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Graag wil ik voordat de vakantieperiode 
aanbreekt nog een woordje tot u richten. De 
reacties op de extra editie van de wijkkrant over 
het huis van de wijk is positief te noemen. In de 
wijkkrant stond veel nuttige informatie over hoe 
we samen kunnen werken in onze wijk. Bewaar de 
wijkkrant in ieder geval goed, want het kan u altijd 
van pas komen.
Wat vindt u zoal terug in deze wijkkrant? 
Leden van de wijkraad hebben gejureerd in de 
declamatie wedstrijd van “Veldeke”. Ook de 
zomerbloeiers zijn dit jaar weer een succes. 
Zevenentwintig wijkbewoners meldden zich aan 
om hun wijk of straat fleuriger te maken. Dit is te 
zien op de foto’s. Een heel belangrijk item gaat 
over de nieuw te bouwen school in de wijk bij 
de Nieuwe Munt. Op korte termijn wordt er een 
bewonersavond over georganiseerd, waar meer 
duidelijk gemaakt zal worden. Uw wijkraad heeft 
hierover al een zeer positief gesprek gehad met 
de directie van de Vijverhofschool. Onverlaten 
hebben in de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 
17 mei brand gesticht bij de onderdoorgang in de 
Beeten. Weten zij wel hoe levensbedreigend het 
moet zijn geweest voor de meestal ouderen die er 
wonen? Als ze lef hebben moeten ze zich melden, 
want dan zijn ze pas stoer. Lees ook het stukje 
over de fietsencontrole bij het NS-station op 21 
mei. Vergeet vooral niet in uw agenda te zetten 
dat op zaterdag 6 september weer een pleinfeest 
bij de Nieuwe Munt plaatsvindt, deze keer samen 
met Buurt Sport en Spelen. Het gaat vast een heel 
gezellige dag worden!
Kortom, u zult merken dat de redactie weer goed 
hun uiterste best heeft gedaan om u toch van het 
laatste nieuws op de hoogte te houden. Ik wens u 
namens alle leden van wijkraad De Noordkern een 
hele fijne zomervakantie toe en tot in september.

Ger Hensen
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In onze wijkkrant van april schreven we al dat we nieuwe leden zoeken. Er hebben zich intussen twee 
mensen gemeld, die bereid zijn onze gelederen te versterken. We hebben er iemand bij de redactie van 
de wijkkrant bijgekregen, dus daar kunnen we al mee vooruit. Deze persoon heeft in dit vak zijn sporen 
verdiend en daar zijn we erg blij mee.

Maar we zijn er nog niet. We hebben nog mensen nodig op de post verkeer en alles wat hiermee te maken 
heeft. Tevens zoeken we nog mensen op de post groen en mensen die de sociale zaken in de wijk kunnen 
behartigen. 

Ook de mensen van de buurtpreventie hebben graag nog wel enkele mensen erbij. Hun taak is het 
surveilleren door onze wijk, om zo mistoestanden te signaleren en deze bij de politie te melden. Enkele 
avonden per week met een paar collega’s door onze wijk lopen en de ogen en oren open te houden. De 
mannen, maar ook vrouwen zijn natuurlijk welkom, kunnen onenigheden in de wijk direct doorgeven aan 
politie en zo hulpverlening snel in gang zetten.

Heeft u interesse in bovenstaande, neemt u dan contact op via  wijkraad.de.noordkern@hotmail.com 

WIJKraaD DE NoorDKErN zoEKt NoG 
MEEr NIEuWE lEDEN!

WIJKraaD DE NoorDKErN zoEKt NoG 
MEEr NIEuWE lEDEN!
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WIJKraaD orGaNIsEErt WEDEroM 
FEEst oP HEt PlEIN EN Buurt sPEl EN sPortDaG

op zaterdag 6 september worden de spellen wederom opgebouwd door leden van wijkraad De 
Noordkern  in samenwerking met verschillende verenigingen  uit tegelen. als locatie is dit jaar het 
terrein van de Nieuwe Munt gekozen. Diverse verenigingen hebben zich aangemeld om ook dit jaar 
weer aanwezig te zijn.

Omdat dit de laatste wijkkrant voor die dag is, willen 
we u nu alvast wijzen op deze dag. De mensen van de 
organisatie zijn momenteel druk bezig om alles goed 
voor elkaar te krijgen. De kinderen van de basisscholen 
in de wijk worden middels nieuwsbrieven op de hoogte 
gebracht aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Maar….. er is meer die dag! Het gezellige pleinfeest van 
het vorig jaar op de Nieuwe Munt, deed ons besluiten 
om op deze dag jong en oud in onze wijk bij elkaar te 
brengen. Hier hebben we de  samenwerking met de 
Zorggroep en vrijwilligers gezocht. 

Ook deze mensen zijn enthousiast en hebben een mooi programma in elkaar gezet. Het weer kunnen we niet zelf 
maken, maar plezier wel en daar gaat het om. De organisatie van beiden evenementen hopen u alle te mogen 
begroeten van 13.00 tot 17.00 uur in de Nieuwe Munt.

Let vooral op de advertentie in Tegelse Courant  en affiches die tegen die tijd zullen verschijnen. Meer informatie 
zult u ook vinden op onze website   www.denoordkern.nl 

zoMErBloEIErs
Ook dit jaar is  er  weer op ruime schaal gebruikt gemaakt van ons aanbod om   gratis zomer bloeiers aan te 
schaffen. Op de sluiting datum waren er zo’n 27 aanvragen binnen. Na beoordeling van de aanvragen werden 
hiervan de meeste gehonoreerd, en was het budget vol. Voor volgend jaar wordt  een en ander  opnieuw 
bekeken, met name  of er budget beschikbaar is. Op bijgaande foto’s een sfeerimpressie van de aangeplante 
zomerbloeiers.

zoMErBloEIErs
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In de nacht van vrijdag 16 mei op zaterdag 17 mei is tegen 02.30 uur papier, dat klaarstond om opgehaald te 
worden, aangestoken door een onbekend iemand. Het vuur brandde niet spontaan maar smeulde met hoge 
temperatuur, wat een smerige rook en reuk verspreidde. 

Een van de bewoners vertelde: Ik werd om drie wakker 
door geluiden en een vieze brandstank. Ik kreeg meteen al 
in de gaten, dat er iets mis was. De brandweer was snel ter 
plaatse en de bewoners werden gesommeerd naar buiten 
te gaan. Nadat de bewoners verzameld waren, zo’n 50 
personen,  werden we naar ’t Peske gebracht. Nadat de 
brandweer de woningen geïnspecteerd had konden we 
weer met kleine groepjes naar onze woningen terugkeren. 
Het was toen inmiddels  04.30 uur. Het bleek dat er 
gelijkvloers nog al veel schade was. De brievenbussen 
van de woningen hadden het niet overleefd. Vooral het 
winkelpand en winkelwaar van Zeeman had door de 
rook, reuk en roet behoorlijke schade opgelopen. .Bij de 
aanpalende bank was een ruit gesprongen.
Eigenlijk een vervelende gebeurtenis die voorkomen had 
kunnen worden  als het papier voor het ophalen, pas in 
de ochtenduren was klaargezet. Gelukkig dat er geen 
persoonlijke letsels bij te pas kwamen. Na ongeveer een 
week  is het pand van Zeeman geheel ontruimd en nu 
maar even afwachten wat er verder gaat gebeuren!

BraND IN “zEEMaN straatJE” KErKstraat

NorMEN EN WaarDEN

Wat zijn dat nog  heden ten dagen?
Wie kent ze nog ?
Wat zijn dat ?
Ja waarom vraag je dat af ?
Is het omdat we vandaag de dag allerlei zaken
nodig hebben om deze te handhaven,
of is het omdat we het niet meer weten!
Want waarom hebben we anders buurtpreventie 
nodig?
Hebben we acties nodig om massale fietsdiefstal 
tegen te gaan of te voorkomen?
Of rijden we te hard in de woongebieden?
Het zijn toch andermans kinderen die hier spelen!
Waarom moet er meer “Blauw” op straat ?
Wie het weet mag het zeggen!
Ik weet het niet! 
Op mijn wandelingen door de omgeving zie je
vaak  wat de gevolgen zijn van onbezonnen acties . 
Je zult maar met de trein mee moeten en de lift 
nodig hebben die net is vernield!

Sjeng de Wandelaer.
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Beste buurtbewoners,

In dit stukje willen wij ons graag voorstellen als toekomstige buren in jullie wijk.
Wij, leerlingen en team van VSO Vijverhofschool, werken nu nog in een oud schoolgebouw aan de Breuken 
hier in Tegelen. De planning is dat wij gaan verhuizen naar een nieuw schoolgebouw aan de Lingsterhofweg.
De Vijverhofschool is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor 150 zeer moeilijk lerende 
kinderen in de leeftijd van 12 tot 19 jaar. Wij zijn een onderdeel van de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en 
Midden Limburg ( SSONML).
Na het schoolverlaten gaan onze leerlingen naar dagbesteding of naar (beschermde) arbeid. Om onze 
leerlingen hier op voor te bereiden krijgen zij les in vakken zoals rekenen, taal en wereldoriëntatie maar ook 
heel veel praktijkvakken. Al doende leren zij om zo zelfstandig mogelijk te werken en te wonen en hun vrije tijd 
in te vullen. 

Wij zijn dus een echte leer-werkschool. De 
praktijkvakken worden in en om de school 
gegeven en ook op stageadressen bij bedrijven 
en andere organisaties. De leerlingen zijn ook 
regelmatig in het centrum en omgeving te zien 
waar zij bijvoorbeeld leren om boodschappen 
te doen of voor de praktische verkeerslessen. 
Wilt u een indruk van onze werkwijze dan is dat 
goed te zien op onze website www.
vsovijverhofschool.nl . Hier staat een filmpje 
over de dagelijkse gang van zaken op school. 
Wij hebben ook een Facebookpagina waar 
regelmatig foto’s en berichten op staan van 
onze activiteiten.
Voor een nadere kennismaking willen wij in het 

volgende schooljaar een avond organiseren om jullie te informeren over de nieuw te bouwen school en hoe 
wij hierin werken. En ook over wat dat voor de buurt kan betekenen. 
Een eerste contact hebben we al gehad met een vertegenwoordiging van de wijkraad waarin we hebben 
gesproken over o.a. de routes van de busjes waarmee een deel van onze leerlingen wordt gebracht en 
gehaald.  Deze verkeersafhandeling zal geheel op het terrein van de school plaatsvinden aan de achterkant. 
Op deze manier beperken we eventuele overlast in de buurt én kunnen onze leerlingen heel veilig in- en 
uitstappen. Zo zullen er zeker nog meer onderwerpen zijn die voor u als buurtbewoner van belang zijn. We 
horen hier graag van via de wijkraad en zullen dat meenemen op de kennismakingsavond. 
Wij kijken er naar uit om te verhuizen naar het nieuwe gebouw omdat dit veel meer mogelijkheden voor ons 
onderwijs gaat bieden en omdat het huidige gebouw wel erg oud en versleten is. We vertrouwen op een fijne 
samenwerking met alle bewoners, organisaties en bedrijven in de buurt.
Graag tot ziens in uw wijk !

Namens leerlingen en team VSO Vijverhofschool,

Thijs van Montfort
Adjunct-directeur 

VIJVErHoFsCHool
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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 politie 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. 
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 via telefoonnummer  06-15250725 of mail aan  contact@
buurtpreventietegelen.nl.

BuurtPrEVENtIE
WoNINGoBsErVatIE IN DE WIJK

BuurtPrEVENtIE 
WoNINGoBsErVatIE IN DE WIJK

oProEP NIEuWE lEDEN!
Uw leefomgeving is ook uw zaak !!!

Wij lopen 5 a 6 dagen in de week een uurtje door de wijk.

Doel: Verhoging veiligheidsgevoel en leefbaarheid!

Wat kunt u doen: meld misstanden aan politie, wees oplettend, 
meld zelf verdachte/vreemde zaken en signaleer overlast.

loop met ons mee!
Neem contact met ons op: Tel. 06-15250725 / contact@buurtpreventietegelen.nl
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VErGaDErING 18 Maart

Bespreking verslag van: Bewoners doen hun 
woordje van 28 januari 2014 
Bewoner geeft aan dat de kinderkopjes op het 
Wilhelminaplein niet alleen overlast geeft voor 
mindervalide, zoals genotuleerd staat in het vorige 
bewonerswoordje, maar dit geeft overlast voor 
iedereen.

De wijkraad bundelt alle klachten met betrekking tot 
het Wilhelminaplein en zullen deze meenemen bij de 
evaluatie van het Wilhelminaplein.  
Bewonersinitiatieven voor eigen acties, zoals een 
handtekeningenactie met betrekking tot de overlast 
van de kinderkopjes op het Wilhelminaplein, zal door 
de wijkraad zo nodig gesteund worden.

NIEuWE zaKEN DIE IN DE WIJK lEVEN 

✮Bebording parkeerzone Gasthuisstraat klopt niet.
Actie: Wordt met verkeersdeskundige kortgesloten. 
Actie: Wordt aandacht aan besteed in volgende 
wijkraad.

✮Het groen aan de Goselingstraat is gesnoeid, 
echter de bewoner is niet tevreden. Actie: Wordt terug 
gekoppeld met groeivoorziening.

✮Bewoner geeft aan tevreden te zijn over de 
aankleding van de Kerkstraat met betrekking tot de 
bankjes en speeltoestellen. Dit is erg mooi geworden!

✮Bewoner geeft aan dat het groen binnen onze 
wijk niet goed wordt onderhouden. Actie: Wordt 
teruggekoppeld met groenvoorziening.

✮Nieuwe speeltuin Thorbeckestraat / Ruijs de 
Beerenbrouckstraat ziet er TOP uit!

✮12 mei om 19.30 in de Bongerd wordt er een 
bewonersnetwerk bijeenkomst georganiseerd. 
Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

✮Tevens zal er op 8 april om 19.30 in de Bongerd 
een informatieavond over het Huis van de Wijk 
plaatsvinden, ook hier zijn geïnteresseerden van harte 
welkom. 

  VErGaDErING 22 aPrIl

Buurtbemiddeling
Marcel van Vliet van Buurtbemiddeling Venlo geeft 
een korte presentatie in de openbare vergadering. 
Doel van buurtbemiddeling is het oplossen van ruzies, 
waarbij het meestal gaat om buren of mensen die 
dicht bij elkaar wonen. Buurtbemiddeling bemiddelt 
kosteloos en gaat met mensen in een gesprek 
motiveren om zelf een oplossing voor het conflict te 
vinden. Een gesprek met bewoners vindt altijd plaats 
op neutrale grond, dus niet bij bewoners thuis. Zaken 
worden meestal aangedragen door de wijkagent of 
de woningcorporaties, maar steeds vaker vinden 
wijkbewoners zelf de weg naar buurtbemiddeling. 
De oorzaken zijn heel divers van aard en zijn 
meestal geschikt om op te pakken. Wijkbewoners 
die meer informatie wensen kunnen de website 
raadplegen: www.buurtbemiddelingvenlo.nl of 
zich melden bij de wijkagent, woningcorporaties of 
direct bij buurtbemiddeling via 077-3558840 of via  
buurtbemiddelingvenlo@gmail.com 

Bespreking verslag van:  Bewoners doen hun 
woordje van 18 maart 2014 
Bewoners geven aan dat er in het centrum nog 
niets veranderd is wat betreft de parkeerproblemen 
en de verdere verkeerssituatie. Wanneer gaat er nu 

         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. Ant-
wooden komen zo mogelijk meteen of kan men later terugvinden in de wijk-
krant 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!

eindelijk iets gebeuren? Bewoners voelen zich niet 
gehoord! Actie Pieter: Buurtpreventie wordt op de 
foutparkeerders afgestuurd en handhaving wordt 
ingeschakeld.

NIEuWE zaKEN DIE IN DE WIJK lEVEN 

✮De autorijschool aan de Gasthuisstraat gaat 
verhuizen naar de Sint Martinusstraat. Bewoners 
voorzien hier de nodige problemen wat betreft het 
parkeren.

✮Op de kruising Gasthuisstraat/Betouwstraat 
wordt een paaltje gemist om de veiligheid te vergroten 
op de genoemde kruising.  Actie: Barry geeft dit aan de 
verkeersdeskundige van de gemeente Venlo door en 
vraagt wat de mogelijkheden zijn. 

✮Wanneer gaat het speeltuintje aan de Paul 
Guillaumestraat open? De voorgenomen opening 
van 25 april gaat niet gehaald worden. De gemeente 
heeft recentelijk archeologisch onderzoek gedaan, 
waarbij veel zand met puin en afval aan de oppervlakte 
is gekomen. Veiligheid voor de kinderen staat voorop, 
dus het zand zal eerst afgegraven moeten worden. 
Even afwachten dus. 

✮In de Breuken wordt nog steeds overlast van 
jeugd ervaren. Actie: Pieter geeft de vernielingen door 
en Herman gaat in gesprek in de buurt.

✮Het asfalt op verschillende plaatsen op 
de Venloseweg en rond de kruising op de 
Kaldenkerkerweg verkeert in erg slechte staat. De 
situatie is bekend. Actie Bewoner kan dit melden bij 
het servicepunt van de gemeente Venlo.

✮Wanneer wordt de kruising Gasthuisstraat/
Grotestraat geopend? Momenteel wordt nagedacht 
hoe de kruising eruit moet gaan zien. Komen de 
verkeerslichten terug? Hoe gaat de verkeersstroom 
lopen? Dit is nog in onderzoek, vandaar dat dit 
allemaal lang gaat duren.

✮De bewoners van de Hoogstraat zijn intussen 
door de gemeente op de hoogte gebracht over de 
paaltjes die terplekke blijven staan. Niet alle bewoners 
zijn het eens met deze situatie. 

✮De Muntstraat is prachtig geworden met 
een aantal plantenbakken die daar recent zijn 
opgehangen. Ook op de Bongerdstraat zijn mooie 
geveltuintjes aangelegd. Een bewoner vraagt of het 
mogelijk is om dit ook in eigen straat te regelen. Ja! 
Via het SAM-fonds kan dit worden aangevraagd. Meer 
informatie op www.venlo.nl 
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 INForMatIEMarKt 
stoP FIEtsDIEFstal oP statIoN tEGElEN 

Maaslijn campagne ‘aaNPaK Fietsdiefstal’ 
De informatiemarkten ‘AANPAK Fietsdiefstal’ zijn een initiatief van het Platform sociale veiligheid Maaslijn. 
Dit platform is in 2012 opgericht ter verbetering van de sociale veiligheid op en aan de Maaslijn. Aan het 
platform nemen onder andere deel: de provincie Limburg, alle gemeenten met een station aan de Maaslijn, 
Politie, foto’s Veolia Transport Limburg, NS Stations en ProRail. 

Veel fietsdiefstallen in stationsgebieden Maaslijn
Fietsdiefstal is het meest voorkomende incident in de stationsgebieden langs de Maaslijn. Jaarlijks worden 
hier meer dan 800 fietsen en bromfietsen gestolen. Dat is de reden dat er in alle stationsgebieden aan de 
Maaslijn informatiemarkten Aanpak Fietsdiefstal worden georganiseerd. 
Op woensdag 21 mei was station Tegelen aan de beurt. Vorige maand vond er al een informatiemarkt plaats 
op station Venlo en vorig jaar op station Blerick. Het resultaat van eerdere actie’s op de Maaslijn zijn dat er 

in 2013 846 aangiftes zijn gedaan van fiets- diefstal. Dat zijn er 420 minder dan in 2012. Toen werden 1266 
aangiftes gedaan. En dat er intussen 63 fietsen zijn terug gevonden. 

Informatie markt tegelen
De informatie markt werd geopend door wethouder Jos Teeuwen, die in zijn toespraak nogmaals 
attendeerde op het belang van deze markt, en van de samenwerking tussen alle partijen. En ook dat het terug 
dringen van fietsdiefstal niet allen een zaak is van genoemde partijen, maar ook van de fietseigenaar zelf. In 
het centrum en op de perrons werd geflyerd en fietsers en treinreizigers werden aangesproken om naar de 
informatiemarkt te gaan om hun fiets te laten graveren. 
Het preventieteam heeft alle fietsen in de fietsenstallingen en directe omgeving gescand en de hele middag 
fietsen gegraveerd. Tot het einde toe kwamen er mensen langs om hun fiets te laten controleren. Alleen rond 
vier uur was er even een rustig moment.
Net zoals bij station Reuver, trok de zogenaamde helingfiets ‘veel bekijks. De Gazelle fiets (ter waarde van 
minstens € 800,-) die zogenaamd te koop stond voor € 75,- leverde veel discussie op, vooral met groepen 
jongeren.
Meteen in het eerste fietsrek werd een gestolen fiets uit 2009 aangetroffen. Er werd een steekproef gehouden 
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zoNDEr HElEr GEEN stElEr!

in de stalling, waaruit bleek dat van 100 fietsen er slechts 11 deugdelijke sloten hadden. 
De Boa’s van Veolia waren goed vertegenwoordigd. Ze waardeerden de aanwezigheid van de politie, die ook 
een paar keer assistentie moest verlenen. In de laatste minuut van de markt werd er nog een beroep op de politie 
gedaan en een proces-verbaal uitgeschreven. Na een paar uur werd duidelijk dat reizigers via de gebruikelijke 
tamtam massaal op de hoogte waren van de toegangs- en uitgangscontrole van Veolia. 
Er werden plotseling veel kaartjes getoond.            
                                 
resultaat van de actie in tegelen
Er zijn 115 fietsen gescand, daarvan bleken er 4 gestolen te zijn en er zijn 43 fietsen gegraveerd. Er zijn 100 
fietsen in de stallingen gecontroleerd op het wel/niet hebben van een deugdelijke sloten. Slechts 11 fietsen 
bleken die te hebben, er zijn 12 uitstel van betalingen uitgeschreven, er is 1 proces verbaal uitgeschreven en  
er werd iemand op heterdaad betrapt bij het (mogelijk) stelen van een fiets. Na een korte achtervolging van de 
politie kon de man worden opgepakt. De man is nog dezelfde middag voorgeleid voor de officier van justitie;  
er zijn 4 verdachte fietsen aangetroffen in de stalling en naar aanleiding daarvan start de politie een onderzoek 
naar het witwassen van fietsen door een fietshandelaar in de regio; er zijn afspraken gemaakt met de plaatselijke 
frituur over het doen van meldingen bij vandalisme en andere onraad.

                                             

Meewerkende partijen
Gemeente Venlo / Politie / Boa’s van  Veolia / Preventieteam Landelijk Centrum Fietsdiefstal
Toezichthouders Maaslijn van EyeWatch Security / Bureau Delfíni                                                                  

Hoe voorkom je fietsdiefstal?
Zet uw fiets in de rekken. fietsen buiten de rekken worden vaak als eerste meegenomen.
Gebruik tenminste twee sloten: een vast ringslot en een ketting of kabelslot.
Bevestig uw fiets met ketting- of kabelslot aan de stalling.
Noteer uw frame nummer, merk, type, kleur, soort remmen en versnellingen en eventuele accessoires. Of maak 
een foto van uw fiets en het framenummer. Doe altijd aangifte  in geval van diefstal. Koop geen gestolen fiets. U 
bent even strafbaar als de verkoper.
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VrIJWIllIGErsCoaCHEs HElPEN JE oP WEG
De Vrijwilligerscentrale Venlo  heeft op 20 mei de eerste 9 vrijwilligerscoaches gefeliciteerd met het 
afronden van een training. De Vrijwilligerscoaches gaan aan de slag om mensen op weg te helpen die 
nieuw zijn in het vrijwilligerswerk.  Vrijwilliger-zijn gaat niet bij iedereen vanzelf; een vrijwilligerscoach 
kan nieuwelingen op weg helpen in vrijwilligersland.

Bij medewerkers van Vrijwilligerscentrale Venlo en in Stadsdeelteams van Stichting Wel.kom komen regelmatig 
vragen binnen van mensen die vrijwilligerswerk willen doen. Voor een deel zijn zij direct inzetbaar bij 
organisaties, samenwerkingsverbanden of initiatieven in de buurt.  
Voor een deel van deze kandidaat-vrijwilligers geldt dat ze niet meteen aan de slag kan bij een activiteit. Het 
betreft dan mensen die door hun persoonlijke situatie kennis en vaardigheden missen op het gebied van taal, 
cultuur, zelfstandigheid en samenwerken.
Ze willen wel actief worden, maar kunnen nog niet zelfstandig aan de slag, ze hebben behoefte aan begeleiding 
en ondersteuning om in de vorm van vrijwilligerswerk ergens mee te kunnen draaien.
Op veel plaatsen waar vrijwilligerswerk aan de orde van de dag is, kan die extra tijd en aandacht voor de 
ondersteuning en begeleiding van deze vrijwilligers helpen om de inzet voor alle betrokkenen goed te laten 
verlopen.

Hoe en wat
Ervaren vrijwilligers volgen een training die hen 
uitrust om nieuwe vrijwilligers te kunnen 
coachen; 
Hiervoor werft VCVenlo bij allerlei partners. De 
Vrijwilligerscoaches kunnen na de training bij hun 
eigen organisatie of elders in de buurt gekoppeld 
worden aan “leerling-vrijwilligers”
Kandidaten (leerling-vrijwillligers) kunnen door 
organisaties verwezen worden of zich op eigen 
initiatief melden.

Wie komt in aanmerking voor een 
VrijwilligersCoach-traject?

Mensen die zelf gemotiveerd zijn om ook mee te 
doen, om vrijwilliger te worden.
Mensen met een basisniveau van de Nederlandse taal en leefsituatie waar de omstandigheden stabiel zijn. 
Mensen voor wie de noodzakelijke tijdsinvestering geen probleem is. (minimaal 1 á 2 dagdelen per week) Vindt 
u het moeilijk om afspraken te maken? Vindt u het lastig om aan te sluiten bij een activiteit waar u niemand kent?  
Als u uw talent en tijd wil inzetten na een periode van verkenning en ontwikkeling kunt u informeren of u in 
aanmerking komt voor een VrijwilligersCoachingstraject.

Meer informatie: T  077-3266602  of via ons mail adres vcv@welkom.nu
Helma van der Leeuw en Toos van Wijlick
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VErsJláaG tEGElsE DEClaMatIEWEDsJtrIéD 
VElDEKE 2014

op vriedig 18 april 2014 vông de finale plaats van de tegelse declamatiewedsjtriéd van Veldeke, in ’t zaelke 
in tegele. op gôjje vriedig dus. En waoröm det gôjje vriedig hét, woort ôs daen aovend al flot dudelik!

Tegele bars van ’t talent in alle laeftiéde. Maar leefs 32 kinger hadde zich vasgebete in ’t versje van eur keuze en 
presenteerde det aan ’t publiek asof ze det al jaore doon. Vur vuël kinger is det ouch éch zoë want versjillende 
sjnuutjes ware ôs al bekend. Weej hebbe wir genaote van ‘t begin wies ‘t eind. Theo Hamakers presenteerde d’n 
aovend nao ’t äöpeningswäördje van veurzitter Henk Buskes. Theo makde met idder kink ’n präötje en zörgde 
det de microfoon op gôjje huëgte sjting: van hiel liëg, toet hiel hoëg, en alles wat dao tössenin zit. De thema’s 
van de versjes varieerde van lekker knôddele met water toet sjtiekem rouke…. vur elk wat wils. Complimente 
dus aan de sjriévers Franc van Baar, Herman Bors, Susan Janssen, Annelies Holtman, Leonie van Hulten, Leo 
de Ronde en Truus Verbong die ouch dit jaor wir de kinger hebbe geprikkeld met ’n versje wat eur aansjprook. 
Ouch volgend jaor zal de Tegelse werkgroep wir zien uuterste bés doon, öm ’t Tegels dialek laevetig te haje en 
kent ge wir op ’n niej aanbod van versjes raekene. 
De jury besjting dit jaor óet 3 minse van de wiékraod De Noordkern, te weite de hiëre Ger Hensen, Huub Smit en 
Barry Huskes. Ouch zeej gove aan det ’t niveau hoëg loog en det jurere gen gemekkelik klusje is. Toch is eur det 
good gelök en woorte aan ’t eind van d’n aovend de volgende winnaers bekend gemak:

Óngerbouw:
1.  Jasmijn Heiligers met Waterwerke van Leonie 
 van Hulten
2.  Cas Rijvers met Hiel gezônk van Leonie van   
 Hulten
3.  Sadé Tuithof met Waterwerke van Leonie van   
 Hulten
 
Middebouw:
1.  Zoë Kuijpers met Sjoëlkrank van Herman Bors
2.  Soleil Thönissen met Waas ich maar altiëd baby  
 gebleve van Herman Bors
3.  Bram Nellen met Raegenlaarze van Leonie van  
 Hulten 
 
Baovebouw:
1.  Prescilla Reutelingsperger met Sjtiekem van Leo  
 de Ronde
2.  Dawn Geraads met Sjtiekem van Leo de Ronde
3.  Mila Thönissen met Lekker laeze van Susan   
 Janssen

limburgse Finale
De nummers 1 van iddere categorie hebbe vur Tegele 
mètgedaon aan de Limburgse finale op 17 mei in Dok 
6 te Panningen. Info: www.veldeke-krink-venlo.nl 

De prijswinnaars van deze wedstrijd.

De jury die names wiékraod De Noordkern de 
deilnimmers beoordeilden.



WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaargang  11  ■  n r.  2  ■  j u l i  2014
14

BlIK 
oP DE
WIJK

BlIK 
oP DE
WIJK



WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaargang  11  ■  n r.  2  ■  j u l i  2014
15

BlIK 
oP DE
WIJK

BlIK 
oP DE
WIJK



C O L O F O N

Wijkraad de Noordkern:
Oplage 5700 stuks

Jaargang nr.11, uitgave 2,  juni 2014
Informatie:

Wijkraad de Noordkern
p/a Kerkstraat 154

5931 NN Tegelen
Tel. 077-7850143

E-mail: wijkraad.de.noordkern@hotmail.com
Website:  www.denoordkern.nl

Voorzitter: 
Dhr.Ger Hensen

Secretaris: 
Dhr.Barry Huskes

Penningmeester: 
Mevr.Jeanne Decker

Notulist: 
Mevr.Nadia Belrhiti

Webbeheerder:
 Dhr.Huub Peeters

Wijkkrant:
Dhr.Ger Hensen

Dhr.Barry Huskes
Dhr.Eef Peeters

Dhr.Huub Peeters

Verkeer:
 Dhr.Eed Heuvelmans

Woonomgeving:
Dhr.Eed Heuvelmans

Dhr.Wim van Horck

Groenvoorziening:
Dhr.Pierre Wilms

Buurtsportspelen:
Dhr. Jos Pelzer
Dhr. Huub Smit

Dhr. Ge Verstegen

Centrumplan:
Dhr. Jos Pelzer
Dhr. Huub Smit

Kerstactiviteiten: 
 Dhr. Jos Pelzer

Dhr. Ge Verstegen
Dhr.Pierre Wilms

Contact Antares:
Dhr. Huub Smit

Huis van de Wijk
Mevr. Mariëlle Wilms

Overige leden:
Dhr.Jan Verdonk

Stadsdeelmanager: 
Dhr. Pieter van de Rijdt

Gebiedsmentor Tegelen: 
Dhr. Wiel Belemans 

Bewonersondersteuner Wel.Kom: 
Dhr. Herman vd Eertwegh

Mail: h.vandeneertwegh@welkom.nu 

Drukwerk: 
Drukkerij Vijgenboom

Belangrijke contacten in de wijk:
Op onze openbare vergaderingen merken wij dat veel wijkbewoners 
de weg niet weten naar de verschillende instanties in de wijk die hulp 
kunnen bieden. Daarom zetten wij hieronder een aantal handige 
contacten voor u op een rijtje met het bijbehorende telefoonnummer.
•	 Secretariaat	wijkraad	De	Noordkern		077-7850143
•	 Buurtbemiddeling	Venlo		077-3558840
•	 Meldpunt	Gemeente	Venlo	14077
•	 Jongerenwerkers	Gemeente	Venlo		06-52562844/		
      06-52562823 / 06-52562858
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DE NoorDKErN
tEGElEN
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