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Op vrijdag 1 maart j.l. zag de eerste Baron von Glasenapp het levenslicht. 
Op een bomvol Glazenapplein werd na de saluutschoten van de Freihusa-
ren von Glasenapp Twan 1e gebombardeerd tot opperheer van de Glaze-
nap. Aansluitend trok onder muzikale begeleiding van de Boerejoekskapel 
de hele groep het Huis van de Wijk in om dit feestelijk te vieren.

Om de sfeer nog even te proeven hieronder enkele foto’s.

BARON TWAN 1e



WIJKTHEATER  OP DE HEIDE OP HERHALING!
Na het succesvolle optreden in 2018 start op maandag 9 september 
de eerste proefl es wijktheater in de wijk Op de Heide 2019.
Waar het bij het wijktheater vooral om gaat is theater door, voor en 
over  de wijk. Het wijktheater is een platform voor ontmoetingen, 
het uitwisselen van verhalen in een veilige, gezellige ongedwongen 
sfeer. De bedoeling is om een theatervoorstelling te maken over za-
ken die spelen in de wijk, iets wat voor je voordeur gebeurt.  En wie 
kan dat nou beter uitdragen dan de wijkbewoner zelf? 
Zowel het thema als deels ook de invulling daarvan gebeurt door de 
deelnemers die samen naar iets toe werken. De regie is in handen 
van de ervaren regisseuse Natasja van Tilburg. De organisatie is in 
handen van Theater de Garage.

Nu denk je misschien “ik ben toch geen Huub Stapel of Carice van 
Houten”, maar dat hoeft ook niet. Je mag bijvoorbeeld  ook bezig 

OPEN DAG KRUIDENTUIN TEGELEN
Een uniek stukje Tegelen ontstaan in de middeleeuwen.
Bezocht door Huzaren, Ridders en jonkvrouwen. Als tuin voor rijken 
en burgemeesters. Door kasteelgrachten en vijvers bekroond, waar 
men limonade maakte en bronwater vulde. Waar men ijsvogels tref-
fen kan en in het groen menig vogeltje zijn liedje zingt. Op het land-
goed Holtmühle hebben zich in 2014 een aantal vrijwilligers ont-
fermd over dit prachtig stukje natuur en houdt Kruidentuin Tegelen

2014-2019 5 JAAR
ZONDAG 2 JUNI OPEN DAG

Meer dan alleen kruiden met plant-
jes. Kruiden, eetbare bloemen,  diverse 
rondleidingen, knutselcorner, tuinin-
spiratie, biodiversiteit, koffi e thee en 
koek en nog veel meer. Gewoon even 
genieten van de natuur.

Gratis entree van 11 tot 16 uur op het 
landgoed Holtmühle bij keramiekcen-
trum de Tiendschuur en Château Holt-
mühle

DE SPEELGOEDKAST
Gebruikt en nog goed speelgoed een tweede leven geven, zodat ie-
der kind een brede beschikking heeft over speelgoed.  Dat is het idee 
achter het project “De Speelgoedkast”. Het project is een samenwer-
king tussen Basisschool de Toermalijn, Jongerencentrum Picus, Huis 
van de Wijk De Glazenap en het Aandachtcentrum in Venlo.
De bedoeling is dat kinderen (en ouders) die vinden dat ze wat van 
hun speelgoed kunnen missen dit afgeven, zodat andere kinderen er 
weer mee kunnen spelen. Zo wordt een beroep gedaan op samen-
werken en samen delen. 

In Jongerencentrum Picus wordt daarom na Nationale Burendag op 
zaterdag 21 september 2019 een speelgoedkast geplaatst. Het kan 
een opgepimpte kast zijn of een nieuw gemaakte kast van bijvoor-
beeld afvalhout. 

Speelgoed kan afkomstig zijn van een inzamelingsactie op school 
of in de wijk (tijdens burendag). Vrijwilligers houden toezicht op de 
kast en de inhoud. Soms lukt het ook om nieuw speelgoed in de kast 
te plaatsen doordat er een donatie wordt gedaan. 

U kunt ook al meteen speelgoed inleveren bij de samenwerkende 
partners. Dat verzamelen we in Jongerencentrum Picus zodat we na 
burendag een goeie start kunnen maken met de Speelgoedkast.

zijn met decor of andere randvoorwaardelijke zaken. Wat vooral van 
belang is, is dat je  enthousiast bent en plezier in het spel hebt met 
andere deelnemers. 

Enkele praktische zaken zijn: iedereen kan meedoen, ervaring in to-
neel is niet nodig,  deelname is gratis (aanwezigheid is een vereiste). 
De eerste 3 bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis te maken en te 
ervaren wat toneel spelen is. Na de 3e bijeenkomst  beslis je of je 
door wilt gaan. Daarna volgen er gedurende 7 maanden wekelijkse 
bijeenkomsten/repetities en sluiten we af met een voorstelling.
In je agenda plan je de maandagavonden van 19.30 tot 21.30 “Wijk-
theater in Jongerencentrum Picus, Spechtstraat 56”.

Twijfel je nog, wil je je aanmelden of heb je nog vragen, bel dan (077-
3514252) of mail naar info@theaterdegarage.nl



GELD VAN DE GEMEENTE VOOR GEZINNEN
Kinderen uit een gezin met een laag inkomen kunnen een vergoeding voor een laptop, een fi ets, sportabon-
nement en/of zwemles krijgen uit verschillende regelingen van de gemeente. 
Heeft uw kind een laptop, fi ets of iets anders nodig voor het nieuwe schooljaar? Het Informatie- en Advies-
punt kan u helpen bij deze aanvraag. 
Loop voor meer informatie eens binnen op dinsdagmiddag van 13.00-16.00 uur in Picus (naast de Glazenap).

De VVV-Venlo StreetLeague 2019 gaat weer beginnen!!!

De VVV-Venlo Streetleague wordt dit jaar voor de 10e keer 
georganiseerd. Dit is een succesvol  concept waarbij sport , 
buurtbijdragen en Fairplay zorgen voor ontmoeting in 
stadsdelen Venlo/Tegelen/Blerick.

Streetleague is een voetbalcompetitie tussen jongeren. Deze 
competitie bestaat niet alleen uit het spelen van wedstrijden, 

maar ook het buurtbijdragen en FairPlay. In 3 categorieën kan je deelnemen aan de StreetLeague:

 Jongeren onder de 13 jaar; zowel jongens als meiden
 Jongeren onder de 15 jaar, alleen jongens
 Lady’s competitie onder de 17 jaar

Als je met je team in een van deze categorieën wilt deelnemen, dan moet je er voor zorgen dat je 
minimaal 1 coach hebt van minimaal 18 jaar.

Alle speelrondes vinden op diverse Cruyff Courts plaats. De data ervan zijn:
- vrijdag 10 mei , 18.00 – 21.00 uur (Tegelen)
- vrijdag 17 mei , 18.00 – 21.00 uur
- vrijdag 24 mei , 18.00 – 21.00 uur
- vrijdag 07 juni , 18.00 – 21.00 uur
- vrijdag 14 juni , 18.00 – 21.00 uur
Finale ronde is op zaterdag 15 juni in Covebo Stadion De Koel

Vind jij het leuk om te voetballen voor je eigen wijk met je vrienden en/of vriendinnen? Geef je dan 
snel op voor de VVV-Venlo StreetLeague! 

Je kunt je opgeven door Murat Karacaer m.karacaer@welkom.nu een mail te sturen. Het formulier 
kan je ook ophalen en inleveren bij Jongerencentrum Picus. Ben er snel bij, want inschrijven kan t/m 
vrijdag 5 april en VOL=VOL. Voor meer info: 06-10030610

 



KALENDER HUIS VAN DE WIJK
■ Donderdag 11-4: werkgroep wijkzaken (19.00 u)
  kom je ook meezingen? (20.00 u)
■ Maandag 15-4: uitgifte verzekeringsplaatjes scootmobielen (08.30 u)
■ Vrijdag 19-4: Paaslunch voor genodigden (12.00 u)
■ Vrijdag 26-4: kienen (zaal open 19.00 u)
■ Donderdag 9-5: werkgroep wijkzaken (19.00 u) 
  kom je ook meezingen? (20.00 u)
■ Donderdag 23-5: verkiezingen Europees Parlement (07.30 u)
■ Zaterdag 25-5: rik- en toepavond (19.30 u)
■ Donderdag 13-6: werkgroep wijkzaken (19.00 u)
  kom je ook meezingen? (20.00 u)

De paasbroden en feeststollen vliegen de komende dagen weer als warme broodjes de bakkerijen 
en de supermarkten uit. De hardgekookte ‘’vastelaoveseieren’’ zijn de voorbije dagen veranderd in 
paaseieren en omdat ook de kinderen moeten delen in de feestvreugde liggen en staan er choco-
lade haasjes en schappen vol met ander paassnoep. Zelfs de warme hap staat weer in het teken 
van Pasen. Ook de slagers vieren maar wat graag mee. Zo zal de paasrollade en het malse stukje 
paasbiefstuk menig bord sieren. Wat te denken van paasham, paassnijworst en niet te vergeten het 
paasrookvlees. Het krenten- en suikerbrood, heet plots paasbrood en daar snap ik helemaal niets 
van. Pasen heeft totaal niets me de lente, met liefl ijke kuikentjes en rondspringende paashazen 
met buiktassen vol lekkers te maken. Bijna nergens hoor je nog iets over de dood (kruisiging) en de 
opstanding van Christus. Over de betekenis van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en 
Paaszondag lezen we amper nog iets. Jammer of niet, het is de realiteit. We draaien door…..toch? Ik 
hoorde onlangs dat veel kerken op 2e paasdag niet open zijn voor de gelovigen. Bijna niet voor te 
stellen. Na Pasen is het de beurt aan Pinksteren. Ik zie de met pinksterboter gevulde pinkstercrois-
santjes, de pinksterrollade, de pinksterkoekjes en de pinkstervlaai al in de schappen liggen. Wellicht 
zijn er weken voor Pinksteren zelfs pinkstereieren te koop.

Ook bij onze eigen Plus hebben slimme reclamemensen ingespeeld op de behoefte van honderden 
‘’paasfeestvierende’’ klanten. De gele kleur overheerst. Verbaas u over het assortiment en wellicht 
springt er zelfs een heuse paashaas door de winkelpaden als u het lekkers in uw karretje stapelt. In 
gedachte zie ik mijn oudste zus, ik was een jaar of 9, nog in een kangoeroepak door de tuin sprin-
gen. De bruine fl aporen wilden er elk moment vanaf vallen, maar dat gebeurde helaas niet. Zelden 
moest ik als kleine jongen zoveel dramatisch slecht verstopte eieren rapen. De lol was er dan ook 
snel vanaf. Ik weet nog dat we 20 hardgekookte bij elkaar wisten te graaien en 10 chocolade leg-
sels. Ik mocht de mijne niet houden. Alles moest in een grote glazen kom en iedereen kreeg twee 
gekookte en een chocolade ei. 

Op het moment dat ik dit stukje tik moet de storm Tegelen nog aandoen. Het is zondag 10 maart 
en de klok wijst 12.40 uur. Ik heb net de app, dat mijn tuintje mede deel uitmaakt van code oranje, 
gelezen en ben er klaar voor. Vorig jaar ging mijn schutting ondersteboven, maar draaide de wereld 
gewoon door. Om 19.00 uur kon ik de balans opmaken. De maartse buien, noem het gerust pittige 
storm, hadden mijn stulpje en mijn tuintje ontzien. De schade in de wijk viel ook mee. De winkel was 
open. Het was er warm en gezellig en het rook er weer heerlijk. De aardappelen en de vegetarische 
rookworsten waren die week in de aanbieding.

O ja, tijdens en na het uitkomen van de Baron von Glasenapp op vrijdag 8 maart waren de Baron-
vlaaien niet aan te slepen. Baas Ruud van de Plus was uitermate tevreden en Baron Twan den ierste 
was apetrots.

Henk van Nieuwenborg

Baronvlaai
COLOFON
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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
WIJKZAKEN 

Wiel Achten,
tel. 06 - 12354377

WIJKBUS RESERVEREN
06 - 1524 6217

ONTMOETINGS-
CENTRUM

DE GLAZENAP
Spechtstraat 58
5932 VK Tegelen

www.glazenap.nl
info@glazenap.nl
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Maandag 15-4: uitgifte verzekeringsplaatjes scootmobielen (08.30 u)

WIJKBUS RESERVEREN


