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Mooiste
momenten

De vakantie zit er weer op. Op het moment dat 
ik dit schrijf, zitten we in de laatste dagen van 
augustus en dat is een mooie tijd om terug te kij-
ken. Maar ook om vooruit te blikken.

Angelika Seel heeft mooie foto's en verhalen over 
onder andere het Zomerparkfeest, het Slagerz-
festival, A Day in the Park, de Boerenmarkt, het 
Mont Martre Festival en de Paradefeesten. Wat 
was er weer veel beleven in Venlo. Laat niemand 
zeggen dat er in Venlo nooit wat gebeurt!

We hebben in deze wijkkrant twee grote inter-
views. Eentje met iemand van de Klankbord-
groep Q4, de groep die al jaren de ontwikkelingen 
in dit deel van de binnenstad in de gaten houdt. 
En eentje met een kunstenares die een idee heeft 
dat de Venlose binnenstad mooier zou maken. 
Ze praat ons bij over haar werk en haar idee: het 
beschilderen van elektriciteitshuisjes. 

Het belangrijkste nieuws komt uit een recent 
opgerichte werkgroep. Werkgroep "verbete-
ring van leef- en woonklimaat Straelseweg en 
omgeving" gaat de wijk in, en probeert bij aanwo-
nenden te inventariseren wat er aan wensen en 
klachten leeft. Een brief die bij aanwonenden van 
een deel van de Straelseweg en enkele zijstraten 
in de bus wordt geduwd, krijgt een voorpublicatie 
in deze wijkkrant.

Kortom, zowel iemand die terug wil denken aan 
de zomer van 2014 als iemand die benieuwd is 
naar heden en toekomst van ons wijkoverleg en 
de wijk, komt in deze wijkkrant aan zijn trekken. Ik 
wens u veel leesplezier.

Ruud Everaerts
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Midden in de binnenstad bouwt gemeente 
Venlo nu al ongeveer tien jaar aan het project 
Q4. En al vanaf het begin luistert de gemeente 
daarbij naar omwonenden en andere betrok-
kenen. Dat gebeurt met name in Klankbord-
groep Q4. De wijkkrant vond het weer eens 
tijd worden voor een interview.

Martin van de Rijdt wilde ons wel te woord staan. 
Hij is lid van de Klankbordgroep, maar ook voor-
zitter van de Vereniging van Eigenaren van woon-
complex De Commissaris. In die rol kan hij ont-
wikkelingen die voor bewoners van De Commis-
saris van belang zijn makkelijk doorgeven aan de 
bewoners. Zo heeft ieder lid van de klankbord-
groep wel op de een of andere manier een ach-
terban of link met de wijk, leren we als hij onze 
eerste vraag beantwoordt.

Wie komen er in de Klankbordgroep Q4 alle-
maal bij elkaar?
De klankbordgroep is opgericht om om te luiste-
ren naar belanghebbenden en betrokkenen, en 
deze partijen te informeren. Daarom ontmoeten 
elkaar hier: wijkbewoners, onder andere het wijk-
overleg en enkele vertegenwoordigers van VVE's 
(Verenigingen Van Eigenaren), kunstenaars, 

ondernemers. Er is iemand van de politie bij. En 
de gemeente is vertegenwoordigd met de pro-
jectleider van Q4 en de stadsdeelmanager. Ver-
der zitten Aannemersbedrijf Jongen Venlo B.V. en 
Woningstichting Woonwenz aan tafel.

Waarover hebben jullie het zoal?
We krijgen de laatste updates 
over het project Q4. Van de 
gemeente, de architect, en 
degene die het project gaat uit-
voeren krijgen we te horen wat 
er gebeuren gaat. Waar en wan-
neer wordt er gebouwd, welke 
overlast voor omwonenden is te 
verwachten.

De laatste tijd hebben we het 
gehad over het nieuwe pop-
podium Grenswerk. We zijn 
natuurlijk blij dat er zo'n cultu-
rele trekker gaat komen, maar 
als omwonenden vragen we 
ook aandacht voor bijeffecten 
als geluidsoverlast en vanda-
lisme van komende en ver-

trekkende bezoekers. Over de isolatie van het 
gebouw werden we gerustgesteld. De materia-
len zijn wel zo gekozen dat ze het geluid van de 
optredende bands binnen het gebouw houden. 
Maar qua sluitingstijd en wat daarna gebeurt, 
hebben we onze ongerustheid duidelijk gemaakt.

Wat bijna elke vergadering wel voorbij komt is het 
punt van overlast van drugsdealers en mensen 
die rondhangen op straat. Bij sommige bewoners 
was het gevoel dat de overlast, die een tijdje rela-
tief minder was, nu terug is. Een vertegenwoor-
diging van de politie is gelukkig aanwezig in de 
Klankbordgroep, en die luistert. Dat straalt al uit 
dat ons geluid serieus wordt genomen.

Heeft het project last gehad van de crisis?
Dat denk ik wel. Er zijn dingen die in eerdere ver-
sies van het plan stonden geschrapt, en andere 

KLANKBORDGROEP Q4
Een interview met 
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in de ijskast gezet. De bebouwing op de noord-
zijde van het Nolensplein bijvoorbeeld, die gaat 
zoals het er nu uitziet niet door. En nadat er voor 
een bedrijfsclustergebouw op de plaats van de 
Sint-Jacobskerk minder animo bleek, ligt daar nu 
meer de nadruk op woonappartementen.

Knettert het wel eens in de groep?
Nee, dat komt maar heel weinig voor. We hebben 
toch allemaal dat ene gedeelde doel: een zo mooi 
mogelijk Q4. Daar proberen we aan bij te dragen. 
De klankbordgroep heeft daarin een positieve 

functie: het is goed dat we met zo'n gevarieerde 
club van belanghebbenden, een mix van mensen 
die midden in de wijk wonen, en mensen met wat 
grotere afstand, worden bijgepraat. En er wordt 
naar ons geluisterd. 

Ruud Everaerts

PS. De Klankbordgroep staat open voor input van 
buiten. Wie wil kan Martin van de Rijdt mailen: 
mvdrijdt@ziggo.nl

Bovenaanzichten in Q4, gefotografeerd vanuit wooncomplex De Commissaris:
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EtENtJE BIJ HEt VALuAsCOLLEGE
Een actieve buurtbewoonster had ineens 
een leuk idee. Ze was ervan op de hoogte 
dat er bij het Valuascollege praktijklessen 
koken gegeven worden, en dat daar mensen 
welkom zijn om, als was het een echt res-
taurant, te gast te zijn. Dan wordt er door 
de koks, kelners en obers in spé een echte 
lunch opgediend.

Zou het niet leuk zijn daar met wat mensen te 
gaan eten? Haar uitnodiging ging naar wat 
buren, en in tweede instantie dacht ze dat het 
ook wel leuk zou zijn het wijkoverleg daarbij 
uit te nodigen. Dan maakt de wijk eens op een 
andere manier kennis met de school, en hebben 

de scholieren een leuke praktijkles. En daarbo-
venop leren ook buurtgenoten elkaar kennen.

Wel, het pakte uit zoals gehoopt. Vrijdag 16 
mei was de dag. 11.00 's morgens was het tijd-
stip. Toen kon ondergetekende met wat andere 
buurtgenoten genieten van een heerlijk menu 
van gebonden aspergesoep, sperzieboontjes 
ingepakt in ham, en als dessert: ijs met fruit en 
een kletskop.

Vooraf gaf oud-rector Frank Lambriks de bijeen-
komst nog een educatief tintje. Hij vertelde over 
de geschiedenis van het college, onder andere 
over de fusie die een tijd geleden heeft plaats-
gevonden. In het kader van "leer uw buurt ken-
nen" werden ook nog woordjes gesproken door 
iemand van het Zelfregiecentrum, en iemand van 
de gemeente. En mochten we even spieken bij 
een dansles die in het gebouw gegeven werd.

Al met al een geslaagde middag. De betreffende 
buurtbewoonster denkt inmiddels alweer na 
over een vervolg, want dit smaakte naar meer.

Ruud Everaerts

BOLWAtERstRAAt tERuGGEVONDEN

De Boerenmarkten brengen nieuw leven in de Bolwaterstraat. In het verleden leek het alsof er 
nauwelijks bezoekers in de Bolwaterstraat kwamen. De markten hebben weer de loop in de 
straat gebracht. Zodra je er een keer geweest bent zie je ook dat er van alles te zien en te koop 
is. Ja, onbekend maakt onbemind.

Deze activiteit zorgt voor een nieuwe kennismaking met deze straat en de winkeliers zijn tevreden met 
de nieuwe loop van de bezoekers. Als u zelf nog niet in de gelegenheid geweest bent om er eens te 
gaan kijken, loop er dan eens vrijblijvend doorheen. U zult zien dat dit stukje Venlo zijn plaats opnieuw 
heeft veroverd bij de bezoekers en misschien ook wel bij u.

Op 6 september is de volgende Boerenmarkt gepland, de “kookboekenmarkt”, maar dan zal deze 
krant waarschijnlijk nog niet bij u op de mat liggen. Ik ben ervan overtuigd dat deze Boerenmarkten 
een vervolg zullen krijgen. Maar misschien kan op de zaterdagen de weekmarkt ook de Bolwaterstraat 
erbij betrekken omdat deze nu toch is afgesloten. Dan doet deze straat weer mee.

John
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Enkele dagen ervoor was het nieuwe terrascafé 
boven op het dak van de Maaspoort geopend. 
Het is momenteel alleen tijdens droog weer in de 
weekeinden open, maar volgens mij is het een 
échte aanwinst voor de binnenstad: een mooi 
uitzicht, prettige sfeer en heel goed geschikt voor 
een borreltje met vrienden.

De afgelopen maanden werden wij in Venlo helemaal niet verwend door de zon. u vraagt 
zich misschien af, wat er dan voor mooie momenten te beleven waren, maar dat waren er 
meer dan u denkt! 

Met Pasen opende het nieuwe winkeltje in de 
Kerkstraat "kaas & kaasjes", precies vroeg 
genoeg, om lekkere kaas en wijn thuis te heb-
ben voor de mooie voorjaarsperiode in mei.

In juni vond weer het Slagerzfestival 
aan de Maas plaats, ook dit jaar met 
veel streekproducten. 

De mooiste momenten

     van de zomer...De mooiste momenten

     van de zomer...

Het weer was uitstekend en dus kwamen er 
heel veel bezoekers, om te proeven, naar 
optredens van jonge talenten luisteren en een 
wandeling rond de Kop van de Weerd maken.
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Ook het evenement "Lekker Venlo" in het Julianapark trok weer veel mensen. Het was de 5e editie. 
Ik heb er erg van genoten, om overal te proeven, naar de kookwedstrijden te kijken en later met 
een glaasje rosé samen met vrienden in de zon te zitten. 

Ja, lekker eten, lekker drinken, zien 
en gezien worden, 's avonds nog een 
wandeling door het Rosarium - ja, de 
juni was heel mooi!

Eind juni/begin juli vond het voetbal 
WK in Brazilië plaats en ook in 
de Venlose binnenstad was de 
Oranjekoorts te voelen. 

De sfeer was altijd geweldig, ik heb lang niet 
meer zo veel enthousiasme meegemaakt. 
En ook al was Nederland tenslotte niet in de 
finale - wij kunnen trots op Oranje zijn!

Helaas begon met 27 juni (de dag van de 
Zevenslapers) de regenperiode en bepaalde 
evenementen zoals "A Day in the Park" en 
"Stereo Sunday" hadden helaas met veel 
water te kampen.
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Ook de nieuwe Boerenmarkt in 
Q4 met de langste ontbijttafel van 
Limburg moest de producten tegen de 
regen beschermen. Maar wij hadden 
desondanks allemaal veel plezier!

Ja, plezier - dat hebben veel mensen ook 
gehad tijdens de concerten ZOKS en 
Blierock en in de nieuwe Rooftopbar boven 
op de Nedinscotoren. Het uitzicht vanuit de 
Nedinscotoren is heel goed geschikt, om een 
kijkje over de binnenstad te nemen en te zien 
hoe Venlo zich de laatste tijd heeft ontwikkeld 
en hoe ver de bouwprojecten zijn.

Inmiddels hebben de gemeente 
en VenloPartners besloten om 
de titel "beste binnenstad" 
zichtbaarder en meer levendig 
voor het publiek te maken. 
Daarom kan men nu overal in de 
binnenstad de banieren zien, wat 
natuurlijk de hele indruk van de 
stad nog "kleurrijker" maakt.

Á propos kleur - er is een nieuw 
schilderij aan de Picardie - een 
droomlandschap, mooi om te zien.
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Ook het Mont Martre Festival in de Nieuwstraat 
betoverde weer met veel kleuren en indrukken.

Toen was het alweer augustus en tijd 
voor de Paradefeesten. Het weer viel 
niet altijd mee, maar de aanwezige 
bands brachten een mooie sfeer. 
Zeker Henk Dissel op zondag, de 
familiedag, met veel liedjes, om mee 
te zingen.

Een week voor de Parkfeesten ben ik 
dan nog door het Julianapark gelopen. 
Het gras was mooi groen, het weer 
eigenlijk goed. Jammer dat met het 
begin van de Parkfeesten ook de 
regen weer begon.

Maar, ik heb een geweldige opening 
met Ben Verdellen meegemaakt. 
Alsook het optreden van FeestDJ 
Ruud en de laatste keer van de 
"levende legende" Rocco Granata 
met "Marina". Tussendoor liepen 
de mensen in de modder, maar de 
stemming was zoals altijd geweldig!

Wat kan ik nog zeggen - ook al komt er af en toe veel regen - mooie momenten zijn er altijd!

Angelika Seel (Meer foto's/berichten op mijn website www.hybil.com/venlo-actueel)
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Veel steden hebben hun specifiek gebak, denk 
maar aan de Deventer koek en de Bossche bol. 
toch weten weinig Venlonaren dat de Venlose 
peperkoek eeuwenlang een grote bekendheid 
tot ver buiten de stadsgrenzen had.

Al in 1452 wordt in de stadsrekening gewag 
gemaakt van het feit dat Venlo Adolf van Gelre 
bij terugkomst van het Heilig Graf (kruistocht) 
een "peperkoicke" en een zilveren beker aan-
bood. Het was destijds een traditie dat de Ven-
lose magistraat hoge gasten een peperkoek 
als geschenk aanbood. Opmerkelijk is het dat 
men al zo vroeg peperkoeken kon bakken, want 
voor de bereiding ervan waren kruiden nodig 
en deze moesten toen nog over land vanuit het 
verre oosten aangevoerd worden. Pas rond 1500 
vond men de zeeweg naar Indië. De Peperstraat 
bestaat al met die naam sinds die tijd, wellicht is 
ze genoemd naar het gegeven dat er een peper-
koekbakker gevestigd was. 

Tijdens de Gelderse oorlog (een machtsstrijd 
tussen vader Arnold en zijn zoon Adolf van Gelre) 
in 1466 trokken veel Venlonaren naar Wachten-
donck om de inwoners te helpen en dan neemt 
het stadsbestuur met andere benodigdheden 
"ook mede aen gebacken cruiiole ende aen 
peperkoicke voor 10 kleymer 8 groot en 2 hel-
ler (zo blijkt uit de stadrekening) ten behoeve van 
eijnige lude die gewont muchte werden". 
Als in 1483 Jan van Stolberg en Lyn Veltken 
namens de stad bij de hertog van Gelre op 
bezoek gaan dan nemen ze voor 10 Rijnsche gul-
den acht peperkoeken mee, "umb te better aen 
myns heren gnaeden te geraicken".

Bij bakker Wolter van Roestern liet de Raad van 
Venlo in 1533 een peperkoek bakken, die aan 
de Stadhouder, den heer van Domberch, werd 
geschonken en, naar de prijs de beoordelen, een 
lijvig stuk moet zijn geweest, want hij kostte 3 
gulden en 1 oort Brabantsch of 6 gulden 12 albus 
Venloosch geld (voor die tijd veel geld). 

In 1688 wordt Jacobus Willemsen geboren. Hij 

mag zich later de eerste Meester peperkoekbak-
ker van Venlo noemen. Zijn geslacht zal de stad 
drie eeuwen voorzien van peperkoeken.

Van 1756 tot 1829 leefde Antoon Rochus Willem-
sen. Hij wordt net als zijn voorvaderen bakker. Hij 
drijft in de Maasstraat een bakkerij met de naam 
"In de Venloschen Peperkoek".
In 1912 overlijdt Frederik Antoon Willemsen, de 
laatste telg uit een geslacht van Venlose mees-
ter peperkoekenbakkers. Zijn bakkerij ligt aan de 
Keulse Poort. Met zijn overlijden gaat het recept 
voor Venlose peperkoeken definitief verloren. 
Wellicht komt ooit nog zijn recept boven tafel. 
Hebt u misschien een oud (plaatselijk) recept, 
stuur het naar onderstaand mail-adres.

De laatste keer dat het stadsbestuur aan hoge 
gasten een peperkoek aanbood, was in 1974 
toen Beatrix, toen nog prinses, Venlo bezocht. 
Jammer, dat deze traditie verloren is gegaan. Het 
zou toch prachtig zijn als deze weer in ere her-
steld zou worden. Een traditie die zeker bij het 
cultureel erfgoed van Venlo behoort.

Hay Swinkels
hay.swinkels@ziggo.nl

Bronnen: 
Venlo in jaartallen - Jean-Paul van Gasselt 2012 / 
De straten te Venlo - Henri HH Uyttenbroek 1914 
(1974) / Geschiedenis en beschrijving van Venloo 
- LJE Keuller 1843 (1970) / De Maagouw jrg. 2 
1880 no 77 / Archief Venlo

HIstORIsCHE RuBRIEK - VENLOsCHE PEPERKOEK
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In de vorige wijkkrant schreven we er 
al over: de Fotografentocht "Kijk op 
Venlo". Een wandeling door de binnen-
stad, georganiseerd door Wijkoverleg 
Venlo-Binnenstad, het Kunstencentrum 
en Fotovakschool Venlo. ter ere van de 
Week van de Amateurkunst die plaats-
vond 17 mei t/m 25 mei.

Het had even wat voeten in aarde of alles 
wel zou doorgaan, want in eerste instan-
tie bleken de dagen die geprikt waren voor 
deze tocht nogal geteisterd te worden door 
de regengoden. Maar met wat flexibiliteit en 
omplannen, zijn er toch twee wandelingen 
gemaakt.

We kijken terug op gezellige wandelingen, 
die bol stond van de creativiteit. Een leuke 
gelegenheid om tips te krijgen van een 
leraar van de Fotovakschool. In de kantlijn 
ziet u enkele foto's die geknipt zijn door de 
wijkoverleggers die meeliepen.

Ruud Everaerts

Op de dag af ongeveer een jaar geleden gin-
gen wij uit eten. Onze gastvrouw wist al bij 
binnenkomst te vertellen dat er mogelijk iets 
bijzonders op het menu stond. Een nagerecht 
anders dan anders. In de wandelgangen ging 
namelijk het verhaal dat de kok van de Kluis 
aan het experimenteren was geslagen en 
daarbij iets aparts had gecreëerd. 

De bediening was zelfs niet eens op de hoogte 
van deze bijzonderheid. Komkommerijs, nee dat 
staat bij ons niet op het menu.
Na navraag bij de kok, nadat door onze gast-
vrouw werd aangegeven dat zij dit ook al vooraf 

met de kok had kortgesloten, werd aan haar 
komkommerijs geserveerd. We mochten van 
haar een hapje afsnoepen. Eenvoudig, apart en 
toch bijzonder fris. 
Ondanks de drukte had de kok zich de tijd geno-
men het nagerechtje te bereiden. Fijn om te 
ondervinden hoe iets eenvoudigs met wat inzet 
iets bijzonders kan worden.

Ja, ook in de komkommertijd valt nog best iets 
te beleven.

John

KOMKOMMERtIJD

FOtOGRAFENtOCHt IN DE WEEK VAN DE AMAtEuRKuNst
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Al enkele jaren praten we u in deze rubriek bij over hoe u zowel zuiniger als meer milieuvrien-
delijk kunt leven. Deze rubriek gaat over tips uit de wereld cradle-to-cradle, energiezuinig-
heid en duurzaamheid. In mei hebben we ons, in dat kader, gewaagd op het vlak van de lokale 
groenten. Om meteen in een ingezonden schrijven gecorrigeerd te worden door Ad Pollux, de 
bekendste vakman in AGF (aardappelen, groente en fruit) van Venlo.

Onze tip was: ga lekker eten wat het seizoen je kan bieden. En daar is veel voor te zeggen. Wie zich 
beperkt tot producten die in het huidige seizoen in onze regio groeien, voorkomt dat er energie ver-
spild moet worden aan vrachtwagens die producten uit het buitenland moeten aanvoeren. 

Maar we waren wat te enthousiast met een lijst van groenten die in april volop in de regio verkrijg-
baar zouden zijn, en die gewoon, ook zonder gebruik te maken van kassen, gekweekt kunnen 
worden. Het ligt volgens Pollux toch wat anders. Veel van wat wij presenteerden als typisch regio-
producten, redden het echt niet zonder kas, of komen toch echt uit het buitenland:

Andijvie: alleen kas of import
Broccoli: alleen import
Boerenkool: is er niet meer in april
Bosbiet: pas vanaf juli NL anders import
Koolrabi: alleen import, later uit kas.
Kropsla: jaarrond uit kas, in zomer klein areaal vollegrond
Radijs: uit kas
Rucola: import
Spinazie: uit kas
Tuinkers: uit kas

Wij danken Ad Pollux voor deze achtergrondinformatie. Feitelijke punten waar iemand die bewust 
wil zijn van wat hij of zij eet, daadwerkelijk wat aan heeft!

Ruud Everaerts / Henriëtte Stroucken

CuLINAIRE AANVuLLING VOOR AuGustus
Nu we toch bezig zijn in de culinaire hoek: april ligt achter ons, het is inmiddels augustus als we dit 
schrijven. Dat betekent dat we de lijst van regionale producten van nú kunnen uitbreiden. We laten 
Ad Pollux aan het woord:

"Broccoli: nu in augustus volop NL en vollegrond
Koolrabi: nu in augustus volop kas en beperkt vollegrond
Rucola: nu in augustus NL kas en vollegrond
Spinazie: nu in augustus ook heel beperkt volle grond. 

Aanrader: heerlijke nederlandse pruimen zijn op dit moment verkrijgbaar in alle soorten en maten. 
Opal, Reine Victoria en uiteraard Reine Claude.
En momenteel extra actueel: help onze eigen  "Gerdeneers" en koop alleen nog maar NL Groenten 
en Fruit!"

Ruud Everaerts

 

DOE-DuuRZAAM-tIP
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tijdens de vergaderingen van ons wijkoverleg kwam het regelmatig voorbij: geluiden uit de 
straelseweg en omgeving waar uit bleek dat in dit deel van de wijk nog wel het een en ander 
verbeterd kon worden. Op een gegeven moment is de stap gezet eens te beginnen met het 
systematisch op een rijtje te zetten wat er leeft.

Een werkgroep "verbetering van leef- en woonklimaat Straelseweg en omgeving" werd uit de grond 
gestampt, en een brief geschreven. Een brief die uitnodigt aan te geven wat er goed gaat, wat er mis 
is, en mee te denken over oplossingen. Deze brief wordt verspreid op adressen in het eerste deel van 
de Straelseweg (ongeveer tot aan Benders) en enkele zijstraten. Want van zoveel mogelijk kanten wil 
men horen wat er speelt.

Hieronder drukken we de brief integraal af. Voor de aanwonenden is handig te weten: deze brief wordt 
in de tweede helft van september bij u afgegeven door een medewerker van de werkgroep met het 
verzoek om de bijgevoegde formulieren in te vullen. Enkele dagen later zullen de formulieren door 
deze persoon bij u opgehaald worden. Mocht u geen brief ontvangen. dan kunt u een exemplaar halen 
bij : Plus Benders Supermarkt, Friture 't Patatte Huuske, of Metropool Fietsspecialist.

Werken aan de verbetering van het leef- en woonklimaat aan de straelseweg en omgeving!

BRIEF OVER DE stRAELsEWEG

Beste buurtbewoner,

Deze brief ontvangt u van de werkgroep "verbetering van 
leef- en woonklimaat Straelseweg en omgeving". Vanuit 
het wijkoverleg Venlo Binnenstad is met vertegenwoor-
digers van gemeente, politie en Stichting Wel.kom deze 
groep opgericht.

Waarom?
Geruime tijd is er sprake van onvrede in onze buurt. 
Buurtbewoners ervaren dat het leef- en woonklimaat ach-
teruit gaat. Met gemeente en politie willen we dat weer op 
orde krijgen.

We weten heel goed dat er onder u buurtbewoners zijn 
die zeggen: "Al eerder is geprobeerd onze wijk te verbe-
teren. Beloftes en toezeggingen zijn gedaan en niet nage-
komen. Ik heb er geen vertrouwen meer in dat het goed 
gaat komen. Er wordt toch niets aan gedaan..."

Toen wij, in onze omgeving, vertelden dat we deze groep 
gestart zijn, was dit een van de reacties, naast positieve 
reacties. We begrijpen dit goed en tegelijkertijd helpt het 
onze wijk niet verder. Zo verandert er niets en dat willen 
we niet.

Wat willen we doen?
Wij willen horen hoe het wonen en leven aan de Strael-
seweg en omgeving verbeterd kan worden en daar met 

elkaar en met u aan gaan werken. Wij, als buurtbewoners, 
zijn met elkaar verantwoordelijk voor onze eigen woon-
omgeving. Daar hebben we de politie en de gemeente bij 
nodig. Zij nemen daarom ook deel aan dit overleg omdat 
zij ook mee willen denken over wat nodig is en wat moet 
gebeuren om te werken aan verbeteringen voor onze 
buurt. Zo hebben we met elkaar een gedeeld belang!

Onze buurt is geen doorsnee wijk en er is het nodige te 
doen. Wij willen allemaal wonen in een wijk waar het pret-
tig wonen is, veilig is en ook schoon is. Dat wordt niet 
altijd zo ervaren. Daarom vragen we uw medewerking 
en ons te informeren over zaken die aandacht vragen en 
waar we iets aan kunnen gaan doen.

Wat vragen we u?
We verzoeken u onderstaande vragenlijst in te vullen. 
Zodra de vragenlijsten retour zijn, zal de werkgroep 
samen met de betrokken instanties de hoofdthema's 
bepalen.

De volgende stap is dat wij samen met de betrokken 
instanties acties bepalen en daadwerkelijk, samen met u, 
aan de slag gaan voor de verbetering van onze omgeving.

Hoogachtend,

Werkgroep "verbetering van leef- en woonklimaat Strael-
seweg en omgeving"
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MuRAL MANIA: CREAtIEVE KuNstENAREs 
MEt EEN LEuK IDEE VOOR DE BINNENstAD

Het formulier

De buurtbewoners vinden bij de brief een formulier. Hierin worden enkele vragen gesteld. Er volgt een 
mogelijkheid om punten aan te geven waar men tevreden of juist ontevreden over is. En de mogelijk-
heid om zich bij de groep te melden, voor wie zelf mee wil aanpakken en meedenken.

Op de vergadering van 16 juli 2014 
maakte het wijkoverleg kennis met 
Andrea Haandrikman van Mural Mania. In 
een levendige presentatie kwam ze met 
een gloednieuw idee voor de binnenstad. 
Zou het niet een leuk idee zijn om de elek-
triciteitshuisjes die je her en der vindt van 
wat mooie schilderingen te voorzien?

Het wijkoverleg was hier wel positief over. 
In het algemeen zijn de huisjes die ze aan-
wees niet direct een lust voor het oog. Als 
zo'n huisje, bijvoorbeeld het gebouwtje in 
het kleine park naast het Nolensplein, een 
creatief ontwerp zou krijgen, zou dat een ver-
betering van de leefomgeving zijn.
Andrea Haandrikman maakt zelf muurschil-
deringen. Haar bedrijf Mural Mania is gespe-
cialiseerd in buitenshuis en binnenshuis 
muurschilderwerk. Ik interviewde haar voor 
de wijkkrant.

Hoe lang maak je al muurschilderingen?
Ik ben al twintig jaar bezig, maar sinds januari 2014 bestaat Mural Mania in de vorm van een bedrijf. 
Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in kunst. In het verleden heb ik een opleiding tot kunsthistorica 
gevolgd, en ik kan wel zeggen dat ik een passie heb voor vorm en kleur.

Welke materialen gebruik je?
Mijn belangrijkste materiaal is acrylverf. En dan ligt het eraan, is het binnenshuis of ergens buiten, 
hoe is de lichtinval? Dit is belangrijk voor de soort bescherming voor de schildering. Hoe is het 
oppervlakte van de muur? Is het een kale muur, gestuct of al beschilderd, dat bepaalt of er bijvoor-
beeld voorstrijk nodig is. Als het plan voor de elektriciteitshuisjes doorgaat, moet dat natuurlijk goed 
tegen het weer beschermd worden.
Opdrachten kunnen wat mij betreft overal vandaan komen. Ik heb kinderkamers van vrolijke schilde-
ringen voorzien, maar ik sta ook open om kantoorruimtes onder handen te nemen, en ik zie moge-
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lijkheden in de horeca.
Een ontwerp kan op heel veel verschillende 
manieren ontstaan. Ik doe dat in elk geval in over-
leg. Samen met de opdrachtgever kijken we naar 
welke stijl past. Soms heb ik of de opdrachtgever 
al van te voren een idee in gedachte. Dan gaan we 
dat uitwerken.

Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Persoonlijk hou ik wel van een beetje speels en 
buiten de kaders treden. Patronen doorbreken en 
mensen aan het denken zetten. Maar je kunt in 
muurschilderingen zoveel kanten op. De moge-
lijkheden zijn eindeloos.

Wat is je motto?
Ha, wat dacht je van: er zijn veel te veel kale 
muren! Mensen kopen vaak een huis, richten het 
in met meubeltjes en toebehoren, en denken dat 
dat het dan is. Terwijl er zoveel meer mogelijk is. 
Kijk eens met een frisse blik naar die muren!

Hoe loopt het project met de elektriciteitshuis-
jes?
Nadat ik het wijkoverleg had benaderd, kwam 
me ter ore dat een stichting, de Stichting Maat-
schappelijk Actief, met een idee speelt dat erg 
lijkt op wat ik voorstelde. De gemeente heeft hen 
inmiddels gevraagd een projectplan hiervoor 
in te dienen. De stichting en ik zijn inmiddels in 
gesprek, voor het uitwisselen van onze weder-
zijdse ideeën. 

Mooi, ik ben benieuwd. Het kan bijna niet anders 
of wij als wijkoverleg zullen wel weer op de hoogte 
worden gesteld als het idee een volgende fase 
bereikt. Want ik neem aan dat ook die stichting 
graag wil peilen of voor hun idee bij de wijkbewo-
ners animo is.

Ruud Everaerts



WIJKKRANT  Venlo-Binnenstad ■  Jaargang  13  ■  n r.  2  ■ september  2014

15

NAtuuR IN DE BINNENstAD
DE BINNENstAD, EEN tERP 

Het barst van de natuur in de Binnenstad. Maaike filosofeert: het lijkt alsof we hier nog meer 
natuur hebben dan in de ommelanden. De binnenstad als vluchtheuvel, als terp?

Terp is een Fries woord waarmee in Nederland kunstmatige heuvels worden aangeduid, die werden 
opgeworpen om bij hoogwater een droge plek te hebben. Deze vluchtheuvels veranderden vaak in 
woonheuvels, waarop soms complete dorpen werden gebouwd. Tijdens onze vakantie in Friesland 
legden wij ons zeilbootje vaak aan bij zo'n terp waar we rust vonden en natuurlijk lekker eten.

Ik schrijf altijd stukjes over de 
natuur in de Binnenstad en op 
mijn zoektocht naar onderwerpen 
kom ik vaak op onverwachte stuk-
jes natuur terecht. Heerlijk om te 
ontdekken dat we in onze eigen 
Binnenstad zoveel onverwachte 
natuur hebben. 

De laatste week is het elke dag 
raak: een steenmarter heeft het 
voorzien op mijn kipjes, een gla-
zenmaker moest ik bevrijden uit 
onze woonkamer, een grote bonte 
specht zit op de oude perenboom 
bij de buren, een eekhoorntje klimt 
rap de bomen in, kleine kikkertjes 
zoeken een veilig heenkomen en 
solitaire bijen en hommels bezoe-
ken massaal de reuze springbalsemien achter onze bank. Elke dag weer een klein natuuravontuurtje 
in mijn achtertuin. Op safari in eigen tuin. 

We hoeven dus niet meer ver weg om natuur te beleven. En misschien vinden we in onze Binnenstad 
zelfs nog wel meer natuur dan in de ommelanden. Is het immers niet zo dat de landbouw steeds effec-
tiever wordt? En nadat de mens steeds meer verdreven is van het platteland verdwijnt nu langzamer-
hand ook de natuur steeds meer...

En waar kan die natuur anders heen dan natuurlijk onze Binnenstad? Een veilig heenkomen in barre 
tijden. Tijden van monocultuur in onze ommelanden, tijden van verwoestijning van het platteland. 
Maar het tij gaat keren: langzamerhand vindt de kanteling plaats en ontdekken we weer de waarde van 
gezonde grond, van natuurwaarden op de Groote Heide, van ruimte voor de Maas.

Intussen moeten wij hier zorgen voor een veilig heenkomen voor die natuur. Een terp, niet alleen voor 
de mens maar voor alle natuur. Een woonplek totdat het water weer gezakt is of liever totdat de omme-
landen weer goed zijn voor de natuur.

Maaike van Strijp
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Wijkoverleg Venlo-Binnenstad bestaat momenteel uit de volgende leden:

Voorzitter: Joop Janssen (tel  06 1672 22 31)
Secretariële ondersteuning/website/wijkkrant: 
Ruud Everaerts (tel 06 1855 76 79)
Penningmeester: Frits Verbeek (tel 077 351 48 66)

Cindy Dassen
John Donselaar
Annette van Eerdewijk
John Fleuren
Willem Hezemans
Theo Jacobs
Debbie Schmets
Jan Vercoulen
Sjeng Vissers

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
Onze stadsdeelmanager is René Janzen (r.janzen@venlo.nl)

Redactie Wijkkrant
Ruud Everaerts
John Fleuren

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.

Volgende Plenaire Vergadering Wijkoverleg Venlo-Binnenstad
Zoals altijd heten wij buurtbewoners graag welkom bij onze 
plenaire vergaderingen. 17 september en 19 november 2014 
zijn de geplande vergaderdata. Vergaderingen beginnen om 
20.00 uur en zijn in het algemeen in Preuf en Praotlokaal de 
Klep, Keizerstraat 13, 5911 JW Venlo.

Coördinator verspreiding wijkkrant
Mevr. Coenen (tel 077 851 73 64)

Algemeen nummer gemeente Venlo

De gemeente heeft als algemeen telefoonnummer: 14 077.
Dit telefoonnummer heeft maar vijf cijfers en kan vanuit heel Neder-land gebeld worden. Er hoeft geen netnummer of 359 voor gedraaid te worden zoals bij het oude telefoon-nummer van de gemeente.

Naast één centraal telefoonnum-mer heeft de gemeente ook één algemeen e-mailadres: info@venlo.nl. Hierdoor komt u nooit bij het ver-keerde loket terecht.

Politie

112 - Als elke seconde telt

0900-8844 - Geen spoed, wel politie

0800-7000 - Meld misdaad anoniem

FB: www.facebook.com/wijkagenten.venlocentrum 

E-mail: jessica.henske@limburg-noord.politie.nl

                 marco.titulaer@limburg-noord.politie.nl


