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IN DE WIJK OP DE HEIDE VOEL JE JE SNELLER THUIS
Jaarlijks wisselen er vele bewoners van woning. Een andere
huurwoning, een nieuwe koopwoning is vaak ook een nieuwe en
nog onbekende buurt. Belangrijk om dan snel de weg te weten in
de nieuwe wijk. Wat wordt er georganiseerd, waar kun je voor wat
terecht, welke voorzieningen, verenigingen etc. Inwoners die de weg
weten voelen zich sneller thuis in hun nieuwe omgeving.
In wijk Op de Heide (postcode gebied 5932) is er een bewonersinitiatief
die nieuwe inwoners wegwijs maken in hun nieuwe woonomgeving.
Daar hoort een gesprekje bij en een welkomstpakket waarin
ondernemers van de wijk het welkom extra ondersteunen. Er is ook
een netwerk van bewoners op buurtniveau die melden als er nieuwe

buurtbewoners zijn. Dit melden is erg belangrijk om op deze manier
aan de informatie te komen om een bezoekje te kunnen afleggen.
Het bewoners-initiatief is een versterking van welkomstacties
die al op kleinere schaal plaatsvonden. Natuurlijk zoeken we altijd
versterking van ons netwerk op buurtniveau om nieuwe inwoners
aan te melden, of ondernemers die het welkomstpakket met een
interessante aanbieding willen sponsoren. Want iedereen wil zich
toch graag snel thuis voelen. …
Interesse om hieraan mee te werken, neem contact op met: mail,
welkomopdeheide@gmail.com of tel.nr. 0650585475 Petra Clevers.

WORKSHOP ORIFLAME
Hallo lieve mensen,
Ik ben Suzanne Mertens en wil vanaf donderdag 29 augustus 2019
leuke workshops gaan houden in Huis van de Wijk De Glazenap.
Workshops? Ja, met producten van een Zweeds bedrijf “ Oriflame”.
Oriflame heeft al 50 jaar mooie producten op het gebied van
huidverzorging. Maar...., ze hebben veel meer dan alleen dat.
Een van de goede potjes is “tender care” in de volksmond
“wonderpotje” genaamd. De naam zegt het al wonder-potje en
echt niets is te gek of je kunt het ervoor gebruiken.

Data workshops
Oriflame
Donderdag 29 augustus 2019
Donderdag 12 september 2019
Donderdag 10 oktober 2019
Donderdag 24 oktober 2019
Donderdag 21 november 2019
Donderdag 5 december 2019
(onder voorbehoud)

Graag wil ik jullie kennis laten maken met de verschillende
producten tijdens de workshops op de donderdagavonden
van 19.00 uur tot 21.00 uur. Je kunt je hiervoor opgeven via het
telefoonnummer 06-27075447.
Per avond kan ik 10 mensen ontvangen. Dus vol is vol!
Er wordt gezorgd voor een heerlijke kop koffie en / of thee met
iets lekkers.
Deze workshops worden gratis en vrijblijvend aangeboden.

GEEN GELD VOOR DE FILM, EEN ATTRACTIEPARK
OF ZWEMABONNEMENT?
Heeft u een laag inkomen? En kunt u daardoor bijvoorbeeld nooit
naar de film? 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).

Storingen
U en ik hebben het allemaal al vaak meegemaakt en liggen er ook niet meer van wakker. De televisie
doet het plotseling niet meer, het internet doet het niet en ook de vaste telefoon doet het weer
eens niet. Tot overmaat van ramp komt er uit de radio alleen hinderlijke ruis. Klagen baat niet en
geduldig wachten lost uiteindelijk ook deze problemen op. Dan maar vroeg naar bed want wat
moeten we anders. Ergens moet nog een boek liggen. Als ik vroeger niet wist wat ik moest doen en
me verveelde riep mijn moeder altijd: ‘’Dan ga je maar met je kleine teen spelen.” Einde discussie.
Nu wordt de speeltijd anders ingevuld. Als de uitval langer duurt zitten er vier jaar later veel meer
kleuters in groep 1 en dat is winst…...toch? Het boos zijn verdwijnt vaak als sneeuw voor de zon
als enkele uren later alles het weer doet. Of u nu Ziggo, KPN, Telfort, Tele2 of iets anders aan uw
toestellen hebt hangen, het maakt helemaal niets uit. De klos is de klos. De techniek staat voor
niets. U moet er maar mee leren leven….toch? De technische vooruitgang is niet meer te stoppen en
dat moeten we accepteren. Vandaag de dag gaat bijna alles digitaal en dat is voor veel mensen soms
even wennen. Het is een vaak nog onbegrepen wereld. Over cyberaanvallen van China, Rusland en
Iran wordt in de media uitgebreid aandacht besteed. Het naadje van de kous komen we zelden of
nooit aan de weet. Dat is informatie die ze niet met gewone burgers willen delen. Daar snappen we
toch niets van. Het landsbelang staat voorop. Veiligheid boven alles, maar dat het niet pluis is voelen
we als we lezen dat er regelmatig weer complete systemen zijn uitgevallen. Achter verkeerslichten,
sluizen, ziekenhuizen, vlieg- en treinverkeer draaien honderden computers op volle toeren. Je wordt
er bang van als je er even over nadenkt. Cyberterrorisme bestaat en dat voelt niet goed. Met de
komst van drones en ander computertuig wordt het straks zelfs angstaanjagend stil en donker. In
juni ging achtereenvolgens bijna Geheel Zuid Amerika plat, ging KPN dramatisch in de fout met het
112 nummer en was ons land in paniek. Even schrikken, even boos, maar snel werd het dagelijkse
leven weer opgepakt.
Betalen met je pinpas gaat ook niet altijd naar wens. Bij AH kunnen ze er over meepraten. Er werden
zelfs winkels gesloten omdat er niet met de pin kon worden betaald. Gelukkig had mijn Plus er geen
last van, maar ook hier had het zomaar kunnen gebeuren. Je zult maar in een rij staan met je kar vol
lekkers met je pinpas in de aanslag. Ik heb uit voorzorg altijd een paar briefjes op zak om dan cash
te kunnen betalen. Een gratis tip voor iedereen: Verstop iets van 20 of 30 euro in je telefoonhoes
achter je pinpas en er kan je niets gebeuren. De hoognodige boodschappen, eten en drinken, kun je
dan cash betalen en je houdt ook nog eens een leuk bedrag over. De spullen die je niet echt nodig
hebt blijven mooi in de winkel. Ik ken een aantal mensen dat deze tactiek succesvol toepast. Tel uit
je winst!
Over alle storingen en gestoorden in de politiek wil ik het een ander keertje hebben. Mensenwerk
schiet ook daar vaak tekort en dat is uitermate pijnlijk. De ellende in de jeugdzorg, de aardbevingen
in Groningen, de aanslag op de pensioenen, de tekorten bij de politie, in het onderwijs, in de
gezondheidszorg en niet te vergeten de olie- en plasticsoep die bijna iedere dag onze stranden
vervuild. Daar liggen mensen pas echt wakker van. Een avondje per maand zonder televisie, radio,
mobieltje en internet kan vaak zoveel liefde geven…………………toch?
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Zaterdag 3-8:
Woensdag 28-8:
Zaterdag 21-9:
Zaterdag 28-9:
Vrijdag 18-10:
Zondag 20-10:

REDACTIE
Har Bloemers
Piet Hoeben
DRUK EN LAYOUT
Drukkerij de Boskamp
Tegelen
OPLAGE
1600 stuks
VOLGENDE
NIEUWSBRIEF
1 oktober 2019
AANLEVEREN KOPIJ
uiterlijk 15 september 2019
ALGEMENE HULPDIENST
TEGELEN STEYL BELFELD
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
WIJKBUS RESERVEREN
06 - 1524 6217

Henk van Nieuwenborg

KALENDER

COLOFON
Deze
nieuwsbrief is
een uitgave van
Huis van de Wijk
De Glazenap

HUIS VAN DE WIJK
wegens vakantie gesloten t/m 16-8
IVN-lezing (20.00 u)
rik- en toepavond (19.30 u)
Nationale Burendag (12.00 u)
kienen (zaal open 19.00 u)
jeugdschaaktoernooi (09.00 u)

ONTMOETINGSCENTRUM
DE GLAZENAP
Spechtstraat 58
5932 VK Tegelen
www.glazenap.nl
info@glazenap.nl

