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Geachte bewoners

Voor u ligt een extra editie van de wijkkrant.
Waar hebben we dit aan te danken zult u zich
afvragen! U komt er snel genoeg achter, want
we nemen u mee in het Huis van de Wijk van
Venlo-Zuid. Dat is gelegen aan in o.a. de Zuidpilaar, Reigerstraat 2.
Wat is er al allemaal te doen in het Huis van de
Wijk? Het huis van de Wijk is een inlooppunt
voor iedereen in Venlo-Zuid, waar activiteiten
worden gehouden en kunnen worden ontwikkeld voor iedereen. Het deelnemen is één,
maar het opzetten of bedenken en uitvoeren
ervan zijn ook altijd wenselijk. Sommigen
komen wat halen en sommigen komen wat
brengen. Voor elkaar zorgen zoals het vroeger was, daar lijkt het op, maar dan met een
modern tintje.
Een goede balans is erg belangrijk tussen
deelnemers en initiatiefnemers/uitvoerders
van deze activiteiten. Er zijn verschillende
ruimten waar iedere activiteit tot zijn recht
kan komen. Het aantal vrijwilligers neemt nu
al gestaag toe en we zoeken zeker nog veel
meer actieve mensen die iets willen betekenen voor hun eigen buurt.
Misschien ben jij wel die beheerder voor het
gebouw, of wil je graag helpen als vrijwilliger
voor de dagvoorziening voor ouderen. Misschien zie je jezelf meer als bestuurder van de
stichting die het Huis van de Wijk gaat exploiteren!
Er is altijd wel wat te doen en vooral in deze
pioniersfase hebben we durf en enthousiasme
nodig. Kijk wat er nu al zoal wordt gedaan in
de Zuidpilaar en kom vooral eens binnenlopen voor een kopje koffie of thee en help mee
dit Huis van de Wijk te bouwen naar een thuis
voor Venlo-Zuid.
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HET HUIS VAN DE WIJK
Wat kunt u nu al allemaal doen in het Huis van
de Wijk? Een greep uit de activiteiten leest u in
deze editie.
Om de verbindingen te leggen met de verschillende buurtbewoners, professionals en organisaties heeft de gemeente Venlo een aantal kwartiermakers voor het Huis van de Wijk ingezet om een
start te maken en het Huis van de Wijk vorm te
geven en in te richten. Deze tijdelijke baan is
bedoeld om vanuit de fundering (de buurtbewoners zelf) de belangrijkste pijlers voor het Huis van
de Wijk op te zetten en verbindingen te leggen
tussen al deze belanghebbenden.
“Natuurlijk is dat pionieren en soms zoeken naar
kansen die er zijn, maar het doel om elkaar beter
te leren kennen en elkaars krachten in te zetten
waarbij iedereen kan en mag participeren is
geweldig”, zegt de kwartiermaker voor deze wijk,
Edwin Tusveld. “De angst dat een gemeenteambtenaar de zorg gaat inzetten is volledig
ongegrond. Natuurlijk leveren veranderingen
angstbeelden op. Wat gaat er gebeuren, hoe
gaat het geregeld worden, en wie gaat het
doen?” De gemeente krijgt verantwoordelijkheid,
maar heeft om zich heen professionals die dit
prima kunnen en willen doen. “De decentralisatie
zorgt ervoor dat de zaken dichter bij de mensen
geregeld kunnen gaan worden. Als het dichterbij
is kun je er ook meer invloed op uitoefenen,
natuurlijk is het verschuiven van deze verantwoordelijkheid niet zonder reden. We moeten
naar de toekomst kijken en ons realiseren dat er
een vergrijzende generatie aankomt, de gemiddelde leeftijd wordt steeds hoger en tevens
neemt het aantal ouderen toe. Zij willen in grotere
mate zelfstandig thuis kunnen en blijven wonen;
hier zijn soms aanpassingen voor nodig. Wie
moet anders straks het werk nog doen? Bijkomend voordeel is een van mijn belangrijkste
beweegredenen om deze soms zware taak op mij
te nemen. Betrokken en persoonlijk bouwen met
mensen die iets willen betekenen voor hun naasten is mijn streven.
De kwartiermaker van het Huis van de Wijk is ook
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betrokken bij de sociale wijkteams als begeleider.
Op deze wijze kom je ook nog eens regelmatig
praktijkvoorbeelden tegen waar we als leden van
de maatschappij tegenaan lopen. De kanteling
(de veranderingen in de zorg enz.) lijkt soms te
gaan over bezuinigingen, maar in de praktijk
komen er ook fantastische voorbeelden naar
boven waarin mensen zelf de regie nemen en
zelfs opbloeien om dat waar zij goed in zijn, te
delen met anderen.
Vanuit het Huis van de Wijk wordt informatie verstrekt en in deze extra wijkkrant wordt ook extra
informatie verstrekt.

Deze extra informatieverstrekking is wenselijk om
u als bewoner van deze wijk te informeren over de
lopende decentralisatie (niet meer centraal alles
regelen, maar meer door de mensen zelf) waarmee de overheid druk doende is. Kranten en
media staan bol van de ophanden zijnde veranderingen, waarbij veel informatie niet altijd duidelijk of zelfs onjuist wordt gedeeld, waardoor verwarring, onduidelijkheid of onrust kan ontstaan.
Niet alles zal in deze wijkkrant meteen duidelijk
worden gemaakt, maar het geeft een weg aan
hoe u in ieder geval wel aan de juiste informatie
kunt komen en ook wat uitleg over de basale inzet
en verandering: wat gebeurt er in Venlo-Zuid en
wat betekent het voor de mensen die in VenloZuid wonen en werken.
Wat is decentralisatie eigenlijk? De term decentralisatie wordt vooral gebruikt door overheden
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om aan te geven dat bevoegdheden minder centraal uitgevoerd gaan worden. Waar vroeger sommige taken door het rijk of de provincie gedaan
werden, zullen in de toekomst veel van die taken
door de gemeente geregeld of gedaan worden.
Voordelen zijn bijvoorbeeld: omdat in een grote
organisatie nooit alle beslissingen kunnen worden
overzien, komt de beslissingsbevoegdheid dichter bij de plek waar de gevolgen van die beslissing
merkbaar worden. Hierdoor kan ook sneller op
nieuwe ontwikkelingen worden ingespeeld.
Omdat het nu een taak is en de verantwoordelijkheid dichterbij komt te liggen, zijn mensen over
het algemeen veel meer gemotiveerd om zelfstandig en betrokken te handelen, je hebt er tenslotte zelf invloed op.
Natuurlijk zijn er ook gevaren; is er wel voldoende
kennis en bevoegdheid om de juiste beslissingen
te nemen? Wie gaat dit allemaal doen? Is er wel
voldoende aandacht voor de lange termijn of
wordt er alleen maar op het resultaat van “morgen” gericht. Deze punten zullen dan ook nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden.
De decentralisatie waar de overheid mee bezig is
om per 01-01-2015 van start te laten gaan, ligt op
een drietal aandachtsgebieden.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO)
Hiermee worden mensen met een beperking
ondersteund. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen.
Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een
rolstoel. Deze wet was al vanaf 2007 in werking
getreden maar is nu verder uitgebreid.
De Jeugdwet (hulp)
Alles rondom de jeugdhulp van jongeren tot 18
jaar wordt hierin geregeld, van preventie tot het
daadwerkelijk in bescherming nemen. Integrale
hulp waarbij het uitgangspunt is: “een gezin, een
plan, een regisseur”.
De participatiewet
Deze wet gaat er in basis vanuit dat iedereen
moet kunnen deelnemen in de maatschappij, bij
voorkeur in zijn eigen buurt/wijk, maar ook het feit
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EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Edwin Tusveld en ik ben (43 jaar
geleden) geboren en getogen in Venlo-Zuid.
Na een kleine omzwerving ben ik (inmiddels al
weer 15 jaar) weer terug in Venlo-Zuid, waar ik
samenwoon zonder kinderen en huisdieren.
Het bevalt me goed in
deze wijk waarbij ik niet
alleen leef maar ook werk
en mijn hobby's inzet.
Momenteel ben ik al
enkele jaren betrokken bij
Theatergroep Stella Duce.
Lekker in een andere rol
kruipen, mensen een glimlach op hun gezicht toveren, het is de stress en
spanning die voorafgaat aan een voorstelling
zeker waard. Tevens ben ik mantelzorger voor
mijn ouders. Vooral mijn vader heeft veel zorg en
aandacht nodig omdat hij
het Locked-In Syndroom heeft, hij is ingesloten in
zijn eigen lichaam. Enkele malen per week lever ik
aanvullend zorg, gevarieerd van een boterham
geven, tanden poetsen tot het helpen met het
invullen en verwerken van papieren en zijn randapparatuur (hulpmiddelen) inrichten.
De grondslag van deze zorg heeft mij ooit in de
richting van de zorg getrokken. Nog altijd ben ik
betrokken bij een thuiszorgorganisatie, gevestigd
in Venlo-Zuid, die dagelijkse zorg levert aan mensen die het nodig hebben. De intensieve zorg voor
mensen boeit mij enorm en hoewel ik persoonlijk
niet zelf actief aan het bed sta bij de mensen, verwarmt het mij en geeft het mij voldoening als ik
zoveel kan betekenen voor mensen die het nodig
hebben, juist de zwakkeren kunnen in deze maatschappij een steuntje in de rug goed gebruiken.
Momenteel ben ik werkzaam als kwartiermaker in
het Huis van de Wijk rondom de decentralisaties
en hierdoor zowel voor wonen, werken en welzijn
betrokken en verbonden met deze wijk.
Edwin Tusveld
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DE ZUIDHOEK

door Roger Spitz

Voor deze speciale editie van de wijkkrant zijn we op zoek gegaan naar het verhaal van de Zuidhoek, Emmastraat 65, een pijler in het Huis van de Wijk in Venlo Zuid, voor de wijk. Velen zullen
het verhaal geheel of gedeeltelijk kennen. Maar toch hierbij een nieuwe kennismaking. Ik praat
met de bestuursleden Jan Hovens en Geert Karis.
De Zuidhoek is in 1978 begonnen als opvang voor randgroepjongeren in Venlo-Zuid. Deze groep had,
door de brand in 1977 van het houten onderkomen van de jongerensoos in buurtcentrum De Zuidhoek
aan de Kerkhofweg, geen plek meer. Bij de bouw van de
Zuidpilaar in 1981 aan de Reigerstraat kreeg het jongerenwerk de kans zich te profileren. In het begin speelde een
beroepskracht een belangrijke rol bij de opzet van activiteiten voor ontmoeting en vorming voor de jongeren. In
1991 heeft de Zuidhoek na een verbouwing intrek genomen in de huidige locatie.
De jongeren van toen zijn natuurlijk ouder geworden en de
naam jongerensoos kreeg een vreemde lading en daarmee dreigde de Zuidhoek te verdwijnen. In 2006 werd het
25-jarig jubileum gevierd van Stichting de Zuidhoek in een
bomvolle Zuidhoek. De buurt, jong en oud, kwam een kijkje nemen en ook de activiteiten voor de Venloop maakte de Zuidhoek meer bekend voor de wijk: De Zuidhoek als buurthuis is het doel geworden.
De Stichting heeft als doelstelling het in standhouden van een buurthuis, het scheppen van mogelijkheden voor samenkomsten van met name jonge mensen en andere buurtbewoners en het bevorderen
van de sociale cohesie in de wijk. De Zuidhoek is de samenwerking aangegaan met de Zuidpilaar en
Zwanehaof om een zo goed mogelijk gebruik van de accommodaties voor de diverse activiteiten van
de buurt te hebben. Overdag staat bijvoorbeeld de Zuidhoek leeg. Als er behoefte is aan ruimte voor
activiteiten wil het bestuur graag de Zuidhoek beschikbaar stellen. Zelf werkt het bestuur mee om
initiatieven te ondersteunen zoals het opzetten van een podium voor muziek/bands voor jongeren
onder de 18 jaar op de zondag.
Welke activiteiten zijn er nu en worden er ontwikkeld:
• de bloeiende dartclub met zes teams op de dinsdagavond en vrijdagavond
• de schaakclub met twintig leden op de donderdagavond
• de volleybalclub op de zondagmorgen
• Zuidhoek Live met jongerenbands op zondag, maandelijks
• open buurthuis op zaterdagavond, tweewekelijks
• bijeenkomsten van de motorclub van 40 leden op de woensdag en een keer in de twee maanden,
een open huis voor iedereen op de zaterdagavond.
Geert en Jan benadrukken dat het bestuur graag de ruimte voor buurtactiviteiten ter beschikking wilt
stellen. De verantwoordelijkheid voor organisatie en beheer moet wel van de initiatiefnemers zelf
komen. Waar mogelijk kan het bestuur ondersteunend zijn door mee te helpen met bijvoorbeeld publiciteit. Graag zien ze meer activiteiten door jongeren gebeuren. Met Wel.kom wordt onderzocht voor
mogelijkheden om een Jongeren Informatie Punt op te zetten. Gezocht wordt naar vrijwilligers die
overdag mee kunnen helpen in de Zuidhoek bij bijvoorbeeld kaartactiviteiten. Zo kan de Zuidhoek
groeien naar een open buurthuis.
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De Zwanehaof
Gemeenschapshuis Stichting Zwanehaof sluit zich aan bij het Huis van de Wijk. Volgend jaar
bestaat de Zwanehaof 25 jaar als zelfstandige stichting met nog steeds als doel te voorzien in
een behoefte aan geschikte lokaalruimte voor ontplooiing van activiteiten op maatschappelijk,
recreatief en cultureel terrein voor de bewoners en mensen in Venlo-Zuid en omgeving (statuten 1991).
Op verzoek van het gemeentebestuur zijn in 1990 Jan Schouren (overleden in 2009) en ondergetekende van start gegaan om met de hulp van veel vrijwilligers en verenigingen, het toenmalig in financiële nood verkerkende gemeenschapshuis opnieuw van de grond te tillen. Het heeft meer dan 10
jaar geduurd, voordat een grondige aanpassing van het gebouw plaatsvond. Het uiteindelijke resultaat mag er nog steeds zijn; een prachtige, moderne zaal met bühne, die door verschillende verenigingen worden gebruikt. Toneel, dans, vergaderingen, ouderengym, soosavonden, koersballen,
alles is mogelijk en vindt ook wekelijks of maandelijks plaats in de Zwanehaof. Ook niet te vergeten;
carnavalsvereniging Boëte de Paort houdt hier elk jaar zijn vastelaovesfestiviteiten.
Zoals u ongetwijfeld in de pers hebt kunnen lezen is het streven, nu het gebouw weer overgenomen is
door de gemeente, om het gehele of gedeeltelijke gebouwencomplex om te bouwen tot Huis van de
Wijk. Een huis dat voor iedereen openstaat, laagdrempelig is en uitnodigt om elkaar te ontmoeten.
Daarom gaan op korte termijn Zuidpilaar, verzorgingshuis Sinselhof, stichting de Zuidhoek en
gemeenschapshuis de Zwanehaof nauwer met elkaar samenwerken om de doelstellingen te kunnen
waarmaken. Dit betekent concreet dat er ook meer gezamenlijke activiteiten gaan plaatsvinden en,
waar mogelijk, we van elkaars ruimten gebruik gaan
maken. Ook stichting de Zwanehaof wil dat er meer
gebruik wordt gemaakt van de zaal. Heeft u interesse… kom dan kijken. Dit betekent wel dat we een
dringende oproep doen. Meld u aan als vrijwilliger of
bestuurslid om mee te helpen dit waar te maken.
Alle inlichtingen kunt u krijgen bij het bestuur (0631261849).
Ook kunt u zich als lid aanmelden bij de diverse
gebruikers. Elke maandagavond is het operettekoor
actief. Maandag- en dinsdagochtend zijn twee gymclubs actief. Op de dinsdagochtend is ook nog een
dansclub actief. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Op de woensdagmiddag is er koersballen met de
ouderen in de zaal. Ook de reumavereniging maakt één keer in de maand gebruik van de zaal met talrijke activiteiten.
Stichting de Zwanehaof blijft dus gewoon bestaan en voor huur en gebruik van de grote zaal kunt u
contact opnemen met de beheerder Marion Schouren, 06-33857310.
Kortom, als stichting willen wij een positieve bijdrage leveren en een open huis zijn voor de WIJK. Kom
met ideeën, toon uw betrokkenheid en help daadwerkelijk mee! Een Huis van de Wijk maken we
samen.
Namens de stichting
Martin Huizinga, secretaris/penningmeester
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DECENTRALISATIE
Pijlers in het Huis van de Wijk
De laatste tijd horen we veel praten over de
decentralisatie van allerlei zaken van het rijk naar
de gemeente. Het betreft dan de WMO, Participatiewet en de Jeugdzorg. Allemaal goed en wel,
maar wat betekent dat nou voor de gewone
medemens. Daar willen we hier graag op ingaan.
WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De WMO is voor mensen die hulp nodig hebben
om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, of
om gewoon aan de samenleving te kunnen meedoen. Natuurlijk kunnen familie, buren en kennissen bijspringen, maar hun hulp alleen is vaak niet
voldoende. Waaraan moet je denken? Bijv.
ondersteuning in het huishouden en zorgen voor
algemene voorzieningen voor alle burgers zoals
koffieochtend, spellenmiddag e.d., die dan in het
buurthuis of Huis van de Wijk plaatsvinden.
Wat verandert er in 2015?
Ondersteuning en begeleiding die nu nog onder
de AWBZ vallen worden straks door de
gemeente geregeld. Denk daarbij aan de dagbesteding. Het kan best zo zijn dat die dadelijk in
het Huis van de Wijk geregeld wordt. Of u daar
dan naar toe moet gaan hangt uiteraard af van
uw persoonlijke omstandigheden. Deze wordt in
kaart gebracht door het Sociale Wijkteam dat nu
al in de wijk actief is. U kunt hen bereiken via het
Informatie & Adviespunt maar ook bellen via het
algemene nummer van de gemeente. Vanaf 2015
wordt de maaltijdvoorziening niet meer vergoed.
In plaats daarvan gaat u lekker gezellig eten bij
het eetpunt in het Huis van de Wijk.
Het verandert niet voor iedereen per 1-1-2015!
Dit is afhankelijk van de einddatum van uw indicatie. Iedereen krijgt de afgesproken hulp, tenzij
uw indicatie vóór 31-12-2015 afloopt.Loopt deze
af vóór 15-2-2015, vraag dan dit jaar verlenging
aan bij het CIZ. Als deze afloopt tussen 15-2 en
1-3-2015, meld u dan uiterlijk 10 weken voor die
tijd bij het Sociale Wijkteam. Loopt deze af tussen 1-3 en 31-12-2015, meld u zich dan uiterlijk 8
weken voor die tijd bij het Sociale Wijkteam.
Loopt de indicatie na 1-1-2016 af, dan neemt het
Sociale Wijkteam in de loop van 2015 contact
met u op.
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Participatiewet
De officiële tekst luidt: “Meedoen is belangrijk”.
Met de invoering van één regeling via de Participatiewet kunnen we inwoners, die nu nog aan de
kant staan, meer kansen bieden. Meer kansen op
(regulier) werk of, als dat (nog) niet kan, meer
kansen om op een andere manier deel te nemen
in en aan de maatschappij. Maar waarom is er
dan zoveel onrust en wat zijn de gevolgen voor
die inwoners?
Na 1-1-2015 komen er geen mensen meer in de
WSW, dus worden er ook geen nieuwe mensen
meer geplaatst bij de WAA. Ook niet de mensen
die op de wachtlijst staan voor WSW. Zij moeten
een beroep doen op de Participatiewet. Zij worden, met voorrang en ondersteuning, zoveel als
mogelijk begeleid naar een reguliere baan. Voor de
mensen, die nu een vaste baan bij de Sociale
Werkvoorziening hebben, verandert er niets. Diegenen die door hun beperkingen in een beschutte
werkomgeving moeten werken, en waarbij je dit
niet van een reguliere werkgever kunt verwachten,
komen in dienst van de gemeente.
Mensen, die op 1 januari 2015 een Wajong-uitkering hebben, behouden hun recht op Wajong en
blijven onder verantwoording van het UWV. Het
UWV gaat wel tussen 2015 en 2018 van iedereen
bekijken of er arbeidsvermogen is. Met andere
woorden of u kunt werken. Als dat blijkt zo te zijn
wordt u begeleid naar werk en daalt de uitkering
per 2018 naar 70% van het minimumloon. Kunt u
nooit meer werken behoudt u de uitkering van
75%. Voor mensen die na 1 januari 2015 Wajong
aanvragen ontvangen deze uitkering alleen als zij
nooit meer kunnen werken. Degenen die dus
geen recht hebben, omdat zij b.v. gedeeltelijk
kunnen werken, kunnen ondersteuning en een
bijstandsuitkering bij de gemeente aanvragen.
De meeste veranderingen vinden plaats in de
WWB, Wet Werken en Bijstand. De overheid
vindt dat als er meer volwassenen onder één dak
wonen (meerpersoonshuishouden) zij ook samen
de woonkosten kunnen delen. Zo wordt per 1-12015 de kostendelersnorm ingevoerd. Dit betekent dus dat als er meer personen in een huis
afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering zij een
lagere uitkering gaan ontvangen. Des te meer dat
er zijn, des te lager wordt de uitkering per per-
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soon. Er zijn bepaalde uitzonderingen zoals jongeren tot 21 jaar. Zij vallen buiten de kostendelersnorm. Er geldt een overgangsrecht voor mensen die op 31-12-2014 al een bijstandsuitkering
ontvangen. Zij houden hun oude recht tot 1-72015. Daarna geldt ook voor hen de nieuwe norm.

Als alleenstaande ouder met kinderen tot 18 jaar
wordt uw uitkeringsnorm per 1 januari gelijkgesteld aan die van een alleenstaande. De daling in
uitkering krijgt u gecompenseerd door een verhoging van het kindgebonden budget van de belastingdienst. Ontvangt u dit nu al dan informeert de
belastingdienst u hoe hoog het budget vanaf
januari 2015 wordt. Ontvangt u dit nog niet dan
moet u dit zelf via www.toeslagen.nl bekijken of u
recht heeft en deze dan ook aanvragen.
Mensen, die een aantal jaren van een minimuminkomen leven, krijgen wellicht op dit moment een
langdurigheidstoeslag. Deze wordt per 1-1-2015
gewijzigd in een individuele inkomenstoeslag. De
voorwaarden worden wel aangescherpt. Concreet
moet je tussen de 21 en AOW-leeftijd zijn en moet
je er alles aan doen om je inkomen te verbeteren.
Vanaf 1-1-2015 kunt u alleen nog individuele bijzondere bijstand aanvragen. Dit is een vergoeding van de gemeente voor extra kosten die u
vanwege bijzondere omstandigheden moet
maken en die u niet zelf kunt betalen. Bijzondere
bijstand kan deze kosten (gedeeltelijk) vergoeden. De kosten moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het zijn kosten die u normaal
niet maakt maar door de bijzondere omstandigheden wel, ze moeten noodzakelijk zijn en nergens anders vergoed worden. Vraag het aan voor
u de onkosten maakt. Ouderen en mensen met
een chronische ziekte of beperking krijgen vanaf
het volgend jaar dus niet meer de categoriale bijzondere bijstand. Waarschijnlijk maakt u nog
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steeds dezelfde extra kosten als dit jaar. Vraag
dan individuele bijstand aan.
De arbeidsverplichtingen die u nu al in de WWB
heeft worden in de Participatiewet veel uitgebreider beschreven. Concreet betekent dit dat u, naar
vermogen, er alles aan moet doen om betaald
werk te vinden en te behouden. U stelt samen met
de gemeente een plan van aanpak op. U moet
bereidt zijn om 1½ uur enkele reisafstand te reizen
en uw vaardigheden bijhouden en verbeteren.
Aangeboden werk mag u in principe niet weigeren.
Houdt u zich niet aan de arbeidsverplichtingen dan
wordt een maatregel opgelegd wat er op neer
komt dat u dan tijdelijk een lagere of geen uitkering
ontvangt. Er wordt wel rekening gehouden met
persoonlijke en dringende omstandigheden.
Tegenprestatie en vrijwilligerswerk
De overheid verwacht dat iedereen naar vermogen
meedoet. Als dat nog niet direct lukt in betaald
werk verwacht ze dat u op een andere manier iets
doet voor de samenleving. Bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk. Concreet verwacht de
gemeente dat u een tegenprestatie levert als u een
uitkering van de gemeente ontvangt. U wordt uitgedaagd om een eigen invulling daaraan te geven.
Het moet in ieder geval onbetaald werk zijn dat
nuttig voor de samenleving is. De gemeente
bepaalt de inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie waarbij rekening wordt gehouden met uw
persoonlijke situatie. Denk dan aan lichamelijke of
psychische beperkingen, zorg voor kinderen, partner of familielid. Indien u al ergens als vrijwilliger
actief bent kunt u dit aan de gemeente voorstellen
om dat als tegenprestatie te laten gelden.
Jeugdzorg
Het is goed om te weten dat kinderen en jongeren
die nu in zorg zijn en een indicatie hebben hun
zorg in 2015 behouden. In de gemeente Venlo
komen de sociale wijkteams bij u thuis op bezoek
voor een keukentafelgesprek.Ook op gebied van
jeugdzorg verandert het een en ander. Hier willen
we graag later in een regulier nummer van de
Wijkkrant op terugkomen.
Alle wijzigingen raken veel mensen, al dan niet
financieel, en we kunnen niet alle gevolgen in dit
stukje beschrijven. Maar we hebben in ieder geval
een belangrijk advies. Blijf niet rondlopen met
vragen en onzekerheid. Bezoek het spreekuur
van het Informatie & Adviespunt of neem contact
op met het Sociale Wijkteam.
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Senioren en het Huis van de Wijk
De huidige senioren staan nog midden in het leven en hebben vaak de wens zo lang mogelijk
in hun eigen buurt te blijven wonen. De seniorenwerker (beroepskracht) denkt met u mee om
zo lang mogelijk plezierig te leven. Uw seniorenwerker, Chien Engel, komt u ook tegen in het
Huis van de Wijk. Binnen het HvdW draag ik met de andere gebruikers er zorg voor dat er voor
u als senior een plek is waarbij u elkaar kunt ontmoeten. Maar ook dat uw wensen gerealiseerd worden.
Op 2 oktober heb ik een lunch georganiseerd in Huis van de Wijk, zodat u als senioren elkaar kon
ontmoeten en kennismaken met mij. Maar ook ben ik betrokken bij de werkgroep Ontmoeting,
waarbij we bezig zijn om activiteiten te ontplooien in dat kader. Verder zijn we binnen de werkgroep
Huis van de Wijk aan het kijken of bestaande activiteiten meer onder uw aandacht gebracht kunnen
worden. Ik kan u op verschillende manieren helpen/ondersteunen; daarbij is het uitgangspunt uw
wensen en behoeftes.
Advies en ondersteuning op het gebied van
welzijn
Goed in uw vel zitten, plezier in uw dag hebben, uw leven als zinvol ervaren…, dat is welzijn. Ik bied u een luisterend oor en bekijk
samen met u naar uw eigen mogelijkheden of
die van uw wijk of buurt om in uw wens of
behoefte te voorzien. Te denken valt aan activiteiten, vrijwilligerswerk, zorg en wonen.
Begeleiding en ondersteuning bij het opzetten van activiteiten
Heeft u wensen of ideeën voor een activiteit?
Samen kijken wij naar de mogelijkheden en ik
help u met uw idee vorm te geven en op te zetten. Ook als u iets wilt betekenen voor uw mede-(senioren)wijkbewoners denk ik met u mee. Ik weet
wat er te doen is in uw wijk en waar vrijwilligers nodig zijn.
Een huisbezoek door een seniorenbezoeker
Zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt blijven wonen is de wens van velen. Ik of een seniorenbezoeker (vrijwilliger) gaat met u in gesprek over hoe u het wonen, de zorg en het welzijn ervaart.
Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. U krijgt informatie over regelingen en voorzieningen.
Waar nodig wijst men u de weg naar andere organisaties. Ook kan men u informeren over activiteiten in uw buurt. Na afloop ontvangt u een informatieboekje waarin u alles nog eens kunt nalezen.
Mocht u een vraag hebben, loop eens binnen in het Huis van de Wijk, dan kijk ik wat ik voor u kan
doen.
Meer informatie, Chien Engel
Tel. 077-3266666, e-mail seniorenwerk@welkom.nu
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<Vervolg van pagina 3 >

Sinselhof

dat je wat terug mag doen als we met z'n alle zorgen voor mensen die het anders niet redden. Wat
kun je nog wel doen dus!

Als onderdeel van het Huis van de Wijk
heeft Sinselhof voor jong en oud de deuren open. Gezelligheid, hobby’s delen,
even een andere omgeving; er zijn tal van
redenen waarom mensen elkaar graag
ontmoeten.

Om de weg te vinden naar informatie en advies in
de veranderende regels en afspraken zullen er
door de gehele gemeente Venlo verschillende huizen van de wijk worden gerealiseerd. Omdat elke
wijk een andere behoefte heeft, zijn deze huizen
van de wijk ook verschillend ingericht. In VenloZuid is dit de Zuidpilaar, Reigerstraat 2.
Wat in ieder geval op minimaal 12 huizen van de
wijk (dekkend over de gemeente Venlo) mogelijk is,
is het ophalen van Informatie en Advies bij de
betreffende I&A-inlooppunten. Op de site samenzijnwijvenlo.nl zijn zowel de Huizen van de Wijk te
vinden alsook de plaatsen waar I&A-punten zijn.
Voor alle vragen over wonen, werken, welzijn, zorg
en jeugd kan men hier terecht bij vrijwilligers. Zij
weten de weg naar de professionals als het nodig
is, maar gaan zeker eerst op zoek naar eigen
kracht en mogelijk buurtwerk. Samen kunnen we
immers veel meer dan we denken.
De Zuidpilaar (inclusief de bijbehorende gebouwen) zijn in ieder geval een inloopmogelijkheid in
het algemeen voor de wijk. Sommige mensen
komen wat brengen, anderen wat halen. Om gezamenlijk bijvoorbeeld eetpunten op te zetten en
dagvoorzieningen aan te bieden kunnen de bewoners van Venlo-Zuid langer en prettiger blijven
wonen in de eigen wijk.

Bloemschikken, een live muziekmiddag,
handwerken, het is maar een kleine greep uit
ons activiteitenaanbod. Samen koken en
eten omdat samen genieten van een warme
maaltijd bij voorbaat beter smaakt. Behoefte
aan meer beweging? Wandel op donderdagmiddag gerust met ons mee. Met een groep
wandelen kan zoveel leuker zijn. Bezoek
eens onze wekelijkse kienmiddag op vrijdag.
Een kaartje leggen? Maandag- en woensdagmiddag worden de kaarten geschud of
breng eens een bezoekje aan onze druk
bezochte spellenmiddag op de woensdag.
Een balletje stoten? Door de week vinden biljarters elkaar dagelijks rond het groene laken.
Thuis in het Huis van de Wijk. Open ontmoeting wil zeggen dat u ook welkom bent als u
niet in activiteiten bent geïnteresseerd maar
gezellig koffie wilt drinken en het krantje
lezen? Stil zijn onder de mensen mag ook,
zolang u zich maar thuisvoelt in onze gezellige
vriendelijke omgeving. Drie keer per maand
verzorgt de pastoraal medewerker op zaterdagmiddag een viering, aansluitend wordt
iedereen uitgenodigd voor een kort samenzijn.

Vanuit de Zuidpilaar is ook een Sociaal Wijkteam
actief. De gemeente Venlo wordt verantwoordelijk
voor een aantal zaken, maar uiteraard is het niet de
ambtenaar die alle kennis heeft op de verschillende gebieden. Partners zijn daarom verenigd in
deze sociale wijkteams (afgekort SWT). Iemand
met een zorgachtergrond bijvoorbeeld, of met een
maatschappelijke dienstverlenende achtergrond,
iemand vanuit de woningbouwcoöperatie, maar
ook iemand van de gemeente en een specialist op
het gebied van jeugd(zorg). Als ze maar werkzaam
zijn in Venlo-Zuid. Ook hier is het Samen zijn wij
Venlo waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt.

Los van alle gezelligheid kunt u bij onze servicebalie terecht voor hulp bij tal van klusjes.
Kan uw rollator eens een wasbeurtje gebruiken, iemand nodig om de boodschappen te
dragen of misschien heeft u wel iemand
nodig die uw bloembakken eens onder handen neemt? Meld u zich bij onze servicebalie,
de leerlingen van het Wildveld helpen graag
een handje.
Heeft u zelf behoefte om een helpende hand
te reiken? Wie weet vindt u voldoening in het
Huis van de Wijk op de Reigerstraat.

Lees wat er allemaal al gebeurt en waar je moet
zijn, meld je bij I&A voor vragen of als jij je steentje
wilt bijdragen voor jouw wijk Venlo-Zuid. Woensdagochtend van 09:00 tot 12:00 uur.

Heidi Bartels,
medewerker Team Welzijn, Sinselhof
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Burenhulp Venlo-Zuid
Uw klus geklaard door buurtgenoten
De heg bijsnoeien, een los contact in de stekker verhelpen, uitleg
over de videorecorder, een boodschap doen, een gordijntje ophangen…, het zijn voor mensen soms lastige klussen waarbij een helpende hand meer dan welkom is. Maar wie vraag je daarvoor?
Eind vorig jaar is in onze eigen wijk de Burenhulp Venlo-Zuid opgericht. Welwillende buurtgenoten helpen bewoners uit onze wijk. Dat
u bepaalde zaken in en om het huis niet meer zelf kunt uitvoeren, kan
diverse oorzaken hebben; de partner die altijd de administratie in
orde maakte is overleden, thuiswonende kinderen zijn inmiddels uitgevlogen, de eigen gezondheid is achteruitgegaan, zodat die kleerkast verhuizen niet meer zo makkelijk gaat…
Burenhulp Venlo-Zuid is een stichting waarbij steeds meer mensen zich aansluiten. Het zijn gemotiveerde medebewoners die graag de helpende hand bieden aan buurtgenoten die graag gebruik willen
maken van die helpende hand. Doordat zij dit doen uit pure betrokkenheid bij de eigen buurt, kan het
bovendien met gesloten beurs, geheel gratis dus! Tot op heden zijn al 65 mensen op deze wijze naar
volle tevredenheid geholpen.
Hoe werkt het?
U kunt uw vraag/klus telefonisch aanmelden via 077-3548888, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00
en 17.00 uur. Ook kunt u de klus via de website aanmelden; www.burenhulpvenlozuid.nl Bovendien
houdt de Burenhulp iedere woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur spreekuur op de Kinderboerderij
Hagerhof. U bent van harte welkom. Bij de aanmelding legt u uit welke klus gedaan moet worden.
Eventueel wordt overlegd of er extra materialen of gereedschap nodig is. Vervolgens wordt de klus
geklaard; u bent tevreden en de vrijwillige buurtbewoner is blij dat hij/zij u heeft kunnen helpen, een
win-win situatie!
Huis van de wijk
Overal in Venlo ontstaan nu huizen van de wijk, een samenwerking tussen professionele instanties en
burgerinitiatieven. Burenhulp Venlo-Zuid staat open voor samenwerking met de diverse initiatieven en
organisaties om het prettig samenleven in onze wijk op peil te houden!
Buurtbewoners staan voor u klaar!

’t Wildveld
Als onderdeel van het Huis van de Wijk heeft
Sinselhof voor jong en oud de deuren open.
Gezelligheid, hobby’s delen, even een andere
omgeving; er zijn tal van redenen waarom
mensen elkaar graag ontmoeten.
Zoals al eerder aangegeven in de Wijkkrant van
Venlo-Zuid van oktober j.l. vinden wij het belangrijk om een wezenlijk onderdeel van de wijk te
zijn. We willen graag deelnemen aan activiteiten
die in de wijk worden georganiseerd. Ook willen
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wij nieuwe ontwikkelingen en initiatieven mede
vormgeven zoals tijdens de aanstaande Informatiemarkt op 1 december a.s.
U vindt onze school op de Roerdompstraat 5,
5912 BR, Venlo.
Op onze school volgen leerlingen praktijkonderwijs. Zij leren vooral door te doen. In de wijk
Venlo-Zuid zijn de leerlingen op allerlei gebieden
actief:
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Algemene Hulpdienst Venlo
Een vorm van burenhulp
Bij de Algemene Hulpdienst Venlo (AHD) zijn vrijwilligers aangesloten
die u graag helpen bij zaken die u niet alleen kunt en waarbij u geen
beroep kunt doen op uw familie of hulpverlenende instanties. Denk
hierbij aan: vervoer en begeleiding naar ziekenhuis of huisarts, boodschappen doen, een praatje maken, meegaan met winkelen, oppassen, bij ziekte kleine huishoudelijke werkzaamheden verrichten en
kleine klusjes in huis. Dit zijn slechts voorbeelden.
De hulp die u krijgt is in principe gratis. Indien de vrijwilliger onkosten
maakt (bv. bij autovervoer) wordt een vergoeding gevraagd. Indien u
onze hulp wilt inroepen, kunt u bellen naar 06-15233308. Samen
overleggen wij dan of de Algemene Hulpdienst u kan helpen.
Vrijwilliger bij de Algemene Hulpdienst worden? Meld u telefonisch of per mail (info@ahdvenlo.nl) aan.
Wij overleggen dan met u wat u wilt gaan doen en op welke tijdstippen. De Algemene Hulpdienst
beheert tevens de uitgiftepunten van de Voedselbank in Venlo en Blerick. De Kledingbank Venlo is
onderdeel van onze hulpdienst. Wilt u uitgebreidere informatie kijk dan ook op www.ahdvenlo.nl.

•

•

•

onze school participeert in de werkgroep
Venlo-Zuid-Schoon, leerlingen van de afdeling tuinbouw zorgen dat de omgeving van
het schoolgebouw netjes blijft,
jaarlijks organiseren de leerlingen een plantenmarkt waar ze zelf gekweekte zomerbloeiers verkopen. Buurtbewoners zijn van
harte welkom!
leerlingen van de afdeling techniek voeren
klussen uit in de wijk, onze school is partner

WIJKKRANT
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•
•
•

van de Burenhulpdienst Venlo-Oost (een initiatief van VenloDroom),
bij diverse instanties in de wijk wordt door de
leerlingen de groenvoorziening onderhouden,
vertegenwoordiging op de buurtmarkt in de
wijk tijdens de nationale Burendag,
activiteiten bij verzorgingstehuis Sinselhof
(aankleden ruimtes voor vieringen, wandelen met bewoners, boodschappendienst).
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Platform Sociale Zekerheid Venlo e.o.
Het Platform Sociale Zekerheid (voorheen WIA-WAO Spreekuurgroep Venlo e.o.) is er om de
medemens advies en ondersteuning te bieden. Met name op het gebied van arbeidsongeschiktheid.
Het platform bestaat uit een groep vrijwilligers die allemaal ervaringsdeskundigen zijn en dus zelf door
de molen van UWV of de gemeente zijn gegaan. Daarom kunnen wij heel goed aanvoelen wat mensen
meemaken als ze arbeidsongeschikt raken. Hetzij voor korte duur in de ziektewet of voor lange duur
in de WAO, WIA of WAJONG. Onze ervaring is dat de meeste mensen te lang rond blijven lopen met
hun vraag of probleem. Als cliënten op tijd komen kunnen wij veel onduidelijkheid en daarmee onzekerheid voor hen wegnemen.
Een goede voorbereiding is het halve werk. Wij bereiden de
cliënten voor op een keuring bij het UWV en we weten uit
ervaring dat die beter verloopt als je vooraf weet waarop je
moet letten. De angst voor de keuringsarts is veel kleiner en
je bent zelf dan ook mondig genoeg om te vertellen wat je
zelf belangrijk vind. Dus waar rekening mee gehouden moet
worden. Een belangrijk advies is om nooit alleen naar de
keuringsarts te gaan. Neem altijd iemand mee die je goed
kent, je kan ondersteunen en mogelijk zaken kan aanvullen.
Voor cliënten die niemand hebben om mee te gaan bestaat
de mogelijkheid dat iemand van ons platform mee gaat. Er
volgt dan als voorbereiding een langer, indringend gesprek om elkaar goed te leren kennen. We
nemen je niet mee aan het handje, maar brengen je wel op weg en zullen je dan altijd ondersteunen
waar dat nodig is.
Er gaat veel veranderen voor de WAJONGERS. Vanaf het volgend jaar gaan wij algemene voorlichtingen verzorgen en hopen daarmee veel onzekerheid en onduidelijkheid voor hen weg te nemen. Voor
echt persoonlijke vragen adviseren wij dan om naar het spreekuur te komen.
Ons kosteloos spreekuur is maandagmiddag van 13:30-15:30 uur in de Zuidpilaar en ook tijdens het
spreekuur van het Info & Adviespunt is iemand van ons aanwezig. Kijk voor meer informatie op onze
site www.psz-venlo.nl of stel uw vraag via psz.venlo@gmail.com
Spreekuur: maandagmiddag 13.30 – 15.30 uur
Adres: De Zuidpilaar, Reigerstraat 2, 5912 XN, Venlo
Tel.: 06-47454620 (tijdens spreekuur)
Email: psz-venlo@gmail.com
Internet: www.psz-venlo.nl
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Informatie & Adviespunt
Elke inwoner van de gemeente Venlo kan bij het Informatie & Adviespunt terecht met vragen
over wonen, welzijn, werk, inkomen en zorg. Dit loket bevindt zich vaak in een Huis van de Wijk
of op een andere centrale plek. Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen u daar op weg, verwijzen
u door naar de juiste instantie of schakelen het Sociaal Wijkteam voor u in als dat nodig is. Op
dit moment zijn er acht I&A-punten actief (zie onderstaand kader voor een overzicht).
Eén ervan is de Zuidpilaar. Ons spreekuur is iedere woensdagmorgen van 9.00-12.00 uur. U kunt dan
bij ons terecht voor informatie en advies over diverse zaken zoals bovengenoemd, maar denk ook aan
b.v. belasting, kinderopvang, huiselijk geweld en maatschappelijk werk. Tevens kunnen wij u helpen
bij het invullen van diverse (aanvraag)formulieren.
Indien u professionele hulp nodig heeft sturen wij uw vraag door naar het Sociale Wijkteam die uw
vraag dan verder behandelt. Mocht u niet snel genoeg een reactie krijgen, komt u gewoon nog eens
terug en dan gaan we bekijken wat er aan de hand is. Dan nemen we eventueel nog eens contact met
het team op. We zijn er voor u en om u op het juiste pad te helpen.
Het I&A-punt is ook bedoeld om mensen de gelegenheid te bieden om op openingstijden elkaar te
ontmoeten en op die manier iets voor elkaar te betekenen. Wij kunnen u vertellen wat er allemaal in de
wijk gebeurt, zodat u wellicht iets leuks ontdekt om zelf aan deel te nemen. Dit in het kader van
“Samen-Zijn-Wij-Venlo”. Kijk ook eens op de site www.samenzijnwijvenlo.nl
Een buurt of wijk maak je samen!
Alle medewerkers van het I&A-punt zijn vrijwilligers en al dan niet afkomstig uit de wijk. Wij worden
speciaal voor deze taak opgeleid. Onze inzet is om u verder te helpen. Kom gerust eens binnenlopen
om een kijkje te nemen.
Mocht u trouwens interesse hebben om zelf vrijwilliger bij het I&A-punt te worden, kunt u zich ook bij
ons melden. Er worden nog steeds nieuwe medewerkers opgeleid.

Overzicht Informatie & Adviespunten
Witte kerk

Agnes Huijnstraat 3

Venlo-Noord

ma, wo, en vr 9:00-12:00

Zuidpilaar

Reigerstraat 2

Venlo-Zuid

wo 9:00-12:00

Ericaweg

De Glazenap
De Bongerd

MFC Expeditie
Komaan

Blvd Hazenkamp

Ericaweg 6

Spechtstraat 58

Bongerdstraat 41
Vossenerlaan 57

Alberickstraat 3b

Albert Verweystr. 6

WIJKKRANT

Venlo-Zuid

Venlo-Oost
Tegelen

Tegelen
Blerick

ma 9:00-12:00

Blerick

vr 9:00-12:00

Blerick
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MamaCafé Venlo
MamaCafé Venlo, dé ontmoetingsplek voor en
door moeders, maar vaders zijn ook welkom
hoor!
Sinds 9 oktober heeft Venlo een heus MamaCafé.
Een mamacafé is een plek waar mama's/papa's/
verzorgers van kinderen een keer in de maand
samen kunnen komen om onder het genot van een
kopje koffie of thee samen ervaringen te delen terwijl de aanwezige kinderen kunnen spelen. In veel
delen van Nederland zijn er al mamacafés en is het
begrip dan ook veel meer ingeburgerd.
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 lachen om de leuke situaties die het ouderschap met
zich meebrengt.
Van oudsher was het zo dat moeders samenkwamen, hun kinderen speelden terwijl zij kletsten en
b.v. de was deden. De mannen moesten immers samen op jacht en later op het land werken. Nuttige
tips en informatie werden van vrouw tot vrouw en van generatie op generatie gedeeld. En juist dat
laatste komt steeds minder vaak voor. Er is niet voor niets een oud Afrikaans gezegd wat luidt: "It
takes a village to raise a child". Samen staan we 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 dreumes of peuter met driftbuien!
Ik hoop dat ouders zich vrij voelen om te komen. Het maakt niet uit hoeveel kinderen je hebt, of je de
fles of borst geeft, wat je geloof is of dat je rijk of arm bent. Het mamacafé is voor alle mama's/
ouders! Daarom is er ook voor gekozen om
het mamacafé vrij van entree te houden.
Het mamacafé is ongeveer elke 4 weken
op een maandag of donderdag in het Huis
van de Wijk van 10:00 tot 11:45 uur. Gedurende deze uren ben je welkom om binnen
te lopen zoals het jou uitkomt. Er is speelgoed en een kinderstoel aanwezig. Nieuwe
datums maken we bekend via onze facebookpagina, www.facebook.com/mamacafevenlo en we hopen in 2015 ook te kunnen afwisselen met thema-ochtenden. Het
laatste mamacafé van 2014 vindt plaats op
donderdagmorgen 18 december van 10:00
tot 11:45 uur.

Een palet vol moois

Hopelijk tot dan, Manuela Ogier
Mail naar info@jehandenvrij.com
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Biljartclub Venlo-Zuid
De biljartclub is rond 1980 opgericht en heeft op dit
moment 13 leden die bijna allemaal uit Venlo
komen. Twee leden komen uit Tegelen. Ze zijn een
echte seniorenclub, je moet officieel 60 jaar zijn om
lid te worden, maar vanaf 55 jaar ben je al welkom.
Hun oudste lid, de heer Schuurmans, is 92 jaar en
woonachtig in Sinselhof. Hij kan door gezondheidsklachten niet altijd meer aanwezig zijn maar
komt zo vaak als het gaat.
Ton van Gulick, de voorzitter, vertelt dat het biljarten
leuk is omdat het ontspanning biedt en je contact met
mensen hebt. Van Gulick was schoenmaker van
beroep en heeft ook bij de brandweer gewerkt. De
sociale contacten waren en zijn voor hem dus heel gewoon. Zo zijn de leden ook onderling erg betrokken.
In principe bestaat de mogelijkheid om elke middag van 13.00-17.00 uur te biljarten. In de praktijk is
het 3 keer per week, omdat het moeilijk is om vaker van huis weg te zijn. De club is aangesloten bij de
Senioren Biljart Bond Venlo waarmee ze regelmatig overleg hebben en eenmaal per jaar is er een jaarvergadering. Dan worden alle algemene zaken besproken.
De biljartclub is met twee teams van vier personen actief in de seniorencompetitie. Het zijn biljarters
van allemaal Venlose en twee Veldense clubs. Iedere week spelen ze eenmaal thuis en eenmaal uit.
Best spannend, maar het belangrijkste is dat het recreatief is. Je merkt wel als er een wedstrijd gaande
is, dan is het stil en uiterst serieus. Tijdens de trainingen wordt er gewoon gezellig gekeuveld en is er
uiteraard tijd voor een gesprek over wat anders dan biljarten.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Loop gewoon eens binnen als men aan het oefenen is. Voor meer
informatie kunt u ook eens kijken opwww.SBB-Venlo.nl
Op donderdagmorgen komt al sinds de jaren tachtig in de Zuidpilaar een schilderclubje bijeen. Zij zijn
gestart onder leiding van Pierre Backus. De bedoeling was te leren schilderen en tevens gezellig bezig
te zijn. Toen Pierre overleed is het clubje verder gegaan zonder leraar. Leren met, en van elkaar.
In de loop van de jaren zijn er ook nieuwe deelnemers bijgekomen, ook zijn er verschillende mensen
weggevallen. Het huidige schilderclubje bestaat uit 11 vrouwen van uiteenlopende leeftijden. Door
onze verschillende leeftijden, interesses en ervaringen leren we van elkaar en helpen elkaar over
menig dood punt heen. Zowel op het vlak van schilderen maar ook met een goed gesprekje. De een
schildert landschappen en de ander bloemen of stillevens. Sommigen maken bij voorkeur een
modern en anderen een abstract of juist realistisch schilderij.
De meesten van ons schilderen met acrylverf en enkelen gebruiken olieverf, aquarelverf of ecoline.
Nog pas geleden op “Venlo-Zuid presenteert zich” werden onze werken tentoongesteld. De mogelijkheid dat wij wekelijks op de donderdagmorgen in de Zuidpilaar onze hobby kunnen uitoefenen
is voor ons van sociaal en creatief belang. We hopen nog jaren in de Zuidpilaar met elkaar verder te
kunnen gaan met schilderen en gezellig met elkaar om te gaan.
Groetjes van het schilderclubje
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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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