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Kerstgedachte

3-4
Luuc Rijnboutt

Van de Redactie
Wat heeft ze het te verduren gehad, dat
raadslid dat het waagde om te breien
tijdens de Algemene Beschouwingen.
Nog niet zo lang geleden, tijdens mijn
arbeidzaam leven, werd er gebreid in
collegezalen, vrouwencafés, praatgroepen etc. etc.

6-7
Flitsen

Maar ze bracht me wel op een idee. In
figuurlijke zin valt er heel wat af te
breien. Daarom brei ik met alle mensen
die meewerkten, en dat waren er deze
keer diversen, deze wijkkrant in elkaar.
Het wordt een "sjaal" in vele kleuren,
met allerhande patronen.

8-10
Kunstenaars
aan het woord

De ene keer twee rechts, twee averechts, dan weer met kabels en gaatjes,
maar niemand heeft een steek laten
vallen. Aan het eind is het een pracht
werkstuk geworden, waarmee u zich in
deze koude wintertijd kunt warmen.

De Straelseweg

14-15
▼

Ik doe een greep uit het ruime aanbod
in deze wijkkrant. Onze voorzitter heeft
twee artikelen aangeleverd, met in één
ervan speciale aandacht voor de Straelseweg. De Tien vragen gaan dit keer
van Ruud Everaerts naar Luuc Rijnboutt. Twee kunstenaars uit Q4 krijgen
ruim baan in deze krant. "Een Kerstgedachte" - een verhaal voor onder de
kerstboom - is het werk van Luuc.
"Nieuw groen in de Sint Martinus-

12-13

vervolg voorpagina

Ik kan niet elk artikel opsommen, want we hebben
dit keer al plaatsgebrek. Maar ik kant mijn breiwerk
af door alle mensen in onze wijk warme en gezellige
kerstdagen toe te wensen. Verder natuurlijk alle
goeds voor 2007.

straat", geschreven door Ruud, is ook weer een
opsteker. De Flitsen, van eigen hand, zijn zo kort uitgevallen dat het valt onder de categorie "broddelwerkje". Ook dat komt wel eens bij een ervaren
breister voor!

Mariet Mulder-Willers

Van de voorzitter

De bewoners van de Straelseweg, over deze straat
elders in dit nummer een artikeltje, hopen dat hun
straat het volgend jaar december ook weer tot een
van de gezellige, drukke straten van Venlo zal worden, als de verpaupering door leegstand een halt zal
zijn toegeroepen.

BESTE BUURTBEWONERS
BINNENSTAD
Medio november. De herfst lijkt eindelijk zijn intrede
te doen, na relatief warme weken. Omdat deze wijkkrant in december moet uitkomen moeten nu de
stukjes al worden ingeleverd.

De plannen met betrekking tot de Maasboulevard
beginnen vastere vormen aan te nemen.
De commissie die zich bezig houdt met de organisatie van de Venloop, die het afgelopen jaar zo'n succes werd, is van start gegaan. De loop vindt plaats op
25 maart 2007. Er zijn erg veel vrijwilligers nodig, dus
als u aan dit evenement wilt mee werken kijk dan op
www.venloop.nl.

St. Maarten is voorbij, en ook de open zondag in Q4,
de eerste aanschuifmaaltijd in Beppo's Alla Casa
dat vanaf 27 oktober 2006 is gevestigd in het voormalige Chinees restaurant aan de Puteanusstraat,
tegenover de markt.

Al met al hopen wij dat 2007 voor Venlo een voorspoedig jaar zal zijn, waar veel aan de leefbaarheid
van onze stad zal worden gedaan.

Op het moment van dit schrijven staat Sinterklaas
weer voor de deur, het begin van de gezellige
decembermaand. De verlichte winkelstraten nodigen uit om ondanks de kou toch onze geweldige
binnenstad in te lopen.

Graag zou ik zien dat het wijkoverleg Venlo-Binnenstad zou worden versterkt met jongeren, en vooral
vrouwen. Zij weten het best wat leefbaarheid
inhoudt.
Namens het wijkoverleg Venlo-Binnenstad wens ik u
de beste wensen voor een mooie kerst en een zeer
voorspoedig 2007 toe.

Willem Hezemans, voorzitter.
Mercatorstraat 5
5911 AN Venlo
Tel: 077 3544349
Mail: atiewillem@home.nl
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HET MEISJE MET DE ZWAVELSTOKJES......

Een Kerstgedachte

Het was oudejaarsavond en het meisje liep met blote
voeten over straat, ze had het steen en steenkoud.
Ze liep langs een huis en ze keek naar binnen, ze zag
een gezin aan tafel zitten met het kerstdiner. Het rook
heerlijk! Het meisje liep droevig verder, ze mocht niet
eerder thuiskomen dan dat ze de zwavelstokjes had
verkocht. En niemand, helemaal niemand had die
dag zwavelstokjes willen kopen. Als ze maar een
paar centen had verdiend zou ze naar huis kunnen
maar nu durfde ze nog niet. Het meisje had ook de
hele dag nog niks gegeten. Ze ging tegen een muur
zitten en ze probeerde zich warm te houden. Ze trok
haar voeten op en blies haar adem op haar vingers,
maar het hielp niet.
Zo zat het meisje een poosje, haar handen waren
inmiddels helemaal stijf geworden van de kou. Ze
pakte een zwavelstokje en stak hem aan. Het was
een warme heldere vlam, het gaf een wonderbaarlijk
licht. Het leek net of ze voor een kachel zat, vond het
meisje.
Plotseling ging het vlammetje weer uit. De kachel
was ook verdwenen, het meisje had alleen maar een
afgebrand stokje in haar hand. Ze stak nog een
stokje aan, deze was nog helderder en nog warmer
dan de vorige. Nu kon het meisje ook de kamer in
kijken, ze zag een prachtig gedekte tafel met allemaal heerlijk eten
Ze wilde verder kijken maar het zwavelstokje was
opgebrand. Ze stak een nieuwe aan en voelde de
heerlijke warmte weer en een prachtige kerstboom
was zichtbaar, het was de mooiste kerstboom die ze

Zielig verhaal hè? Een verhaal over armoede, echte
armoede. Als er maar een paar mensen waren
geweest die haar hadden willen helpen, met een
paar centen was ze al tevreden geweest. Maar nee,
niemand die wilde helpen. Ze zag in het raam een
tafel vol met heerlijk eten, kennelijk een huis van
iemand die het goed had. En laten we eerlijk zijn, we
hebben het best goed in Nederland, de mensen zullen niet van de honger of de dorst omkomen. We
hebben geen burgeroorlog waar groepen geloofsfanaten elkaar proberen uit te moorden. We hebben
geen militair regime wat aan de macht is en ons land
behoort tot de minst corrupte in de hele wereld. Wat
welvaart en zorg betreft behoren we tot de top van de
wereld. Als ik zie, in de kranten en op TV, waar mensen zich druk over kunnen maken dan verbaas ik mij
keer op keer. Een doodgeschoten mus tijdens de
opbouw van Domino Day haalt zelfs de voorpagina's
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ooit had gezien. Ze stak haar hand uit, het zwavelstokje viel, en ging uit. De kerstboom met alles erop
en eraan verdween.
Het was nu helemaal donker maar het meisje had
het niet door, ze dacht aan haar grootmoeder. Na een
poosje stak ze weer een zwavelstokje aan, deze
brandde heel helder, en midden in het licht van het
zwavelstokje zag ze grootmoeder, ze lachte vriendelijk en ze zag er heel mooi uit. "Grootmoeder!" riep
het meisje. "O, neem mij mee! Ik ben zo bang dat u
weggaat, als het zwavelstokje op is! Blijf bij me, ga
niet weg."
Het meisje smeekte haar grootmoeder. Haar grootmoeder zei niks, ze lachte alleen vriendelijk en ze
had twinkelende ogen. Haar grootmoeder spreidde
haar armen en ze kwam dichterbij. Grootmoeder was
nu heel dichtbij en ze tilde het meisje op. Grootmoeder en het meisje zweefden weg. De volgende dag
vonden de mensen het meisje dood bij een muur:
"ze had zich aan de zwavelstokjes willen warmen,"
zei een vrouw die medelijden had....

De meeste mensen zullen het verhaal van het meisje
met de zwavelstokjes wel kennen. Het is een
sprookje van Hans Christiaan Andersen. Het gaat
over een meisje uit een arm gezin dat probeert wat
geld te verdienen voor haar ouders door het verkopen van zwavelstokjes.
Ik zal eerst het verhaal in het kort vertellen en daarna
een eigen inbreng toevoegen.

van de kranten en er zijn mensen die serieus een
stille toch willen organiseren voor die dode mus. In
Venlo zijn mensen die zich ontzettend druk kunnen
maken over het “bankje van kapelaan Brueren”. Dat
het bankje op een andere locatie moet of dat de
planken eraf moeten want anders zouden daklozen
daar wel eens kunnen gaan zitten. Tot zelfs aan ingezonden stukken toe is dit iets waar mensen zich kennelijk druk over kunnen maken. Dan denk ik “Wat
hebben we het toch goed als we ons druk maken
over dit soort futiliteiten”. Tenminste, de meeste mensen hebben het gewoon erg goed en toch zijn er
mensen en/of gezinnen die met Kerstmis niet meer
hebben dan
een
paar
boterhammen
met pindakaas
om de eenvoudige reden

ken bedrijven die overtollige kerstpakketten niet
onder het personeel verdeelden maar aan een goed
doel schonken. Dat zijn goede voorbeelden van een
ware kerstgedachte: "Denk ook eens aan mensen
die het niet zo goed hebben". Je kunt mensen heel
blij maken met een dergelijke gift, al is die gift nog zo
klein. En natuurlijk, de voorbeelden die ik aanhaalde
zijn bedrijven, maar ook individueel kunnen we ons
steentje bijdragen, het hoeft niet veel te zijn, en het
wordt ontzettend gewaardeerd. Jaren geleden was ik
op oudejaarsavond alleen thuis, nu vond ik dat niet
zo erg want ik ben toch niet echt een feestvierder.
Na middernacht stond ik op het balkon naar het
vuurwerk te kijken, toen er een
man kwam aangelopen. Hij vertelde mij dat hij
aan de overkant

dat ze niet
meer hebben.
Als je moet
leven van een
paar euro per
dag kun je je nu eenmaal geen feestmaal permitteren Tegelijkertijd doen anderen zich tegoed aan kalkoen en andere lekkernijen. Dat zijn de momenten
waarop ik zou willen dat mensen, tijdens deze feestelijke dagen, ook eens zouden denken aan dat deel
van de samenleving dat het niet zo goed heeft. Het
meisje met de zwavelstokjes zou naar huis hebben
kunnen gaan als er maar een paar mensen wat centen overgehad zouden hebben voor haar zwavelstokjes, maar helaas.....

van het pleintje
woonde, dat ze
bij hem thuis een
feestje hadden
en dat ze mij
helemaal alleen op het balkon hadden gezien. Hij
vroeg me toen of ik bij hun thuis op het feestje wou
komen om wat te praten en wat te drinken. Ik kende
die mensen helemaal niet en zij kenden mij ook niet,
maar toch nodigden ze me uit. Kijk, dat vond ik reuze
aardig en ik ben ook voor ruim een uur naar hun
feestje gegaan, het was allemaal heel gezellig. Dat
is wat ik bedoelde, het hoeft maar een kleine geste te
zijn maar je kunt er mensen heel blij mee maken. Iets
aardigs doen voor mensen, ook al ken je ze niet.

Je kunt veel mensen blij maken met een kleine bijdrage of gift. Als je wat over hebt, gooi het niet weg
maar schenk het aan mensen die daar heel erg blij
mee zijn. Ik ken een bedrijf in Venlo dat na Sinterklaas de restanten aan snoepgoed, pepernoten, chocoladeletters en andere lekkernijen niet tegen dumpprijzen verkocht, maar schonk aan een goed doel. Ik

Tot zover mijn eigen inbreng op dit verhaal, mij rest
niets meer dan iedereen een goed en gelukkig 2007
toe te wensen. En dat het iedereen maar ontzettend
goed mag gaan.
Luuc Rijnboutt
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Craneveldstraat en Bisschop Lindanusstraat:

BUURT IN VERANDERING
Buurten veranderen, zo ook
onze buurt Bisschop
Lindanusstraat/Craneveldstraat.
Maar ook de directe omgeving
van deze straten.
Sinds het nieuwe schooljaar weer is
begonnen hebben we een totaal
nieuw en verbouwd Valuascollege
erbij gekregen. Ook wordt er
momenteel hard gewerkt aan de
vernieuwing en uitbreiding van de
sporthal aan de Craneveldstraat. Dit
zal uiteraard een verrijking zijn voor
veel sporters en de leerlingen van
het Valuascollege die hier hun sporten kunnen en willen beoefenen.
Ook ons sportveld achter de sporthal wordt door de buurtkinderen
veelvuldig benut voor het voetballen en andere balsporten.
Maar alle voordelen hebben ook zo
hun nadelen. In het bijzonder de
parkeeroverlast waar onze buurt
momenteel mee geconfronteerd
wordt. Maar hier hopen we binnen
niet al te lange tijd een oplossing
voor te vinden met alle betrokken
instanties zoals de gemeente en het
Valuascollege.
Voor de rest vind ik het een verbetering voor onze buurt. En straks, in
het voorjaar als alles klaar is en de
groenvoorziening aangeplant is,
kunnen we met recht zeggen dat dit
een mooie buurt is om in te wonen.
We moeten er zelf als buurt ook
samen een bijdrage aan leveren.
Jan Peulen
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10

vragen aan... Luuc Rijnboutt
6. In welke themagroep zit je?

Een nieuwe wijkkrant, dus tijd voor een
nieuwe "10 vragen aan...". Deze keer stelt
redactielid Luuc Rijnboutt zich voor.

Ik zit in de themagroep veiligheid. Aangezien ik zelf
geen auto rij was de themagroep verkeer niet mijn
keuze. Ik kan mezelf het beste vinden in de themagroep veiligheid.

1. Waar woon je ergens, en hoe lang woon je
al in Venlo?
Ik woon op de Straelseweg, in een van de appartementen boven de parkeerplaats van de Edah. Hoelang ik in Venlo woon? Ongeveer twee en een half
jaar.

2. Wat doe je?
Ik ben momenteel werkeloos, ik ben mijn hele leven
in de automatisering werkzaam geweest maar ben
door inkrimping van het personeel zonder werk
komen te zitten. Nu zoek ik werk, het liefst de automatisering of de logistiek. Maar ik ben niet iemand
om achter een lopende band te staan.

3. Wat hoop je te bereiken?
Wat ik het liefste wil is weer een normale baan, en
het maakt mij niet zoveel uit waar in Nederland. Ik
ben niet aan Venlo gebonden.

4. Heb je hobby's? Welke?
Ik zit vaak achter de computer, internetten, spelletjes
spelen en samen met wat mensen, hoofdzakelijk uit
Canada en de Verenigde staten, ben ik bezig met een
MSN community.
Darten is ook een van mijn hobby's.

7. Wat denk je hierin te kunnen bijdragen?
Accenten die je wil leggen?
Ik zit er nog niet al te lang bij. Ik heb eigenlijk nog
niet veel bijgedragen, maar door mijn toetreden tot
de redactie van deze wijkkrant hoop ik meer te kunnen doen.

5. Wat is je drijfveer?
Dat is een lastige vraag, wat is voor de meeste mensen een drijfveer? In leven blijven? Ik kan daar niet
echt een antwoord op geven. Mijn drijfveer om van
het wijkoverleg lid te zijn? Interesse, en ook om iets
onderhanden te hebben. Ik ben graag bezig en een
wijkoverleg was iets wat ik nog nooit gedaan had.

8. Waar kan je je grondig aan ergeren?
Aan domme mensen kan ik mij mateloos ergeren.
Mensen die zonder verstand van zaken toch een
mening proberen te geven, ook al slaat die nergens
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10. Wil je verder nog wat kwijt?

op. Tevens heb ik echt een hekel aan te luide muziek.
Wat voor muziek mensen draaien moeten ze zelf
weten zolang ik er maar geen last van heb.

Op een andere plek in deze wijkkrant staat een artikel van mij over “het meisje met de zwavelstokjes”.
Ik denk dat er best wat meer aandacht mag zijn voor
de zwakkeren in de samenleving.

9. Hoe zie jij de functie van het wijkoverleg?
Ik doe mee, maar heb nog niet echt iets gedaan in
het wijkoverleg, behalve dan af en toe mijn mening
geven.

HERTOG REINOUD
een scouting voor kinderen met een beperking,

IS NAARSTIG OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS
Stichting Hertog Reinoud in Venlo is op zoek naar nieuwe leiding; enthousiaste mensen met
het hart op de goede plaats die samen een groep kinderen of jongeren willen begeleiden.
Er zijn vier verschillende groepen met kinderen en
jongeren in de leeftijd van 7 tot ongeveer 33 jaar. De
groepsbijeenkomsten vinden één keer in de twee
weken plaats (in onze eigen blokhut te Venlo) op
maandagavond, donderdagavond of zaterdagmiddag en duren ongeveer 3 uur. De leiding komt tussendoor af en toe bij elkaar om te vergaderen, elkaar
bij te praten enz..
Voor iedere groepsbijeenkomst wordt een leuk programma bedacht, bijvoorbeeld bowlen, knutselen,
barbecuen, speurtocht, karaoke enz. Eigenlijk; alles
kan, als het maar leuk is. Naast het begeleiden van
de activiteiten op de groepsbijeenkomsten biedt de
vrijwilliger “hulp” met eten, drinken en naar het toilet
gaan.
In het voorjaar en in het najaar wordt jaarlijks een
gezellig weekend in de eigen blokhut georganiseerd.
In de zomer gaat elke groep een week op kamp,
ergens in Zuid-Nederland. Vooral tijdens deze weekenden of kampen hebben sommige leden meer dan
de "gewoonlijke" hulp nodig bij o.a. de verzorging.

Hertog Reinoud is een scouting voor
kinderen en jongeren met motorische-,
verstandelijke-, zintuiglijke- en/of
meervoudige beperkingen, die binnen
de reguliere clubs minder goed kunnen
functioneren.

Heb je interesse of wil je graag meer informatie?
Neem dan contact op met de groepsvoorzitter Hans
Ploum, tel. 077-3546919 of mail h.ploum@home.nl
Cindy Tunnesen
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Flitsen

UIT DE BINNENSTAD

Flitsen
Flitsen
Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen; de Flitsen zijn
deze keer een stuk ingekrompen. Dat komt niet door mijn wasmachine die plotseling de geest gegeven heeft, het heeft alles te
maken met een aantal foto's die niet naar mijn zin zijn. Het zijn
daarom twee in plaats van drie pagina's geworden.

Mijn start is in de Nieuwstraat. Daar bezoek ik het pand waar
jarenlang piano's en andere muziekinstrumenten werden verkocht. Het heeft nu een andere bestemming gekregen. Hier
zetelt sinds september j.l. de kunstenaarsstichting Rondzien
Noord-Limburg. Ik kan u aanraden, loop naar binnen en geniet
van de prachtige schilderijen en andere kunst die hier te
bewonderen valt! De Stichting is een organisatie van en voor
kunstenaars. Het is een ruimte waar publiek en kunstenaars
elkaar kunnen ontmoeten.
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Na de Nieuwstraat kom ik vanzelf in de Klaasstraat en
zie als op zondagmiddag de winkels gesloten zijn de
contrasten. Eén van de grootste zaken in genoemde
straat heeft de meest foeilelijke rolluiken voor de winkelruiten. Een aanfluiting voor de rest van deze gezellige winkelstraat. Heel anders oogt de zaak van de
overbuurman. Doorzichtige afscherming en mooie verlichting stralen warmte en vriendelijkheid uit!

Flitsen

Flitsen

PS: Onze creatieve drukker heeft van de Flitsen toch nog drie pagina’s weten te maken. - De redactie
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Ik sla een paar dagen over en kom op een dag door de
week aan, bij het monument met de Vredesvlam in het
Julianapark. Een Oma met haar kleinkinderen eten
gezellig een krentenbol op het bankje erbij. Ze komen
hier geregeld na schooltijd, maar de vlam is al een tijdje
uit, zeggen ze.
Ook het glas is beschadigd. Vandalisme waar het sterkste
materiaal niet tegen opgewassen is.
De boosdoeners zijn zeer zeker niet de daklozen, maar
vernielzuchtige uitgaande jongeren met wel erg veel
drank op, denk ik.
We praten verder en ik verzeker hen dat de vlam wel weer
gaat branden. Het jongetje biedt mij aan om bij het
monument te zingen. De eerste twee regels luiden:
"Behüt mich Gott
ich vertraue Dir"
De rest van de tekst ben ik vergeten...
Met een warm gevoel neem ik afscheid van Oma en haar
kleinkinderen. En met de Vredesvlam komt het vast en
zeker goed.
Mariet Mulder-Willers

Flitsen
Flitsen
VOLGENDE PLENAIRE VERGADERING
WIJKOVERLEG VENLO-BINNENSTAD
Zoals altijd heten wij buurtbewoners graag welkom bij onze plenaire vergaderingen.
De volgende vinden plaats op woensdag 17 januari 2007 en 28 februari 2007.
Locatie:

Het Ald Weishoës in de Grote Kerkstraat

Begin:

20.00 uur

Voor informatie over de themagroepen kunt u contact opnemen met de contactpersonen.

10
WIJKKRANT

Venlo-Binnenstad

■

Jaargang 5

■

n r. 4

■

december 2006

Nieuws uit Themagroep Verkeer en leefomgeving

NIEUW GROEN IN DE SINT MARTINUSSTRAAT
Zoals u in het colofon kunt lezen, vindt het
meeste werk van Wijkoverleg VenloBinnenstad plaats in de Themagroepen. Waar
houdt de Themagroep Verkeer en
leefomgeving zich mee bezig? Wel, er wordt
gepraat over een breed scala aan
onderwerpen. In deze rubriek staat telkens
één zo'n onderwerp centraal. In deze editie:
plannen rond groen in de Sint Martinusstraat.

die bulten in de straat veroorzaakt. Het project gaat,
zoals het er nu uitziet, gepaard met een egalisering
van het trottoir.
In de plannen voor het nieuwe groen wordt gekozen
voor hoogwaardige, langzaam groeiende, beplanting, om te voorkomen dat het te hoge bomen worden. De voorkeur voor de bakken gaat uit naar polyester bakken van 1.20 bij 1.20, hoogte 60 cm.
Ruud Everaerts

Wie vanuit hartje binnenstad de Sint Martinusstraat
volgt, en de Goltziusstraat oversteekt, kan aan de linkerkant van de weg enkele bomen zien staan, die
zijn ingekapseld in houten bakken. Een stuk groen
aan de rand van de binnenstad, waar vernieuwing,
door mensen die het weten kunnen, zou worden toegejuicht. Immers, de bomen zijn al redelijk oud, en
de kwaliteit van de houten bakken is nogal wisselend.
In overleg tussen Wijkoverleg en de Dienst Openbare Ruimte van Gemeente Venlo, is over deze situatie nagedacht. Jan Vercoulen, gepensioneerd teler
van perkplanten en actief lid van Wijkoverleg VenloBinnenstad, vertelt: "Binnen de Themagroep Verkeer
en leefomgeving hadden we het al vaker gehad over
wensen met betrekking tot groen. Goed dat we nu, in
samenwerking met de gemeente, spijkers met koppen kunnen slaan".
In het traject dat wordt ingezet, zal de gemeente de
omwonenden natuurlijk nog uitvoerig informeren,
maar in deze wijkkrant kunnen we al een tipje van
de sluier oplichten over hoe de plannen er in dit stadium uitzien. Het idee is niet de verrotte delen van
de houten bakken te vervangen, maar te kiezen voor
volledige vernieuwing.
Er komt nieuwe beplanting. Die komt te staan in
nieuwe, grijze, polyesterbakken. De wortels van het
groen staan dan niet meer in de grond, zoals nu. Dat
voorkomt wortelgroei zoals we die nu nog hebben,
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KUNSTENAARS

aan het woord
De vragen waren als volgt:
1) Vertel eens wat over jezelf.
2) Vertel eens over het soort werk dat je maakt en wat voor
soort winkel je hebt.
3) Hoe zie je jezelf over 2 jaar?
4) Ik heb klachten gehoord dat de mensen die komen kijken
heel vaak gesloten winkels zien, de meeste winkels zijn
maar beperkt open en ook op verschillende tijden. Wat is
jouw mening?
5) Hoe is jouw contact met de ander bewoners van Q4?

Het is alweer een tijdje geleden dat
Q4 geopend is. Q4 is een voor
kunstenaars en culturele
ondernemers bedoeld stadsdeel.
Door middel van lage huren
probeert men hier een permanente
woon-werkplek te maken voor
diverse mensen, zodat Q4 het
kloppend stadshart van Venlo kan
worden. Ik wilde wel eens weten wat
de bewoners er zelf van dachten en
heb daarom een vragenlijst gegeven
aan diverse mensen.

In dit artikel staan ongecensureerd de reacties die ik gehad
heb. Van Carolien en van John...
Luuc Rijnboutt

CAROLIEN
KEIJZER
van "Mariposa"
1) Vertel eens wat over jezelf
Mijn naam is Carolien Keijzer, ik zit sinds
een half jaar in het Q4 project. Ik heb een
atelier/winkel “Mariposa” in de Bergstraat nr. 4.

2) Vertel eens over het soort werk
dat je maakt en wat voor soort
winkel je hebt.
Oude meubels knap ik weer op met
leuke kleurtjes en stofjes. Verder maak
ik ook sieraden, hoeden etcetera van vilt.
Daarnaast schilder ik nog en heb nog
1001 ideeën voor de toekomst.
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3) Hoe zie je jezelf over 2 jaar?
Ik zie de toekomst toch wel positief in Q4. Zo langzaam weten de mensen me te vinden. Ik hoop dat dit
in de toekomst alleen maar beter wordt.

4) Ik heb klachten gehoord dat de mensen
die komen kijken heel vaak gesloten winkels
zien, de meeste winkels zijn maar beperkt
open en ook op verschillende tijden. Wat is
jouw mening?
Het is nog moeilijk, we werken eraan. Sommige kunstenaars werken er bij, of op locatie. Of ze zijn nog

niet zover in verband met de papieren etcetera. Op
koopzondagen proberen we allemaal open te zijn. Ik
ben geopend van dinsdag tot en met vrijdag van
12:00 – 16:00, zaterdags op afspraak en op koopzondag.
5) Hoe is jouw contact met de ander bewoners
van Q4?
Prima, één grote familie. Iedereen probeert elkaar te
helpen, ondersteunen.

Met dank aan Emiel Sükel voor het maken van de foto van
"Mariposa"

JOHN van
"Open Atelier E"
De met paarse verf bewerkte gevel aan
de Ginkelstraat 46 is een greep uit het
wijd vertakte stroomgebied van mogelijkheden die, het speelveld genaamd
creativiteit John van Open Atelier E te
bieden heeft. John experimenteert en
speelt. De voor hem meest verrassende
vondsten behoudt hij door ze vast te leggen; op muren, op papier (van zelfgemaakt tot oude kranten), op losse doeken of op opgespannen ramen.
Portretten in opdracht maakt hij om voor
zichzelf een basis (inkomen) te leggen,
als platform voor zijn 'vrije werk '.
Open Atelier E is open voor iedereen met interesse
in, en affectie met kunst, en de kunstenaar. Voorlopig
echter alleen voor diegenen die de bel kunnen vinden. Openingstijden moeten nog bepaald worden.
In Q4 zie je veel 'woonhuizen' die omgebouwd worden tot 'winkel'. Een deel van die metamorfose zal in
de ogen van John van het publiek moeten komen.
Wat wil de Venlonaar zien of beleven in Q4?
Kunstenaars werken voornamelijk individueel, op het
eilandje van rust en concentratie van waaruit ze
presteren. Het publiek, de geïnteresseerde zal hier
begrip voor mogen opbrengen, Q4 niet zien als weer
een ander winkelcentrum waar de gelijkgestroomde

ambiance en muzak de focus richt op de grote getallen van de commercie. Als bezoekers over deze
grenzen kunnen zien zullen ze werkplaatsen zien
waar ze tevens iets kunnen aanschaffen in plaats
van winkels binnen gaan waar ook nog eens gewerkt
wordt.
Dat wat nu rondwaart in Q4 zijn de kinderziektes van
creatieve geesten die zich ondernemersschoenen
aantrekken.
John ziet hier een unieke mogelijkheid om kunst,
kunstenaar en kunstliefhebber tot elkaar te brengen,
maar het vergt energie van alle partijen, en begrip, en
geduld...
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DE STRAELSEWEG
Dit is een verhaal over een straat. Een straat met
geschiedenis. Een straat met belangrijke functies.
Dit is een verhaal over de Straelseweg.
Deze straat, die net buiten het centrum van Venlo
ligt, loopt in het verlengde van de Sint Martinusstraat. De Straelseweg begint bij de kruising met
de Noord Binnensingel ter linkerzijde en de Mercatorstraat aan de rechterkant. En eindigt in ’t Ven.
Tot aan de Nijmeegseweg is de straat aan weerzijden bebouwd. Het is één van de langste straten
van Venlo. De straat passeert drie wijken die een
wijkoverleg hebben: Venlo-Binnenstad , Venlo
Noord en Venlo Noord-Oost.
In dit artikel willen wij het graag hebben over het
gedeelte van de Straelseweg van het begin tot aan
het Gelreplein. Hoewel het stuk vanaf de kruising
Craneveldstraat-Gasthuiskampstraat tot aan de
Heilige Hartkerk al in de wijk Venlo Noord ligt.
Spreek je bewoners die geboren en getogen zijn op
de Straelseweg, dan hoor je verhalen over een gezellige buurt, waar ieder elkaar kende, waar nog buurt-

winkeltjes waren, een bakker, een slager, een groenteboer. Hoewel oudere mensen het vroeger altijd
beter vinden, kan men zich nu voorstellen dat het er
vroeger anders moet hebben uitgezien. Er was veel
bedrijvigheid; er was geen leegstand.

STICHTING DOORTOCHT
Stichting Doortocht is in 1981 opgericht door Kapelaan Brueren nadat hij op een koude ochtend een dakloze
dood voor zijn deur vond. Vanuit de noodzaak om deze mensen te helpen is hij een vrijwilligersorganisatie
gestart waar de kern lag op de 3 B’s: Bed, Bad en Brood.
In ruim 20 jaar hebben zich echter veel veranderingen in de
opvang van dak- en thuislozen voorgedaan. De nadruk is
verschoven van materiële nood naar problemen van meer
sociale en psychische aard. Als gevolg daarvan is een vierde
B het sleutelbegrip van de huidige opvang geworden: Begeleiding.
Thans is stichting Doortocht gevestigd in Venlo in 3 aan
elkaar geschakelde herenhuizen in de binnenstad. Bij de
renovatie 4 jaar geleden is functionaliteit gecombineerd met
het behoud van authentieke kenmerken die de huislijkheid
van het geheel benadrukken. Mede hierdoor probeert men
een 'thuis' te creëren.
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JUSTITIEKANTOOR
Het Justitiekantoor wordt bewoond door twee partijen:

1.

Het Justitiekantoor zelf, met zijn medewerkers
van het Openbaar Ministerie, Politie, Reclassering,
Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs en Bureau
Slachtofferhulp. Wellicht op korte termijn komen
hier bij: medewerkers van de Raad voor Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg.

2. Van Bommels Laboratorium (project Hektor)
met medewerkers van het Openbaar Ministerie,
gemeentelijke handhavingsdiensten, BFO en het
straatteam van de politie Venlo-Centrum.
Door samen in een Justitiekantoor te gaan zitten, is de gedachte, kan efficiënter worden gewerkt. De lijnen zijn korter en sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen wordt mogelijk. Instanties die normaal
gesproken betrokken zijn bij strafprocessen, zitten nu letterlijk aan één tafel. Verder, is de gedachte,
vergroot deze wijze van krachtenbundeling de zichtbaarheid van justitie.
(Voor de gegevens in dit stukje is gebruik gemaakt van de homepage van Justitiekantoor Venlo op
http://www.om.nl)
Deze mensen hopen allemaal dat het weer zoals
vroeger worden mag, dat de leegstand verdwijnt, dat
de buurt verder wordt gerenoveerd, zoals dat al is
gebeurd aan het begin van de straat.
Dat er ook sociale opvang in een woonbuurt kan zijn,
zonder dat dit problemen geeft, blijkt uit Stichting

Doortocht. Over Stichting Doortocht is al eerder in
dit blad verslag gedaan.
Bij de komst van het Justitiekantoor en na het sluiten
van enkele drugspanden had men goede hoop dat
daardoor ook de leegstand zou verminderen, de
straat is hierdoor wat leefbaarder geworden.
Dat het kan bewijst de renovatie van
de hoek Noord Binnensingel-Straelseweg die geweldig in oude stijl is
opgeknapt. Ook de bouw van woningen op de plaats van de oude melkfabriek geeft aan dat de bedrijfspanden makkelijk kunnen worden geïntegreerd in de bebouwing van de
straat, waar bewoning de sociale
controle versterkt.
Kortom deze straat heeft alles in zich
om een van de interessantste en
gezelligste straten van Venlo te worden.
Willem Hezemans
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CONTACTPERSONEN WIJKOVERLEG
VENLO-BINNENSTAD
Kwaliteit van de leefomgeving en veiligheid zijn sleutelwoorden bij
het uitvoeren van het werk door het wijkoverleg. Informatie over dit
wijkoverleg is ook te vinden op internet: www.venlobinnenstad.nl. Het
wijkoverleg houdt zich bezig met onderwerpen van structurele aard.
Het meeste werk gebeurt in de themagroepen.
Wijkcoördinator
Wijkcoördinator: Desirée Feijen (tel 359 64 28)
Telefoon Infopunt Stadsdeel Venlo: Daatje Sitaniapessy (tel 327 06 86)
Het wijkoverleg Venlo binnenstad bestaat momenteel uit:
Voorzitter: Willem Hezemans (tel 354 43 49)
Penningmeester: Jan Vercoulen (tel 354 01 31)
Notuliste: Riet Goosen
Voorzitter themagroep Veiligheid: Jan Peulen (tel 351 47 78)
Voorzitter themagroep Verkeer: Leonard Bol (tel 354 95 63)
Voorzitter themagroep Q4: Wim van der Plas (tel 354 16 35)
Ruud Everaerts (tel 06 1855 76 79)
John Fleuren
Theo Jacobs
Thea Janssen-Leurs (tel 351 78 64)
Mariet Mulder-Willers (tel 352 14 08)
Cees Nefkens (tel 352 12 90)
Luuc Rijnboutt (tel 06 55 99 32 21)
Jo Verkoijen (tel 351 35 07)
Hein Wolters (tel 354 59 42)
Postadres
Wijkoverleg Venlo-Binnenstad
p/a Infopunt Stadsdeel Venlo
Agnes Huijnstraat 3
5914 PE Venlo
Redactie Wijkkrant
Ruud Everaerts
Mariet Mulder-Willers
Luuc Rijnboutt
Redactieadres:
Ruud Everaerts
Helbeek 107
5911 CW Venlo
e-mail: r_everaerts@hotmail.com
Heeft u een idee voor een artikel?
De redactie hoort het graag!
We staan in principe open voor ingezonden artikelen. Om de
leesbaarheid te bevorderen kunnen we tekstueel een en ander
aanpassen, inhoudelijk blijft het uw artikel.
Coördinator verspreiding wijkkrant
Miriam Beurskens (tel 077 351 16 78)
Gebiedsmentoren van de politie Venlo-Centrum
Marcel Dumont: marcel.dumont@limburg-noord.politie.nl
Marco Titulaer: marco.titulaer@limburg-noord.politie.nl
telefoon: 0900 88 44
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Servicenumm
er
Wijkgerichte aa
npak (bevorder
en van veiligheid en leefb
aarheid in de w
ijk) bestaat
uit een tweesp
orenbeleid.
Een van die "s
poren" is het W
ijkoverleg.
Het andere "sp
oor" is het serv
icenummer
van de gemeen
te Venlo:
tel. 0800 376
23 45.
Dit telefoonn
ummer is ing
e steld voor
eenvoudige en
eenmalige klac
hten en
wensen die te
maken hebben
met uw
woonomgevin
g: plantsoenen
, vervuiling,
huisvuil, gladh
eidbestrijding,
groenvoorziening, heroïn
espuiten, hond
enoverlast,
leefmilieuzake
n, onderhoud
straten en
wegen, onged
iertebestrijdin
g, reiniging,
rioolverstoppin
gen, straatverl
ichting en
dergelijke.
Dit telefoonnu
mmer is tijden
s kantooruren te berei
ken, dat wil
ze
ggen van
08.30 tot 16.0
0 uur.
Klachten ove
r onveilighei
d (onveilig
voelen of aan
dragen van co
nsequent
onveilige pla
at sen of za
ken die
niet door de
beugel kunnen
) kunt u
vierentwintig
uur per dag
melden op
tel. 0900 88 4
4

