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De eerste editie van 2013 van uw wijkkrant is 
weer klaar en staat vol informatie over onze wijk. 
Een tweede editie zal er voor de zomer zeker nog 
komen, maar dan moeten we afwachten hoe onze 
wijkkrant verder vorm gaat krijgen. De gemeente 
heeft allerlei nieuwe plannen om de wijkkrant te 
laten voortbestaan, maar of we daar gelukkig 
van zullen worden is de vraag. Maar laten we niet 
op de dingen vooruit kijken die gaan komen. We 
willen in 2013 namelijk vooral positief blijven.

In deze wijkkrant kunt u lezen over een aantal 
wijkbewoners die afgelopen winter niet hebben 
stilgezeten. Zij hebben hard gewerkt met o.a. 
het snoeien van wilgen en het vernieuwen van 
rozenperken. Dit alles op eigen initiatief en dat 
juichen wij zeer toe! Misschien prikkelt het u nu 
ook wel. Lees dan gauw het artikel daarover. 
Verder vindt u de nieuwe spelregels terug om voor 
onze welbekende zomerbloeiers in aanmerking te 
komen. We hopen dat veel bewoners hier gebruik 
van gaan maken, zodat de wijk weer opgefleurd 
gaat worden! Nu Cordis Tegula is opgeleverd 
en de eerste bewoners hun intrek hebben 
genomen, is  de aanleg van het Wilhelminaplein 
daadwerkelijk gestart. Helaas is het nog een flink 
aantal maanden op de tanden bijten, totdat alles 
eind van dit jaar gereed zal zijn. Het is bijna niet 
te geloven, maar de beruchte onderdoorgang 
tussen de Rabobank en Zeeman krijgt nu echt 
nieuwe verlichting. Zo ziet u maar, sommige 
dingen gaan snel, andere dingen duren een jaar 
of 3 langer….

Als u opmerkingen heeft op deze wijkkrant, mag 
u deze aan ons doorgeven. Namens alle leden 
wens ik u veel leesplezier en prettige Paasdagen 
en natuurlijk een mooie lente toe!

Ger Hensen,  
Voorzitter wijkraad De Noordkern, Tegelen
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ToeKomsT Paul GuIllaumesTraaT

op maandag 28 januari werd er op initiatief van antares en de gemeente Venlo een 
bewonersavond georganiseerd voor de bewoners van de Paul Guillaumestraat. Doel 
van het overleg was om te bespreken wat er tijdelijk moet gaan gebeuren met het 
braakliggende terrein aan bovengenoemde straat, waar tot voor kort de appartementen 
stonden. 

Er waren 30 bewoners die zeer geïnteresseerd 
waren in wat nu eigenlijk de bedoeling is. 
Volgens Antares komt op deze gronden 
voorlopig geen bebouwing. Echter, Antares wil 
het terrein niet zo laten liggen, want het is een 
gegeven dat bij zulke terreinen al snel rommel 
komt te liggen en rommel brengt rommel, met 
verloedering tot gevolg.

De eerste ideeën kwamen op deze avond al 
snel naar voren. Zo werden onder andere een 
speeltuintje, een voetbalveldje, een parkachtige 
plek met bankjes en een  plek om te ravotten 
(zoals bijvoorbeeld in Belfeld en Blerick is 
aangelegd) genoemd.

Ook hebben zich al een paar bewoners gemeld 
om een en ander te onderhouden en netjes te 
houden. Al met al een bijeenkomst die de moeite 
waard was en zeker een vervolg krijgt.
Wij houden u op de hoogte.

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 .
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ZomerbloeIers 
GraTIs Te VersTreKKen  Door De WIJKraaD

Zoals de laatste jaren gebruikelijk was is er ook nu weer de mogelijkheid om gratis  
zomerbloeiers aan te schaffen via wijkraad de noordkern. Vanzelfsprekend zijn er wel een 
aantal strikte regels om ieder de gelegenheid te geven om van deze actie gebruik te maken!

1. Alleen particulieren uit onze wijk kunnen zich aanmelden via het volgend e-mailadres: 
j.heukelom2@ziggo.nl. Bedrijven en verenigingen van huiseigenaren komen niet in aanmerking!

2. Vermeld in de aanvraag voor hoeveel m²  je planten wilt hebben. Let op: het gaat om 
zomerbloeiers, groenblijvers komen niet in aanmerking!  De maximale vergoeding is 75 euro.
Aanmelden is mogelijk van 15 april tot en met 4 mei.

3. Iemand van de Noordkern neemt contact op voor het maken van een afspraak, om te komen kijken 
en te overleggen.

4. Met de vertegenwoordiger van de wijkraad wordt bekeken of de aanvraag geheel, gedeeltelijk of 
niet wordt toegewezen.

5. De aanvraag kan alleen gelden voor planten in openbare volle grond en voldoende duidelijk 
van af de openbare weg te zien. De door de gemeente aangelegde geveltuintjes komen niet in 
aanmerking voor deze regeling. 

6. De vertegenwoordiger van de wijkraad bepaalt uiteindelijk voor hoeveel geld je  planten kunt 
uitzoeken. Daartoe wordt een voucher uitgeschreven waarmee je bij de firma Elshout in Belfeld de 
planten kunt gaan uitzoeken en kopen. 

7. Er wordt geen vergoeding gegeven voor aarde, mest, potten of gereedschap .
8. Je krijgt bij de hovenier  geen rekening mee, die gaat samen met de voucher, naar de Noordkern 

voor de afwikkeling en controle.
9. Als de pot leeg is stopt de actie! Dit wordt  bekend gemaakt op onze site.

bewaar deze boodschap als je van plan bent zomerbloeiers aan te vragen
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mooI

Ja, hij is er nog, de 
“Hulsterhoeve”!  Je 
moet wel even zoeken 
hoe je daar kunt komen 
maar met een beetje 
geduld kom je er wel! 
Deze prachtige boerderij 
ligt ingeklemd tussen 
de Brandweerkazerne, 
de grote kantoorflat en 
enkele drukke wegen. 
Je houdt het nauwelijks 
voor mogelijk dat op zo’n 
klein stukje grond nog 
een hoeve ligt. Akkers 
zijn er niet meer, die 
zijn opgeslokt door de 
moderne bouw en de 
infrastructuur.
Op de bijgaande foto 
zijn de mooi opgeknapte 
entree van de hoeve te 
zien. Gelukkig dat er nog 
zoveel over is van dit 
monumentale gebouw! Dat dit huis er nog staat 

is voor veel mensen 
onbegrijpelijk. Het geeft de 
Muntstraat een trieste en 
verloederde aanblik. Om 
instorting te voorkomen zijn 
er stevige stutten geplaatst, 
want door de scheuren zou 
het huis zo in elkaar zakken! 
Deze toestand duurt al 
jaren, eigenlijk zolang de 
Muntstraat gerenoveerd is. 
Of het vernieuwen van de 
straat oorzaak is van deze 
situatie is niet duidelijk.
De gemeente is al een tijd in 
de weer om een oplossing 
te vinden voor dit pand. Tot 
nu toe helaas nog zonder 
resultaat. We blijven het 
voor u volgen.

lelIJK
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archeoloGIsch onDerZoeK herInrIchTInG WIlhelmInaPleIn TeGelen
Eind januari is de herinrichting van het 
Wilhelminaplein en directe omgeving van start 
gegaan. Het grondwerk wordt archeologisch 
begeleid wegens de zeer hoge archeologische 
verwachting die voor het plangebied geldt. 
Rond de middeleeuwse Sint Martinuskerk 
kunnen bewoningssporen uit die tijd en uit 
vroegere of latere perioden liggen. Verder 
was dit gebied tot 1909 in gebruik als 
kerkhof. De afgelopen weken is onderzoek 
gedaan ten zuiden van de kerk, tussen 
appartementencomplex Cordis Tegula en de 
Grotestraat, en in In de Beeten. Het onderzoek 
wordt over enkele weken voortgezet in de 
Bongerdstraat en de Grotestraat.

Voorafgaand aan de bouw van Cordis Tegula is 
in 2007 en 2010 een gedeelte van het kerkhof 
uit de periode 1867-1909 opgegraven. Nu is 
een ander deel hiervan onderzocht. Vlak onder 
de bestrating van het Wilhelminaplein kwamen 
talrijke grafkuilen tevoorschijn. De graven zijn 
ingemeten en gefotografeerd, maar worden 
niet verder onderzocht. Ze blijven namelijk 
behouden onder een aan te leggen plantsoen 
en de nieuwe bestrating. 

Deels binnen het plantsoen en deels erbuiten 
wordt bij de herinrichting de privé-begraafplaats 
van de familie de Lom de Berg-Canoy uit 1905 
gemarkeerd. De muur rond het grafperceel is 
teruggevonden. Binnen de omheining lagen 
individuele grafkelders, waarvan er één is 
waargenomen. In de kelder bevindt zich nog 
een zinken doodskist. Ook het fundament 
van de monumentale steen die ooit het 
familiegrafgraf sierde is nog aanwezig. Net 
als de “gewone” graven blijven de resten van 
dit rijke graf in de bodem bewaard als stille 
getuigen van het kerkhof. Helaas is bij aanleg 
van het parkeerterrein in 1985 de nodige schade 
aan het graf toegebracht. Krantenberichten uit 
die tijd melden de verwijdering van drie zinken 
doodskisten. De bijbehorende foto’s tonen het 
weinig zachtzinnige graafwerk. 

Rechthoekige grafkuilen tekenen zich vlak onder het 
maaiveld af. Zie ook foto hier onder.

De 17de-eeuwse (mergel)muur van het 
“vreemdenkerkhof” (rechts) met daartegen 
resten van 18de-eeuwse gebouwen. 

Grafkelder in familiegraf De Lom de Berg-Canoy. 
Direct daarachter het vierkante fundament van de grafsteen.
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archeoloGIsch onDerZoeK herInrIchTInG WIlhelmInaPleIn TeGelen
Bijzonder zijn enkele bewoningssporen uit de 
periode 1000-1200 die tussen de graven de 
tand des tijds hebben doorstaan. Het betreft 
verkleuringen die de ingegraven palen van 
houten huizen markeren. Hoe onooglijk ook, 
deze zogenaamde paalkuilen zijn de oudste 
concrete sporen van middeleeuws Tegelen en 
dus een belangrijke archeologische vondst. 
Bij de opgraving in 2010 is al een losse 
aardewerkscherf uit circa 700 gevonden en de 
nu gevonden paalkuilen onderstrepen de hoge 
archeologische waarde van het gebied.  

Nabij de kerktoren is de 17de-eeuwse muur 
van het “vreemdenkerkhof” gevonden. Dit 
deel van het kerkhof was gereserveerd voor 
doden die niet in gewijde grond mochten 
liggen. Hierbij moet worden gedacht aan 
onder andere ongedoopte kinderen en 
lichamen van onbekenden. Binnen de muur 
liggen vele graven, ook weer dicht onder 
de oppervlakte. De nieuwe bestrating zal 
deze “vreemdengraven” afdekken. Tegen 
de buitenzijde van de muur zijn resten van 
18de-eeuwse bebouwing aangetroffen. 

Pal voor de zijingang van de kerk kwam een 
buitenmuur tevoorschijn van de uitbreiding 
die het gebouw in 1874 onderging. Na een 
verwoestende brand in 1898 kwam in 1899 en 
1900 de huidige kerk tot stand. Ook deze muur 
van de voorganger wordt zichtbaar gemaakt in 
de bestrating.   

Tot slot zijn in In de Beeten enkele graven en 
de zuidoostelijke hoek van de kerkhofmuur 
gevonden. De zuidwestelijke hoek is in 2010 
opgegraven, op de kruising van de Kerkstraat 
en In de Beeten. 

Op plaatsen waar een riool komt worden de 
aangetroffen resten na onderzoek verwijderd. 
Menselijke skeletresten worden herbegraven 
op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan, 
in hetzelfde graf als de eerder opgegraven 
skeletten.  

Twee middeleeuwse paalkuilen (rechts)

De 17de-eeuwse (mergel)muur van het 
“vreemdenkerkhof” (rechts) met daartegen 
resten van 18de-eeuwse gebouwen. 

Kerkmuur uit 1874 van de voorganger 
van de huidige kerk

De zuidoostelijke hoek van de kerkhofmuur.
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VerGaDerInG D.D.  11 Dec.  2012:

bespreking verslag van: bewoners doen 
hun woordje…. 23 okt. 2012 

In de Breukenhof ligt een stoepput lager dan het 
trottoir, dit is inmiddels aangepast. Het groen op 
de Zilverplak is onlangs weer onderhouden..

nIeuWe VraGen en KWesTIes 11 Dec. :

✮In de Breukenhof hebben bewoners nog 
steeds last van hangjongeren.
Actie: Contact opnemen met de straatcoaches.

✮Op de Oude Marktstraat staan ineens 
paaltjes ter bescherming voor de gevel. Dit is 
hinderend voor onder andere het verkeer van de 
aanwezige bedrijven daar. 
Actie: Stadsdeelmanager zal hier naar kijken.

✮De onderdoorgang tussen Zeeman en 
de Rabobank op de Kerkstraat is nog steeds 
niet gerenoveerd door de Gemeente. Zoals 
afgesproken in december 2011, zouden lampen 
en spiegels komen. Dit is al verschillende 
malen met de stadsdeelmanager besproken. 
De Noordkern heeft hier verschillende malen 
achteraan gezeten. De actie ligt bij deze toch 
echt bij de Gemeente!

✮Bij de doorgang van de Kerkstraat naar de 
Beijtelstraat zijn paaltjes geplaatst. Wie heeft 
deze paaltjes geplaatst en met welke reden?
Actie: Wordt nagevraagd bij de stadsdeel-
manager.

De gebiedsmentor geeft aan dat er afgelopen 

maanden extra verkeersacties zijn uitgevoerd 
door de Politie. Hierbij is ook de Gasthuisstraat 
meegenomen.

VerGaDerInG D.D.  22 Jan. 2013:

bespreking verslag van: bewoners doen 
hun woordje…. 11 dec. 2012 

De groepen hangjongeren in de Breukenhof 
worden groter en de overlast is erger 
geworden. Verzoek vanuit de Noordkern aan de 
stadsdeelmanager is om geregeld straatcoaches 
langs te sturen.
P. van de Rijdt: Geeft aan geregeld contact te 
hebben met de  straatcoaches. Hij zal nogmaals 
aangeven hier prioriteit aan te geven. Dit wordt 
teruggekoppeld met de Noordkern.
Wat betreft de paaltjes op de Oude Markt, is 
verzuimd de Noordkern in te lichten. De paaltjes 
staan er ter bescherming van de gevels en om 
fout parkeren tegen te gaan.
Bij de doorgang van de Kerkstraat naar de 
Beijtelstraat zijn paaltjes geplaatst. Winkeliers 
die hier last van hebben, kunnen schriftelijk 
contact op te nemen met het College van B&W.

nIeuWe VraGen en KWesTIes 22 Jan. :

✮ Verkeersproblematiek (met name 
voor en door fietsers) en te verwachten 
parkeerproblemen bij MCDonalds, Karwei, 
Intratuin. Er zijn klachten binnen gekomen via 
de Lokale Democraten. Dit zal door de Lokale 
Democraten meegenomen worden in de 
bespreking met het College. 
Actie: Hierop zal terugkoppeling vanuit de Lokale 
Democraten naar de Noordkern over plaatsvinden

         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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Geregeld krijgen wij via de mail of op onze openbare vergaderingen klachten van wijkbewoners 
over de toestand van de speeltuintjes in onze wijk. Deze worden slecht onderhouden, zijn 
voorzien van speeltoestellen die niet of nauwelijks gebruikt worden, of er staan toestellen die 
in slechte staat verkeren.

Dit hebben wij al enkele malen bij de gemeente gemeld. Afgelopen jaar hebben wij een enquête 
gehouden onder de bewoners van de Ruys de Beerenbrouckstraat en de Thorbeckestraat. We 
hebben toen gevraagd wat de bewoners wilden met het speeltuintje voor hun deur. De reactie waren 
zeer wisselend. Deze reacties hebben we gebundeld en doorgestuurd naar de gemeente. Helaas is 
daar is nog niets concreets mee gebeurt. Dit komt doordat de gemeente Venlo momenteel in kaart 
brengt welke speeltuintjes gehandhaafd moeten worden, welke verwijderd moeten worden en op 
welke plekken juist nieuwe speeltoestellen geplaatst dienen te worden. Zodra dit in kaart is gebracht, 
worden de bevindingen met de wijkraad besproken en wordt bekeken of de plannen van de gemeente 
aansluiten bij de ideeën vanuit de wijk.  

sPeelTuInen In onZe WIJK
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buurTInITIaTIeVen 
onDerhouD GroenVoorZIenInGen

Dat de gemeente het afgelopen jaar flink bezuinigd heeft op de groenvoorziening was wel 
duidelijk in de wijk te zien! behalve allerlei rommel in bermen en perken, zagen veel planten, 
struiken en bomen er ook belabberd uit. Voor menige bewoner was het dermate slecht dat 
zij vonden dat hier echt iets aan gedaan moest worden. Dat betekende plannen maken en 
uitvoeren om zelf een positieve bijdrage te leveren aan de wijk. met wat begeleiding van de 
Wijkraad zijn er een tweetal projecten gerealiseerd om de wijk een beter aanzien te geven.

Project 1 : De beekpunge

De omgeving van de beek ter 
hoogte van Beekpunge 1 tot 
39 kon wel een opknapbeurt 
gebruiken. Grootste probleem 
vormde het achterstall ig 
onderhoud aan de meer dan 
100 wilgen in de buurt. Het 
gevaar bestond dat bij de 
eerste en beste herfststorm 
de zware takken van de stam 
zouden afscheuren, waardoor 
de wilgen ten dode waren 
opgeschreven.Helaas zat er 
niet voldoende geld in het 
potje van de gemeentelijke 
plantsoenendienst om het 
snoeien te bekostigen. Een 

buurtbewoner  nam toen het  initiatief en in overleg met alle bewoners, boomdeskundige Benjamin 
Cremers en de wijkraad bereikten we dat de gemeente de kosten toch zou vergoeden mits wij zelf 
mee zouden helpen.

Op zaterdag 3 november was het zover. 's Morgens om 8.30 stonden ca. 10 stoere mannen paraat 
om de handen uit de mouwen te steken. Benjamin was toen al een uurtje bezig met materialen te 
verzamelen. Al snel klonk het geronk van de kettingzaag en ploften de eerste, soms vuistdikke 
takken op de grond. De mannen sleepten de zware takken naar de shredder, die de takken 
vermaalde en met veel geweld in de vrachtwagen spuwde. Zwaar werk, dat bovendien nog eens 
bemoeilijkt werd door de vele regenbuien. Maar de mannen lieten zich daardoor niet afschrikken 
en hadden er zichtbaar zin in om eens ouderwets lekker te werken. Spontaan werd ons koffie 
aangeboden door een bewoner van de Veldstraat. Ook op de zaterdag erna werd er nog flink 
afgezien. Bij de stoere mannen voegde zich zelfs een stoere vrouw, die niet onderdeed voor de rest. 
Bovendien zorgde ze ook nog eens voor koffie. Andere vrouwen zorgden op beide dagen voor een 
lekkere en gezellige lunch. 
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Het resultaat mag er zijn. De wilgen zijn gered, vernielde exemplaren zijn vervangen, de struiken 
uitgedund, een overtollige berkenboom verwijderd en zwerfvuil opgeruimd. De gemeente deed 
er nog een schepje bovenop door het gras te maaien en de beek te ruimen. Eerder hadden ze al 
bewerkstelligd dat de beek zuiver werd door deze aan te sluiten op een natuurlijke beek. De buurt ligt 
er weer piekfijn bij.

Project 2 : De meidoornlaan

In de herfst van 2012 begonnen 
de diverse perken er steeds 
beroerder uit te zien. Steeds meer 
waren er klachten te horen van de 
bewoners  van de huisnummers: 
1 t/m 13 en 30 t/m 46. Dit leidde er 
toe dat op een gegeven moment 
enkele bewoners het initiatief 
namen om via de Wijkraad eens te 
gaan informeren wat de bewoners 
konden doen om de perken aan te 
passen.

Na ruggespraak met de bewoners 
boden we de gemeente aan om 
de perken na nieuwe aanplant te 
“adopteren”. Dat zou betekenen 
dat de bewoners het onderhoud van de perken zelf zouden gaan regelen en doen. In dit geval De 
ribeshaag regelmatig knippen, het onkruid wieden /schoffelen en de bodembedekkers  mooi laag 
knippen. Als we veel snoeiafval hebben kunnen we dat op afroep laten ophalen door de gemeente. De 
gemeente vond dat een goed idee en stemde in met de bewonersvoorstellen.

Eind december kwam een ploeg hoveniers de lonicera’s planten die we hadden uitgezocht. Dus nu 
zijn de wijkbewoners aansprakelijk voor het onderhoud en moeten zij dus het een en ander gaan 
afspreken en regelen hoe alles daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden.

Misschien dat er naar aanleiding van dit artikel nog meer bewoners zich willen inschakelen voor 
het groene onderhoud in hun buurt. Men kan in ieder geval voor begeleiding altijd de Wijkraad 
inschakelen. We wachten af!

WWW.DenoorDKern.nl
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Dhr.Jos Beurskens

Dhr.Eed Heuvelmans

Woonomgeving:
Dhr.Eed Heuvelmans

Dhr.Wim van Horck

Groenvoorziening:
Dhr.Jan van Heukelom

Dhr.Pierre Wilms

buurtsportspelen:
Dhr. Jos Pelzer
Dhr. Huub Smit

Dhr. Ge Verstegen

centrumplan:
Dhr. Jos Pelzer
Dhr. Huub Smit

Kerst met de scholen:
Dhr. Jos Pelzer

Dhr. Ge Verstegen
Dhr.Pierre Wilms

Kerstactiviteiten algemeen:
Dhr.Barry Huskes

Dhr. Jos Pelzer
Dhr. Ge Verstegen

contact antares:
Dhr. Huub Smit

overige leden:
Dhr.Jan Verdonk

stadsdeelmanager:
Dhr. Pieter van de Rijdt

GebiedsmentorTegelen:
Dhr. Wiel Belemans

opbouwwerk Wel.kom:
Mevr. Sanne Kever

Jongerenmedewerker Wel.kom:
Jamale Boukhettame

lay-out en realisatie: 
Drukkerij Vijgenboom

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
Dit nummer is bereikbaar tussen 08.00 uur en 16.30 uur. 

Ook kunt u een e-mail sturen naar: info@venlo.nl

Voor meer gegevens verwijzen wij u naar de gemeentelijke
Informatiepagina in de Trompetter/e3 journaal.

hier onder volgen enkele belangrijke telefoon nummers:
• Politie (geen spoed):   0900 - 8844
• Brandweer (alarm):   112   
• Misdaad anoniem:   0800 - 7000
• Ziekenhuis VieCuri (algemeen):   077 - 3205555
• Centrale Huisartsenpost Venlo:   0900 - 8818
• Algemene Hulpdienst Tegelen:   06 - 49341479
• Huis vd Wijk (Hinkelbaan) Gasthuisstr.Tegelen: 077 - 3260061
• Bel-me-niet-register:   0900 - 6661000
• Buurtpreventie dhr. van Horck   06-30895926

De noorDKern
TeGelen

oPenbare VerGaDerInGen In  2013
dinsdag   23 april    Huis van de Wijk Bongerdflat
dinsdag   11 juni
dinsdag    3  september
dinsdag   22 oktober
dinsdag   10 december                                                       
                                                       
Al deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur

Wijkkrant Noordkern wordt uitgegeven voor de bewoners van Tegelen Centrum +Noord

Wijkgerichte aanpak is een initiatief van de gemeente Venlo, ondersteund door de 
bewoners, woningstichtingen, de politie en de stichting Wel.Kom.

copyrights
Indien niet anders vermeld berusten de copyrights van alle in deze wijkkrant afgedrukte
foto’s logo’s etc. bij de redactie. Verveelvoudiging door fotokopie, microfilm of op andere
wijze, hetzij mechanisch, hetzij elektronisch is niet toegestaan zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de redactie.


