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SCHAAKCURSUS VOOR BEGINNERS
IN DE GLAZENAP

ZIN IN BILJARTEN OP ZONDAGMORGEN?

Belangstellenden die hun denkvermogen willen trainen en ‘’en pas-
sant’’ ook nog van een spannende hobby willen genieten, zijn vanaf 
maart 2020 gedurende 14 achtereenvolgende weken van harte wel-
kom in ontmoetingscentrum De Glazenap.

De cursus start op dinsdag 3 maart en duurt van 19.30 uur tot 
21.30 uur. In die tijd leert u de fijne kneepjes van het schaken en bent 
u al snel in staat om een aardig partijtje te spelen. Kennis van de 
spelregels is niet noodzakelijk. De cursus start ECHT bij het begin. 
Op dinsdag 16 juni is de afsluiting met de feestelijke uitreiking van 
de diploma’s. De cursus wordt verzorgd door gediplomeerd schaakt-
rainer Henk van Nieuwenborg, in samenwerking met de Tegelse 
Schaak Vereniging (TSV). De deelname is gratis. 
Ook het lesmateriaal wordt gratis beschikbaar gesteld. Ontdek ook 
dat schaken een geweldige hobby is, maar ook dat u weer nieuwe 
vrienden kunt ontmoeten.
Dus twijfel niet en doe mee!

G.B.V. Dök D’r Naeve, de gezelligste biljartvereniging van Tegelen en omstreken zoekt nog leden. 

Loop eens vrijblijvend binnen op zondagmorgen in Huis van de Wijk De Glazenap. 
Iedere zondag van 10.30 - 13.30 uur



EVEN VOORSTELLEN:
SERVICETEAM VOOR OP DE HEIDE

Het serviceteam is een team van professionals, samengesteld vanuit de gemeente Venlo, politie en corporatie Antares die op het gebied van 
veiligheid, serviceonderhoud, onderhoud en beheer en toezicht op de openbare ruimte de frontoffice vormen van de gemeente in de wijk. 
Het serviceteam heeft als doel om directe aansluiting te hebben op de wijk door kennis en kunde te bundelen, de netwerken die aanwezig 
zijn en de actieve bewoners. De medewerkers van het serviceteam hebben korte lijnen met deze netwerken en kunnen sneller anticiperen op 
signalen uit de wijk. Deze signalen kunnen op diverse manieren binnen komen. Dit kan zijn door meldingen, klachten, aanspreken op straat 
of tijdens een spreekuur. Ook hebben zij korte lijntjes met andere samenwerkingsverbanden in de wijk zoals het buurtteam en het sociaal 
wijkteam die meer gericht zijn op sociaal-maatschappelijke thema’s en zorg.

In de even weken is er op de dinsdagmiddag tussen 15.00 uur en 16.00 uur een inloopspreekuur
georganiseerd in Picus, Spechtstraat 56.  

Hier zijn een aantal leden van het serviceteam bij aanwezig. 
Hier kunt u terecht met vragen, voor informatie, klachten, wensen en initiatieven voor en over uw wijk.   

Herman van den Eertwegh
bewonersondersteuner 

h.vandeneertwegh@wel.kom.nu 
06-52562893

Jan Boonen 
Allround medewerker 

wijkgericht werken/beheer en
onderhoud groen 

ja.boonen@venlo.nl 
06-52584557

Peter Letschert 
wijkBOA (Buitengewoon 
Opsporings Ambtenaar) 

p.letschert@venlo.nl 
06-41411023

Pieter Kolenberg
coördinator leefbaarheid 

woningcorporatie Antares 

p.kolenberg@thuisbijantares.nl
06-22821815

Jos Reinders 
rayonleider serviceonderhoud 

j.reinders@venlo.nl 
06-54787374

Jos Hendrikx 
wijkagent 

wijkteam-2.venlo-beesel@politie.
nl

0900-8844



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).www.samenzijnwijvenlo.nl

John Fokkens:
winnaar persoonlijk Biljartkampioenschap BTS 2019.

René Janzen 
stadsdeelmanager 

r.janzen@venlo.nl
06-14543195 Medewerkers serviceonderhoud 

INFORMATIE 
VAN DE GEMEENTE!
De houten brug tussen de Wambachsingel en het Hertenkamp 
is tijdelijk gesloten.

Reden: De staanders van de houten brug zijn langzaam aan het 
weg rotten.
Ongeveer 25 % aan de buitenzijde van de staanders is weggerot.
De gemeente heeft nu een proefstuk gemaakt aan een van de 
staanders.
Dit proefstuk wordt constructief doorgerekend of dit voldoet.
Als dit goed is wordt over ca. 2 weken de definitieve constructie 
gemaakt.



 

KALENDER HUIS VAN DE WIJK
■	 Vrijdag 13-12: kienen (zaal open 19.00 u)
■	 Vrijdag 20-12: IVN-ledencontactavond (19.00 u)
■	 Zaterdag 21-12: kerstactiviteit Kindervakantiewerk Tegelen (13.30 u)
■	 Vrijdag 27-12: A-74 schaaktoernooi (09.00 u)
■	 Zondag 5-1: Limburgs Kampioenschap schaken jeugd (09.00 u)
■	 Vrijdag 10-1: Nieuwjaarsreceptie De Glazenap (19.30 u)
■	 Woensdag 22-1: IVN Steilrand (19.30 u)
■	 Zaterdag 25-1: rik- en toeptoernooi (19.30 u)
■	 Woensdag 5-2: IVN-Steilrand (19.30 u)
■	 Vrijdag 14-2: kienen (zaal open 19.00 u)
■	 Vrijdag 21-2: carnaval (13.00 u)

Ik geloofde mijn oren niet, toen ik de vorige maand via het nieuws vernam dat jaarlijks enkele hon-
derden ouderen met botbreuken op de spoedeisende hulp terechtkomen nadat ze waren gevallen. 
Enkele dagen na de operatie worden ze ontslagen uit het ziekenhuis en is er indien nodig hulp aan 
huis. Een aantal slachtoffers komt kort na de val te overlijden omdat er diverse complicaties optre-
den die, mede gezien de hoge leeftijd van de slachtoffers, spoedig herstel in de weg staat. Ouderen 
die tot dat moment prima voor zichzelf konden zorgen, zien plotseling dat de weg terug naar een 
‘gewoon’ bestaan bijna niet meer mogelijk is. Ons land vergrijst de komende jaren snel, en dat geldt 
natuurlijk ook voor de bewoners van onze wijk. Hadden we in de jaren zeventig nog drie basisscho-
len op de hei, is er nu nog een over en daar is de echte groei ook al reeds uit. In het straatbeeld zien 
we ook steeds vaker ouderen die slecht ter been zijn. Ze schuifelen zich een weg door de buurt op 
weg naar winkel en bushalte. Een rollator biedt dan vaak uitkomst en enige steun. Ik hoorde daar 
zelf ook nog even bij, maar sinds ik eigenaar ben van twee nieuwe heupen loopt het gelukkig weer 
prima. Ik ben ook nog niet echt oud……toch? Ik werk als vrijwilliger bij Proteion en de Zorggroep en 
daar word ik regelmatig geconfronteerd met mensen van diep in de tachtig die noodgedwongen 
meer schuifelend dan lopend door het leven gaan. Na de sluiting van Martinushof en de Erkenkamp 
wonen er steeds meer ouderen noodgedwongen langer thuis of krijgen een plekje in de Nieuwe 
Munt. Natuurlijk zijn er ook tal van 80-plussers die nog parmantig en met vaste tred door het leven 
stappen. Ze zijn vaak topfit en doen mee waar dat kan. Toch blijft, ook voor deze groep ouderen, 
waakzaamheid geboden. Je kunt nog zo fit zijn, maar door gladheid, of een moment van onacht-
zaamheid pardoes op het trottoir of straat vallen. Dat kan het leven van het ene op het andere 
moment totaal veranderen. 
Veel ouderen die noodgedwongen langer thuis wonen hebben vaak diverse kwaaltjes, gebruiken 
vaker medicijnen, hebben vaak een slecht gehoor, zijn soms verward en zijn ook vaak aangewezen 
op anderen. Omdat ze graag zelfstandig willen zijn en blijven, lopen ze onnodig veel risico’s. Het 
gevaar om te vallen ligt altijd op de loer. Met de winter (gladheid) voor de deur is het zaak om een 
extra oogje in het zeil te houden. Het kan soms spekglad worden en een heup, been of arm is dan 
snel gebroken. Wie ouderen kent die slecht ter been zijn kan daadwerkelijk iets voor deze groep be-
tekenen. Loop eens even mee naar de winkel of nodig ze uit voor een korte wandeling en biedt een 
arm aan. Hoe fijn en veilig kan een uitgestoken hand af arm dan voelen? Als iemand iedere morgen 
om 10.00 uur naar de winkel  gaat, ga dan zelf ook eens op dat tijdstip. Loop samen op en samen te-
rug en laat blijken dat u het leuk vindt om mee te lopen. Maak een praatje en voel dat het meelopen 
effect heeft. Ontdek dan als ‘’aanleunoudere’ dat samen uit samen thuis echt heel dichtbij kan zijn. 
Gelukkig worden veel mensen die slecht ter been zijn, voor een klein prijsje door de mensen van de 
Wijkbus binnen de gemeente naar de plaats van bestemming vervoerd. Dat is geweldig!  
Deze vrijwilligers zijn al niet meer weg te denken uit onze gemeenschap.
Ik wens u allen mooie feestdagen en een gezond en gelukkig 2020.Let u in het nieuwe jaar ook een 
beetje op elkaar en op onze ouderen?

Henk van Nieuwenborg

‘’Aanleunouderen’’‘’Aanleunouderen’’
COLOFON
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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

ONTMOETINGS-
CENTRUM

DE GLAZENAP
Spechtstraat 58
5932 VK Tegelen

www.glazenap.nl
info@glazenap.nl


