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Nu de vakantie nadert en we maar niet over 
het weer zullen praten, wil ik graag mijn 
woordje doen. De eerste helft van 2013 zit er 
bijna op en de tweede wijkkrant valt alweer 
op de deurmat. 

Beste mensen, het lijkt allemaal zo snel 
te gaan tegenwoordig. Kijkt u maar 
naar de vorderingen op en rondom het 
Wilhelminaplein. Kortgeleden was het er nog 
een puinhoop en op het andere moment zijn 
de contouren hoe het gaat worden al duidelijk 
te zien. Als het klaar is zullen de winkeliers 
na een slechte periode hopelijk weer wat 
van hun verloren omzet terugzien en keert 
de gezelligheid in het centrum terug. De 
wijkraad wenst hen daarbij alle geluk en we 
hopen dat het centrum weer echt Tegels zal 
worden. De zomerbloeiers zijn dit jaar een 
groot succes en u kunt het met eigen ogen 
zien op verschillende plekken in de wijk. 

In deze wijkkrant wordt ook aandacht 
gevraagd voor vrijwilligers voor De Nieuwe 
Munt Ook is er aandacht voor kunst en het 
mozaïek op de gevel van Martinushof. En niet 
te vergeten het Kranenbreukershuis. Verder 
ook aandacht voor de buurtvaders. Zo kunt 
u de vakantieperiode ingaan met een paar 
leuke en interessante artikelen over wat er in 
onze wijk speelt. Ik wens u namens alle leden 
een heel fijne en zonnige zomer toe en ik zie u 
graag terug op een van onze vergaderingen.

Ger Hensen, 
Voorzitter Wijkraad De Noordkern
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Ondanks de belofte dat het opknappen van het Wilhelminaplein en directe omgeving in 
fases zou worden aangepakt lag op een gegeven moment het centrum plotsklaps letterlijk 
overhoop

TeGelen laG In aprIl, meI en JunI
 flInK OverhOOp!

TeGelen laG In aprIl, meI en JunI
 flInK OverhOOp!
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WerKzaamheden WIlhelmInapleIn:                                      
heT eInde Is In zIchT

meestal lopen werkzaamheden uit, maar de gemeente venlo is er in samenspraak met 
de uitvoerend aannemer in geslaagd ruim 3 maanden in te lopen op de oorspronkelijke 
planning van de aanpassingen op het Wilhelminaplein. de werkzaamheden zouden pas 
in oktober afgerond worden, maar zeer waarschijnlijk zal het werk al voor de bouwvak 
gereed zijn. enige uitzondering hierop is de verplaatsing van de frietkraam en het 
verplanten van enkele bomen. de verwachting is dat dit in oktober of november 2013 kan 
worden uitgevoerd. daar waar de fases al overlap kenden, zijn de fases wat verder over 
elkaar geschoven. hierdoor intensiveerde het werk, maar is het werk eerder gereed.

Door een archeologische vondst in de grond onder de Grotestraat is deze van twee kanten 
opengebroken. Dit is eerder niet de bedoeling geweest. Het werk stil leggen was gezien de overlast 
niet wenselijk. De contouren van het vernieuwde plein worden nu zichtbaar en onderdelen zijn 
alweer in gebruik genomen. 

De markt zal zodra het fysiek mogelijk 
is, en de marktkoopmannen er zelf 
gereed voor zijn, terugkomen op 
het Wilhelminaplein. De gemeente 
is in samenwerking met Antares 
gestart met de voorbereiding van 
een openingsfeest. Dit feest zal 
onder de noemer “Gein op het 
Wilhelminaplein” in het weekend 
van 17 en 18 augustus plaatsvinden. 
Nadere berichtgeving volgt. Houd 
daarvoor de diverse media en onze 
website in de gaten.

Al lopend door Tegelen beginnen er 
steeds meer geluiden te klinken van 

“het gebouw is toch wel erg mooi geworden” en “wat wordt het een schitterend plein”. Laten we 
hopen op een voorspoedige realisatie van het Wilhelminaplein en omgeving!

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. 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. Onze wijk beslaat het deel 
van Tegelen ten zuiden en westen van de snelweg A73, uitgezonderd Steyl. 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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sinds juni 2011 zijn de huizen van de nieuwe munt 
bewoond. er zijn verschillend soort woningen. 
In de 2 lange straten de lingsterhofweg en de 
heren van Tegelen zijn veel appartementen, zowel 
beneden als boven. 

Er zijn verspreid woningen van de zorggroep waar 
mensen 24-uurs verzorging kunnen krijgen en ook 
veel woningen die Antares verhuurt aan oud of jong. 
Daarnaast is er dagbesteding en dagbehandeling voor 
mensen die naar De Nieuwe Munt worden gebracht 
vanuit hun thuisadres. Op het Plein Aan de Lings – de 
Lom de Bergstraat staat het gebouw van de 6 groepswoningen: 3 verdiepingen hoog, 42 cliënten. Hier 
wonen mensen met dementie. Zij kijken uit op het plein Aan de Lings, waar een Brasserie ligt.

Sinds kort is er een werkgroep gevormd van mensen 
die zich er voor willen inzetten om meer kleur en 
leven te brengen in de Nieuwe Munt. Mensen uit 
verschillende hoek: Gemeente, Antares, Zorggroep, 
Clientenraad, Wijkraad en wijkagent.

De straten zien er wat saai en kleurloos uit – het 
grote plein is niet erg functioneel – de 6 buurtkamers 
worden te weinig bezet, ze zouden door iedereen uit 
de wijk en buiten de Nieuwe Munt gebruikt kunnen 
worden. De bedoeling is immers dat er steeds meer 
integratie plaatsvindt tussen bewoners van De Munt 

onderling, oud en jong maar ook met bewoners van de hele wijk noord en met de schoolkinderen. 

Er zijn al verschillende initiatieven ontstaan, zoals:
• Op 16 maart de opendag kwamen velen een kijkje nemen, 

zo ook Geert Hoes, die erg enthousiast was over de 
breilappen aan de palen en hij maakte een praatje met de 
breister Mevrouw van Vugt, een bewoner van Centimes.

• Incidentele dans- en zanggroepjes van basisschool 
Passe Partout die komen optreden in de ruimtes van de 
dagbesteding.

• Kinderen brengen een paasmandje naar ouderen of lezen 
voor in een groepswoning.

• Antares zorgde voor viooltjes op het verhoogde grasveld 
van het plein na een aanvraag door een vrijwilliger en 
bewoners bij het Fonds Leefbaarheid. Dagelijks genieten de 
bewoners ervan. Het ziet er al meteen veel vriendelijker uit.

• In april kwam het smartlappenkoor “Sjoen Luuj” een 
astebleefconcert verzorgen vóór de Brasserie. Hoewel 
koud en winderig was er veel volk en iedereen genoot van 
het vrolijke gezang. Zo zou er meer moeten gebeuren.

leefbaarheId en Kleur Op de nIeuWe munT
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Wat willen we graag van mensen die wonen in de Nieuwe Munt 
maar ook daarbuiten:
• We zoeken enkele vrijwilligers die het onderhoud van 

de bloemen kunnen verzorgen, wat schoffelen, oude 
bloemetjes verwijderen. Wie wil bv. een straat adopteren?

• We zouden graag zien dat er gebruik gemaakt gaat worden 
van de buurtkamers voor computer- kaart- brei- puzzel- 
koffieclubjes etc… Wie zou daar zin in hebben? Wie heeft 
daarover ideeën? Kom langs voor informatie!

• Wie zou zo’n buurtkamer willen adopteren, beheren, open 
en dichtdoen?

• We zijn blij met vrijwilligers die met rolstoelcliënten 
regelmatig buiten willen wandelen

• We zijn blij met vrijwilligers voor gezellig samenzijn in onze 
groepswoningen: spelletjes, krant lezen, wandelen, kletsen, 
fruit eten… bv een dagdeel.

• Elke 3e donderdag van de maand, te beginnen op 
20 augustus 2013  van 14.00-15.00 uur zal er een 
inloopspreekuur zijn in Ducaat, huiskamer in de Heren van Tegelen. Daar kunt u met klachten maar 
ook met ideeën terecht over van alles wat er speelt in de Nieuwe Munt. 

• Er is iemand van Gemeente, van Antares, van de Wijkraad, de wijkagent en iemand van de Zorg.

U bent dan welkom of u belt met Marianne Kleuskens, teamleider wonen, welzijn en zorg op maandag, 
dinsdag, woensdag, donderdagmorgen, vrijdag. Tel. 06-1296637
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verGaderInG d.d.  12 maarT 2013

bespreking verslag van: bewoners doen 
hun woordje….   22 jan 2013: 
Terugkoppeling verkeersproblematiek en de  
parkeerproblemen terrrein Karwei, Intratuin en 
McDonalds. Vanuit de Lokale Democraten is 
het plan om een fietsplan te realiseren. Zodat 
de verkeerssituatie voor fietsers in elk geval 
veiliger en overzichtelijker maakt. Dit wordt in de 
Gemeente Raad meegenomen.

nIeuWe vraGen en KWesTIes

✮Een bewoner van de Plataanstraat geeft aan 
dat er een onveilige situatie is  met betrekking 
tot het zebrapad op de Kerkhoflaan. Deze wordt 
veelvuldig gebruikt door schoolgaande kinderen. 
Hier rijden auto’s vaak te hard en de borden zijn 
te dicht op het zebrapad geplaatst, waardoor 
automobilisten het zebrapad te laat of niet 
opmerken. 
Actie: Dit item is besproken met de 
verkeersdeskundige. Het voorstel is om samen, 
de wijkraad, verkeersdeskundige en bewoner naar 
eventuele mogelijkheden te gaan kijken. P. Van de 
Rijdt (stadsdeelmanager) zal contact opnemen 
met de bewoner. De bewoner is uit eigen iniatief 
een handtekeningenactie begonnen. De lijst wordt 
opgestuurd naar B&W.

✮Bewoners van de Breukenhof hebben nog 
steeds last van hangjongeren. Deze houden zich hier 
vooral ‘s avonds op. Ze laten veel rotzooi achter.
Actie: Bij overlast contact opnemen met J. 
Boukhettame (jongerenwerker). Een moge-
lijke oplossing is de bestaande poort te 
voorzien van een goed slot. Dit was een iniatief 
van de buurtbewoners, voorstel om dit weer 
bespreekbaar te maken onder de buurtbewoners.

✮ Een bewoner geeft aan dat er bij de Jan 
linders ook veel last is van hangjongeren. 
Actie: J. Boukhettame (jongerenwerker) geeft aan 
dat er een project in november 2012 is opgestart. 
Hierbij worden buurtvaders ingezet om de overlast 
van hangjongeren te verminderen.

✮ Een bewoner wilt graag aandacht vragen 
voor onderhoud van het groen van het terrein op 
de  Raadhuislaan.  Met namen de Lindenbomen 
hebben onderhoud nodig.
Actie: P. Van de Rijdt (stadsdeelmanager) geeft 
aan dat in het kader van de bezuinigingen er 
minder groen onderhoud gepleegd wordt vanuit 
de Gemeente. Vanuit de Gemeente Raad wordt 
aangegeven dat vanaf volgend seizoen het budget 
voor groenvoorziening uitgebreid is.

verGaderInG d.d.  23 aprIl 2013

bespreking verslag van: bewoners doen 
hun woordje….   12  maart 2013: 
Terugkoppeling betreft de onveilige situatie met 
betrekking tot het zebrapad op de Kerkhoflaan.
De bewoner van de Plataanstraat, de Noordkern en 
P. Van de Rijdt (stadsdeelmananger) hebben samen 
de situatie ter plekken bekeken. Om de situatie 
veiliger te maken, zijn er nieuwe verkeersborden 
besteld en zijn er 2 VictorVeilig’s besteld. Deze 
zullen in overleg met de school geplaatst worden. 
Actie: Barry neemt contact met de basisschool op.

Bewoners van de Breukenhof geven aan dat de 
situatie helaas nog hetzelfde is met betrekking 
tot de overlast van hangjongeren. Er is nog geen 
contact geweest tussen de jongerenwerker en de 
bewoners.
Actie: J. Boukhettame (jongerenwerker) heeft ons 
via de mail laten weten contact op te nemen met 
de bewoners.

         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
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veel van de hierboven genoemde punten zijn al opgelost of er wordt aan gewerkt!

Op het terrein op de Raadhuislaan is onlangs 
gras ingezaaid. Op de vorige vergadering werd 
aangegeven dat de platanen onderhoud nodig 
hebben. Het betreft hier trouwens geen platanen, 
maar Lindebomen.

nIeuWe vraGen en KWesTIes

✮Bewoner  van de Gasthuisstraat geeft 
aan dat de perkjes aan de noordzijde         van 
de Gasthuisstraat worden misbruikt als 
hondenuitlaatplek.
Actie: P. Van de Rijdt (stadsdeelmanager) zal dit 
melden aan het meldpunt en aan de buurtpreventie, 
zodat zij dit meenemen in hun route.

✮Bewoners van de Breukenhof hebben nog 
steeds last van hangjongeren. Deze houden zich 
hier vooral ‘s avonds op. Ze laten veel rotzooi achter.
Actie: Bij overlast contact opnemen met J. 
Boukhettame (jongerenwerker). Een mogelijke 
oplossing is de bestaande poort te voorzien 
van een goed slot. Dit was een iniatief van 
de buurtbewoners, voorstel om dit weer 
bespreekbaar te maken onder de buurtbewoners.

✮Op de Muntstraat staan perkjes om de 
bomen, hiervan wordt misbruik gemaakt door 
hondenbezitters en automobilisten. Waarom zijn 
deze perkjes zo groot? Kunnen deze perkjes niet 
kleiner of geplaveid worden? 
Actie: P. van de Rijdt en de Noordkern zullen een 
rondje door de wijk maken met betrekking tot de 
grijs- en groenvoorziening en waar mogelijk zal 
actie worden ondernomen. 

✮Op de Veldstraat is een woning waarbij 
wildgroei van struiken is. Een bewoner geeft aan 
dat dit een onveilig gevoel geeft.
Actie: P van de Rijdt (stadsdeelmanager) zal naar 
de situatie gaan kijken.

✮ Op de Ruijs de Beerenbrouckstraat staat een 
tuintje dat eigendom is van Antares. Helaas wordt 

dit tuintje gebruikt als hondentoilet, dumpplaats 
en als hangplek voor jongeren. Er is door de 
buurtbewoners contact geweest met  Antares, 
deze heeft tot op heden geen actie ondernomen.
Vorig jaar heeft P. Van de Rijdt (stadsdeelmanager) 
de situatie bekeken. Hierop was de actie; 
aanplanten van het tuintje. Ook dit is tot op heden 
niet gebeurd.
Actie: P. Van de Rijdt (stadsdeelmanager) zal 
opnieuw contact opnemen met Antares en de 
Gemeente.

✮Op de Ariënsstraat staan eikenbomen. De 
wortels van deze bomen bezorgen de bewoners 
veel overlast. Het veroorzaakt onder andere 
problemen aan de riolering. 
Actie: P. Van de Rijdt (Stadsdeelmanager) zal de 
zaak gaan inventariseren.

Tevens is er overlast van dealers in de Ariënsstraat
Actie: Doorgeven tijdstippen, kentekens etc van de 
dealers aan W. Belemans (gebiedsmentor).

✮Stichting Noemidia
Stichting Noumidia is een Marokkaanse 
stichting die opgericht is in 2004 en richt zich 
op het bevorderen van integratie, emanicipatie 
en participatie van de Marokkanen in de 
Nederlandse samenleving. In november 2012 is 
er een project opgestart met als naam “project 
buurtvaders”. In Venlo is dit project opgestart 
na vele meldingen wat betreft overlast van 
jongeren van Marokkaanse afkomst. 2x per week 
wordt gesurveilleerd door de buurtvaders in de 
Gemeente Venlo. In totaal zijn er op dit moment 
8 vrijwillige buurtvaders actief. Deze spreken 
jongeren en hun ouders aan op hun gedrag en 
verantwoordelijkheden. Tevens proberen ze de 
jongeren alternatieven aan te bieden om zo de 
overlast te verminderen.

De Noordkern en de aanwezige bewoners 
geven aan dit een heel goed iniatief te vinden 
en moedigen dit iniatief vanuit de Marokkaanse 
gemeenschap zeker aan.
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al enkele keren is in onze wijkkranten aandacht geweest voor het mozaïek aan de gevel van 
martinushof. Ook nu is er reden om de stand van zaken aan de Tegelse mensen kenbaar te 
maken. zoals bekend zou het prachtige kunstwerk van daan Wilschut, dat ernstig in verval 
begon te geraken, van de gevel gehaald worden om opgeknapt te worden. het mozaïek is 
inderdaad deskundig verwijderd en tot nadere order opgeslagen om na gepaste tijd, 
waarschijnlijk enkele jaren, gerestaureerd te worden en weer terug te brengen op de oude 
plaats. een en ander te regelen door de “stichting Gevelmozaïek martinushof” in samenwerking 
met de gemeente. 

Het zou er niet uitzien als de Tegelenaren 
al die tijd tegen een kale gevel aan 
zouden moeten kijken. Daarom heeft 
voornoemde stichting aan de firma CAS 
Exhibitions Partners B.V. te Belfeld,  
opdracht gegeven een replica te maken, 
dat ter vervanging zou moeten dienen. 
Op donderdag 23 mei j.l. is deze replica 
onthuld.  Het ziet er geweldig uit! Het 
replica is in feite een monsterachtig grote 
foto geprint op canvasdoek en door een 
speciale constructie op de zelfde plaats 
opgehangen.  Een stukje vakwerk! Het 
loont de moeite om eens te gaan kijken! 
Maar op niet al te lange termijn zal het 
Hollandse weer dit replica weer gaan 

aantasten. Bekijk de foto hierbij maar eens goed, want het ziet er prachtig uit. Je ziet niet eens dat hele 
tafereel uit meerdere stroken bestaat.
 
Ook werden op 23 mei j.l. alle eigendommen in verband met dit project door de gemeente 
overgedragen aan de “Stichting Gevelmozaïek Martinushof”. Hierdoor is het juridisch mogelijk voor 
de stichting om los van de gemeente haar beslissingen te nemen. Bijgaande foto geeft weer dat 
wethouder dhr.Teeuwen via een grote 
oorkonde de overeenkomst  “bezegelt”  
naar de voorzitter van de stichting dhr.
Visschers.

Het zal duidelijk zijn dat dit project om 
het kunst werk te behouden veel geld 
zal kosten. Het stichtingssbestuur zal 
proberen fondsen te werven om over een 
aantal jaren dit unieke mozaïek terug te 
kunnen geven aan de bevolking. Of dit 
dan dezelfde locatie kan zijn is voor alsnog 
onzeker omdat het nog niet duidelijk is 
wat er met het gebouw van Martinushof 
gaat gebeuren. Ook een eventuele nieuwe 
locatie wordt door het stichtingsbestuur 
bepaald. We wachten af!

replIca vOOr mOzaïeK marTInushOf TeGelen
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Eindelijk daar zijn ze weer! De bekers voor de Sint 
Jozefschool zijn weer terecht. Maar helaas kunnen we 
niet aan het idee wennen dat ze zo klein zijn geworden. 
De kunstenaar heeft ze vorige zomer verwijderd om de 
roest eraf te krijgen. Misschien zijn de bekers in een te 
heet bad terecht gekomen t i jdens het 
verwijderingsproces? Nu dient zich een volgend 
probleem aan: hoe worden de naambordjes van de 
schoolverlaters van de Sint Jozefschool op de bekers 
bevestigd? Dat zal nog een hele opgave worden. Alle gekheid op een stokje, dus laten we maar 
hopen dat hun grote broers weer snel te bewonderen zullen zijn op het plein voor de school.

beKers

OnderdOOrGanG zeeman
Eindelijk, na lang vechten en strijden is het deels gelukt. De entree bij de flats aan In de Beeten heeft 
nieuwe verlichting en een spiegel gekregen. Door het plaatsen van de spiegel kan men de ingang 
van het trappenhuis vanuit de parkeerplaats overzien. De ledlampen geven bij donker weer en in de 
avonduren voldoende licht. Dit geeft het geheel een veiliger gevoel. We weten dat het niet de meest 
ideale  oplossing is, maar toch is het een hele verbetering. Samen met enkele bewoners hebben we 
ons best gedaan om de onderdoorgang aan te pakken en sluiten de zaak hiermee af.
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?
hier kan uw 

advertentie staan

Interesse?
mail ons op 

de.noordkern@home.nl

de “huizenoppas” let op uw woning 
gedurende uw afwezigheid

Al geruime tijd is het Buurtpreventieteam een 
bekend gezicht in de straten van onze wijk. Het 
team, te herkennen aan hun felgele hesjes, is 
opgericht om de leefbaarheid en de veiligheid in 
de buurt te bevorderen. Ze maken bijna 
dagelijks hun ronde door de wijk. Na overleg met 
de politie heeft het buurtpreventie het nieuwe 
initiatief “Huizenoppas” opgezet.  

Mensen die op vakantie gaan kunnen dit 
doorgeven aan het buurtpreventieteam. Zij 
zullen uw woning enkele malen per week 
observeren. De gegevens van deze observatie 
worden bijgehouden op een formulier. Dit 
formulier zult u op de dag van thuiskomst in uw 
brievenbus aantreffen. Als er verdachte 

omstandigheden zijn, zullen zij tot actie 
overgaan en een vooraf opgegeven 
contactpersoon of de politie inschakelen. 

Het maakt niet uit of u nu een weekendje weg 
bent, of een wereldreis gaat maken. De 
“Huizenoppas” houdt voor u een oogje in het 
zeil! Aanmelden voor deze gratis service kan via 
telefoonnummer 06-15250725 of via contact@
buurtpreventietegelen.nl 

huIzenOppas

hOndenpOep

eigenlijk willen we er niks meer over schrijven 
in onze wijkkrant, maar de laatste tijd 
bereiken ons weer erg veel klachten uit de 
wijk. dus we voelen ons genoodzaakt om er 
nog eens over te schrijven. 

Met name uit het Maasveld komen veel klachten, 
maar ook uit andere wijken. We gunnen de 
hondenbezitters natuurlijk veel plezier van hun 
hond, maar hopen dat zij ook rekening met 
anderen houden. Vooral nu de zomer begint, 
trappen onze kinderen graag een balletje 
trappen. 

En wat is er dan viezer dan hondenpoep! Er zijn 
op verschillende plekken in onze wijk 
hondenpaden en uitrenplekken, zodat uw hond 
er zijn behoefte kan doen en lekker kan 
uitrennen. 

Wij hopen dat de hondenbezitters daar 
gebruiken van blijven maken!
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resTauraTIe KranenbreuKershuIs afGerOnd

sinds 2011 heeft erfgoedorganisatie vereniging hendrick de Keyser hard gewerkt aan 
de restauratie van het Kranenbreukershuis. het tot voor kort bouwvallige rijksmonument 
heeft het afgelopen anderhalf jaar een ware metamorfose ondergaan. Op 7 juni jl. is het het 
Kranenbreukershuis officieel geopend. 

In 2009 kocht de gemeente Venlo het geheel verkrotte pand om het tegen instorten te behoeden. 
Sinds 2011 is Vereniging Hendrick de Keyser eigenaar van het gebouw en sindsdien wordt er 
een omvangrijke restauratie uitgevoerd met financiële steun van de gemeente Venlo, de Provincie 
Limburg en het Rijk. 

Naast een bijdrage in de restauratiekosten investeert de gemeente Venlo in verbetering van de 
omgeving van het rijksmonument. Ook woningcorporatie Antares pakt hierin een actieve rol. 
Wethouder Jos Teeuwen (Monumenten) over de restauratie: “Geweldig dat dit stukje Tegelse 
geschiedenis weer een functie krijgt in de oude dorpskern. Het historische Kranenbreukershuis is 
letterlijk uit stof en puin herrezen en daardoor een icoon geworden, niet alleen voor Tegelen, maar 
voor de gehele gemeente. Het project is een schoolvoorbeeld van goede samenwerking tussen 
een private partij en de overheid. Het eindresultaat is prachtig. Alleen door samen op te trekken 
kunnen soortgelijke herbestemmingsprojecten in de toekomst van de grond komen. Dit is van 
cruciaal belang voor de vitaliteit van de stad.” 

Het Kranenbreukershuis is de oudst bewaard gebleven werkplaats van Tegelen, het bouwjaar 
staat op de gevel: 1767. Eeuwenlang heeft het dienst gedaan als brouwerij, pottenbakkerij 
en tabaksfabriek. Maar in de 20ste eeuw trad het verval in: vanaf 1969 werd het niet meer 
gebruikt en heeft het ruim 40 jaar leeggestaan. In 2002 stortte een gedeelte van het pand in. In 
2009 dreigde algehele instorting. Zover kwam het echter niet. Inmiddels zijn in de herbouwde 
pottenbakkerswerkplaats woningen gerealiseerd. In het gerestaureerde brouwershuis is ruimte 
voor een publieke functie. 

steun deze restauratie 
De restauratie is  gereed. Om dit 
tot een prachtig eindresultaat 
te brengen, zoekt Vereniging 
Hendrick de Keyser donateurs. 
Met hun bijdragen wil de 
Vereniging onder andere de 
originele brouwerijschouw 
in de oorspronkelijke kleuren 
herstellen. Met € 5,-- per maand 
voor een periode van 4 maanden 
bent u al donateur. U kunt de 
donateursfolder aanvragen 
bij Vereniging Hendrick de 
Keyser, telefoon 020 - 5210630 
of via de e-mail leden@
vereniginghendrickdekeyser.nl. 
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donderdag 25 april werd in samenwerking met bewoners, gemeente venlo, wijkraad steijl, 
wijkraad de noordkern en antares een tweede druk bezochte bewonersavond georganiseerd 
voor de bewoners en omwonenden van paul Guillaumestraat. 

Na de 1e bewonersavond van 28 januari kwamen een groot aantal omwonenden met goede 
ideeën om het terrein een betere uitstraling en de kinderen een speelplek te geven. Deze 
ideeën zijn gebundeld en verwerkt tot het bovenstaande ontwerp. Het plan werd op de tweede 
bewonersbijeenkomst gepresenteerd en zeer positief ontvangen.Het streven is om voor de 
bouwvakvakantie het plan te realiseren. 

Bent u (net als andere betrokkenen) bereid om na de realisatie de handen uit de mouwen te steken 
om het speelterrein schoon te houden of een oogje in het zeil te houden geef u dan op bij uw 
stadsdeelmanager van de gemeente Venlo, Pieter van de Rijdt, via telefoonnummer 077-3596939 
of de wijkbeheerder van Antares, Pieter Kolenberg, via telefoonnummer 077-3733666.

TIJdelIJKe InvullInG 
bOuWTerreIn paul GuIllaumesTraaT
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KunsT In Onze WIJK
heT “KOnInGIn WIlhelmIna mOnumenT”.

dit 3 meter hoge beeld staat sinds 1990 op het 
pleintje achter het voormalige gemeentehuis aan de 
Industriestraat. daarvoor stond het vanaf, de onthulling 
in 1970, op de Kerkstraat.

Het beeld is ontworpen door Dries Engelen met 
voorstellingen uit de regeerperiode van de vorstin. Het 
beeld  is gevormd uit één stuk aluminium.

symboliek
Geheel links is te zien hoe koningin Wilhelmina haar eed 
aflegt bij de aanvaarding van de troon in 1898. Donkere 
wolken overschaduwen de periode van 1898-1939 (Eerste 
Wereldoorlog, crisistijd, dreiging van Tweede Wereldoorlog). 
Het middenfragment toont de terugkeer naar Nederland (na 
de oorlog), waarbij een kind koningin Wilhelmina bloemen 
aanbiedt. Boven het hoofd van de koningin wordt herrijzend 
Nederland weergegeven. Geheel rechts stelt koningin 

Wilhelmina haar dochter Juliana voor aan het Nederlandse volk als haar opvolgster. Dit vond plaats in 
september 1948 met de uitroep 'Leve de koningin'. 
 
Om de symboliek goed te kunnen volgen moet men eigenlijk het beeld ter plekke gaan bekijken!

KunsT In Onze WIJK
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Onze openbare vergaderingen vinden vanaf afgelopen maand plaats op een nieuwe locatie, 
namelijk in brasserie de nieuwe munt. 

Wijkbewoners zijn hier welkom om thema’s in te brengen, hun beklach te doen over bepaalde 
zaken, ideeën voor de wijk naar voren te brengen, of gewoon te horen wat er in de wijk leeft. De 
vergaderingen vinden plaats op dinsdagavond en beginnen om 19.30 uur. De data staan vermeld 
op de achterkant van deze wijkkrant. De resterende vergaderingen voor dit jaar vinden in ieder 
geval op deze locatie plaats.

nIeuWe verGaderlOcaTIe

sTIchTInG nOemIdIa

stichting noemidia is een marokkaanse stichting die opgericht is in 2004 en richt zich 
op het bevorderen van integratie, emanicipatie en participatie van de marokkanen in de 
nederlandse samenleving.

In november 2012 is er een project opgestart met als naam “project buurtvaders”. In Venlo 
is dit project opgestart na vele meldingen wat betreft overlast van jongeren. 2 maal per week 
wordt gesurveilleerd door de buurtvaders in de Gemeente Venlo. In totaal zijn er op dit moment 
8 vrijwillige buurtvaders actief. Deze spreken jongeren en hun ouders aan op hun gedrag en 
verantwoordelijkheden. Tevens proberen ze de jongeren te helpen en luisterend oor te bieden. 
Er wordt ook alternatieven aangeboden zoals het jongerencentrum Picus waar ze 2x per week 
op Vrijdag en Zaterdag terecht kunnen om activiteiten te organiseren. De wijkraad vind dit een 
geweldig initatief en wenst hen hier veel succes mee.
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WWW.denOOrdKern.nl

buurTspOrTspelendaG
Op zaterdag 7 september aanstaande  organiseert wijkraad de Noordkern alweer voor de 
zevende keer de buurtsportspelendag voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar in onze wijk.

Deze dag wordt gehouden op de parkeerplaats voor Martinushof in het centrum van Tegelen en 
zal duren van 12.00 uur tot 16.00 uur. Er worden die dag verschillende activiteiten georganiseerd. 
De kinderen van de basisscholen in onze wijk zullen na de zomervakantie uitnodiging ontvangen 
om aan deze dag deel te nemen.  
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de nOOrdKern
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