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De vakantie en de zomer liggen alweer achter ons. De 
zomer was qua weer niet zo geweldig, maar het was 
wel een echte Nederlandse zomer.
De wijkraadsleden hebben er allemaal weer zin in om 
problemen en suggesties in onze wijk te actualiseren 
en samen met u tot een oplossing te brengen. Zoals 
u ziet, is ook de redactie van uw wijkkrant weer aan 
de slag gegaan.  In een eerdere wijkkrant hebt u 
kunnen lezen dat er allerlei bezuinigen aan komen die 
ons vanuit gemeente worden opgelegd. Om er voor 
te zorgen dat de wijkkrant blijft voortbestaan, zijn wij 
genoodzaakt via advertenties het benodigde geld te 
verkrijgen (zie elders in deze krant). Graag willen wij 
doorgaan met het maken van deze goed gelezen 
wijkkrant.
Verder vindt u in deze wijkkrant een artikel over de 
sluiting van de Heilig Hartkerk met een unieke foto 
van de opening in 1932. De start van de nieuwbouw 
aan het Wilhelminaplein is begonnen. Dagelijks 
zijn hier wel kijklustige wijkbewoners te vinden om 
de voortgang nauwlettend in de gaten te houden. 
Een echtpaar in onze wijk was afgelopen maand 
65 jaar getrouwd. De “Buurt Sport Spelen” werd 
voor het vijfde jaar op rij een succes, mede dankzij 
de medewerking van velen. Onze wijk is weer een 
nieuwe hondenuitrenplaats  rijker. In de Drunselhof 
is deze, mede door de inzet van enkele bewoners, 
snel aangelegd. Onze wijk heeft er een kleine wijk bij 
gekregen, namelijk De Nieuwe Munt. Wist u al dat 
Tegelen weer een nieuwe musicalster rijker is? Ook 
hier leest u over in deze editie!

Ondanks alle sombere berichten over bezuinigingen 
van ons kabinet, gaan we toch verder om u zo goed 
mogelijk te informeren over het wel en wee in onze 
wijk. Heeft u opmerkingen? Heeft u zelf interesse om 
ons te komen versterken? Schroom dan niet en meld u 
aan bij ons secretariaat!

Veel leesplezier.
Ger Hensen, voorzitter
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De eerste bewoners van de huurwoningen in De 
Nieuwe Munt kregen reeds in het voorjaar de 
sleutel. Zij hadden hun huis al geruime tijd op orde, 
toen er in juni bijna 200 nieuwe wijkbewoners 
arriveerden. Dit waren vooral senioren die tot dan 
toe verzorging kregen in de verzorgingshuizen 
Martinushof en de Erkenkamp. Niet alleen de 
verhuizing van de bewoners had veel voeten in de 

aarde. Ook kregen bijna 500 medewerkers van De Zorggroep een nieuwe werkplek. 

Er zijn meerdere woningen en wooncomplexen in de wijk gebouwd. Bewoners met een lichamelijke 
beperking wonen  in een eigen appartement met zorg op maat. Bewoners met een geestelijke 
beperking wonen in een groepswoning, waarin ze allemaal een eigen slaapkamer en dus ook veel 
privacy hebben. De patiënten van de revalidatieafdeling verblijven in een apart gebouw met eigen 
slaapkamer boven de behandelafdelingen. 

De nieuwe bewoners zijn erg enthousiast. Ook de wijkraad is erg verheugd met de oplevering van De 
Nieuwe Munt. Langs deze weg willen we alle bewoners van harte feliciteren met hun nieuwe woning 
en welkom heten in onze wijk! 

In de wijkkrant van december zullen wij uitgebreid terugkomen op de feestelijke opening van De 
Nieuwe Munt, die plaatsgevonden heeft op 6 oktober.

BEWONERS VAN DE NIEUWE MUNT: 
WELKOM IN ONZE WIJK

De Nieuwe Munt is een feit! Deze nieuwe woonwijk, gelegen in een parkachtige 
omgeving, is uniek te noemen, omdat jong en oud, gezond en hulpbehoevend door 

elkaar wonen. Op donderdag 6 oktober jl. 
vond de officiële opening plaats en werd er 
gedronken op de nieuwe bewoners en hun 
toekomst.
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FIETSEN OP DE KERKSTRAAT
Geregeld krijgt de wijkraad berichten van 
bewoners en gebruikers van de Kerkstraat 
over het parkeren van fietsen in en rondom 
de winkelstraat. Vaak worden er fietsen 
gestald op plekken die niet bedoeld zijn 
om te parkeren. Hierdoor ontstaan er 
geregeld gevaarlijke situaties. Onze oudere 
wijkbewoners zijn daar helaas vaak de dupe 
van. 

Tevens loopt er over de gehele lengte van de 
Kerkstraat een blindenstrook. Deze is door 
visueel gehandicapten vaak niet te gebruiken, 
omdat er overal fietsen op gestald zijn. Ook 
dit levert gevaarlijke situaties op. We willen u 
er nog eens op wijzen om uw fiets op de juiste 
plekken te parkeren. 

Wij begrijpen dat er door de werkzaamheden 
op het Wilhelminaplein minder plekken zijn om 
uw fiets te stallen, maar vragen desondanks 
toch voor uw begrip.

ECHTPAAR IN ONZE WIJK 65 JAAR GETROUWD!
Op 20 september jl. vierden Frits en Nellie Verbong-
Jansen hun briljanten bruiloft! 
Een fantastisch mooie mijlpaal, want een echtpaar dat 65 jaar 
getrouwd is, is uniek te noemen. Zelfs koningin Beatrix had 
eraan gedacht en stuurde een kaartje naar de Bongerdstraat! 
Vandaar dat we er ook in onze wijkkrant aandacht aan willen 
besteden. Frits (89) en Nellie (87) zijn kort na de oorlog, op 
20 september 1946, in Tegelen getrouwd. Na hun huwelijk 
hebben ze een tijdje bij Nellie thuis ingewoond. Daarna 
hebben ze meer dan 50 jaar op de Acaciastraat gewoond. 
Daar, op nummer 11, werden hun 3 kinderen geboren. 
Sinds 2002 geniet het echtpaar van hun oude dag op de 
Bongerdflat. Samen met hun kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen hebben ze hun huwelijksfeest op 25 
september in huiselijke kring gevierd. De redactie van de 
wijkkrant wenst hun via deze weg nog vele gelukkige en 
gezonde jaren toe!
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De bewoners van de Bongerdflat genoten vanaf hun 
balkon van de vele spelende kinderen. De aanwezige 
kinderen konden geschminkt worden. Vele gezichtjes 
zagen er mooi en bontgekleurd uit. De aanwezige 
brandweer liet de kinderen met de brandslang blussen 
en uit een met rook gevulde tent konden de kinderen 
een pop redden! Tevens was de bibliobus aanwezig. Er 
werd met passie aan de kinderen voorgelezen. 

Kindervakantiewerk was ook van de partij met diverse 
spelen, waaronder sjoelen, de spannende spiraal, 
blikken gooien en ringen werpen. Er was een 
springkussen, een voetbalveld en een stormbaan. De 
kinderen mochten in een politieauto plaatsnemen en 
kregen bij de stand van Veilig Verkeer Nederland uitleg 
van de aanwezige vrijwilligers. Onder het genot van een 
plakje cake, koffie, thee of ranja konden de ouders, 
opa’s en oma’s en andere aanwezigen even bijkomen 
van alle indrukken en activiteiten. Een DJ zorgde voor 
passende muziek, die veel sfeer bracht.

Aan het einde van de middag was er een ballonnenwedstrijd waarbij ruim 100 gekleurde ballonnen 
tegelijk werden opgelaten. Iedereen heeft genoten van een prachtige dag! Bij deze willen we alle 
vrijwilligers hartelijk bedanken die voor een geslaagde middag hebben gezorgd. Tot volgend jaar bij 
de Buurt Sport Spelen!

Op 17 september jl. vond alweer voor de vijfde keer de “Buurt Sport Spelen” in onze wijk plaats. 
Het was een gezellige zaterdagmiddag op de Bongerdstraat!

BUURT SPORT SPELEN
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MOOI EN LELIJK

Deze keer geen groot gebouw, 
maar een bescheiden woonhuis. 
Dit in 1906 gebouwde huis 
staat in de Gasthuisstraat. 
Oorspronkelijk waren het twee 
huizen onder één kap! Als je 
goed naar de foto kijkt, zie je 
dat ook. Let maar eens op het 
raam rechts van de voordeur. De 
huidige bewoners die in 1995 

dit pand betrokken, hebben er alles aan gedaan om er een mooi en riant huis van te 
maken! Het metselwerk is opmerkelijk. De kleuren van het verfwerk in combinatie met het 
metselwerk zijn uitstekend gekozen en zeer smaakvol. Ga er eens langs en je ziet dat het 
er prachtig uitziet! Omdat de bewoners het meeste zelf hebben bedacht en uitgevoerd 
zijn ze terecht geweldig trots op dit huis.

In dit pand op de Venloseweg was vroeger banketbakker Leinders gevestigd. Het 
gebouw ligt al jaren leeg. Lege gebouwen zien er meestal triest uit en dat is ook hier 
het geval. De vensters en de deur zijn dichtgespijkerd en er is nog een beetje vergane 
glorie van de bakker  aanwezig. Er hangt een groot bord tegen de gevel dat er een 
appartementengebouw gepland is. Vijf appartementen zouden er moeten komen. Gezien 
de economische toestand, zal de realisering nog wel een tijdje op zich laten wachten.
Er zijn nog een heleboel van 
dergelijke wooneenheden te 
koop in Tegelen. We blijven 
voorlopig nog wel met lede 
ogen tegen dit pand aankijken. 
Overigens staan er jammer 
genoeg nog meer winkel- 
en zakenpanden leeg in het 
centrum van Tegelen. Dat vinden 
wij een  slechte zaak voor de 
uitstraling van het centrum!

MOOI

LELIJK
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                                                           VORDERINGEN A74

Beide rijrichtingen tijdelijk over nieuwe 

bocht A73

Tweede ligger van viaduct Ulingsheide

Uitzicht vanaf de nieuwe fietsbrug Egypte

Geluidsschermen langs A73 met op de 

achtergrond het nieuwe complex in aanbouw

Asfalteren rijbanen nabij Ulingsheide
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Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van OJBS het Maasveld werden maandag 5 
september op het Ovaal te Tegelen ruim 400 gekleurde ballonnen tegelijk de lucht in gelaten. 
Het was een fantastisch schouwspel!

Precies om 11.30 uur werden de ballonnen na het terug tellen van 20 naar 0 door de leerlingen 
de lucht in gelaten! Een prachtig en kleurrijk gezicht! Onder toeziend oog van vele ouders, 
buurtbewoners en opa’s en oma’s klommen de ballonnen naar grote hoogte in de richting van Venlo. 
De winnaar van de ballonnenwedstrijd mag met zijn of haar hele klas tijdens een speciale feestdag 
gebruik maken van een luchtkussenkasteel! Na afloop kregen de kinderen in de klas nog een kleine 
traktatie.

20 JARIG BESTAAN OJBS HET MAASVELD



WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaargang  8  ■  n r.  3  ■  ok tober  2011

8

Toen ik hoorde dat er een auditie kwam voor 
een musical, heb ik me daarvoor opgegeven. 
Een paar maanden later mocht ik auditie komen 
doen. Er waren drie rondes en daarna volgde een 
finale.

De eerste twee audities waren in een oefenruimte 
in Utrecht. De laatste auditie en de finale waren in 
het Beatrix Theater in Utrecht.
Bij de audities moest ik vaak heel lang wachten, 
maar uiteindelijk kwam ik aan de beurt met heel 
wat andere meisjes. Na de audities gingen ze de 
namen noemen van de meisjes die door waren 
naar de finale. Ze riepen mijn naam om, maar er 
was nog een Isabel dus ik wist niet zeker of ik 
door was. Dit zijn we daarna zo snel mogelijk na 

gaan vragen en gelukkig ging het over mij. Ik was 
door naar de finale.
De finale duurde heel erg lang. Daardoor was 
erhelaas geen tijd meer om te vertellen wie er in 
de musical mocht spelen.
En een paar weken later was ik op school en 
kwam de directeur mij uit de klas halen. Eerst 
dacht ik dat ik iets ergs had gedaan, maar 
gelukkig kwam hij zeggen dat ze hadden gemaild 
dat ik mee mocht doen aan “Zorro”.
Nu heb ik al heel wat voorstellingen gespeeld en 
ik vind het nog steeds heel erg leuk. Ik heb bij 
de repetities ook heel wat vrienden gemaakt die 
ook in de musical spelen. En natuurlijk heb ik ook 
heel veel gepraat met Lone van Roosendaal en 
Thom Hoffman en de andere acteurs.
Toen ik in Venlo speelde, was mijn klas komen 
kijken. Ze zeiden dat ze het heel erg leuk vonden! 
Ook zijn veel familieleden en vrienden komen 
kijken naar de voorstelling. Op 4 december is 
mijn laatste optreden. Maar eigenlijk hoop ik dat  
de musical “Zorro” nooit stopt.

MUSICALSTER UIT TEGELEN
Ik ben Isabel, ben 10 jaar en zit op de Sint Jozef school in Tegelen. Ik heb twee jaar op een 
musicalcursus in Venlo gezeten en nu speel ik in “Zorro”, de Musical van Joop van den Ende 
theaterproducties.

ISABEL DIAFERIA
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VERGADERING D.D.  28 JUNI 2011:

Bespreking verslag van:   Bewoners doen 
hun woordje….   17 mei  2011: 

• Er is weer een kleine delegatie aanwezig 
namens de bewoners uit de buurt van het 
Maasveldcourt! Ze zijn nu gekomen om de 
Stadsmanager en de wijkraad te bedanken 
voor de maatregelen die genomen zijn. De 
omheining en ballenvangers zijn verwijderd. 
De geluidsoverlast is stukken minder en ook 
de grotere jeugd blijft nu veel meer weg. Het 
is een verschil van dag en nacht in vergelijking 
met de situatie van voorheen! Ook dhr. v. Horck 
bevestigt dat namens de Buurtpreventie. Er is 
alleen een verkeerd bankje weggehaald!

• Over de deuren in de doorgang bij Zeeman 
blijft dhr. van Lier contact onderhouden met de 
stadsdeelmanager.

• De gevraagde hondenuitrenplek in 
Tegelen Noord is nog niet rond. Actie: De 
stadsdeelmanager, de voorzitter en de 
aanvraagster gaan over leggen en zeker de 
omwonenden er bij betrekken.

• De kwestie van overlast in de Breukenhof is 
door de stadsdeelmanager opgelost.

• De gevraagde bordjes “spelende kinderen”in 
het Maasveld (Ovaal, Beekpunge en   Watermunt) 
zijn nog niet geplaatst. Actie: De voorzitter gaat 

hiervoor contact opnemen met  dhr. Reynders 
van de gemeente.

NIEUWE VRAGEN EN KWESTIES 28 JUNI:

✮	Een mevrouw heeft problemen met 
een bordje “fietsers links” nabij het vroegere 
Rooddorp.Daar klopt iets niet. 

Actie: Dhr. Heuvelmans gaat dit bij wegenbouwer 
Dura Vermeer informeren.

✮ De problemen bij het maaien op de 
Zilverplak zijn door dhr.van Heukelom gemeld bij 
dhr.Boonen van de gemeente. 

Actie: De stadsdeelmanager gaat dit nogmaals 
onder de aandacht van de gemeente brengen.

 ✮ Een mevrouw vindt het oversteken van 
de Industriestraat naar de stoep richting Den 
Haandert  gevaarlijk en onoverzichtelijk. 

Actie: Dhr.Beurskens zal proberen uit te zoeken 
hoe dat precies zit.

✮ De indeling  voor gebruik van het zwembad 
in Blerick is niet goed geregeld en niet naar de 
ouders geinformeerd. Kinderen moeten nu op de 
meest “vreemde’ tijd gaan zwemmen. 

Actie: De stadsdeelmanager gaat dit via afdeling 
sportzaken communiceren.

             BEWONERS DOEN HUN

woordje.....!!! 
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

Lees verder op pagina  10
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✮ De bloembakken staan er op de Grotestraat 
maar de auto’s kunnen tussen de bloembakken 
en het gebouw van Cambrinus komen en dat is 
super gevaarlijk en parkeren mag daar niet. Een 
paar Amsterdammertjes plaatsen en alles ia 
opgelost! 

Actie: De stadsdeelmanager, wijkraad en de 
betreffende  bewoner gaan dit in onderling 
overleg onder aandacht van de gemeente 
brengen.

✮	De voorzitter wenst tot slot iedereen een 
prettige vakantie.

VERGADERING D.D.  6 SEPTEMBER 2011:

Bespreking verslag van:   Bewoners doen 
hun woordje….   28 juni  2011: 

• De hondenuitrenplaats nabij de Drunsel is 
klaar! Enkele aanwezige dames uit de buurt 
hadden daartoe handtekeningen ingezameld 
en via de stadsmanager de gemeente doen 
toekomen. Toch is niet iedereen tevreden! Er zijn 
een tweetal dames, ook uit de directe buurt, die 
zijn niet blij met deze hondenuitrenplaats. Aan 
hen is niets gevraagd en zij vinden dat hekwerk 
er storend uitziet. Bovendien vinden zij het ook te 
groot. De stadsmanager zegt dat het moeilijk is 
een plaats te vinden die iedereen prima vindt. Hij 
geeft aan dat een beukenheggetje rondom het 
hekwerk een optie is. De voor- en tegenstanders 
vinden dat een goed idee. 

Actie: De stadsmanager gaat dit met de 
gemeente regelen.

Tot slot geven de dames die het initiatief hebben 
genomen een pluimpje aan de stadsmanager en 
de wijkraad voor de vlotte afwikkeling van hun 
aanvraag!

NIEUWE VRAGEN EN KWESTIES 6 SEPT.:

✮	Wat betreft de bloembakken op de 
Grotestraat was alles goed geregeld maar toch 
is het mis gegaan. Zonder goede samenspraak 
is er slechts één paaltje geplaatst. De geplande 
bloembakken waren te groot, terugkoppelen 
naar de stadsmanager kon niet vanwege 
vakantie  Daardoor heeft de gemeente die 
fout gemaakt. Voor deze gang van zaken 
verontschuldigt de stadsmanager zich bij de 
aanvrager, die dat meteen accepteert. 

Actie: De stadsmanager gaat dit alsnog via de 
gemeente oplossen!

 ✮ Dezelfde bewoner als van het vorige punt 
vindt de markering van het fietspad aan de 
Grotestraat onduidelijk en dat kan aanleiding 
geven tot onveilige situaties. Met die opmerking 
heeft hij eigenlijk wel een punt, maar het lijkt op 
dit moment niet haalbaar om dit op te lossen. 
Wel moet de gemeente het standpunt van deze 
vergadering kennen. 

Actie: De stadsmanager gaat dit aan de 
verantwoordelijke ambtenaren melden.

✮ Het Maasveldcourt. Het blijft nadat de 
hekken en ballenvangers weg zijn gehaald 
vrij rustig. Alleen   dat het verkeerde bankje 
is verplaatst, zit enkele bewoners dwars. Dit 
geeft aanleiding voor jongeren, menen zij, om 
daar rond te hangen en kabaal te maken. De 
aanwezige jongerenwerker betoogt dat dit niet 
aan het bankje ligt. Mensen die last ondervinden 
moeten dit steeds weer opnieuw melden bij de 
politie! De jongerenwerkers en straatcoaches 
worden dan door de politie getipt en die kunnen 
dan iets naar die jongeren toe ondernemen. Dat 
is de weg die men moet gaan.

Volgens een bewoner is het effectiever om het 
bordje over het voetballen een slag te draaien, 
zodat dit van het terrein af te lezen is. Dat is 
volgens de stadsmanager niet de normale regel 
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en ook nogal ver gezocht. 

Actie: De jongerenwerker gaat dit ter plaatse 
eens bekijken.

✮	Bewoners aan de Kerkstraat ergeren zich 
mateloos aan de jongeren die rond het gebied 
voor Blokker en Zeeman midden in de nacht met 
lege blikjes voetballen. Net als bij het vorige punt 
geldt hier, steeds opnieuw weer melden bij de 
politie!
  
✮	Een mevrouw is het opgevallen dat er in 
de buurt van de Zwanebloem straatstenen door 
boomwortels omhoog worden gedrukt. Dit levert 
struikelgevaar op. Geadviseerd wordt om dit 
door te geven aan het gemeentelijke meldpunt.
      
✮	De bewoners van de Kerkstraat brengen 
weer de doorgang bij Zeeman ter sprake. Zij 
willen graag uitsluitsel over de stand van zaken. 
De stadsmanager geeft aan dat hij wacht op een 
schriftelijke reactie van dhr. van Lier over zijn 
constateringen over de overlast en meldingen 
aan de politie. Hij belooft dit stuk nog deze week 

aan de stadsmanager te sturen. Daarna gaat 
alles naar het college van B&W.

✮	 De bewoners van de Kerkstraat vertellen 
dat jongeren zich vaak verstoppen voor de politie 
achter de coniferen die aan het parkeerterrein bij 
In de Beeten staan. Plotseling ontstaat er bij de 
bewoners een verwijtende sfeer richting politie 
en gemeente. Er wordt gesuggereerd dat deze 
instanties onvoldoende oog hebben voor hun 
problemen met de jongeren. De stadsmanager 
zegt dat er gerichte acties zijn geweest 
waarvan de bewoners geen weet hadden. Ook 
de aanwezige wijkagent voelt zich miskend 
tegen de aantijgingen. Hij heeft zich meerdere 
malen bij nacht en ontij schuil gehouden om de 
betreffende jongeren te betrappen. En dat heeft 
geholpen, moeten ook de bewoners erkennen. 
De bewoners gaven aan die maatregelen op prijs 
te stellen. Er gebeurt door de politie meer als de 
mensen in de gaten hebben.
     
✮	Tenslotte meldt een mevrouw dat er op 
plekken tussen de Muntstraat en de Zilverplak 
hoognodig gesnoeid moeten worden.

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

Zoals in eerdere edities reeds werd vermeld, is er door de gemeente Venlo flink gesneden in de 
budgetten van de wijkkranten. 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 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 vorig jaar 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. U kunt adverteren op een hele pagina (A4 formaat), een 
halve pagina (A5 formaat) of een kwart pagina (A6 formaat). Heeft u interesse om te adverteren? 
Wilt u meer weten over de kosten? Neem dan contact met ons op via: de.noordkern@home.nl.

ADVERTEREN IN DE WIJKKRANTADVERTEREN IN DE WIJKKRANT
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DE BOUW OP HET WILHELMINAPLEIN IS
"HET ALLERMOOISTE PROJECT" VAN ANTARES

In het bijzijn van onder anderen de kopers van appartementen in Cordis Tegula,  betitelde 
directeur Stelder van Antares, Cordis Tegula ooit als het mooiste project dat Antares bouwt. 
“Zowel gelet op de architectuur als op de detaillering van de bouw. En dat ook nog eens op 
een triple A-locatie”.

Lange aanloop
Het plan voor Cordis Tegula heeft jarenlang op de 
tekentafel gelegen. De economische tegenwind 
maakte de aanloop extra lang. Stelder is er van 
overtuigd dat de verkoop van de appartementen 
gaandeweg de bouw beter zal vlotten. ‘Iedereen 
zal er versteld van staan wat hier verrijst’.

Cordis Tegula bestaat uit 27 appartementen en 
twee penthouses boven enkele commerciële 
ruimten. De gevels van de gebouwen krijgen 
een verrassend gevarieerde afwerking, 
ontleend aan de historische bouwstijlen die 
in Tegelen terug te vinden zijn. De ruime lichte 
appartementen hebben allemaal een balkon 
zodat de bewoners uitzicht hebben op het 
levendige Wilhelminaplein. Dat plein wordt na 
de bouw volledig opnieuw aangelegd, zodat het 
weer net als vroeger de ‘huiskamer van Tegelen’ 
wordt. Een parkeergarage verbindt de gebouwen 
ondergronds met elkaar.

Oplevering
De bouw zal naar verwachting eind 2012 worden 
opgeleverd. Met de gemeente Venlo wordt 
reeds gesproken over het in elkaar schuiven 
van de planning, zodat bij de oplevering van de 
appartementen en commerciële ruimten, het 
gebouw goed bereikbaar is en de bestrating 
rondom het project klaar is.   

Weekmarkt Tegelen 
Tijdens de bouw van Cordis Tegula en de 
herinrichting van het Wilhelminaplein, vindt 
de Tegelse weekmarkt niet meer plaats op het 
Wilhelminaplein. De weekmarkt vindt nu plaats 
op de Raadhuislaan, direct aan de rotonde. 

Nadat de werkzaamheden op het Wilhelminaplein 
zijn afgerond, verhuist de markt weer naar het 
Wilhelminaplein.

Kermis 
Tijdens de bouw en herinrichting van het 
plein is er geen ruimte voor de kermis op het 
Wilhelminaplein. De gemeente Venlo is op zoek 
naar een andere locatie. Zodra die bekend is, 
wordt u hiervan op de hoogte gebracht. 

Een facelift voor het Wilhelminaplein
Het Wilhelminaplein speelt een belangrijke rol in 
het Centrumplan Tegelen. Het plein moet weer de 
huiskamer van Tegelen worden. Een fijne plek om 
samen te komen en waar gezelligheid centraal 
staat. Een plein waar veel activiteiten kunnen 
plaatsvinden. Om tot die mooie huiskamer te 
kunnen komen, is er de afgelopen tijd al van alles 
gebeurd. De gemeente Venlo moest er namelijk 
voor zorgen dat het terrein klaar was voor de 
bouw van de appartementen. Vorig jaar zijn de 
graven geruimd die onder het plein lagen. De 
stoffelijke overschotten zijn op 26 september 
2010 opnieuw begraven op de begraafplaats in 
Tegelen. Tevens zijn de kabels en leidingen onder 
het plein verplaatst. Nadat het Wilhelminaplein 
bouwrijp is gemaakt, is Antares op 21 juni jl. 
gestart met de bouw.

De klankbordgroep “Herinrichting Wilhelmina-
plein” denkt dit najaar mee over het ontwerp 
voor het nieuwe plein. De leden van deze 
klankbordgroep zijn  bewoners, ondernemers, 
gebruikers en de gemeente Venlo. Voor de zomer 
heeft de gemeente Venlo mensen benaderd 
om deel te nemen aan de klankbordgroep. 
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Binnenkort ontvangen mensen die zich hiervoor 
hebben aangemeld, een uitnodiging van de 
gemeente Venlo. 

Het Wilhelminaplein tijdens de bouw
Het Wilhelminaplein is tijdens de bouw van Cordis 
Tegula minder toegankelijk. Om de veiligheid 
van het bouwterrein te garanderen, is het plein 
afgesloten met hekwerken. Voetgangers en 
fietsers moeten gebruik maken van een tijdelijke 
omleidingroute: vanaf de Kerkstraat, in de Beeten 
langs Trekpleister en Canabis.

Tijdens de bouw zijn er minder parkeerplaatsen 
op het Wilhelminaplein. Er blijven ongeveer 20 
tot 30 parkeerplaatsen over. Het bouwverkeer 
parkeert op Wilhelminaplein-West. 

Vanwege het tijdelijke fiets- en voetgangerspad, 
is het gebied in de Beeten (met name tussen de 

Gastronoom en op de hoek van Canabis) niet 
meer toegankelijk voor auto’s. Auto’s kunnen 
vanuit deze richting niet meer doorrijden en 
moeten de omleiding volgen. De bevoorrading 
van winkels zal plaatsvinden via de achterkant 
van in de Beeten en gaat via in de Beeten de 
Kerkstraat in. 

Het kerkbestuur heeft afgesproken om de data 
van trouwpartijen en begrafenissen tijdig door 
te geven aan de gemeente Venlo. De gemeente 
stemt deze data af met de aannemer om ervoor 
te zorgen dat de overlast op dat moment zoveel 
mogelijk wordt beperkt. 

Dit artikel is tot stand gekomen door Antares, 
Centrumplan Tegelen en Wijkraad de Noordkern.
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In bijna tachtig jaren zijn in deze kerk honderden 
kinderen gedoopt, zijn er honderden paartjes 
in de echt verbonden, zijn er honderden 
parochianen vanuit deze kerk begraven en zijn 
er duizenden heilige  Missen op gedragen. Het 
is dan ook meer dan duidelijk dat deze kerk 
zeer verweven was met het sociale leven van de 
gemeenschap van “De Hei”. Veel mensen vinden 
het dan ook pijnlijk dat dit gebouw gesloten 
wordt. Maar er is geen ontkomen aan, want de 
exploitatie is met zoweinig gelovigen niet meer 
te bekostigen.
De laatste plechtige Hoogmis werd in een volle 
kerk opgedragen door de bisschop. Samen 
met de parochiegeestelijken leidde hij de 
dienst waarin afscheid werd genomen van dit 
kerkgebouw.Terecht werd aan de parochianen 
de mogelijkheid gegeven om op allerlei manieren 
waardig afscheid te nemen! Eensgezind werd er 
betoogd dat het jammer is, dat het een verlies is 
voor de mensen op “De Hei”, maar ook dat we 
de genomen beslissing moeten respecteren. 
Pastoor Dautzenberg gaf aan dat er nog geen 
nieuwe bestemming is voor het gebouw, maar 

dat de Mariakapel voorlopig open blijft!  
Bijzonder was dat er nog twee dames aanwezig 
waren die in 1932 mede de kerksleutels aan 
de toenmalige pastoor aangeboden hebben. 
Mevrouw Truda Bongaerts-Janssen en 
mevrouw Billa Huberts-Boots lazen in de dienst 
dezelfde gedichtjes voor die ook in 1932 werden 
voorgedragen. 
Na de dienst verlieten we de kerk en kregen 
we allen een lichtje aangereikt. De bisschop 
en andere priesters verlieten als laatste het 
kerkgebouw en sloten de deuren. Drie keer drie 
knallende geweerschoten gaven een laatste 
saluut aan het nu lege gebouw. Staande aan de 
voet van de toren, hoorden we de klokken van de 
kerk voor de allerlaatste keer beieren! Al die jaren 
hadden de klokken geluid voor de gelovigen als 
teken van verbondenheid of oproep. Nu luidden 
de klokken voor de kerk zelf. Best ontroerend 
voor de talrijke aanwezige mensen van “De Hei”!
Al biddend in een lange stoet, afgewisseld door 
stukjes muziek van joekskapel de  “Boereraod”, 
werd in een lichtprocessie het Allerheiligste naar 
de Sint Martinuskerk gebracht. 

HEILIG HARTKERK AAN 
EREDIENSTEN ONTTROKKEN

Op vrijdag 9 september zei onze bisschop Mgr. Frans Wierz 
onder meer: “Straks brengen we het Allerheiligste naar de 
Sint Martinuskerk, we doven de Godslamp en we sluiten de 
deuren van deze kerk! Het gebouw wordt niet meer door ons gebruikt, maar dat mag geen 
afbreuk gaan doen aan ons geloof.”

Foto: Opening H. Hartkerk in 1932 Vierde van 
links staat Pastoor Dohmen, links van hem is 
Kapelaan Reijnen te zien. Rechts van de pastoor 
staat bisschop Lemmen en rechts naast de 
bisschop staat Kapelaan Loven. Mevrouw Truda 
Bongaerts-Janssen (meisje met het gezicht 
zichtbaar) en mevrouw Billa Huberts-Boots 
zijn de twee meisjes op de voorgrond. Op de 
achtergrond zijn De Haandert en de torenspits 
van de Martinuskerk te zien.

Inzet: Sluiting H. Hartkerk in 2011 Mevrouw 
Truda Bongaerts-Janssen en mevrouw Billa 
Huberts-Boots dragen tijdens de sluitingsmis het 
gedicht voor.
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MANNENKOOR ExCELSIOR
WIE ES SINGT UND LACHT

Mannenkoor Excelsior Tegelen, opgericht in 1894, was op 16, 17, en 18 september op 
concertreis naar Mainz. Het Tegels koor heeft haar naam eer aangedaan tijdens deze reis 
met verschillende schitterende optredens. Op zondagmiddag werd Ruedesheim aangedaan 
waar  de beroemde Drosselgasse voor even veranderde in de Excelsiorgasse alwaar de 
talloze toeristen verrast werden met Rheinische koorklanken uit Tegelen.

Het koor mag terugkijken op een geslaagde reis. Excelsior blijft werken aan haar toekomst. 
Onlangs nog hield het koor op zondagmorgen een open repetitie in CC de Haandert waar 
belangstellenden van harte welkom waren om eens nader kennis te maken met de hobby van 
alle Excelsiormannen; zingen in een koor. Het werd een leuke en leerzame happening voor alle 
aanwezigen getuige de reacties na afloop.

Op zondag 9 oktober heeft Excelsior met veel enthousiasme een optreden b.g.v. de opening 
van de Nieuwe Munt verzorgd. De gelegenheid voor elke bezoeker om kennis te maken 
met het mannenkoor dat op zijn eigen wijze probeert een positieve bijdrage aan onze tegelse 
gemeenschap te leveren.

Voor meer informatie kunt u tercht opwww.excelsiortegelen.nl.
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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
Het servicepunt is bereikbaar tussen 08.00 uur en 16.30 uur. 
Ook kunt u een e-mail sturen naar 
servicpuntstadsbeheer@venlo .nl
over de volgende zaken:

• Groenvoorzieningen
• Reiniging 
• Onderhoud straten en wegen
• Straatverlichting
• Overlast van honden(poep)
• Ongediertebestrijding
• Leefmilieuzaken
• Heroïnespuiten
• Gladheidbestrijding
• Rioolverstopping
(na 16.00 uur en in het weekend kunt u contact opnemen met 
een rioolontstoppingsbedrijf)

Voor meer gegevens verwijzen wij u naar de 
gemeentelijke informatiepagina in de Trompetter/E3 journaal.

DE NOORDKERN
TEGELEN

OPENBARE VERGADERINGEN
IN  2011

dinsdag 1 nov.
dinsdag 13 dec.

Al deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur in Grand-cafe 
“ut Zaelke” aan de Arienstraat.


