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BUURTCAFÉ OP DE HEIDE 27 JUNI A.S.
Ziet u wel eens activiteiten in uw straat waarvan u denkt: dat moet 
toch anders kunnen? Bent u een sporter en hebt u ideeën over hoe 
u andere mensen kunt bereiken om gezonder te leven? Hebt u een 
eigen onderneming en wilt u iets bijdragen aan het leefklimaat van 
Op de Heide. Of hebt u groene vingers en vindt u het belangrijk dat 
het groen in uw wijk er goed bij ligt? Kortom: heeft u ideeën over 
zaken in de wijk op het gebied van wonen, veiligheid, verkeer, zorg, 
onderwijs, werk en sport. Dan zijn we op zoek naar u! 

Samenlevingsagenda
Via deze weg nodigt de gemeente Venlo u uit voor het buurtcafé 
Op de Heide op donderdag 27 juni 2019 in Huis van de Wijk De Gla-
zenap. De gemeente wil graag dicht bij de inwoners staan en goed 
naar u luisteren. De kennis van de wijk benutten en bewonersiniti-
atieven stimuleren. Om daar serieus invulling aan te kunnen geven, 
werken we samen met inwoners, aan een samenlevingsagenda. Een 

samenlevingsagenda waarin wensen en behoeften vanuit de wijk in 
kaart worden gebracht en waarin samenwerkingsafspraken worden 
gemaakt. Samen met u gaan we op zoek naar de thema’s die in uw 
buurt spelen.

Komt u ook? 
Denk mee over de toekomst van uw buurt en kom naar het buurt-
café op donderdag 27 juni a.s.. U bent welkom vanaf 19 uur.

Kent u iemand waarvoor dit mogelijk ook interessant is?
Neem uw partner, buurvrouw, vriend, collega of kennis mee. Door 
krachten te bundelen komen we verder en hoe meer mensen er mee-
denken over het welzijn in onze wijk hoe beter!

Wat gaan we doen tijdens het buurtcafé? 
In iedere wijk gaat de gemeente aan de slag met eigen thema’s en 
onderwerpen. Dat kan enorm verschillen per wijk of dorp. Parkeren 
of hangjongeren? Groen of verkeer? Woningen voor ouderen of 
zwerfafval? 
Alles kan worden besproken. U bepaald de onderwerpen en samen 
met uw buurtgenoten spreekt u over de mogelijke oplossingen. 

En hoe dan verder?
Alle ideeën, opmerkingen en oplossingen worden verzameld. In het 
najaar worden de wijk- en dorpsideeën naast de plannen van de ge-
meente gelegd. De buurt en de gemeente maken dan samen de keu-
zes die worden gebundeld in de samenlevingsagenda. Deze wordt in 
2020 uitgevoerd in ieder wijk of dorp. 

Graag tot ziens op donderdag 27 juni in Huis van de Wijk De Glaze-
nap. Heeft u vragen, neem dan gerust contact op via mail op buurt-
café@venlo.nl

In Nederland worden gemiddeld 30 mensen per dag getroffen door 
een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Snel handelen van omstan-
ders, goede reanimatie en binnen enkele minuten inzetten van een 
AED (Automatische Externe Defi brillator) vergroot de overlevings-
kans met 70%! 
Een hartstilstand komt altijd onverwacht en kan iedereen, ongeacht 
leeftijd of gezondheid, treffen. Een AED in uw woon- en werkomge-
ving is dus onmisbaar!
Aan de Hertenkamp 8 hangt sinds enige tijd ook een AED voor deze 
buurt!
Huis van de Wijk De Glazenap organiseert in het najaar een herha-
lingscursus AED. Wilt u meedoen? 
Meldt u dan aan via info@glazenap.nl .

AED HERTENKAMP



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 zaken 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 zijn 

met decor of andere rand voorwaardelijke zaken. Wat vooral van be-
lang 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 
“Wijktheater 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

Sinds oktober 2017 is KanDoen Tegelen geopend op de Hei. Ik ben er 
zelf gestart in november 2017. Er werken mensen van de WAA-groep 
en mensen uit de participatiewet. Sinds die tijd is er heel veel ge-
beurd.

Het hele gebouw, waar vroeger de basisschool Cocon in was geves-
tigd, hebben we samen opgeknapt. 
We hebben een moestuin en een composthoop aangelegd. Er zijn 
bankjes gemaakt om lekker in onze pauze buiten te zitten.

We hebben een naaiatelier en een was service voor de Toermalijn, 
Picus en de Glazenap. We maken babystartpakketten van babykleer-
tjes en babyspullen, die we nakijken en sorteren. Dit doen we voor 
Stichting Babyspullen, die de pakketten gratis uitdelen  aan ( aan-
staande) ouders, moeders, die het fi nancieel moeilijk hebben. 

KANDOEN IN TEGELEN “OP DE HEI”

We zijn veel bezig met productiewerk, zoals hoedjes maken voor 
bloempotten, vliegengordijnen, met en zonder een motief, in el-
kaar zetten. Wikkels om servetten plaatsen voor diverse restaurants. 
Krimpkousjes sorteren en verpakken, autozekeringen verpakken.

Veel afwisselend werk.
Er werken coaches, die ons begeleiden en 

ondersteunen. Zelf ben ik gastvrouw op 
de locatie. Ik doe dit met veel plezier. 

We hopen hier lang en met veel ple-
zier te werken!

Tamara van Horck



GEEN GELD VOOR DE FILM, ATTRACTIEPARK 
OF ZWEMABONNEMENT?
Heeft u een laag inkomen? En kunt u daardoor bijvoorbeeld nooit naar de fi lm? Kunt u geen bibliotheek 
abonnement betalen? Wilt u graag de kosten voor internet vergoed krijgen?
Dan kunt u gebruikmaken van de Geld Terug Regeling. Het informatie- en Adviespunt kan u helpen bij deze 
aanvraag.
Loop voor meer informatie binnen op dinsdagmiddag van 13.00-16.00 uur in Picus (naast de Glazenap).

INFORMATIE
EN ADVIES
Wanneer:  Iedere dinsdag van 13.00 –  
 16.00 uur
Waar:  Jongerencentrum Picus,  
 Spechtstraat 56, Tegelen     
Over:  al uw vragen over wonen, 
 welzijn, werk en zorg.

www.samenzijnwijvenlo.nl

www.samenzijnwijvenlo.nl

NATIONALE 
BURENDAG

Op zaterdag 28 september 2019 organiseert het Huis van de Wijk 
voor de 10e keer Nationale Burendag Op de Hei. De start is om 12 
uur, de activiteiten duren tot 17 uur. Ook dit jaar vinden weer alle 
activiteiten plaats op het Glazenapplein, de Spechtstraat, in Jonge-
rencentrum Picus en in de Glazenap.

De organisatie is ook dit jaar weer in 
handen van de samenwerkende 
partners Kindervakantiewerk 
Tegelen, Stichting Noemidia, 
Jongerencentrum Picus, 
PLUS-Verbeeten en het 
Huis van de Wijk De 
Glazenap. Ook dit jaar 
weer vol activiteiten 
voor jong en oud, veel 
muziek (o.a. Joekskoeër 
Toujours) en dans. Wilt u 
meedoen of wilt u een gra-
tis kraam? 
Meldt u zich dan bij Suzanne 
Mertens (deansomertens@gmail.
com ).



KALENDER HUIS VAN DE WIJK
■ Donderdag 13-6: werkgroep wijkzaken (19.00 u)
  kom je ook meezingen? (20.00 u)
■ Donderdag 27-6: Buurtcafé Op de Heide (19.00 u)
  Iedereen welkom!
■ Donderdag 11-7: werkgroep wijkzaken (19.00 u)
■ Woensdag 28-8: IVN-lezing (20.00 u)
■ Zaterdag 21-9: rik- en toepavond (19.30 u)
■ Zaterdag 28-9: Nationale Burendag (12.00 u)

Als het goed is hebben de meeste mensen in de afgelopen week een fi kse bom duiten op hun 
rekening zien verschijnen. Extra geld om eens lekker op vakantie te gaan. Heerlijk naar de zon om 
de bloemetjes buiten te zetten, de zorgen voor even aan de kant te schuiven en er lekker op los te 
leven. Daar heb je het hele jaar voor gewerkt of anderszins recht op. Daar is het extra geld ook voor 
bedoeld en ik hoop van harte dat u er allemaal tot de laatste stuiver van gaat genieten. Henk, je bent 
volledig in de war en wellicht ook een aantal metertjes van het pad af, zult u mij vervolgens kribbig, 
een beetje boos, maar volkomen terecht toebijten. 
Bij veel mensen is het geld al op voordat het op de rekening staat.
Dat besef ik, geloof me op mijn woord, als geen ander, maar ik wilde u alleen maar even prikkelen. 

Toch is er wel iets dat mij van het hart moet. En dat meen ik oprecht. Natuurlijk kan niet iedereen 
van het geld op vakantie, terrasjes pikken, mooie dagtripjes maken en andere leuke dingen doen. 
Sterker nog, er zijn tal van mensen die het geld noodgedwongen moeten gebruiken om schulden 
te betalen of om de noodzakelijke dingen in huis te kopen. Als de wasmachine in april de geest 
heeft gegeven en je overspannen wordt van het op de hand wassen, er een nieuwe slang aan de 
stofzuiger moet en je fi ets voor een behoorlijke beurt naar Hans moet en tot overmaat van ramp 
ook je auto in september aan de beurt is voor een dure beurt, is de ‘’bom duiten’’ voordat je er erg 
in hebt verdwenen als sneeuw voor de zon. Niks buffer voor als het even tegenzit de zaak te repa-
reren. Een paar daagjes speeltuin en hopen op goed weer is het enige waar je nog naar uitkijkt. 
De wasmachine wast weer, de stofzuiger zuigt weer en de fi ets doet ook weer wat hij moet doen. 
Straks de auto nog en dan halen we het vakantiegeld van 2020 wel weer. Dat is in de voorbije jaren 
steeds gelukt. Er is altijd wel iets. Met een goed boek uit de gratis bieb van de Glazenap kun je aar-
dig wat weekjes genieten in de tuin. Vergeet niet dat ook in de vakantieperiode er mensen naar de 
voedselbank gaan. Dat is in een rijk land als het onze niet uit te leggen. Het eigen schuld dikke bult 
is zeker niet op iedereen van toepassing. Je kunt zwaar in de problemen geraken door vette pech, 
ziekte, werkloosheid, scheiding en ga zo maar door. Waar velen van ons gewoon lekker kunnen leven 
en ons natje en droogje kunnen blijven kopen, mogen we de ogen niet sluiten voor mensen die het 
veel minder hebben. Veel mensen worden door hun omgeving dan snel aan de kant geschoven en 
doen vaak niet meer mee. Eenzaamheid en isolement komt dan plotseling zeer dichtbij. Dat mogen 
we als welvarend land niet laten gebeuren. Iedereen moet mee kunnen doe en als er hulp nodig is 
moet die er komen. We wonen in een fi jne wijk waar we oog moeten hebben voor elkaar. Mensen 
kunnen niet zonder mensen.
Ons Huis van de Wijk is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een ontmoetingscentrum waar steeds 
meer mensen een zinvolle invulling van hun vrije tijd besteden. Er zijn tal van vrijwilligers aan de 
slag en ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd. Wijkbewoners die hulp zoeken omdat 
het even tegenzit kunnen op dinsdag bij Picus (achter de Glazenap) van 13.00 uur tot 16.00 uur vrij-
blijvend, en uiteraard vertrouwelijk terecht bij het Punt Info en Advies.

Henk van Nieuwenborg

Vakantiegeld
COLOFON
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Meldpunt 06 49 34 14 79
op werkdagen van 9 - 12 uur

“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
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