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VENLO VERRAST TEGELEN

De groenlinkse wethouder van onze moeder-
gemeente Venlo, de heer Peter Freij, lukte het
om in 2006 van Venlo de groenste stad van
Nederland te maken. Een puike prestatie van
een wethouder die een patent leek te hebben
op Groen. Venlo kreeg hiermee een uitstraling
waar ze jaren naar had verlangd. Alle belang-
rijke echt onderscheidende thema’s in één slo-
gan verenigd: Greenport, Floriade, Scheuten
Solar campus, Cradle to Cradle en een groene
leefomgeving waar het heerlijk wonen en wer-
ken is.  De makkelijk gegeven vergunningen
om oude bomen te kappen vergeten we even
en ook de bezuinigingen op het groenonder-
houd direct na het binnenhalen van de titel
behoren tot de categorie:overheen te komen.
Wat schetst onze verbazing. Mr Groen Links is
een keer met de trein naar het partijcongres in
Amsterdam gegaan en zag daar ‘I Amsterdam’
op een t-shirt staan. Zoiets kan in Venlo toch
ook riep hij naar zijn PR afdeling. Dit was niet
tegen dovemansoren gezegd en een peper-

duur reclamebureau wist precies wat de
wethouder bedoelde en kwam met

Venlove. “Daar zetten we Venlo
internationaal mee op de kaart” riep
hij toen hij de campagne aan zijn

collega’s liet zien. De woordspeling
kun je ook gebruiken voor Baarlove,

Oirlove of zelfs Schandelove. Dus geen
onderscheidend vermogen zoals “de

groenste stad” dat wel had. Tot over-
maat van ramp werd de wethouder

Geachte 
wijkbewoners,
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Plotseling werden we verrast met het, in onze ogen
treurige nieuws, dat de bouwactiviteiten op het Wil-
helminaplein met 9 maanden werden vertraagd.
Negen maanden…een hele tijd! Wethouder Herman
Janssen had zijn lot aan de vertraging van de Maas-
boulevard verbonden. Blijkbaar heeft hij dit niet
gedaan voor het Centrumplan Tegelen, waarvoor hij
ook verantwoordelijk is.
Wij hebben dan ook vragen gesteld aan zowel Anta-
res, het kerkbestuur en bij de gemeente om te

achterhalen wat hiervoor de
reden was. Helaas hebben
we vanuit het kerkbestuur
niets mogen vernemen.
Antares en de gemeente
reageerden wel. Beide
geven aan dat de onderhan-
delingen tussen kerkbe-
stuur en Antares nog niet
zijn afgerond. De laatst

genoemde denkt dat er binnen enkele weken wel
een overeenkomst getekend kan worden. Deson-
danks toch nog een vertraging van 9 maanden. De
reden voor deze vertraging is ons enigszins ondui-
delijk. Men schrijft dat het bouwrijp maken van de
locatie nu niet mogelijk is. Dat moge duidelijk zijn,
als er geen overeenkomst is. Maar als deze binnen
enkele weken getekend gaat worden, waarom dan al
niet starten?

Intussen zitten we ook nog met de Kerkstraat. De
“verkeerde” lantaarnpalen zouden gelijk na de ope-
ning worden vervangen. Ook dit is uitgesteld, maar
volgens de gemeente gaat de vervanging binnen-

kort gebeuren. En dan de opstaande randjes die vele
mensen een doorn in het oog zijn. Ook hier heeft de
gemeente, na steeds maar weer verteld te hebben
dat de opstaande randjes nog inklinkeren, toege-
zegd dat ze nu met de aannemer gaat overleggen.
Bewoners van de Kerkstraat melden ons verder dat
er veel fietsen op de blindengeleidestrook staan
geparkeerd. Ook wij hebben dit geconstateerd, met
name bij Jan Linders. Wij willen iedereen dat ook vra-
gen om zijn/haar fiets aan de achterzijde van de win-
kels te parkeren, zodat onze visueel gehandicapte
medemensen hiervan geen last ondervinden. Veel
vragen krijgen we ook over het oude pand van Jan
Linders. Welke winkels komen hier? Kruidvat en
Shoeby shops worden genoemd, maar eerlijk gezegd
weten wij het  ook niet. Ook hier laten we ons ver-
rassen….

In het verleden hadden we middels het Atelier Kerk-
straat een uitstekend overleg met gemeente, onder-
nemers, politie en wijkraad. Tegenwoordig moeten
we helaas concluderen dat we geen overlegbijeen-
komsten meer hebben, maar mededelingenbijeen-
komsten. Heeft dit ermee te maken dat Centrumplan
Tegelen zijn 3e projectleider heeft? Heeft dit te
maken met tijdsdruk (lijkt ons sterk nu er weer 9
maanden vertraging is)? Of wat is hiervan precies
de reden?

Wij realiseren ons dat dit een niet al te vrolijk stuk
over het Centrumplan is geworden. Helaas kunnen
we, wat de ontwikkelingen van het Centrumplan
Tegelen betreft, er niet meer van maken op dit
moment. 

Uw voorzitter 
Jos Wolbertus
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ook nog gedaagd omdat een ondernemer de naam
had gedeponeerd. Dan maken we van Venlove toch
Venlo verrast zei het dure reclamebureau. Wat een
creatieve vondst zeiden ze op het gemeentehuis en
de drukker mocht de persen aanzetten om posters te
drukken die we nu op iedere lantaarnpaal tegenko-
men. 
Nu is het makkelijk om de slogan te misbruiken.
Venlo vertraagt de bouw van de Maasboulevard had
zomaar in de krant kunnen staan. Venlo verraste

inderdaad vele burgers in Tegelen die voor niets naar
de Haandert waren gekomen om de wijkschouw bij
te wonen. Wij doen hier niet aan mee en blijven posi-
tief.  Venlo verrast Tegelen met minder
gepraat en meer actie kunnen we
lezen over station Tegelen!! We heb-
ben nog een tip voor de wethouder
van cultuur. Volg je groene
hart. Aan de slag met de
groenste stad van Nederland en hou
op met die Venlove onzin!

vervolg van voorpagina

Van uw voorzitter
CENTRUMPLAN TEGELEN
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Parkeren van auto’s 

Zet uw auto zo neer dat er ook andere bewoners
kunnen parkeren. Vaak zijn er parkeer-
vakken waar u dus binnen de lijnen moet
parkeren.

Maar ook zonder deze lijnen is
het wel zo netjes om ook

aan anderen te den-
ken. Trottoirs zijn
om over te lopen
en zijn niet
bedoeld om
erop te parke-

ren. Denk ook
aan kinderwagens en

gehandicapten en senioren, zodat zij hier vrije door-
gang hebben.
Ook het parkeren van auto’s op groenstroken die de
wijk verfraaien is niet bedoeling. 

Het hard rijden van auto’s en scooters

Zeker nu er in onze wijk diverse wegomleggingen
zijn. Het gebruik van sluiproutes neemt hierdoor toe
en wordt er ook in 30km zone’s te hard gereden.
Denk ook hier weer aan de spelende kinderen en
andere mensen.

Het parkeren rondom scholen

Met het afhalen van uw kinderen op school is niks
mis, maar het parkeren van auto’s her en der in de
straten en op trottoirs lijdt soms tot gevaarlijke situa-
ties. Het  kind zal maar eens onverwacht tussen twee
geparkeerde auto’s de straat over schieten. Breng
uw kind als het even kan te voet of met de fiets naar
school….!

Hondenpaden

Ze worden gelukkig steeds vaker gebruikt, maar hier
en daar zijn toch baasjes die hun viervoeter her en
der hun behoefte laten doen. Niet leuk dus voor
anderen die hier in trappen.

Afval rond afvalcontainers

hoe vaak zien we het niet, lege flessen, vuilniszak-
ken en allerlei andere dingen die niet in de container
passen. Het ziet niet uit en bovendien trekt het nog
ongedierte aan. Het is een kleine moeite om het ser-
vicepunt van de gemeente te bellen, wanneer bij-
voorbeeld de glascontainer vol is! Neem dan wel de
emballage weer mee naar huis.

Het fietsen in voetgangerszones

Nu de Kerkstraat opnieuw is inge-
richt, wordt er toch nog steeds
gefietst. Er is veel winke-
lend publiek dat zich vei-
lig waant. Er mag immers
niet gefietst worden.
Denk daarbij ook aan onze
ouderen, gehandicapten en
kinderen.

Tenslotte willen wij u erop
wijzen, dat al de boven-
genoemde feiten straf-
baar zijn en dat dan ook
door de politie en handhavers ver-
baliserend opgetreden kan worden. 
U bent dus gewaarschuwd….!   

kunnen uitgroeien tot 

KLEINE DINGEN

ERGERNIS

De wijkraad krijgt herhaaldelijk klachten van
bewoners over ergernissen in hun wijk of straat.
We zullen ze voor u op een rijtje zetten.
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Vanaf begin april is onze website “in de lucht”. In
onze vorig wijkkrant hebben we daarover al
bericht. Als je de site nu vergelijkt met toen, kun je
constateren dat het een en ander verbeterd is. Zo
houdt onze voorzitter nauwgezet bij wat er aan
nieuws binnenkomt en wat daarvan op de site
komt. Wil je een beetje bijhouden wat er in onze
wijk gebeurt, dan is het verstandig dat u de web-
site regelmatig bekijkt. Er is onmiddellijk te zien
wat er aan actueel nieuws is.

Nogmaals wij willen graag contact onderhouden
met de bewoners van onze wijk, maar dan moet
men ook de moeite doen onze site te bekijken. U
kunt  de site bij de favorieten plaatsen.

NOGMAALS DE WEBSITE 

dus kijk op:

denoordkern.nl

DE ONDERDELEN 
VAN DE SITE ZIJN:

■ Actueel nieuws
direct op de homepage

■ Agenda -  onder meer data
openbare vergaderingen

■ Doel -  wat de wijkraad
beoogt en hoe dat te realiseren

■ Leden -  de leden van de
wijkraad en wat zijn hun
functies

■ Wijkkrant -  hier kunt u uw
eigen wijkkrant online
oproepen en lezen

■ Bewonerswoordje -  de
artikelen van “Bewoners doen
hun woordje…” zijn hier ten
alle tijden te lezen en tevens
komt naar voren wat bewoners
op de openbare vergaderingen
inbrengen

■ Links -  links naar een aantal
belangrijke instanties en
verenigingen

■ Contact -  hoe houdt u
contact met ons?)



Mijn naam is Wiel Belemans en ik ben de
wijkagent in onze wijk. In dit stuk wil ik kort
iets vertellen over de opbouw van het
politiekorps.

In 1993 zijn de Rijkspolitie en de gemeentepolitie
samen gevoegd. Er ontstonden toen politieregio's.
De regio Limburg-Noord loopt ruw gezegd van
Mook tot en met Susteren en is verdeeld in 4 distric-
ten. Dit zijn de districten Roermond, Weert, Venray
en Venlo. Venlo is weer verdeeld in 5 basiseenheden,
waarvan Tegelen er een is. De basiseenheid omvat
de volgende gebieden: Venlo-Zuid, Tegelen, Steyl,
Belfeld, Beesel en Reuver.

Binnen de basiseenheid Tegelen zijn vier wijkagen-
ten, waarvan ik, Wiel Belemans er een ben. Het
gebied Tegelen, oftewel de oude gemeente Tegelen
met uitzondering van Steyl, wordt als de wijk Tegelen
gezien, waarvan ik wijkagent ben. De wijkagent
werkt totaal anders dan de wijkagent dat vroeger

deed. De wijkagent van nu wordt als "spin in het
web"gezien. Hij moet met veel externe partners
samenwerken en hij doet dat samen met een aantal
collega’s die zijn toegewezen aan het gebied Tege-
len. Zij worden dan ook gebiedsgebonden mede-
werkers genoemd. Deze collega’s worden zoveel
mogelijk belast met zaken die zich voordoen in het
gebied Tegelen. Zij worden hier niet voor vrijgesteld.
Verder hebben zij vaak verschillende taken binnen
dit gebied. Zo zijn ze contactpersoon voor bepaalde
instanties of problematieken.  Kleinere ergernissen
worden door de gebiedsgebonden medewerkers
opgepakt.  Het gebiedsgebonden werken is momen-
teel nog in ontwikkeling. 

De medewerkers voor Tegelen zijn:
Wiel Belemans wijkagent
Theo Brans waarnemend wijkagent

Verdere gebiedsgebonden medewerkers zijn:

Lars Hoebers Guus Derks
Andreas Mater Danielle Peters
Jan Peters Jolanda Vissenberg
Amanda op het Veld Jens Rosbender
Els Lamers

IN ONZE WIJK
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Wiel Belemans Theo Brans     
wijkagent  waarnemend wijkagent

Een vriendelijke groet van alle medewerkers voor het gebied Tegelen
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VERGADERING D.D. 20 MEI 2008:

✮ Enkele bewoners van de Spoorstraat klagen
dat er geen telefonisch onderhoud met de vorige
projectleider van het Centrumplan Tegelen heeft
plaats gevonden, de stadsdeelcoördinator had dat
geregeld. Dat zal alsnog worden geregeld.

✮ Een mevr. uit het Maasveld heeft problemen
met het tot laat in de avond  (11 uur)  voetballen door
de grotere jeugd op het veldje nabij het Medaillon.
Een advies is de politie te bellen. De jongerenwer-
kers worden ingeseind!

✮ De Plechelmusstraat zijn nogal wat problemen.

• In een aantal bomen nabij de kerk zit nogal lui-
zenplakstof. Op termijn misschien nieuwe
bomen planten?  

• Tussen de bomen zijn telkens  2 parkeerplaat-
sen. Velen zetten de auto zo neer dat er geen
tweede meer bijkan. Met een flinke markering
tussen de bomen kan dit probleem heel goed-
koop opgelost worden.   

• De straat wordt gebruikt als sluiproute en er
wordt veel te snel gereden.  

• Een bewoner wil het grasveld omheinen om te
voorkomen dat spelende kinderen onder een
auto lopen. 

• Een lantaarnpaal staat hinderlijk op het trottoir.
Deze zou verplaatst worden, maar er is verder
niets vernomen.  

• Er wordt bij het milieuparkje afval achter gela-
ten. Het advies is de autonummers te noteren
en de politie te bellen.

• De veegwagen kan door de geparkeerde auto’s
niet goed vegen. Het op een vaste tijd vegen,
met een parkeerverbod op die tijd, lijkt de beste
oplossing!   

✮ In de Boskampstraat staan, nu het wat drukker
daar is, tweebomen danig in de weg. De gemeente
wordt geïnformeerd.

✮ Naar aanleiding van de vorige vergadering is
een bewoner er bezorgd over dat de kwestie ver-
keerscirculatieplan van de agenda zal gaan. In com-
binatie met andere projecten vindt men dat er juist
nu naar dat probleem gekeken moet worden. De
gemeente is van het tegendeel overtuigd. Zij willen
eerst de nu gaande projecten afronden. Jos W. zegt
dat een enquête op de website een mogelijkheid is
voor de bewoners om hun mening duidelijk te
maken. Ook maakt hij duidelijk dat deze wijkraad dit
punt niet van tafel zal halen!  

✮ Iemand wil weten of de St. Josephkerk wordt
afgebroken. Dit is niet bekend bij de wijkraad. Over
de sluiting van de kerk is al een bewonersavond
geweest

✮ Door een vraag ontstaat een discussie over
wijkagenten. Het publiek moet vooral bellen om
zaken bij de politie aanhangig te maken. Agenten
zijn nu weinig op straat (10… 20%). Dit moet in de
toekomst gaan oplopen (50…80%).Een en ander is
door de wijkraad kort geleden door briefwisselingen
onder de aandacht van de verantwoordelijke over-
heid gebracht!           

✮ Het pad tussen de Acaciastraat en Maurits-
straat is nog steeds niet in orde. Rotte spoorbielsen
zijn verwijderd, maar bij regen dreigt de modder naar
beneden te drijven.  

✮ De scouting veroorzaakt in hun verblijfsbuurt
een hoop overlast door geschreeuw en crossen met
brommers. Advies: informeer eerst de vereniging zelf
over de overlast.

BEWONERS DOEN HUN

woordje.....!!! 
Op iedere vergadering van onze wijkraad de Noordkern, kan elke bewoner
allerlei vragen stellen of ideeën en opmerkingen naar voren brengen. 
Antwoorden komen zo mogelijk meteen of kan men later vinden in de wijk-
krant of ziet men mettertijd terug in de wijk zelf. 

DE NOORDKERN
TEGELEN



✮ Iemand heeft geconstateerd dat de verlichtin-
gen bij het Mariamonument niet werkt. Het is  een
niet te tolereren nalatigheid als na melding er niet
gereageerd wordt!     

✮ Er is veel ontevredenheid over de vernieuwin-
gen in de Kerkstraat. Een opsomming van punten
waar klachten over zijn: blindengeleidestrook, slordig
bestraat, geen hangende verlichting, putdeksels lig-
gen niet goed,riolering stinkt, er is een kelder onder
water gelopen en tot slot er wordt te veel gefietst!
Projectleider mevr. Eussen gaat aan de hand van een
rapport alles nog eens bekijken.

✮ We zijn blij dat Omroep Venlo aandacht heeft
besteedt aan de baldadigheid nabij het station. Met
camera’s controleren is goed maar aandacht is ook
goed!            

✮ Tot slot zijn er nog een paar schriftelijke reacties
van bewoners binnen gekomen:

Dhr. Geraads:

•Vraagt waar een prullenbak van de jeugdna-
tuurwacht is gebleven

•Waarom zijn de fietspaden nabij het Glazen-
napplein nog steeds afgesloten?

•Waarom nabij G&H de linker rijstrook ook niet
benutten voor rechtdoor naar Venlo, dat
bespaart een hoop oponthoud!! Is hier al een
paar keer gezegd!

• Is blij dat de Metaalstraat weer zijn naam terug
heeft! Dat is gebeurd dank zij de wijkraad.

Dhr. Spruijtenburg:

•De hondenuitrenplaats is wel erg ver uit de
buurt!

VERGADERING D.D. 16 SEPT. 2008:

✮ Twee bewoners van de Broeklaan klagen over
de gevaarlijke situaties op de Broeklaan. Auto’s rij-
den tegen het verkeer en er wordt te hard gereden.
Vooral de bewoners van de straat houden zich hier
niet aan de regels. Is het voor iedereen wel duidelijk
dat het eenrichtingsverkeer geworden is? De bewo-
ners hebben de politie ingeschakeld, maar zijn ver-
wezen naar de wijkraad. Er moet duidelijker aange-
geven worden dat het eenrichtingsverkeer is! Er zal
met de gemeente contact opgenomen worden!

✮ Een bewoner van de Beekpunge komt infor-
meren of het mogelijk is om stroming te krijgen in
de waterpartij tussen Maasveld en de Veldstraat. De
wijkraad heeft voorgesteld om er Maaswater in te
pompen. Dit mag echter niet.
Het groen in de wijk wordt slecht onderhouden. Wat
is het beleid op dit gebied? Hoe gaat de gemeente
het onderhouden? Er zal naar geïnformeerd worden.
Ook de snelheid op de Beekpunge komt ter sprake.
Hier zijn de bewoners toch echt zelf verantwoordelijk
voor. Zij moeten hier bewust van worden! Misschien
kan er een smiley geplaatst worden.

✮ Waarom zijn de borden “Tegelen” (einde/begin
bebouwde kom) opgeruimd? Kunnen we de borden
terughalen, omdat dit toch behoort tot ons culturele
erfgoed ? Er zal naar geinfomeerd worden.

✮ Kunnen er vuilnisbakken geplaatst worden
waar hondenbezitters de uitwerpselen van hun hond
kunnen deponeren? Of kunnen er meer prullenbak-
ken geplaatst worden? Vele mensen ruimen de hon-
denpoep niet op. Deze vorm van onfatsoen kan
gemeld worden bij het servicepunt van de gemeente!

✮ Een bewoner geeft een reactie op  “Bewoners
doen hun woordje” van de vorige keer: de vraag, via
e-mail, was: “welke argumenten heeft de wijkraad
om ter plekke geen hondenuitrenplek aan te leg-
gen?” De wijkraad heeft geen argumenten tegen! De
wijkraad heeft de bestaande plekken niet uitgezocht,
terwijl de gemeente Venlo dit wel aangeeft. De Wijk-
raad heeft een aantal plekken geadviseerd (Raad-
huislaan, Kasteellaan, Boskampstraat). Alleen de
Kasteellaan is echter als hondenuitrekplek aange-
wezen. 
Deze meneer vraagt ook of de levensgevaarlijke situ-
atie van opstaande randen en putdeksels in de Kerk-
straat nog aangepast wordt? De wijkraad heeft dit
al vaker aangegeven bij de gemeente. Zij zeggen dat
de aannemer verzekerd heeft dat alles goed komt.
Alles klinkt nog in! Er komt binnenkort een tweede
oplevering van de Kerkstraat. De gemeente wil er
momenteel helaas nog niets aan doen. Deze ople-
vering wachten wij als wijkraad nog af     

✮ Enkele bewoners van de Plataanstraat geven
aan dat de nieuw aangeplante platanen voor overlast
zorgen. De bomen staan tegen de tuintjes aan, en
niet tegen de trottoirband. De wortels duwen de ste-
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nen omhoog, de riolering wordt kapot geduwd. De
gemeente zegt er iets aan wil doen, als de proble-
men zich  op het openbare trottoir afspelen. Anders
moet de bewoner de problemen zelf oplossen. De
Wijkraad zal de gemeente vragen dit opnieuw te
bekijken. 

✮ Een mevrouw van de Zilverplak is blij dat de
trap bij het station is vervangen. De groenstrook aan
de spoorkant is nog steeds vies en slecht onderhou-
den. Kan er misschien nieuwe aanplant komen? Dit
zal worden bekeken..

✮ Een bewoonster vraagt of de Kerkstaat nog
steeds een voetgangerszone is? Er staan namelijk
geen borden meer. Deze zijn tijdens de verbouwing
waarschijnlijk opgeruimd. Op dit moment wordt er
nog gediscussieerd of de Kerkstraat na sluitingstijd
een voetgangerszone blijft of dat men er mag fiet-
sen. Dit laatste zou fijner zijn, omdat het op de straat
dan levendiger gaat worden en er meer  controle op
de straat is.  

✮ Er hangen bij het appartementencomplex rond
de HEMA steeds jongeren rond. Dit zorgt voor angst
onder de bewoners. Blijft het bij rondhangen of ver-
oorzaken ze echt overlast? Rondhangende jongeren
kunnen niet zonder meer weggestuurd worden. De
jongerenmedewerker en de politie is hier van op de
hoogte.

✮ Een bewoner van de Veldstraat vraagt hoe het
staat met “Plan Hekkens”. Hier is helaas geen voort-
gang te zien. Deze bewoner vraagt ook hoe het zit
met de waterkering. De bewoners bekijken op dit
moment welke vorm de waterkering krijgt. Voor de
duidelijkheid: er komt zeker een waterkering!

✮ Een aantal bewoners van de appartementen
“Parkzicht”  vragen of het mogelijk is om in het Riet-
park een jeu-de-boulesbaan aan te leggen. De
meeste bewoners staan achter dit initiatief Ze heb-
ben hier reeds een mail over gestuurd naar de wijk-
raad. Ze willen zelf zorg dragen voor het onderhoud.
De wijkraad vindt het een leuk initiatief en zal het
alvast bij de desbetreffende ambtenaar kenbaar
maken. De wijkraad zal bij de uitvoering zelfs een
financiële bijdrage doen.

✮ Door de voorzitter wordt in het algemeen nog-
maals gezegd dat er steeds meldingen gedaan moe-

ten worden van vernielingen en overlast. De politie
komt op meldingen af, soms helaas wel te laat, omdat
andere zaken prioriteit hebben. Bij voldoende en
steeds terugkerende meldingen  kan er door de poli-
tie pas wat aan gedaan worden! Dus blijf meldingen
doorgeven!

Wil je zelf ook eens meepraten of heb je iets
te melden kom dan ook eens naar onze

openbare vergaderingen. De datum vind je
op onze website en hieronder!

OPENBARE 
VERGADERING
Op onze laatste vergadering van
2008 heten wij u van harte wel-
kom. Het afgelopen jaar werden
onze vergaderingen steeds goed
door u bezocht. Diverse sug-
gesties en problemen hebben wij
samen met gemeente en u hulp
weten op te lossen. Wij verwach-
ten u dan ook op 2 december om
19.30 uur in Café De Beugelbaan
aan de Kerkhoflaan. Wij rekenen
op u!!  
Maar ook in het nieuwe jaar
staan we voor u klaar om samen
onze wijk op te waarderen en
leefbaarder te maken. 
In onze volgende uitgave komen
de data  voor 2009 te staan.Alle
vergaderingen beginnen om
19.30 uur  Locatie Café De Beu-
gelbaan aan de Kerkhoflaan.
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San uit Belfeld zit, samen met haar moeder, op de
mozaïekbank. Likkend aan een ijsje genieten ze van
het mooie weer en de nieuwe bank. Moeder Jacque-
line Didden vindt de bank er erg mooi uitzien. Dat de
bank door Tegelse kinderen is ontworpen, maakt het
extra speciaal……

In het weekeinde van 22 juni werd de Kerkstraat na
een flinke opknapbeurt geopend door burgemeester
Bruls. Dit gebeurde door middel van de feestelijke
onthulling van de mozaïekbank bij Blokker, midden
op de Kerkstraat. In een korte toespraak van de bur-
gemeester, gaf hij aan blij te zijn met de vernieuwde
Kerkstraat en het feit dat Tegelen langzamerhand
zijn mooie winkelhart weer terugkrijgt. Na de officiële
opening vond er nog een optreden plaats van man-
nenkoor/zangvereniging “Vriendenkring”. Voor de
kinderen was er een ballonnenwedstrijd. 

De heer Sijbers uit Venlo-Zuid zit vandaag voor de
eerste maal op de nieuwe bank. Hij rookt er zijn siga-
retje. Een ideale plek om te genieten van alle details

die in de bankt verwerkt zijn, terwijl zijn vrouw de
boodschappen doet. De bank geeft de Kerkstraat
een gezellig en sfeervol aanzien. Aan de andere kant
op de bank zit Theo Jagt uit Steyl, samen met zijn
moeder. Ook zij zitten er voor het eerst. Ze vinden de
bank er erg gezellig uitzien en zeker een aanwinst
voor de straat. Ze hopen dat de bank nog verder
wordt afgewerkt, omdat er momenteel veel rotzooi
tussen de bankdelen wordt gestopt. Tevens vindt
Theo de poppetjes die in de bank verwerkt zitten,
niet comfortabel aan rug en billen. Maar dat neemt
hij op de koop toe, aangezien het effect grappig uit-
ziet en de bank door kinderen is ontworpen!

We mogen dus concluderen dat de bank een verrij-
king is voor het winkelcentrum en dat er, ondanks
de tegenvallende zomer, toch volop van de bank
werd genoten. Later zullen er nog twee banken bij-
komen. Één bank wordt geplaatst op het nieuw in te
richten Wilhelminaplein en de andere bank op de
Spoortstraat, ter hoogte van de Grotestraat. 

HEROPENING VAN
DE KERKSTRAAT
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WIN  EEN MOOIE BOS
BLOEMEN

Maar hier is de nieuwe!
Het is alweer enige tijd geleden dat het de
doorgang onder het spoor aan De drink
werd geopend. Op bijgaande foto wordt,
om het verkeer te ontlasten, alvast een rij-
baan geopend. Weet U in welk jaar dit
was? Goede oplossingen kunt U sturen
naar het secretariaat.

Véél succes!

De oplossing van onze vorige puzzel werd
door niemand geraden! Misschien te moei-
lijk? Geld ophalen voor de bouw vd nieuwe
sporthal  50.000 gulden moesten er door de
Tegelse bevolking bijeen worden gebracht
om de bouw te realiseren. Uiteindelijk is dit
ook gebeurd en de plaquette hiervan hangt in
de hal van de sporthal.

Na de bouwvakvakantie is een
aannemer begonnen met slopen
van de laatste portiekflats aan
deze straat. Het bouwpuin werd
een grote puinbreker gegooid, die
hier door middel van een zware
magneet het ijzer uitviste Het ging
gepaard met veel lawaai en stof.
Waar later een ventilator bij is
gezet met watervernevelaar. Wat
rest is een grote berg granulaat
wat hergebruikt kan worden voor
diverse doeleinden. In 2009 gaat
Antares hier nieuwbouw plegen.
Een opwaardering voor onze wijk.

SLOOP LAATSTE FLATS RUYS DE BEERENBROUCKSTRAAT
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Het is zaterdag 13 september, een druilerige zater-
dagochtend. Om 9.00 uur stonden de mensen van
uw wijkraad klaar op de parkeerplaats voor de Bon-
gerd. De mensen van de gemeente kwamen met de
attributen die nodig waren voor de spellenmiddag
op dit terrein. Wij hadden voor deze locatie gekozen
om de bewoners van de Bongerd die dag mee te
laten genieten van de sport- en spellenmiddag voor
de jeugd. Het viel niet mee om in die druilerige regen
de speeltoestellen op te stellen. Maar vele handen

maakten licht werk
en tegen twaalven
stond toch alles op

zijn plek. Na een ver-
regende ochtend

werd het droog
en zelfs de
zon liet zich
af en toe

zien. 

De eerste kin-
deren kwamen

tegen enen het speelterrein op. Er was een voetbal-
plek ingericht, die onder leiding van Sportclub Irene
gretig werd benut door de vele jonge voetbal talen-
ten uit de wijk.
Tevens waren er twee voetbalkooien opgebouwd,
waar de kinderen naar hartenlust konden knallen.
Ook de brandweer was er. Daar kon met een echte

waterstraal gespoten worden. Er was een tent  die
van binnen helemaal vol rook was en waar een pop
in lag die gered moest worden.
De politie was aanwezig met een busje en een poli-
tiemotor. De kinderen konden er in- en opzitten. Ook
de sirenes en zwaailichten mochten aan….!
Er stonden twee springkussens en een toestel waar
ze kratten in konden stapelen,
uiteraard met veiligheids-
riemen om. 
De speelbus leverde
diverse steppen en
skelters en allerlei
behendigheidsspelen
De mannen van Santa Fe
en hun legervoertui-
gen uit de tweede
oorlog waren aanwe-
zig. Zij lieten veel her-
inneringen herleven, vooral bij
bewoners van de Bongerd die we uitgenodigd had-
den om onder het genot van koffie met cake een
leuke middag te hebben. Het was echt een gezellige
middag en de jeugd heeft zich tot 17.00 uur best ver-
maakt.

Buurt Sport- en Speldag

Daarop hebben wij besloten om 
deze middag in 2009 te herhalen.



We hebben het natuurlijk over de alom bekende en
welbespraakte Tegelenaar, tevens wijkraadlid, Eed
Heuvelmans. Voor hem is het supporter zijn van de
roemruchte „traditionsverein“:voetbalclub Borus-
sia Mönchengladbach sinds 1965 geen hobby,
maar pure passie

Misschien was het anders gelopen als VVV
in de jaren 60 aantrekkelijker had gevoet-
bald. Spot van dorpsgenoten zou hem
bespaard zijn gebleven want wie is er nou
supporter van een Duitse voetbalclub?. Tot
op de dag van vandaag neemt Eed het graag
op de koop toe. De liefde voor zijn Borussia kan
tegen een stootje…

De nu 72-jarige vader van twee dochters en de trotse
opa van twee kleinkinderen , die in zijn werkzame
leven actief was als postbode bij de PTT, stond

destijds voor  een moeilijke beslissing. Als voetbal-
liefhebber pur sang vond hij het spel van VVV niet
aantrekkelijk meer. Eed kon kiezen uit twee moge-

lijkheden :„Of ik rijd naar Eindhoven om PSV te zien,
of ik rij naar Mönchengladbach.“  Borussia

speelde  in die tijd spannende duels om pro-
motie naar de hoogste divisie in Duitsland:de

Bundesliga. Eed  koos uiteindelijk voor „die
Borussen“ uit Mönchengladbach van-
wege het mooie en verzorgde voetbal en

dit zou een keuze met verstrekkende gevol-
gen zijn…..

Sinds de promotie in 1965 heeft Eed hoogstens
tien  wedstrijden van zijn geliefde Veulens (koos-

naam voor de Borussia spelers) gemist. „Ik heb alles
meegemaakt. Alle hoogte- en alle dieptepunten“,
blikt Eed terug. Daar horen de legendarische doel-
paalbreuk tegen Werder Bremen en het blikje tegen

het hoofd van een Inter speler in het UEFA-Cup-
duel tegen Inter Milaan zeker bij.
Twee hele speciale wedstrijden zullen Eed altijd bij
blijven:

DDuuiittssee  BBeekkeerr  ffiinnaallee  eenn  hheett  aaffsscchheeiidd  vvaann  BBeerrttii
VVooggttss

De Bekerfinale om de DFB Pokal in 1973 tegen
1.FC Köln zal hij nooit vergeten, vertelt Eed „Een
finale in  Düsseldorf winnen, waarbij Günter Netzer
in zijn laatste wedstrijd  voor Borussia de bal in de
hoek schiet was voor mij amper te bevatten”, zo
vertelt Eed vol emotie. Dat de toenmalige tegen-
stander uitgerekend 1. FC Köln heette, is voor Eed

bijna symbolisch in zijn meer dan 40-jarige trouw

VERBINDT ALLEN!!
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LIEFDE VOOR BORUSSIA

Bijzonder is dat een Venlonaar, Jos Luhukay, sinds een aantal
jaren trainer en in het afgelopen seizoen zelfs gepromoveerd is
met Borussia. Maar dat een Tegelenaar al meer dan 40 jaar lief
en leed deelt met deze club is volstrekt uniek. Ook  binnen de
Duitse voetbalclub is dit feit niet ongemerkt voorbij gegaan, zo
blijkt uit het interview met Eed in het clubblad van
Borussia:“Fohlenecho“.Dit interview dateert van 1 februari 2008,
maar door plaatsgebrek konden we het niet eerder afdrukken. 



WIJKKRANT  De Noordkern ■ Jaa rgang  5 ■ nr.  3 ■ ok tober  200 8

13

aan Borussia: „Naar uitwedstrijden ga ik zelden
meer, maar sinds 1965 heb ik geen uitwestrijd tegen
1FC Köln gemist.“ 

Een andere bijzondere herinnering bewaart Eed aan
de afscheidswedstrijd van zijn idool Berti Vogts op
15 mei 1979. Toen stond dirigent Gotthilf Fischer met
zijn legendarische  Fischer Koor op het veld
van stadion de Bökelberg. „We kregen alle-
maal een pamflet met daarop de tekst van het
lied „Oh, wie ist das schön“ en het hele sta-
dion zong zo hartstochtelijk mee dat de
koude rillingen over je rug liepen“, aldus Eed.

AAnnddeerree  hhoobbbbyy’’ss

Naast Borussia houdt Eed nog tijd over voor andere
hobby’s. Hij mag graag met zijn vrouw gaan fietsen
waarbij forse afstanden langs de grote rivieren in
Nederland en Duitsland worden afgelegd. Een ander
favoriete hobby van Eed vormt het hardlopen. Wist
u dat deze sportfanaat zowel de marathon van New
York als die van Berlijn in iets meer dan 3 uur heeft
uitgelopen? 
Niet bij internationale marathons, maar in Tegelen
zien we Eed regelmatig voorbij komen. In een zeer
herkenbare stijl met de borst vooruit in gezelschap
van zijn sportieve vrouw of vrienden loopt hij bijna
iedere ochtend 10 kilometer. 

DDee  wweeddssttrriijjddddaagg

De zaterdagen dat Borussia zijn thuiswedstrijden
speelt verlopen voor Eed volgens een vast stramien.
Enkele uren voor aanvang van de thuiswedstrijd
komen Eed en de andere leden van fanclub „die

Grenzenlosen“ in Heiligenpesch bij elkaar.
Daar laat hij zijn auto staan en samen gaan
de leden van de fanclub naar het stadion.
In het stadion heeft Eed zijn stek gevonden
bij de fanatieke aanhang van Borussia ach-
ter de goal. Het is volgens hem „de beste
beslissing die ik ooit heb genomen bij
Borussia. De sfeer is uniek en samen met

de jongeren als één blok achter Borussia
staan is super“ De andere leden van de fan-

club zijn wel een paar jaartjes jonger dan Eed. „Ze
zijn allemaal tussen de 27 en 35 jaar, maar ik voel me
daar helemaal happy bij“ vertelt Eed. Ook buiten het
stadion hebben de leden van de fanclub  regelmatig
contact. Intussen hebben zich daar hechte vriend-
schappen uit ontwikkeld want, aldus Eed, „leeftijd
speelt geen rol want de liefde voor Borussia verbindt
allen“. 

Deze stroken die over de hele straat
liggen zijn daar neergelegd voor
slechtziende en blinden. Welnu het
komt maar al te vaak voor dat hier
fietsen geplaatst zijn. Dit kan niet de
bedoeling zijn. Mensen houd u reke-
ning met deze mensen zodat zij hun
weg ongehinderd kunnen vervolgen.

BLINDENGELEIDE STROKEN OP DE KERKSTRAAT



Cor, vertel eens iets van jezelf?

Mijn naam is Cor van Loon en ik ben teamleider van
Groene Kruis, Zorg aan Huis hier in Tegelen. Ik ben
49 jaar, getrouwd, heb 2 kinderen en woon in Echt.

Wandel je al lang?

Ja, ik heb b.v. de Kennedymars al vijf keer gelopen
en ieder weekend loop ik zo’n 15 –20 km. samen met
mijn vrouw. Vorig jaar heb ik voor het eerst een een-
daagse wandeltocht van 100 km. gelopen en dit ging
mij goed af. Ook mijn vrouw is aangestoken door het
wandelvirus en heeft dit jaar ook de Vierdaagse in
Nijmegen gelopen.

Hoe ben je in contact gekomen met
miMakkus?

Hier in Martinushof en ook in Bosdael is Hanny Lins-
sen naast haar werk als activiteitenbegeleider werk-
zaam als miMakkusclown Sam. Nieuwsgierig als ik
ben, heb ik gevraagd of ik eens mag kijken hoe zij te
werk gaat. Ik was enorm onder de indruk om te zien
hoe de mensen reageren en dan met name de ern-
stig dementerenden. En ik vind dit zo belangrijk werk.
Die ontspanning te zien bij hen. Prachtig.

Waarom deze sponsoractie?

Van Hanny hoorde ik dat de professionele opleiding
tot clown op het door miMakkus gewenste niveau
niet goedkoop is. Door de beperkte budgetten is dat
bedrag moeilijk of vaak helemaal niet op te brengen
door een zorginstelling. Gelukkig worden ze
gesteund door donoren. Ik wil middels deze spon-
sorloop geld inzamelen.

Ze waren al lang heel slecht, de
bruggen in het Maasveld. Na veel
klachten van bewoners en de wijk-
raad is er dan eindelijk begonnen
met het vervangen hiervan. De
gemeente heeft nu budget gevonden
om alle bruggen in het Maasveld te
vervangen. De brug aan het einde
van de Meidoorlaan en de kleinere
in park Waterriet zijn dit jaar aan de
beurt. De rest volgt dan in 2009.
Op de foto zijn de bruggenbouwers
bezig met het vernieuwen van de
kleinste in het park Waterriet. De lig-
gers over het water zijn van kunststof
afgedekt met een laag fijne
split,zodat het niet glad wordt bij
regen en of vorst. De leuning en het
hekwerk zijn van hardhout.

BRUGGENBOUWERS IN HET MAASVELD
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SPONSORLOOP TEN BEHOEVE VAN

MIMAKKUS
Tijdens een informatieavond van miMakkus in
Martinushof hoorde ik van een sponsorloop
die een van de aanwezigen wilde lopen. Reden
te meer om daar iets meer van te weten te
komen.
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Wanneer ga je lopen?

In de nacht van 24 op 25 oktober neem ik deel aan de
13° editie van de Nacht van Bocholz. 

Hoeveel moet je lopen?

110 kilometer en die moet in een keer worden afge-
legd. Ik start op 24 oktober om 22.00 uur en hoop de
volgende dag rond 19.30 uur te finishen. Ik loop dus
ongeveer 21 á 22 uur.

Hoe zit de actie in elkaar?

Er worden folders verspreid en via dit interview hoop
ik ook mensen warm te maken voor deze actie.

Hoe kunnen mensen meedoen?

Mensen kunnen het machtigingsformulier invullen
en opsturen of men kan ook een enveloppe met
inhoud afgeven bij de receptie van Martinushof.
Schrijf dan op de enveloppe mijn naam en dan komt
dat allemaal goed. Ik ben blij met iedere bijdrage. 

Wat gebeurt er met de opbrengst?

Alle geld gaat naar miMakkus en wordt gebruikt om
meer clowns op te leiden.

Kunnen wij naderhand de mensen nog laten
weten hoe het is afgelopen?

Omdat boven de bon Sponsorloop Cor van Loon
staat, kan miMakkus mij precies doorgeven hoeveel
geld is binnengekomen. 
Ik zal dat in de volgende krant bekend maken. Ook
vertel ik dan hoe de tocht verlopen is.
Vanaf hier wil ik de gulle gevers alvast bedanken.

Suzanne Neervoort

Wat is miMakkus?
Ter informatie:
Vreugde en verdriet horen bij ons leven. Maar
wat als de traan opdroogt en de lach verstilt?
Heel veel mensen die lijden aan dementie krij-
gen hiermee te maken. Ze raken verstard en grij-
pen terug op hun eerste levensbehoeften. In
1999 ontwikkelde Arno Huibers, die mede aan
de basis stond van Cliniclowns Nederland en
Roemenië, een nieuwe vorm van zorg voor men-
sen die lijden aan zo’n ernstige vorm van
dementie.
“Die glimlach, 
daar doen we 
het voor”
Dat resulteerde in 2002 tot de oprichting van
Stichting miMakkus, voorheen 'Mijn vriend de

clown'. Door een bijzondere
manier van clownerie, weet

een miMakkus clown
vreugde en rust te
brengen binnen de
psychogeriatrische
afdelingen van een
zorginstelling. 

De miMakkus clown is
speciaal opgeleid voor de

omgang met mensen die lij-
den aan een ernstige vorm van

dementie. Mensen die lijden
aan dementie vallen door

hun geheugenverlies
terug in hun eerste
levensbehoeften. De
clownfiguur en haar
associatie met
vreugde zit bij heel

veel mensen diepge-
worteld. Ook bij demen-

terenden roept de clown
een bepaalde 'herkenning' op;

het sleutelwoord voor contact. Uit ervaring blijkt
dat een bezoek van een miMakkus clown juist
daarom als zeer prettig wordt ervaren.
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Primair moet op het station de trein op tijd stoppen
en weer vertrekken. Zo ook in Tegelen waar we geze-
gend zijn met een station midden in het dorp. Goed
bereikbaar voor alle inwoners. Vanuit het Maasveld,
Steyl of op de Heide is het niet meer dan 5 minuten
fietsen naar de plaats van waaruit je de rest van de
wereld kunt bereiken. Dat dit meestal Venlo, Roer-
mond en soms Nijmegen is, mag de pret niet druk-
ken. 

De Noordkern heeft de laatste maanden signalen
opgevangen dat er op Station Tegelen sprake is van
een toenemend gevoel van onveiligheid. Dit gevoel
wordt veroorzaakt door meerdere vernielingen en
aangiftes van fysiek geweld. Er is ondermeer een
jong stel bedreigd door een groep jongeren. Voor-
zitter van De Noordkern Jos Wolbertus heeft dit
gemeld bij zowel de de securitymanager Zuid van de
NS, de heer Paul Görtz  als bij burgermeester Bruls
van Venlo. Beide heren geven aan dat:”station Tege-
len, qua vernielingen, in vergelijking met vele verge-
lijkbare stations, niet slechter scoort”. Beide heren
geven aan dat ze het op prijs stellen dat de wijkraad
namens de bewoners informatie verschaft op het
gebied van de sociale veiligheid bij het station. Dat is
mooi, maar daar kopen we niets voor.
Hier komen we bij de kern van deze zaak. Informatie-
uitwisseling  en lokale betrokkenheid zijn zeker goed,
maar daarmee voorkomen we natuurlijk geen pro-
blemen zoals vernielingen en fysiek geweld. Als er
al sprake is van een probleem. Bruls en Görtz stel-

len immers dat er geen probleem is want op station
Tegelen wordt niet meer kapot gemaakt dan op
andere stations. Hier maken bestuurders en beleid-
smakers een klassieke fout. Volgens de cijfertjes is
het geen probleem dus ook geen maatregelen. De
Tegelse bevolking ervaart de huidige situatie wel als
een probleem dus dan zijn ook maatregelen
gewenst. Dan voelen de burgers zich serieus geno-
men en blijven de mensen betrokken bij de open-
bare ruimte. Er wordt wel Tegelse betrokkenheid
gevraagd om met informatie te komen over vernie-
lingen, fysiek geweld, etc, maar die informatie wordt
vergeleken met gemiddelde cijfers van anders sta-
tions.  Zolang er in Tegelen niet meer kapot wordt
gemaakt dan het gemiddelde van andere stations
doen Venlo en NS niets. Dit kan niet waar zijn. Als je
locale betrokkenheid echt op prijs stelt dan vraag je
niet alleen betrokkenheid, maar je geeft  ook de
ruimte aan mogelijke oplossingen om die betrok-
kenheid juist te stimuleren. Station Tegelen is van
ons allemaal en we laten het niet verloederen. 

Mogen we hier een paar ideeën lanceren? Laten we
om te beginnen een paar camera’s ophangen.  Pro-
rail heeft al te kennen gegeven hier niet op tegen te
zijn. Alleen al vanwege de preventieve werking op
mensen die met minder goede bedoelingen naar het
station komen is het al bij voorbaat een geslaagde
maatregel. 
Een andere suggestie om het veiligheidsgevoel te
verbeteren rondom het station is het sneller repare-

Venlo verrast Tegelen
STATION ONVEILIG?

Stationsomgevingen zullen nooit
prijzen pakken als het gaat om
aantrekkelijk vormgegeven
locaties waar je in een
aangename omgeving op de trein
kunt wachten.  Het tocht er altijd
en je komt er soms mensen tegen
waar  je liever geen beschuitje
mee zou willen eten. 
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ren van de gemelde schades. Als ergens een blikje
op de grond ligt, denken meer mensen dat het daar
wel mag met als gevolg dat er binnen de korstte
keren een hele hoop blikjes liggen. Zo is het ook met
de vernielingen. Als de jeugd ziet dat er ergens een
ruit aan diggelen ligt, denken ze dat de volgende ruit
ook geen probleem zal zijn. Dus sneller ingrijpen.
Verder is een nog intensievere controle door politie
gewenst. Wij weten dat het station prioriteit bij de
politie heeft, maar een keer uitstappen, ook als er
niets gaande is en even laten zien dat je er bent, zet
echt zoden aan de dijk. 
Een laatste suggestie om het veiligheidsgevoel te
verbeteren rond Station Tegelen  is het openen van
een servicewinkel. Weg met die automaten. Mensen
willen gewoon een kaartje kunnen kopen bij een
attente meneer of een aardige juffrouw in uniform.
Als de reizigers in de servicewinkel ook nog verse
koffie kunnen kopen vergezeld van een gevulde
koek dan vergeten mensen het tochtige station en
wordt reizen vanaf station Tegelen weer een feest.
Bestuurders en beleidsmakers,zullen we even de

maatschappelijke balans opmaken? Een bemande
servicewinkel is goed voor:de werkgelegenheid,  de
veiligheid en dus de leefbaarheid, kortom goed voor
iedereen. Weg met die gemiddeldes, laten we eens
dingen doen in plaats van praten. Hoewel het geen
Floriade of Seaconstadion is komt Burgemeester
Bruls graag naar Tegelen om de servicewinkel te
openen. Venlo verrast Tegelen! schrijven we dan vol
trots in de volgende wijkkrant.

Beste bewoners,

Mijn naam is Martin
Sitak. Ik ben sinds 6 mei
j.l. de nieuwe bewoners-
ondersteuner (opbouw-
werker)  van stichting
Wel.kom in uw wijk.
Hiervoor heb ik gewerkt
in Rotterdam en Utrecht
in met name achter-
standswijken met groot-

stedelijke problemen. Mijn vorige klussen zijn in
omvang niet te vergelijken met hetgeen wat ik in
uw wijk kan verwachten. In veel opzichten gelukkig
maar. Maar natuurlijk kent ook deze wijk proble-
men als het gaat om de sociale leefbaarheid. 

Wat doet een bewonersondersteuner zoal? Hij
werkt aan de sociale opbouw van een samenleving,
verbetering van de leefbaarheid en zelfredzaam-
heid van bewoners. Toegegeven, echt concreet ben
ik nu niet maar lees nog even verder alstublieft. 
Welnu, het is goed denkbaar dat ik in uw buurt kan
meehelpen om de sociale binding te versterken
door bijvoorbeeld te stimuleren dat er straatfeest-

jes, sportieve activiteiten, buurtborrels e.d. worden
georganiseerd. Ofwel, door er voor te zorgen dat
mensen elkaar op een andere wijze gaan leren ken-
nen. Immers, die norse buurman verder op de straat
die ’s morgens nog net “môgge” weet te zeggen,
kan ’s middags een hele gezellige persoonlijkheid
zijn. Maar zoals een oud gezegde luidt: “onbekend
maakt onbemind”. Het voordeel van versterking van
de sociale binding in de diverse straten is, dat men
kan voorkomen  dat een zwaar middel als bijvoor-
beeld de politie moet worden ingezet, wat soms een
averechts effect kan hebben in de relaties tussen
mensen. Ik zeg altijd maar: “Het is maar net waar
je aan wilt werken”. Zet ik mijn uren op een posi-
tieve manier in, zoals het samen met bewoners
opzetten van feestjes, sport en andere leuke din-
gen? Of ga ik achteraf die zelfde uren inzetten om
conflicten op te lossen, te bemiddelen bij ruzies of
achter uw voordeur kijken. 

Mocht u naar aanleiding van dit artikel mij per-
soonlijk willen spreken of een leuk idee hebben
over de verbetering van de sociale cohesie in 
uw straat of buurt, dan kunt u mij iedere dinsdag
tot en met donderdag bereiken op 077-3266300 
(vragen naar Martin Sitak). 

LAATSTE NIEUWS.
Nog net voor het bij de drukker ter perse ging.

Pro-rail heeft toch besloten 
met onmiddelijke ingang 

een camera te plaatsen op het
station.



Plotseling werd de
wijkschouw die op
24 juni zou plaats

vinden afgelast. Waarom?  Wij willen duidelijk maken
hoe het een en ander is gelopen.

Het is de gewoonte dat de gemeente de avondpre-
sentatie verzorgt en de wijkraad de middagsessie
van een wijkschouw organiseert. Dat hadden wij
deze keer ook prima gedaan. Een werkgroep van
onze wijkraad heeft er veel tijd ingestoken en steeds
alles goed gecommuniceerd met de gemeente via
de stadsdeelcoördinator. Wij hadden een mooi pro-
gramma samengesteld. In de laatste wijkkrant heb-
ben we uitgebreid weergegeven  welk programma
we B&W en de ambtenaren wilden presenteren. Van-
uit diverse hoeken, ook het college, hebben we veel
complimenten gekregen voor ons programma. 

We waren dan ook verbijsterd toen we hoorden dat
B&W besloten had het programma aan te passen.
Zonder overleg vooraf werd besloten enkele items
te schrappen, enerzijds, althans volgens het college,
wegens relevantie of  tijdgebrek. Bovendien verna-
men we dat de burgemeester, zonder verdere opgaaf
van reden, tijdens het middaggedeelte niet aanwezig
zou zijn. Laat duidelijk zijn, de burgemeester hoeft
geen rekenschap aan ons af te leggen, echter als
men een week van te voren al weet dat men niet aan-
wezig kan zijn, is het voor alle partijen prettig als hier
goed en duidelijk over wordt gecommuniceerd. 
Na intern overleg besloot de wijkraad dat wij ons
programma op het laatste moment  niet wilden aan-
passen. Wij lieten middels een brief aan B&W weten
dat we het programma wilden uitvoeren zoals we
met hen en de stadsdeelcoördinator afgesproken
hadden en anders niet. Wat meer respect en over-
leg vooraf voor en met ons was op zijn plaats
geweest! Tenslotte waren we al meer dan een half
jaar bezig met de voorbereiding. 
Omdat er geen reactie kwam van de gemeente heeft
de wijkraad na enkele dagen de erg moeilijke beslis-
sing genomen om niet mee te werken aan de mid-
dagsessie van de wijkschouw. De gemeente had al
de bewoners per brief uitgenodigd voor de avond-
presentatie in Den Haandert. Deze presentatie, die
de gemeente zelf zou verzorgen, kon echter, wat de

wijkraad betrof, gewoon doorgaan. Einde verhaal zou
je denken, maar dat pakte anders uit!

In een eigenlijk te laat stadium besloot de gemeente
om ook de avond in Den Haandert af te gelasten.
Volgens het college was een avondsessie zonder een
middagprogramma niet mogelijk. Dus moesten de
schriftelijke uitnodigingen voor het avondgedeelte
bij de inwoners weer herroepen worden. Die bood-
schap is door de aangewezen briefbezorgers niet
overal in de bus gedaan. Ook in de media werd die
afgelasting niet gemeld. Daardoor kon het voorko-
men dat een flink aantal inwoners vergeefs aan de
zaal stonden te wachten op dinsdag 24 juni. Ze zijn
zelfs niet eens netjes opgevangen, de gemeente had
kennelijk niets in de gaten! Een geweldige misser
van de gemeente waarvoor ze hun welgemeende
excuses hebben aangeboden aan de betrokken
inwoners. 
Hopelijk is hiermee is duidelijk waarom wij deze
moeilijke beslissing hebben moeten nemen. We zet-
ten nu een dikke punt achter deze zaak ?

AFGELAST !!!!!!
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Afscheid van wijkraadslid.
Annie van Horck heeft wegens drukke werk-
zaamheden afscheid genomen als lid van de
wijkraad. Ze heeft zich sinds 2004 ingezet als
secretaris en voor diverse andere werkzaam-
heden.
Tijdens onze laatste vergadering werd ze
daarom door de voorzitter met een bloemetje
in het zonnetje gezet. Hij wenste haar veel suc-
ces met haar nieuwe werkzaamheden.
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Zaterdag 13 september jongstleden vond
landelijk de Open Monumentendag plaats.
In het kader van deze dag, reed er tussen
Blerick en Roermond een stoomtrein. Passa-
giers konden in  Reuver in- en uitstappen
voor een ritje en plaatsnemen in de mooie,
authentieke rijtuigen. De trein reed een aan-
tal keren door onze wijk. Toeschouwers wer-
den door enorme rookpluimen en een
immense herrie naar de spoorlijn gelokt. Voor
even gingen we vele tientallen jaren terug in de tijd. Na het optrekken van de witte en zwarte rook,
kwamen we weer vanuit het stoomtijdperk terug in het jaar 2008.  

STOOM IN DE WIJK…

Het heeft allemaal wat langer geduurd. 
De kinderen werden al ongeduldig, maar het
resultaat mag er dan ook zijn.

Een klimtoren steekt boven alles uit, rekken om aan
te turnen, een paar wipkippen gaan heen en weer.
Woningstichting  Antares heeft hier uit  het leefbaar-
heidfonds een steentje aan bij gedragen. Door deze
bijdrage is de speeltuin compleet geworden. Er staat

een evenwichtsbalk, hinkelslag (hinkelpad) een
zandtafel en voor de allerkleinsten is er een gras-
klokje op een klein speelpaaltje. De speeltuin is met
zorg aangelegd en voldoet aan alle veiligheidsnor-
men. Een paar banken op het speelterrein laten ook
de ouders en opa’s en oma’s meegenieten. 

Deze speeltuin is opnieuw een mooi voorbeeld hoe
door samenwerking tussen bewoners, gemeente,

Antares en uw wijkraad iets moois ont-
staat.

Nu het plantseizoen gaat beginnen
komen de mannen van de groenvoor-
ziening om het rondom nog aan te kle-
den met groen. Het lag in de bedoeling
deze speelvoorziening nog in de
herfstvakantie een feestelijke opening
te geven, maar na overleg met de initi-
atiefnemers is besloten dit in het voor-
jaar van 2009 te doen. Hier komen wij
dan uiteraard op terug.

Heeft u ook ideeën om uw buurt
leefbaarder te maken? Laat het
ons weten via het secretariaat. 

WILGENSTRAAT HEEFT NIEUWE SPEELTUIN
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Regelmatig zie je schapen
van Landschapsbeheer
De Wassum in onze wijk
grazen, vooral op de
Maasdijken en ook wel
langs andere waterpar-
tijen. Daar waar moderne
maaimachines niet kun-
nen komen en met de zeis
maait men niet meer, vre-
ten schapen het gras snel
en deskundig weg. Ecolo-
gisch is dat een goede
zaak want zij zorgen weer
voor mest maar ook voor
verspreiding van zaden.
Bovendien overspoelt je een golfje van nostalgie als
je dat wollige volkje zo bezig ziet en hoort. Een
nachtje wat minder slapen door hun geblèr moeten
we dan maar voor lief nemen.
In de zomer krijgen die beestjes het wel steeds war-

mer in hun wollen vachtje. Dan komt op een goede
dag de scheerder die hun van het wollen jasje
bevrijdt. Begin augustus was dit het geval in het
Maasveld nabij het Medaillon. Tientallen schapen
stonden op hun beurt te wachten om geschoren te

worden. De scheerder zet dan
zo’n schaap op z’n achterste,
vleidt haar dan tegen zijn
benen en scheert dan met
vlugge halen met een elek-
trisch apparaat hun wolletje af.
Binnen enkele minuten is de
beurt gepiept en springt het
schaap naakt maar voldaan al
blatend de wei weer in. De
vacht kan weer
gaan groeien
om een 
warm jasje
te hebben
als het 
weer
winter
gaat
worden.

SCHAPEN IN DE WIJK
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Op de gevel, tussen de panden Bergstraat 44 en
46 prijkt de, in sierlijke letters aangebrachte,
merknaam “Bosita”. Bosita is de afkorting van
Bors Sigaren en Tabak en geeft aan waar vroe-
ger de tabakfabriek stond van de Fa. Bors. Ook
aan de zijgevel zijn, in het metselwerk aange-
bracht, deze letters terug te vin-
den. Wat moeilijker is terug te vin-
den, is de precieze geschiedenis
van deze firma. Navraag leverde
weinig op dus we moeten het
doen met de gegevens die we
hebben. Deze gegevens komen
onder andere van de Vakgroep
Sigarenindustrie. Daarin lezen we
dat de v.o.f. Bors werd opgericht in
1900 en onder leiding stond van
Th. Bors, J.Bors en J.H. Bors. In
1941  had men 11 personen in
dienst die sigaren maakten met de
merknamen Bosita en Aglima. In
de Tweede Wereldoorlog werd het
hoekpand, waar een deel van de
sigarenmakerij was gevestigd,
door granaten vernield. Na de oor-
log werd het pand weer opge-
bouwd en in 1949 weer in gebruik genomen.
Leuk detail is hier het Mariabeeldje in een nis.

Geschonken door de buurtvereniging “Draagt
Elkanders Lasten” werd het beeldje in mei 1949
geplaatst en ingezegend als herinnering aan de
weinige verliezen die de oorlog deze buurt had
gebracht.  

TEKEN DES TIJDS In deze rubriek proberen wij verklaringen te vinden voor de
teksten die soms na vele jaren nog steeds op Tegelse gevels
te vinden zijn. Soms spreken ze voor zich, soms moeten we
naar een verdere verklaring zoeken. 

BOSITA

Advertentie 
uit 1929 voor
de Tenijto.
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Mooiste en lelijkste plekje
Wat vindt u het lelijkste en mooiste plekje van onze wijk? Weet u er één of zelfs meerderen?
Laat het ons weten. (Secretariaat: zie colofon op de achterkant.) Liefst met een foto. Des-
noods gaan wij de plaats ter plekke bekijken en maken er zelf een foto van. Misschien kunt u
ook aangeven, wat er aan gedaan kan worden of waarom de plek zo mooi is. We hopen op
vele reacties. De plek die het meest genomineerd wordt, komt in onze eerstvolgende wijk-
krant. Misschien zelfs met een “voor”- en een “na” foto. Mochten er maar weinig reacties
komen; dan gaan we zelf op zoek.

MOOI
Iedereen  weet waar “de Lings”,    een der laatste boerderijen in Tegelen, te vinden is. Na de
sloop van alles wat rondom stond zie je de hoeve glorieus prijken op de bouwplaats van de
Nieuwe Munt. Straks
is deze hoeve een van
de karakteristieke
punten op het toe-
komstige Woon/zorg
complex.  Zo kun je
natuurlijk ook panden
voor de toekomst vei-
lig stellen, heeft het
een functie en kan
iedereen ervan genie-
ten!

LELIJK
In de Martinusstraat in hartje oud
Tegelen ligt dit oude pand. Het pand op
zich is niet zo lelijk, maar het ziet er niet
uit vanwege het achterstallige  onder-
houd. Het is eigenlijk treurig dat zo’n
pand tientallen jaren blijft bestaan,
zonder dat iemand er iets aan doet. De
gemeente zou eigenlijk de macht en/of
de middelen moeten hebben om het
pand op te kunnen knappen! En dan
ligt er vlakbij nog het Kranebreukers-

hoës. Dat ziet er nog miserabeler uit! 
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Uit onderzoek blijkt dat
er in Tegelen en in het
bijzonder de wijk St.
Joseph parochie nau-
welijks kunst en cultuur
objecten aanwezig zijn.
Lottum heeft zijn rozen,
Venlo zijn Tajieri beel-
den en Tegelen heeft
……nog niets, maar dat
gaan we veranderen. 

De groot uitgevallen
vluchtheuvel die recent is aangelegd voor G & H ligt
er  bij als een “stenen vlakte” en zal straks met
onkruid overwoekerd zijn. Deze plaats is volgens de
Wijkraad zeer geschikt om de entree naar Tegelen
te verfraaien?.
De Noordkern oppert het idee om op deze plaats
mooi metalen kunstwerk te realiseren. Dit kunstwerk

moet een blijvende her-
innering vormen aan
het legendarische café
de Drie Kronen dat zich
ooit nabij deze plaats
bevond. Het metaal
symboliseert de band
tussen Tegelen en
diverse metaal giete-
rijen die het dorp had
en nog steeds heeft. 

Steunt u dit initiatief van
de wijkraad om de entree van Tegelen te verfraaien
met een historisch kunstwerk dan wordt u van harte
uitgenodigd om dit kenbaar te maken op onze web-
site:www.denoordkern.nl.  Indien u ons laat weten
dit initiatief te steunen dan staat de Wijkraad rich-
ting gemeente sterker en is het eenvoudiger dit initi-
atief te realiseren.

BIJ ENTREE TEGELEN!

3 KRONEN KUNSTWERK 
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DE NOORDKERN
TEGELEN

Herfst
Morgenstond
Gevangen in de mist
Stilte
Die in opperste geheimzinnigheid
De dageraad omsluit.
Een verborgen morgenzon
Die de in nevelen gehulde natuur 
Laat ontwaken
Uit haar beslotenheid.

Rozen
Verspreiden hun laatste trots.
Spinnenraggen
Versierd met waterdruppels als
diamanten.
De bladeren vallen
De natuur in winterslaap
Wachtend op
Weer een nieuwe lente
In hetzelfde land.

Hoe korter de dagen
Hoe langer haar schaduwen
De lucht prikkelender en kouder 
De zon verlaat de dag
Fel rood kleurt de horizon 
Een adembenemend kleurenspel
En de nacht wordt toegedekt, 
In afwachting van
Weer een nieuwe dag. 
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