkt, ook al hadden ze elkaar nog niet eerder ontmoet. “De volgende keer doe ik weer
mee! Hartstikke gezellig!”, zo hoorden we wel enkele keren.
Nu, die volgende keer komt er aan, op zaterdag 20 september 2014 houden we weer een opruimactie
in onze wijk waarvoor we weer hulp vragen. Meld u aan via bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com
met naam, adres en telefoonnummer.
Als werkgroep blijven we doorgaan met het realiseren van een schonere wijk, samen met onze partners, die we steeds nauwer bij ons willen betrekken.
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Aanbesteding Basisschool de Zuidstroom
De bouwontwikkelingen voor basisschool de
Zuidstroom zitten sinds begin mei in de aanbestedingsfase. De ontwerpen en andere specificaties
waren ruim voldoende gereed om de markt op te
gaan. Mede dankzij enkele leerkrachten en de collega’s van Spring Kinderopvang is er een tekening/
plattegrond ontwikkeld die past bij de school. De
nieuwe school aan de Pastoor Op Heijstraat 26
wordt een Integraal Kind Centrum (IKC). Op deze
plek bieden we voor kinderen van nul tot dertien
jaar een compleet programma aan. Uw kind kan in
dit gebouw gebruik maken van Kinderopvang (in
alle vormen), Buitenschoolse opvang & onderwijs
(Peuterspeelzaal en Basisonderwijs).
De planning is globaal bekend. Het ziet ernaar uit dat tussen oktober 2014 en november 2015 de werkzaamheden te zien zullen zijn op de Pastoor Op Heijstraat. De gunning aan de bouwende partij zal na
twee rondes bekend worden gemaakt. Na de eerste ronde gaat een kleine groep van mogelijk bouwende partijen verder. Zij leveren een uitgewerkt plan in om in aanmerking te komen voor de bouw. Dit
zal door een onafhankelijke commissie worden getoetst, waarna de gunning aan de winnende partij
zal worden gemeld. Zij kunnen dan aan de slag. Op 1 januari 2016 hopen wij de deuren van het nieuwe
gebouw, IKC de ZUIDSTROOM te openen. In de school komt naast Kinderopvang en onderwijs ook
een bibliotheek. Verder kunnen andere participanten uit de wijk ook van het gebouw gebruik maken.
Wij willen samen met de buurt blijven samenwerken voor een goede wijkontwikkeling.
Tot slot willen we u laten weten dat we duurzaam gaan bouwen. In het gebouw willen we gebruik
maken van energiezuinige materialen en technieken die niet of nauwelijks schade brengen aan de
omgeving. We willen de kinderen in het gebouw laten leren van het gebouw. Kinderen moeten ervaren
dat je door middel van bijvoorbeeld zonne-energie je heel goedkoop elektriciteit voor je eigen school
kunt winnen. In een volgend artikel gaan we dieper in op het duurzaam bouwen.

OPLOSSING PUZZEL
De oplossing van de puzzel in de vorige wijkkrant, van maart, is;
Goudvink – Brandweerman – Regenmantel - Tafeltennis
Stokroos – Suzuki – Mercurius – Sperziebonen - Aardvarken
VENLOZUID
We ontvingen tien juiste inzendingen. De winnaars van de VVV-bonnen ter waarde van €10,hebben inmiddels bericht ontvangen. Het zijn: Milly Smits, JMTM Martens en H.Westra.
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WIJKTEAMSPREEKUUR
Om meer service te bieden aan de inwoners van Venlo-Zuid is er sinds januari 2011 een wijkteamspreekuur. Het team wil daarmee op een efficiëntere wijze samenwerken en de verbondenheid van de bewoners met hun wijk stimuleren waardoor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk kan worden vergroot.
Het wijkteam bestaat uit: de opbouwwerker van Wel.Kom, de buurtbeheerder en buurtcoördinator van
WoonWenz, de wijkagenten Politie Venlo-Zuid en de stadsdeelmanager van de gemeente Venlo sluit hier
bij gelegenheid ook bij aan. Tijdens het wijkteamspreekuur kunnen inwoners van Venlo-Zuid terecht voor
meldingen, klachten, vragen, aandachtspunten en dergelijke meer. Het wijkspreekuur is wekelijks op
donderdag van 11.00 uur tot 14.00 uur, locatie Zuidpilaar, Reigerstraat 2, Venlo-Zuid.
U wordt steeds te woord gestaan door een van de wijkteamleden. Als u privé met de politie wilt spreken
kan dat ook in dit gebouw. Het is mogelijk dat we tijdens het
wijkspreekuur ergens een bezoek in de wijk afleggen. Indien dit
zo is worden we gebeld, en komen we terug naar de Zuidpilaar,
zodat we u toch te woord kunnen staan. Ook is het mogelijk dat
er dan met u een afspraak wordt gemaakt en nemen we op een
ander tijdstip contact met u op. Naast de partners van het wijkteam is het zo dat er ook korte lijntjes zijn naar bijvoorbeeld
Antares en de voorzitter van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid.
Daarnaast zij vermeld, dat wij als politie veel meldingen krijgen
waarvan de afhandeling feitelijk tot het takenpakket van de
gemeente Venlo behoort. Voorbeelden van meldingen, die in het
takenpakket van de gemeente Venlo thuishoren, zijn bijvoorbeeld: gevonden voorwerpen waaronder mede wordt verstaan gevonden/achtergelaten fietsen, overlast
door zwerfvuil, klachten over hondenpoep, "losliggende stoeptegels" en overlast veroorzakende jeugd.
Deze lijst is niet uitputtend, maar meer info kunt u hierover lezen op de site van de gemeente Venlo.
(www.Venlo.nl). Zie ook de laatste pagina van deze Wijkkrant.
De wijkagenten kunt u ook op verschillende manieren bereiken: internetwebsite www.politie.nl , voer de
postcode in waar dat gevraagd wordt en dan komt u bij de wijkagenten van Venlo-Zuid. Daar is dan ook
de mogelijkheid om de wijkagent een mail te sturen. Het kan ook rechtstreeks wijkagent-venlo-zuid@
limburg-noord.politie.nl via Facebook: wijkagent-Venlo-Zuid. Ook via Facebook is het mogelijk om de
wijkagent een privéberichtje te sturen. Verder via 0900-8844, vraag dan naar de wijkagent Venlo-Zuid of
vraag een terugbelberichtje naar ons te sturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
We maken tevens gebruik van de gelegenheid om ons aan u voor te stellen: Hans Moors, wijkagent
Venlo-Zuid sinds 2007, rechts op de foto en Dré Janssen, wijkagent Venlo-Zuid sinds 2011, links op de
foto. Beiden hebben we ruim 35 jaar politie-ervaring opgedaan in de diverse geledingen van de politie
organisatie. Wij hebben beiden nu nóg als uitvalsbasis het politiebureau in Steyl, Maasstraat 2. Naar
verwachting zal eind dit jaar het politiebureau aan de Rijnbeekstraat 1 te Venlo onze uitvalsbasis worden.
In die baan vormen wij een verbinding met vele andere partners, zowel binnen als buiten de politieorganisatie. Binnen de politie-organisatie werken we samen met jeugd-, zeden-, vreemdelingen-,
drugs-, milieu- en verkeersafdelingen. Partners buiten de politie, waarmee we samenwerken, zijn o.a.:
Gemeente Venlo, buurtbemiddeling, woningcorporaties, Wel.Kom, bureau Jeugdzorg, het Veiligheidshuis, Justitie, onderwijsinstellingen, het VieCuri inclusief het Regionaal Centrum Geestelijke gezondheidszorg. En daarnaast hebben we vele contacten in de wijk zoals met de deelnemers aan het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid, waarvan wij ook deel uitmaken.
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Turkse moskee
Op de valreep van het verschijnen van deze wijkkrant willen we u nog kort even informeren over de plannen rondom de moskee op de Hagerhofweg. De gemeente heeft op dinsdag 10 juni j.l. het besluit genomen om de grond naast sporthal Ruben Kogeldans te verkopen aan het moskeebestuur. Dit is de eerste
stap in het proces om een Turkse moskee te realiseren. Dit besluit houdt in dat het moskeebestuur aan
de slag kan met de aanvraag van de omgevingsvergunning. Ook zal een aanvang worden gemaakt met
de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan. Het bestuur van de moskee kan in de tussentijd
fondsen gaan werven voor het realiseren van de moskee, aangezien de bouw volledig op eigen kosten
dient te gebeuren. Een eerste impressie van de nieuwe moskee is afgebeeld.
Tijdens de informatieavond
op 16 juni j.l. is afgesproken
dat bewoners periodiek op
de hoogte worden gehouden
van de voortgang. Ook wordt
er samen met Bewonersnetwerk Venlo-Zuid de mogelijkheden tot het vormen van
een klankbordgroep bekeken.
Over het volledige proces, de
klankbordgroep en andere
relevante zaken worden de
omwonenden geïnformeerd
via een nieuwsbrief. Deze zal
periodiek verschijnen in de
directe omgeving.
Wilt u deze nieuwsbrief (ook)
digitaal ontvangen? Meld u
dan even aan via t.ververs@
venlo.nl.

KEN JE WIJK
Deze foto is ergens in Venlo-Zuid
genomen. Het is een heel klein
stukje van iets, een plek, een ding,
een gebouw, in de wijk. Het is vanaf
de openbare weg te zien! Wie herkent het? Onder de juiste inzendingen verloten wij twee cadeaubonnen van €10,-. Oplossingen naar:
redactievenlozuid@hotmail.com
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Buurtmoestuin Venlo-Zuid
Op donderdagavond 12 juni kwamen 20 buurtbewoners bij elkaar in ‘t Hagerweike om de mogelijke
oprichting van een buurtmoestuin te bespreken. Initiatiefneemster Leanne van Diggelen presenteerde 4 locaties in Venlo-Zuid, die uit een gesprek met de gemeente naar voren kwamen als mogelijke plek. Eerst werd met elkaar besproken over wat een buurtmoestuin is en wat het verschil is met
een volkstuin. Een buurtmoestuin is echt iets gemeenschappelijks, van en door de buurt kun je zeggen. Wel is het mogelijk ook je eigen stukje moestuin te onderhouden.
Vervolgens werd besproken
waar een buurtmoestuin aan
moet voldoen, wat de wensen zijn. Daaruit kwamen
zaken naar voren als water,
schone grond, een berging
met gereedschap, maar ook
dat er sociale controle moet
zijn en dat het centraal gelegen is. Ook dat er toch wel
een groep van 10 mensen
actief aan de buurtmoestuin
verbonden moet zijn.
Om een keuze te kunnen
maken zijn de 4 locaties met
hun voor- en nadelen uitgebreid besproken. De locaties
zijn: het terrein van M&M aan
het begin van de Sloterbeekstraat, een stuk grond van de gemeente aan de Keverstraat, het speelterrein achter de Plevierstraat/ Flamingostraat en het grasveld aan de Parelduikerstraat/Zwanenstraat. De eerste voorkeur
is het grasveld geworden aan de Parelduikerstraat en op de tweede plaats kwam de speelplek aan
de Plevierstraat.
Op OBS De Koperwiek heeft groep 8 een brugklasles gekregen over de buurtmoestuin. Een van de
opdrachten was het verzinnen van een logo en een naam. De aanwezigen op 12 juni hebben ook
hieruit een voorkeur aangewezen. De leukste naam is: MoesTuin Venlo-Zuid en er zijn logo’s uitgekozen om verder te gebruiken. Een werkgroep is gevormd die met de voorkeuren aan de slag gaat.
De eerste stap is het gesprek met de gemeente. Welke afspraken wil de gemeente maken en kan het
buurtmoestuininitiatief hiermee verder.
Op 28 augustus is een volgende bijeenkomst om 19.30 u in ‘t Hagerweike. Dan worden de resultaten
van de werkgroep met de belangstellenden voor de buurtmoestuin besproken. Het is de bedoeling
om daarna aan de slag te gaan, maar het zaai- en oogstseizoen is eigenlijk nu aan de gang. Als
afsluiting hebben de deelnemers alvast een zakje zaad mee naar huis gekregen. Thuis kan dan al in
een pot de eerste groenten en fruit gekweekt worden om later in de buurtmoestuin uit te zetten.
Nieuwe belangstellenden kunnen zich altijd melden bij bmtvenlozuid@venlogroengewoondoen.nl
Kijk ook eens op de website www.venlogroengewoondoen.nl naar de voorbeelden in Venlo-Oost en
Venlo-Noord.
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Venlo-Zuid presenteert zich
Het “Huis van de Wijk” bestaat onder andere uit de Zuidpilaar, “de Zwanehaof”, “de Zuidhoek” en
verzorgingshuis “Sinselhof”. Daarnaast is het de thuisbasis van aan aantal wijkgerichte dienstverleningen zoals het Sociale wijkteam. Buiten de muren participeert Het Huis van de Wijk met het
Bewonersnetwerk Venlo-Zuid, dat tal van projecten herbergt zoals de Burenhulpdiensten, VenloZuid-Schoon en nog veel meer. In het Huis van de Wijk komen we naar elkaar toe! De afgelopen
jaren hebben verenigingen, scholen, winkeliers en vele wijkbewoners Venlo-Zuid in de lift gezet.
Chapeau!
Kom en maak kennis met
wat uw wijk te bieden heeft.
Op zaterdag 13 september
2014 zet het Huis van de
Wijk alle deuren open. U
kunt deze dag kennis maken
met al hetgeen uw wijk te
bieden heeft. De wijk is er
voor iedereen en dat willen
wij 13 september laten zien.
Er zijn workshops en presentaties, daarnaast is er
muziek en dans. Bovendien
zijn er rondleidingen en tal
van boeiende activiteiten op
gebied van ontspanning en
creativiteit. Aandacht voor
zorg en gezondheid horen er
ook bij. Naast een uitnodigende sfeer kunt u genieten van bijzondere hapjes en drankjes.
Een dag die voorziet in alle kleuren van het leven.
Tot ziens in het “Huis van de Wijk” Venlo-Zuid, op 13 september in de Reigerstraat van 11.00 uur tot
16.00 uur. Wilt u een bijdrage leveren of hebt u vragen, dan kunt u terecht bij: HYPERLINK "mailto:c.
engel@welkon.nu" c.engel@welkom.nu
Met vriendelijke groet, Heidi Bartels, namens het Huis van de Wijk Venlo-Zuid.
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HISTORIE BEATRIXPARK
POP-UP BEELDENPARK VENLO-ZUID
In Venlo-Zuid is een werkgroep actief om het
Beatrixpark aan de Ganzenstraat te ontwikkelen
tot een beeldenpark, waar kunstenaars hun werk
aan het publiek kunnen tonen. De kunstenaars
wordt ook gevraagd om kunstwerken te maken
die aansluiten bij het Beatrixpark en de vroegere
functie als begraafplaats. Ted Merkus heeft voor
de werkgroep een studie gedaan naar de achtergronden van kerkhoven en begraafplaatsen.
Deze informatie willen we graag met de wijk
delen. Daarnaast is de werkgroep geïnteresseerd
in wetenswaardigheden over de begraafplaats
aan de Ganzenstraat in Venlo-Zuid.

gen en pestepidemieën) werden de doden in
massagraven begraven.
Misdadigers kregen overigens geen plek in de
kerk: hun lijken werden vaak tentoongesteld op
het zogenaamde galgenveld buiten de stadspoorten.

OUDHEID, ROMEINEN EN CHRISTENDOM
Het graf waar de gestorven Neanderthalers in
begraven werden, was uiterst eenvoudig: een
ondergrondse kuil met daarop een zeer eenvoudige steen, paal of ander voorwerp. Hoogstwaarschijnlijk werden de leden van een gemeenschap
in een gezamenlijk graf begraven.
Enkele van deze grafheuvels zijn nog te zien in het
Jaomerdal in Venlo. In deze grafkamers zijn vaak
bijzettingen gevonden in de vorm van bekers
(voor voedsel), sieraden en andere persoonlijke
bezittingen. Dit lijkt te wijzen op een geloof in een
leven na de dood.
Als het Romeinse Rijk overgaat tot het christendom (eind 4e eeuw), wijzigen de begrafenisrituelen ingrijpend. Grafgiften worden verboden
(behalve bij kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders), net als lijkverbrandingen.
IN DE KERK
Er is een opvallende link tussen de ontstaansgeschiedenis van de kerkgebouwen zoals we die nu
kennen en de wijze van begraven. Toen in de 4e
eeuw na Christus Europa gekerstend was, werd
bijna iedereen in de kerk begraven. Dit was over
het algemeen geen probleem: er waren kerken in
overvloed en de overledenen werden stapelsgewijs begraven. Het gevolg was dat de kerk altijd
een grote bouwput was met alle gevolgen van
dien: een enorme stank van al dan niet vergane
lijken en een bron van allerlei ziekten. In tijden van
massale sterfte (denk aan hongersnoden, oorlo-
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HET KERKHOF
Toen de kerken te vol werden met graven, de
stank niet meer te harden was (zelfs predikanten
flauwvielen van de stank), begon het begraven
van de overledenen in de ruimte rondom de kerk:
het kerkhof. Heel voorzichtig ging de kerk open,
zij het alleen voor begrafenissen. Het kerkhof was
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in eerste instantie bedoeld voor de armste laag
van de bevolking. De hogere sociale milieus bleven vasthouden aan een begrafenis in de kerk.
Er was een traditie van grafstenen met inscripties
ontstaan, die we nu nog terugvinden op zowel
kerkhoven als begraafplaatsen. Vooraanstaande
burgers kregen hun eigen steen boven het graf in
de kerk en later op het kerkhof.

19E EEUW, DE ROMANTIEK
In tijden van grote rampen waren zelfs kerkhoven
niet meer geschikt om de doden een plek te
geven. Er werd gekeken naar een andere mogelijkheid en plaatsen waar de doden hun laatste
rustplaats konden krijgen.
In de Franse tijd werd een eerste poging gedaan
om de kerkhoven te verplaatsen naar een plek
buiten de stad. Ruimtegebrek, hygiëne en veranderende religieuze opvattingen lagen hieraan ten
grondslag. De kerkhoven waren vol (ondanks de
periodieke ontruimingen) en konden niet meer
uitgebreid worden. De stank op de kerkhoven
was niet uit te houden en onder invloed van de
Verlichting en de Romantiek werden de oude rituelen en tradities ter discussie gesteld.
In 1804 werd het begraven in kerken verboden,
in 1813 werd het verbod weer ingetrokken en in
1829 werd het verbod door koning Willem I weer
ingesteld. Er waren twee uitzonderingen: in
Amsterdam mocht nog tot 1869 in kerken begraven worden en de leden van het Koninklijk Huis
worden nog altijd in de Nieuwe Kerk in Delft bijgezet.
Door deze ontwikkeling ontstaat naast het woord
‘kerkhof’ dan ook het woord ‘begraafplaats’.
De begraafplaatsen waren een oase van rust: buiten de stad gelegen, groen als een stadspark, een
plek om het leven en de vergankelijkheid ervan te
overdenken.

Het kerkhof en de kerk, en later de begraafplaats,
waren asielplaatsen. Mensen die op de vlucht
waren voor gezagsdragers, mochten niet opgepakt worden indien ze zich in de kerk of op het
kerkhof bevonden. Dit gebruik was al bij de
Romeinen bekend.
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Wat betreft de rituelen van begraven veranderde
er niet veel: de aarde van de begraafplaatsen was
gewijde grond, de gedenkstenen en inscripties
bleven. En door de nieuwe ruimte kwam er meer
gelegenheid om grote monumentale (familie)graven te bouwen.
In de loop van de 20ste eeuw werden de begraafplaatsen steeds minder exclusief christelijk. Er
kwamen aparte sectoren voor andere geloofsgemeenschappen, zoals de moslims, joden en hindoes.
BETH CHAIM, HUIS DER LEVENDEN
Joodse begraafplaatsen verschillen op het eerste
gezicht niet veel van de christelijke begraafplaatsen, ondanks het grote verschil in het omgaan
met de dood en de doden.
Ook op Joodse begraafplaatsen treffen we stenen met inscripties aan. Vaak, maar zeker niet
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altijd, zijn dat staande stenen voor de overleden Duitse joden (Asjkenazim) en liggende stenen voor de
Spaans-Portugese joden (Sefarden).
De lichtjes, die we ook aantreffen in de christelijke begrafeniscultuur, zien we ook bij het joodse begrafenisritueel. Echter, waar de christenen de duivel proberen af te weren met licht, verwelkomt de jood
de ziel op zoek naar het lichaam met licht.
Joodse begraafplaatsen mogen niet ontruimd of veranderd worden. Dit heeft ook consequenties voor
het aanzien van een joodse begraafplaats. De christelijke begraafplaatsen waren parken met veel
bomen en groen, die onderhouden moest worden. Op de joodse begraafplaats treffen we geen bomen
of ander groen aan: het zou de graven kunnen aantasten en verwoesten, wat de rust van de doden niet
ten goede komt. Echter, natuurlijk groeiende gewassen worden ongemoeid gelaten.
OUDE BEGRAAFPLAATS VENLO
In Venlo was het reeds voor de Franse Tijd verboden om doden te begraven in de kerk. De kerkhoven,
al dan niet geïmproviseerd vanwege nijpend ruimtegebrek, voldeden niet meer.
In 1818 werd het besluit genomen om een nieuwe begraafplaats aan te leggen. De toenmalige Zwijnsberg (nu Broekhofpad, Ganzenstraat) was een geschikte plek: buiten de stad, in een bosachtige
omgeving met slechts 1 vervallen boerderij, het Hagerhof.
De heer Gallot kreeg de opdracht de begraafplaats aan te leggen. In het najaar van 1819 werd deze in
gebruik genomen. Al snel was de begraafplaats te klein en werd tot twee maal toe uitgebreid. Tot 1890
was het christelijk deel van de begraafplaats slechts voor katholieken bestemd, in 1890 werd er ruimte
gereserveerd voor protestanten.
In 1830 (sommige bronnen spreken van 1820) werd het joodse deel van de begraafplaats in gebruik
genomen en 40 jaar later gesloten. Momenteel liggen hier nog 8 graven met staande gedenkstenen. In
1880 werd een tweede begraafplaats opengesteld. Deze ligt aan de oostelijke kant. Tot begin 21ste
eeuw vonden hier joodse begrafenissen plaats.
In 1910 werd de christelijke begraafplaats gesloten: de nieuwe begraafplaats aan de Wylrehofweg was
in 1903 in gebruik genomen.
Het christelijk deel aan de Ganzenstraat werd niet meer onderhouden: de gedenkstenen, die de tand
des tijds niet hadden doorstaan, werden verwijderd. In 1973 werd besloten om de begraafplaats te
ontruimen, wat in 1974 plaats vond. Alleen de gedenksteen ter herinnering aan de familie Berger staat
er nog. De laatste inscriptie dateert van 1891.
Ted Merkus

OPROEP
Hebt u of uw familieleden interessante herinneringen of verhalen over deze begraafplaats
dan zouden wij die graag van u willen horen. We zoeken ook informatie over de zuil van Berger en over de reden waarom de blauwe verlichte buisobjecten in het park staan.
Stuur ons uw verhaal s.v.p. via info@brasko.demon.nl of bel voor een afspraak naar Roger
Spitz (077 - 352 04 23) of Mart Peters (077 – 352 40 01).
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Vernieuwing speelplek
Aan de Dr. Cuijpersstraat ligt sinds enkele jaren een
speelplek voor kleinere kinderen. Deze plek is er gekomen door een bewonersinitiatief en gerealiseerd met
behulp van gelden uit het SAM-fonds van de gemeente
Venlo.
Toch bleef er nog altijd een punt van onvrede. Een aantal
jongeren vond in de driehoek achter de bebouwing een
hangplek om de net aangeschafte wiet van de coffeeshop
te gebruiken. Bewoners, politie, woningstichting Woonwenz, opbouwwerk en gemeente hebben de wens om
deze hoek af te sluiten al een tijd geleden besproken en hebben nu de handen ineen geslagen.
Samen met VSO ’t Wildveld heeft men er een project van gemaakt. De scholieren hebben een
mooie poort vervaardigd en met de bestaande schutting samengevoegd. Nu is er geen schuilplekje
meer. Iedereen wordt bedankt voor de medewerking. Als nu het onkruid ook nog weggehaald wordt
is het speelplekje weer op en top.
Gerard Cornelissen

TRUUS DE MIER
Als je je ogen goed de kost geeft in de natuur kun je daarbij de meest
opmerkelijke dingen ontdekken. Grotere dieren zoals vogels, die zich
vooral in het voorjaar van hun beste kant laten zien/horen, worden vaak
door ons gespot en waarvan we genieten. Je hoeft echt niet met een loep
door je tuin te lopen om ook de kleine wezentjes en hun werkwijze te
bewonderen. Mieren behoren in de tuin en niet in iemands huis. Als dat
laatste het geval is, proberen we ze vaak met allerhande middeltjes naar
elders te dirigeren. Een zeer leuk voorval, wat tot nadenken stemt, is het
volgende. Een paar kolonies mieren heeft hun domicilie bij het terras, elk
jaar weer. Van mij mogen ze, mits ze de weg naar de keuken maar niet vinden! Voor een kier van het terras zat opeens “Truus de mier” met en piepklein stukje droog blad. Ze wilde zich door die kier naar binnen wurmen,
maar het lukte niet. Zelfs niet na een paar keer proberen. Het blaadje was
te breed van afmeting en gaf niet mee. Misschien was het wel de Wijkkrant Venlo-Zuid, in een summiere uitgave! Niet
getreurd, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, volgens “Truus”.
Wat ik toen te zien kreeg, toverde een glimlach bij mij tevoorschijn en ik
vond het jammer dit schouwspel slechts in mijn eentje te kunnen aanschouwen. Wat deed “Truus” vervolgens? Ze draaide zich om en ging
daarna achterwaarts de kier in! Hè, hè, gelukt! Dit voorval maakte mijn dag
goed en ik zie uit naar de volgende verrassing in de natuur.
MaXi
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Verenigingen in Venlo-Zuid
In een serie over verenigingen in Venlo-Zuid onderzoekt de redactie de binding tussen de vereniging en de wijk. In deze editie is
Kwiek Venlo aan de beurt.
Gesprek met John Lammen, jeugdcoördinator Kwiek Venlo.
We zitten op het terras van het clubgebouw aan de Albatrosstraat
9. Van hieruit heb je een mooi overzicht op de 4 velden en het
Cruijffcourt. De eerste vraag is: wie ben je? John Lammen is 58 jaar
en eigenlijk al 50 jaar lid van de vereniging. Hij woont al 30 jaar in de
IJsvogelstraat en heeft ook in Genooi gewoond. Voor de club heeft
hij gewerkt aan de nieuwbouw van het clubgebouw en nu is hij
vooral bezig met de jeugd. De club heeft een groot verloop onder
de jeugd gehad en gelukkig zijn er nu weer jeugdtrainers en leiders.
De jeugdcommissie heeft nu het aantal jeugdteams van 2 naar 7
gebracht. Op de vraag of de aanwas vooral vanuit de wijk komt, is
het antwoord dat de nieuwe leden overal vandaan komen, maar
zeker ook uit de wijk. Dat is gelukt door mensen veelal persoonlijk te benaderen.
Nieuwe start
Met het vorige bestuur klikte het niet meer en toen is er een crisisteam opgericht met de opdracht wat moet
er gebeuren om de club te redden. Er kwam een fusie met als doel de toekomst van de jeugd veilig te stellen. Er zijn folders gemaakt, naschoolse opvang voor de scholen in Venlo-Zuid met trainingen en spellen
georganiseerd. Nu wordt met de jeugd weer de Sinterklaas- en Paaseierenactiviteiten gedaan. Gelukkig is
de relatie met College Den Hulster goed gebleven. De school maakt vaak gebruik van de velden.
Wat kan de club voor de wijk betekenen?
De spelers en ook de ouders moeten zich thuis en veilig kunnen voelen. Daarom worden ook regels opgesteld om trainingen ook plezierig te maken. Een leuke sportleraar uit Venlo-Zuid werkt hier met de club
aan. De club moet blijven werken aan de binding met de leden, maar daarvoor zijn er vrijwilligers nodig.
Samenwerking met de basisscholen en college Den Hulster is een, maar ook wordt samenwerking
gezocht met de andere verenigingen in Venlo-Zuid, zoals De Meulewiekers, de vasteloavesverenigingen,
de Kwas en Boëte de Paort en Stella Duce. Mogelijk wordt er weer een survivalparcours uitgezet voor de
jeugd om vriendjes van de leden te verleiden en kennis te laten maken met de club. Ook is er samenwerking met Jan Linders. Graag wil de club zich openstellen voor activiteiten van andere verenigingen.

Logo
In de vorige Wijkkrant is een oproep gedaan om
een nieuw logo te bedenken dat in plaats moet
komen van het cirkelvormig plaatje van de OLVkerk die de voorpagina van de Wijkkrant 46 nummers lang heeft gesierd.
Nu, omdat die Wijkkrant op lang niet alle adressen terecht is gekomen hebben wij op dit
moment slechts één, wel heel mooi, ontwerp binnengekregen. Nu geloven wij dat we met deze
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herhaalde oproep meer artistieke personen kunnen aanspreken om ook nog hun inzending te
doen. Ook het al binnengekomen ontwerp dingt
mee naar uitverkiezing.
Uw ontwerp/idee zien wij met belangstelling
tegemoet en kunt u sturen naar het redactieadres; redactievenlozuid@hotmail.com of p/a
Anne Frankstraat 33, 5912HC, Venlo.
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Reconstructie Tegelseweg
Wat al jaren op de plank lag (echter in een verborgen kast) bij de gemeente Venlo, er zou een reconstructie van de Tegelseweg tussen de Roermondsestraat en de kruising bij het ziekenhuis VieCuri
plaatsvinden.
In juni 2013 werd door de gemeente een avond georganiseerd voor de bewoners om de plannen in te
zien, uit te leggen en vragen te beantwoorden. De opkomst was groot. Er werd flink gediscussieerd
over de uitvoering en inrichting. De conclusie was duidelijk: de gemeente zou haar plannen uitvoeren
zoals ze werden gepresenteerd. De inhoud: wegversmalling tussen Hamelstraat en Walstraat, parkeervakken, fietspaden op de rijbaan, veel groen en nieuwe straatverlichting. De eerste schop, c.q.
greep van de graafmachine t.a.v. de start van deze reconstructie, geschiedde begin september 2013.
De reconstructie zou in drie
fasen plaatsvinden. Dit om
bereikbaarheid te blijven bieden voor de omwonenden.
Omleidingsroutes werden
aangegeven en afsluitingen
werden aangebracht.
Deze voorzieningen werden
echter door iedereen en
zeker door fietsers genegeerd. Omwonenden hebben de gemeente en uitvoerende aannemer hierop
diverse malen gewezen.
Mensen, die hun deur uit wilden en voetgangers, waren
hun leven niet zeker. Dit tijdens het gehele proces.
In de eerste fase werd het stuk tussen de Hamelstraat en Walstraat aangepakt. Hierbij was de grootste
verandering de verplaatsing van het fietspad, hetgeen resulteert in een prachtig breed groengebied
voor de woningen. De kruisingen werden ongelijk t.o.v. de Tegelseweg, zodat er geen voorrangsborden en verkeerslichten meer nodig zijn. De eerste fase werd na 3 weken afgesloten, wat een snelle
voortgang betekende. In een redelijk snel tempo werd ook de tweede fase volbracht.
Wat al te zien is, is dat aan de huizenkant met even nummers (westzijde) de lantaarnpalen zijn weggehaald en niet meer herplaatst. De gemeente is overgestapt op LED-verlichting. Deze verlichtingsbron zou een betere lichtverdeling hebben t.o.v. de bestaande verlichting. Helaas blijkt dit in de praktijk een misvatting te zijn. De overbrugging naar de andere zijde van de straat is te groot. Hierdoor blijft
de ene zijde redelijk in het donker. De veiligheid wordt niet bevorderd. Dit in tegenstelling wat er in
diverse kranten door de gemeente wordt gepubliceerd. Tevens krijgt de gemeente een subsidie om
over te schakelen naar LED-verlichting. Waarom dan lantaarnpalen weghalen?
Een ander aspect voor wat betreft de bevordering van de veiligheid: in het wegdek zijn, op diverse
plaatsen, drempels aangelegd om de verkeerssnelheid te verminderen. Om de verkeersdoorstroming
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toch niet te hinderen, zijn alle verkeerslichten verwijderd. Dat wekte in eerste instantie weerstand op.
Zeker bij drukke oversteekplaatsen, zoals nabij het winkelcentrum Van Nijvenheimstraat en voor de
schoolgaande jeugd. Bij het ter perse gaan van dit verslag was er nog geen echte conclusie of dit
kruispunt een gevaar vormt voor overstekende fietsers en voetgangers.
Voor bewoners van het complex Crescendo is bij de kruising met de Hamelstraat wel een zebrapad
aangelegd. Een zeer positief initiatief van de gemeente.
In de derde fase was het verplaatsen van het fietspad een ware ingreep. Ook hier is alles goed verlopen. Een laag asfalt, voor fase 2 en 3, was in december 2013 een tussenstation. Door het verwachte
winterweer is de afwerking naar 2014 verplaatst.
In maart 2014 is men daadwerkelijk met de eindafwerking begonnen. Toplaag asfalt over de gehele
Tegelseweg met aan beide kanten een fietspadstrook. Groenvoorziening, struiken en bomen op vele
plaatsen. Deze aankleding geeft de Tegelseweg een waardig gezicht terug. De ouderen onder ons zullen zich de statige Tegelseweg van vroeger nog wel herinneren.
Chapeau voor de gemeente Venlo om aan de Tegelseweg weer een waardig aanzien te geven.
Kees Dijkmans
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Verkeer
In de vorige Wijkkrant heeft u een samenvatting kunnen lezen van de werkgroep verkeer tot en met
2013. Die werkgroep heeft zich beziggehouden met diverse verkeerszaken in de wijk. Variërend van te
hard rijden op enkele bekende plaatsen en onveilige oversteken op enkele plaatsen. Er werd zelf een
top vijf gemaakt die besproken is met de verantwoordelijke medewerker van de gemeente.
Nu, sinds de vergadering van februari, is er een nieuwe werkgroep verkeer actief, die zich vooral
bezighoudt met de veiligheid rondom de basisscholen in Venlo-Zuid. Om precies te zijn bij OBS de
Koperwiek, beide locaties, en bij de Pastoor Op Heijstraat; de locatie waar het nieuwe gebouw van
BS De Zuidstroom gaat komen.
In een volgende uitgave van deze krant zult u nadere uitkomsten van deze werkgroep ontvangen.

VenloZuid
OPROEP
Ter versterking van onze redactie zoeken wij nog twee enthousiaste redactieleden die een bijdrage
willen leveren aan volgende uitgaven van deze Wijkkrant.
Wij vragen mensen die leuke ideeën hebben voor originele stukken die over of Venlo-Zuid gaan.
Natuurlijk moeten ook zaken beschreven worden die binnen het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid
spelen en behandeld worden. U hoeft niet een professioneel schrijver te zijn, wij zijn dat ook niet.
Maar met elkaar proberen we steeds een lekker leesbare Wijkkrant te maken waarin nuttige informatie voor de bewoners van Venlo-Zuid staat of voor die mensen die hier actief zijn.
Wij bieden een gezellig team wat ongeveer een keer per maand bij elkaar komt om alles te bespreken en de kans om aan een goed gelezen Wijkkrant bij te dragen. Een goede ondersteuning is er
vanuit de gemeente en de professionals van de drukkerij.
Graag reageren naar redactievenlozuid@hotmail.com of naar Jack Driessen, 077-3540745.
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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?

Deze wijkkrant is een
uitgave van het
Bewonersnetwerk Venlo-Zuid
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Jack Driessen
Mieke Theunissen
Roger Spitz
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Redactieadres
Anne Frankstraat 33,
5912 HC Venlo
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De volgende uitgave verschijnt
na de zomer van 2014.
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