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In deze laatste wijkkrant van dit jaar wil ik even 
terugblikken op het afgelopen jaar.
Vol goede moed zette de redactie van uw 
wijkkrant het jaar 2011 in, want er was inmiddels 
groen licht om de wijkkrant voort te zetten. Na de 
voorjaarskermis, die de eerste keer in een nieuw 
jasje is gestoken, werd eindelijk begonnen met 
de bebouwing op het Wilhelminaplein, de nieuwe 
“huiskamer” van Tegelen. Kritische kijkers volgen 
de bouw met grote belangstelling.
In mei werden de wachters van de Drie Kronen 
onthuld, een beeldengroep waar wij en veel van 
onze wijkbewoners trots op zijn. Op diverse 
plekken in onze wijk werden de afgelopen periode 
hondenuitrenplekken aangelegd.
In de Nieuwe Munt kwamen de eerste bewoners 
te wonen. Over de officiële opening leest u meer 
in deze wijkkrant.
Er was veel overlast door jongeren in het centrum. 
Gelukkig zijn hier al diverse acties van de politie 
geweest en is het momenteel wat rustiger. 
Onze openbare vergaderingen worden goed 
bezocht en we hopen dat het aantal bezoekers 
het komende jaar nog verder zal groeien.
Niet alle dingen waren leuk in 2011. Het afbreken 
van de omheining en het weghalen van de 
ballenvangers op het trapveldje in het Riethpark, 
ging ons aan het hart. Maar al met al was 2011, 
door het aandragen van wensen, maar ook door 
serieuze klachten, een succesvol jaar. Ook in het 
komende jaar 2012 kunt u op ons rekenen.

De redactie heeft weer hard gewerkt om deze 
laatste wijkkrant van 2011 voor u te maken.
Ik wens u veel leesplezier.

Ger Hensen,
Voorzitter
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Ook trekken veel ouders, juist in deze tijd van het jaar, er samen met hun kinderen op uit om een 
wandeling te maken in het bos. Voor kinderen is er in dit seizoen weer veel te zien en te beleven. Thuis 
aangekomen kan er met de gevonden spullen een prachtig knutselwerk gemaakt worden.

De herfst is ook de tijd van het jaar waarop het traditionele feest van Sintermerte gevierd wordt. Door 
de leerlingen van PassePartout werd dit jaar op bijzondere wijze invulling gegeven aan de viering 
van dit feest. Samen met de kinderen van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal trokken ze met 
een heuse lampionnenoptocht door de straten van het pas nieuw gerealiseerde zorgcomplex ‘De 
Nieuwe Munt’, waarmee ze lieten blijken dat zij iets wilden betekenen voor de ouderen in deze wijk. 
Veel bewoners in deze wijk zijn namelijk niet meer mobiel genoeg om naar bijvoorbeeld de troshoop 
midden in het centrum te komen. Met de lampionnenoptocht werd mogelijk gemaakt dat de bewoners 
toch nog even mee konden genieten van de gezellige sfeer die zo’n optocht met zich meebrengt. 

Al bij het uitdelen van de uitnodigingen, dat uiteraard door de leerlingen zelf werd gedaan, bleek al hoe 
sterk de behoefte was aan samenwerking tussen de bewoners van zorgcomplex ‘De Nieuwe Munt’ 
en de kinderen van PassePartout. Bij het zien van de groep leerlingen kwamen veel bewoners al naar 
buiten en gingen zij onder begeleiding van de leerkracht in gesprek met de leerlingen of zongen en 
dansten mee met de liedjes, die als voorproefje voor ze gezongen werden. De spontane, leerzame 
gesprekjes en het plezier van beide kanten liet zien dat de meerwaarde van dit soort activiteiten, ook 
in de toekomst, enorm zal zijn!

Zowel de bewoners van het zorgcomplex, als opa’s, oma’s, papa’s en mama’s hadden massaal 
gehoor gegeven aan de oproep van de leerlingen om langs de kant mee te komen zingen. Eén van 
de bewoners pakte zelfs zijn accordeon uit de kast en zorgde voor muzikale ondersteuning van de 
traditionele liederen. Een mooi gebaar! 

Bij terugkomst op de speelplaats van de school, werd een Sint Maartensvuur ontstoken. Leerlingen 
van groep 8 lazen het verhaal van Sintermerte voor dat werd uitgebeeld door twee leerlingen van 
groep 4. Alle andere kinderen namen plaats rondom het vuur en genoten volop van de voorstelling 
die ze van zeer dichtbij mochten aanschouwen. Ook vele bewoners van ‘De Nieuwe Munt’ waren bij 
het schouwspel aangesloten. Als afsluiting van deze activiteit speelde de meneer met de accordeon 
nog een mooi lied, terwijl de kinderen genoten van hun oliebol. Al met al mocht het een viering worden 
waar menig toeschouwer kippenvel van heeft gekregen en nog lang over zal napraten.

LeerLInGen PassePartout treKKen met 
sIntermerte door straten van  ‘de munt’

de thermometer geeft weer lagere temperaturen aan en ’s avonds wordt het eerder 
donker. Hoewel het buiten kouder wordt, wordt het binnenshuis vaak extra gezellig. de 
(voor)leesboeken en gezelschapsspelletjes worden weer tevoorschijn gehaald en onder 
het genot van een warme kop chocolademelk worden de koude, vaak regenachtige 
dagen, toch op een knusse en gezellige wijze ingevuld.



WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaargang  8  ■  n r.  4  ■  december  2011

3

de tegelse anouk vervoort speelt de rol van roos in de musical daddy Cool. de musical, 
geproduceerd door albert verlinde, draaide op 8 november in het geheel vernieuwde theater de 
maaspoort in venlo.

Landelijk wordt het personage vertolkt door 
verschillende kinderen. Anouk speelt de rol van 
de jonge Roos door heel Nederland en doet 
mee aan zo'n 20 voorstellingen. Talent Anouk 
zit in groep 7 van basisschool Passepartout 
in Tegelen. De directrice van de school had 
voor de hele klas kaartjes gekocht, zodat alle 
klasgenootjes van Anouk naar de voorstelling 
konden gaan om haar te bewonderen. En dat 
vonden ze erg leuk. Ze zijn super trots op hun 
klasgenote!

voortGanG bouW WILHeLmInaPLeIn
de bouw van de appartementen vordert gestaag. 
Half november waren er 8 appartementen 
verkocht en op  2 appartementen is een optie 
gedaan.

Het wordt voor het winkelend publiek wel steeds 
moeilijker zich te verplaatsen rond het  bouwterrein. 
Het is vooral voor de ouderen in onze wijk uitkijken 
geblazen, omdat er overal rond het plein overlast 
wordt ervaren! Er zijn tal van wijkbewoners en 
andere geïnteresseerden die op de middagen 
met mooi weer de bouwvakkers gadeslaan en de 
voortgang van nabij volgen.

Op de foto is al goed te zien waar de ingang van de  
parkeergarage komt. Tevens is te zien dat het eerste 
dek al gedeeltelijk is gestort.  Ook de contouren van 
de totaalbouw zijn al te onderscheiden. 
Overigens is het Wilhelminaplein duidelijk 
niet beschikbaar voor de komende carnavals 
festiviteiten. De tent van het “Witte Huis” kan hier 
niet meer staan en  gaat uitwijken  naar Plein 1817.

musICaL “daddy CooL”
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de drunselhof heeft een hele mooie grote hondenuitrenplaats. Het veldje is door de gebruikers 
Wohlertveldje genoemd, genaamd naar de initiatiefneemster, mevrouw beurskens-Wohlert. Het 
veldje wordt veelvuldig gebruikt door de hondenbezitters uit de buurt om hun honden eens 
lekker te laten rennen. 

En de honden kunnen zich er heerlijk uitleven. Het is er 
een gezellig honden en hondenbezitters treffen. Ook de 
kinderen uit de buurt, die op het veld er naast spelen, 
vinden het leuk om de honden zo te zien spelen. Een 
goed initiatief dat mooi aansluit op de buurt. 
Voor de beukenhaag  die bewoners graag zouden zien 
rondom de plek is helaas geen geld, aangezien de 
beukenhaag ook goed onderhouden en gesnoeid zal 
moeten worden. Desondanks ziet de hondenuitrenplek 
er schitterend uit!

Het WoHLertveLdJe

reParatIe bruGLeunInGen 
nabIJ de “Poort” In Het maasveLd

De leuningen van deze  
brug waren heel erg 
slecht! Voor kinderen in 
feite levensgevaarl i jk! 
Half november zijn  deze 
leuningen vernieuwd.  
Het materiaal is tropisch 
hardhout en kan dus 
weer jaren mee! De brug 
is nieuw aangebracht  in 
1994. Het brugdek kan in 
verband met de vorstkans 
pas  het volgende voorjaar 
vernieuwd worden. Deze 
brug is de laatste brug 
in het Maasveld die nog 
gerenoveerd moest worden.
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mooI en LeLIJK

De villa is gebouwd voor 
Leonard Syrier en zijn Russische 
vrouw Katherina. De eerste letter 
van hun voornamen hebben, 
fonetisch, de naam van de villa 
gevormd (EL/KA). Waarschijnlijk 
heeft de vader van Syrier, die 
huisarts was, in een voorloper 
van de villa gewoond. Doordat 
in de loop van de tijd meerdere 

aanbouwen hebben plaatsgevonden, lijkt het pand meer op een landhuis dan op een 
villa. De bouwstijl van de villa heeft kenmerken van neorenaissance. Het pand bestaat 
uit een gedeelte in twee bouwlagen met een samengestelde kap, twee aanbouwen in 
een bouwlaag en een toren in vier bouwlagen met kap. De noordelijke gevel heeft een 
top-/trapgevel waarvan de onderzijde een blinde muur heeft. Huize Elka staat op de lijst 
van gemeentelijke monumenten van  Venlo. De huidige Tegelse mensen kennen de villa 
vooral uit de tijd dat dokter Rahier hierin zijn dokterspraktijk gevestigd had.

Op de Broeklaan was jaren geleden de firma Van der Sterren Verwarmingstechnieken 
gevestigd. Nadat het bedrijf gesloten werd, is het gedeeltelijk gesloopt. Op de foto ziet 
is te zien wat er momenteel nog van over is. Links een restant van de bebouwing en 
een stuk braak liggend terrein. Zoals altijd na een sloop ziet het er verlaten en desolaat 
uit. Het is zeker geen sieraad 
voor de buurt. Er staat wel een 
groot bord bij dat het gebouw 
te huur is. maar kennelijk zijn 
er geen gegadigden. Geen 
wonder, want wat wil je in deze 
economisch slechte tijden. 
Ondernemen is tegenwoordig 
dan ook veel risico lopen!

mooI

LeLIJK
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baLLonnenWedstrIJd buurt sPort sPeLen
Tijdens de Buurt Sport Spelen die op 17 september jongstleden 
gehouden werden, vond er ook een ballonnenwedstrijd plaats voor onze 
jeugdige bezoekers. De ballon die de grootste afstand heeft afgelegd, 
kwam bijna 500 kilometer ver!!! 
De volgende  kinderen hebben een prijs gewonnen en kunnen deze 
afhalen op de Breukenhof 20 in Tegelen. Alle prijswinnaars: van harte 
gefeliciteerd met jullie prijs!

1  aleyna ozdemir  9 jaar oud       473 km 
2     Ge Leurs             6 jaar oud       438 km
3     Jefke simoni      5 jaar oud       273 km

op zaterdag 17 december zal wijkraad de noordkern vertegenwoordigd zijn op de Kerkstraat 
in tegelen. Zodoende willen we nog meer bewoners van onze wijk in aanraking brengen met 
het werk wat de wijkraad verricht. 

Een aantal leden zal zaterdagmiddag aanwezig zijn. U kunt met deze mensen in gesprek gaan over 
de zaken die in de wijk leven of u kunt uw mening geven over lopende projecten. Tevens stellen we 
het op prijs om van u te horen wat u van onze goedgelezen wijkkrant vindt. 

Vanuit onze stand, die zal staan in de buurt van de zitkuil, zullen we zorgen voor een lekker hapje en 
een drankje. Op deze manier willen we de bewoners bedanken voor het vertrouwen dat we genieten 
onder onze wijkbewoners. We hopen u allen te mogen begroeten!

KerstaCtIvIteIten oP de KerKstraat

dit kunt u op onze website vinden:
• actueel nieuws (direct op de homepage)
• agenda (onder meer de data van de openbare vergaderingen in 2012)
• doel  (wat de wijkraad beoogt en hoe we dat willen realiseren)
• Leden  (wie bemant de wijkraad en wat zijn hun functies) 
• Wijkkrant  (hier kunt u uw eigen wijkkrant online oproepen en lezen)
• bewonerswoordje  (de artikelen van “Bewoners doen hun woordje…” 

zijn hier te lezen. Blijf dus op de hoogte wat bewoners op de openbare 
vergaderingen inbrengen!)

• Links (van een aantal belangrijke instanties is de site te openen)
• Contact  (via een invulformulier kunt u ons een e-mail sturen)

Neem zelf eens een kijkje op onze site.Probeer dat regelmatig te doen, volg ons, 
maak contact met ons, want wij stellen dat zeer op prijs!

WWW.denoordKern.nL
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Het is genoegzaam bekend dat het grote, kleurrijke mozaïek, destijds ontworpen en gemaakt 
door daan Wilschut op de gevel van martinushof,  in zeer slechte staat is. de gemeenteraad 
heeft gesteld dat de tegelse bevolking zelf zorg moet dragen dat dit kunstwerk niet verloren 
gaat. daartoe is een stichting  gevormd  onder  leiding van de tegelse oud-burgemeester Piet 
visschers. ook de wijkraad is in dit bestuur vertegenwoordigd. 

In een eerste fase moet er op zeer korte termijn, 
voor de winter, gezorgd worden dat het mozaïek 
goed geconverseerd wordt. Dit zal gefinancierd 
moeten worden uit de 50.000 euro die de huidige 
eigenaar, De Zorggroep, beschikbaar stelt. 
Pas daarna gaat de Stichting bekijken waar het 
mozaïek uiteindelijk een plaats zal krijgen, hoe 
het gerestaureerd gaat worden en hoe dat dan 
bekostigd gaat worden. We blijven de bewoners via 
deze wijkkrant op de hoogte houden.

stand van ZaKen moZaïeK martInusHof
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verGaderInG d.d.  1 november 2011:

bespreking verslag van:   bewoners doen 
hun woordje….   6 september  2011: 

• De perikelen rond de bloembakken op de 
Grotestraat zijn afgewikkeld. De bewoner die 
deze zaak behandeld heeft bedankt de wijkraad 
en de stadsdeelmanager.
• De heggetjes bij de hondenuitrenplek 
nabij de Drunsel worden in verband met de 
onderhoudskosten niet geplant. Er wordt 
gevraagd om daar een bak te plaatsen voor de 
zakjes. Actie: De wijkraad zal dat proberen te 
regelen.
• Het fietspad langs de Grotestraat zal niet 
aangepast gaan worden. Een en ander wordt 
veel te duur.
• Het parkeren van de auto’s op de Grotestraat 
levert mede door het onduidelijke fietspad 
steeds weer problemen op. Chauffeurs hebben 
niet altijd in de gaten dat ze verkeerd staan. De 
politie bekeurt wel, maar is niet speciaal gericht 
om te handhaven. Wel komt er binnenkort een 
prikactie van de politie.
• De situatie in het Maasveld wordt nog steeds 
in de gaten gehouden door de politie zegt de 
wijkagent. Overigens is het daar betrekkelijk 
rustig de laatste tijd.
• De overlast in de buurt van Zeeman heeft nog 
steeds de aandacht van de politie. Onlangs zijn 
er nog vier jongeren aangehouden. Ook is pas 
geleden een fietsendief betrapt!
• De doorgang bij Zeeman. Het valt volgens 

de burgemeester wel mee met de meldingen 
van overlast en onrust. Toch gaat de 
stadsdeelmanager het geheel uitwerken om een 
goed overzicht te krijgen. Een en ander wordt 
op de volgende wijkraadvergadering van 13 
december besproken in aanwezigheid van de 
burgemeester.  Dhr. Van Lier zegt dat Vitalis er 
klaar voor is. Hij vindt dat de gemeente nalatig 
is geweest in deze zaak. Ook betoogt hij dat er 
beloftes zijn gedaan aan de mevrouw die destijds 
overvallen werd. De burgemeester zou voor een 
snelle oplossing zorgen. Er zijn steeds weer 
misleidende berichten vindt hij. De voorzitter van 
de wijkraad heeft de burgemeester er ook attent 
op gemaakt dat het geharrewar over deze zaak 
kwaad bloed zet en eindelijk eens opgelost moet 
worden.
• Bewoners van de Kerkstraat vinden de struiken 
bij de parkeerplaatsen te hoog, die moeten 
gesnoeid worden. Actie: De stadsdeelmanager 
zal hiervoor  het servicenummer van de 
gemeente bellen.
• Het snoeiwerk nabij de Zilverplak moet 
gaan via Prorail. Actie: De stadsdeelmanager 
heeft hiervoor een afspraak lopen met een 
vertegenwoordiger van Prorail.

nIeuWe vraGen en KWestIes 1 nov.:

✮	Een bewoner van de Venloseweg vindt dat 
de problemen hier toenemen in plaats dat ze 
verminderen. Behalve de dagelijkse files somt 
hij moeiteloos nog wat problemen op, zoals 

             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
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bomen die gekapt zijn, maar er zijn geen nieuwe 
bomen geplant, slechter wordend wegdek 
en meer lawaai hierdoor, fietsers die over de 
stoepen rijden, verpaupering van het groen 
langs de weg en omgeving, verkeersborden die 
tijdens werkzaamheden zijn verwijderd worden 
niet teug geplaatst. Vooral achteruitgang van de 
bomen die er nog staan, gaat de bewoner aan 
het hart. Waarschijnlijk vermoedend dat van de 
gemeente niet veel te verwachten valt, komt hij 
met het volgende voorstel: laten we dit samen 
met Antares, de wijkraad, de gemeente en de 
bewoners eens aanpakken. 
Actie: De stadsdeelmanager en dhr. v.Heukelom 
(wijkraad) gaan in eerste instantie met de 
genoemde betrokkenen een gesprek proberen te 
arrangeren.  

✮	Dezelfde bewoner vindt de schapen in 
het Maasveld wel erg leuk en doelmatig. De 
schapenboer is voor de begrazing afhankelijk 
van de buurtbewoners. Een of andere actie om 
dat te continueren lijkt hem nuttig. 
Actie: De redactie van de wijkkrant gaat een en 
ander na en als het mogelijk is een artikel in de 
wijkkrant van december 2011 plaatsen.

✮	Als je in een scootmobiel rijdt of wat moeilijk 
ter been bent kom je in gevaarlijke situaties 
terecht bij het oversteken van de verkeerslichten 
rond de Zuiderbrug, vindt een mevrouw die dat 
zelf heeft ervaren. Door niet goed of te krap 
afgestelde verkeerslichten is er te weinig tijd 
om over te steken en kun je onder een auto 
terechtkomen want die wachten niet! Ondermeer 
worden genoemd: de oversteekplaats over de 
Venloseweg bij Fontys en bij het ziekenhuis. 
Actie: Namens de wijkraad gaat de voorzitter dit 
melden.

✮	De huur is opgezegd door Wel.kom in de 
Bongerd. Wat gaat er nu verder gebeuren? De 
wijkraad heeft geen verdere informatie hierover. 
Verdere inlichtingen moeten van Wel.kom zelf 
afkomen. Dus zelf verder vragen bij Wel.kom!

✮	Er zijn heel veel automobilisten die vanaf 
het parkeerterrein bij AH linksaf slaan terwijl dit 
verboden is. Enkele duidelijke verkeersborden 
geven deze situatie aan. Waarom is dit verbod 
ongesteld, en wat heeft dat voor zin als zo veel 
mensen toch linksaf gaan? De situatie is bedoeld 
voor een goede doorstroming van de auto’s 
vanaf de parkeerplaats. Indertijd is dit na een 
proefperiode goedgekeurd door wethouder 
Lamers.
  
✮	Dhr. Holman dankt de wijkraad voor de 
snelle positieve reactie voor de verplaatsing 
van de witte tent (het Witte Huis) tijdens de 
carnavalsdagen
  
✮	Een bewoner van de Hoornbloem vindt dat 
dwangpijlen op de begroeide middenstroken 
van zijn straat meer veiligheid bieden voor de 
kinderen die daar spelen. Waarschijnlijk is het 
verlagen van de begroeiing effectiever! 
Actie: Dhr.v.Heukelom (wijkraad) gaat dit met de 
gemeente regelen.

✮	Een bewoner van de Vindelsweg vreest 
dat het verkeer vanaf de Verbindingsweg de wijk 
inkomt, zodra bij het nieuwe kantoorgebouw 
een rotonde is aangelegd. De rotonde komt er 
zeker, maar gaat definitief geen toegang tot de 
wijk geven. De toegang tot de wijk verloopt via 
de Ariensstraat. Dat is al duidelijk via de media 
gemeld!

veel van de hierboven genoemde punten zijn al opgelost of er wordt aan gewerkt!
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onze vorige oproep had als gevolg dat er één nieuw lid de wijkraad is komen versterken! toch 
zijn we eigenlijk nog steeds onderbezet! om de wijkraad weer op volle sterkte te krijgen, zijn 
we nog steeds op zoek naar nieuwe mensen. 

Op onze openbare vergaderingen blijkt dat we de belangstelling hebben van veel bewoners. We zijn 
van mening dat er onder de wijkbewoners die de vergaderingen regelmatig bezoeken zeker mensen 
zijn die wij graag in ons midden zouden hebben. Denk hier eens over na! 

Maar ook mensen die nog nooit op een bijeenkomst van de wijkraad zijn geweest, kunnen natuurlijk 
reageren op deze oproep. Vooral jongere wijkbewoners zouden wij extra willen aansporen. om te 
reageren. Aangezien er momenteel maar twee vrouwelijk leden zijn, juichen we het toe als er ook 
dames uit onze wijk reageren. Wij zouden graag iemand erbij hebben die toe zou kunnen treden tot 
de wijkkrantredactie.

Wat kun je als wijkraadlid verwachten:
• Zeven keer per jaar een openbare- en ledenvergadering bijwonen.
• Enkele keren per jaar een externe bijeenkomst of vergadering bijwonen.
• Deel uitmaken van een werkgroep om namens de wijkraad iets voor bewoners te helpen   

organiseren.
• Contact onderhouden met het dagelijks bestuur en mede wijkraadleden over de zaken die in de 

wijk leven.
• Beschikken over een computer (voor emailcontact en tekstverwerken). 

Nogmaals, reageer en aarzel niet! In de  wijkraad werk je niet voor je zelf, maar voor jouw buurt en voor 
jouw wijk! Reageren kan het makkelijkste door een e-mail te sturen naar ons secretariaat, zie www.
denoordkern.nl/contact. Een briefje of een telefoontje naar ons secretariaat kan natuurlijk ook! Zie 
hiervoor het colofon op de achterkant van deze wijkkrant.

noGmaaLs oProeP nIeuWe Leden 
voor WIJKraad de noordKern

de noordKern
teGeLen

WWW.denoordKern.nL
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Kerstbomen In de WIJK
Zoals u wellicht gezien heeft, staan er sinds een paar dagen een flink aantal kerstbomen 
in onze wijk. deze actie is door wijkraad de noordkern opgezet, in samenwerking met 
de basisscholen in onze wijk, omdat de gemeente venlo na vele bezuinigingen, nu ook al 
bezuinigd heeft op de sfeervolle kerstbomen die al jaren tegelen sieren. daarom schakelde 
de wijkraad de leerkrachten van basisschool sint Jozef, basisschool Passepartout en 
oJbs het maasveld in, om samen met hun leerlingen bomen op te tuigen en te plaatsen in 
onze wijk. deze leerlingen hebben samen ongeveer honderd bomen versierd. Het resultaat 
hiervan kunt u de komende weken zelf bewonderen.

basisschool sint Jozef
Op maandagmiddag 12 december vond de 
kerstknutselmiddag plaats. Alle kinderen van 
groep 1 tot en met groep 8 werden kriskras 
over de groepen verdeeld. Op deze manier 
kunnen de oudere kinderen van school, de jonge 
kinderen helpen. In ieder klaslokaal werden 
twee kerstbomen neergezet. Daarna gingen 
de kinderen aan de slag om met verschillende 
materialen versieringen te maken. Deze 
versieringen mochten ze zelf in de kerstboom 
ophangen. Na een middag hard werken zagen 
de kerstbomen er fantastisch uit. De kinderen 
van groep 7/8B hebben de kerstbomen later 
geplaatst op het plein voor de Sint Jozef school 
en in de Grotestraat.

basisschool Passepartout
Ook op basisschool Passepartout is hard gewerkt 
door de kinderen om de wijk op te fleuren met 
prachtig opgetuigde kerstbomen! In elke groep 
werden een paar bomen geplaatst die door de 
kinderen en leerkrachten werden versierd. De 
kinderen van groep 8 hebben de kerstbomen later 
geplaatst in de omgeving rond de school, maar 
vooral in de en rond het zorgcomplex de Nieuwe 
Munt, gelegen achter de school.
Later hebben de kinderen nog de gelegenheid 
gehad om een kerstwens te schrijven. Ook 
de kinderen van de peuterspeelzaal, het 
kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang 
kregen de kans om dit te doen. Deze kerstwensen 
zijn door alle kinderen zelf in de kerstbomen 
gehangen. Ook de ouderen in de wijk krijgen de 
kans om op lege wenskaartjes die in de bomen 
hangen, hun mooiste kerstwens op te schrijven. 

Op deze manier zijn de bomen nog fleuriger 
geworden! Later zullen de kinderen nog gaan 
zingen bij het nieuwe zorgcomplex. De mensen 
in het complex werden uitgenodigd om na het 
eten te luisteren naar een kerstconcert, waar in 
ruim een half uur een aantal bekende kerstliedjes 
gezongen zijn. 

oJbs Het maasveld
Op maandag 12 december zijn door een aantal 
ouders van Het Maasveld kerstbomen in de wijk 
rond de school geplaatst. In de tussentijd hebben 
kinderen en leerkrachten van alle 14 groepen 
tijdens de les kerstversieringen geknutseld. De 
versieringen zijn later door de kinderen zelf in hun 
boom gehangen. Elke groep heeft twee bomen, 
te herkennen aan de versiering in de top! U vindt 
de bomen op de Boskampstraat, de Beekpunge 
en rond het Ovaal bij de school. 

Wij willen alle leerkrachten en kinderen van 
de basisscholen hartelijk bedanken voor de 
geweldige inzet en leuke samenwerking! Hopelijk 
kunnen we in de toekomst nog meer voor elkaar 
betekenen, om samen ook de jongste bewoners 
van onze wijk te kunnen bereiken.
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offICIëLe oPenInG nIeuWe munt
de nieuwe munt werd donderdag 6 oktober 2011 officieel geopend. de nieuwe woonwijk in 
tegelen werd begin dit jaar in gebruik genomen.

De Nieuwe Munt bestaat onder meer uit 189 
huurappartementen en zes groepswoningen. 
Het woonzorgcentrum vervangt verpleeghuis 
Martinushof en verzorgingshuis De Erkenkamp 
in Steyl. 

Tijdens de officiële opening werd er door 
Burgemeester Bruls en enkele leerlingen 
van De Lings en basisschool Passepartout 
een kunstwerk onthuld. Ook werd er een 
perkamentrol ondertekend door Antares, 
De Zorgroep en de Gemeente Venlo. Deze is 
vervolgens door Burgemeester Bruls symbolisch 
ingemetseld in de gerestaureerde Lingshoeve. 

Tevens komt in de Nieuwe Munt een restaurant, 
dat geopend zal worden op 15 december. 
Uitbaters Willy en Miriam Verbong (zie foto) gaan 
dit restaurant runnen.

Zondag 9 oktober werd er voor de bewoners 
van de Nieuwe Munt en de burgers een 
open dag gehouden. Hierbij werd de sfeer 
opgeluisterd door Mannenkoor Excelsior die 
met veel enthousiasme de mensen wisten te 
verwelkomen met hun prachtige gezang. Zo 
werden de bewoners die dag ook even in het 
zonnetje gezet en verwelkomd in hun nieuwe 
wijk.

mevrouw Wijnands-
Keijsers is 64 jaar en 
woont nu zo’n 6 maanden 
op de Nieuwe Munt. 
Zij woonde eerst 4,5 
maand in de Erkenkamp. 
Daarvoor woonde ze op 
de Meidoornlaan waar ze 

vereenzaamde en in een verloren hoek woonde. 
Nu woont ze met veel plezier in een mooi 
appartement met vrij uitzicht, veel licht, ruimte 
en rust. Het nieuwe wonen bevalt mevrouw 
dan ook uitstekend! Mevrouw Wijnands kan er 
naar buiten gaan wanneer ze wenst. Ze heeft 
ook directe hulp in haar omgeving indien dat 
nodig is, o.a. van verzorgenden en vrijwilligers, 
evenals van familie en vrienden. Zelf is mevrouw 
40 jaar werkzaam geweest in de zorg en nu zelf 
hulpbehoevend. Ze zit in een rolstoel. Mede 
dankzij haar optimisme en de drang naar meer 
zelfstandigheid heeft ze onlangs haar eerste 
rijles in een elektrische rolstoel gehad.

Het grootste verschil met de Erkenkamp is dat 
ze nu een eigen appartement heeft. Nu is ze veel 
zelfstandiger dan in de Erkenkamp. Mevrouw 
Wijnands-Keijsers is ontzettend tevreden. Voor 
haar had het project de Nieuwe Munt best 10 jaar 
eerder mogen komen!!

Leo Custers is 88 jaar. 
Meneer Custers woont 
inmiddels 9 maanden op 
de Nieuwe Munt. Voorheen 
woonde hij zo’n 55 jaar 
op de Plechelmusstraat. 
Het huis werd te groot en 
het trappen lopen ging 

niet meer zo goed. Het advies was dan ook 
om gelijkvloers en kleiner te gaan wonen. 
Tussentijds heeft meneer tijdelijk gerevalideerd 
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in Martinushof. Meneer Custers is een van de 
eerste bewoners van de Nieuwe Munt. De eerste 
maanden waren best zwaar. Er was bijvoorbeeld 
geen licht, geen bel, en een verwarming die niet 
optimaal werkte. Na veel zelf bellen met onder 
andere Antares werd uiteindelijk alles opgelost. 

Meneer is erg te spreken over zijn balkon. De 
huizen die zeer goed geïsoleerd (geluidsoverlast 
is zodoende beperkt tot een minimum) en er 
zijn goede busverbindingen vanuit de wijk. 
Echter ziet meneer Custers ook nog een paar 
verbeterpunten.  Er zou best een klein winkeltje 
in de buurt kunnen komen, voor o.a. postzegels 
en kleine dingen. En een informatiepunt voor 
de bezoekers (familieleden, vrienden, maar 
ook huisartsen, e.d.) waar men informatie kan 
krijgen waar mensen wonen (de straatnamen 
en de huisnummers zijn namelijk nog niet voor 
iedereen helder). Dit is ook handig in het geval 
van eventuele calamiteiten. Tevens zou het fijn 
zijn als er een brievenbus zou komen in de wijk. 
Nu is het nog te ver lopen om een brief te posten. 
Verder voelt meneer Custers zich als een vis in 
het water. Hij heeft, behalve gezamenlijk eten, 
nog geen verdere ondersteunende hulp nodig. 
Maar alles is op de Nieuwe Munt aanwezig voor 
de dag dat het toch nodig mocht zijn. En dat is 
een geruststellende gedachte.

verzorgende IG tanja 
steeghs  i s  tevens 
coördinatrice Zorg en 
Dienst. Zij is 34 jaar en sinds 
juni 2011 op de Nieuwe 
Munt werkzaam. Mevrouw 
Steeghs is 14 jaar in dienst 
van de Zorggroep, waarvan 

3, 5 jaar in Huize Erkenkamp en daarvoor in 
Martinushof.

Het was spannend en heel erg wennen aan 
het nieuwe wonen. Tanja heeft het echter als 
positief ervaren. Het grootste verschil is dat 
men nu minder face to face contact heeft 
met de collega’s. Het meeste gebeurt nu 
zelfstandig en in overlegmomenten via de 

telefoon. Het gemoedelijke voor de bewoners 
die Huize Erkenkamp gewend zijn, is een stuk 
minder, maar daarvoor krijgen de mensen 
meer zelfstandigheid terug. Echter, nog niet 
iedereen heeft zijn draai kunnen vinden, maar 
het overgrote deel van de mensen is al goed 
gewend. De grootste angst voor de nieuwe 
bewoners was of de zorg wel hetzelfde zou 
blijven als ze gewend waren. Dit is natuurlijk 
het geval, alleen woont iedereen nu in een 
eigen appartement in plaats van op een eigen/
gedeelde kamer. Er is een voortraject van 4 jaar 
geweest met familiegesprekken, zorgplannen 
en uitleg over het nieuwe wonen. Dit heeft 
de mensen ook voorbereid op wat komen 
ging. De zorg geven is nu van woning naar 
woning in plaats van kamer naar kamer. Dus 
meer zelfstandigheid en meer privacy voor de 
bewoners. De communicatie verloopt goed ook 
met huisartsen en familie. Het is wennen voor 
iedereen, maar wel met een positieve blik vooruit!

mevrouw Hennie ’t Hart-
sloesen, Vrijwilligster in hart 
en nieren,  is 68 jaar oud en 
in juni 2011 meegestroomd 
vanu i t  Mar t i nusho f . 
Mevrouw ’t Hart voelde zich 
er 17 jaar geleden prettig 
bij om onder andere haar 

vader te helpen die in Martinushof verbleef. 
Dit prachtige werk heeft ze voortgezet mede 
vanwege het directe contact met de bewoners. 
Dit is met het nieuwe wonen niet veranderd. 
De mensen worden nu aan huis opgehaald om 
naar de eetzaal, de activiteiten en bijvoorbeeld 
de bibliotheek te gaan. Dit was eerst vanuit de 
kamers naar de zaal. Het grootste verschil is wel 
dat ze nu minder contact heeft met de collega-
vrijwilligers en dat ze het personeel veel minder 
ziet dan voorheen. Mevrouw ervaart dat het 
nieuwe wonen voor sommige mensen een 
nadeel is. Mensen die echt afhankelijk zijn van 
anderen en mensen die qua persoonlijkheid 
wat minder uit hun voeten kunnen, moeten erg 
wennen. De ene mens is dan ook wat actiever 
dan de ander. Maar gelukkig ziet ze ook dat 
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veruit de meerderheid zijn plek heeft gevonden.  
Het enige wat mevrouw ’t Hart mist is één vaste 
plaats waar iedereen zich kan ontmoeten. En de 
muziekmiddagen op vrijdag!

teamleider bert beunen 
(45 jaar) is al 21 jaar actief 
bij de Zorggroep. Eerst 
bij Martinushof, daarna 4 
jaar tot de sluiting bij de 
Erkenkamp en nu sinds juni 
2011 op de Nieuwe Munt.
De woonomgeving voor de 

cliënten, de werkomgeving voor het personeel en 
het meer zelfstandige karakter zijn de grootste 
verschillen binnen het nieuwe wonen. Het is 
logistiek anders organiseren van de zorg. De 
zorg  is misschien minder zichtbaar geworden, 
maar zeker niet minder aanwezig. De alarmbel 
is er nog altijd voor de cliënten voor (directe) 
onplanbare zorg. 
Voor de bewoners van Martinushof en de 
Erkenkamp is de omslag groter dan voor de 

mensen die vanuit een reguliere woonsituatie 
komen. Dit vergt enige aanpassing. Maar de 
zelfstandigheid, meer ruimte en privacy worden 
dan ook als zeer positief ervaren.

Technisch gezien waren er wat knelpunten. 
Een lift kon geen speciale bedden vervoeren, 
waardoor een takelwagen de bedden bij de 
bewoners naar binnen moest takelen. Nu is 
alles nagenoeg op orde. Voor de bewoners zijn 
er spreekuren met Antares en de Zorggroep 
als hulpmiddel om zaken te melden, zodat ze 
opgelost kunnen worden. Ook wordt de rol van 
directe familie, vrienden en vrijwilligers steeds 
groter. De familieparticipatie voor alle zorg in 
Nederland en dus ook voor de Nieuwe Munt, 
wordt steeds groter. Er wordt zelfs binnen de 
politiek al gesproken over plichten. Het is een 
vervelende positie waarin zorgaanbieders door 
de politiek en de media wordt gemanouvreerd. 
De modernisering van de AWBZ verdient meer 
maatrschappelijke aandacht.

De  winter, met hevige kou en sneeuwval, zorgde voor problemen met strooien en strooizout 
in onze wijk. Uiteindelijk kwam de lente die alles deed ontdooien en die zorgde voor geweldig 
weer! Dat beloofde wat voor de zomer, maar helaas was het zomerweer toch niet wat we 
gehoopt hadden. De herfst, met al zijn prachtige kleuren, maakte het gemis van niet zo’n 
mooie zomer gelukkig een beetje goed.

Beste bewoners, u ziet dat het onmogelijk is om het iedereen naar zijn of haar zin te maken. 
Wat wel kan, is er zelf het beste van te maken en niet alleen voor jezelf, maar ook voor uw 
medebewoners. 

Met deze gedachte wil ik u, namens alle leden van uw wijkraad, het beste wensen in deze 
laatste dagen van het jaar, maar vooral ook voor het komend jaar. Ik wens u allen een hele fijne 
kerst en een voorspoedig maar vooral gezond 2012 toe!

Ger Hensen.
Voorzitter.

KerstWens
Het jaar loopt alweer ten einde. Was het wat u er van verwachtte? of denkt u, het had 
beter gekund?
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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
24 januari                                                              
27 maart                                                               
08 mei                                                              
26 juni    
11 september                                                      
23 oktober                                                            
11 december   

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


