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DIT NUMMER

Waar zijn we
mee bezig?

Geachte bewoners
bewoners,
Soms wil het niet vlotten! De vooruitgang, die je als
werkgroep of Bewonersnetwerk wilt boeken, komt
maar niet. Dat is wel eens frustrerend…

2
Zuidpareltje

Ook individuele bewoners lopen daar tegen aan.
Je wilt alleen of samen met andere mensen wat
bereiken maar loopt tegen muren. Hoe kan dat
beter?
Wij als redactie hebben dat antwoord ook niet
altijd, maar bekendheid geven kan helpen. Zoek
verbreding van je publiek, deel het met de buurt of
de wijk!
Of het nu gaat over het oplossen van de parkeerproblematiek in een deel van de wijk, of het beter
laten afhandelen van het zwerfafval en hondenpoepprobleem, met steeds weer (kleine) stapjes
komen we toch verder.
Als de gemeente een heel groot budget had was
het gemakkelijk, dan kochten ze gewoon meer
capaciteit in, meer opruimen, schoffelen en parkeergarages. Wel willen we als burgers niet te veel,
lees: zo min mogelijk, WOZ-belasting betalen. Die
dingen zijn al strijdig. Rond de zomervakantie zal
een rapport met aanbevelingen omtrent prullenbakken en hondenpoep in de wijk worden aangeboden en in Venlo-Zuid als proef gaan draaien.
We hopen dat kort na de zomer al deeloplossingen
voor de parkeerproblematiek worden besproken.
Want we zijn het eens, soms duurt het wel erg lang
allemaal, maar een oplossing komt er wel.
Vanaf deze plaats wil de redactie iedereen een heel
fijne zomer toewensen!

4
Coördinator
Burenhulp

10
Kidsclub

11
Ken je wijk

15

WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?
Als plenaire vergadering van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid komen we éénmaal in de
drie maanden bij elkaar. Weinig? Voldoende!
Zoals u ondertussen misschien al weet zijn we
georganiseerd in werkgroepen, die verschillende onderwerpen behandelen, zoals parkeren, verkeer enz. Voor die plenaire vergaderingen vragen we de werkgroepen om samen te
vatten waarmee ze bezig zijn en ons de stand
van zaken te laten weten. Op die manier kunnen we onze kostbare vergadertijd efficiënt
besteden.
Bij deze dus een samenvatting, omdat u niet
allemaal tegelijk op onze vergadering aanwezig
kunt zijn.
Een belangrijk punt op onze vergaderingen is
vaker verkeer. Verkeer en situaties daaromtrent
die de aandacht verdienen. Nu wil het geval dat
het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid op dit moment
geen werkgroep heeft die zich speciaal daarmee
bezighoudt. Wel delen van het totaal, zoals parkeren of de situatie op de Prof. Gelissensingel.

Niet een groepje mensen die naar het geheel kijkt.
Als netwerk kunnen we via overleg aandacht vragen voor specifieke situaties middels het
Gemeentelijk Verkeers en VervoerPlan, het GVVP.
Mochten er in de wijk mensen zijn, die speciaal
aandacht willen geven aan verkeer en willen mee-
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denken aan oplossingen voor mogelijke problemen, dan mogen die zich melden via de email
bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com.
Een ander punt wat op de laatste vergadering
naar voren werd gebracht is het feit, dat in Venlo
alle vrijwilligers tijdens hun vrijwilligerswerk zijn
verzekerd. Veel vrijwilligers weten dat niet of zijn
mogelijke bezorgd daarover. Nu, op de site van
het Bewonersnetwerk is daarover ook weer alle
informatie te vinden.
In onze wijk zijn diverse initiatieven omtrent moestuinen gestart met hun projecten. Daarover heeft u
al vaker kunnen lezen en ook in dit nummer staat
een project van Oud-Zuid. Bij BS De Zuidstroom
krijgt langzaam de schoolmoestuin annex buurtmoestuin vorm. De werkgroep Buurtmoestuin ziet
helaas tot nu toe haar inspanningen om een stuk
grond voor zeker vijf jaar te verwerven niet
beloond, maar blijft doorzetten en ze gaat in
gesprek met de twee andere werkgroepen.
Een werkgroep die al anderhalf jaar actief is, ziet
tot nu toe haar inspanningen ook niet
beloond. De werkgroep parkeren
heeft al in december de resultaten
van een onderzoek aan wethouder
Brauer aangeboden. De werkgroep
en daarmee de wijk moet echter
wachten totdat in andere stadsdelen
ook nader onderzoek is gedaan en
de gemeente een totaaloplossing
voor alle zogenaamde schilwijken
(de wijken rondom het centrum) kan
bieden. Het voortvarende werken en
denken in onze wijk wordt helaas
niet vlug beloond, maar we gaan
door om deeloplossingen gedaan te
krijgen, want de overlast in de wijk
neemt helaas niet af.
Een ad hoc werkgroepje is gevormd tijdens een
informatieavond eind juni over de veranderingen
die er gaan komen in het gebied “Oude Beemden”, zeg maar de strook tussen Prof. Gelissensingel en de Maas. Dat gebied loopt van stads-
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brug tot Zuiderbrug en vooral het struweel direct
lang de Maasoever zal verwijderd worden om de
doorstroming van de Maas met name bij extreem
hoge waterstanden niet te belemmeren. Venlo-Zuid wil geen herhaling
van de overstromingen in 1993 en
1995. Met de veelvuldige regenval
van de laatste jaren is zo’n maatregel
nodig. De plannen kunt u ook weer
vinden op de website www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl.
Op de middenpagina’s van deze
krant kunt u kennisnemen van de
plannen die binnenkort in het
Beatrixpark worden uitgevoerd;
daarover wordt ook al langer meedacht door enkele wijkbewoners,
samen met mensen van ’t Hagerweike en OBS De Koperwiek.
Het voert te ver om alle vergaderpunten hier op te
voeren; de verslagen van de vergaderingen staan
per slot van rekening compleet op de website
www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl.
Na het opheffen van het voormalig Wijkoverleg
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Venlo-Zuid is later vastgesteld dat er nog een
bedrag op een spaarrekening stond. Nu, na lang
aandringen en doorzetten is sinds half juni dat

bedrag ter beschikking van het Bewonersnetwerk
Venlo-Zuid gekomen. In de volgende plenaire vergadering, 7 september, zal dit nader toegelicht
worden. Ook zal bekendgemaakt worden onder
welke voorwaarden die financiën door (werk)
groepen aangevraagd kunnen worden.
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Zuidpareltje

door Mart Peters

Je ziet baby’s van klanten opgroeien en die nu bij ons in de winkel werken.
In de vroege avond staan Sonja Lommen (55) en Jessie Schoenmakers (54) bij de winkeldeur van Jan Linders klaar voor het interview
voor dit Zuidpareltje. Beide dames werken al vele jaren bij Jan Linders in Venlo-Zuid aan de kassa en bij de groente- en fruitafdeling.
Sonja al 35 jaar en Jessie inmiddels al meer dan 25 jaar. Een groot
deel van de vaste medewerkers is al meer dan 25 jaar in dienst.
Sonja en Jessie brengen me naar het kantoorgedeelte van het
gebouw. Dat ziet er heel anders uit dan de goed gevulde winkel. In
een kamertje worden drie stoelen binnengesleept. Voordat we ons
gesprek beginnen trekken de dames hun werkjasje aan en maken
we in de winkel eerst een foto voor bij het Zuidpareltje.
Mijn gesprekspartners wonen zelf al jaren in Venlo-Zuid. Ze hebben
hun meeste jaren bij de oude winkel aan de Zuidsingel gewerkt. Na
de verhuizing naar het Van Nijvenheimplein is er wel een en ander veranderd. Niet alleen een mooier
pand, maar ook minder junkies. En minder Duitsers. Maar het soort klanten is eigenlijk niet echt
veranderd: nog steeds armen, rijken, stinkers en drinkers. Er komen veel vaste klanten, zelfs vanuit
Blerick, Velden en Tegelen. Daarom hebben de medewerkers een van de toiletten om laten bouwen
tot een speciaal klantentoilet.
De betrokkenheid bij hun klanten stralen de dames uit. Ze kennen veel klanten ook bij naam en toenaam en maken vaak een kort praatje met hen. “Je gelooft het niet, maar sommige mensen vertellen
je in één minuut hun hele levensverhaal”, zegt Sonja. Jessie: “Er zijn eenzame mensen die kopen
één klein dingetje om heel eventjes een gesprekje met je te kunnen voeren”. Sonja en nog een collega gaan (in hun vrije tijd) zelfs naar de begrafenis van een overleden klant en dat wordt door de
familie erg gewaardeerd. “We zijn eigenlijk een soort buurtsuper”, zo vatten mijn gesprekspartners
dat samen.
Gehandicapte en oude mensen worden zo nodig geholpen om hun tas in te pakken. Volgens Jessie
en Sonja zien jonge collega’s dat niet in: “zij zijn zo niet opgegroeid en dat is jammer”.
Naast alle fijne zaken die bij het winkelwerk horen zijn er soms ook vervelende gebeurtenissen. Zo
werd in 2002 voor de ingang van de oude winkel René Steegmans doodgeslagen. Het slachtoffer
nam het op voor een oudere mevrouw met een rollator. Sonja was een van de eersten die bij René
kwam. Zij heeft toen de klanten zo lang mogelijk in de winkel gehouden en daardoor kon de politie
de dader direct oppakken. Zo’n gebeurtenis heeft natuurlijk een grote impact als je dit van dichtbij
meemaakt.
Zo’n twintig jaar geleden op een vrijdagmiddag kreeg Sonja aan de kassa een wapen voor haar
neus. De overvaller riep: “Gaef mich dien geld of ik scheet dich doëd”. “Dit heeft veel stress en koppijn opgeleverd”, zegt Sonja. “Ik ben goed geholpen door gesprekken met stichting DOEN. Maar de
volgende morgen om 9:00 uur ben ik weer aan de kassa gaan zitten. Ik kan dit soort dingen gelukkig
een plaatsje geven bij mezelf en dan gaat het goed.”
Als ik naar huis fiets is me duidelijk dat een buurtsuper een belangrijke sociale rol speelt in onze wijk.
Persoonlijke betrokkenheid is goud waard.
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WIJK

door Gustav Kreutz

Het is makkelijk om te wennen aan onze wijk. Het lijkt heel normaal dat buurtbewoners elkaar
begroeten. Persoonlijk maak ik dat dagelijks mee. Niet alleen buren of mensen uit de wijk die
ik regelmatig spreek. Maar ook volstrekt onbekenden zeggen me gedag op straat. Ik kan u
verzekeren dat dit niet in elke stad in Nederland gebeurd. Het is iets wat we moeten koesteren
ik onze buurt.
Zelf heb ik drie soorten contacten in onze wijk. Allereerst de buren en mensen in de straat. Ik heb
mazzel, want ik woon op een hoek. Daardoor woon ik eigenlijk in twee straten. In de straat waar ik
eigenlijk niet woon, spreek ik zelfs meer mensen dan die waar ik officieel wel woon. Het zijn de mensen om me heen die weten wat voor werk ik doe en hoe het met me gaat. Vaak toch ook wel mensen,
waar je eens op terug kunt vallen als het nodig is.
Het tweede contact is dat van de korte bijpraatgesprekken. Veel voorkomende onderwerpen zijn het
weer, iets wat in de wijk is gebeurd of eventueel nog iets persoonlijks. Toch blijven deze contacten
doorgaans oppervlakkig. Ik weet nooit zeker waar deze mensen wonen en wat ze eigenlijk verder
doen. Het zijn echte kletspraatcontacten. Vaak gaan we ook verder met het gesprek van onze laatste ontmoeting. Soms duren de gesprekjes maar enkele seconden. Maar vaak worden ze beklonken
met een lach.
Het derde contact dat ik heb, zijn de 'begroetingscontacten'. Deze mensen zie ik op vaste tijden.
Bijvoorbeeld als ik mijn kinderen naar school breng of naar mijn werk ga. Andere zijn flexibele
begroetingscontacten, we zeggen elkaar gedag als we elkaar tegen komen. Deze buurtbewoners
ken ik van gezicht. Maar ik heb werkelijk geen idee waar deze mensen echt wonen. Soms stapt één
van deze contacten toevallig zijn huis uit. Dan weet ik voortaan waar hij of zij woont.
Zo weet ik steeds beter wie er achter welke deur woont. Al met al zou ik dus kunnen stellen, dat ik
veel mensen in de wijk 'ken'. Ik vraag me weleens af hoe dat andersom zou zijn? Kennen zij mij
eigenlijk wel en hebben ze enig idee wat ik doe?
Het is de charme van Venlo-Zuid die we weleens vergeten. We wonen in een levendige sociale wijk.
Dus als u me nog niet kende: Zeg me gewoon gedag op straat. Dan komt u vanzelf in mijn contactenlijst.

Oplossing puzzel
De puzzel in de wijkkrant van april is door maar liefst 18 personen goed opgelost. Uit die inzendingen per mail en briefkaart hebben we de volgende winnaars getrokken: Sonja Janssen, Stan Lommen en Margot Boots. Alle drie hebben ze inmiddels een VVV-bon van €10,- ontvangen. De juiste
oplossing is: kinderboerderij.
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Judovereniging Stella Duce
In 1966 ontstond uit de alom bekende vereniging Stella Duce een judoclub onder leiding van
‘Judo-Piet’ Verberkt. De eerste lessen werden gegeven door Boy Cremers en Chris Theuerzeit.
In ’t Tref werden de eerste clubkampioenschappen gehouden en elk jaar konden de judoka’s op
examen voor een band of slip. Ruim 40 jaar was de gymzaal aan de Pastoor Opheijstraat de
thuisbasis van de judoclub, totdat ze deze in 2008 mochten verruilen voor een echte ‘Dojo’ met
vaste judomat in Sporthal Ruben Kogeldans aan de Hagerhofweg.
In de afgelopen 50 jaar heeft de vereniging vele hoogtepunten gehad, waaronder diverse Limburgse
kampioenen en een zilveren plak op de Nederlandse kampioenschappen. De club heeft drie judoleraren uit eigen kweek en vele zwarte banden opgeleid en recent nog behaalden twee judoka’s de tweede
plaats op het Nederlands kampioenschap Kata. In 50 jaar is de club enorm gegroeid; van één lesavond naar drie lesavonden per week en de ledenteller staat nu op een recordhoogte van 150. Stella
Duce biedt judo aan kinderen vanaf 4 jaar tot 65+’ers. Bijzonder is ook dat de vereniging veel kinderen
uit het speciaal onderwijs in haar groepen integreert.
Dit jaar viert de vereniging haar gouden jubileum. Er zijn al diverse activiteiten geweest, waaronder een
gastles van grootmeester Richard de Bijl, een jubileumfeest en een familiebarbecue. Later dit jaar
wordt er nog een judomarathon voor het goede doel georganiseerd en komt er een nog clinic met een
wereldtopper voor de jeugd.
De club was in 2008 heel blij met de verhuizing van de oude gymzaal naar de nieuwe locatie. Het sanitair was toen al oud, de ramen klapperden en elke keer moest de judomat weer gelegd en opgeruimd
worden. Toch wordt er met weemoed teruggedacht aan de vele uren zweten in de zaal, zeker nu deze
gesloopt gaat worden om plaats te maken voor een nieuwe. Sommige judoka’s, die nu nog lid zijn,
herinneren zich het muziekcircuitje op cassetteband dat trainster Evelien Scholtens gebruikte bij de
warming-up in de zaal, de Kan-Geiko wintertraining in de herfstvakantie van 5:00 tot 6:00 uur ’s morgens en de afgeladen volle bloedhete gymzaal tijdens de clubkampioenschappen op de laatste zondag voor de zomervakantie waarop toen traditiegetrouw de banden en slippen die bij de examens
behaald waren, werden uitgedeeld.
Om nog één keer terug te gaan naar die tijden van vroeger, heeft de vereniging op 6 juni j.l. nog één
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laatste keer een trainingsavond georganiseerd in de gymzaal. De groepsfoto van 50 jaar geleden is
daar door de huidige judoka’s, aangevuld met enkele gezichten van vroeger, opnieuw gemaakt.
Judovereniging Stella Duce is al 50 jaar een vaste waarde in Venlo-Zuid en daarbuiten. Voor de
komende jaren zijn er nog volop plannen. Zo gaat de club meer investeren in talentontwikkeling; de
start hiervan is gemaakt met de nieuw opgerichte wedstrijdgroep. Daarnaast is de vereniging één van
de voortrekkers in de samenwerking tussen alle Venlose judovereniging en hebben zij het voornemen
om met ingang van 2017 te starten met het organiseren van een Venloos kampioenschap.
Waar Judovereniging Stella Duce al 50 jaar continuïteit in biedt, is in kwalitatief goede judolessen binnen een prettige familiaire vereniging en regelmatig nevenactiviteiten. Mocht je interesse hebben om
eens te komen meedoen, of wil je graag op de hoogte blijven van het nieuws rondom de judovereniging, kijk dan op www.judostelladuce.nl of like de Facebookpagina Judo Stella Duce.

Buurt Bestuurt, hoe staat het ermee?
In januari is een drukbezochte wijkbijeenkomst geweest vanuit het project “Buurt Bestuurt” in
Venlo-Zuid. Zeven betrokken bewoners hebben aan dit project meegewerkt, naast politie en
gemeente. Doel was om projecten van de grond te krijgen die de veiligheid en leefbaarheid verbeteren.
De wijkkrant is natuurlijk nieuwsgierig
hoe het er nu voorstaat en heeft vernomen dat in deze periode meer duidelijkheid naar buiten komt. Daarom
hopen we dat in een volgende wijkkrant ruim aandacht gegeven kan
worden aan het verloop van Buurt
Bestuurt door middel van een interview met een van de deelnemende
buurtbewoners.
Hoe staat het met de aanpak van
drugs- en dealersoverlast, zwerfafval
en al de andere zaken die in januari
naar voren werden gebracht? Wat
betekenen de scherpe kaders (politiek en financieel) voor de aanpak en wat vinden de
deelnemers(bewoners) zelf van hoe het gaat?
Een interessant project waarop de wijkkrant graag het licht wil schijnen.
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Beatrixparkplannen grotendeels klaar!
Begin juni zijn de omwonenden en het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid geïnformeerd over de
plannen. In het klein treft u op deze pagina’s de kaart en enkele foto’s aan. De brief die de
omwonenden hebben ontvangen drukken we ook af. Wij hopen dat u net zo enthousiast
over de plannen bent als wij!
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nieuwe uitdaging Coördinator Burenhulp

door Mart Peters

Marcel Oehlen (51) is 2 ½ jaar uitvoeringscoördinator geweest van
Burenhulp Venlo-Zuid. Hij gaat zich meer bezighouden met moderne
technische zaken zoals Virtual Reality. Overigens blijft hij wel vrijwilliger
bij de Burenhulp.
Marcel Oehlen heeft samen met anderen gedurende 2 ½ jaar de hulpvragen
van buurtbewoners “gekoppeld” met een vrijwilliger van de Burenhulp. Hulpvragen van wijkbewoners van Venlo-Zuid worden bekeken en vervolgens
wordt er een vrijwilliger bij gezocht die de hulpvraag gaat oplossen. Het
betreft kortdurende en incidentele diensten zoals een lamp of gordijnrail
ophangen, boodschappen doen, hulp bij computerproblemen of de
afstandsbediening van de televisie, kleine klussen in de tuin of vervoersbegeleiding naar het ziekenhuis. Marcel was vanuit het stichtingsbestuur van
Burenhulp Venlo-Zuid de uitvoeringscoördinator. “Ik heb met name te maken gehad met onze vrijwilligers: het aannemen van nieuwe vrijwilligers, de administratie van de hulpverlening en het zoeken van
de juiste vrijwilliger bij elke specifieke hulpvraag.” Daarnaast heeft hij zijn bijdrage geleverd door een
goed geautomatiseerde administratie van de Burenhulp en de ontwikkeling van de website.
Meer klussen mogelijk
“Onze ruim veertig vrijwilligers kunnen meer werk aan dan zij nu doen. Zij zijn heel gemotiveerd en willen graag helpen. In die 2 ½ jaar hebben we over de 330 hulpvragen opgelost. Veel van onze vrijwilligers hebben niet elke paar weken een klus om aan te pakken: zij willen en kunnen meer doen. We
bereiken een relatief klein deel van de wijkbewoners. De bekendheid en het gebruik zouden wat breder
mogen zijn”, aldus Oehlen. Op de vraag waarom er niet meer hulpvragen binnenkomen kan Marcel
geen duidelijk antwoord geven. “Het aantal vragen per week is vanaf eind 2013 steeds verder gestegen tot nu gemiddeld zo’n zeven per week. We hadden onlangs weken van 10 of meer hulpvragen.”
Eenzaamheid
Oehlen geeft aan dat hij vaker eenzaamheidsproblemen signaleert. “Hulpvragers zoeken dan een
vrijwilliger voor bijvoorbeeld regelmatig bezoek aan de stad.” “Dit doet de Burenhulp niet, omdat wij
kortdurende en eenmalige diensten verlenen. Je zou vrijwilligers en hulpvragers een groot plezier doen
als de doelstelling van stichting Burenhulp wat verbreed zou worden. Er zijn voldoende vrijwilligers die
dit zouden willen doen.” Iets voor het stichtingsbestuur.
‘Verbinden van mensen’ is mijn stokpaardje
“Ik vind het verbinden van culturen en generaties erg belangrijk”, aldus de scheidend Burenhulpcoördinator. “We krijgen bij de Burenhulp weinig hulpvragen van buiten de traditioneel Nederlandstalige
gemeenschap.” Zij komen overigens wel naar het Repair Café. “Bij Turken, Marokkanen en Molukkers
helpen de families elkaar of speelt de moskee een rol. Mensen van verschillende culturele afkomst
leven te veel naast elkaar heen: we laten kansen voorbij gaan om van elkaar te leren en te genieten.
Hetzelfde geldt voor het verbinden van generaties. Ik vraag me af of kleinkinderen de verhalen van hun
opa’s en oma’s wel weten? Maar omgekeerd geldt dat ook.”
Heb je een opvolger?
“Het stichtingsbestuur heeft een vrijwilligersteam gevormd dat mijn taken overneemt. En ik blijf zelf
nog een aantal zaken doen zoals de automatiseringskant en als vrijwilliger op het gebied van computers, televisies en smartphones. Op die manier is er ook een wat bredere fundering van de uitvoeringscoördinatie”. Vanuit dit team moet iemand doorstromen naar het stichtingsbestuur.
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Ints rumha selamat datang
Onze Molukse gemeenschap is begonnen in het Huis van de Wijk
op 7 juni 2009.
Dit is opgezet om gezellig samen te zijn voor de in de wijk wonende
Molukse samenleving, waarbij vooral de ouderen aansluiten. Als je
ziet hoe de ouderen zich vermaken, gewoon een mooi gezicht om te
zien. Het is twee keer in de week, dinsdag en vrijdags.
De activiteiten bestaan uit gezamenlijk koken en eten, spelletjes, handenarbeid en knutselen. Het hele gebeuren wordt gedragen door een
aantal vrijwilligers.
We zijn er heel blij mee dat deze mensen bereid zijn en dat ook met
veel liefde doen.
Groetjes van meneer Natar en Sitaniapessy.

Richting aangeven … redt een leven
De verkeersregels (op gelijkwaardige kruisingen hebben alle bestuurders van rechts voorrang)
gelden ook nu nog.
De meest kwetsbaren onder de verkeersdeelnemers, fietsers, ruiters en bestuurders van invalidenwagentjes moeten extra op hun tellen passen. Ook al heb je voorrang: neem nooit voorrang, je dient altijd
voorrang te krijgen. Namelijk een ongeluk door onachtzaamheid is eerder gebeurd dan dat de gevolgen opgelost of in het ergste geval genezen zijn.
Een extra punt van aandacht voor fietsers: van bestuurders van auto’s wordt verwacht dat richting
aangegeven wordt! Aangezien wij o.a., als fietsers dus ook de meest kwetsbare verkeersdeelnemers
zijn, kun je door tijdig je hand uit te steken meewerken aan een veiligere situatie voor jezelf en anderen.
Bijna dagelijks overstelpt de media ons met berichtgevingen van tragische ongelukken in het verkeer
en dan kan men daaronder ook verstaan die gebeurtenissen met als afloop blijvende invaliditeit. Dit
heeft een enorme impact, niet alleen in het leven van de persoon in kwestie, maar ook voor de mensen
in de directe leefomgeving is dit een extra (zware) belasting.
Zorg er dus voor dat je gezien wordt en geef tijdig aan of je naar links of rechts wils, anders zou het nog
wel eens zeer pijnlijk kunnen aflopen.
Richting aangeven … redt een leven.
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KidsClub Zuid
Hoi allemaal!
Wij zijn KidsClub Zuid.
Sinds maart 2016 verzorgen wij elke woensdagmiddag
leuke activiteiten voor de kinderen in Venlo-Zuid. Het gaat
om de kinderen van groep 4 t/m groep 7. Bij KidsClub Zuid
houden we ervan lekker creatief bezig zijn te zijn, lekker te
sporten en toneel te spelen. Hou jij hier ook allemaal van,
dan ben je van harte welkom bij ons! Dus heb jij woensdagmiddag tussen 13:30 uur en 15:00 uur niks te doen? Kom
dan gezellig naar de Zuidpilaar. De activiteiten vinden
plaats op verschillende locaties, maar we verzamelen ons
altijd eerst bij de Zuidpilaar (adres: Reigerstraat 2, 5912 XN,
Venlo).
KidsClub Zuid
Tel: +31 6 44943551
Email: kidsclubzuid@gmail.com
Facebook: facebook.com/kidsclubzuid
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VERNIEUWING
“Mevrouw, mevrouw!” werd er geroepen, terwijl ik met mijn zware boodschappentas zeulde.
En dan nog een keer, maar omdat er met mij nog enkele dames in de straat liepen, begreep ik niet
direct dat dit hulpgeroep voor mij bestemd was. Op het moment dat ik dan toch maar omkeek kwamen twee jeugdige meisjes naar mij toe. Natuurlijk kende ik ze niet, want anders hadden ze beslist wel
mijn naam geroepen.
“Hallo, mevrouw!” Verwachtingsvol keek ik ze beiden aan. Wilden ze mij iets verkopen misschien?
“Mevrouw”, (netjes opgevoed stelde ik vast) “we zijn op zoek naar het René Steegmansplein. Weet u
misschien waar dat is en is dat nog ver?”.
Ik zette de boodschappentas maar even voorzichtig op de grond en hoopte dat de flessen daarin het
zouden overleven.
“Jullie hebben geluk, het is hier tamelijk dichtbij. Kijk, hier is de O.L. Vrouwekerk en als jullie in deze
straat verder noordelijk (even als een onderwijzeres optredend) lopen, dan komen jullie bij een groot
grasveld en daar is het”.
“Ja, maar daar zijn we al geweest en dat zou het Jan Teunissenplein zijn” werd verbaasd geantwoord.
“O, nou ja, dat was het ooit, maar dat heet al héél lang niet meer zo. Vermoedelijk is men bij de
gemeente vergeten er een nieuw straatnaambord te plaatsen, dat kan wel eens gebeuren” zei ik met
een zeker gevoel.
Ze keken opgelucht, beslist vanwege het feit dat ze nu niet meer verder hoefden te zoeken én te lopen.
“Mevrouw, zullen we uw boodschappentas dragen. U gaat toch ook die kant uit, hè?”.
Ik bedankte voor dit vriendelijke en hulpvaardige aanbod, maar moest al direct in een straat dichtbij
zijn. Onderweg daarheen overwoog ik de gemeente het voorstel te doen het Jan Teunissenplein nu de
naam het René Steegmansplein te geven en dat zal ongetwijfeld door héél veel mensen, en niet alleen
uit Venlo-Zuid, gewaardeerd worden.
Nu wacht ik/wachten wij op de waardering van de gemeente. Zij een nieuw stadskantoor in Venlo-Zuid
en wij een zogenaamd nieuw plein. Dat zou dan helemaal fijn zijn!
MaXi
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KEN JE WIJK
Het is al wat langer gelden dat we in plaats van een puzzel een fotoraadsel plaatsten. Deze
foto’s zijn 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 de foto’s?
Om het niet te gemakkelijk te maken nu maar liefst vier foto’s. Onder de meest juiste inzendingen
oplossingen verloten wij drie cadeaubonnen van €10,-.
Oplossingen naar redactievenlozuid@hotmail.com of via het redactieadres; Anne Frankstraat 33,
5912HC, Venlo.
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Venlo-Zuid-Schoon
Deze werkgroep organiseert twee maal per jaar een succesvolle schoonmaaktactie in de wijk,
zaterdag 17 september weer een tussen 10:00 en 12:00 uur, vanuit de Zuidpilaar. Even voor tienen de uitleg en na twaalf uur gezellig napraten met een lekkere lunch en voor de kinderen die
geholpen hebben als extraatje wat lekkers voor thuis.
Mocht u willen helpen, dan kunt u zich al aanmelden via
bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com.Vele handen maken licht werk!
De werkgroep heeft verder al 6 partners in de wijk onder de scholen, verenigingen en organisaties. Zij houden een groter stuk van de wijk schoon! Rond
deze tijd is ook de kinderboerderij vaste partner van ons geworden. We
mogen dit belonen met vijf mooie prullenbakken van Supporter van Schoon
die we de Kinderboerderij schenken.
Sinds enkele wijkkranten mogen we als werkgroep ook drie bewoners belonen die in hun directe omgeving een stukje wijk schoonhouden. In onze vorige
uitgave was hiervoor helaas geen ruimte meer, daarom in dit nummer maar liefst 6 bewoners die
beloond worden, omdat ze hun verantwoording nemen en helpen om onze mooie wijk af en toe schoner te maken. Mocht u ook willen helpen, bijvoorbeeld 1 x per twee weken, dan kunt u zich melden via
de redactie. De werkgroep Venlo-Zuid-Schoon zorgt dan dat u een vuilknijper, speciale Venlo-Schoonzakken en werkhandschoenen krijgt. Al meer dan zestig mensen in onze wijk doen dat en helpen ons.
Zij en andere bewoners, waarvan wij weten dat ze actief zijn, hebben dan ook kans om beloond te
worden.
Mensen die ons al helpen en nu van ons een cadeaubon mogen ontvangen zijn; Marianne Verstraaten,
Mieke Theunissen, Hay Cornelissen, Ben Houkes, T. Mariën en A. Tasdemir.
Allemaal bedankt namens de werkgroep en alle wijkbewoners voor het opruimen van een stukje wijk!
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COLOFON

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

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

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

Redactie
Jack Driessen
Mieke Theunissen
Roger Spitz
Rena Wilske

Het is bereikbaar tussen 08:00 uur en 17:00 uur.
U kunt voor onderstaande zaken bellen met
het algemeen nummer 14 077. Ook kunt u een e-mail
sturen naar info@venlo.nl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Heroïnespuiten
Anne Frankstraat 33,
Gladheidbestrijding
5912 HC Venlo
Rioolverstopping
Telefoon 077-354 07 45
(Na 16:00 uur en in het weekend kunt u contact
E-mail:
opnemen met een rioolontstoppingsbedrijf)
redactievenlozuid@hotmail.com

Gemeentelijk informatiecentrum 14 077
Geopend: maandag t/m vrijdag 08:00 – 17:00 uur

Realisatie
Drukkerij Vijgenboom

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
Om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, is
het belangrijk dat u in ieder geval een duidelijk antwoord
probeert te geven op de volgende vragen:
• wat is uw probleem, wens of vraag?
• waardoor of wie is het probleem?
• wat is de exacte locatie van uw melding?

De volgende uitgave
verschijnt begin oktober 2016.
Inzenden van kopij voor dat
nummer naar het redactieadres:
Anne Frankstraat 33
5912HC, 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.

