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START NIEUWE RONDE BUURTCAFÉS
Samenlevingsagenda 2020
Binnenkort gaat de derde ronde buurtcafés van start. Hier is de ge-
legenheid om met elkaar de definitieve samenlevingsagenda van 
uw wijk of dorp vast te stellen. De resultaten en opbrengsten van de 
eerdere cafés worden gedeeld en de conclusies kunnen worden be-
sproken. Waar moet de focus komen te liggen? Welke acties moeten 
als eerst opgepakt worden door de buurt of door de gemeente? Ga 
in gesprek met specialisten die dagelijks werken in de uitvoering op 
het gebied van o.a. veiligheid, groene omgeving of verkeer. 

ANWB AutoMaatje binnenkort in Venlo van start 
Ook in Venlo zitten veel mensen gedwongen achter de geraniums 
met een sociaal en mobiliteitsprobleem. Dit leidt tot eenzaamheid. 
En wat is er nu leuker als je altijd thuis zit en daardoor weinig men-
sen spreekt om weer eens met een buurtgenoot op stap te gaan.

In aanvulling op de Wensbus Uw Wijkbus in Tegelen, Venlo-Zuid 
en Belfeld en de Wensbus De Bekkerie in Blerick, Boekend en Hout-
Blerick en het reguliere vervoersnetwerk, biedt ANWB AutoMaatje 
mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappe-
lijk leven.  
Met AutoMaatje kunnen we nu ook individuele wensen zoals indivi-
dueel vervoer, het samen op stap gaan met een buurtgenoot of een 
bijzondere bestemming vervullen.

Als AutoMaatje vrijwilliger vervoert u met uw eigen auto tegen een 
kleine kilometervergoeding minder mobiele plaatsgenoten op de 
momenten die u uitkomen.
De professionals van ANWB en de vrijwilligers van Stichting Wens-
auto de Bekkerie en Stichting Uw Wijkbus Tegelen bieden het Auto-
Maatje platform waarop dit duurzaam mogelijk is. 
We zijn de eerste gemeente in Noord Limburg waar deze dienst uit-
gevoerd gaat worden.

WORD OOK AUTOMAATJE!

Wilt u ook een ANWB AutoMaatje Venlo worden voor minder mo-
biele plaatsgenoten? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst op 
woensdagavond 28 augustus 2019 om 19.00 uur in de Bekkerie te 
Boekend.

Voor meer informatie of aanmelding bel met: 
Jan Jaspers 06 36 33 41 18 of Ruud Plum 06 372 99 419 
of stuur een mail naar: anwbautomaatjevenlo@gmail.com

“In deze derde ronde worden er knopen doorgehakt,” stelt wethou-
der Sjors Peeters (Wijkgericht Werken). “We gaan, samen met wijk-
bewoners, de acties voor 2020 bepalen. Hopelijk doen veel mensen 
met ons mee.” 

Het afgelopen jaar zijn er in alle wijken en dorpen buurtcafés ge-
houden. Alle inwoners hebben op die manier kunnen deelnemen 
aan gesprekken over hun wijk of dorp. Die signalen, opmerkingen en 
ideeën zijn samengebracht in de samenlevingsagenda 2020. Voor ie-
dere wijk en ieder dorp een eigen verhaal met concrete actiepunten 
voor het komende jaar. In deze agenda staan zaken die de buurt zelf 
wil oppakken, maar ook de zaken waar de gemeente mee aan de slag 
gaat. Uiteindelijk leidt dit tot een overzicht met concrete stappen die 
uitgevoerd worden in 2020.

Het derde buurtcafé voor onze wijk vindt weer plaats in Ontmoe-
tingscentrum / Huis van de Wijk De Glazenap. 
Op maandag 21 oktober 2019 start de inloop om 19.00 uur en is de 
aanvang om 19.30 uur. De wijkwethouder is dan aanwezig samen 
met de stadsdeelmanager en een aantal vakspecialisten die graag 
met inwoners de gezamenlijke plannen voor 2020 willen bespreken 
en vaststellen.

U bent van harte welkom. De koffie staat klaar.
Doe mee en denk mee in het belang van onze wijk!



ABC LESSEN TAALGROEP OP DE HEIDE 
SLAAN AAN
Een aantal jaren geleden is Wel.Kom begonnen met les te geven in 
de Nederlandse taal. Dit werd gedaan in Picus en alleen voor vrou-
wen. Er werd met een klein groepje dames gestart. Al snel kwamen 
er meer vrouwen bij en dus ook vrijwilligsters. Op een gegeven mo-
ment namen drie vrijwilligsters de taken over. Zij verhuisden van  
Picus naar De Glazenap, het Huis van de Wijk en gingen les geven in 
de grote zaal. Een vast groepje deelneemsters bleef de les volgen. Zij 
werden / worden “de harde kern” genoemd. Zij zijn altijd van de par-
tij. Voor deze deelneemsters is Nederlands hun eerste taal. De laat-

ste jaren zijn er ook jongere vrouwen Nederlandse les komen volgen. 
Het materiaal dat gebruikt wordt, is onder andere boeken, letter-
doos, spellen. Dit materiaal is aangeschaft van het geld dat door de 
gemeente via het SAM fonds verstrekt is. De deelneemsters betalen 
een eigen bijdrage van €. 3,50 per maand. Van dit geld wordt ieder 
jaar in december een kienmorgen georganiseerd. Dan worden de cij-
fers weer geoefend. Voor iedere vrouw is er een cadeautje. Daarnaast 
wordt er in juni voor de zomervakantie een Nederlandse morgen ge-
houden. De dames doen dan graag de “stoelendans”.
In het begin brachten de vrijwilligsters iets lekkers mee. Afgelopen 
juni waren het de deelneemsters die veel lekkers meebrachten.   
Iedere donderdag morgen beginnen we de les om 9.00 uur. Om 
10.00 uur hebben we een pauze van 15 minuten. Tot 11.00 uur gaan 
we door. Er wordt in groepjes gewerkt. Dat kan zijn een cursiste met 
een vrijwilligster, twee of meerdere dames met een vrijwilligster. 
Dat ligt aan het niveau waarop er in ieder groepje wordt gewerkt. 
Er wordt in de Nederlandse taal gepraat, gelezen en ook geschreven. 
Taalgroep Op de Heide kan altijd op de Landelijke organisatie Taal 
voor het Leven terugvallen. 
Contacten zijn er ook met het Taalhuis in Venlo.
Kom eens binnenlopen op een donderdagmorgen. 
Koffie/Thee staat klaar 
Marij Naus-Cruijsberg

Tijdens het jaarlijks uitstapje 
van Toepclub 2-Blink op za-
terdag 15 juni 2019 is Bel-
feldenaar Manfred Mordas 
benoemd tot Lid van Verdien-
ste. Dat gebeurde tijdens een 
sportieve, maar vooral gezel-
lige ontmoeting bij Mariahoef 
in Belfeld. Onder het genot 
van een hapje en een drankje 
mocht Manfred, als blijk van 
waardering, uit handen van 
secretaris Peter Hendrix, een 
fraaie oorkonde in ontvangst 
nemen. 
Natuurlijk richtte Manfred 
vervolgens het woord tot de 
aanwezigen en dat leverde de 
nodige lachsalvo’s op. 
Manfred blijft ook in de toe-
komst nauw betrokken bij de 
vereniging, maar heeft inmid-
dels een stapje teruggezet. 

MANFRED MORDAS 
‘LID VAN VERDIENSTE’ 
2-BLINK

SCHAAKINSTUIF 
BLIJFT GRATIS!
Al sinds 2011 is er iedere zaterdag van 10.30 uur tot 12.00 uur een 
schaakinstuif voor kinderen vanaf groep 4 van de basisscholen en de 
eerste 2 klassen van het voortgezet onderwijs in ontmoetingscen-
trum De Glazenap. De Kanjers van de Glazenap zijn onlangs onder-
gebracht bij de Tegelse Schaak Vereniging . 
Dat betekent dat ‘’De Kanjers van de TSV’’ op de eerste zaterdag na 
de Burendag (zaterdag 5 oktober) reeds zijn gestart. Ook nieuwe 
‘’Kanjers’’ zijn altijd van harte welkom. Er zijn ook dit jaar geen kos-
ten aan verbonden. Er wordt niet geschaakt tijdens de schoolva-
kanties. De kinderen krijgen korte, leuke schaaklessen en ze kunnen 
ook fraaie bekers winnen. Iets te drinken en een snoepje maken het 
schaakfeestje compleet. Natuurlijk wordt er ook nu weer gestreden 
om het kampioenschap Kanjer van de Glazenap. De inloop is steeds 
vanaf 10.15 uur en om 10.45 starten de lessen en de wedstrijden. Om 
11.50 uur wordt er gezamenlijk opgeruimd en zit de instuif er weer 
op! Aanmelden is niet nodig. 
De kinderen zijn altijd welkom! Bel voor meer informatie met Piet 
Hoeben, tel.06-34015403.
Ontdek jij ook dat schaken lang zo gek nog niet is?



GEEN GELD VOOR DE FILM, 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).

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

Het is alweer bijna zeven jaar geleden dat de Groene Brigade uitruk-
te om onze wijk op te schonen. Overal in de wijk kwam je de mannen, 
vrouwen en kinderen met hun prikstokken en karretjes tegen. Iedere 
vrijdag vanaf 13.00 uur kwamen de vrijwilligers bij elkaar op het ter-
ras van de Glazenap om korte tijd later door de wijk te trekken. 
Een goed uur later kwamen ze tevreden terug en werd er nog gezel-
lig nagepraat onder het genot van een drankje. De leerlingen van de 
Toermalijn en Cocon kregen een glaasje fris en waren voor 14.15 uur 
weer op school voor de weekafsluiting. De kinderen van Cocon had-
den die middag vrij, maar er waren wekelijks leerlingen die een hel-
pende hand kwamen uitsteken. In de eerste jaren bestond de groep 
uit wel 20 vrijwilligers, maar eind 2018 liep het aantal sterk terug. 
Niet omdat de mensen geen zin meer hadden, maar vaak waren de 
hoge leeftijd, en het groeiende ongemak aan lijf en leden de oorzaak 

GROENE BRIGADE ZOEKT HELPENDE HANDEN

van het noodgedwongen afhaken van een aantal vrijwilligers. Ook 
door ziekte en overlijden vielen enkele vrijwilligers weg.
‘’Dat is natuurlijk erg jammer,’’ laat wijk coördinator Wiel Achten 
desgevraagd weten. ‘’We doen het met steeds minder mensen, maar 
de sfeer is nog steeds opperbest. Het is niet alleen door de wijk wan-
delen om afval te prikken en te signaleren als er ergens afval ge-
dumpt is, maar ook een mooi sociaal gebeuren. De mensen hebben 
zich bij de brigade leren kennen en komen ook nu nog steeds een 
praatje maken. Daar geniet ik van. Zelfs als ze niet meer in staat zijn 
om iets langer te lopen. Een van de vrijwilligers merkte onlangs met 
een lachend gezicht op dat het bij elkaar komen een mooi begin van 
het weekend is.’’ Ook zijn er vrijwilligers die op een voor hen gunsti-
gere tijd in de eigen woonomgeving aan het werk gaan. Wiel: ‘’Ook 
dat wordt natuurlijk toegejuicht. Er is altijd een mouw aan te pas-
sen. Doeners zijn altijd welkom. Er zijn de afgelopen jaren al talrijke 
vriendschappen ontstaan en waar men kan helpt men ook elkaar. 
Dat voelt erg goed.’’
In de afgelopen maanden hebben weer drie mensen laten weten 
dat ze noodgedwongen in de remmen moeten knijpen. Wiel Achten 
hoopt wel dat ze snel weer terugkomen en houdt dan ook goede 
moed. Bewoners die een uurtje iets voor de wijk en gemeenschap 
willen doen, kunnen iedere morgen bij de Glazenap een praatje met 
Wiel maken. ‘’Dan vertel ik ze onder het genot van een kopje koffie 
hoe het werkt. Iedereen is natuurlijk verzekerd, voor stoere kleding 
wordt gezorgd en ook het materiaal is top.’’ De vrijwilligers van de 
Groene Brigade komen nog steeds iedere vrijdag om 13.00 uur bij 
elkaar in de Glazenap.....dus, doe mee!



 

KALENDER HUIS VAN DE WIJK
■	 Vrijdag 18-10: kienen (zaal open 19.00 u)
■	 Zondag 20-10: jeugdschaaktoernooi (09.00 u)
■	 Maandag 21-10: 3e Buurtcafé (19.30 u)
■	 Vrijdag 15-11: IVN-lezing Hongarije (19.00 u)
■	 Zaterdag 23-11: rik- en toepavond (19.30 u)
■	 Vrijdag 13-12: kienen (zaal open 19.00 u)
■	 Vrijdag 20-12: IVN-ledencontactavond (19.00 u)
■	 Vrijdag 27-12: A-74 schaaktoernooi (09.00 u)

In dit verhaaltje val ik u deze keer even lastig met mijn hobby. Ik doe dit een keer in de drie jaar, dus 
niet boos zijn. Een korte inleiding is daarvoor op zijn plaats. Stelt u zich eens voor dat er tijdens de 
Olympische atletiekfinale In Japan in 2020 op de 100 meter plotseling een motor in de startblokken 
wordt geplaatst. 
De snelheidsmeter van de technisch perfecte machine bereikt in drie seconden het streepje 100 en 
dat betekent dat de atleten al bij voorbaat kansloos zijn. ‘’Dat kan niet, dat is oneerlijk’’, zult u met 
z’n allen roepen. Waarom zou een motor of een auto de 100 meter niet mogen winnen? De mens 
wordt dan verslagen door een domme machine. Nou en! U verliest het met uw handen toch ook van 
een combinatietang, een boormachine of een hamer en met rekenen van een computer. Meer dan 
domweg rekenen doet een computer niet! Velen van u weten dat ik iets heb met schaken. Schaken 
is voor mij grappen en grollen op het bord met 64 vakjes. Ik probeer dan net als alle andere schakers 
om de koning van de tegenstander schaakmat te zetten. Dat vind ik prachtig, maar ook mijn tegen-
stander aast op de scalp van mijn koning. Soms is de spanning zo groot dat mijn hart in mijn keel 
bonst. Dan houd ik het niet meer! Dan blunder ik, geef ik op en is er alleen nog een heel klein beetje 
pijn die blijft. Schaken vind ik prachtig als het voor de lol is. Ik snap niet waarom de hele wereld 
van een doorbraak in het schaken spreekt als een grootmeester verloren heeft van een computer. 
De computers krijgen alle gegevens van de grootmeesters ingevoerd, maar de grootmeester weet 
niets, maar dan ook helemaal niets van de computer. Een ongelijke en ook nog eens een belachelijke 
strijd. De wereld gaat er gemakshalve aan voorbij dat computers machines zijn waar bijna alles 
kan worden ingestopt en die, als ze eenmaal de beschikking hebben over alle informatie, alleen 
maar kunnen rekenen en dat wil zeggen nullen en eentjes op- en aftrekken. Razendsnel, en ook zeer 
precies. Dat is nuttig…..toch? Mensen kunnen goede, slechte, verrassende en onverwachte zetten 
uitvoeren. Topcomputers kunnen dat niet. Ze rekenen zich elke keer weer een slag in de rondte tot 
aan de bliep en dan zetten ze. Ze verliezen ook wel eens van grootmeesters. Dat is dan prettig, maar 
niet meer dan dat. Ik ben niet tegen computers, maar ik vind dat mensen voor de grap tegen een 
computer moeten spelen. Het ding kunnen uitzetten als ze daar zin in hebben. Natuurlijk alleen als 
ze verloren staan. De machine geeft dan geen kik, hooguit een bliepje. Je kunt ze gebruiken voor 
analyses, trainingen en om partijen in op te slaan. Gebruiken! Je kunt ze dus gebruiken. Sterker nog, 
we moeten ze gebruiken, daar zijn ze tenslotte voor gemaakt. Van machines en werktuigen moeten 
wij mensen ons bedienen. Ik speel soms tegen schaakcomputers en verlies bijna altijd. Op een van 
de laagste levels kan ik nog wel eens winnen en het enige wat ik dan lees is….. You Win! Nou, dan 
heb je wat. Niemand die het ziet, hoort of weet. Op de hoogste levels roep ik net voordat ik schaak-
mat sta ‘kreng dat je bent’, mep vervolgens op de uitknop, hoor een bliepje en zet het domme ap-
paraat uit! Ik ga dan niet gefrustreerd naar bed of televisie kijken. Daar ben ik dan veel te giftig voor! 

Henk van Nieuwenborg
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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

WIJKBUS RESERVEREN
06 - 1524 6217
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