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Voor u ligt alweer de tweede wijkkrant van dit jaar. 
Intussen is het jaar 2011 alweer over de helft en een 
mooi voorjaar is hieraan vooraf gegaan. Uw wijkraad 
heeft deze tijd gebruikt om diverse projecten op te 
zetten en problemen in onze wijk op te lossen. Zo 
waren er bijvoorbeeld de klachten van bewoners uit 
het Maasveld. Het Maasveldcourt, dat in december 
2009 met trots is geopend, is kortgeleden helaas 
gedeeltelijk afgebroken. Er was de laatste tijd zoveel 
overlast van jongeren, dat ingrijpen nodig was. We 
betreuren dat het zover heeft moeten komen, vooral 
door het gedrag van enkele mensen die gebruik 
maken van het veld. De overlast blijft nu hopelijk 
beperkt.
Maar er zijn gelukkig ook leuke dingen gebeurd in 
de wijk. U leest hierover verderop in deze uitgave. 
De Nachtegaalstraat won de tweede prijs in de strijd 
om het klimaatstraatfeest. Namens ons allemaal de 
felicitaties voor de bewoners van de Nachtegaalstraat!
De eerste bewoners van het zorgcentrum Nieuwe 
Munt hebben hun woningen betrokken. Een warm 
welkom in de wijk voor de nieuwe bewoners! Na 
een hele lange voorbereiding is de bouw aan het 
Wilhelminaplein eindelijk van start gegaan. De 
stichting’’ Kleierkas “ heeft een winkel in tweedehands 
kleding geopend aan de Grotestraat. Vol trots hebben 
we op 29 mei de beeldengroep aan de Drie Kronen 
onthuld. Een grote aanwinst voor onze wijk.  U leest 
het : we hebben niet stilgezeten! Tenslotte vindt u in 
deze wijkkrant een oproep waarin we u vragen om 
ons team te komen versterken. We zijn opzoek naar 
nieuwe leden, die samen met ons de wijk leefbaar 
willen maken en houden.
Zoals u kunt lezen heeft de redactie weer hun uiterste 
best gedaan om er iets moois van te maken.
Rest me nog u allen een hele fijne, en vooral zonnige 
zomer toe te wensen, natuurlijk ook namens alle leden 
van uw wijkraad.
 
Ger Hensen
Voorzitter 
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Voor de jongeren is het uitdagend, enerverend, spannend en 
sportief, voor de toeschouwers leuk en onderhoudend! Het gaat 
op deze dag natuurlijk niet alleen maar om een onderhoudende 
dag voor de jeugd, al is dat natuurlijk nooit weg. Er zijn nog 

een paar andere doelstellingen! Zo zijn een aantal verenigingen aanwezig, met als hoop, mensen 
te interesseren of leden te werven, voor hun sport. Het is voor deelnemers dan ook interessant te 
ervaren, wat voor mogelijkheden er kunnen zijn om actief een sport te kunnen beoefenen.  

Toch is er nog een diepere gedachte voor de organisatie. Sport en spel is behalve een creatieve 
vrijetijdsbesteding ook een must in de opvoeding! Als kind moet je immers allerlei sociale 
vaardigheden aanleren om in het latere leven   succesvol in de samenleving met de medemens te 
kunnen omgaan! Bovendien moet je dan ook de weerstand opbouwen om niet ten onder te gaan in 
die “grote mensen wereld”. 

Deze manifestatie is speciaal gericht op de jongeren tussen 4 en 15 jaar. Het wordt een echte 
“doemiddag”.Tijdens deze manifestatie kunnen de jongeren zich uitleven in een aantal sportieve 
krachtmetingen of leuke spelletjes. Ook het komen kijken is zoals gezegd  zeer de moeite waard!
Wat ondermeer aan bod komt, is voetbal, scouting, brandweerspelletjes, klimwand, spellen uit de 
spellenbus, ballonnenwedstrijd en nog veel meer! Voor limonade wordt gezorgd alsmede voor een 
kop koffie voor de volwassenen!

Jij komt toch ook?

WIJKraad “de NoordKerN” TeGeleN
orGaNIseerT Weer BuurT sporT speleN

alweer voor het vijfde jaar op rij organiseert wijkraad de Noordkern, in samenwerking 
met de gemeente Venlo, de zogenaamde Buurt sport spelen. dit creatief sport- en 

spelgebeuren  is bedoeld voor de jeugd van 4 tot en met 15 
jaar. een en ander vindt plaats op zaterdag 17 september 
van 13.00 tot 17.00 uur op het parkeerterrein aan de 
Bongerdstraat in Tegelen. 

Op zaterdag 24 september is het weer zover, 
want op deze dag wordt de landelijke Burendag 
2011 gevierd. Deze komt jaarlijks terug en wordt 
gevierd op initiatief van het Oranje Fonds. 
Buurten worden leuker, socialer en veiliger als 
buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten 
voor hun buurt. De oude wijsheid die als rode 
draad door deze landelijke Burendag heen loopt 
is: ‘Beter een goede buur, dan een verre vriend’. 

BureNdaG 2011
Dit verraadt  de gedachte achter de Burendag; 
het vergroten van de sociale samenhang in de 
wijk voor jong en oud!

Douwe Egberts en het Oranje Fonds 
ondersteunen u graag in het organiseren van 
een Burendag in uw wijk. Waar Douwe Egberts 
inspireert en helpt met het bedenken van goede 
ideeën onder het genot van gratis kop koffie, 
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Door het vertrek van enkele actieve leden en de stijging van leeftijd van een aantal van onze leden is de 
wijkraad eigenlijk onderbezet. Om de wijkraad weer op sterkte te krijgen zijn we op zoek naar nieuwe 
mensen. Op onze openbare vergaderingen blijkt dat we de belangstelling hebben van veel bewoners. 
We zijn van mening dat er onder de wijkbewoners die de vergaderingen regelmatig bezoeken zeker 
mensen zijn die wij graag in ons midden zouden hebben. Denk hier eens over na!
Maar ook mensen die nog nooit op een bijeenkomst van de wijkraad zijn geweest, kunnen natuurlijk 
reageren op deze oproep. Vooral jongere wijkbewoners zouden wij extra willen aansporen om te 
reageren. Aangezien er momenteel maar een vrouwelijk lid is, juichen we het toe als er ook dames uit 
onze wijk reageren.  
Vooral zouden wij er graag iemand bij hebben die toe zou kunnen treden tot de wijkkrantredactie.

Wat kun je als wijkraadlid verwachten:
•	 Zeven keer per jaar een openbare- en ledenvergadering 

bijwonen.
•	 Enkele keren per jaar een externe bijeenkomst of 

vergadering bijwonen.
•	 Deel uitmaken van een werkgroep om namens de wijkraad 

iets voor bewoners te helpen   organiseren.
•	 Contact onderhouden met het dagelijks bestuur en mede 

wijkraadleden over de zaken die in de wijk leven.
•	 Beschikken over een computer (voor emailcontact en 

tekstverwerken). 

Nogmaals, reageer en aarzel niet! In de  wijkraad werk je niet 
voor je zelf, maar voor jouw buurt en voor jouw wijk! Reageren 
kan het makkelijkste door een e-mail te sturen naar ons 
secretariaat, zie www.denoordkern.nl/contact. Een briefje of 
een telefoontje naar ons secretariaat kan natuurlijk ook! Zie 
hiervoor het colofon op de achterkant van deze wijkkrant.

maakt het Oranje Fonds deze goede ideeën 
mogelijk met een vergoeding van maximaal 500 
euro.

Neem gerust eens een kijkje op www.burendag.
nl voor meer informatie. 

Heeft u een leuk idee voor uw buurt en kunt u 
hulp gebruiken in het vormgeven ervan? Dan 

oproep NIeuWe ledeN 
Voor WIJKraad de NoordKerN

oproep NIeuWe ledeN 
Voor WIJKraad de NoordKerN

kunt u contact opnemen met Sanne Kever 
(Stichting Wel.kom). s.kever@welkom.nu / 06- 52 
56 28 14

 

de NoordKerN
TeGeleN
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Het zal u vast niet ontgaan zijn dat de 
Nachtegaalstraat in Tegelen deelgenomen 
heeft aan het Klimaatstraatfeest. Met maar liefst 
21 huishoudens werden energiebesparende 
maatregelen uitgevoerd waarmee vele punten 
werden binnengehaald. De bewoners van de 
Nachtegaalstraat wisten met deze wedstrijd 
een fantastische tweede plaats op de landelijke 
ranglijst te behalen. De behaalde tweede plaats 
werd door de organisatie bekroond met een 
feestpakket ter waarde van maar liefst 40 euro 
voor alle deelnemende bewoners. 

Nadat de uitslag bekend werd gemaakt op de 
website was het voorbereiden van een straatfeest 
de volgende stap. Een aantal deelnemers gingen 
bij elkaar zitten en binnen korte tijd werd de 
basis voor het feest gelegd. Via e-mail (uiteraard 
milieuvriendelijker dan de papieren variant) 
werden de andere deelnemers op de hoogte 
gesteld. Iedereen mocht eigen ideeën voor het 
feest aanleveren bij de feestcommissie, zodat een 
leuk feest opgezet kon worden en er voor iedereen 
iets te beleven viel. Verschillende deelnemers 
maakten van het aanbod gebruik en zo werd door 
de feestcommissie een leuk feest voor de deel-
nemers georganiseerd. Café D’n Tunnel werd 
bereid gevonden om als feestlocatie te dienen. 

Op 14 mei was het dan eindelijk zover. In de 
Nachtegaalstraat werd het klimaatstraatfeest 
gevierd. De straat werd afgezet en de locatie en een 
stuk van de straat werd versierd met de vlaggetjes 
en ballonnen uit het feestpakket. Door alle  
deelnemers werd op deze feestelijke dag massaal 
de vlag uitgehangen. Bij de deelnemers waar nog 
geen vlaggenhouder aan de muur hing, werd voor 
de gelegenheid nog snel een vlaggenhouder aan 
de muur geplaatst. Uiteraard werd bij deze activiteit 

onderling ook weer goed geholpen. 

Onder het genot van een stralend zonnetje 
genoten de deelnemers van een hapje en 
een drankje. Er werd veel gepraat over de 
uitgevoerde acties en energiebesparing, maar 
ook over nieuwe acties die de onderlinge 
band tussen de bewoners nog verder kunnen 
versterken. Ondertussen vermaakten de jongste 
deelnemertjes zich met stoep krijten en andere 
spelletjes. Een aantal deelnemertjes had zelfs 
een schminkkoffertje meegenomen en iedere 
bewoner (jong én oud) werd door de schminkers 
van een nóg vrolijker gezicht voorzien. Het was 
een mooi gezicht om te zien hoe ook deze jonge 
bewoners van de Nachtegaalstraat op hun manier 
een bijdrage leverden aan de totstandkoming van 
het straatfeest. De slager had zijn barbecue ter 
beschikking gesteld waarop volop pannenkoeken 
gebakken werden en ieders buikje goed werd 
gevuld. Het was een heel gezellig straatfeest dat 
nog doorging tot in de late uurtjes.  

Wat als een hele kleine actie begon tussen 
drie buren, is uitgegroeid tot een grote actie 
waarin diverse buren door middel van kleine 
besparingen en milieubewuste plannetjes, nader 
tot elkaar gegroeid zijn. Zowel de besparingen 
in de gezinnen, al dan niet op kleine schaal, als 
ook de (hernieuwde) kennismaking met buren 
in de straat hebben voor de Nachtegaalstraat 
een echte WIN WIN situatie opgeleverd. Wilt u, 
net als de bewoners van de Nachte-gaalstraat, 
bewuster met het milieu omgaan en tevens kans 
maken op een heel gezellig straatfeest met al uw 
buren? Meld u dan in november aan op www.
klimaatstraatfeest.nl . We dagen u uit om volgend 
jaar hoger te eindigen dan de Nachtegaalstraat dit 
jaar! Heel veel succes!

NachTeGaalsTraaT VIerT KlImaaTsTraaTfeesT
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mooI eN lelIJK

Deze keer wordt geen 
bouwwerk,  maar 
een boom als mooi 
gekwalificeerd!
Bomen behoren 
tot de meest mooie 
en spectacula i re 
groeisels in de natuur. 

Dat is bij deze foto meteen duidelijk. Deze prachtige beukenboom staat in de voortuin van 
verpleeghuis St. Julia aan de Venloseweg.. 

De gevel van deze loods  staat aan de Veldstraat Dat dit geen schoonheid is, is op de 
foto wel te zien, maar in werkelijkheid is de gevel nog lelijker. Dit bouwwerk is een erfenis 
van de industriële 
activiteiten enkele 
decennia geleden 
in deze straat. Nu 
het Plan Hekkens 
in de koelkast is 
gezet, zou het 
best nog wel eens 
lang kunnen duren 
voordat deze lelijke 
gevel gesloopt gaat 
worden!

mooI

lelIJK
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de NIeuWe muNT 
oNTVaNGT zIJN BeWoNers
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De gemeente Venlo is inmiddels gestart met de 
voorbereidingen van de bouw, zodat het terrein 
bouwrijp kan worden opgeleverd. Zo worden 
bijvoorbeeld de bestrating, lichtmasten en 
overige obstakels op het Wilhelminaplein 
verwijderd. Daarna richt de aannemer de 
bouwplaats in. De daadwerkelijke start van de 
bouw heeft op 21 juni 2011 plaatsgevonden. 
Zodra de bouw van de appartementen gereed is, 
wordt het plein opnieuw ingericht. 

De voorbereidende werkzaamheden hebben als 
gevolg dat de wekelijkse Tegelse zaterdagmarkt 
en de kermis niet meer op het Wilhelminaplein 
kunnen plaatsvinden. Sinds enkele weken vindt 
de weekmarkt plaats op de Raadhuislaan. Er 
wordt nog naar een alternatieve locatie voor de 
Tegelse kermis gezocht. Als de herinrichting van 
het Wilhelminaplein klaar is, keren de markt en de 
kermis weer terug op het Wilhelminaplein. 

Tijdens de bouw is parkeren op het 
Wilheminaplein nog beperkt mogelijk. Voor 
voetgangers en fietsers wordt een looproute 
gemaakt van de Kerkstraat naar In de Beeten. De 
voorzijde van In de Beeten is niet toegankelijk 
voor auto’s en vrachtverkeer. Bevoorrading vindt 
plaats via de achterzijde van In de Beeten en via 
In de Beeten naar de Kerkstraat (dit laatste in het 
geval van Chinees Indisch Restaurant In de 
Maan).

Alle winkels in de Kerkstraat zijn gedurende de 
bouw en herinrichting gewoon bereikbaar en 
open.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen 
met de projectorganisatie Centrumplan Tegelen, 
bereikbaar op telefoonnummer 077- 359 72 60. 

het Wilhelminaplein speelt een belangrijke rol in het centrumplan Tegelen. Wellicht heeft u 
reeds gemerkt dat antares binnenkort start met de bouw van cordis Tegula op het 
Wilhelminaplein; 29 appartementen met commerciële ruimten op de begane grond. 

sTarT BouW WIlhelmINapleIN
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De kleierkas bestaat 25 jaar. In 2010 is dat 
grootst gevierd met een prijsvraag. Deze 
werd gewonnen door de Voedselbank 
(armoedebestri jding), Onderling Sterk 
(gehandicapten) en Stichting Mercy 
Organisation Africa (Nigeria) Zij hebben ieder € 
10.000,- ontvangen ter ondersteuning van hun 
activiteiten.

De Kleierkas komt voort uit Stichting Beheer 
Sociaal Fonds “de Noodhaven” en is in 1985 
opgericht door pater Coenengracht van het 
klooster de Berkt. Hij deed dit samen met de 
toenmalige directeur van het gezinsvervangend 
tehuis de Nieborg in Blerick, de heet Collet. In 
eerste instantie zamelde de stichting oud papier 
in. Daarna is de winkel in tweedehands kleding in 
Blerick geopend.

In de winkel in Blerick (Grote Parallelstraat) 
werken op dit moment 35 enthousiaste 
vrijwilligers. Zij verkopen niet alleen de kleding, 
maar sorteren deze per seizoen op de rekken in 
de winkel. Ook verrichten ze het onderhoud aan 

de winkel en zorgen ervoor dat alles tip top in 
orde is. Sommige vrijwilligers zijn zo enthousiast 
dat ze al 20 jaar actief zijn in dit vrijwilligerswerk.

Op 19 mei jl. is in onze wijk ook een winkel 
geopend. De opening werd feestelijk gevierd. 
Voor de winkel op de Grotestraat zoekt de 
Kleierkas vrijwilligers. Mensen die betrokken 
willen zijn bij de doelstellingen van de Kleierkas 
en die graag een paar uur per week de handen uit 
de mouwen willen steken, zijn meer dan welkom.  
Er zijn verschillende werkzaamheden te doen 
zoals verkoop van de tweedehands kleding, 
sorteren van de binnengekomen kleding en 
onderhoudswerkzaamheden aan het pand. Voor 
ieder wat wils dus. Heeft u interesse neem dan 
contact op met info@kleierkas.nl of kijk op de 
website www.kleierkas.nl . U kunt ook bellen met 
Kitty, op telefoonnummer 077-3828197

Wilt u een goede bestemming voor de kleding 
die u niet meer draagt? Breng deze dan naar de 
winkel in Blerick of Tegelen. Graag eerst even 
bellen in verband met de openingstijden.

de KleIerKas opeNT eeN TWeedehaNds 
KledINGWINKel IN TeGeleN

de stichting Kleierkas is een winkel in tweedehands kleding. met de opbrengst van de 
verkoop van deze kleding steunt de stichting verschillende projecten. de doelen die 
gesteund worden zijn lokale projecten rond armoede in de regio, lokale projecten voor 
gehandicapten en kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.
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VerGaderING d.d.  17 meI 2011:

Bespreking verslag van:   Bewoners doen 
hun woordje….   22 maart 2011: 

•	 Er	zijn	geen	vragen	of	opmerkingen.

NIeuWe VraGeN eN KWesTIes 17 meI:

✮	Er is een delegatie aanwezig die veel te 
melden heeft over de stand van zaken op het 
Maasveldcourt.
Elke dag opnieuw is er overlast voor de 
bewoners uit de buurt. 
Een opsomming: knalgeluiden van ballen tegen 
de omheining, herrie van schreeuwende jeugd, 
last van  rondhangende jongeren, scheldpartijen, 
fietsen die her en der neergekwakt worden, 
georganiseerde voetbaltoernooitjes in de 
avonduren met veel lawaai tot gevolg, er 
komen Polen en grotere jeugd uit buurtplaatsen 
voetballen en rondhangen, er is intimidatie, 
bewoners worden rechtstreeks lastig gevallen, 
ze zitten in de tuinen, trekken planten uit, er 
wordt met vuurwerk gegooid, overdag komen 
klassen schoolkinderen voetballen en spelen, 
enz. enz. enz…. Vrijwel nooit is het echt 
rustig in de buurt! De directe buurtbewoners 
worden er stapelgek van! Er is al een advocaat 
ingeschakeld! 

Het is duidelijk dat hier wat aan gedaan moet 

worden. Er zijn duidelijke en ingrijpende 
maatregelen nodig. Hier helpt een bord of 
even komen kijken niet! De gemeente heeft 
wat eenvoudige aanpassingen gedaan in het 
afgelopen jaar, maar dat is nauwelijks merkbaar. 
De vergadering is een beetje overrompeld en 
beduusd van de stortvloed van klachten. De 
stadsmanager geeft aan dat optreden tegen 
zoveel overlast moeilijk is. De gemeente wil wel, 
maar hoe?  

Al pratende en zoekende vraagt de 
stadsdeelmanager of het misschien een optie 
is om de omheining weg te halen. Het veld zelf 
blijft dan gewoon liggen. De knallende ballen 
zijn er dan niet meer. De ballen moeten steeds 
weer opgehaald worden en het wordt lastig om 
wedstrijdjes te spelen. Misschien blijft de jeugd 
van buiten de wijk dan weg en kunnen de eigen 
kinderen uit de buurt weer op beperkte wijze aan 
bod komen, want daarvoor was dit court ook 
bedoeld. Iedereen vindt dit een goed idee. 

Actie: De stadsdeelmanager en de wijkraad 
gaan onderzoeken of het verwijderen van de 
omheining bij wijze van proef mogelijk is. Zo ja 
dan wordt dat ook zo snel mogelijk gedaan!

✮	Dhr. van Lier bedankt de wijkraad voor de 
brief die de wijkraad naar de gemeente heeft 
gestuurd om de afwikkeling van de deuren nabij 
Zeeman te bevorderen. Dhr. Van Lier heeft echter 

             BeWoNers doeN huN

woordje.....!!! 
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. Antwooden komen zo mogelijk meteen of 
kan men later terugvinden in de wijkkrant of ziet men mettertijd 
terug in de wijk zelf. 

 

de NoordKerN
TeGeleN

Lees verder op pagina  10
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nog weer niets vernomen. De stadsdeelmanager 
geeft aan dat de bedoelde brief niet goed is 
verwerkt bij de gemeente en te laat bij de bij de 
burgemeester kwam. De burgemeester heeft aan 
de stadsdeelmanager beloofd dat het probleem 
binnen het college van B en W besproken zal 
worden en dat er snel een beslissing zal volgen.

✮	Er is een mevrouw die in Tegelen Noord een 
hondenuitrenplek met hek en poort wil hebben. 
Als mogelijke plaats geeft zij een plek bij de hoek 
Nolensstraat/Drunselhof aan. Daar wordt meteen 
op gereageerd. Dat is een kinderspeelplek en 
daar is geen plaats voor honden. Misschien is er 
plaats nabij de Hulsterweg. 

Actie: De wijkraad gaat haar best doen en zoekt 
mee naar een goede plaats.

✮	Er is een mevrouw aanwezig die 
een pleidooi houdt voor het gebruik van 
hondenpoepzakjes. Ze vindt bovendien dat er 
te weinig prullenbakken staan om de gebruikte 
zakjes in te deponeren. Bij warm weer moet er 
vaker opgeruimd worden op de uitrenplekken 
want daar stinkt het vaak. Daar is volgens 
de stadsdeelmanager een heel schema voor 
opgesteld, maar als het des ondanks toch stinkt 
moet men de gemeente bellen.

✮	Dan is er een mevrouw uit de Breukenhof  
die veel overlast heeft van de voetballende jeugd 
rond haar woning. Ze schelden haar uit en maken 
dingen kapot! Ze voelt zich soms bedreigd. 
Ze heeft naar meerdere  instanties gebeld, 
maar niemand doet iets. De politie en wel.kom 
reageren niet volgens haar. 

Actie: De stadsdeel manager vraagt haar 
telefoonnummer en zal een en ander nagaan en 
contact met haar opnemen.

✮	Een bewoonster van het Maasveld vindt 
dat voor een aantal plaatsen in haar wijk met een 
simpel bordje “spelende kinderen” de veiligheid 
van de kleine kinderen verbeterd zou kunnen 
worden. 

Actie: De wijkraad zal nagaan of dit mogelijk 
is. Op het schoolplein van de basschool in het 
Maasveld, heeft een kind een vingertje verwond 
aan een putdeksel.Wie kan er voor zorgen 
dat de putdeksels vast komen te liggen. De 
stadsdeelmanager zegt dat de school dat zelf mag 
oplossen.

Veel van de hierboven genoemde punten zijn al opgelost of er wordt aan gewerkt!
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oNThullING BeeldeNGroep 3 KroNeN

midden 2009, heeft wijkraad de Noordkern, na rijp beraad besloten dat het voor een 
kunstwerk in Tegelen Noord toch wel tijd werd. de oprichting van een gedenkteken nabij 
de 3 kronen, bijna op de historische plek waar de 3 kronen vroeger lagen, was daartoe een 
mooie kans.

Een aanvraag daartoe via de voucherregeling 
werd in eerste instantie afgewezen. We 
deden daarna een tweede aanvraag, maar nu 
gesteund door de Heemkundige Kring Tegelen, 
de Culturele Raad Tegelen en een plaatselijke 
enquête via de wijkkrant. Deze aanvraag werd 
wel door de gemeente gehonoreerd. Het geld 
daarvoor kwam uit het vouchersysteem van de 
rijksoverheid. Binnen dit systeem kan er geld 
gegenereerd worden 
voor allerlei zaken te 
besteden in de wijken. 
Dat speelde allemaal 
eind 2009, begin 
2010.

Na de toezegging 
vormde zich spontaan 
de “Commissie 3 
kronen”. Namens de 
Wijkraad trad Huub 
Peeters (door ziekte 
was de voorzitter even 
buiten beeld) toe, uit 
de Heemkundekring 
was dat Jos Wolbertus 
en uit de Culturele 
Raad Piet Hovens. 
Via stadsmanager 
Pieter van de Rijdt 
kreeg deze commissie ondersteuning van Denise 
van Meegeren, beleidsmedewerker cultuur 
van de gemeente Venlo. Gezien de eisen die 
de Commissie aan een gedenkteken 3 kronen 
stelde, bracht Denise de Commissie in contact 
met Nicolas Dings, een kunstenaar met Tegelse 
roots. Dat contact klikte onmiddellijk.

Wat nog veel beter klikte was het schitterende 
schetsontwerp dat Nicolas Dings aan de 
Commissie voorlegde. Drie beelden uit brons 
te gieten en voorstellende drie wachters met 
een aantal attributen. Bij de eerste impressie op 
papier vielen enkele details meteen op. Natuurlijk 
de kronen die de wachters op zouden krijgen. 
Het was een verwijzing naar de penningen 
die betaald moesten worden om de grens te 

mogen passeren. Drie kronen moesten worden 
betaald. De drie wachters moesten iets bewaken, 
maar wat? Ze bewaakten de saamhorigheid, 
de eensgezindheid, en  de samenwerking 
van de Tegelse mensen. Eigenlijk bewaakten 
ze een stukje Tegelse identiteit. Zonder die 
identiteit was er voor de realisatie van deze 

Lees verder op pagina  12
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beeldengroep ook geen samenwerking gekomen 
en geen Commissie en natuurlijk geen 3 kronen 
gedenkteken. 
Elke wachter kreeg een stuk slagboom in de 
hand. Ook een hele sterke symboliek, want 
een gedeelde slagboom houdt niets tegen. 
Nee, Tegelen stelt haar grenzen open, laat 
tegenwoordig mensen vrij naar binnen, zelfs als 
die uit de stad Venlo komen. De Tegelse identiteit 
is sterk genoeg om met de invloeden van 
buitenaf haar voordeel te doen en die niet als iets 
dreigends te beschouwen. De bierfusten waarop 
de wachters staan, zijn een link naar een Tegels 
biermerk (ZHB-bier) en misschien ook wel naar 
de talrijke cafés die vroeger in Tegelen waren. 
Het etablissement “de 3 kronen” was er daar een 
van. Wat hierboven als symboliek geschetst  is, 

is misschien wat anders dan wat de kunstenaar 
beoogde. Dat is nu het mooie van goede kunst, 
ieder beleeft het  anders, ieder ziet het anders en 
ieder ervaart het anders.  

Op zondag 29 mei werd de beeldengroep 
onthuld! Onder grote belangstelling werd het 
eerste beeld  “uitgepakt” door Huub, Jos en 
Piet, het tweede beeld door wethouder Teeuwen 
en het derde beeld door Nicolas Dings. Toen 
konden we voor het eerst de beeldengroep 
bewonderen! Het monument maakte echt indruk 
op de omstanders. Een prachtig driespan vormen 
de wachters van Tegelen.  De beelden zijn groen 
gepatineerd en dus niet geverfd!!  Neem eens de 
moeite om zelf deze nieuwe aanwinst te bekijken! 
Er wordt binnenkort nog een schildje met 
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informatie over de beelden en de schoorsteen 
van Canoij/Herfkens geplaatst in de onmiddellijke 
buurt  van de beeldengroep.

De Noordkern bedankt  Nicolas Dings voor zijn 
kunstzinnigheid en sublieme vakmanschap. Ook 
gaat dank uit naar de  “Commissie 3 kronen”. 
Huub, Jos en Piet hebben prima werk verricht en 
er veel tijd ingestoken. Dank ook voor de  andere 
medewerkers, waaronder Denise van Meegeren, 
een belangrijke schakel tussen de betrokkenen, 
Har Camp, die namens de gemeente gezorgd 
heeft voor allerlei technische zaken en natuurlijk 
wethouder Teeuwen die namens de gemeente 
voor de faciliteiten  en middelen zorg droeg.
Tenslotte willen we niet alleen danken maar 
ook de genoemde personen feliciteren met de 

aanwinst van de “Beeldengroep drie kronen”.
Van harte proficiat allemaal.
Tenslotte wil de Noordkern ook de gehele 
Tegelse gemeenschap proficiat wensen met deze 
beeldengroep. 

Tenslotte wensen wij Nicolas Dings en de 
organisatie die achter hem staat, heel veel 
succes met de exposities in de Jochemhof en in 
de Tiendschuur, waar veel werk van deze Tegelse 
kunstenaar te zien is. Geopend van maandag 
t/m zaterdag van 14.00 uur tot17.00 uur, en op 
zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur. De expositie 
duurt tot en met 4 september 2011.
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Hieronder vind je verschillende projecten die 
(mede)dankzij de Voucherregeling tot een 
succes zijn omgetoverd. Laat je inspireren en 
enthousiast maken door verschillende projecten. 
Want wie weet er nou het beste wat er speelt of 
nodig is in je wijk? Juist, jij zelf!

de ouderen achter de geraniums uithalen
Els Willems heeft zich ingezet voor het realiseren 
van een kookpunt in Venlo-Noord. Niet alleen 
de eters zijn tevreden mensen, 
ook de vrijwilligers die toch een 
heleboel werk doen, vinden het 
allemaal super. Je moet dan niet 
denken aan een restaurant of 
zo, maar het lijkt heel erg op de 
huiskamer van thuis. Je zit lekker 
met een aantal ouderen bij elkaar. 
De meesten ken je van gezicht, 
en er zijn er ook die je wat beter 
kent. Je komt tenslotte allemaal 
uit dezelfde buurt. Lekker bij 
elkaar zitten, een praatje maken, 
en dan tussendoor ook nog eens 
lekker eten: wat wil je nog meer? Het kookpunt 
versterkt echt het saamhorigheid gevoel.

De weg voor het realiseren van het kookpunt ging 
niet zonder slag of stoot. Om een kookpunt te 
realiseren had Els Willems eerst een geschikte 
locatie nodig. Ze zag mogelijkheden in de 
Keysershof, een pand van de Zorggroep. Els 
is toen gaan bellen en via een lange weg is het 
haar uiteindelijk gelukt om gebruik te mogen 
maken van deze ruimte. Als ze naar het resultaat 
kijkt dan is al het werk haar meer dan de moeite 
waard geweest.

Van initiatief tot initiatief tot initiatief!
Buurtbewoners rondom het Vastenavondkamp 
hebben zich ingezet om hun speeltuin op 
te knappen. Deze speeltuin was niet meer 
uitnodigend en er werd niet veel meer in 
gespeeld. Dit veranderende toen buurtbewoners 
zich gingen inzetten voor deze speeltuin. Via via 
kreeg men hoogte van de Voucherregeling. Door 
middel van de regeling was het mogelijk om deze 

speeltuin op te knappen. 

Uit dit initiatief rolde weer een 
volgend initiatief. Jan Hisusius, 
Jan Vos en Nico Janssen 
hebben zich bij elkaar gepakt 
om een braderie te organiseren. 
Bewoners van verschillende 
nationaliteiten hebben samen 
aan tafel gegeten en een 
plezierige dag gehad.
Door dit succes is men nog 
verder gegaan en heeft men 
zelfs een eigen buurtverenging 

opgericht genaamd “Ut Zilvermeer”. Deze 
buurtverenging organiseert nu  activiteiten 
voor jong en oud. Voor meer informatie en het 
jaarprogramma kijkt u op www.tzilvermeer.nl 

Verder heeft men nog een aantal 
toekomstplannen. Zo wil men nog een andere 
speeltuin aanpassen en wil men het Zilvermeer 
opknappen! Ook is er samenwerking met school 
gezocht. Zo gaat men eens in de maand met de 
kinderen de wijk opruimen. Zo zie je maar, dat als 
de bal eenmaal gaat rollen, er veel mogelijk is. Je 
moet er wel zelf wat van maken!

heT Is JouW WIJK dus JIJ maG heT zeGGeN
misschien loop je al langer met een idee rond dat je buurt een beetje leuker, mooier of beter 
maakt. Wellicht verdient het speeltuintje een opknapbeurt. Wil je graag een paar banken, 
bloembakken of picknicktafels bij het voetbalveldje? een fleurig bloemenperkje of een mooie 
haag voor die lelijke muur. maar je hebt geen budget hiervoor?
dan is hier de oplossing: met de Voucherregeling kun je namelijk een budget aanvragen om je 
project te realiseren. dus zie je graag iets veranderd in je wijk maar heb je geen budget? aarzel 
dan niet en vraag een Voucher aan!
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ontmoetingscentrum “ de Glazenap”
Op 1 September 2008 sloot café zaal Op de 
Heide haar deuren. In samenwerking met 
tal van vrijwilligers werd geprobeerd om dit 
gebouw voor de wijk te behouden. En met groot 
succes! Er is een stichting gekomen met een 
eigen bestuur genaamd: “Stichting Exploitatie 
Ontmoetingscentrum de Glazenap”.

Piet Hoeben is voorzitter van deze stichting 
en beheert samen met het bestuur het 
ontmoetingscentrum. Het ontmoetingscentrum 
is een plek voor en van de wijk. Dit wordt bereikt 
door middel van ontmoeting, open inloop 
en verschillende activiteiten (o.a. biljarten, 
koersballen, kaarten, schaken, kaartenmaken, 
cursussen e.d.)

Het pand wordt in stand gehouden door tal van 
vrijwilligers geleverd door de verenigingen die 
gebruik maken van het ontmoetingscentrum. 
De gedachte achter het ontmoetingscentrum 
is, dat het een gebouw voor de wijk moet zijn 
en niet een gebouw van de stichting. Zo moet 
elke vereniging een actieve bijdrage leveren. 
Niet gefocust op een financiële bijdrage maar 
op een actieve bijdrage. Hierdoor blijven de 
gebruikerskosten laag en is iedere vereniging 
verantwoordelijk voor het ontmoetingscentrum. 
Je krijgt een binding met het gebouw en 
met andere verenigingen. De contacten zijn 
laagdrempelig en er hangt een plezierige 
sfeer. Het voelt als een soort huiskamer in 
een buurthuis. De voucherregeling heeft 
bijgedragen aan inrichten en aanpassen van 
het ontmoetingscentrum. Er is een huiselijk stijl 
gecreëerd die uitnodigend is. Dit opknappen is 
door alleen maar vrijwilligers gedaan.

de Voucherregeling zorgt voor nieuwe 
energie!
Pieter van de Rijdt, Stadsdeelmanager van 
stadsdeel Zuid, juicht het initiatief van de 
Voucherregeling toe. Het is een perfecte 
aanvulling voor bewoners die eigen initiatieven 
en ideeën hebben. Wie weet er nou het beste wat 
er speelt in de straat? Door de Voucherregeling 

hebben bewoners weer invloed op hun eigen 
leefomgeving.

Voordat deze regeling er was, was de realisatie 
van sommige, extra wijkprojecten langduriger. 
De weg naar succes werd gekenmerkt door 
bekendheid van allerlei netwerken. Het 
enthousiasme van bewoners om zelf met 
initiatieven te komen was afhankelijk van eerdere 
ervaringen binnen deze netwerken.  

Door de voucherregeling is deze weg korter 
geworden. Nu kunnen burgers hun eigen 
initiatieven eenvoudig aanmelden en ziet men 
sneller resultaat. De projecten zijn iets van de 
mensen zelf en hebben een groot draagvlak. De 
positieve ervaring geeft bewoners vertrouwen 
dat in gezamenlijkheid veel bereikt kan worden. 

De regeling gaat nu zijn derde jaar in. In de loop 
van de tijd heb ik de sfeer zien verbeteren. De 
binding met hun eigen straat/wijk wordt vergroot. 
Vooral omdat mensen weer invloed hebben in 
hun eigen leefomgeving. Mensen sluiten sneller 
aan bij bijeenkomsten. Ik heb de lijnen tussen de 
gemeente en de bewoners zien verkleinen. Het 
vertrouwen tussen bewoners en allerlei partners 
in de wijk is gestegen. Successen zijn behaald. 
Helaas dreigt de regeling na 2011 te stoppen. 
Zaak is nu om na 2011 deze regeling door te 
zetten. Daar gaan we nu hard aan het werken! 
Aldus Pieter van de Rijdt.

Wist je dat…...
•	 de voucherregeling een kans is om van uw 

idee of initiatief werkelijkheid te maken
•	 al 76 projecten succesvol een aanvraag 

hebben gedaan
•	 er altijd ondersteuning mogelijk is
•	 de tweede indieningtermijn al op 1 september 

2011 verloopt!
•	 de aanvraag van een project eenvoudig is
•	 je meer informatie en het aanmeldings-

formulier kunt vinden op  www.venlo.nl/
jouwwijk
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Wilt u telefonisch contact maken met de
Gemeente Venlo voor klachten en/of vragen
over uw woonomgeving of andere zaken 
kies dan telefoonnummer:

14 077
Het servicepunt is bereikbaar tussen 08.00 uur en 16.30 uur. 
Ook kunt u een e-mail sturen naar 
servicpuntstadsbeheer@venlo .nl
over de volgende zaken:

•	 Groenvoorzieningen
•	 Reiniging 
•	 Onderhoud straten en wegen
•	 Straatverlichting
•	 Overlast van honden(poep)
•	 Ongediertebestrijding
•	 Leefmilieuzaken
•	 Heroïnespuiten
•	 Gladheidbestrijding
•	 Rioolverstopping
(na 16.00 uur en in het weekend kunt u contact opnemen met 
een rioolontstoppingsbedrijf)

Voor meer gegevens verwijzen wij u naar de 
gemeentelijke informatiepagina in de Trompetter/E3 journaal.

de NoordKerN
TeGeleN

opeNBare VerGaderINGeN
IN  2011

dinsdag 28 juni
dinsdag 6 sept.
dinsdag 1 nov.
dinsdag 13 dec.

Al deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur in Grand-cafe 
“ut Zaelke” aan de Arienstraat.


