
NIEUWSBRIEF
HUIS VAN DE WIJK DE GLAZENAP      

J a a r g a n g  6   ■   n r . 1   ■  f e b r u a r i  2 0 1 9

HUIS VAN DE WIJK DE GLAZENAP      

De vastelaovesvierders van Oppe Hei ma-
ken zich op voor een knallende vastela-
oveshappening in en rond het Ontmoe-
tingscentrum aan het Glazenapplein. Op 
vrijdag 1 maart wordt de nieuwe heerser 
op een feestelijke en ludieke wijze om 15.30 
uur aan de vele vastelaovesvierders voor-
gesteld. Dat gebeurt allemaal op het Gla-
zenapplein pal voor het standbeeld van de 
Baron. Mochten de weergoden onverhoopt 
roet in de boerenkoolstamp gooien, is het 
uitkomen natuurlijk in de zaal.
Tal van artiesten maken die dag tot onge-
veer 21.00 uur hun opwachting in de bom-
volle vastelaovestempel aan de Specht-
straat. Vanaf 13.00 uur zal deejay Stevie 
voor de allerkleinsten “Het Toermalijn Vas-
telaovesfestijn” (uitsluitend voor de leerlin-
gen van de Toermalijn) muzikaal begeleiden 
en later die middag, vanaf 14.45 uur het gas 
opentrekken voor alle vastelaovesvierders. 
Dat betekent dat het dak er dan echt vanaf 
gaat. Verder worden er die middag en de vroege avond optredens verzorgd door 
Coen Janssen, Anita Rosendorf, Julia Beurskens, De Boere Joekskapel en het Jeug-
dige talent Milan.
Bijzonder is ook dat de Freihusaren von Glasenapp, onder leiding van Obers Frank 
Poeth, hebben toegezegd om bij het uitkomen van de Baron van de partij te zijn 
met een groepje soldaten. Ook de oorverdovende knallen zullen om circa 15.30 
uur zeker niet ontbreken. De presentatie rond het uitkomen wordt verzorgd door 
Patricia Schrijver. Vervolgens kunnen er informeel handjes worden geschud in de 
grote zaal van de Glazenap. De kersverse Baron zal dan worden gefl ankeerd, en 
bewaakt door de Freihusaren von Glasenapp.
De organisatie is in handen van Ontmoetingscentrum de Glazenap in samen-
werking met Toepclup 2-Blink en de Sjtamtaofel van de Glazenap. Plus Verbeeten 
speelt ook een belangrijke rol op deze joeksige vrijdagmiddag. Ruud Peeters, ma-
nager van de Plus, laat weten dat er iets lekkers in het vat zit voor de kinderen en 
voor de volwassenen.

De entree is gratis

BARON VON GLASENAPP TREKT VASTELAOVESKAR

DE BARON, EEN KORTE BIOGRAFIE
Joachim Reinhold werd geboren in het plaatsje ‘Wardin’, in het Prui-
sische landsdeel Pommeren in 1717.
Hij was de oudste zoon van Joachim Melchior van Glasenapp, een 
plaatselijke lage edelman. 
Von Glasenapp begint zijn loopbaan op 13-jarige leeftijd als leibpage 
bij het cadetten corps van de Pruisische koning Frederick II. In 1743 
bezoekt von Glasenapp vanaf zijn toenmalige garnizoensplaats Gel-
dern het kasteel Hultmuhle in Tegelen. Von Glasenapp ontmoet hier 
de dochter van de toenmalige kasteelheer, baron van Hundt, baro-
nes Anne Elisabeth en in 1747 trouwen ze. Enkele jaren later erft von 
Glasenapp het kasteel en de bijbehorende titel, heer van Tegelen. 

Nadat hij het kasteel fl ink heeft verstevigd in 1752, besluit hij weer 
in dienst te gaan. Hij wordt kapitein van de 2e compagnie der hu-
zaren bij het Fischersche Freicorps. In 1757 richt von Glasenapp zijn 
eigen Frei Huzaren corps op van ongeveer 120 man, en later ook de 
‘Frei Dragoner’, met toestemming van Friedrich II. Inmiddels was de 
Zevenjarige oorlog uitgebroken tussen Pruisen en Frankrijk en von 
Glasenapp meldde zich onmiddellijk enthousiast aan bij koning Frie-
drich om mee te vechten. Na de zevenjarige oorlog worden alle frei 
rigimenten ontbonden, waaronder ook dat van von Glasenapp.

Tekst en speurwerk Paul Pijls



TOEPCLUB 2-BLINK
Na een bewogen jaar is de nieuwe Toep-kampioen van 
Toepclub 2-Blink gehuldigd op de jaarlijkse kerstborrel.

Onder het genot van wat versnaperingen werd door 
voorzitter Dré Madzia de wisseltrofee overhandigt aan 
de winnaar van 2018 Peter Hendrix.

KOM JE OOK MEEZINGEN?
Wil je graag zingen, maar vind je verplichtingen van een koor niets? 
Kun je maar af en toe een keer, of wil je gewoon lekker een keer een 
avond zingen? Dan is dit misschien iets voor jou! 
 
Elke tweede donderdag van de maand (14 februari start het!) kun je 
in de Glazenap in Tegelen komen zingen. Hits als “ Ein Festival der 
Liebe” , “Griegischer Wein”, “Fields of Gold”,  “Nights in white Satin” of 
“Let it be” kunnen o.a. gezongen worden. Het hangt ook een beetje 
van de aanmeldingen af wat jullie willen zingen. 

Het repertoire kan heel breed getrokken worden. Van smartlappen 
en levensliederen tot Duitse schlagers, en ook popmuziek. Eigen 
inbreng mag ook. De begeleiding gaat met de piano, en met bege-
leidingsbanden. Via een beamer wordt de tekst geprojecteerd. We 
starten met inzingen om de stem een beetje warm te laten draaien. 
 
De avond wordt geleid door Angelique Pijnenburg. Wie is dat, wie 
ben ik?! Een van geboorte Tegelse dame die al ruim 25 jaar in de ko-
renwereld als dirigente actief is. Het Diashantlappenkoor uit Venlo, 
Joyim uit Oploo (Brabant), Popkoor The Inspiration uit Blerick staan 
onder mijn leiding. 

HEROPENING 
JONGERENCENTRUM PICUS
Na een grondige opknapbeurt is Jongerencentrum Picus op vrijdag 
11 januari 2019 feestelijk heropend. Met dank aan de sponsors en de 
inzet van duizenden uren vrijwilligerswerk ligt er nu een prachtige 
locatie voor de jongeren uit Tegelen. Het was een drukke boel toen 
om half 8 een leerlinge van basisschool de Toermalijn het gespan-
nen lint doorknipte. Voor een foto reportage verwijs ik u naar onze 
website www.glazenap.nl .

Alhoewel nog niet helemaal gereed kunnen de jongeren uit Tege-
len er weer voor hun activiteiten terecht. Twee grote lokalen zijn 
beschikbaar, een lokaal wat meer ingericht voor activiteiten voor 
jongens, het andere meer ingericht voor activiteiten voor de meisjes. 

Er zijn ook huisregels opgesteld, die we via deze weg ook kenbaar 
maken aan de ouders van de jongeren.
1. Picus is alleen toegankelijk voor jongeren uit Tegelen.
2.  Alle bezoekers worden geregistreerd met behulp van aanwezig-

heidslijsten.
3.  Jongeren kunnen alleen gebruik maken van Picus als ze zijn aan-

gemeld via een aanmeldingsformulier. Het formulier moet wor-
den ondertekend door een van de ouders. 

4. Deelname aan de activiteiten van Picus is gratis.
5. Alcohol of verdovende middelen zijn niet toegestaan in Picus.
6.  Jongeren die geen respect tonen naar aanwezige volwassenen 

en/of zich misdragen krijgen eerst een waarschuwing en daarna 
zo nodig een (tijdelijk) verbod om in Picus te komen.

Ouders zijn van harte welkom om een keer een kijkje te komen 
nemen in het vernieuwde home voor de jongeren. Een activiteiten 
overzicht staat op onze website www.glazenap.nl .

Lijkt het iets voor jou? Loop dan eens binnen de 14de ! We starten om 
20.00 u, er is een pauze van 21.00 tot 21.15 uur en om 22.00 uur stop-
pen we. Voor € 3,00 kun je 2 uurtjes lekker zingen. 

Natuurlijk is er dan nog ruimte voor de “derde helft”. Voor de sociale 
contacten en drankje en afzakkertje. Maar als je meteen naar huis 
gaat is dat geen enkel probleem.



Het nieuwe jaar is weer begonnen, op de eerste plaats de beste wen-
sen voor u allen, een goede gezondheid is het belangrijkste.
Maar beste mensen de eerste paar dagen was gelijk een ergernis. Het 
zal twee januari geweest zijn, loop ik over de Brachterhof richting 
Tiglienstraat. Vanaf de woning Brachterhof 50 tot aan de Tiglienst-
raat lagen opgeteld zeker 3 a 4 
hopen honden poep.
Het was nog vroeg in de mor-
gen ongeveer 09.00 uur. Ik 
zag die mensen al voor me, 
die even een boodschap wil-
len doen bij de Plus en hun 
schoenen vol zitten met de 
poep. Dus ik besloot eerst een 
schop te halen en de rotzooi 
op te ruimen. 

Sorry het spijt me, maar ik zal 
mij hier blijvend aan ergeren. 
U moet weten het hondentoi-
let ligt 30 a 40 meter verder-
op. Twee dagen hierna precies 
hetzelfde, 4 a 5 nieuwe hopen 
poep, op dezelfde plaats onge-
veer. Beste mensen wat is dit 
voor een gedrag, dit is asociaal gedrag, dit MOET stoppen. 

Diegenen die dit gedrag blijven volhouden, moeten zich realiseren 
dat hier mensen lopen met een blinde-geleide stok, hier lopen kin-
deren naar school; mensen met een rollator of mensen die op een 

scoort-mobiel rijden. Deze laatste twee categorieën krijgen de wie-
len vol met poep, waardoor zij eerst, voordat ze de woning binnen 
gaan, de rotzooi moeten schoonmaken. Stelt u zich eens voor, dat u 
over enkele jaren tot deze laatste categorie behoort, wat ik niet voor 
u hoop. Ook laten steeds meer mensen hun hond(en) los lopen, ook 

dit is een strafbaar feit.
Wij doen een dringend be-
roep op u allen, loop door 
naar het hondentoilet, of raap 
het op met een daarvoor be-
stemd plastic zakje.
Ondergetekende maakt deel 
uit van de “Groene Brigade” 
onder de vlag van “ Het Huis 
van de Wijk”, gelegen op het 
Glazenapplein. Deze mensen 
van de “Groene Brigade” pro-
beren iedere week opnieuw 
uw wijk leefbaar te houden 
door zwerfafval op te rapen, 
plantsoenen bij te houden, en 
nog vele andere werkzaam-
heden. 

Mogen wij dan van u ver-
wachten dat ook u een klein beetje mee werkt om uw wijk leefbaar 
te houden, door uw hond niet op plaatsen zijn behoefte te laten 
doen, waar dat absoluut asociaal gedrag is. 

Namens al deze mensen, Fenno Zwik.

TRAINING PUBER IN HUIS
Een puber is niet altijd een gemakkelijke huisgenoot. 
Ouders kunnen zich machteloos voelen of misschien geen 
grip meer hebben op hun puber. De training Puber in huis 
richt zich op ouders die vragen hebben over de opvoeding 
van pubers en lichte opvoedingsondersteuning willen in de 
dagelijkse gang van zaken. Ouders worden gestimuleerd 
en krijgen handvatten om hun eigen opvoedingsvaardig-
heden te verstevigen en te vergroten. Er worden actuele 
situaties besproken en geoefend. In deze training komt 
ook theorie over de puberteitsfase aan bod. De training 
bestaat uit drie avonden van twee uur.

Voor wie:  Ouders van pubers uit de gemeente 
Venray, Venlo, Horst aan de Maas, 

 Beesel en Mook en Middelaar.
Wat: Training Puber in huis
Waar: Blerick (locatie nader te bepalen)
Wanneer:  dinsdag 2 april, 16 april en 23 april 
 van 19.00 tot 21.00 uur.

Informatie en aanmelden:
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.    
Aanmelden kan tot 19 maart.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Yvonne Imming via groepswerk@synthese.nl
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, 
www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.

HONDEN OVERLAST



KALENDER HUIS VAN DE WIJK
■ Maandag 4-2: uitreiking cheques sponsoractie PLUS (19.30 u)
■ Donderdag 14-2: kom je ook meezingen? (20.00 u)
■ Vrijdag 15-2: kienen (zaal open 19.00 u)
■ Zaterdag 16-2: inschrijven cursus SeniorWeb (11.00 u)
■ Vrijdag 1-3: Het Toermalijn Vastelaovesfestijn (13.00 u)
■ Vrijdag 1-3: zaal open voor iedereen (14.45 u)
■ Vrijdag 1-3: uitkomen 1e Baron von Glasenapp (15.30 u)
■ Donderdag 14-3: kom je ook meezingen? (20.00u)
■ Woensdag 20-3: verkiezingen Provinciale Staten (07.00 u)
■ Woensdag 20-3: IVN, ledencontactavond (20.00 u)
■ Zaterdag 23-3: rik- en toepavond (19.30 u)
■ Maandag 25-3: CNV invullen belasting aangifte (14.30 u)
■ Donderdag 11-4: kom je ook meezingen? (20.00 u)
■ Vrijdag 26-4: kienen (zaal open 19.00 u)
■ Donderdag 9-5: kom je ook meezingen? (20.00 u)
■ Donderdag 23-5: verkiezingen Europees Parlement (07.00 u)

Er zijn nog steeds duizenden mensen die de kriebels krijgen als het richting den elfde van den elfde 
gaat. Van het ‘’insjete’’ tot de drie dolle dagen zijn ze niet meer in het gareel te krijgen. Ze willen er 
voor gaan en ze gaan er ook voor! ‘’De vastelaovend zit in mijn bloed,’’ hoor je dan vaak. Ze mompe-
len vaak nog iets over paplepel en zo en dat is het dan. Discussie gesloten. 

‘’Ik heb er helemaal niets mee. Ik ga echt niet als een gek hossend en springend door de tent” is het 
andere geluid. Ik gun iedereen zijn/haar feest. Mijn vastelaovesgevoel heeft alles met mijn rug en 
met kriebels te maken. Mijn vastelaovend bestaat uit met een groepje lekker ouwehoeren, rustig 
meezingen en een paar heerlijke biertjes. Ik denk nog vaak terug aan de periode dat ik samen met 
mijn buurman aanschoof bij Thei en Stien in De Kievit. Heerlijk aan het buffet hangen en wachten 
op de meezingers. Veelal waren dat de rustige nummers zoals: ‘’Straks is het weer Aswoensdag’’, de 
‘’Sjterrewals’’, de ‘’Krallentoer van Leedjes’’ en als klapstuk natuurlijk het onsterfelijke ‘’Zutjes Aan’’. 
Na achten konden de stampers ons toentertijd gestolen worden. Er werd mooi gesjoenkeld, gepraat 
en gedronken. Hoe wij ons voelden? Droom maar even mee. Kijk met mij het buffet rond en geniet 
van het refrein. Neurie of zing maar mee. Daar gaan we…. ‘’Laot……maar lekker gaon…….zoe wie ’t 
geit, Laeve wie de wind…mien jeske weit……….Zutjes in daen toemel meigaon….Spooje, det is gauw 
gedaon.’’ Als je tijdens het zingen iets over je rug voelt glijden en even een rilletje of kriebeltje weg 
moet werken heb je ook een prachtig vastelaovesgevoel. Dat hoef je niet uit te leggen, dat voel je. 
Die dagen heb ik ontdekt dat je tranen in….. en ook weg kunt slikken. Met vervolgens een beetje on-
beholpen rondkijken en schaapachtig lachen moet kunnen. Dan is een stamper soms zeer welkom. 

Met een groepje vrienden en bekenden een gevoel delen is prachtig. Ik herinner mij een korte va-
kantie in Wijk aan Zee in 2018. Ik was er met acht schaakvrienden We zaten te genieten van heerlijk 
eten in een perfect restaurant. Iedereen was tevreden. Op enig moment werd het refrein van ‘’Zutjes 
Aan’’ ingezet, een beetje te donker, iets teveel bas, maar de kriebels in de rug waren er niet minder 
om. De klanten in de zaak verstonden er geen woord van, maar ze voelden de diepte en de warmte 
uit het zuiden. Een applausje op maat was ons deel. Mooi ….toch? Zo zie je maar dat een lied kan 
verbinden en dat de vastelaovend een meer dan prachtig bindmiddel is. Ik zie u op vrijdag 1 maart in 
of rond het huis van onze wijk. Neurie, zing, hos of spring. Geniet met volle teugen van het feest dat 
vastelaovend heet! O ja, het hoeft niet….. maar doe af en toe even zutjes aan.

Henk van Nieuwenborg

Zutjes Aan
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“HOE BEREIK IK DE
WIJKAGENT?”

Bel 0900-8844 of
Ga naar www.politie.nl,

vul je postcode en het
contactformulier in.

COÖRDINATOR
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Wiel Achten,
tel. 06 - 12354377
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