Jaargang 25

■

n r. 2

■

juni 2020

IN DIT NUMMER

Waar zijn we
mee bezig?

2

GEACHTE BEWONERS,
Allereerst hopen we dat u dit leest
in goede gezondheid.
Meer dan een half jaar gelden ontving u de vorige
Wijkkrant. Begin april had u er weer een moeten
krijgen. Dat liep anders… Een heel vervelend virus verstoorde de normale gang van zaken in onze
wereld en zorgde ervoor dat wij heel veel activiteiten niet meer konden doen. Ook de activiteiten
binnen het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid kwamen
op een laag pitje te staan.
Nu, eind mei, beginnen we weer langzaam met
het voorzichtig opnieuw activeren van de diverse
werkgroepen, waaronder de werkgroep communicatie & structuur en redactie. De afgelopen
maanden heeft het niet helemaal stilgestaan. Kort
na de vergadering van maart besloot onze voorzitter dat hij de kar van het netwerk lang genoeg getrokken heeft. In “Waar zijn we mee bezig”, leest u
hierover wat meer.
De afgelopen maanden werden dus ook gebruikt
om na te denken over hoe verder. Daarover zal
ook de eerstvolgende plenaire vergadering gaan.
Wanneer die zal zijn weten we op dit ogenblik nog
niet. We hopen in ieder geval na de zomervakantie
weer bij elkaar te kunnen komen om met elkaar
van gedachten te wisselen.
Half juni was de eerste redactievergadering na de
stop voor dit nummer om u op de hoogte te brengen wat er speelt in de wijk.
We hopen dat u de Wijkkrant gemist heeft, laat
ons weten wat uw mening is via
redactievenlozuid@hotmail.com
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WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?
Op deze pagina geven we meestal een samenvatting van wat er speelt in onze wijk. Wat er
binnen de werkgroepen van het netwerk gedaan wordt. Ook andere zaken, die van belang
zijn, passeren de revue.
Een voornaam punt van aandacht voor het bestuur
van de stichting deed zich enkele dagen na de laatste plenaire vergadering voor. De voorzitter van het
netwerk, Ed Bastiaans, stuurde een mail aan het
netwerk waarin hij zijn ontslag aanbood als voorzitter van de stichting. Hij motiveerde dit natuurlijk
ook. Uit die motivatie sprak een deel teleurstelling
in medewerking van de gemeente als organisatie
en ook in sommige medewerkers van die gemeente. Een kernwoord was te duiden als stroperig. Ook
was er een stuk teleurstelling over weinig betrokkenheid van veel bewoners in onze wijk. Ze willen
wel dat er dingen geregeld worden en zaken gedaan worden, maar velen zijn niet bereid hier zelf
iets voor te doen… Verder was er ook het feit dat
sommigen stelselmatig de inspanningen van de
voorzitter, of het bestuur van de stichting in twijfel
trokken. En dat op ongepaste wijze. Als je, zoals de
voorzitter, elk jaar honderden uren in het werk voor
onze gemeenschap steekt, heb je dat niet nodig,
dat wil je niet. Daarom respecteren we zijn besluit
om zich als voorzitter van het netwerk terug te trekken. Het feit dat hij kartrekker blijft van de oudste
werkgroep van het netwerk, Venlo-Zuid-Schoon,
stemt ons dankbaar, hij blijft zich inspannen voor
een schonere, betere wijk.
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Ed, namens het bestuur en velen van ons netwerk
en onze bewoners, dank je voor wat je voor onze
wijk hebt gedaan!
Niet lang na de laatste plenaire vergadering van
11 maart, ging Nederland in een intelligente lockdown door het coronavirus. Bijeenkomsten werden
uitgesteld, afgezegd en vele werkgroepen kwamen
abrupt tot stilstand. Voor de vele werkgroepen heb
je namelijk overleg nodig met verschillende partijen. Dat duurde meer dan 10 weken. Toen, eind mei,
begin juni kwamen voorzichtig weer de eerste kleine bijeenkomsten op de agenda van sommigen.
Er werd een overleg gedaan tussen de stadsdeelmanager en het bestuur van het Bewonersnetwerk
Venlo-Zuid. Dit over hoe de stand van zaken op
diverse vlakken is en over hoe te handelen bij het
zoeken naar een nieuwe voorzitter. Over dit laatste,
verderop in de wijkkrant staat een profiel van de
persoon die we zoeken.
Ook werd gesproken over hoe de verschillende
werkzaamheden weer voorzichtig konden worden
opgestart. Een van de voorwaarden hiervoor is het
kunnen beschikken over een goede vergadergelegenheid waar men op veilige afstand met elkaar
kan overleggen. Nu, half juni is bijvoorbeeld ons
huis van de wijk, de Zuidpilaar, nog niet beschikbaar hiervoor maar dat is hopelijk snel anders.
Ook werd gesproken over de voortgang van zaken
die staan in de Samenlevingsagenda van onze wijk.
Een kort overzicht vindt u ook elders in deze krant.

WIJKKRANT

Venlo-Zuid

Een van de eerste werkgroepen van het netwerk
is de werkgroep Venlo-Zuid-Schoon. Verderop in
deze uitgave een aparte pagina hierover. Maar een
deelonderwerp van deze werkgroep is sinds enige
tijd ook de problematiek rondom het gedumpte
afval bij de ondergrondse containers. Een veel terugkomend kwaad. Het ontstaat door het illegaal
bijzetten van huisvuil door mensen die geen of een
kapot pasje voor die ondergrondse containers
hebben. Vaker komt het voor dat in panden waar
veel kamerbewoners wonen maar een of twee pasjes beschikbaar zijn. En kamerbewoners die dat
dan niet hebben, willen toch hun afval kwijt. Zij realiseren zich niet dat ze daarmee ongedierte een
kans geven. Ook komt het voor dat een container
vol of kapot is en dat de bewoners hun afval dan
niet ergens anders aanbieden, maar ook gewoon
naast de container zetten. Over dit onderwerp zijn
de leden van de werkgroep Venlo-Zuid-Schoon
ook in gesprek met mensen van de gemeente.
Wij hopen dat dit spoedig tot een beter beleid zal
leiden en dat de overlast van die zogenaamde bij
plaatsingen zal afnemen.

Een werkgroep wat ook op de achtergrond stilletjes is blijven voortgaan is Verkeer. Een aanvraag
voor een permanente snelheidscontrole op de
Prof. Gelissensingel is helaas niet gelukt. De werkgroep beraadt zich op verdere stappen. Ook is een
brief ontvangen over de realisatie van een extra
voetgangersoversteekplaats op de Tegelseweg.
Parkeren is een hot issue in bepaalde delen van de
wijk, geweest of nog steeds. Ook de werkgroep
parkeren ligt stil, mede omdat er binnen de organisatie van de gemeente wijzigingen worden gedaan. Die wisselingen en wijzigingen van organisatie vergen steeds weer leertijd van de betrokkenen
waardoor verbeteringen op zich laten wachten. Of
ambtenaren wisselen, zijn ziek of op cursus. Of afdelingen worden weer anders ingedeeld waardoor
ieder zijn “plek” weer moet vinden. Soms is er nog
een verandering van portefeuillehouder (wethouder) waardoor er weer tijd voorbij gaat. Of het hele
proces moet wachten op de juiste tijd van het politieke jaar. Als werkgroep is het soms om gek van
te worden, want al die tijd gebeurd er niks waar de
wijk baat bij heeft…
Onder andere dit probleem hebben we bij de
stadsdeelmanager aangekaart. Er werd beloofd
dat bepaalde processen toch verbeterd zullen worden…
Enkele weken geleden werden plannen bekendgemaakt omtrent de Koperwiek aan de Broekhofstraat. Er zijn plannen om hier te renoveren en uit te
breiden met een gymzaal. Buurtbewoners, die zich
bezorgd maken, hebben zich verenigd en proberen
achter de precieze plannen te komen.

Een paar maanden geleden heeft de werkgroep St
Maarten twee acties gehad. Natuurlijk de gebruikelijke evenementen met Sintermerte, spel, optocht
en “troshaup” en oliebollenverkoop natuurlijk. Net
als op oudejaarsdag in Viecuri. Een deel van de opbrengst is traditioneel voor een goed kinderdoel in
onze wijk. Deze keer was dat de Kidsclub van de
Zuidpilaar. Zij kregen een bedrag van € 300,- waarmee ze voor hun bijeenkomsten spulletjes kunnen
kopen of iets anders leuks doen. Verderop leest u
een stukje over die Kidsclub.
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Als laatste, wanneer we weer als netwerk volledig
bij elkaar kunnen komen ligt nog in de toekomst
verborgen. Er is vaker overleg geweest met de beheerder van de Zuidpilaar over wat de mogelijkheden daar zijn. Zoals u al kon lezen is de Zuidpilaar/
Zwanenhaof nog gesloten. Hoogstwaarschijnlijk
zullen we in de grote zaal, op gepaste afstand, met
elkaar vergaderen. Ook zullen we niet onbeperkt
mensen toelaten en daarom werken met aanmelden voor de vergadering. De eerstvolgende reguliere vergadering staat op de agenda voor woensdag 9 september.
Heeft u ideeën of berichten voor ons dan kunt u dat
laten weten via
bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com
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VENLO-ZUID SCHOON

In bijna elke Wijkkrant vindt u een stukje van
deze werkgroep van het netwerk. We hebben
weer net de voorjaarsschoonmaak actie gehad
waar we weer met een groot aantal vrijwilligers
de wijk zijn ingegaan om zwerfafval op te halen. Als dit geschreven wordt kunnen we alleen
maar hopen dat het weer ongeveer 50 mensen
en kinderen zijn die hebben meegedaan!
Zo’n schoonmaakactie gaat altijd op dezelfde manier. We komen vanaf 9:30 uur bij elkaar en na wat
lekkers en wat te drinken krijgen we kort uitleg over
de spelregels van de actie. Want het moet wel veilig
natuurlijk. Vervolgens gaan we samen in groepjes
de wijk in en ruimen een toebedeeld stuk wijk op.
We zorgen dat iedereen weer rond twaalf uur terug
is op de Zwanenhoaf waar inmiddels voor iedereen een lekkere gratis lunch klaarstaat. Het resultaat van die morgen opruimen is dan al in een grote
container van maar liefst 2500 liter gegaan. 2 ½
Kuub met andere woorden. Tijdens de lunch evalueren we ook een beetje en praten met elkaar over
de meestal leuke reacties die je onderweg krijgt.
Daar zitten soms heel bijzondere anekdotes bij.
Wat wel opvalt is dat in de loop van jaren de opgehaalde hoeveelheid langzaam kleiner wordt. Er
is gewoon minder te vinden. Al zijn er in de wijk
helaas ook uitzonderingen. Daar hoorden we ook
over tijdens de buurtcafés die vorig jaar zijn gehouden. Met name vond men de omgeving Parelduikerstraat en Sloot nogal vervuild. Men vroeg of we
daar ook eens wilden opruimen! Nu, dat doen we,
twee keer per jaar door die opruimmorgen. Toch
willen we benadrukken dat we niet op bestelling
werken. “Kom daar en daar eens opruimen, het is
daar zo’n bende’. Zo doen we dat niet. Wel willen
we buurtbewoners uit die straten/buurten helpen
door materiaal ter beschikking te stellen, tips te
geven en eventueel in contact met medestanders
brengen. Ook praten we met de beleidsambtenaren van de gemeente over maatregelen om de
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openbare ruimte
ook gemakkelijk
te maken; gemakkelijk schoon te
houden. Dus geen
prikstruiken waar
je je niet graag tussen begeeft om iets
schoon te maken.
Waar we ook heel
blij mee zijn is met
het aantal grotere
partners in de wijk
die actief een deel
van de wijk schoonhouden. Die krijgen daar ook een vergoeding voor in de meeste
gevallen. Het zijn er een heel aantal al. Te weten:
Domushuis, bestuur Marokaanse moskee, BS De
Zuidstroom, VSO ’t Wildveld, College Den Hulster,
Gildeopleidingen, Kinderboerderij Rendiz, vrijwilligers van het Limburg Landschap, Jan Linders,
Albert Heijn, Karwei en een jongerengroep van de
Zuidpilaar. Daarnaast zijn er meer dan 80 actieve
medebewoners van onze wijk die zich hebben laten registeren en een gedeelte van de wijk opruimen. U leest het, we staan er niet alleen voor met
het schoonhouden van onze wijk en dat is ook precies de bedoeling. Als veel mensen een klein beetje
doen dan ruimt dat heel erg op!
U las al over de vergoeding die sommige grotere
partners krijgen. En die bewoners dan? Die maken ook elk kwartaal kans op een cadeaubon van
e 25,- als dankbetoon voor het meehelpen
schoonhouden van de wijk. Die trekken wij uit de
lijst van geregistreerde bewoners maar ook u kunt
iemand, ook niet geregistreerd voordragen. Laat
het ons weten als u iemand wilt waarderen met een
extra bedankje.
Deze keer zijn dat C. Cox, Gerda Silvis-Alinga
en Monique Leurs, dank jullie wel voor het mee
schoonhouden van onze wijk, de cadeaubon is onderweg of al bezorgd!
Als laatste willen wij u wijzen op zaterdag 10
oktober, dan hopen we weer met veel vrijwilligers
de wijk in te gaan om op te ruimen, 9:30 uur verzamelen in de Zuidpilaar, Reigerstraat 2, Venlo-Zuid!
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FRUITBOMEN IN DE PLEVIERSTRAAT
door Jeanne Welles
Op Facebook kwam ik uit bij een artikel, ergens
augustus/september 2019, dat de gemeente
Venlo een straat of wijk wil belonen ter waarde
van € 500,- door een idee aan te geven om samen iets te doen om het woongenot te bevorderen.
Daar had ik wel oren naar en heb hierop gereageerd met dat dit bedrag niet “voldoende” zou zijn
om onze straat aangenamer te maken. Niet wetend dat ik hierop nog een reactie zou krijgen. De
2 groenstroken, één waar prachtige bomen staan
met eronder struiken, het andere stuk alleen maar
met struiken, waar helaas ontzettend veel troep in
gedumpt werd, wat ook nog ongedierte aantrok.
Dit was logisch een doorn in het oog van de bewoners die zich hieraan mateloos ergerden. Omdat ik
van moestuinieren en fruit hou in de tuin was dit het
meest voor de hand liggend idee om te vragen of
het mogelijk zou zijn om er fruitbomen te planten.
Dit zou de straat ten goede komen, en vooral het
woongenot bevorderen. Hierop kreeg ik bericht
van gemeente en deze stuurde mij door naar de
juiste personen om te kijken of dit gerealiseerd kon
worden. Gesprekken volgenden met de buurtbewoners en aangrenzende straat, allen waren enthousiast over het idee. Linda Schevers, Jan Boonen en Leon van der Elsen. Deze 3 kanjers kregen
het tenslotte voor elkaar, in samenspraak met bewoners, dat dit gerealiseerd kon worden. Wat natuurlijk gewéldig nieuws was dat het goed gekeurd
werd door de gemeente.
Dus op 27-11-2019 werden de struiken gerooid en
half december 2019 werden de 5 fruitbomen geplant, nl. 1 walnoot, 2 pruimen-, 1 peer- en 1 appelboom. In het voorjaar werd het gras ingezaaid. We
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zijn van Plevier naar de Plezierstraat gegaan. Hoe
mooi is dat? Dit is een unicum in de wijk Hagerhof
omdat we gewoon de eerste straat zijn met fruitbomen. Dit zou in meer straten moeten gebeuren.
Helaas tot mijn verdriet zijn veel voortuinen beklinkerd. Hoe mooi zou het zijn om in het voorjaar van
de prachtige bloesem te kunnen genieten en daarna ook nog fruit kunt plukken?Ik zeg beton eruit en
fruit erin! Denk aan de bijen en andere gevleugelde
dieren, we kunnen niet zonder!!!
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Vacature voorzitter
Als Bewonersnetwerk Venlo-Zuid zoeken wij een nieuwe voorzitter.
Natuurlijk onderschrijft hij/zij de doelstelling van het netwerk,
het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk Venlo-Zuid in brede zin.
Ook onderschrijft hij/zij de werkwijze van het netwerk,
namelijk het werken via zelfstandige werkgroepen die
een bepaald thema aanpakken.
De rechtsvorm van het Bewonersnetwerk is
een stichtingsvorm, maar de overheersende
meningen van de openbare plenaire vergaderingen van het netwerk zijn leidend. In die
openbare vergaderingen kunnen alle betrokken professionals/vrijwilligers en bewoners uit
de wijk Venlo-Zuid aansluiten en meepraten.
Als netwerk komen we vier keer per jaar bij elkaar en als dat nodig is organiseren we soms
een extra bijeenkomst over een speciaal thema. In de plenaire vergaderingen vertellen de
werkgroepen elkaar wat de stand van zaken is
en worden gedachten gedeeld.
Voor onze nieuwe voorzitter zijn enkele vaardigheden van belang; de voorzitter is eerder
organiserend dan leidend binnen zijn functie.
Op de eerste plek coördineren (van activiteiten) en leiding geven, leiden van de vergadering en het nemen van besluiten, inspireren
van bestuursleden, stimuleren van de samenwerking en delegeren van taken, bemiddelen
tussen partijen, communiceren, representatie.
Natuurlijk woont u in onze wijk, postcodegebied 5912.
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TAKENPAKKET
•
Bewaakt de statuten.
•Ziet toe op een goede taakverdeling binnen
het bestuur.
• Vertegenwoordigt de organisatie naar buiten
toe, onderhoudt contacten met belangrijke instanties.
• Bereidt de bestuursvergaderingen voor.
• Zit de plenaire vergaderingen voor.
• Stelt (samen met de secretaris) een agenda
op.
• Bevordert een efficiënt en plezierig vergaderklimaat.
• Vat duidelijk samen wat er besproken en besloten is.
• Checkt of de besluiten ook echt worden uitgevoerd.
• Is medeondertekenaar van officiële stukken.
Tijdsbesteding: de tijdsbesteding is wekelijks
naar eigen inzicht. Formeel moet de voorzitter
zich houden aan de jaarplanning, jaarvergadering en de overige afspraken die binnen de
vereniging zijn gemaakt.
Mocht u interesse hebben om ons als netwerk
verder te brengen, dan vragen wij u te reageren via email:
bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com
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ECOLOGISCHE STADSTUIN VENLO OUD-ZUID
Een mooie mijlpaal voor een fantastisch bewonersinitiatief. Sinds 2016 werkt het bewonerscollectief Venlo Oud-Zuid aan de realisatie van
een Ecologische Stadstuin Venlo Oud-Zuid. Nu
ook het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo groen licht heeft
gegeven voor de realisatie van de stadstuin
heeft de Stichting Ecologische Stadstuin Venlo
Oud-Zuid, samen met het bestuur van de Onze
Lieve Vrouw parochie, de huurover-eenkomst
getekend voor gebruik van de grond rondom de
OLV-Kerk en het Patronaatsge-bouw ‘Ut Tref’.
“Als gemeenschapshuis en tevens partner in het
project zijn wij zeer verheugd met de aanleg van de
stadstuin”; aldus voorzitter Sander Driessen van Ut
Tref. “Nu wij tevens de grote zaal technisch en esthetisch van een geheel nieuw jasje gaan voorzien,
krijgt het multifunctionele karakter en de verbinding
met de buurt een geheel nieuwe impuls.”
Deken Spee, al sinds 2016 zeer enthousiast over
de plannen, zei direct na de ondertekening zich te
verheugen op de start van de realisatie. “De OLV
parochie hecht grote waarde aan dit project omdat
zij (als geloofsgemeenschap) op deze wijze “haar
gezicht wil laten zien” en wil bijdragen aan het verbeteren van het saamhorigheidsgevoel, de sociale
cohesie binnen de wijk. De kerk verheugt zich erop
dat ze in diverse opzichten méér zichtbaar wordt
doordat struikgewas en onkruid rondom de kerk
plaats maken voor mooie planten en bloemen. Als
dat in figuurlijke zin ook overslaat in de harten van
wijkbewoners en scholieren van het Wild-veld Scholengemeenschap Buitengewoon - dan gaan
we een mooie tijd tegemoet.”
Schoolleider Jack Smulders van het Wildveld vult
aan: “de Ecologische Stadstuin vormt te-vens een
prachtig leerwerkbedrijf voor alle jongeren van
Onderwijsgroep Buitengewoon die voor de sector
groen kiezen. Naast het werken in de tuin zal ook
het ontmoeten en samen-werken met buurtbewoners van meerwaarde zijn voor hun ontwikkeling.”
Voorzitter Frans Aerdts is vooral trots op alle teamleden die sinds 2016 meewerken om van een idealistisch idee, via conceptontwikkeling nu eindelijk kunnen gaan opschalen naar reali-satie. “Een
ecologische stadstuin die vanuit gezondheid en
voeding bovenal een educatief en vanuit exploitaJ a a rg a n g 2 5 ■ n r. 2 ■ J u n i 2 0 2 0

tie verbindend karakter gaat krijgen. Voor alle leeftijden, voor vele doelgroepen, voor Venlo-Zuid en
zeker ook voor Groot Venlo. Een stadstuin welke
een pareltje moet gaan vormen vanuit duurzaamheid en diversiteit.
Secretaris van de stichting, Frank Verkoijen, geeft
aan dat er veel werk te verzetten is en is daarom
op zoek naar mensen die mee willen helpen bij de
realisatie. “We zoeken per direct een bouwbegeleider en een secretarieel medewerker. Beiden voor
4 tot 6 uurtjes per week, als vrijwilligers, liefst uit
Venlo-Zuid, met affiniteit voor duurzaamheid en
ecologisch tuinieren.”
Voor de volledige beschrijving van deze vacante
posities en natuurlijk alles over de verdere ontwikkelingen en mogelijkheden tot samenwerken,
projectgroepen en planning, wordt er hard gewerkt
aan de website www.venlo-oudzuid.nl Op de
facebook-pagina Bewonerscollec-tief-Oud-Zuid
kunt u reeds meer informatie vinden.
Voor vragen, meer informatie en of het aanmelden
als vrijwilliger kunt u altijd contact opne-men via:
E. info@venlo-oudzuid.nl
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HET OORLOGSVERLEDEN IN ZUID: DE BOMBARDEMENTEN
Zoals u in een vorige editie van de wijkkrant
hebt kunnen lezen, is Venlo-Zuid zwaar gebombardeerd tijdens de laatste oorlogsjaren. Afgezien van enkele verdwaalde bommen in 1943,
was er tot oktober 1944 geen sprake van bombardementen in Zuid.
Op 15 oktober viel de eerste bom, de eerste van
velen. Slechts schade in de Roodestraat en 1 dode
was er te betreuren. Drie dagen later opnieuw bommen: de Havenstraat en het Nedinsco-complex
kregen de volle laag.

kelders met de kelder van de buren verbonden,
zodat, in geval van instorting van een huis, de weg
naar boven kon worden gevonden via het huis van
de buren.
Maar ook de algemene begraafplaats deed dienst
als schuilplaats. Met name in grafkelders zochten
de mensen hun heil en toevlucht.
De begraafplaats kwam er overigens ook niet ongeschonden van af. De ingang werd verwoest door
granaatinslagen, granaten die vanaf het inmiddels
bevrijde Blerick werden afgeschoten. Ook diverse
gedenkstenen hebben schade opgelopen, wat
overigens nog goed te zien is.
Het bovenstaande levert uiteraard ook persoonlijke
verhalen op, waarvan ik er u twee niet wil onthouden.

Op 28 oktober werden o.a. de Sloot, Antoniusstraat en de Tegelseweg getroffen.
3 November is de geschiedenis in gegaan als de
dag dat tijdens een langdurig bombardement veel
straten werden getroffen. De schade was onvoorstelbaar: onder andere Sloot, Sinselveldstraat, Mariastraat, Sloterbeekstraat en Tegelseweg kregen
de volle laag. Ook het menselijk leed was enorm:
46 doden vielen er te betreuren. De volgende dag
vielen er nog bommen op de Sloot en Tegelseweg.
De bominslagen zijn nog steeds te zien aan de achterkant van de woningen aan de Tegelseweg.

Tijdens het bombardement van 28 oktober werd de
meelfabriek aan de Havenstraat in puin geschoten.
De heer Verkuylen was op dat moment in de fabriek, bedolven onder het puin, in de wetenschap
dat hij niet zou overleven. Hij had echter nog de
mogelijkheid en kracht om een afscheidsbrief aan
zijn dierbaren te schrijven.
Mijn grootvader, Handrie Driessen, woonachtig in
de Willemstraat nummer 34, was lid van de Burger
Bescherming. Na afloop van een van de bombardementen ging hij op zoek naar slachtoffers, dood
of levend. Zo trof hij in een kapot gebombardeerd
huis twee mensen op leeftijd aan in hun bed. Toen
opa het stof van hun gezichten blies, opende de
oudjes hun ogen, vol verbazing. Ze hadden niets
gehoord van het bombardement.

Veel bommen waren bestemd voor het spoorwegemplacement en het havengebied, waar ook een
groenteveiling lag.
Nadat Blerick op 3 december in handen van de
geallieerden gevallen was, werd het vuur op Venlo
geopend vanuit Blerick. Op 5 december werd de
toren van de Mariakerk door een voltreffer verwoest door geschut van de Engelsen. De toren kon
immers als een soort uitkijkpost door de Duitsers
gebruikt worden.
Waar bleven de mensen tijdens de bombardementen? Uiteraard in de vele kelders. Vaak waren de
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STOP DE INBREKER!
Zet onderstaande woorden op de goede plaats en
in de donker gekleurde vakjes zal van boven naar
beneden een woord verschijnen. Als je de oplossing gevonden denkt te hebben, stuur de oplossing in naar het redactieadres: Anne Frankstraat
33, 5912HC, Venlo-Zuid, of digitaal naar:
redactievenlozuid@hotmail.com

Coronapiek

Lockdown

Mondkapje

Saamhorigheid

Vaccin

Handgel

Handschoenen

Isolatie

Raamvisite

Quarantaine

Symptomen

Videobellen

Zorgmedewerker

Besmetting
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De winnaars van de puzzel in het januarinummer zijn S. Janssen, Kim Hamans en Shevaliny
Seetaram. De juiste verschillen staan ook op deze
pagina. Proficiat met jullie cadeaubon!
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ZUIDPARELTJE

door Roger Spitz

Wien en voor Omroep Venlo heeft hij de non-stop
(100 uur) muziek gemaakt tijdens de afgelopen
vastelaovend. Ook stond hij aan de wieg van de
Vastelaovond Top 555 van Omroep Venlo Radio,
toen nog de beste 111, bij Café Pollux aan de Parade om een arsenaal aan ‘leedjes’ uit Groët Venlo
een plek te geven.

Een eeuwigdurende hobby
Deze keer word ik gevraagd om Huub Beeren te
interviewen voor deze rubriek. Voor de nieuwe
bewoners in Venlo-Zuid zal hij een onbekende
zijn. Zo ook voor mij, dus ik was benieuwd naar
zijn verhaal. En dat is een heel muzikaal verhaal
geworden. En hoewel hij zegt dat hij per toeval
op latere leeftijd er in is gerold, blijkt dat hij al
in zijn tienertijd stiekem hiermee bezig is geweest.
Waar hebben we het over? Huub (65 jaar) is al jaren
met muziek bezig, nu in de moderne tijd met podcast maken, maar voorheen als plaatsjesdraaier,
dus als disc-jockey. Hij is begonnen in Tuf Tuf en
Discotheek Nautilus en ‘t Vaat 69 op de Parade
eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Maar eigenlijk heeft hij zijn debuut gemaakt als tiener in de
Vogelhut en in het jeugdhuis de Maagdenberg bij
de instuif (Copacabana).
Sinds zijn verhuizing naar Venlo-Zuid in 1993 is zijn
verbondenheid met bovenstaande buurt gebleven.
Hij levert nog steeds als lid van Vasteloavesvereiniging ‘de Wien’ zijn bijdragen in de Joeks commissie en is als adjudant in 1984 bij het prinsentrio
uitgekomen. Als echte muziekman verzorgt hij de
muziek voor de afterparty’s van de zittingen van De
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Maar hoe kwam Huub bij de omroep? Dat is toevallig geweest, vertelt hij. Het is 1997. Eigenlijk ging
hij met zijn maat zaterdags naar de wedstrijden
van Borussia Mönchen-Gladbach, terwijl hij nu
gevraagd werd om mee te doen aan het radioprogramma Prettig Weekend. Hij moest kiezen en het
werd de omroep. Het toeval bestond eruit dat hij de
eerste CD van de Wien kwam brengen, toen nog de
locatie Marianum, en de presentator Piet Kolster
hem vroeg om zijn inbreng met muziek te geven.
Zo werd Huub radioman en verzorgt hij tot nu toe
(al 23 jaar) op allerlei manieren muziek bij Omroep
Venlo zoals Gasthof Venlo en Café Chantant. Bij de
Tegelse Zieken- en Bejaarden Omroep sinds enkele jaren Station Kaldenkirchen met schlagers,
blaasmuziek, volksmuziek en de Platenkast van
Huub Beeren.
Tegenwoordig is het maken van podcasts de nieuwe vorm van radiomaken. Eigenlijk kun je via internet (website Omroep Venlo) streamen (een keuze
maken voor een opgenomen uitzending en die
afdraaien) elk moment programma’s beluisteren.
Huub zegt dat dit wel zo gemakkelijk is. Je kunt op
je gemak je muziekkeuzes maken en opnemen. Je
kunt zelf de techniek doen. Zijn belangrijkste muziekkeuzes blijven de vastelaovondleedjes en de
duitstalige liedjes bij Omroep Venlo. Je kunt zeggen dat elke Venlonaar wel muziek van hem gehoord heeft en er zullen vele vaste luisteraars zijn
die hij met zijn programma’s plezier blijft geven.
Venlo-Zuid
Huub woonde eerst aan de Professor Gelissensingel (1993) om in 1994 naar Op den Hamel te verhuizen met zijn vrouw. Maar in 1995 moesten zij 8
weken bij familie verblijven door de overstroming.
Dat was geen prettige start in Venlo-Zuid. Sindsdien woont hij er prettig. Op mijn vraag wat hij zou
willen veranderen zegt Huub: “We kunnen met zijn
allen Venlo-Zuid nog een beetje schoner maken en
ik zie graag meer groen!”
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INGEZONDEN
Op Valentijnsdag mocht de voorzitter van ons
netwerk, Ed Bastiaans, het volgende kaartje
met de volgende tekst ontvangen!

Van bedrijvenwijk naar woonwijk.
Vroeger veel transportbedrijven, o.a. Laumen,
v.d. Loo, Enfa, Cyrus fietsenfabriek, Frans Maas,
Steenbergen, RSK en Collinpapier.
Nu een levendige wijk die veel te bieden heeft. Samen met bewoners en instanties worden de belangen van Venlo-Zuid behartigt. Veel vrijwilligers
dragen hun steentje bij.
Een wijk met veel voorzieningen en mogelijkheden is uniek in Nederland. Een kleine opsomming:
prachtig winkelcentrum, sportpark Hagerhof,
sportpark Vrijenbroek, Huis van de Wijk, Gemeenschapshuis Ut Tref, huisartsenpraktijk, tandartspraktijken en apotheek. Twee coffeeshops, Domushuis, Turkse en Marokkaanse moskee, verzorgingshuis Sinselhof en Crescendo, Omroep Venlo
en niet te vergeten het Stadkantoor.

Veel natuur, Joamerdal, Beatrixpark en veel wandelroutes o.a. langs de Maas. Kinderboerderij en
Beestenboel. Veel activiteiten voor jong en oud
waaraan iedereen een steentje aan bij draagt. Niet
te vergeten Bewonersnetwerk Venlo-Zuid.
Groetjes GCM Cornelissen

MARIAKERK IN DE STEIGERS
De Mariakerk aan de Sinselveldstraat staat in
de steigers.Eigenlijk heet de kerk formeel de
Onze Lieve Vrouw kerk, maar iedereen in onze
wijk noemt het “de Mariakerk”. Deze kerk van
de zeer beroemde architect Pierre Kuijpers (de
architect van het Rijksmuseum en het Centraal
Station in Amsterdam) is een rijksmonument.
Een dergelijk rijksmonument moet regelmatig goed
onderhouden worden. Vandaar dat er gekozen is
om nu de kerktoren een grondige opknapbeurt te
geven. Het voegwerk verkeert in slechte staat en
moet uitgekapt worden . Daarna wordt er opnieuw
gevoegd. Deze werkzaamheden zullen plaatsvinden van eind april tot begin juli. Het kerkbestuur
ziet erop toe dat deze werkzaamheden netjes verlopen en geen overlast gaan opleveren.
Hebt u vragen en/of opmerkingen stuur die dan
aan parochiefederatievenlostad@ziggo.nl of kijk
even op de website www.rkvenlo.nl
J a a rg a n g 2 5 ■ n r. 2 ■ J u n i 2 0 2 0
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KIDSCLUB ZUID
Wij zijn KidsClub Zuid. En wat een prachtig
geschenk hebben we gekregen van de werkgroep Sint Maarten! We zijn er heel blij mee en
we gaat heel veel leuke dingen doen met de
cheque!
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 8. Bij KidsClub Zuid houden we van lekker
creatief bezig zijn, lekker sporten en toneelspelen.
Hou jij hier ook allemaal van, dan ben je van harte
welkom bij ons!
Dus heb jij woensdagmiddag tussen 13:30 uur en
17:00 uur niks te doen, kom dan gezellig naar het
skatepark op de Kraanvogelstraat. De activiteiten
vinden plaats op verschillende locaties, zoals de
Zuidpilaar, speeltuin Hagerweike en de Kinder-

boerderij. Maar we verzamelen ons altijd eerst bij
het skatepark in Venlo-Zuid (adres: Kraanvogelstraat 38, 5912 XR Venlo).
Kom gezellig langs en tot snel!
KidsClub Zuid, Email: kidsclubzuid@gmail.com
Facebook: facebook.com/kidsclubzuid

MINIBIEB ’T KIKKERKE
Sinds 12 april 2019 heb ik een Minibieb. Toen ik
nog werkte, liep ik al met de gedachte rond om
ooit, als ik niet meer werkte, hiermee te starten. Zo gezegd, zo gedaan. De schoonzoon
heeft het eerste kastje gemaakt. U raadt het
al, ik heb er sinds kort een tweede kastje bij,
gewoon via Marktplaats.
Ik heb reclame gemaakt in de omgeving: Sinselhof,
Lepelaarstraat, Ijsvogelstraat, en een gedeelte
van de Waterhoenstraat. Ik vind dit superleuk om
te doen. De reacties, kaarten, mensen die in mijn
schriftje schrijven, ik geniet daar heel erg van. Het
leukste zijn natuurlijk de persoonlijke gesprekken,
leuk om mensen te adviseren. Steeds meer kinderen/jeugd weten mijn bieb te vinden. De kinderzwerfboeken is ook leuk om te doen. Nemen jullie
zo’n boek mee, kijk dan naar de code binnenin. Op
de site van de kinderzwerfboeken kan de code ingegeven worden en vermeld dat je het boek uit de
minibieb ’t Kikkerke meegenomen hebt. Lees het
boek en geef het verder aan een vriendje/vriendinnetje, die vermeldt dat ook weer, dat hij/zij het van
jou meegenomen heeft.
Voor de oudere mensen, die niet meer zelf naar
mijn Minibieb kunnen komen: bel mij even op het
06-nummer dat hieronder staat en ik kom ze heel
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graag brengen. Ook voor streekromans, thrillers,
en zoveel andere mooie boeken.
Het kleine kastje hangt bij onze slangen-den, voor
in de tuin. Het rode kastje zetten we binnen als het
donker begint te worden. Heel veel plezier allemaal, aan mij zal het niet liggen!
Leonie Merkx-Jacobs,
(06 – 42 37 83 85), Lepelaarstraat 13.
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CRESCENDO VERBINDT!

Wooncomplex Crescendo ligt in de wijk Maaswaard aan de rand van het centrum. In twee gebouwen van het complex bevinden zich 42 zorgappartementen en vijf groepswoningen van De
Zorggroep. De zorgappartementen zijn er voor
mensen die zelfstandig willen blijven wonen, maar
ook 24-uurszorg nodig hebben. In de groepswoningen wonen mensen met dementie.
Bewoners, mantelzorger(s), medewerkers (waaronder drie activiteitenbegeleiders) en vrijwilligers
geven samen invulling aan het leven in Crescendo.
Bewoners hebben zo veel mogelijk de regie over
hun eigen leven en doen de dingen die ze gewend
waren om te doen. Binnen de groepswoningen en
in de gezellige buurtkamers op de begane grond
wordt dagelijks vers gekookt. Bewoners kunnen
daar ook terecht voor een praatje, een lekker kopje koffie/thee, een spelletje of deelname aan een
hobbyclub.
In deze coronatijd gaat dat nét even anders. Om
de bewoners te beschermen, konden er geen bezoekers en vrijwilligers meer komen. De bruisende
daginvulling viel weg. Maar gelukkig verbindt corona ook! Dat zien we aan de vele initiatieven van

Zicht op Crescendo vanuit de Hamelstraat

derden: hartverwarmende kaartjes en tekeningen,
bloemen, gebak, puzzels, muziekoptredens, videobellen, buitenbingo vanuit de ramen, beautymiddagen en zelfs een hoogwerker voor raamvisites. Nu er iets meer mogelijk is, zijn er tent-/terrasraamvisites buiten en starten we voorzichtig
met het ontvangen van enkele vaste bezoekers per
bewoner (Half juni).
Wilt u ook iets betekenen voor de bewoners van
zorglocatie Crescendo? Wij staan altijd open voor
verbindende initiatieven! Neem contact met ons
op via som.crescendo.welzijn@dezorggroep.nl
om af te stemmen.
Ook hebben we diverse leuke (vrijwilligers)vacatures: kijk op www.werkenbijdezorggroep.nl
Marinka Lemmen, activiteitenbegeleider

ZUIDPILAAR
Vanaf maart is door het coronavirus veel aangepast
en veranderd, het Huis van de Wijk, de Zuidpilaar,
moest ook haar deuren sluiten. Het werd stil en
bezoekers, gebruikers, vrijwilligers , WAA- medewerkers en professionals werden gemist. Diverse
medewerkers konden vanuit thuis werken, andere
bleven en moesten door beperkingen de werkzaamheden voor een tijd stoppen.
Wij als wijkondersteuners (Daatje Sitaniapessy en
ikzelf ) konden op locatie werken en dat hebben we
in deze periode gebruikt om van de locatie Zuidpilaar een "Corona-proof" locatie te maken. Bij het
schrijven van dit stuk zijn we tevens bezig om gecontroleerd de planning op te starten om de Open
J a a rg a n g 2 5 ■ n r. 2 ■ J u n i 2 0 2 0

Inloop ( Dagbesteding ) met een beperkt aantal bezoekers te her-openen. De verwachting is dat dit
ergens begin juli kan.
Om de juiste maatregelen, uitzonderingen en aanpassingen soepel te laten verlopen kan het zijn dat
een groep gebruikers eerder zal starten als een andere groep, vanuit de Zuidpilaar vragen wij hiervoor
jullie begrip om zo onze WAA-medewerkers en vrijwilligers te laten wennen aan een nieuwe situatie.
Blijf allemaal gezond, houd u aan de 1,5 meter regel... Ik hoop u allen snel te mogen begroeten bij de
Zuidpilaar.
Daatje Sitaniapessy/Ruud Kol
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HAGERHOF-OOST PROEFTUIN AARDGAS(T)VRIJ
door Roger Spitz
Sinds de bekendmaking op een grote bijeenkomst in januari dat Hagerhof-Oost uitgekozen
is tot proefwijk zijn er een aantal bijeenkomsten
(ook digitaal) geweest met bewoners en directe
belanghebbenden om te kijken hoe de betrokkenheid van de bewoners georganiseerd kan
worden.
Wat is de positie van het Bewonersnetwerk in deze? We hebben altijd gezegd dat het Bewonersnetwerk niet voor de bewoners de belangen verdedigt.

Er zal een bewonersgroep moeten komen die de
handschoen oppakt. De rol van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid is dat zij dit graag willen ondersteunen: hoe kan een groep ontstaan en welke
ondersteuning is daarbij nodig? Gelukkig zijn er al
bewoners die in de werkgroep met de gemeente
en Woonwenz deelnemen en kritisch willen participeren.
Het bewonersnetwerk stimuleert dat er voldoende
kennis en vaardigheden komen. Zo is er contact
geweest met Samen-Stroom, de energiecooperatie van Venlo en met LSA, het Landelijk Samenwerkingsverband van wijken, waarbij het Bewonersnetwerk is aangesloten. De komende periode
wordt bekeken hoe invulling gegeven kan worden
aan een participatie- en communicatietraject . Er is
nu een subsidieaanvraag de deur uit om HagerhofOost als proeftuin te stimuleren.
Bij een volgende bijeenkomst van het Bewonersnetwerk zou het mooi zijn als er al een vertegenwoordiging zou zijn van een bewonersgroep Hagerhof-Oost die vertelt wat de stand van zaken is
en hoe het gaat. Geïnteresseerden kunnen zich bij
mij opgeven via het Bewonersnetwerk. Natuurlijk
ook voor vragen. De komende periode wordt gestimuleerd om de woningen goed te isoleren en
projecten te starten die de wijk verder duurzaam
kunnen maken.
Vanaf 24 juni is op de Scholeksterstraat 35 een
woning van Woonwenz beschikbaar : de Woning
van Morgen. Deze woning word omgevormd met
voorbeelden van goede isolatie-ingrepen, aandacht voor hernieuwbare materialen en producten en klimaatvraagstukken, zoals wateroverlast
en hittestress. Bewonrs uit de wijk Hagerhof-Oost
hebben al een flyer hierover ontvangen. Kijk ook
op www.morgeninvenlo.nl voor meer informatie.

WWW.BEWONERSNETWERKVENLOZUID.NL
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VIERPAARDJES
door Roger Spitz
Om tot realisatie van de ondertunneling te komen ligt nu het bestemmingsplan ter inzage.
Zie ook http://ruimtelijkeplannen.venlo.nl/RO_
Online/2008/NL.IMRO.0983.BP202003VIERPAARDJ-ON01/t_NL.IMRO.0983.BP202003VIERPAARDJ-ON01.html.
Voor een veilige verbinding van de wijken VenloOost en Venlo-Zuid ligt er nu ook een voorlopig
inpassingsplan(zie tekening), zodat we een indruk
krijgen hoe de verbinding gaat lopen. Omdat dit
ook een belangrijke fiets en looproute is tussen de
wijken, met name voor scholieren en sporters, is
een goede en veilige langzaam verkeerinvulling
van belang. Er is aandacht gevraagd vanuit de
wijk voor het realiseren van een veilige oversteek

J a a rg a n g 2 5 ■ n r. 2 ■ J u n i 2 0 2 0

op de Amnesty Internationalweg, bij voorkeur met
voorrang voor fietsers en voetgangers. Verder ziet
het plan er mooi uit met aandacht voor voldoende
groen.
De uitvoerig laat natuurlijk nog een tijd op zich
wachten. Gedacht wordt aan een start in 2022 en
oplevering in 2024. Zie ook de video op
https://youtu.be/k2cIo9E1i9w
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C O L O F O N

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.

Deze wijkkrant is een
uitgave van het
Bewonersnetwerk Venlo-Zuid
Website
www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl
Facebook
www.facebook.com/bewonersnetwerkvenlozuid

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
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(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 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?
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Voor meldingen over aangevraagde vergunningen en/of
ontheffingen e.d.verwijzen wij u naar
https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken
Wijkspreekuur: op donderdag tussen 11:00 en 13:00 uur kunt u
bij de Zuidpilaar een gesprek hebben met de wijkagenten,
de bewonersondersteuners, iemand van de gemeente of
woningstichtingen over vragen, klachten of anderszins.
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