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OVERDEKTE TUINHUISJE PICUS

Zoals de meesten wellicht al weten hebben we vorig jaar ook op het
buitenterrein van Picus geïnvesteerd. Hier hebben we een leuk tuinhuisje gebouwd. Het tuinhuisje is voor jongeren die elkaar willen
ontmoeten in de buitenruimte. Op dezelfde plek hangt er ook een
dartbord en een tafeltennis waar de jongeren gebruik van kunnen
maken. De pijlen en de tafeltennisbadjes kunnen bij Picus (door de
week) of De Glazenap (zaterdagavond) opgehaald worden.
Tijdens de afgelopen burendag opende wethouder F. Schatorjé
het tuinhuisje. Vanaf maart 2020 zal het tuinhuisje van Picus niet
alleen gebruikt kunnen worden als Picus open is, maar ook iedere
zaterdagavond. De plek is vrij toegankelijk voor iedereen. De poort
zal dan open blijven zodat je naar binnen kunt. Ook zijn er afspraken gemaakt met de jongeren over het gebruik van het tuinhuisje
en zijn gedragsregels opgesteld. We hopen met deze openstelling te
voorkomen dat de jongeren op locaties verblijven die zich daarvoor
minder lenen.
Met vriendelijke groet, Team Picus.

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
www.samenzijnwijvenlo.nl aanvraag. Zie elders in de nieuwsbrief.

SCHAAKCURSUS VOOR BEGINNERS
IN DE GLAZENAP

Belangstellenden die hun denkvermogen willen trainen en ‘’en passant’’ ook nog van een spannende hobby willen genieten, zijn vanaf
maart 2020 gedurende 14 achtereenvolgende weken van harte welkom 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 schaaktrainer 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!
Aanmelden bij Piet Hoeben, 06 - 3401 5403.

NIEUWE BEWONERS WEGWIJS MAKEN

Het initiatief Welkom op de Heide is een bewonersinitiatief die
nieuwe bewoners wegwijs maken in hun nieuwe woonomgeving.
Ze krijgen een bezoek van ons met een welkomstpakketje met informatie over de wijk en een bloemetje. Ondernemers uit onze wijk
ondersteunen dit initiatief.
Afgelopen jaar hebben we veel mensen kunnen bezoeken. We hebben 59 adressen bezocht. Dat werd door de nieuwe bewoners heel
positief ontvangen. Iedereen is enthousiast en blij verast met dit
gebaar. Helaas is het zo dat we niet alle nieuwe bewoners kunnen

bezoeken. Simpelweg omdat we niet altijd weten of ergens nieuwe
bewoners zijn komen wonen. We zijn er mee gebaat als u nieuwe
bewoners signaleert en deze adressen aan ons doorgeeft zodat we
ook deze nieuwe bewoners kunnen bezoeken.
Met dit soort kleine gebaren kunnen we misschien net het verschil
maken om van Op de Heide een nog hartelijker en gezelligere wijk te
maken. Interesse om hieraan mee te werken, neem contact op met:
e-mail welkomopdeheide@gmail.com of bel Petra Clevers tel.nr 06
- 1893 3893

YOGALESSEN

Yogalessen bij Picus, Spechtstraat 56, Tegelen
Iedere donderdag om 20.00 uur.
Kosten €. 7,00.
De lessen zijn toegankelijk voor iedereen,
goed voor de ontspanning en aandacht voor de ademhaling.
Informatie:
Iwona Schenk: telefoon 06 - 2313 6023
of mail naar: iwonas@gmail.com

INFORMATIE EN ADVIES
Wanneer: Iedere maandag van
13.00 - 17.00 uur,
woensdag van
10.00 - 12.00 uur en
op donderdag van
14.00 - 17.00 uur.
Waar:
Tegels Informatie Punt (TIP),
Kerkstraat 2A, Tegelen.
Over:
al uw vragen over wonen,
welzijn, werk en zorg.
www.samenzijnwijvenlo.nl

‘’Vastelaovesspektakel’’
Op vrijdag 21 februari pakt de Sjtamtaofel van Toepclub 2-Blink, in samenwerking met de Glazenap
weer groot uit voor het jaarlijks Vastelaovesspektakel in ons eigen Huis van de Wijk. Al sinds jaren
staat de vrijdag voor het feest der feesten bij honderden vastelaovesvierders van De Hei weer rood,
groen en geel gekleurd op de kalender. Ik zou de dag voor geen goud willen missen omdat het feest
perfect past in onze wijk. Ongedwongen in een prima ambiance een pilsje of een ander drankje
nemen en het host en springt meteen weer lekker weg. Ik spring alleen in gedachte mee, want de
elasticiteit van het lijf is zo goed als verdwenen. Ik heb ontdekt dat dit de pret niet kan drukken.
Ook is dit feest voor mij en voor velen, en dat weet ik uit betrouwbare bron, een van de gezelligste
middagen van het jaar. Daar kan geen biljartpartijtje aan tippen, maar dit terzijde. In de grote zaal
gaat het dak er weer vanaf, maar in het café gedeelte en de serre is ook alle ruimte voor een praatje
en kunnen ook de meezingkwaliteiten worden geoefend. Er zijn geen prijzen te winnen en iedereen
mag uit volle borst meezingen. Het is met name de prima sfeer die er voor zorgt dat veel mensen
weer naar het hart van onze wijk trekken. De jeugd bijt, net als vorig jaar, het spits af en dat is zeker
weer genieten geblazen. De liedjes zijn vaak dezelfde als die van vroeger, maar alleen het tempo is
een paar tandjes hoger. Dus alleen als je een beetje vlot met de voeten uit de voeten kunt, mag je die
middag de show proberen te stelen in de grote zaal. Om 15.11 uur zal de nieuwe heerser aan de feestende wijkbewoners worden voorgesteld. De Husaren von Glasenapp zijn natuurlijk ook weer van
de partij en dat betekent vingers in de oren en een brede lach op het gezicht. Na het uitkomen van
de nieuwe baron barst het feest weer in alle hevigheid los. Natuurlijk is ook Twan Bömers, Top-Baron
in 2019, present om samen met de nieuwe heerser het voortouw te nemen om van de polonaise
een geweldige optocht te maken. Tal van optredens, zie elders in de Nieuwsbrief, zorgen voor een
feest dat zijn weerga niet kent. Zo zullen Thei en Marij, Sandra en Marco en vele anderen voor een
supersfeer zorgen. De Sjtamtaofel van 2-Blink heeft ook nu weer alles uit de kast gehaald en hoopt
dat veel bewoners, die de vastelaovend een warm hart toedragen, op vrijdag 21 februari vanaf 14.30
uur bij het spektakel aanwezig zijn. Alleen samen houden we de vastelaovend op de Hei in stand.
U hoeft echt geen uren te blijven hangen. Kom gewoon even van het feest proeven en ontdek dat
vastelaovend vieren hartstikke tof is! Probeer gewoon eens uit of u nog lekker kunt lachen, hossen,
zingen en springen. Helpt u ook mee om er samen met tal van wijkbewoners een fantastische dag
van te maken? U krijgt weer alle ruimte! Vastelaovend Same!
Henk van Nieuwenborg

RECTIFICATIE
In de laatste nieuwsbrief stond een verkeerd mailadres van onze bewonersondersteuner
Herman van den Eertwegh.
Het juiste mailadres is: h.vandeneertwegh@welkom.nu

KALENDER
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■ Woensdag 5-2:
■ Vrijdag 14-2:
■ Vrijdag 21-2:
		
■ Woensdag 11-3:
■ Zaterdag 21-3:
■ Maandag 23-3:
■ Woensdag 25-3:
■ Vrijdag 10-4:
■ Maandag 20-4:

IVN-Steilrand (19.30 u)
kienen (zaal open 19.00 u)
carnaval (14.30 u)
Wae wuurt Baron van Glazenap 2020?
IVN-Steilrand (19.30 u)
Rik- en toeptoernooi (19.30 u)
CNV invullen belastingaangifte (14.30 u)
IVN-Steilrand (19.30 u)
Paaslunch voor genodigden (12.00 u)
voorstelling Wijktheater (19.30 u)
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“HOE BEREIK IK DE
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Ga naar www.politie.nl,
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contactformulier in.
COÖRDINATOR
WIJKZAKEN
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06 - 1524 6217
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www.glazenap.nl
info@glazenap.nl

