
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR. 01 – MAART 2021 

01 – lorem ipsum dolor sit amet consectur adipiscing 
02 – lorem ipsum dolor sit amet consectur adipiscing 
04 – lorem ipsum dolor sit amet consectur adipiscing 
 

 

Welke ideeën zijn er? Welke kansen zien we? En 
hoe zetten we samen stappen naar een groener 
huis, groenere tuin, straat, wijk, dorp of stad? 
 
Webinar gemist of hierover doorpraten? Mail dan 
naar morgeninvenlo@venlo.nl.  

ERVAAR ELEKTRISCH KOKEN 
Buurtgenoten Yet ter Haar en Leon Vossen organiseren kookclinics “Gasloos koken” in de Zuidpilaar. Tijdens de workshop leer 
je eerst van Leon hoe je kunt overstappen naar elektrisch koken. Daarna laat Yet je ervaren hoe een elektrische kookplaat 
werkt en maak je samen met de groep een heerlijke maaltijd klaar. Je bent van harte welkom!   
 

Belangrijke informatie over plaats en tijd 
Woensdag  11 mei 
Woensdag  18 mei  
Woensdag  1 juni  
Woensdag  8 juni 
 
Start om 17.00 uur, einde: rond 20.00 uur.  
In de keuken van de Zuidpilaar.  
 
De workshop is gratis.  
Meld je aan en stuur een mail naar 
morgeninvenlo@venlo.nl. Noem in de mail je 
naam en de datum waarop je wil deelnemen.  
 

Voor de meeste mensen geldt dat ze hun leven lang op een gasfornuis eten 
klaarmaken. Maar als Hagerhof-Oost een warmtenet krijgt en van het gas 
af gaat, wordt ook het gasfornuis vervangen. Leon en Yet helpen je daarom 
graag om ook in jouw huis elektrisch te gaan koken. De workshop bestaat 
uit 3 delen. In het eerste deel legt Leon je uit welke mogelijkheden er zijn 
om over te stappen op elektrisch koken én beantwoordt al je vragen. Ook 
krijg je een overzicht van de informatie mee naar huis, zodat je het thuis 
nog eens kunt lezen. In het tweede deel ga je zelf aan de slag. Yet kookt al 
langer op een elektrische kookplaat en samen maken jullie een heerlijke 
maaltijd klaar op de elektrische kookplaat in de Zuidpilaar. In de derde helft 
gaan we samen aan tafel. We maken er een leerzame maar vooral gezellige 
avond van. Doe je mee? Meld je dan nu aan!  
 

 Als je recht hebt op een nieuwe keuken, kun je aangeven dat je graag 
elektrisch wil koken. Woonwenz regelt de aansluiting, de kookplaat 
koop je zelf. De huur gaat hierdoor niet omhoog. Kijk voor meer 
informatie en de voorwaarden op www.woonwenz.nl  Ik ben 
huurder  Reparatie & Onderhoud  Verbetering keuken.  

 Als je geen recht hebt op een nieuwe keuken, maar wel elektrisch wil 
koken, dan mag je ook zelf die aanpassing doen. Je moet dit wel 
melden bij Woonwenz.  

 Ben je pas nieuw komen wonen in een huurwoning? Dan heeft 
Woonwenz al een aansluiting voor een elektrische kookplaat voor je 
geïnstalleerd. Je hoeft niets meer te doen.    

ELEKTRISCH KOKEN IN EEN HUURWONING 
Woon jij in een huurwoning van Woonwenz? En wil je overstappen op elektrisch koken? Dat kan!  
In onderstaand overzicht vind je de mogelijkheden.  

Wil jij aan de slag met een van deze opties? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met Woonwenz.  
Dat kan via het telefoonnummer 077 389 3131.  

  

BIJEENKOMST OVER DUURZAAMHEID IN MOSKEE 

 

Tijdens de bijeenkomst worden drie thema’s besproken: het warmtenet in 
Hagerhof-Oost, energie besparen en isolatie en tot slot zonnepanelen. De 
presentaties over deze thema’s worden in drie rondes gegeven. Je kunt zelf 
bepalen over welk thema je informatie wil krijgen. Na de presentaties staan 
de experts klaar om vragen te beantwoorden.  
 
De presentaties worden in twee talen aangeboden (Nederlands en Turks) en 
er is een tolk aanwezig om vragen en antwoorden te vertalen.  
 
We hopen je daar te ontmoeten!  

Belangrijke informatie over plaats en tijd 
Zondag   29 mei  
 
14.30 uur: Warmtenet Hagerhof-Oost 
15.30 uur: Energie besparen en isolatie  
16.30 uur: Zonnepanelen  
 
In de HDV Venlo Tevhit Moskee 
 
De toegang is gratis en je hoeft je niet aan te 
melden.  

De HDV Venlo Tevhit Moskee organiseert op zondag 29 mei een informatiebijeenkomst over het verduurzamen van de wijk 
Hagerhof-Oost. Er zijn verschillende thema’s zodat je kunt kiezen welke informatie jij belangrijk vindt. Zowel leden als niet-leden 
van de moskee zijn uitgenodigd, iedereen is van harte welkom!  
 

SAMENWERKING MET BEWONERSNETWERK VENLO-ZUID 

Op dinsdag 14 juni om 19.00 uur vindt de informatieavond plaats in de Zuidpilaar. 
Er wordt een toelichting gegeven op het warmtenet en je kunt al je vragen stellen. 
Zet deze datum dus alvast in je agenda!  
 
Daarnaast wordt het project Gas(t)vrij Hagerhof-Oost een onderdeel van het 
Bewonersnetwerk. Dat betekent dat voor iedere vergadering van het 
Bewonersnetwerk een schriftelijke update wordt gedeeld en dat een 
vertegenwoordiger bij de vergadering aanwezig is. Als er vragen zijn, worden die 
beantwoord tijdens de vergadering.  
 
Ook in het verspreiden van belangrijke berichten versterken Gas(t)vrij Hagerof-
Oost en het Bewonersnetwerk elkaar. Zo staat ieder kwartaal een 
bewonersverhaal in de Wijkkrant en worden nieuwtjes over Gas(t)vrij Hagerhof-
Oost gedeeld via social media.  
 
We kijken uit naar een fijne samenwerking!  

Het project Gas(t)vrij Hagerhof-Oost en het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid verstevigen de samenwerking. In 
de laatste vergadering van het Bewonersnetwerk bleek dat wijkbewoners van Venlo-Zuid vragen hebben 
over het project in Hagerhof-Oost. Wat gebeurt er precies in Hagerhof-Oost en wat betekent het 
warmtenet in Hagerhof-Oost voor de rest van de wijk? Daarom organiseert het Bewonersnetwerk een 
informatieavond en wordt de samenwerking tussen de organisaties versterkt.  

Belangrijke informatie over plaats en tijd 
Dinsdag   14 juni  
Start om 19.00 uur, einde: rond 20.30 uur  
In de Zuidpilaar 



 

 

AGENDA GAS(T)VRIJ HAGERHOF-OOST 
 
Woensdag 11 mei 17.00 – 20.00 uur  Kookclinic 
Woensdag 18 mei  17.00 – 20.00 uur  Kookclinic 
Zondag 29 mei   14.30 – 17.30 uur  Informatiebijeenkomst in Moskee 
Woensdag 1 juni   17.00 – 20.00 uur  Kookclinic 
Woensdag 8 juni  17.00 – 20.00 uur Kookclinic 
Dinsdag 14 juni  19.00 – 20.30 uur Informatieavond bij Bewonersnetwerk Venlo-Zuid  
September  Hele dag   Duurzaamheidsmarkt 

HELP JIJ MEE MET DE 
DUURZAAMHEIDSMARKT?  

 
Vorig jaar was de duurzaamheidsmarkt in Hagerhof-Oost een groot succes. Daarom 
organiseren we in het najaar van 2022 weer een markt. Er worden verschillende 
kraampjes ingericht en er moet van alles worden geregeld: van het opbouwen van de 
kraampjes, het regelen van hapjes en drankjes tot aan het opruimen na de markt. Vind 
jij het leuk om te helpen een gezellige activiteit voor de buurt te organiseren? Of wil je 
misschien zelf een kraampje bemannen? Laat het dan weten via 
morgeninvenlo@venlo.nl.  

Het kookboekje TotSoeps! is gemaakt door twee vrouwen uit Venlo-Zuid 
met een gedeelde passie voor het koken van verse maaltijdsoep. Ze 
gebruiken soep als een fantastisch recept tegen eenzaamheid en voor 
verbinding. In het boekje staan 12 heerlijke soeprecepten en 6 
bijgerechten uit Venlo-Zuid. Het zijn gerechten uit de keuken van de 
dames en heren van de Open Inloop in De Zuidpilaar.   
 
Kook en experimenteer, op een duurzame elektrische kookplaat of 
gewoon op een ouderwets gasfornuis!  
 
Het boekje is te koop in de Zuidpilaar voor €12,50. Wees er snel bij, want 
op=op.  

TOTSOEPS! IN VENLO-ZUID 
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