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Wat hebben we een geweldige zomer gehad, het 
mooie weer leek nooit te eindigen. Maar helaas, 
nu ik dit schrijf is het koud en kil. Nog niet zo lang 
geleden was het nog 30 graden!

In deze wijkkrant willen we enkele leuke dingen 
naar voor halen. De opening van het nieuwe 
marktplein op zaterdag 17 augustus. Een 
feestelijke ochtend. De gezelligheid van vroeger 
kwam weer terug bij publiek en marktkooplui.

De zondag erna “Gein op het plein”. Ondanks 
het niet al te beste weer, hebben verschillende 
mensen een nat pak gekregen en dat kwam niet 
alleen van de regen. Enkele mensen komen in 
deze wijkkrant aan het woord en geven hun visie 
over het vernieuwde Wilhelminaplein.

Verder nog de jaarlijks terugkerende Buurt 
Sport en Spelen van begin september jl. en een 
impressie van het pleinfeest bij de Nieuwe Munt. 
Ik denk dat de aanwezige wijkbewoners daar een 
geweldige middag hebben gehad. 

Verder zijn er diverse besprekingen over het 
Huis van de Wijk geweest. Hier komen we in 
de volgende editie op terug. De redactie heeft 
er weer van alles aan gedaan om zo kort na de 
zomervakantie een plezierige en leuke krant te 
maken.

Ik wens u dan ook veel leesplezier toe.
Ger Hensen, voorzitter
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Eindelijk is het dan zover, want “De huiskamer van Tegelen” is feestelijk geopend en 
nagenoeg klaar. Wij willen in deze wijkkrant enkele mensen die een bijdrage hebben geleverd 
aan het woord laten. En mensen die vanaf de zijlijn betrokken waren. Hun eigen mening of 
visie op de gedane arbeid in hun eigen woorden kunt u hieronder teruglezen.

HET WEl En WEE ronDom HET PlEInHET WEl En WEE ronDom HET PlEIn

Antares heeft afgelopen jaren positief 
bijgedragen aan de herinrichting van het 
centrum van Tegelen. Toen de plannen 
voor de herinrichting bedacht werden, 
was de woningmarkt nog “booming”. 
Antares heeft, ondanks de huidige moeilijke 
economische omstandigheden, deze forse 
investering in Tegelen op zich genomen.

Met de realisatie van het prachtige woon- 
en winkelgebouw Cordis Tegula en het 
mee betalen aan de opknapbeurt van het 
Wilhelminaplein, heeft Antares het centrum 
van Tegelen een positieve impulsgegeven en 
daar zijn we best trots op!

Paul Stelder
directeur-bestuurder

Ik ben als lid van de wijkraad bij het centrumplan 
betrokken geraakt nadat Jos Wolbertus afscheid 
nam als voorzitter van de wijkraad en de taken 
binnen de wijkraad opnieuw verdeeld werden. 

Op dat moment was de herinrichting van de 
Kerkstraat net klaar  Het centrumplan heb ik als 
zeer boeiend ervaren en het werk heb ik met veel 
plezier gedaan. Wat mij het meest bij gebleven 
is, is dat de Kerkstraat na een jaar weer opnieuw 
bestraat  moest worden.

Ook heb ik bij ieder overleg met projectleiders 
alle vragen en opmerkingen die mij ter ore 
kwamen privé of op wijkraadvergaderingen ter 
sprake gebracht. Mij viel op, dat veel van deze 
opmerkingen ook uitgevoerd of veranderd 
werden. Wat mij verbaasde, is dat mensen 

met grote eigen belangen pas commentaar 
leverden als het werk al bezig was of als het net 
geklaard was.
Een van de minpunten is dat aan het 
centrumplan wel vier of vijf verschillende 
projectleiders hebben gewerkt, wat mijns inzien 
niet ten goede van het geheel is gekomen.
Het zeer zorgvuldig ruimen van het oude kerkhof 
en de aansluitende herbegrafenis zal ik nooit 
vergeten. 

Het grootste pluspunt dat de wijkraad heeft 
bereikt,  is toch wel de 30kmzone op de 
Grotestraat. Al zouden wij die het liefst tot zeker 
voorbij de St. Jozefschool gezien hebben. 
Ook met het realiseren van een oversteek voor 
fietsers tussen de Engerstraat  en de Spoorstraat 
zouden wij zeer tevreden zijn.

Ik kijk dan ook met een goed gevoel terug op 
wat er de laatste jaren tot stand gekomen is in 
het centrum van Tegelen. Ik weet ook dat de 
meningen in Tegelen variëren, maar als het 
Wilhelminaplein is aangekleed met groen, is er 
een mooie huiskamer voor Tegelen gerealiseerd.

Huub Smit, lid wijkraad.
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Drie maanden in de rommel. Het was me af en toe een troep. 
De bereikbaarheid was ver te zoeken en de toegang tot de 
winkel was bijna niet mogelijk. Niet alleen omdat alles open 
lag maar ook omdat de werklui hun machines en materialen 
voor mijn zaak neer zetten. Gelukkig zijn deze ongemakken 
voorbij. 

Nu nog de aankleding van het Wilhelminaplein en Smidsplein 
met banken, groen of waterpartij. 

Laat op beide pleinen gedeeltelijk parkeren toe, dat is goed 
voor alle Tegelse ondernemers. Dan pas kan men van “ de 
Huiskamer van Tegelen” spreken!

Jos van Heel.
Kantoorboekhandel Grotestraat

ons nieuwe Plein “De huiskamer van Tegelen” 

De moed zonk me in de schoenen na de columns in de Tegelse 
krant van Ruth Schouwenberg. Het was precies wat ik ook voelde. 
Eerlijk gezegd heb ik er ruim twee jaar van genoten, hoe enthousiast 
en stevig er gewerkt werd. Eerst hoe de bouwput werd gegraven en 
in hun enthousiasme bijna een halve meter te diep. De bekisting, 
ijzervlechters, betonstorten en toen steentjes leggen. Het hield ook 
niet meer op. Zeker een etage te hoog (te weinig zon). Maar vanuit 
de Beekstraat is het een prachtig geheel. Dat prachtige hebben we 
nu wel gehad.

Wat hebben wij burgers er nu aan overgehouden na het 
uitbundig druk bezochte feest “Gein op het Plein”?
Een dorpsplein waar je niet mag parkeren, zoiets bedenk je toch niet, tenzij je bijbedoelingen hebt 
(betaald parkeren ). De enige kerk die we hebben , niet bereikbaar voor onze brave oudjes, en zelfs 
laden en lossen is taboe.
Een patatkraam, niet bereikbaar voor passanten, en nog geen geldige vergunning na 2 jaar. Een 
gezellige drukke markt, maar staan en lopen op de klinkers is een ander verhaal. Ik denk niet dat deze 
belabberde vloer in Venlo geaccepteerd zou zijn. En mooi is het nou ook niet te noemen “dit Plein”. 
Deze heerlijke mooie zomer geen bankje op het plein, wel mensen met etenswaren op het groen rond 
de kerk , het muurtje bij”De Bank” of bij “Petatte Nelke” op het muurtje.En, waar laat je dan het afval op 
zo’n plein! Zelfs wachten op de bus moet in de regen en ook zitten is er dan niet bij.

Dan hebben we nog de parkeervrije zone van 30 km, met fietspaden en oversteek. Dit is vast 
uitgevogeld door mensen met een hoger denkniveau, dus waag ik me er maar niet meer aan. Dan te 
bedenken wat dit allemaal gekost moet hebben. Ik heb er een vieze smaak van in de mond. Hé hé…
dat lucht op..!

Dhr. Laumans, buurtbewoner 
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CEnTrumPlan TEGElEn
Door de (oud)projectleiders

Uitdaging, kans, parkeren, kwaliteit, Antares, begraafplaats, klankbordgroep, Cordis Tegula, media, 
de Sint Martinuskerk en de markt, zijn zo een aantal termen die geregeld de revue passeren als we 
terugdenken aan centrumplan Tegelen. Een project waarvoor de eerste initiatieven al dateren vanuit 
de voormalige gemeente Tegelen. Diverse ambtenaren hebben zich door de jaren heen met het project 
bezig gehouden. 
 

Bij de overgang van Tegelen naar Venlo is het plan 
gelukkig op de agenda gebleven (Frits Theeven). 
Het was laveren tussen belangen (Michel Weijers). 
Enorme betrokkenheid van Tegelen in de brede zin 
van het woord (Monique Eussen)
 
Tja, het één resulteert in het ander. Bij een enorme 
betrokkenheid heb je vele belangen waarbij het vooraf 
al helder is dat je niet ieders belang kunt dienen. Er 
moeten keuzes gemaakt worden waarmee je niet 
alleen vrienden maakt maar ook weerstand oproept. 

Naast de enorme betrokkenheid was dit wel een van de kenmerken van dit project; het vechten voor 
individueel belang en te weinig begrip voor elkaars belang. 
 
De Tegelse mentaliteit is een uitdaging op zichzelf. Communicatie is hierbij het sleutelwoord 
(Freek Kusters). Enkel positieve reacties nu het project en de daarbij behorende overlast ten 
einde is (Ivo Gerits).
 
Als laatste projectleider ben ik nu nog bezig de laatste puntjes op de “i” te zetten. In het najaar worden 
nog bomen en laag groen her en der op het plein geplant, worden er nog banken en fietsenstallingen 
geplaatst en de laatste restpunten weggewerkt. De frietkraam zal nog worden verplaatst in het eerste 
kwartaal van 2014. Het zal nog enige tijd met zich mee brengen om te wennen aan het gewijzigd 
parkeren en de beperkte bereikbaarheid van de Gasthuisstraat. Tegen de aanpassing van de 
Broeklaan en Muntstraat  in een eerdere fase was op voorhand ook veel weerstand, maar nu zouden 
veel omwonenden niet anders meer willen. Dit zal vervolgens ook gaan gelden voor de recent 
doorgevoerde verkeersmaatregelen.
 
Met de oplevering van de laatste fase, “het Wilhelminaplein met Cordis Tegula en directe omgeving” 
zijn de randvoorwaarden gereed voor een goed functionerend centrum met gezellige terrassen en 
activiteiten op het Wilhelminaplein. De komende tijd zal met de opening van diverse bestaande en 
nieuwe horeca aan het plein de beoogde uitstraling te zien zijn. Wellicht krijgt “Gein op het Plein” 
een vervolg maar dan zal Tegelen zelf op moeten staan. In deze tijden van crisis is het aan de lokale 
bevolking en bedrijfsleven de opdracht om de gecreëerde randvoorwaarden optimaal te benutten. 
 
Met z’n allen concluderen we dat het ondanks de ups en downs een geweldig project was om 
aan mee te mogen werken. We denken een renovatie van het centrum te hebben doorgevoerd 
waar de komende jaren nog veel plezier aan kan en zal worden beleefd, maar ook nog veel over 
zal worden gesproken. (Wethouder Wim van den Beucken).
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mooI
Zomer en bloemen horen bij elkaar. 
Daarom is het ook wel logisch 
dat dit thema nu gekozen is in dit 
rubriekje.

Deze bloemenzuil staat aan de 
rotonde nabij Intratuin en is ook 
door deze firma daar geplaatst als 
blikvanger voor hun zaak. Het ziet 
er prachtig en sfeervol uit! Prima 
geslaagd vinden wij! 

lElIJK
 De afbeelding van deze fietsenstalling is genomen aan het begin van de Kerkstraat aan de zijde van 
de parkeerplaats van Martinushof. Bijna alle ruiten in de achterwand zijn er totaal uit! In het nauwelijks 
onderhouden groen ligt rotzooi en rommel. De wijkraad heeft wel eens geopperd wat aan dit bouwsel 
te doen, of het totaal weg halen. Maar het een, noch het ander gebeurt. 

Het is triest dat op zo’n  prominente plek in ons winkelcentrum zo’n  dergelijk onding  staat. 
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VErGaDErInG D.D. 11 JunI 2013

Bespreking verslag van: Bewoners doen 
hun woordje….   23 april 2013: 
Hondenbezitters die de perkjes op de Muntstraat 
misbruiken als honden uitlaatplek lopen het risico 
hiervoor een boete te ontvangen.

Het tuintje op de Ruijs de Beerenbrouckstraat/
Ariënsstraat is opgeknapt door Antares. Voor de 
bomen op de Ariënsstraat loopt de procedure 
voor een kapvergunning. Bewoner geeft aan zeer 
tevreden te zijn met de aanpak van P. van de Rijdt 
en de Noordkern. De samenwerking was zeer 
prettig van beide kanten.

Naar aanleiding van verschillende opmerkingen 
en vragen met betrekking tot het groen, zal er 
na de zomervakantie in samenwerking met de 
gemeente weer een groenronde door de wijk 
gedaan worden.

nIEuWE zaKEn DIE In DE WIJK lEVEn

✮Met betrekking tot de paaltjes op de 
Beijtelstraat hebben de bewoners nog geen 
reactie gehad van B&W. Actie: P. van de Rijdt 
(stadsdeelmanager) zal bekijken waar het 
antwoord blijft.

✮Er staan paaltjes in oud Tegelen zonder 
reflectoren, mag dat? Bewoners hebben een brief 
gehad met info betreffende de paaltjes. Hier loopt 
een juridische procedure tegen. Actie: P. van de 
Rijdt (stadsdeelmanager) zal navraag doen of het 
mag om paaltjes te plaatsen zonder reflectoren. 

✮Verkeer, voornamelijk vrachtverkeer vanuit 
Duitsland die richting Maastricht moeten, missen 
de bewegwijzering “richting Maastricht” op 
de Tegelseweg/Venlose weg. Het bord staat 
verscholen achter de bomen. Kan dit bord 

verplaatst worden of de situatie aangepast 
worden, zodat het beter zichtbaar wordt voor 
de automobilisten? Actie: P. Van de Rijdt 
(stadsdeelmanager) zal dit doorgeven aan de 
verkeersdeskundige.

 ✮Verkeersproblematiek Intratuin/karwei.
Actie: De ondernemers maken plannen om een 
fietsstrook te creëren.

 ✮Op de kruising Boskampstraat/Venloseweg 
is een fietsvak gerealiseerd en hebben fietsers 
voorrang bij de oversteek. Is het niet veiliger 
om het fietsvak te verwijderen? Actie: Zal 
meegenomen worden met de verkeersronde.
 
✮De kruising Koningsstraat/Kloosterstraat 
is erg onoverzichtelijk. Actie: Zal meegenomen 
worden met de verkeersronde.

✮P. van de Rijdt (stadsdeelmanager) zal met de 
verkeersdeskundige een ronde maken door onze 
wijk. Hier zullen verschillende punten die door de 
wijkraad zijn aangegeven worden bekeken.

✮ Kennismaking H. van de Eertwegh. H.van 
de Eertwegh is werkzaam bij stichting Wel.kom 
als opbouwwerker. Herman geeft een korte 
toelichting over zijn taak als opbouwwerker. 

VErGaDErInG D.D.  3 sEPT. 2013

Bespreking verslag van: Bewoners doen 
hun woordje….  11 juni 2013: 
Het college B&W moet nog een uitspraak doen 
over de hinder van de  paaltjes bij de doorgang 
van de Kerkstraat naar de Beijtelstraat. Zodra het 
college B&W hier een uitspraak over heeft gedaan, 
zal de Noordkern de uitspraak hier bekend maken.

De 2 nieuwe jongerenwerkers in onze week 
zullen zich voorstellen en hun rol in de wijk aan 

         BEWonErs DoEn Hun

woordje.....!!! 
Op iedere vergadering van onze wijkraad de Noordkern, kan elke 
bewoner allerlei vragen stellen of ideeën en opmerkingen naar voren 
brengen. Antwooden komen zo mogelijk meteen of kan men later 
terugvinden in de wijkkrant of ziet men mettertijd terug in de wijk zelf. 

 

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

de aanwezige bewoners uitleggen.
Johan Cortooms, teammanager jeugd en 
jongerenwerk geeft een korte uitleg over de 
werkzaamheden van zijn team. 
Jongerenwerkers werken voornamelijk op straat, 
daar waar jongeren zijn en op die tijden die er toe 
doen. De jongerenwerkers werken samen met de 
gemeente, straatcoaches en de politie. Daarnaast 
werken ze tevens samen met ondersteunende 
instanties die de jongeren hulp kunnen bieden. 
Het team jongerenwerk Zuid bestaat uit Daisy 
Schuurs, Ted Lekatompessy en Jolijne Leenen. 
Contact gegevens van de jongerenwerkers vindt u 
in het artikel over Wel.kom elders in deze wijkkrant.

nIEuWE zaKEn DIE In DE WIJK lEVEn

✮Een bewoner van de Hulsterdreef geeft aan 
dat er een wildgroei is van de groenstrook bij hun 
in de wijk. Actie: Zal meegenomen worden met de 
groenronde.

✮De Noordkern en de aanwezige bewoners 
geven aan dit een heel goed iniatief te vinden 
en moedigen dit iniatief vanuit de Marokkaanse 
gemeenschap zeker aan.

✮De verlichting in de onderdoorgang In de 
Beeten is aangebracht, maar deze hangt scheef. 
Actie: Wordt aangepast.

✮De mozaïekbank bij de Blokker wordt 
helaas gebruikt als afvalbak. Actie: Deze bank 
wordt verwijderd. Hier wordt voor een alternatief 
gezorgd.

✮De verlichting op de St. Aloysiusstraat schijnt 
recht omlaag. Dit is een erg donker stuk. Actie: 
Pieter neemt contact op met de bewoner.

✮De Engerstraat zorgt voor onveilige 
verkeerssituaties met betrekking tot het verkeer 
van rechts. Is het mogelijk hier een spiegel te 
bevestigen? Actie: Zal meegenomen worden met 
de verkeersronde.

✮Bewoners van de Meidoornlaan geven 
aan dat de speeltuin bij hun in de straat er erg 
verwaarloosd bij ligt.

De gemeente hanteert een nieuw beleid. Waar 
vraag en behoefte is aan een speeltuin zal de 
Gemeente hier de materialen en geld voor 
faciliteren. Het onderhoud van de speeltuin ligt 
bij de bewoners. De zelfwerkzaamheid van de 
bewoners wordt steeds belangrijker in onze wijk. 
De plannen van de gemeente zijn op dit moment 
nog niet concreet. Erg jammer, aangezien we hier 
al meer dan een jaar op wachten! Actie: H. van 
Eertwegh (opbouwwerker) zal dit punt samen met 
de bewoners op pakken.

✮Op de Venloseweg staan negen zieke 
Lindebomen. Voor 1 oktober zal hier naar gekeken 
worden door een bomendokter.

✮Het fietspad vanuit Belfeld naar de 
Kaldenkerkerweg in Tegelen stopt halverwege. 
Waarom is hiervoor gekozen? Actie: Dit valt niet 
binnen de grens van de Noordkern. Wordt wel 
doorgegeven aan de wijkraad Op de Heide door 
Barry.

✮Het fietspad in de onderdoorgang op de 
Geldersebaan wordt geregeld gebruikt door 
motors en kleine auto’s. Actie: Dit is bekend bij de 
politie. Hier wordt ook op gecontroleerd.

✮Buurtbewoners hebben verschillende 
opmerkingen en klachten met betrekking tot het 
vernieuwde Wilhelminaplein:
- De kinderkopjes op het Wilhelminaplein zorgen 
voor veel overlast voor minder validen. 
- Waar kunnen de mindervalide / kinderwagens 
stoep op en stoep af?
- Op en rondom het Wilhelminaplein zijn de 
parkeermogelijkheden onduidelijk.
- Wanneer komen de bushokjes terug?
- De hoogte van de geplaatste drempels op o.a. de 
Gasthuisstraat zijn erg hoog.
- Is het mogelijk om de 30km zone door te trekken 
tot de oversteekplaats voor de St.Jozefschool? 
Actie: Alle klachten met betrekking tot het 
Wilhelminaplein worden gebundeld en 
bij de evaluatie van het Wilhelminaplein 
meegenomen. Volgens plan zullen banken, groen 
en de verdere aankleding in het najaar van dit jaar 
plaatsvinden.
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WIJKraaD DE noorDKErn HEEfT EEn nIEuW E-maIlaDrEs
In de zomervakantie is er een en ander misgegaan met ons e-mailadres. Hierdoor is het mogelijk dat 
berichten van wijkbewoners die via de mail verstuurd zijn, verloren zijn gegaan. Onze excuses 
hiervoor. Sinds kort hebben wij een nieuw e-mailadres. Hierop zijn we weer als vanouds te bereiken 
wanneer u vragen, opmerkingen, klachten of andere redenen heeft om contact met ons op te 
nemen. Wij zijn te bereiken via: wijkraad.de.noordkern@hotmail.com

zaterdag 7 september jl. vond op de parkeerplaats en in een deel van de tuin van martinushof 
de jaarlijkse Buurtsportspelen van wijkraad De noordkern plaats. alle jongeren uit de wijk 
waren via de basisscholen uitgenodigd voor deze gezellige middag aan de raadhuislaan. 

Scouting Tichlouw was van de partij en zette een mooi parcours op, vanwaar de kinderen 
konden klimmen en abseilen tussen de bomen. Op de schietbaan van schutterij Sint Anthonius 
konden kinderen hun schietkennis testen. Beugelclub “De Kuiters” demonstreerden hun spel, en 
toeschouwers werden uitgenodigd om mee te doen.

Een aantal heuse brandweerlieden waren aanwezig, en de kinderen die durfden mochten met een 
brandspuit aan de slag. De wijkagent gaf informatie over zijn werk en demonstreerde met behulp 
van een aantal kinderen de sirenes. Onder de luide klanken van DJ Keyano Westheim konden 
kinderen zich laten schminken.  

Stichting Kindervakantiewerk Tegelen organiseerde een aantal activiteiten, waaronder het bekende 
reactiespel “stokjes vangen”, waarbij leuke prijsjes te winnen waren. Een groot luchtkussen, de 
aanwezige hoogwerker van Ziut en een ballonnenwedstrijd maakten de pret compleet . 

De organisatie wil iedereen die geholpen heeft, heel hartelijk bedanken voor alle inzet en verleende 
diensten. Want alleen hierdoor is deze middag geslaagd. Alle aanwezige kinderen, en hopelijk ook 
hun ouders en grootouders, hebben zich goed geamuseerd. En hier was deze gezellige middag 
natuurlijk voor bedoeld! 

BuurTsPorTsPElEn DE noorDKErnBuurTsPorTsPElEn DE noorDKErn
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al maanden geleden constateerden we in onze 
wijkkrant dat de jeugdige fietsers vanuit de 
richting Venlo een omweg moesten maken om bij 
mcDonald’s te komen en dat dit aanleiding kan zijn 
tot onveilige verkeerssituaties. Echter, deze groep 
verkeersdeelnemers hebben zelf al de oplossing 
gerealiseerd!

Als je net onder het viaduct uitkomt zie je links een smal 
paadje waar maar net  één fiets door kan en dat zich 
gevormd heeft door regelmatig gebruik van  de fietsende 
jeugd. Volg dit paadje, ga achter Karwei langs, dan kom 
je vanzelf bij McDonald’s uit. Frappant om te zien hoe 
een probleem inventief en moeiteloos werd opgelost! In 
de tussentijd wachten we gespannen op een duurzame 
oplossing om de veiligheid terplekke te vergroten!

Foto: Begin van het sluippad

sluIPPaD  naar  mCDonalD’s
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De tijdelijke invulling van het bouwterrein 
aan de Paul Guillaumestraat als speelterrein 
heeft door de prachtige zomer enige 
vertraging opgelopen. 

Door de droogte heeft het gras zich niet 
voldoende kunnen ontwikkelen. Het streven om 
het plan voor de bouwvakvakantie te realiseren, 
is daarom niet helemaal gehaald. In de laatste 
week van augustus is het terrein opnieuw 
onkruidvrij gemaakt en ingezaaid. We zullen 
moeten wachten totdat er een voldoende sterke 
grasmat aanwezig is. Zodra die er is, kunnen er 
goals worden geplaatst. Vervolgens worden de 
hekwerken gedeeltelijk verwijderd. Het 
gedeelte dat zorgt voor een veilige scheiding 
tussen weg en speelterrein blijft staan.  De 
hondenuitrenplek is al wel gerealiseerd en 
wordt volop gebruikt door viervoeters uit de 
buurt met hun baasjes.

Bent u (net als andere betrokkenen) bereid om 
de handen uit de mouwen te steken om het 
speelterrein schoon te houden of een oogje in 
het zeil te houden? Geef u dan op bij: 

Pieter van de Rijdt (stadsdeelmanager) via 
telefoonnummer 077-3596939 
Pieter Kolenberg (wijkbeheerder van Antares) 
via telefoonnummer 077-3733666.

sTaGnaTIE sPEElTErrEIn 
Paul GuIllaumEsTraaT

aDVErTErEn In DE WIJKKranT 
Zoals in eerdere edities van de wijkkrant reeds werd vermeld, is er door de gemeente Venlo flink 
gesneden in de budgetten van de wijkkranten. Om helemaal uit de onkosten te komen zijn wij echter 
genoodzaakt om opzoek te gaan naar adverteerders. Onze wijkkrant heeft een oplage van ruim 5700 
stuks en valt bij alle huishoudens in onze wijk 4 keer per jaar op de deurmat. Onze wijk beslaat het deel 
van Tegelen ten zuiden en westen van de snelweg A73, uitgezonderd Steyl. De wijkkrant wordt zeer 
goed gelezen, aldus een recent gehouden peiling in de gemeente Venlo. Een unieke kans dus om te 
adverteren! Wij stellen ruimte in onze wijkkrant beschikbaar voor ondernemers die de mensen in onze 
wijk willen bereiken. Heeft u interesse om te adverteren? Wilt u meer weten over de kosten? Neem dan 
contact met ons op via: wijkraad.de.noordkern@hotmail.com.

Een paar maanden geleden bezochten een 
aantal wijkbewoners onze openbare 
vergadering. 

Het waren bezorgde ouders van leerlingen van 
basisschool Passepartout die dagelijks enkele 
keren de drukke Kerkhoflaan moeten 
oversteken op weg naar school. Er is terplekke 
wel een heel mooi zebrapad aangelegd waar de 
kinderen kunnen oversteken, maar toch is de 
situatie onveilig. 

In samenspraak met bewoners en de 
basisschool zijn er kort voor de zomervakantie 
zogenaamde “Victor Vei l igpoppen” 
aangeschaft. Deze kleine, felgele poppen zijn 
bij het zebrapad geplaatsts en laten 
automobilisten nog beter zien dat er een 
oversteekplaats is. Ondanks deze maatregel 
blijft het  goed uitkijken op de deze plek! 

VICTor VEIlIG oP DE 
KErKHoflaan
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PlEInfEEsT  DE nIEuWE munT

De bewoners vonden al langer dat er te weinig activiteiten waren in de De 
Nieuwe Munt. Dat gold eigenlijk ook voor andere bewoners in de buurt. 
Reden om met een echt feest eens de aandacht te vestigen op het wel en 
wee van deze nieuwe wijk. 

De afgelopen zomer werden er plannen gemaakt door betrokken 
instanties zoals, wijkraad de Noordkern, woningcorporatie Antares, de 
Zorggroep, Wel.kom, Dichterbij, de Gemeente en natuurlijk het personeel 
met vrijwilligers van De Nieuwe munt. Zij bereidden een feest voor als 
promotie voor deze wijk. Op voornoemde zaterdag was het dan zover. 
Om 14.00 uur opende dhr. Hensen (zie foto), voorzitter van wijkraad De 

Noordkern, het feest dat tot 18.00 uur zou duren! Joekskapel “Petatte Nelke” ging van start met een 
serie melodieën dat als muziek voor iedereen in de oren klonk! Een geweldige opening.

Na een korte pauze werd door de shantygroep “Maashave”, uit Grubbenvorst”gezongen. Mooie 
liedjes werden voortreffelijk door deze groep vertolkt. Vooral de ouderen konden dit zeer op prijs 
stellen. 

zaterdagmiddag 14 september daverde het op het plein  van de muziek. Het was feest! 
De mensen stroomden toe om  te horen en te  zien wat er eigenlijk bij “De nieuwe 
munt” te doen was. 
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Er kon van meet af aan wat gedronken en gegeten worden. De stemming begon er in te komen. 
Eindelijk vertier op het plein!

Tussendoor werd door de ballonnenclown allerlei beestjes geblazen en geknoopt en zweefde een 
heuse danseres op stelten charmant rond. Natuurlijk was er voor de jeugd ook een springkussen 
opgesteld. De wat kleinere kinderen konden een mini dierentuin bezoeken. Daar liepen een ezel, pony, 
konijnen en bokjes rond die geaaid en gevoerd konden worden. Daarna traden “Petatte Nelke” en ook 
de shantygroep nogmaals op. Zij hadden nog voldoende energie!

Ook binnen was vanalles te doen. Er was een kleine rommelmarkt, er waren kraampjes met wafels, 
workshopspullen en informatiestands.

Het laatste optreden was gereserveerd voor Ben Verdellen. Met veel gevoel en betrokkenheid vertolkte 
hij zijn prachtige luisterliedjes. Op bekwame wijze probeerde hij het publiek te betrekken bij zijn 
optreden en dat lukte prima. Dat was genieten voor het publiek!

We willen hierbij nogmaals alle mensen die op een of andere manier hebben bijgedragen aan het 
welslagen van dit feest hartelijk bedanken! Alle in het begin van dit artikel genoemde instanties  hopen 
vurig dat dit feest een goed vervolg krijgt.  Zij willen zich blijven inspannen om hoe dan ook De Nieuwe 
Munt en omgeving  levendig te houden.
Maar ook de bewoners hebben hierin een taak. Zij kunnen voor zover dat mogelijk is ook een bijdrage 
hier aan leveren. Benader het een en ander positief en bedenk wat jou inzet eventueel kan zijn als het 
pleinfeest volgend jaar opnieuw gehouden zal worden. 
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onder dit motto vonden in  het weekend van 
zaterdag 18 en zondag 19 augustus de 
festiviteiten plaats rond de opening van het 
heringerichte Wilhelminaplein. Hieronder een 
samenvatting van allerlei gebeurtenissen onder 
dit motto.

zaterdag: inzegening van de weekmarkt
Dit begon met een korte toespraak van wethouder 
van den Beucken. Hij belichtte nogmaals de 
geschiedenis en ontwikkeling van het 
Wilhelminaplein. Hij betoogde dat nu eindelijk het 
plein teruggegeven werd aan de bewoners van 
Tegelen.

Daarna was pastoor Dautzenberg aan de beurt voor 
een kort woordje. Hij verklaarde blij te zijn met dit 
vernieuwde plein. Zeker ook omdat er nu eindelijk 
weer wat rust komt op en rond het Wilhelminaplein.

Na een gebed van de pastoor ging gebeuren waar iedereen voor gekomen was, namelijk de 
inzegening van de weekmarkt. Dat wil zeggen de marktmensen, de kramen en de bezoekers van de 
markt!  Met in de rechterhand de wijwaterkwast en in zijn linkerhand de lijn van zijn hond “d’r Joep” 
snelde de pastoor met lange passen al zegenende tussen de mensen door langs alle kramen. Het 
deed zeer sterk denken aan “Don Camillo” uit vroegere jaren! Wat kan er nu nog misgaan met onze 
weekmarkt? Niets toch!

zondag: de opening van het Wilhelminaplein, het feest en de  open st.martinuskerk.
De opening moest bestaan uit de tewaterlating van de heren Antoin Scholten (onze burgemeester) 
en Paul Stelder (directeur van Antares). Vooraf was er natuurlijk een korte toespraak van beide heren 
en daarna kon de waterpret beginnen, 
onder de vrolijke deuntjes van 
joekskapel Sӧkkerpaek. Als eerste 
ging de burgemeester in een bootje de 
waterhelling af. Hij bleef nagenoeg 
droog en hij boekte ook nog eens een 
beste tijd. Daarna was de eerste man 
van Antares aan de beurt. Hij haalde 
een behoorlijk nat pak en een duidelijk 
mindere tijd. Het heringerichte 
Wilhelmina plein was hiermee 
geopend!!

GEIn ronD En oP HET WIlHElmInaPlEIn
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GEIn ronD En oP HET WIlHElmInaPlEIn

Daarna mochten de vier project-
leiders die aan dit project namens de 
gemeente leiding hebben gegeven 
de waterhelling af. 

Ook vertegenwoordigers van Tegelse 
burgerij, waaronder de pastoor, 
probeerden om een snelle tijd te 
realiseren. Het ging toen om de eer 
van hun verenigingen. Ondanks de 
regen aan het begin van de middag 
was het plein goed gevuld met 
bezoekers. Toen de zon zich weer  
liet zien stroomde het plein helemaal 
vol. Ook voor het open huis van Antares waren nogal wat gegadigden die de appartementen van 
Cordis Tegula eens van binnen wilden bekijken. 
Tegelijkertijd met de festiviteiten op het plein had men ook een “open kerk” georganiseerd.  
Behalve dat men de toren kon beklimmen, kon men ook in de kerk religieuze kleinoden  bekijken 
maar ook kopen.  Bovendien kon men in een afgesloten hoek allerhande oude Tegelse filmpjes 
bekijken. Het publiek vond dit geweldig. Alle opbrengsten uit de open kerk waren bestemd voor het 
bekende Victorfonds.

Al met al werd het een zeer geslaagd openingsfeest rondom het Wilhelminaplein. Een compliment 
aan de talrijke personen die op wat voor manier dan ook zich hebben ingespannen en erg hun best 
hebben gedaan!
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HET JonGErEnWErK Van WEl.Kom In TEGElEn

Wij zijn een team van drie jeugd- en jongerenwerkers en we maken onderdeel uit van het 
stadsdeelteam van Wel.kom waarin alle onze werksoorten (o.a. maatschappelijk werk, opbouwwerk, 
ouderenwerk, vrijwilligerscentrale en opvoedingsondersteuning) samen met inwoners werken aan 
leefbare en zorgzame wijken.

Gelukkig gaat het met de meeste jongeren in Tegelen goed, maar er is ook een klein gedeelte die op 
de één of andere manier wat meer moeilijkheden ervaren tijdens het opgroeien. Dat kan zijn vanwege 
een thuissituatie waarbij dingen niet lekker lopen, een ontwikkelingsachterstand, foute vrienden, 
problemen op school, enzovoorts. Juist voor deze jongeren zijn we actief. We doen dat door een 
combinatie van drie manieren van werken in te zetten:
• ambulant jongerenwerk
• talentontwikkeling
• jongerencoaching

ambulant jongerenwerk
Bij het ambulant jongerenwerk gaan de jongerenwerkers de straat op om contact te leggen met 
groepen jongeren. Niet alleen als er sprake van overlast is, maar ook als er niets aan de hand is. De 
jongerenwerker spoort de jongeren aan om hun eigen talenten te ontdekken, bijvoorbeeld door middel 
van activiteiten, en deze verder te ontwikkelen.
Mocht er wel sprake zijn van overlast dan wordt er gezamenlijk met buurtbewoners gezocht naar een 
oplossing, want een samenleving betekent samen leven en dus ook samen problemen oplossen. De 
buurtbewoners en jongeren worden hierin ondersteund door de jongerenwerkers van Wel.kom en, 
indien nodig, onze samenwerkingspartners: straatcoaches, politie en opbouwwerk

Talentontwikkeling
Bij alle werkzaamheden van het jeugd- en jongerenwerk speelt ‘talentontwikkeling’ een grote rol. 
Talentontwikkeling houdt in dat de kinderen en jongeren op een positieve manier worden gestimuleerd 
om te onderzoeken waar hun sterke punten (talenten) liggen. Vervolgens worden zij geholpen om dit 
talent verder te ontplooien.
Door de nadruk te leggen op wat zij wél kunnen, in plaats van op wat ze minder goed kunnen, groeit het 
zelfvertrouwen en worden zij geprikkeld om zich in te spannen, verder te leren en initiatieven te nemen. 
Zo kunnen zij uitgroeien tot mensen die volwaardig participeren in onze maatschappij.
Hierbij zoeken wij ook de samenwerking op met scholen en andere organisaties, zoals 
sportverenigingen en muziek- en dansscholen.

Jongerencoaching
Soms gaat het zo slecht met een jongeren dat er nog iets extra nodig is. Hij of zij heeft dan op meerdere 
leefgebieden een probleem. Hierdoor dreigt de situatie te ontstaan dat hij of zij door de bomen het bos 
niet meer ziet. Bij jongerencoaching staat de behoefte van de individuele jongere centraal en niet de 
mogelijkheden die de diverse hulporganisaties standaard in hun pakket bieden.
Belangrijk hierbij is wel dat de jongerencoach geen hulpverleningsinstantie is, maar ervoor zorgt dat de 

al sinds jaar en dag is jongerenwerk in Tegelen actief. omdat er een aantal 
veranderingen binnen het jongerenwerk hebben plaatsgevonden willen we ons graag 
even (opnieuw) aan u voorstellen en uitleggen wat we kunnen betekenen voor de wijk en 
voor de jeugd van de wijk.
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jongere met zijn of haar hulpvraag bij de juiste hulpverleningsinstantie terechtkomt. Op deze manier 
kan – vanuit de vertrouwensrelatie die de jongerenwerker met de jongere heeft – op een adequate 
manier worden gereageerd op de hulpvragen van een jongere en kan de jongere worden doorgeleid 
naar de juiste hulpverleningsinstantie.
Het doel van deze individuele trajecten is het bereiken van oplossingen bij problemen op verschillende 
leefgebieden zoals financiën, huisvesting, sociaal functioneren, psychisch functioneren, lichamelijk 
functioneren, praktisch functioneren, dagbesteding en zingeving. Bijzonder is het volhardende karakter 
van het traject. De jongerencoach van Wel.kom volgt en coacht de jongeren (en de contacten met andere 
instellingen) voortdurend. Vooral als het moeilijk wordt en men dreigt het bijltje erbij neer te gooien. 

Wilt u zelf iets organiseren voor de kinderen, tieners of jongeren in uw wijk?
Wij kunnen u hierin adviseren en ondersteunen. U kunt dan contact met ons opnemen (bellen, mailen 
of binnenlopen).

Waar vindt u ons?
Wij werken vanuit jongerencentrum Picus aan de Spechtstraat (Op de Heide), maar we laten ons 
gezicht ook altijd op straat zien en soms zijn we bij de openbare vergadering van Wijkraad De 
Noordkern.

We hopen op een prettige samenwerking en bouwen graag samen met u aan een wijk waar het zowel 
voor jeugd als voor volwassenen goed toeven is.

Daisy Schuurs  06 – 52 56 28 44 / d.schuurs@welkom.nu
Ted Lekatompessy 06 – 52 56 28 23 / t.lekatompessy@welkom.nu
Jolijne Leenen  06 – 52 56 28 58 / j.leenen@welkom.nu

sinds een paar weken is de prijzenkast 
van de sint Jozefschool weer terug op 
het plein voor de school. 

Het kunstwerk werd vorig jaar al geplaatst 
en onthuld, maar na een tijdje bleek dat de 
coating niet in orde was en dat de trofeeën 
gingen roesten. De kunstenaar heeft het 
kunstwerk aangepast en sinds kort is het 
weer te bewonderen voor de school. 

In de trofeeën worden de namen van de 
kinderen gegraveerd die de basisschool elk 
schooljaar verlaten en de wijde wereld 
intrekken. 

PrIJzEnKasT sInT JozEfsCHool TEruG oP DE PlEK!
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Wie ettelijke jaren geleden als eerste de term “de huiskamer” gebruikte in verband met de 
herinrichting van het Wilhelminaplein, is ons niet duidelijk, maar het is in Tegelen wel een 
begrip geworden. Het is wel aardig om in de sfeer van de “huiskamer”wat door te filosoferen.

In een huiskamer horen meubels. Het belangrijkste meubelstuk van de “huiskamer” is natuurlijk 
onze prachtige Sint Martinuskerk. Deze blijft in belangrijke mate het beeld van de “huiskamer” 
bepalen.

Prachtig zijn ook de nieuwe meubels in de vorm van de appartementengebouwen, genaamd Cordis 
Tegula, die door toedoen van Antares in de “huiskamer” zijn verschenen. Menigeen vindt dat deze 
nieuwbouw niet op de goede plek terecht is gekomen, maar voor velen zijn deze gebouwen nu 
al niet meer weg te denken. Mooi wonen met uitzicht over de “huiskamer” en een deel van het 
centrum.

Er zijn ook nog een aantal oudere aanwezige “meubelstukken”. Dit zijn de gebouwen in de 
“huiskamer” die er al jaren staan en die, om financiële redenen, niet te vervangen waren. Misschien 
niet leuk en doelmatig, maar ze staan er nu eenmaal.
De gekozen “vloerbedekking” in onze “huiskamer” doet wel heel erg stenig aan en is vooral voor 
ouderen hobbelig.  Er is veel overlast voor rollators en rolstoelgebruikers. Er wordt beweerd dat de 

“DE HuIsKamEr”“DE HuIsKamEr”
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hobbelige oppervlakte het voetballen van de jeugd voorkomt, wat natuurlijk een goed zaak is. 

De Grotestraat barst van de lijnen en strepen op de weg en daarbij komt nog een onduidelijk 
aangelegd fietspad. Dit alles maakt het overzicht erg verwarrend, waardoor het onveilig wordt. 
Onwillekeurig denk je al gauw “hoe kom ik vanuit de huiskamer” weer op de andere straten. Waar 
mag ik fietsen? Waar kan ik oversteken? Hoe mag ik fietsen?

En dan de “eethoek” van de “huiskamer”, de frietkraam. Die zou toch vernieuwd en verplaatst 
worden? Waarom is daar nog niets aan gedaan? Die willen en kunnen we toch niet missen?

In elke huiskamer zijn mooie hoekjes en plekjes om lekker te zitten en te ontspannen. Daar moet 
de “huiskamer” ook op ingericht worden. Voldoende terrassen zijn daarom een must om het plein 
gezellig te maken. We zien er al naar uit om daar een kopje koffie te drinken of een ijsje te eten!

In elke huiskamer zijn accessoires die sfeerbepalend zijn en het verblijf extra gezellig en spannend 
maken.  We denken in de “huiskamer” daarom aan meer en vooral  goed onderhouden groen, 
prachtige zomerbloeiers in de zomermaanden, een aantal zitbanken en natuurlijk afvalbakken. Ook 
doelmatige verlichting zal bijdragen aan de sfeer in de avond, maar zeker ook aan het gevoel van 
veiligheid.  

De weekmarkt op de zaterdag tenslotte, beschouwen we als “sprankelend boeket bloemen” in onze 
“huiskamer”. Deze maakt het Wilhelminaplein weer compleet!
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