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Voor iedere verkochte bril in 2019 heeft
Specsavers Venlo een bedrag gedoneerd aan
Ontmoetingscentrum De Glazenap.
Dat leverde een formidabel bedrag op van
€. 1.388,63.
Op bijgaande foto neemt voorzitter Piet Hoeben
op 15 februari 2020 de cheque in ontvangst.

Dank aan Specsavers en haar
medewerkers !

RESULTAAT BUURTCAFÉS
Vanuit Buurtcafés Op de Heide die vorig jaar zijn gehouden zijn twee themagroepen ontstaan.
1. Themagroep Openbare Ruimte, Verkeer, Veiligheid en Wonen
2. Themagroep Samen Leven en Communicatie.
De themagroep Openbare Ruimte, Verkeer, Veiligheid en Wonen is reeds gestart en heeft inmiddels
de eerste resultaten gescoord.
Voor de themagroep Samen Leven en Communicatie hebben zich twee bewoners aangemeld.
Dit is te weinig om te starten. Daarom zijn we op zoek naar de bewoners die tijdens de buurtcafés
hun ideeën /ambities kenbaar hebben gemaakt op het gebied van Samen Leven. Volgende zaken zijn
bij Samen Leven benoemd tijdens het Buurtcafé: Elkaars cultuur leren kennen, Waarden/Normen,
Omgaan met elkaar, Taal, Naschoolse aanbod.
Een uitgebreid verslag kunt u vinden op https://www.venlo.nl/samenlevingsagenda.
Wilt u meedenken hoe we dit kunnen realiseren dan kunt u zich aanmelden bij Wiel Achten,
tel.nr 0612354377.
Ook wordt contact gezocht met bestaande initiatieven in de wijk. Belangrijk blijft dat wij, als
bewoners, hier actief in deelnemen zodat we zaken geregeld kunnen krijgen.
Vanuit de gemeente is er ondersteuning en zijn financiële middelen beschikbaar.

Gefeliciteerd!
Het C-team van Bc. ‘t Heibloempje
is kampioen van de BTS competitie
2019 - 2020.
V.l.n.r..
Ton Bors, Wiel Driessen, Leo Jacobs

TOEPKAMPIOEN
Toepkampioen 2019 Jan Vaessen
krijgt de bijbehorende trofee
uitgereikt door Dré Madzia van
Toepclub 2-Blink

‘’Maaltijdfeestje’’
Als op de eerste donderdag van de maand de wijkbewoners binnendruppelen in de grote zaal van
de Glazenap, is onder de bezielende leiding van Piet en Mariet Hoeben het vrijwilligersteam, bestaande uit de dames Carla, Jo, Wilma en Marina al enige tijd in de weer in en rond de keuken. Vier
dames, vier sterren, en dat voor een heerlijke zelfgekozen maaltijd met veel extra’s voor nog geen
acht eurootjes. De dames zijn altijd in voor een vriendelijk woord, een grap of gulle lach en genieten
zichtbaar van de ontspannen sfeer. De tafel is ook vandaag weer sjiek gedekt en de ovens werken
al uren op volle toeren. Wat jaren geleden door Piet en Mariet Hoeben als een experiment werd
opgestart, is inmiddels uitgegroeid tot een niet meer weg te denken ‘’maaltijdhappening’’ in het
ontmoetingscentrum. De ovens worden maximaal belast en dat betekent dat er niet meer dan 24
gasten kunnen aanschuiven. Er is een wachtlijst en dat zegt veel over de mond tot mond reclame.
Die donderdag staan tegen het middaguur de 24 Tegelenaren, veelal van de Hei, in kleine groepjes
met elkaar te praten. Het geroezemoes geeft iets huiselijks aan het gebeuren. Schouderklopjes en
gelukwensen worden gedeeld want er is in de afgelopen maand weer van alles gebeurd. Connie is
jarig en dat zal ze straks weten. Nu wordt ze bij binnenkomst al door velen uitbundig gefeliciteerd.
Veel mensen zien deze dag als het hoogtepunt van de maand. Je voelt dat ze elkaar al langer kennen. Ook vandaag zijn er weer die hun naamkaartje op de tafel hebben gevonden. ‘’O, zit jij vandaag
naast mij.’’ Of lachend, ‘’Moet ik nu het hele etentje tegen jou aankijken?’’ en ‘’Hoe gaat het met
jou? De vorige maand zat je helemaal aan de andere kant van de tafel.’’ Of ‘’Hoe is het afgelopen
met je dochter.” De vragen en antwoorden vliegen over tafel. Vaak zijn het echtparen, maar ook alleenstaanden, die vaak door het verlies van een partner mee willen blijven doen aan het ‘’maaltijduitje.’’ Ik bekijk het tafereel en zie én voel dat het goed is. Het is een sociaal gebeuren in een prettige
ambiance.
Piet Hoeben: ‘’Mensen bij en tot elkaar brengen was en is het doel van het Eetpunt en dat betekent
ook dat er regelmatig nieuwe vriendschappen ontstaan en er soms ook een nieuwe invulling aan
het leven kan worden gegeven.’’ De feestelijk opgemaakte tafels, de seizoenen en de feestdagen
spelen een hoofdrol bij de aankleding, nodigen uit om aan te schuiven. ‘’Daar weet Mariet wel raad
mee,’’ meldt Piet met gepaste trots. Ze zorgen er samen voor dat de door Paula gemaakte sjieke
naamkaartjes steeds bij een ander bestek staan. Piet: ‘’Op deze wijze komen alle gasten met iedereen in contact en valt er dus ook altijd iets te bespreken.’ Kliekjesvorming komt niet voor en dat is
ook de bedoeling. Een sombere boel is het nooit.’’ Vaak vult een schaterlach de zaal en zie je eerder
tranen van vreugde dan van verdriet. Vandaag wordt er gezongen voor Connie en de glazen sekt,
met en zonder alcohol, staan bubbelend op de dienbladen. Carla, Jo, Wilma en Marina delen de
drankjes met zwier uit. Piet heet alle gasten welkom en richt ook kort het woord tot Connie. Ik zie
haar glunderen. Ik hoor iets van ver over 80 maar ik zie daar helemaal niets van. Vervolgens zet Piet
fier het ‘’Lang zal ze leven’’ in en als dan het Maaltijdkoor alle registers opentrekt heeft Connie het
even zwaar. Drie keer slikken, even nog ietwat verlegen, maar al snel verschijnt er een brede lach
op haar gezicht. ‘’Van mich hoof det neet,’’ roept ze, maar er is geen mens die dat geloofd. Het zijn
mooie momenten die er toe doen. Iedereen is vandaag een beetje jarig. Na het Prosit-lied kletteren
de vorken en messen en is het ietsje rustiger. Na het toetje, de koffie/thee en het snoepje neemt
tegen 13.30 uur iedereen afscheid van elkaar. Ze weten van elkaar dat ze er volgende maand weer
hopen te zijn.
Henk van Nieuwenborg
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Maandag 20-4:
Vrijdag 24-4:
Zaterdag 16-5:

HUIS VAN DE WIJK
voorstelling Wijktheater (19.30 u)
kienen (zaal open 19.00 u)
rik- en toeptoernooi (19.30 u)
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