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En alweer staan we voor de vakantieperiode. 
Misschien hebt u de reis al geboekt naar een  ver en 
onbekend land, of blijft u toch lekker in ons mooie 
Nederland. Het enige nadeel is dan wel, dat we het 
weer zullen moeten afwachten. 

Nu ik dit ga schrijven, zag ik dat het de komende week 
wel 30 graden kan worden. Voor sommigen de ideale 
temperatuur, maar anderen beginnen meteen weer te 
puffen. Zo zie je maar, je kunt het niet iedereen naar 
zijn zin maken. Ook de wijkraad kan dit niet, zoals we 
al vaker hebben gezien, maar we blijven alert. Wat nu 
niet kan, kan in de toekomst weer wel misschien. 

Wat we wel weten is dat de dikte van de wijkkranten 
wordt beperkt. De gemeente wil dat we teruggaan 
van 16 pagina’s naar 12 pagina’s. Uit eigen budget 
zullen we de wijkkrant mede moeten gaan financieren, 
hetgeen tot gevolg heeft dat we minder geld 
overhouden voor andere activiteiten en projecten. U 
kunt ons uit de kosten helpen door bijvoorbeeld een 
advertentie te plaatsen voor uw zaak of vereniging (zie 
elders in deze wijkkrant). Ook gulle sponsors zijn van 
harte welkom! 

Maar het is niet allemaal kommer en kwel, want er 
zijn ook leuke dingen die we kunnen vermelden in 
deze editie. Bijvoorbeeld de aankleding rondom 
openluchttheater “De Doolhof” die nu veel publiek 
trekt. Ook onze jaarlijkse  zomerbloeiers staan weer 
op diverse plaatsen in onze wijk te stralen. 

Het lijkt nog ver weg maar ik wil u toch attenderen op 
het buurtfeest dat op zaterdag 5 september weer rond 
“De Munt” gehouden wordt. Houdt u deze dag vrij! 

Verder wens ik u namens alle leden van uw wijkraad 
een fijne en vooral zonnige zomervakantie toe.

Uw voorzitter,
Ger Hensen
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ADVERTEREN IN DE WIJKKRANT
Zoals in eerdere edities van onze wijkkrant reeds werd vermeld, is er door de gemeente Venlo flink 
gesneden in de budgetten van de wijkkranten. Ook nu wordt er weer bezuinigd en zijn wij genoodzaakt 
om minder vaak uit te komen. Of we maken de keuze om gewoon vier keer per jaar uit te komen, maar 
dan in een afgeslankte vorm. Hierover zijn wij momenteel in gesprek met de gemeente Venlo. 

Om helemaal uit de onkosten te komen zijn wij op zoek 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 
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VERGADERING 14 ApRIl

Bespreking verslag van: Bewoners doen hun 
woordje van dinsdag 3 maart 2015. 

Herinrichting Beijtelstraat, hier waren afspraken over 
gemaakt, deze zijn helaas niet nagekomen. Excuus 
namens de Gemeente. De Gemeente wil graag 
opnieuw met de bewoners en wijkraad de Noordkern 
de herinrichting oppakken.

22 april 2015 zal begonnen worden aan de opening 
van de rotonde aan het parkeerterrein bij de Albert 
Heijn.

NIEuWE ZAKEN DIE IN DE WIJK lEVEN 

✮In de Kerkstraat zijn veel leegstaande panden. 
Erg jammer voor winkelend Tegelen. Wijkraad de 
Noordkern deelt dit standpunt, maar kan hier weinig 
mee.

✮ In de Passage wordt vaak gefietst, kunnen 
we hier wat aan doen? Aanduiding beter/
groter? Bewoner zal dit opnemen met de 
winkeliersvereniging.

✮27 april met Koningsdag is er altijd braderie op 
de Beijtelstraat. De kramen staan vaak niet op de 
juiste plek, waardoor de bewoners hun woning niet 
of slecht kunnen bereiken. 
Actie: Stadsdeelmanager zal dit doorspelen aan de 
ambtenaar die gaat over de vergunningen.

✮De kinderkopjes op het Wilhelminaplein zijn niet 
naar wens. Dit is door verschillende organisaties 
aangegeven bij de Gemeente. Helaas is er tot op 
heden geen verandering.  De organisaties gaan hun 
krachten bundelen. 
Actie: Ger neemt contact op met de Jan Titulaer van 
de gehandicaptenraad

     BEWONERs DOEN HuN
woordje.....!!! 

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

 

DE NOORDKERN
TEGElEN

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

Bezoek ook onze website
www.denoordkern.nl
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Op donderdag 23 april werd officieel begonnen met de nieuwbouw van de Vijverhofschool en Dichterbij, 
in de wijk Nieuwe Munt. 

De Vijverhofschool zetelt nu in een uitgeleefd gebouw aan de Breuken. Het is een school voor Voortgezet 
Speciaal Onderwijs en biedt plaats aan zo’n 150 leerlingen met een verstandelijke beperking. In het nieuwe 
gebouw komt ook ruimte voor een Woonzorgcomplex van de stichting Dichterbij.

Na een welkom aan genodigden en andere gasten, maakten personeel en een aantal leerlingen van de school 
via een groot wandbord duidelijk waar deze school voor staat en met welke hulpmiddelen het onderwijsdoel 
bereikt zal worden.

Daarna kwamen de officiële gasten, die allen voorbereidingen en faciliteiten geregeld hadden, aan de beurt. In 
toespraakjes werd nog eens goed duidelijk gemaakt hoe men gewerkt, overlegd, gepraat, gehoopt en bezig 

start nieuwbouw Vijverhofschoolstart nieuwbouw Vijverhofschool
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start nieuwbouw Vijverhofschool
was geweest om hier op deze plaats vandaag blij en tevreden te kunnen terugblikken en vooruit te kijken! Men 
ondertekende als bewijs dat alles in orde was, de officiële documenten hier ter plaatse.

Maar er was nog meer te doen vandaag! Op de reeds gestorte fundamenten moest het symbool komen dat de 
bouw daadwerkelijk was gestart. Dat kon maar een ding betekenen, namelijk het leggen van de “eerste steen”. 
En om aan te geven dat men eensgezind achter dit project stond werden dat  zelfs meerdere eerste stenen. 
Menigeen kijkt al uit naar het einde van dit jaar als alle gebruikers in dit gebouw zullen trekken.

Een zeer vriendelijk zonnetje en het organisatiecomité, nodigde uit tot een toast op de goede afloop waar de 
gasten graag gebruik van maakten!

Wij wensen alle betrokkenen een zeer voorspoedige bouw! 

start nieuwbouw Vijverhofschool
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WAAR BlIJFT DE BElOOFDE KlOK?
Als je onderstaande foto ziet denk je onwillekeurig, dit gaat over oud Tegelen. Hoe mooi oud 
Tegelen ook is, het gaat in dit geval over de klok die je rechts op de foto ziet. 

De oudere Tegelenaren herinneren zich deze unieke klok zeker. Toen we tijdens de Wijkschouw in 2009 op 
dit punt stonden, werd de toenmalige burgemeester Bruls gevraagd of er een mogelijkheid was, om een 
replica van deze klok aan het begin van de Spoorstraat terug te plaatsen. 

Het antwoord klonk bevestigend. Nu zijn we 7 jaren verder en zien of horen niets meer van deze 
toezegging. Al vaker hebben we nog gevraagd, maar er kwam tot nog toe geen herhaling van de 
toezegging.

Kom op gemeente Venlo, dit moet toch gerealiseerd kunnen worden! 

We laten ons verrassen!
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BEWONERs BEIJTElsTRAAT AAN ZET

Enkele bewoners van de Beijtelstraat gaven een tijdje geleden aan dat ze de gemeente Venlo gevraagd 
hadden om eens te kijken naar de bomen die in de straat stonden. De besjes aan de bomen gaven 
namelijk veel overlast. 

Na hun klachten bleek plotseling dat de bomen die overlast veroorzaakten waren verwijderd en dat de 
plantsoentjes waar de bomen stonden dicht geplaveid waren. Haaks op de wensen van de bewoners. Dit was 
zeker niet de bedoeling vonden de bewoners, temeer omdat de vrachtwagenchauffeurs de stoepen als wegdek 
gingen gebruiken, met alle gevolgen van dien. 

Op woensdag 22 april is er een eerste vergadering geweest met een aantal bewoners uit de Beijtelstraat. De 
meningen van de bewoners liepen nogal uiteen over een eventuele nieuwe en/of  andere inrichting.  Er werd 
besloten om alle inwoners een brief en een plattegrond te sturen om in een volgende vergadering hun meningen 
en ideeën te kunnen aangeven.

Op woensdag 27 mei kwamen de bewoners en enkele gemeenteambtenaren weer bij elkaar om te kijken wat de 
plannen van de bewoners waren. De wensen waren plantenbakken aan de westzijde van de straat en aan de 
oostzijde kon de beplanting die er staat blijven staan. Het groen zou fatsoenlijk gesnoeid en gedeeltelijk 
vernieuwd kunnen worden. Ter plekke werd bekeken hoe een en ander zou moeten worden uitgevoerd. 

Via het SAM-fonds van de gemeente Venlo hebben de bewoners een aanvraag gedaan om dit project te kunnen 
bekostigen. Uiteraard hebben de bewoners wel toegezegd om het groen te helpen onderhouden, in zover dit 
mogelijk is. Wij hopen dat het SAM-fonds het geld toekent en dat de straat er weer netjes uit gaat ziet. 
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✮parkeerverbodszone
Sinds ruim een jaar heeft de gemeente Venlo  in het deel van 
centrum rond het vernieuwde Wilhelminaplein, de Bongerdstaart 
en de Grotestraat een parkeerverbodszone ingesteld. In het 
gebied dat hierboven genoemd wordt, is door de gemeente 
Venlo een parkeerverbodszone ingesteld. Dit wil zeggen dat er 
alleen maar in de parkeervakken geparkeerd mag worden en 
NIET op andere plekken buiten deze vakken. Wij zij van mening 
dat de meeste mensen niet moedwillig fout parkeren, maar gewoonweg niet op de hoogte zijn van deze regel. 
Vandaar dat wij u op deze manier willen wijzen op de parkeerverbodszone. We willen onze wijkbewoners dan 
ook vragen om hier rekening mee te houden, om zo ergernissen en klachten te kunnen beperken.

✮Martinushof
Zoals wellicht bekend is het gebouw van voormalig verzorgingshuis Martinushof verkocht. De nieuwe eigenaar is 
momenteel druk met het maken van plannen voor het leegstaande gebouw en het gebied rondom het complex. 
Als hier meer duidelijkheid over is, zullen wij daar in onze wijkkrant zeker aandacht aan besteden. Met de vraag 
wat er met het gigantische mozaïek gaat gebeuren dat vroeger de gevel van het gebouw sierde, is op dit moment 
ook nog niet duidelijk. 

✮passiespelen
Sinds begin mei hebben duizenden mensen weer genoten van de passiespelen, die eens in de vijf jaar worden 
opgevoerd in Tegelen. De omgeving van de Doolhof is vooraf aangekleed met een aantal mooie bloemenzuilen 
en bij de Heilig Hartkerk staan 2 bloembakken die het straatbeeld verfraaien. Graag hadden we ook het groen in 
die buurt een grote beurt gegeven, maar de gemeente Venlo gaf aan dat dit op korte termijn niet haalbaar was. 
Erg jammer, maar we zijn van mening dat het gebied rondom het openluchttheater er evengoed mooi bijligt.

     
Berichten uit de wijk

 

DE NOORDKERN
TEGElEN
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✮Zomerbloeiers
Vele wijkbewoners hebben gehoor gegeven aan ons aanbod in de wijkkrant van maart om zomerbloeiers bij ons 
te bestellen. Een aantal straten, boomspiegels en perkjes zijn mooi opgefleurd met de plantjes. We hopen dat 
iedereen er de komende maanden lekker van kan genieten.
 
✮Rotonde Raadhuislaan
Eind april is er vanuit de parkeerplaats bij Albert Heijn een uitrit gemaakt naar de rotonde voor het voormalig 
gemeentehuis. Daarmee ging een wens in vervulling van een groot aantal winkeliers, wijkbewoners en het 
winkelend publiek. In deze nieuwe situatie is het mogelijk om de parkeerplaats op twee plekken te verlaten, 
hetgeen de doorstroming bevordert. In de nieuwe uitritconstructie is er een duidelijk zichtbare fietsstrook 
aangelegd, waardoor fietsers niet in het gedrang hoeven te komen. Echter, voor fietsers blijft het opletten geblazen.

30 km zone
Valt het u ook op dat er in die zogenaamde 30-km-zones veel harder wordt gereden dan toegestaan?
Hoe zou dit komen?
Ik weet het niet!
Hebben we meer haast?
Kennen we geen verkeersborden of verkeersregels meer?
Of weten we niet meer wat ze betekenen?
Gelden deze regels niet voor mij, maar alleen voor een ander?
Verkeersdrempels zijn ook zo’n vervelende dingen!
Uit onderzoek is gebleken dat de meeste mensen die deze verkeersmaatregel negeren 
bewoners zijn van onze woonwijk!
Je ziet moeders met kinderen in de auto net zo snel door de wijk scheuren
als hun vaders met hun snelle (lease)bakken.
Het zijn immers toch niet hun kinderen die daar buiten spelen!
Zeker nu het weer mooi weer is en er weer kinderen buiten spelen, houd ik m’n hart vast
als ik zie hoe roekeloos er wordt gereden in deze 30-km-zones.
Ik hoop nooit mee te maken dat een van de spelende kinderen iets overkomt
doordat die bestuurder meent zich weer eens niet aan verkeersregels te moeten houden.

Dus rijd veilig  in de 30- km-zone en  laat ook de anderen genieten van een fijne zomer.

Sjeng de Wandelaer
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GEBOuWEN WAAR MENsEN AAN VOORBIJ GAAN

Zoals het misschien is opgevallen is men  recent begonnen met de renovatie van de oude kern van 
Tegelen. Afgelopen jaar werd al het Craenenbreukers huis opgeleverd. Nu is men begonnen met de 
restauratie van :

Den Gouden Berg Tegelen  st  Martinusstraat  2
Deze renovatie wordt uitgevoerd in opdracht 
van de  Vereniging Hendrick de Keyser welke 
het gebouw in 2014 heeft verworven. Hierbij 
volgt een beknopte geschiedenis van het 
gebouw:  

Dit monument aan de Sint Martinusstraat, met een 
groot schild van een gouden berg aan de gevel, 
werd omstreeks 1762 gebouwd voor het echtpaar 
Houba-Bosch. Willem Houba was één van de 
grondleggers van de dakpannenin-dustrie in 
Tegelen. 

Het complex bleef 175 jaar lang in het bezit van de 
familie Houba. Het was als woonhuis met herberg en bierbrouwerij een bekend etablissement in de regio, waarin 
ook diverse nog bestaande verenigingen en instellingen zijn opgericht; zoals bijvoorbeeld de Tegelse 
Passiespelen. 

In 1938 werd het pand gekocht door de familie Oehlen. De voormalige gelagkamer werd ingericht als verf- en 
behangwinkel. Het historische interieur, met ‘gespelderde' plafonds (balkenplafonds met gestuukte welvingen) 
en 19de-eeuwse onderdelen, bleef bewaard. 

Bij het huis horen een aantal bedrijfsgebouwen die meerdere functies hebben gehad, zoals brouwerij met 
branderij, pakhuis en stijfselfabriekje. 

Het gebouw heeft een ruimtelijke sleutelpositie in de historische 
kern van Tegelen. Door sloop, verkrotting en nieuwbouw zijn veel 
oude panden verloren gegaan. 

De cultuurhistorie van Tegelen, een vroeg industrieel centrum in 
Noord-Limburg, met bierbrouwerijen, pottenbakkerijen en 
dakpanfabrieken, is bijzonder en de gemeente Venlo heeft een plan 
tot revitalisatie van de dorpskern ingezet. 

 Bouwjaar: 1762 
 Jaar van verwerving:  2014   
 Restauratiejaar:  2015
 Gebouwtype:  Woonhuis met bedrijfsruimte
 Bron: Vereniging Hendrick de Keyser 
Herengracht 172    1016 BP Amsterdam  
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BuuRTFEEsT DE NIEuWE MuNT 2015

1e weekend van september: zaterdag 5 september 2015
van 13.00 -17.00 uur

Vorig jaar was op en rond het Plein van De Nieuwe Munt een Buurtfeest  Het was een zeer geslaagde dag met 
mooi weer, goede opkomst, veel blije gezichten. De doelstelling: oud en jong met elkaar te laten genieten van 
spel, dans, muziek en informatie over Tegelse scholen en verenigingen heeft vele belangstellenden getrokken. 
We gaan er weer voor. Wij hopen dat ook dit jaar veel mensen, groot en klein aanwezig zullen zijn.  

Kom allen kijken naar de verschillende kraampjes met informatie over bewonersondersteuning Venlo/Tegelen, 
het bewonerscomité, het Huis van de wijk, het Repaircafé, de Wijkraad de Noorkern, de Algemene hulpdienst, 
de kruidentuin van Chateau Holtmuhle, Tiny met haar woonassesoires, Dichterbij met eigengebakken koekjes, 
wandelen met Marie-José, de politie met de caravan…

De school De Vijverhof zal zich presenteren, hun nieuwbouw in onze wijk 
vordert al gestaag. Kinderen mogen actief zijn bij wat de scouting laat zien, de 
handbalclub explosion, het kindervakantiewerk, de Beugelclub, de jeu-de-
boulers en bij de schminkdames. Er wordt ook gezorgd voor gezellige muziek 
van DJ Brauni, dans van de meisjes van de Boerenraod en zang van Hay Huijs 
en wie weet nog veel meer!!!!!! NIEUW is de jonge goochelaar MELLE. Hij komt 
met de kinderen spelen. Hij kent heel veel leuke trucs… de kinderen gaan zelf 
ook een trucje leren…. 

Het is de bedoeling dat we met zijn allen , klein en groot , oud en jong , uit heel 
Tegelen, weer kunnen genieten van een gezellig buurtfeest samen op het Plein 
van de Nieuwe Munt.
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Inloopactiviteiten 
Op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 16.30 uur bent u van harte welkom bij de inloop 
activiteiten in Huis van de Wijk D’m Bongerd. 

Gezelligheid en samenzijn met anderen staat voorop. Momenteel is er een groep van 12 tot 19 mensen die 
actief de activiteiten op maandag, dinsdag of donderdag bezoeken.

Wat we graag onder de aandacht willen brengen is dat ook op de vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur de 
mogelijkheid bestaat om binnen te lopen voor activiteiten begeleidt door vrijwilligers en medewerker van D’m 
Bongerd.
Momenteel worden er voornamelijk spellen gedaan ( zoals kaarten ) echter we staan open voor ideeën en 
wensen van mensen die bij ons komen en willen graag meer activiteiten aanbieden.

Hebt u behoefte aan gezelschap, wilt u uw dag zinvol invullen, meer structuur aanbrengen in uw dagindeling 
of gewoon binnenlopen voor een praatje of kopje koffie/thee dan nodigen wij u uit om eens een kijkje te komen 
nemen bij onze inloopactiviteiten.

Zijn er vragen of hebt u interesse om deel te nemen aan of mee te helpen bij deze inloopactiviteiten dan kunt u 
contact opnemen met 

Anke Daniels, medewerker d’m Bongerd, bereikbaar op tel.nr 077-8510212

juli
01-jul-15 14:00 - 17:00 Filmmiddag
15-jul-15 14:00 - 16:00 TZBO
16-jul-15 14:30 - 16:30 Koersbal
17-jul-15 17:00 - 17:45 Heilige mis
25-jul-15 13:00 - 16:30 Repair café
29-jul-15 14:00 - 17:00 Kienen

augustus
05-aug-15 14:00 - 17:00 Filmmiddag
19-aug-15 14:00 - 16:00 TZBO
20-aug-15 14:30 - 16:30 Koersbal
21-aug-15 17:00 - 17:45 Heilige mis
26-aug-15 14:00 - 17:00 Kienen
29-aug-15 13:00 - 16:30 Repair café

Activiteiten
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augustus
05-aug-15 14:00 - 17:00 Filmmiddag
19-aug-15 14:00 - 16:00 TZBO
20-aug-15 14:30 - 16:30 Koersbal
21-aug-15 17:00 - 17:45 Heilige mis
26-aug-15 14:00 - 17:00 Kienen
29-aug-15 13:00 - 16:30 Repair café

september

02-sep-15 14:00 - 17:00 Filmmiddag
16-sep-15 14:00 - 16:00 TZBO
17-sep-15 14:30 - 16:30 Koersbal
18-sep-15 17:00 - 17:45 Heilige mis
26-sep-15 13:00 - 16:30 Repair café
30-sep-15 14:00 - 17:00 Kienen

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

In november vorig jaar is ze op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk 
en dan speciaal naar vrijwilligerswerk waarbij ze met ouderen kon 
werken. Ze is doorverwezen naar Huis van de Wijk d’m Bongerd, 
naar de dagverzorgingsgroep die daar was. Tegenwoordig heet 
dat de open inloop activiteit.

Oda heeft dik en dubbel gevonden waarnaar ze op zoek was, veel 
contact met mensen, nu ouderen en jongeren bij elkaar, creatieve 
activiteiten doen en iets kunnen betekenen voor de mensen bij de 
open inloop.

Het doen van creatieve activiteiten zoals kaarten maken, tekenen en schilderen en samen spellen zoals 
kaarten en rummicub is helemaal haar ding.

Ze komt met plezier en denkt volop mee over hoe de activiteiten gedaan kunnen worden. Voor haar is het ook 
belangrijk dat de mensen met plezier komen. Met de mensen die inlopen krijgt ze een band en het is belangrijk 
dat je samen een gezellige dag hebt.

Een kopje koffie of thee drinken en samen een sigaretje roken hoort hier voor Oda ook bij.

Het is een bezige bij die volop meehelpt, ook in de keuken als daar mensen tekort komen. Voor al dat harde 
werken wordt ze gewaardeerd door iedereen die haar tegenkomt in d’m Bongerd.
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politie Venlo – De zomer is weer aangebroken. Omdat het 
weer mooi weer is, pakken veel mensen de fiets om naar het 
werk of naar het station te gaan. uit politiecijfers blijkt dat er bij het station in Tegelen 
verhoudingsgewijs veel fietsen worden gestolen. Het aantal aangiften blijft onverminderd hoog. Daarom 
willen wij enkele preventie tips geven want met eenvoudige maatregelen kunt u mogelijk voorkomen dat 
uw fiets wordt gestolen.

•	 Gebruik naast het ringslot altijd een 2de slot. Dit kan een beugel of een kettingslot zijn. Zorg wel dat u een 
slot koopt met een ART keurmerk. 

•	 Zet uw fiets, als het mogelijk is, in een fietsenrek en maak uw fiets vast aan dat fietsenrek.
•	 Als u de fiets niet aan een fietsenrek vast zet, zorg er dan voor dat het slot niet vlak bij de grond hangt. Een 

dief kan de harde ondergrond gebruiken om het slot te forceren. Probeer het slot daarom zo hoog mogelijk 
vast te maken. Zorg wel, dat u altijd het voorwiel aan het frame vastzet.

•	 Zorg dat u het aankoopbewijs van de fiets goed bewaard.
•	 Zorg dat u alle gegevens van de fiets noteert en goed bewaard. (Merk, Type, Kleur, Framenummer, Enz.)
•	 Zorg dat u alle bijzonderheden van de fiets noteert. (Specifieke accessoires, Beschadigingen, Enz.)
•	 Zorg dat u duidelijke foto's van de fiets en de bijzonderheden hebt. 
•	 Doe bij diefstal van uw fiets ALTIJD aangifte bij de politie.

TIps VAN DE pOlITIE

Woningobservatie in de Wijk
In overleg met de politie heeft het buurtpreventieteam in onze wijk het initiatief genomen om de taak van de 
politie over te nemen wat betref observatie van woningen in vakantieperiode.

Gaat u binnenkort op vakantie? Dan kunt u het buurtpreventieteam op de hoogte brengen. Zij zullen uw 
woning dan drie keer per week observeren. Wanneer er aanleiding toe is, zullen zij contact opnemen met 
de door u opgegeven contactpersoon. De bevindingen van het buurtpreventieteam worden genoteerd en 
zullen na thuiskomst aan u worden teruggekoppeld.

Deze service geldt alleen maar voor de inwoners van onze wijk, dus in het gebied van “de Noordkern”. Wilt 
u van deze service gebruikmaken? Neem dan contact op via telefoonnummer  06-15250725 of stuur een 
mail naar contact@buurtpreventietegelen.nl
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DE pRIJZENKAsT VAN DE sINT JOZEFsCHOOl
Het kunstwerk is geplaatst in juli 2012 door Frank Halmans. Voor dit kunstwerk met de werktitel “De 
prijzenkast van sint Jozef”, heeft hij zich laten inspireren door een moment in de geschiedenis van 
Tegelen dat werd vastgelegd in het zogenaamde Traktaat van Aken. 

In 1817 werden, na de nederlaag van Napoleon, de nieuwe rijksgrenzen van Frankrijk vastgesteld. Ook de 
grens tussen Nederland en Duistland werd opnieuw getrokken; sindsdien hoort Tegelen bij Nederland. Parallel 
hieraan wordt door basisschool leerlingen ook een grens overschreden. Ze doorlopen de school en op het 
einde van groep 8 wordt niet alleen een periode afgesloten, maar het is ook het begin van een nieuwe 
spannende fase in hun leven. Vaak gerelateerd aan een andere stad of plaats dan hun eigen vertrouwde 
Tegelen. Weer een grens overschreden. Deze grens wordt door de drie grote bekers symbolisch 
weergegeven. 

Elk schooljaar worden er nieuwe losse plaatjes met de namen van de kinderen die dat jaar de school verlaten, 
op de bekers bevestigd. Op deze wijze wordt ook de geschiedenis van de schoolkinderen zichtbaar.  

Destijds is het kunstwerk geplaatst in samenwerking met de gemeente en wijkraad De Noordkern en mede 
betaald door een sponsorbijdrage van Holland Casino. Tot 2013 zijn de kosten van het graveren betaald door 
de kunstenaar zelf. Vervolgens heeft de school deze kosten (tijdelijk) overgenomen. De plaatjes worden in 
Gouda gegraveerd, maar valt te prijzig uit. Welllicht bestaat er een mogelijkheid om die kosten eventueel 
samen te dragen met de gemeenschap, kan onderzocht worden. 
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