
Vijverhof

11

Pleinfeest

8

Pleinfeest

7

Bewoners-
ondersteuners

6

Martinushof

14

Het zit er weer op, de zomervakantie. Het is weer tijd 
om aan de slag te gaan in onze wijk. Ook de redactie 
heeft in de tussentijd niet stil gezeten en geprobeerd 
weer een leesbare krant voor u te schrijven, met 
nieuws uit onze wijk. 

Nu ik dit schrijf hoor ik dat de Passiespelen ongeveer 
40.00 bezoekers heeft getrokken. Naar mijn mening 
toch een mooi resultaat waar we trots op mogen zijn. 
Het was in elk geval een geweldig schouwspel!  

Net voor de bouwvak werden we verrast met de 
kaalslag rondom het voormalige Martinushof.  Hoezo 
MartinusHOF? Maar het komt weer goed, is ons 
verteld. 

Verder is tijdens de vakantieperiode natuurlijk door 
aannemers en gemeente weinig aan het openbare 
gedeelte gedaan. Maar er staat weer van alles op de 
rol bijvoorbeeld het renoveren van een gedeelte van 
de Gasthuisstraat vanaf Grotestraat. 

We hebben een paar nieuwe bewonersondersteuners 
in onze wijk, die wij veel succes wensen! We houden 
u op de hoogte over de voortgang van de bouw van 
de Vijverhofschool en de plannen voor de nieuwe 
Moskee. Zie hiervoor de artikelen in deze krant. 

Op zaterdag 5 september werd er een mooi pleinfeest 
georganiseerd bij de Nieuwe Munt. Het weer zat niet 
helemaal mee, maar het was super gezellig. Pluimpje 
aan alle vrijwilligers! 

Ik wens u heel veel leesplezier toe.

Ger Hensen, 
Voorzitter
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VerGaderInG 1 september 2015

bespreking verslag van: bewoners doen hun 
woordje van 23 juni 2015. 

Geen bijzonderheden.

nIeuWe zaKen dIe In de WIJK leVen 

✮ Het groen op de Goselingstraat wordt niet 
voldoende gesnoeid. 

Actie: Bewoner zal dit melden aan het servicepunt.

✮ Bewoners rondom de oude Crossbaan de 
Zilverplak zijn bezorgd over de toestand van de 
plak. Deze is onveilig en heeft geen uitstraling. De 
bewoners hebben een werkgroep samengesteld, zij 
zijn benieuwd wat de mogelijkheden zijn.

De Plakpunters (fietscrossclub) zijn in contact met de 
gemeente over de sloop/herinrichting van het terrein. 
De Plakpunters willen hun medewerking verlenen om 
in samenwerking met de gemeente en bewoners het 
terrein in ieder geval veilig te maken. 

Actie: de bewonersondersteuner zal met de 
bewoners en de Plakpunters in gesprek gaan over de 
aanpak en de herinrichting om meer animo te creëren 
onder de bewoners

✮ Aan de hondenuitlaatplek bij de Bosserhofweg 
wordt een prullenbak gemist. 

Actie: P. van de Rijdt koppelt dit terug.

✮ ‘s Avonds en ‘s nachts is er geluidsoverlast 
van de jongeren die zich samenvoegen op het 
parkeerterrein bij de McDonalds. 
De gemeente heeft afspraken met McDonalds over 
het gebruik van het terrein. 

Actie: Bij overlast gaan bewoners dit melden bij 
McDonalds.

✮ Het pad (verlengde Oude Marktstraat) tussen 
de Grotestraat en Oude Markt groeit langzamerhand 
dicht. 

Actie: Bewoner zal dit melden aan het servicepunt.

VerGaderInG 23 JunI 2015

bespreking verslag van: bewoners doen hun 
woordje van 14 april 2015. 

Geen bijzonderheden.

nIeuWe zaKen dIe In de WIJK leVen 

✮ Het voetpad Broeklaan – Wilderbeekstraat/
Lingsweg is lastig begaanbaar door het vele groen 
wat daar groeit. Hier mag gesnoeid worden. 

Actie: Bewoner van het pand wordt benaderd door 
aanwezige bewoner.

✮  Het groen aan de Zilverplak wordt niet 
consequent en fatsoenlijk bijgehouden. In het 
verleden zijn er afspraken gemaakt met de 
Gemeente betreffende het snoeiwerk, deze zijn niet 
nagekomen. 

Actie: P. van de Rijdt koppelt dit terug met de 
groenvoorziening.

✮  De bewoners van de Beijtelstraat hebben 
een bijdrage gevraagd aan het SAM-fonds voor 
bloembakken en groen. Het SAM-fonds verleent 
hierbij financiële medewerking.

✮ Compliment aan Antares voor onderhoud van 
tuintjes aan de Ariënsstraat.

✮ In de wijk Nieuwe Munt wordt vaker een hond 
uitgelaten. Dit hoort hier niet. Hier zijn speciale 
hondenpaden voor. Kan de hondenbezitter 
aangesproken worden? Bewoners kunnen de 
gemeente bellen met klachten.

Helaas is dit een mentaliteitsprobleem van onze 
eigen bewoners. 

Actie: P. van de Rijdt zal dit aangeven bij de BOA.

✮ Aan de Ariënsstraat staan grote Eikenbomen. 
De bewoners hebben overlast van de bomen. Dit 
is in het verleden al aangegeven bij de Gemeente. 
In 2013 is dit al eens opgepakt door de Gemeente. 
Echter de bewoners hebben nog steeds overlast van 
de bomen. De weg, het looppad en zelfs de riolering 
worden aangetast door de bomen. 

Actie: Bewoner heeft contact met de Gemeente en 
zal dit na reactie terugkoppelen naar de wijkraad.

✮ Er is overlast van fietsers op de Kerkstraat. 
Dit probleem is bekend bij de Politie. Dit is 
erg lastig te handhaven. Helaas is ook dit een 
mentaliteitsprobleem van onze eigen wijkbewoners.

✮ Op de hoek Beijtelstraat/Kerkstraat staan twee 
motors geparkeerd. Deze blokkeren de doorgang. 
Motors mogen niet op de stoep geparkeerd worden. 

Actie: Bewoner zal dit bespreekbaar maken met de 
eigenaren van de motors

     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

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

Bezoek ook onze website

www.denoordkern.nl
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✮ martinushof
Zoals u ongetwijfeld heeft gezien, heeft er een aantal 
weken geleden een kaalslag plaatsgevonden rondom 
het voormalige verpleeghuis Martinushof. Al het 
groen in de tuin en op het gazon is tot op de grond 
toe verwijderd. Ook de mooie bomenrij, die vroeger 
de toegang naar de hoofdingang vanuit de Kerkstraat 
sierde, is verdwenen. Op de begane grond zijn de 
meeste ingangen en ramen dichtgetimmerd, hetgeen 
een trieste aanblik biedt.  Jan Linders, de huidige 
eigenaar van het complex, laat ons desgevraagd het 
volgende weten: Op dit moment zijn we in gesprek 
met de gemeente Venlo over de mogelijkheden van 
herontwikkeling van de locatie. Er zijn plannen om 
ter plekke een mooi project te realiseren, maar kunnen daar momenteel nog niets over zeggen. Uiteindelijk 
zal Martinushof gesloopt gaan worden, maar dat zal nog enige tijd gaan duren. De reden dat het pand is 
dichtgetimmerd en het groen is weggehaald is omdat er enorme overlast is van vandalisme. Bijna dagelijks 
waren er alarmmeldingen, inbraak en vernieling. Dit is sinds kort een stuk verminderd.

✮ herinrichting beijtelstraat
Reeds enkele maanden zijn een aantal bewoners van de Beijtelstraat in gesprek met de gemeente en de wijkraad 
om het groen in de straat opnieuw in te richten. Tevens hebben de bewoners een verzoek ingediend bij het SAM-
fonds van de gemeente Venlo. Kort geleden werd bekend dat deze bijdrage door het SAM-fonds is toegekend. 
De bewoners gaan nu bepalen wat er met het geldbedrag gedaan gaat worden. In een volgende wijkkrant 
kunnen we u hopelijk laten zien hoe de plannen uitgevoerd zijn.

✮ oversteekplaats Kerkhoflaan
Al vele malen maakten enkele bewoners van de Beukenstraat en de Plataanstraat de wijkraad erop attent dat 
het zebrapad aan de Kerkhoflaan zeer onveilig was. Daarom werden er twee jaar geleden zogenaamde “Victor 
Veilig poppetjes” geplaatst. Zodoende was dit zebrapad beter zichtbaar en zou de veiligheid verbeterd worden. 
Echter, dit was zonder succes en het gevaar bleef. Enkele weken geleden is er ter hoogte van het zebrapad een 
wegversmalling aangelegd. Laten we hopen dat de veiligheid voor de voetgangers hierdoor echt verbetert! 

✮ de klok op de hoek spoorstraat/Grotestraat
Reeds lange tijd bestaat de wens om de klok op de hoek Spoorstraat/Grotestraat teruggeplaatst te krijgen. De 
wijkraad maakt zich hier, in samenwerking met de Heemkundige Kring Tegelen, sterk voor.

     
Berichten uit de wijk

 

de noordKern
teGelen

✮ Kruidentuin tegelen
Op het terrein van Chateau de Holtmühle bevindt 
zich de kruidentuin. Nadat deze ernstig in verval was 
geraakt hebben vrijwilligers twee jaar geleden de 
schop en snoeischaar opgepakt om alles weer in de 
oorspronkelijke staat te brengen. Onder deskundige 
leiding van Henk Kruizinga en Robert van Tilborgh 
werkt een enthousiaste groep van vrijwilligers 
iedere dag in de kruiden- en Engelse tuin. Een 
groep leerlingen van VSO de Velddijk heeft er het 
afgelopen jaar met veel succes stage gelopen. In de 
kruidentuin liggen bedden met diverse theekruiden en 
geneeskrachtige kruiden. De koks van het restaurant 
van Chateau de Holtmühle gebruiken de verse kruiden 
uit deze tuin voor hun gerechten, maar ook de eetbare bloemen en vruchten hebben hun weg naar de keuken 
gevonden. De tuinen zijn vrij toegankelijk en geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Op 
afspraak kunt U ook buiten deze tijden de tuin bezoeken. Voor meer informatie: kruidentuintegelen@outlook.
com, www.kruidentuintegelen.nl en op facebook: kruidentuintegelen.

buurtbus tegelen-op de heide-steyl
een groep enthousiaste bewoners is samen met een bewonersondersteuner van Wel.Kom, gestart 
met een werkgroep om te komen tot een buurtbus. 

De buurtbus maakt vervoer van “deur tot deur” mogelijk, binnen de eigen regio en van tijd tot tijd uitstapjes, 
tegen een geringe ritprijs, voor maximaal 8 personen per rit. Binnen de regio kunnen inwoners vooraf een 
rit reserveren met de buurtbus als zij bijvoorbeeld naar het Huis van de Wijk willen gaan, naar het station of 
ziekenhuis gebracht willen worden of gewoon ergens op bezoek willen gaan.

Voor wie is de buurtbus bedoeld? 
Voor ouderen, voor inwoners die minder mobiel zijn en voor inwoners die sociale beperkingen hebben. Wij 
zijn bijna klaar met de voorbereidingen en hopen begin 2016 van start te kunnen gaan. 

Maar.....om te bus te kunnen laten rijden hebben we chauffeurs en ritplanners nodig. Heeft u enkele uurtjes 
per week tijd om als vrijwilliger mee te helpen? 
Meld u aan of wilt u meer informatie: mail: ruud.plum@home.nl

zomerbloeiers
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pleInfeest 5 september 2015

ondanks het weer, dat  ons deze keer niet echt mee zat, hebben we er toch een gezellige middag van 
weten te maken. 

De foto’s op deze pagina’s laten bijna allemaal blije gezichten zien en daar doen we het uiteindelijk toch  voor. 
Het programma werd aan elkaar gepraat door DJ Brauny met op de accordeon de liedjes van Hay Huijs. 
Ook nieuw talent in Tegelen maakt zijn opwachting bij het feest, Melle, goochelaar in wording, presenteerde 
zijn kunne, misschien wel de nieuwe Hans Kazan. Dans-gardegroep van de Boereroad (meisjes van 13 tot 
16 jaar) gaven hun kunnen weg, op een te klein podium (een leer voor de volgende keer).  Ook de kleinere 
dansgroep (van 8 tot 12 jaar) hadden een te klein podium en dansten daarom maar op het plein, even goed 
een geweldig goede show van beide teams.

De belangstelling nam in de middag toe zoals op de foto’s te zien is.
Genieten deden ze wel allemaal aan de gezichten te zien.

Stef en Annelies brachten met hun zang vele mensen aan het neuriën en hardop mee zingen. Joekskoeer 
Toujours uit Reuver bracht de stemming helemaal naar een hoogtepunt met hun liederen. De Vijverhofschool, 
die volgend jaar hun intrek nemen in de in aanbouw zijnde school , liet zien wat er allemaal mogelijk is in hun 
school. Zij worden de nieuwe buren en zullen hun best doen om alles gladjes te laten verlopen.

Een nieuwe ster aan het Tegelse hemelrijk is misschien wel Rokke Billy. Met zijn leuke liedjes wist hij jong en 
oud te vermaken. Voor de jeugd was er ook gelegenheid om zich te laten schminken door kundige handen 
en ook sport en spel kwamen uitgebreid aan bod ,dat Jue de Boules niet alleen  een sport  is voor oudere 
bewijst de gemaakte foto.

Bijgaande  foto’s van deze middag zijn gemaakt door Judith Smit en welwillend ter beschikking gesteld.

Rest ons nog alle vrijwilligers en artiesten te bedanken voor deze gezellige, misschien wat natte middag.

beWonersondersteuners 
stellen zIch Voor

In mei 2015 is een nieuw team van bewonersondersteuning van start gegaan in de gemeente Venlo. In 
opdracht van de gemeente werken bewonersondersteuners van een drietal welzijnsorganisaties samen 
om inwoners te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van hun eigen initiatieven om buurt, wijk, 
dorp en stad gezelliger, schoner, leefbaarder en veiliger te maken. de noordkern heeft twee 
bewonersondersteuners. Via deze weg stellen zij zich graag aan u voor. 

Leuk om kennis te maken! Wij zijn Jacky Relouw en Maartje den Dekker, bewonersondersteuners voor het 
gebied van wijkraad De Noordkern. Wij ondersteunen inwoners van Tegelen bij het ontplooien en uitvoeren van 
initiatieven die de leefbaarheid van Tegelen vergroten. We denken dat inwoners van Tegelen goed zelf weten hoe 
hun wijk eruit zou moeten zien. We gaan dan ook graag met u in gesprek om te bekijken hoe we u daar het beste 
bij kunnen helpen.

Waar kunt u de bewonersondersteuners voor inschakelen?
Wilt u iets doen in uw buurt? Wilt u uw buurt veiliger of mooier maken? Wilt u een straatfeest organiseren, een 
speeltuintje opknappen of zwerfafval opruimen? Mist u een ontmoetingsplek in uw buurt of wilt u iets doen in uw 
buurthuis? Zoekt u sociale contacten of wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor een ander? Heeft u een goed idee 
maar weet u niet hoe u anderen daarbij kunt betrekken? Wilt u samen met buurtbewoners in gesprek over de 
toekomst van uw eigen buurt, wijk, of dorp? Dan kunnen wij mogelijk iets voor u betekenen.

contact met de bewonersondersteuners
Als u contact met ons wilt dan kunt u ons op maandag en donderdag vinden in Huis van de Wijk D’m Bongerd in 
Tegelen. Liever contact per telefoon of e-mail? Dan kan dit uiteraard ook. Jacky: j.relouw@synthese.nl / 077-201 
1312. Maartje: m.dendekker@welkom.nu / 06- 52 56 28 56. De koffie staat voor u klaar! 
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VerhuIsplannen Van mosKee elfath

Vanuit  de spoorstraat naar de breuken

Door middel van een brief aan de bewoners maakte de gemeente Venlo eind juli bekend, dat men in 
onderhandeling was met het moskeebestuur inzake de verkoop van het schoolgebouw aan De Breuken in 
Tegelen. Dit gebouw, waar momenteel VSO De Vijverhofschool zetelt,  zou als nieuwe huisvesting voor de 
Marokkaanse moskee gaan dienen. Begin  juni  is er reeds een informatieavond georganiseerd op initiatief van 
de gemeente Venlo waarin een toelichting en presentatie door het bestuur van de  moskee Stichting Elfath 
Tegelen  werd gegeven. De bijeenkomst werd  ingeleid door wethouder Teeuwen en Toon van de Ligt, 
beleidsmedewerker Vastgoed van de gemeente Venlo. 

Echter , deze informatieavond was onvoldoende voorbereid. Er werd aan de omwonenden nauwelijks informatie 
verstrekt. Dit leidde er toe dat de omwonenden nog over een groot aantal zaken zoals het inpassen in de 
omgeving, parkeerplaatsen en gebruik van de diverse lokalen, in het ongewisse bleven en de onrust onder 
buurtbewoners niet werd weggenomen. Hierop is aan de gemeente Venlo en het moskeebestuur het voorstel 
gedaan, om op korte termijn een nieuwe informatieavond te beleggen maar dan met relevante informatie met 
betrekking tot  de punten die hierboven al genoemd zijn. Dit voorstel werd omarmd door de gemeente, 
moskeebestuur en aanwezige omwonenden.
Daarna is het initiatief genomen om te komen tot een “Platform”, bestaande uit een afvaardiging vanuit 
buurtvereniging De Breuken, wijkraad De Noordkern, het moskeebestuur en Aissi Meziana, raadslid CDA, de 
gemeente Venlo en de wijkagent.  Op initiatief van het moskeebestuur is er een wijkbijeenkomst geweest op 22 
juli 2015. Voorafgaan de bijeenkomst  hebben de omwonenden de gelegenheid gehad de moskee aan de 
Spoorstraat te bezoeken waarna in het nieuwe moskeegebouw aan de Breuken 7 de bijeenkomst heeft plaats 
gevonden. De aanwezigen waren het volledig eens om gestructureerd, via het “platformoverleg” te komen tot 

bouw Vso Vijverhof/dichterbij schiet lekker op
De gecombineerde nieuwbouw van VSO Vijverhof 
en een woonzorgcomplex (wozoco) van Stichting 
Dichterbij schiet lekker op.
Nadat leerlingen van de school en toekomstige 
bewoners van het wozoco samen het feestelijke 
startsein hadden gegeven voor de bouw, kon eind 
juli de vlag in top op de bouwplaats op de hoek Van 
Wevelickhovenstraat/Lingsterhofweg. Bij die 
gelegenheid aan de vooravond van de 
bouwvakvakantie bedankte projectleider Rob 
Vrinzen de bouwvakkers voor hun inzet en 
overhandigde hen een prestentje. 
Nu de vakantie er weer op zit, is de bouw hervat. De 
bouwvakkers doen hun uiterste best om de klus 
volgens planning te klaren. Het streven is dat de 
school in de kerstvakantie naar de nieuwbouw 
verhuist. Het is de bedoeling dat de leerlingen van 
de school betrokken worden bij de zorg aan de 
bewoners van het woonzorgcomplex en dat zij 
verder onder meer een rol krijgen in het 
groenonderhoud van het gemeenschappelijke 
terrein.
Overigens kwam bij de grondwerkzaamheden voor 
de bouw een helm uit de Tweede Wereldoorlog naar 
boven. Die heeft voorlopig een plekje in de 
bouwkeet.

goede afspraken inzake het gebruik van het gebouw  aan De Breuken als gebedsruimte en mogelijk andere 
activiteiten. 
Dit heeft tot resultaat gehad dat het eerste platformoverleg op 8 september 2015 heeft plaats gevonden, waarbij Theo 
Leenen (woordvoerder van het platvorm) en John Decker voorzitter van de buurtvereniging, Ger Hensen (namens de 
wijkraad), Mohammed Aitrkia (namens het moskeebestuur), Aissi Meziana, wethouder Teeuwen, Danny Reijnen en 
Peter van de Rijdt (namens de gemeente Venlo) en wijkagent Michel Cremers aanwezig zijn geweest.

De belangrijkste punten vanuit de bespreking van 8 september zijn:

•	 Waarschijnlijk in januari 2016 wordt het moskeebestuur juridisch eigenaar van het gebouw  en dan zullen 
ook de eerste plannen gemaakt worden met betrekking tot verbouwing.

•	 De voorzitter van het moskeebestuur geeft aan dat hij wil bijdragen aan een constructieve samenwerking 
met alle leden in het platvorm en dat het moskeebestuur zich in alle opzichten transparant wil opstellen 
om eventuele opborrelende onrustgevoelens weg te nemen .

•	 Het platvorm komt op 19 januari 2016 samen voor een volgend overleg.
•	 De  aanvraag voor een eventuele bouw- of verbouwvergunning zal via het platvorm gecommuniceerd 

worden.
•	  Wijkbewoners kunnen met vragen en opmerkingen terecht bij de wijkraad.

Het vervolg hiervan zullen wij uiteraard in de volgende wijkkranten verslag doen. Heeft U nog vragen of suggesties, 
dan kunt  u ten alle tijden contact opnemen met de wijkraad, via wijkraad.de.noordkern@hotmail.com   
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Informatie & adviespunt d’m bongerd nu ook ’s avonds geopend
Inwoners van tegelen, belfeld en steyl kunnen met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen en zorg 
terecht bij de Informatie & adviespunten in de Glazenap op de heide en in d’m böngerd in tegelen-
centrum.

Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen u op weg, verwijzen u door naar de juiste instantie of schakelen de 
professionals van het Sociaal Wijkteam voor u in als dat nodig is. 

U kunt terecht voor informatie en advies over diverse zaken, zoals het invullen van formulieren bij kwijtschelding 
gemeentelijke belasting, betalingsregelingen, aanvragen van toeslagen en voorzieningen, zoals hulp in de 
huishouding, taxipasje, enz. Als u de Nederlandse taal niet goed beheerst, dan helpen de vrijwilligers u in 
contact te komen met organisaties en instanties. Heeft u klachten over bepaalde organisaties, dan helpen de 
vrijwilligers u een oplossing te vinden.

Het Informatie & Adviespunt informeert u ook over activiteiten die plaatsvinden in de wijk of waar u als 
vrijwilliger aan de slag kunt.

Het Informatie & Adviespunt in d’m Bongerd is vanaf 21 juli langer open, om een grotere groep inwoners de 
gelegenheid te bieden met hun vragen langs te komen bij de vrijwilligers van het Informatie & Adviespunt. Het 
punt is geopend op dinsdag van 13.00 – 19.00 uur.

Het Informatie & Adviespunt in De Glazenap is geopend op maandagmorgen van 9.00 – 12.00 uur.

De vrijwilligers van Informatie & Advies nodigen u van harte uit om langs te komen met uw vraag of probleem.

oktober
01-okt-15 14:30 - 16:30 Koersbal
07-okt-15 14:00 - 17:00 Filmmiddag
15-okt-15 14:30 - 16:30 Koersbal
15-okt-15 20:00 tot ? HKT lezing over Jacques Bongaerds
16-okt-15 17:00 - 17:45 Heilige mis
21-okt-15 14:00 - 16:00 TZBO
28-okt-15 14:00 - 17:00 Kienen
31-okt-15 13:00 - 16:30 Repair café

“Op de koffie bij…” is een terugkerende rubriek waarin een bezoek(st)er van de inloopactiviteit bij d’m 
Bongerd aan het woord komt en over haar/zijn ervaringen vertelt. Deze keer Oda, een vrijwilligster van 
de open inloop.

activiteiten
december
01-dec-15 20:00 tot ? KVG lezing
02-dec-15 14:00 - 17:00 Filmmiddag
03-dec-15 14:30 - 16:30 Koersbal
12-dec-15 13:00 - 16:30 Repair café
16-dec-15 14:00 - 16:00 TZBO
17-dec-15 14:30 - 16:30 Koersbal
18-dec-15 17:00 - 19:00 Heilige mis
19-dec-15 11:00 - 17:00 Kerstmarkt
30-dec-15 14:00 - 17:00 Kienen

november
04-nov-15 14:00 - 17:00 Filmmiddag
05-nov-15 14:30 - 16:30 Koersbal
10-nov-15 20:00 tot ? HKT lezing
17-nov-15 20:00 tot ? KVG lezing
18-nov-15 14:00 - 16:00 TZBO
19-nov-15 14:30 - 16:30 Koersbal
20-nov-15 17:00 - 17:45 Heilige mis
25-nov-15 14:00 - 17:00 Kienen
28-nov-15 13:00 - 16:30 Repair café

Info & advies
elke dinsdag van 13:00 - 19:00 uur

ouderen gymnastiek
elke maandag van 9:30 - 10:30 uur

Kerstmarkt
Op zaterdag 19 december houden wij op Huis van de 
Wijk de Bongerd een kerstmarkt waarbij in verschillende 
kraampjes van alles te bezichtigen en te kopen is. 
Verder is er koffie met iets lekkers in een sfeervol  
versierde omgeving.

de inloop-activiteiten
Op maandag, dinsdag, donderdag de hele dag en vrijdagmiddag komen 
in Huis van de Wijk  d’m Bóngerd veel mensen bij elkaar die behoefte 
hebben aan gezellig contact met anderen uit de wijk. Oude en nieuwe 
bekenden ontmoeten elkaar onder het genot van een lekker kopje koffie 
of thee.

Er komen dames speciaal voor het breien en haken van allerlei leuke 
spulletjes zoals knuffels en sjaals. Ook om breien of haken te leren kun 
je bij verschillende bezoekers en vrijwilligers terecht  tijdens de inloop 
activiteiten.

Elke dag zijn er mensen die samen een kaartje leggen, we zijn nog op 
zoek naar mensen die kunnen rikken.  Andere spellen zoals rummicub, 
mens erger je niet  enz. worden naar behoefte ook gespeeld. Iemand 

komt binnen en kan zelf aangeven welk idee hij/zij heeft en welke activiteit hij/zij die dag wil doen. Materiaal is 
aanwezig voor de verschillende activiteiten maar mag ook van thuis meegenomen worden. Er zijn mogelijkheden 
om te schilderen, knutselen, kaarten maken en ga zo maar door.

Op dinsdag en vrijdagmiddag worden er koekjes gebakken door vrijwilligers, daar mag iedereen aan meehelpen, 
helpen opeten is zeker geen probleem want ze zijn elke keer erg lekker.

Hebt u ook behoefte aan een gezellige invulling van de dag en vind u het leuk om andere mensen te ontmoeten 
of om een activiteit te doen dan bent u van harte welkom op d’m  Bóngerd.

Verder nodigen wij u uit om ideeën aan te dragen om zelf en/ of samen met ons een activiteit te organiseren.Bent 
u op zoek naar een fijne plek om vrijwilligerswerk te doen dan kunt u altijd contact opnemen met ons.  We hebben 
een open plek  in de keuken als hulpkok op dinsdag en vrijdag en bij de schoonmaak op donderdag.  En verder 
staat voor alle geinteresseerden onze deur open.

Neem contact op met de Bongerd 077-851 02 12 en vraag naar Anke Daniels.
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sJenG de Wandelaer
beste mensen, als ik dit schrijf begint de nazomer en kunnen 
we terugkijken op een mooie zomer. zoals zoveel mensen ben 
ook ik dit jaar weer eens op vakantie geweest. en in andere 
landen heb je niet alleen andere zeden en gewoonte, maar ook 
andere mensen en gebruiken.

Een van de dingen die dan opvallen is de manier waarop men in het 
buitenland omgaat met  de leefomgeving.
Ik weet niet of het u ook wel eens is opgevallen hoe schoon het 
daar op sommige plaatsen is. Zwerfafval is daar volgens mij een 
onbekend  fenomeen.

Als je dan na een tijd weer terug bent in je eigen plaats, valt het des te meer op hoe nonchalant wij hier  met 
onze woonomgeving omgaan en hoeveel  zwerfvuil er ligt. Ga maar eens kijken bij de ingang van het 
voormalige verzorgingshuis Martinushof, nu daar ( te )veel bomen en struiken zijn gerooid, weet je niet wat je 
ziet! Schijnbaar is het hier de gewoonte, dat wat je aan restverpakking hebt, maar  ter plekke achterlaat.
De ANWB had vroeger borden in de natuur geplaatst met de tekst: "Laat niet, na het aangenaam verpozen, de 
eigenaar  de schillen en de dozen."
Misschien moeten we maar weer eens zo’n  ludieke spreuk verzinnen en deze dan op social-media plaatsen, 
want dit leest natuurlijk iedereen tegenwoordig.

Met vriendelijke wandelgroet,
Sjeng de Wandelaer

als je voor martinushof staat en je kijkt eens naar links en rechts, dan ziet het uit of als er een orkaan is 
langs geraasd! het lijkt of op elk moment de sloopmachines de hoek om komen om martinushof met de 
grond gelijk te maken. 

Misschien kijk je dan naar het mozaïek op de grote 
gevel en denk je, wat zal daarmee gebeuren? Nou het 
lot van  dat kunst werk ligt in de handen van Stichting 
Mozaïek Martinushof. Al sedert enkele jaren is het 
bestuur van deze stichting bezig met het veiligstellen 
van het kunstwerk en te onderzoeken of er een goede 
plek in Tegelen  is waar het kunstwerk teruggeplaatst 
kan worden in de toekomst.  Het eventueel slopen van 
Martinushof gebeurt overigens in nauw overleg met 
Jan Linders Vastgoed
Toen bekend werd dat Martinushof aangekocht was 
door Jan Linders Vastgoed zijn er al gesprekken 
geweest van het dagelijks bestuur van Stichting 
Mozaïek Martinushof en Jan Linders Vastgoed. Ook 
de gemeente Venlo heeft hieraan deelgenomen, in de 

persoon van wethouder Teeuwen. Daarbij heeft de wethouder  verzekerd dat bij de nieuwe invulling nadrukkelijk 
rekening wordt gehouden met mogelijke herplaatsing van het mozaïek.        
Middels onze wijkkrant blijven we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in deze. 

behoud mozaïeK martInushof

bloedbank Venlo/tegelen naar bongerdstraat
Komt u ook bloed geven in de nieuwe bloedbank?

De bloedbank is verhuisd naar Bongerdstraat 41A. 
Het is een mooi nieuw pand met doorkijkjes en 
veel daglicht waar wij onze 3813 bloeddonors en 
428 plasmadonors uit de omgeving graag 
ontvangen.

Donors kunnen bloed geven op maandag en 
woensdag van 08:00 - 11:00 uur en van 17:00 - 
20:00 uur en donderdag van 17:00 - 20:00 uur. 
Pieter Teeuwen, teamleider, is trots op de nieuwe 
locatie: “De plek in het ziekenhuis in Venlo 
mochten we niet behouden, maar ik ben erg blij 
met deze nieuwe locatie. De foto van het stadhuis 
op de muur maakt het echt eigen. We werken er 
met veel plezier.”
 
Bloed is van levensbelang. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen. Voor verkeersslachtoffers 
bijvoorbeeld. Of voor mensen met leukemie, hemofilie of ernstige brandwonden. Jaarlijks worden zo'n 20.000 
mensen gered dankzij donorbloed . Wie donor wil worden, kan zich aanmelden op www.ikgeefbloed.nl
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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 tel.14077
•	 Meer informatie van de Gemeente: venlo.nl
•	 Jongerenwerkers Gemeente Venlo 06-52562844/ 
•	 06-52562823 / 06-52562858
•	 Wijkagent De Noordkern 0900-8844
•	 Alarmnummer 112
•	 Centrale huisartsenpost Venlo 0900-8818
•	 Huis van de Wijk d’m Bongerd 077- 8510212
•	 Politie (geen spoed)  0900-8844
•	 Buurtpreventieteam  06-15250725
•	 Algemene Hulpdienst Tegelen-Steyl-Belfeld 06-49341479  

de noordKern
teGelen

openbare VerGaderInGen In 2015
dinsdag 13 oktober 
dinsdag 8 december 

Deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur in 
Grand-café “ut Zaelke” aan de Ariënsstraat

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

Wijkgerichte aanpak is een initiatief van de gemeente Venlo, ondersteund door de 
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