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Zoals elk jaar wil ik op het einde van 2012 
terugblikken op het afgelopen jaar. 
We begonnen het jaar met een korte, maar 
hevige winter. Deze was (helaas) net niet koud 
genoeg voor een Elfstedentocht. Daarentegen 
was het met carnaval erg mooi weer. Begin april 
werd eindelijk de snelweg A74 opengesteld 
voor het verkeer. Niet iedereen was er blij mee, 
maar de nieuwe snelweg is het toch onmisbaar 
en noodzakelijk voor het snelverkeer dat nu niet 
meer door, maar langs Venlo rijdt. Op dezelfde 
dag werd ook de lang verwachte Floriade 
geopend. In de beginfase was de publiciteit 
niet positief en  werkte het weer niet mee, maar 
naarmate het zomer  werd, werd het steeds 
meer een evenement dat voor deze regio zijn 
weerga niet kende. Het was niet goedkoop, maar 
zeer zeker de moeite waard om een bezoek te 
brengen. In mei bezocht wethouder Jos Teeuwen 
onze openbare vergadering en beantwoordde 
vele vragen van wijkbewoners. Na de zomer werd 
na lang onderhandelen met diverse bestuurders 
uiteindelijk toch besloten om De Bongerd open 
te houden voor gebruikers. De Bongerd gaat 
“het huis van de wijk” worden voor alle bewoners 
in onze wijk. Eind oktober is de nieuwe locatie 
officieel geopend. Eind augustus ontstond er 
commotie in de wijk, toen bekend werd dat de 
gemeente een JOP (Jongeren Ontmoetings 
Plaats) wilde plaatsen nabij cultureel centrum De 
Haandert. Na een bijeenkomst in Ut Zaelke, werd 
een volgende vergadering met het actiecomité 
gepland en is in goed overleg besloten om een 
andere plek voor de opzet van een JOP te zoeken. 
Beste wijkbewoners, zo ziet u maar dat een jaar in 
vogelvlucht snel voorbij is. De tijd vliegt, een jaar 
is vliegensvlug voorbij. Soms denk ik, dat ik zelf 
ook een vogel ben.
Namens alle leden van uw wijkraad wens ik u dan 
ook hele fijne feestdagen toe en een gelukkig en 
gezond 2013.

Ger Hensen, 
Voorzitter Wijkraad De Noordkern
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JonGeren ontmoetInGs PleK (JoP) aan de drInK

afgelopen augustus werd bekend dat de gemeente Venlo van plan was om een Jongeren 
ontmoetings Plek (JoP) aan de drink te plaatsen. dit stuitte op hevig protest van veel 
bewoners in de buurt. op 11 september jl. heeft het actiecomité “geen JoP aan de drink” 
tijdens de openbare vergadering van de wijkraad uiteengezet waarom zij geen JoP in hun 
buurt willen. Het protest richt zich vooral op de overlast die er nu al ervaren wordt op het 
grasveld bij de doolhof. Zo wordt er tot laat in avond gevoetbald en worden de kinderen 
uit de buurt vaak verjaagd door de  gebruikers die van buiten de wijk zijn. de jongeren zijn 
niet meer aanspreekbaar als ze door de bewoners worden aangesproken op hun gedrag. 
ook worden buurtbewoners bedreigd. Ze vrezen dat met de komst van de JoP de overlast 
alleen maar zal toenemen. 

De overlast die door bewoners wordt ervaren, is 
bij de politie nauwelijks bekend. De mensen in 
de buurt zijn blijkbaar “meldingsmoe”, omdat ze 
volgens eigen zeggen geen gehoor vinden als de 
politie wordt gebeld. Dit is erg jammer, aangezien 
de buurtbewoners de belangrijkste partners zijn 
in het ontvangen van meldingen van overlast. 

Door de uiteenzetting en duidelijke argumenten 
van het actiecomité heeft de gemeente laten 
weten dat ze locatie voor de JOP nog eens onder 
de loep gaat nemen. Tevens zal de gemeente 
voor het eind van 2012 een uitspraak doen in 
deze zaak. 

De wijkraad is van mening dat er geen groen licht kan worden gegeven voor het plaatsen van de 
JOP als er zoveel protest is bij de wijkbewoners. De wijkraad gaat dus niet akkoord met de JOP op 
de Drink. 

De wijkraad vindt het erg belangrijk dat overlast wordt gemeld. Op welke plek in d wijk en in welke 
vorm dan ook. Meldingen worden altijd geregistreerd en kunnen gebundeld worden als dat nodig 
mocht zijn. Als er geen meldingen worden gedaan, is er geen overlast en kunnen plannen van de 
gemeente niet worden tegengehouden. Omdat wij het melden van overlast zo belangrijk vinden, 
volgen hierbij de instanties waar meldingen gedaan kunnen worden:

Politie     0900-8844

Wijkagent    Wiel Belemans
     wiel.belemans@limburg-noord.politie.nl

Jongerenwerkers Wel.kom  Jamale Boukhettame
     j.boukhettame@welkom.nu

Straatcoaches    Mohamed Karim Tel: 06-52584544
     Janine Wetjens   Tel: 06-41410482
     straatcoach@venlo.nl
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KUnst In onZe WIJK
de mens In de IndUstrIële ontWIKKelInG

dit is het onderwerp,  of de titel, van dit monument in 
brons van de tegelse kunstenaar sjer Jacobs.

Het beeld  staat in een parkje aan de Riviersingel, nabij het 
Medallion, ongeveer op de plek waar vroeger Industria 
stond. In deze ijzergieterij werkte Anton Aloys Probst, 
afkomstig uit de buurt van Koblenz (Duitsland). Hij wordt 
gezien als een zeer belangrijke figuur in de oprichting en 
ontwikkeling van de ijzergieterijen in Tegelen. 

Honderd jaar na de sterfdag van deze man, in 1998,  werd 
dit monument aan hem opgedragen en onthuld. Hij werkte 
lange tijd als modelmaker en gaf onder meer ook technische 
lessen aan de jonge mannen uit diverse Tegelse bedrijven.

Het kunstwerk bestaat uit een voet van bakstenen 
en dakpannen, symbool voor de kleiwaren industrie, 
waaruit een mensfiguur oprijst die een portret van Probst, 
een passer, tekendriehoeken, een tandwiel en enkele 
gietproducten in de handen houdt en de lucht insteekt. Deze 
voorwerpen symboliseren de techniek van die tijd.

KUnst In onZe WIJK

adVerteren In de WIJKKrant 
Zoals in eerdere edities van de wijkkrant reeds werd vermeld, is er door de gemeente Venlo flink 
gesneden in de budgetten van de wijkkranten. En helaas zien ook de vooruitzichten voor het jaar 
2013 er niet rooskleurig uit. Gelukkig kunnen we voorlopig blijven voortbestaan en kunnen we u op 
de hoogte houden van het nieuws in onze wijk. Om helemaal uit de onkosten te komen zijn wij echter 
genoodzaakt om opzoek te gaan naar adverteerders. Onze wijkkrant heeft een oplage van ruim 5700 
stuks en valt bij alle huishoudens in onze wijk 4 keer per jaar op de deurmat. De wijkkrant wordt zeer 
goed gelezen, aldus een recent gehouden peiling in de gemeente Venlo. Een unieke kans dus om te 
adverteren! Wij stellen ruimte in onze wijkkrant beschikbaar voor ondernemers die de mensen in onze 
wijk willen bereiken. Heeft u interesse om te adverteren? Wilt u meer weten over de kosten? Neem dan 
contact met ons op via: de.noordkern@home.nl 



WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaargang  9  ■  n r.  4  ■  december  2012

4

de gemeente Venlo is al enkele jaren bezig met de aanpak van de overlast van de jongeren in 
Venlo. als er sprake was van overlast, spraken politie en straatcoaches de jongeren telkens 
aan op hun gedrag. de jongeren werden weggestuurd van de plekken waar ze overlast 
veroorzaakten. deze aanpak bleek echter niet te werken. de overlast verplaatste zich nl. 
alleen maar. Bovendien voelden de jongeren zich opgejaagd en waren daardoor niet meer 
aanspreekbaar. deze aanpak had dus geen succes. daarom besloten we begin 2012 om het 
over een andere boeg te gooien. 

nieuwe aanpak
De aanpak van de overlast richt zich nu op drie aandachtsgebieden: 

1.  domeinaanpak: de omgeving en de bewoners:
Als er daadwerkelijk sprake is van overlast van hangjongeren op een plek in Tegelen dan bekijken 
we waarom die hangplek dan zo aantrekkelijk is. We bekijken welke oplossingen er zijn om de 
overlast tegen te gaan. U kunt dan bijv. denken aan het snoeien van bomen en struiken, extra 
verlichting en-of afvalbakken plaatsen. Een andere oplossing is bijv. om bewoners en jongeren 
met elkaar in contact te brengen, om wederzijds begrip te creëren. Maar ook het plaatsen van een 
JOP en die vervolgens dagelijks bezoeken door politie, straatcoaches en jongerenwerkers kan 
een oplossing zijn om hangen op een goede plek juist toe te staan. 

2. Groepsaanpak: 
De jongeren worden als groep geanalyseerd. Daarbij kijken we wat de bindende factor is van de 
groep. We onderzoeken hoe we de jongeren als groep verder kunnen helpen. Misschien hebben 
ze wel behoefte aan een andere vrijetijdsbesteding (voetbaltoernooi, lidmaatschap van een 
vereniging). Ook zetten we in op vermindering van alcohol en wietgebruik, als daar in de groep 
sprake van is).

3. Individuele aanpak:
Jongeren die overlast geven, worden verder altijd individueel besproken in het Wijkgericht 
Jongeren Overleg. Als het nodig is, helpen we hen met hun problemen, door ze vertrouwen te 
geven en door ze verder helpen hun leven weer op de rit te krijgen. Als jongeren niet mee werken 
en alleen maar strafbare feiten blijven plegen, worden ze strafrechtelijk aangepakt.

samenwerking
De gemeente werkt in deze nieuwe aanpak intensief samen met o.a. politie, bureau jeugdzorg, 
leerplichtambtenaren, jongerenwerkers, het Vincent van Gogh instituut, de straatcoaches, het OM 
en andere hulpinstanties. Hierbij missen we eigenlijk nog een heel belangrijke partij: de inwoners. Dat 
is soms begrijpelijk, want als er hangjongeren zijn, voelen inwoners zich vaak onveilig. Ook al doen 
de jongeren niets anders dan alleen maar gezellig bij elkaar staan. Toch is de hulp van u als burger 
onmisbaar. 

Jongeren in onze maatschappij
Jongeren maken nu eenmaal deel uit van onze maatschappij. Ze zoeken elkaar op in het proces naar 
volwassenheid. Ik ben van mening dat wij met zijn allen de jongeren daarbij moeten helpen, door 
hen een toekomstperspectief te bieden dat ze nu in vele gevallen niet hebben. Bovendien heeft niet 
iedereen het geluk om op te groeien in een stabiele veilige thuissituatie.

de straatcoacHes In de Gemeente Venlo
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Tenslotte zijn de Straatcoaches zich van bewust van het feit dat jongeren in deze leeftijd de grenzen 
opzoeken van wat wel en niet meer toelaatbaar is. Dat is iets van alle tijden, ook toen u jong was. Het 
is onze taak om onze jongeren te wijzen op die grenzen. Om ze aan te spreken. En als het niet anders 
kan, niet schromen om de jongeren in het uiterste geval strafrechtelijk aan te pakken.

oVerlast meldInGen

mocht u overlast hebben in uw straat, 
dan kunt u contact op nemen met de 
straatcoaches.

De Straatcoaches zijn:

Mohamed Karim Tel: +31652584544
Janine Wetjens   Tel: +31641410482
Email: Straatcoach@venlo.nl

WonInGoBserVatIe In de WIJK
Zoals bekend loopt er momenteel een landelijk politieproject, waarbij agenten tijdens 
de surveillance een oogje in het zeil houden wanneer u afwezig bent, bijvoorbeeld 
omdat u van een vakantie geniet. nu blijkt steeds vaker dat de politie geen tijd heeft om 
deze taak goed uit te voeren.  

In overleg met de pol i t ie heeft het 
buurtpreventieteam in onze wijk het initiatief 
genomen om deze taak van de politie over 
te nemen. Als u afwezig bent kunt u het 
buurtpreventieteam op de hoogte brengen. Zij 
zullen uw woning dan ongeveer 3 keer per week 
observeren. Wanneer er aanleiding voor is zullen 
zij contact opnemen met de door u opgegeven 
contactpersoon en/of de politie. De bevindingen 
van het buurtpreventieteam worden genoteerd en 
zullen na thuiskomst aan u worden teruggekoppeld. 

Deze service geldt alleen maar voor de inwoners 
van onze wijk, dus in het gebied van “De 
Noordkern”. Wilt u er gebruik van maken, dan 
kunt u contact opnemen met Dhr. van Horck, via 
telefoonnummer 06-30895926
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VerGaderInG d.d.  23 oKt.  2012:

Bespreking verslag van:   Bewoners doen 
hun woordje….   11 sept.  2012: 

Er zijn geen vragen en opmerkingen

nIeUWe VraGen en KWestIes 23 oKt. :

✮Een bewoner vraagt waar hij naartoe moet 
met zijn klein chemisch afval.
De inzamelwagen voor klein chemisch afval is 
per 1 januari 2012 verdwenen. 
 Actie: Klein chemisch afval kan men inleveren bij 
het milieustation in Venlo (James Cookweg 8c). 
Tevens kan men een deel van het klein chemisch 
afval inleveren bij het retourstation op het plein bij 
de Albert Heijn. 

✮De basisschool Sint Jozef wil de Noordkern 
bedanken voor hulp bij de aanpassing van 
de speelplaats en de aanwezigheid bij de 
heropening van de vernieuwde speelplaats.

✮Een bewoner van de Gasthuisstraat geeft 
aan dat er veel puin en parkeerproblemen zijn in 
de straat. En vraagt of er wat ondernomen kan 
worden.  

 Actie: De gebiedsmentor geeft aan dat er zorg 
voor de handhaving van het parkeerbeleid is en 
dat er vaker gecontroleerd zal gaan worden. 

✮In de Breukenhof ligt een stoepput lager dan 
het trottoir. Helaas is hier al een  bewoonster 
gevallen. Kan hier wat aan gedaan worden?  
 Actie: Melden bij Servicemeldpunt.

✮JOP: De jeugdregisseur heeft contact gehad 
met het actiecomité. Komende donderdag 
komen verschillende partijen bij elkaar om 
mogelijk samen tot een oplossing te komen. 
Vanaf oktober doen verschillende zogenoemde 
buurtvaders een ronde, hierover hebben de 
jongerenwerkers binnenkort een evaluatie.

✮Op de zilverplak zou nog gekeken worden 
met de groenmanager. Hier zou het groen 
onderhouden worden  
Actie: Hier is naar gekeken door de 
stadsdeelmanager en dit zal extra opgenomen 
worden in de planning voor extra snoei- en 
maaiwerkzaamheden.

         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

Veel van de hierboven genoemde punten zijn al opgelost of er wordt aan gewerkt!
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Is de gemeente eigenlijk wel op de hoogte 
van de verloedering van onze mooie 
Kerkstraat? Brengen de ambtenaren die 
hier verantwoordelijk voor zijn, wel eens 
een bezoek aan het centrum van tegelen? 
er is momenteel zoveel leegstand, dat wij 
met angst en beven de toekomst van de 
winkelstraat tegemoet zien. 

De zitkuil aan de oostzijde van de Kerkstraat 
is de afgelopen maanden volgebouwd. Onze 
afkeuring hiervan hebben we in onze vorige 
editie al geuit. Intussen is de winkel in het 
nieuwe pand geopend, maar hiermee is er 
weer een ander winkelpand leeggekomen. 
Wederom, want de afgelopen tijd zijn er al veel 
winkels verdwenen.  

Kunt u de stand nog bij houden? Drie? Vijf? 
Zeven? Hoeveel panden staan er nu leeg? 
Een prijsvraag uitschrijven en het juiste aantal 
doorgeven heeft naar ons idee geen zin, want 
de kans is groot dat het aantal leegstaande 
panden bij het verschijnen van onze volgende 
wijkkrant alweer achterhaald is…

De verpaupering slaat toe, zeker nu in de 
wandelgangen wordt gefluisterd dat er 
binnenkort nog meer zaken hun deuren zullen 
sluiten. Nog meer zaken zullen de komende 
maanden  gaan verdwijnen. Welke winkels 
blijven er nog over? 

Wij zijn benieuwd naar de mening en visie van 
de Tegelse winkeliersvereniging. Wat vinden 
zij van de verpaupering? Maken zij zich geen 
zorgen over hun toekomst, hun winkelstraat? 
Kunnen zij de leegloop een halt toe roepen?

Niet alleen op de Kerkstraat is het kommer 
en kwel, ook in de andere straten in het 
centrum komt steeds meer leegstand. Veel 
winkelpanden staan leeg of komen op korte 
termijn leeg te staan. Wat zal de toekomst 

VerPaUPerInG en leeGlooP oP de KerKstraat 
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leeGstand
In teGelen
leeGstand
In teGelen

brengen voor winkelhart Tegelen?

In de politiek is de laatste tijd veel te doen 
geweest over het al dan niet realiseren van 
parkeerplaatsen op het nieuwe Wilhelminaplein. 
Waarom zouden er parkeerplaatsen moet 
komen als er straks geen winkels meer zijn? De 
klant wil best een stukje lopen om bij de winkel 
te komen, zolang de looproute aantrekkelijk 
is en het aanbod van winkels op peil. Ook 
zal in geïnvesteerd moeten gaan worden in 
de omgeving. Kijk bijvoorbeeld eens naar 
de fietsenstalling nabij de rotonde voor het 
voormalige raadhuis. Dit is toch een doorn in het 
oog van velen, een aanfluiting voor de gehele 
omgeving? 
Parkeerplaatsen zijn er in en om het centrum 
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leeGstand
In teGelen
leeGstand
In teGelen

zeker voldoende, maar de vraag is of ze goed 
genoeg benut worden. Misschien kan het 
winkelpersoneel zelf de auto parkeren aan de 
rand van het centrum of nabij het NS-station, 
dan blijven de plekjes bij de winkels vrij voor de 
klanten. Parkeerprobleem opgelost! Of beter 
nog, neem eens de fiets. En dit laatste geldt 
natuurlijk ook voor de klanten die dichtbij wonen.

Positief is de prachtige feestverlichting die op de 
Kerkstraat is aangebracht en op deze donkere 
dagen voor Kerst sfeer brengt. Een lichtje in de 
duisternis….
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als jongeren met de fiets vanuit de richting Venlo naar mac donald’s willen gaan, is dat 
behoorlijk omslachtig! 

Men mag nabij G&H namelijk niet linksaf slaan met de fiets. Deze weg is alleen voor snelverkeer. 
De fietsers moeten daarom oversteken richting Tegelen, een klein weggetje volgen parallel aan 
de Venloseweg en dan de Bosserhofweg in fietsen, richting de Brandweerkazerne. Dan voor de 
brandweerkazerne linksaf slaan en via  de rotonde naar Mac Donald’s. een andere weg is er niet!

De wijkraad vreest dat veel scholieren hun favoriete restaurant snel proberen te bereiken door bij 
G&H wel linksaf te gaan.  Dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties. We hebben de gemeente al 
gewaarschuwd, maar hun reactie is dat de nieuwe verkeerssituatie met borden goed en duidelijk is 
geregeld.

Wij delen die mening duidelijk niet. Als de gemeente de verantwoording draagt voor een vergunning 
voor het openen van een restaurant achter op een bedrijventerrein, dient er in onze ogen ook een 
verantwoording te zijn voor een goede en veilige ontsluiting. Uiteindelijk moet het ook veilig zijn voor 
scholieren die regels niet altijd strikt volgen.

Hoe met de fIets naar de nIeUWe mac donald’s?
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op zaterdagmiddag 22 december zullen de 
leden van wijkraad de noordkern 
vertegenwoordigd zijn op de Kerkstraat in 
tegelen. 

Zodoende willen we nog meer bewoners van 
onze wijk in aanraking brengen met het werk wat 
de wijkraad verricht. U kunt met de leden in 
gesprek gaan over de zaken die in de wijk leven 
of u kunt uw mening geven over lopende 
projecten. Tevens stellen we het op prijs om van 
u te horen wat u van onze goedgelezen wijkkrant 
vindt. 

Vanuit onze stand, die zal staan op de Kerkstraat 
ter hoogte van Blokker, zullen we zorgen voor 
een lekker hapje en een drankje. Op deze manier 
willen we de bewoners bedanken voor het 
vertrouwen dat we genieten onder onze 
wijkbewoners.  We hopen u allen te mogen 
begroeten!

KerstactIVIteIten oP de KerKstraat
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de bouw van cordus tegula is nagenoeg gereed. In december zullen de eerste bewoners de 
sleutel overhandigd krijgen. 

Na de oplevering van het gebouw gaat de gemeente aansluitend starten met de inrichting van de 
openbare ruimte. De start van de werkzaamheden staat gepland voor eind januari 2013 en zal in 
fases worden uitgevoerd. Oktober 2013 zal de herinrichting gereed zijn. Het weer en archeologische 
vondsten tijdens de werkzaamheden zou tot enige vertraging kunnen leiden.

Dus de komende periode is er sprake van overlast rondom het Wilheliminaplein en de Grote straat. De 
gemeente zal trachten dit tot een minimum te beperken.

Na jaren van overleg, planvorming afstemming en uiteindelijk de realisatie zal eind 2013 het project 
“centrumplan Tegelen” kunnen worden afgerond waarmee het centrum van Tegelen een nieuwe 
toegang krijgt met een noemenswaardige uitstraling.

start WerKZaamHeden oPenBare rUImte 
WIlHelmInaPleIn en omGeVInG
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Vorig schooljaar opperden enkele leerlingen het idee om de speelplaats van de sint 
Jozefschool aan te passen voor meer speelplezier. om dat te betalen namen zij het initiatief 
om geld te vragen bij diverse bedrijven. 

En ja hoor, zij sprokkelden maarliefst 6500 
euro bij elkaar, genoeg om hun plannen te 
realiseren. Deze leerlingen maken nu geen 
deel meer uit van de basisschool, want zij 
zijn doorgestroomd naar het voortgezet 
onderwijs.

Op 4 oktober jl. waren zij wel op hun oude 
basisschool terug, om samen met de hele 
gemeenschap van de Sint Jozefschool de 
hernieuwde speelplaats te openen.

De speelplaats ziet er nu heel anders uit! 
Een compleet stratenplan is er nu in kleur 
opgetekend. Prachtig om met skelters 
het parcours te volgen. Een van de 
peuters mocht, natuurlijk met hulp, het lint 
doorknippen. Het was een mooie feestelijke 
opening. 

 
Op de foto’s: 
Drie van de initiatiefnemers.
Een overzicht van de vernieuwde 
speelplaats.
Het doorknippen van het lint.                               

sPeelPlaats sInt JoZefscHool
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oJBs het maasveld heeft in november 2012 vanuit de nederlandse Jenaplan Vereniging 
(nJPV) een certificering ontvangen. met deze certificering laten ze zien dat ze een erkende 
jenaplanschool zijn. daar is de school hartstikke trots op!

   
In het kort is het jenaplanconcept een concept, waarin relaties centraal staan:

1. De relatie van het kind met zichzelf
2. De relatie van het kind met de ander en het andere
3. De relatie van het kind met de wereld

Om het belang van deze relaties in het jenaplanonderwijs te tonen, zijn er twaalf kernkwaliteiten 
geformuleerd. Een jenaplanschool richt de omgeving zodanig in, dat deze kwaliteiten gerealiseerd 
worden. Een overzicht van deze kernkwaliteiten zijn te vinden op de site www.jenaplan.nl

Om het kwaliteitskeurmerk te mogen ontvangen moet de school aan twee voorwaarden voldoen. 
Ten eerste heeft de school moeten aantonen dat ze actief werken aan de  bovengenoemde 
jenaplankernkwaliteiten. Ten tweede moet de school deel uit maken van een jenaplangroep. Deze 
groep is in de regio Noord- en Midden Limburg een samenwerking tussen zeven jenaplanscholen.

Op de foto: de directeuren van de jenaplanscholen in Noord -en Midden Limburg. Angelique 
Kluitmans, waarnemend directeur van OJBS het Maasveld (2e van links achteraan), met het 
tastbare bewijs voor aan de muur.

KWalIteItsKeUrmerK JenaPlan Voor oJBs Het maasVeld
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oPenInG Het HUIs Van de WIJK

In september heeft de Hinkelbaan de exploitatie van ‘de Bongerd’ overgenomen. op dinsdag
30 oktober jl. heeft de feestelijke heropening van ‘de Bongerd’ in het centrum van tegelen 
plaatsgevonden. 

De opening werd verricht door wethouder 
Ramon Testroote en Gé Vervoort.  Deze 
opening werd druk bezocht  en het team van 
de Hinkelbaan/de Bongerd bedankt iedereen 
die hierbij aanwezig was. De hele week 
vonden er diverse activiteiten en muzikale 
optredens plaats, waar de wijkbewoners 
centraal stonden en wij hen de mogelijkheid 
hebben gegeven om op een prettige manier 
kennis te maken met het Huis van de Wijk en 
de verenigingen die hier actief zijn.

Het Huis van de Wijk in centrum Tegelen is een 
ontmoetingsplaats voor jong en oud. Zo is er 
vanaf begin november een eetpunt geopend 
waar mensen uit de omgeving gezamenlijk 
kunnen genieten van een 3 gangen menu. 
Als mensen in de wijk hieraan willen 
deelnemen, dan dient men zich wel tijdig 
aan te melden. Voor meer informatie over het 
Eetpunt, de Dagbesteding, de Open Inloop, 
de zaalverhuur en de activiteiten zoals, de 
biljartclub, seniorengym, koersbalvereniging 
en SeniorenWeb (computercursussen), 
kunt u op werkdagen telefonisch contact 
opnemen met Monique of Shariselle op 
telefoonnummer 077-8510212. Of neem eens 
een kijkje op onze vernieuwde website: www.
dehinkelbaan.nl

oPenInG Het HUIs Van de WIJK

WWW.denoordKern.nl
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oPenBare VerGaderInGen In  2013
dinsdag  22 januari                                                             
dinsdag   12 maart
dinsdag   23 april
dinsdag   11 juni
dinsdag    3  september
dinsdag   22 oktober
dinsdag   10 december                                                       
                                                       
Al deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur
in Grand-cafe “ut Zaelke” aan de Ariënsstraat.
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