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Beste buurtbewoner,

De stichting OOGappel-
tjes wil met een inzamel-
actie plastic doppen inza-
melen voor het opleiden 
van hulp- en geleidehon-
den voor mensen met 
een (visuele) beperking. 
Daarmee wil de stichting 
OOGappeltjes de fi nanci-

ele drempel voor mensen die een hulp of geleidehond nodig 
hebben zo laag mogelijk houden. Maar zeker ook de positieve 
milieuaspecten van een goede inzameling en recycling zijn 
belangrijke doelen van de inzameling. Elke plastic dop die niet 
meer in het milieu en/of oceanen en de natuur terecht komt, 
levert een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. 

De plastic doppen worden ingezameld en via recycling herge-
bruikt voor nieuwe plastic producten. Ook ijzeren kroonkurken, 
deksels van groentepotten kunnen worden ingezameld voor 
recycling. Huis van de Wijk De Glazenap ondersteunt dit initia-
tief van harte. Het past perfect in het Klimaatakkoord voor de 
wijk waaraan op dit moment wordt gewerkt. 

U kunt de verzamelde doppen (plastic en ijzer graag geschei-
den) heel gemakkelijk inleveren op de volgende 
inleveradressen: 

1.  Jannie Michels-Aerts, Wambacherhof 66, 
  5932 GD Tegelen, tel: 06 230 97 431 maar mocht 

er niemand thuis zijn, dan kunt u de ingezamelde 
doppen gewoon onder het raam zetten. 

2.  In de daarvoor bestemde en herkenbare rode 
verzamelbakken bij het Huis van de Wijk, 

  PLUS-Verbeeten, KanDoen Tegelen en 
 basisschool de Toermalijn.

Met uw ingezamelde plastic en/of ijzeren doppen draagt u 
bij aan de basisopleiding van de hulp- of geleidehonden van 
de opleidingsschool Koninklijke Nederlandse Geleidehon-
den Fonds (KNGF). Informatie kunt u vinden op www.stich-
tingOOGappeljes.nl  en op Facebook: @stichtingOOGappel-
tjes.

Wij zouden het geweldig vinden als u als buurtgenoot wilt 
mee helpen om onze doelen voor het opleiden van prachtige 
hulp- en geleidehonden te realiseren en gelijk samen een be-
langrijke bijdrage te leveren om ons gezamenlijk milieu en 
natuur te vrijwaren van onnodige vervuiling met plastic en 
ijzeren (wegwerp) materialen. Samen zijn wij verantwoor-
delijk voor een gezond milieu, maar ook dat wij mensen met 
een beperking in staat stellen om zelfstandig en zelfredzaam 
te kunnen blijven functioneren en als volwaardige en gelijk-
waardige buurtbewoner in onze samenleving te wonen.

Jannie Michels en Umit de geleidehond.



HERINRICHTING KALDENKERKERWEG
TEGELEN

In opdracht van de gemeente Venlo is BLM Wegenbouw gestart met de herinrichting van de Kaldenkerkerweg in Tegelen. De Kaldenkerker-
weg wordt heringericht zodat de weg veiliger en leefbaarder wordt. In de nieuwe situatie is het gemotoriseerde verkeer gescheiden van 
fi etsers door middel van een vrij liggend fi etspad. Wateroverlast tijdens hevige neerslag wordt effectief aangepakt door het regenwater af te 
koppelen van de riolering. Er wordt ook meer groen en bio divers groen toegepast.

Uitvoering in stappen
De werkzaamheden starten op 3 mei 2021 en zijn gereed in maart 2022.  
Het werk is opgeknipt in 5 fases. Fase 1 start onderaan de Kaldenker-
kerweg aan de zijde van Tegelen. Fase 5 eindigt aan de komingang bo-
ven aan de Kaldenkerkerweg ter hoogte van kruispunt Uhlingsheide.

Verkeersmaatregelen fase 1
Tijdens deze werkzaamheden in fase 1 wordt de Kaldenkerkerweg, 
tussen verkeerslichten Steilrandweg en Kicken Bandenservice, afge-
sloten voor alle verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via een 
omleidingsroute. 

Vragen tijdens uitvoering?
Het uitvoeringsteam is op doordeweekse dagen tussen 07:00 uur en 
17:00 uur aanwezig op de projectlocatie (ketenpark) parkeerterrein 
ter hoogte van Kicken Bandenservice.

Voor vragen of meldingen tijdens de uitvoering kan contact worden 
opgenomen met de omgevingsmanager van BLM Wegenbouw, dhr. 
Christian Reuls, via c.reuls@blmwegenbouw.nl / 06 83983728.



Bij toeval stuitten we tijdens een wandeling in 2014 op de eeuwen-
oude, maar helaas verwaarloosde kruidentuin bij Château Holt-
mühle in Tegelen. Er was zes jaar niets aan gedaan en de tuin lag 
vol puin. We hadden meteen het gevoel dat we er iets mee moesten 
en besloten de tuin te redden van de ondergang. Langzaam maar 
zeker lukte het samen met vrijwilligers om de tuin in haar schoon-
heid en sereniteit te herstellen. Het is echt een paradijs dat mensen 
van heinde en verre trekt om er te wandelen, fotograferen of elkaar 
te ontmoeten. Gek genoeg echter is het bij veel mensen die hier ge-
boren en getogen zijn, nog helemaal niet zo bekend. 

De afgelopen jaren trekken we de kar voornamelijk met z’n tweeën. 
Er is gelukkig veel hulp van vrijwilligers en van leerlingen die hier 
stage lopen, maar nog altijd ontbreekt het aan voldoende vaste 
krachten. Alle hulp is welkom, al komt iemand maar één ochtend in 
de week! Met name de Engelse tuin gaan we de komende tijd aan-
pakken en meer romantiek en kleur geven. Verder komen op advies 
van stichting IKL onder andere een bijenboom, een honingboom en 
lindebomen om de bloesemtijd te verlengen en de biodiversiteit te 
vergroten.

We hebben in het begin gemeentelijke subsidie gekregen, maar het 
leek er eind 2019 even op dat er geen fi nanciële steun meer zou ko-
men. Gelukkig hebben we bij de gemeente duidelijk kunnen maken 
dat er echt vaste, jaarlijkse steun nodig is om zo’n groot project te 
kunnen blijven runnen met vrijwilligers. Het hele gebied omvat zo’n 
11.000 m2 en gemiddeld werken wij ieder wekelijks 20 uur in de tuin. 
In de zomer wordt het echter ook geregeld 60 uur, als we bijvoor-
beeld extra water moeten geven. Die tuin staat voor ons gewoon 
echt op de eerste plaats. 

“De kruidentuin is voor veel mensen een fi jne plek, ook voor onszelf. 
Er is niet het gevoel constant iets te moeten. Het gaat om het bezig 
zijn, het sociale aspect, de positiviteit, de rust en om het herstel en 
behoud van een prachtig stukje oud-Tegelen.” 

Eind 2019 zijn we een stichting geworden, mede om de verbin-
dingen met andere organisaties te versterken. We zijn een erkend 
leerbedrijf en werken onder meer samen met de werkgroep Wijk-
zaken, het Citaverde College, Incluzio, lokale basisscholen, Het Beleg 
van Venlo, Het Velddijk, Het Wildveld, Impuls, WAA en het Leger des 
Heils. Naast het onderhoud van de tuin en het opkweken van plan-
ten, verzorgen we rondleidingen, educatieplannen, sociale begelei-
ding en werkondersteuning. In de tuin worden ook bijeenkomsten 
en picknicks gehouden en er vindt één keer per jaar een open dag 
plaats. Via onze Facebookpagina Stichting Kruidentuin Tegelen com-
municeren we over onze activiteiten en actuele openingstijden, dus 
volg ons gerust of kom eens langs! 

Met name het sociale aspect van de tuin wordt nog wel eens on-
derschat. We hebben al zoveel mensen zien opbloeien. Jongeren die 
niet lekker in hun vel zaten of stage kwamen lopen, hier helemaal 
hun ding vonden en inmiddels een vaste baan hebben gekregen. 
Volwassenen die hier zelfstandig of via een sociale voorziening te-
rechtkwamen en nu helemaal op hun plek zijn tussen het groen en 
de andere vrijwilligers. De tuin heeft op veel mensen een rustge-
vende uitwerking, de energie ervan is echt uniek en we hopen dat er 
nog lang veel mensen van kunnen genieten.

Henk Kruizinga & Paul van der Pol

KRUIDENTUIN OP DE HEIDE,
TEGELEN
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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

ONTMOETINGS-
CENTRUM

DE GLAZENAP
Spechtstraat 58
5932 VK Tegelen

www.glazenap.nl
info@glazenap.nl

StilStil
Het was de voorbije 
16 maanden erg stil 
in onze wijk. Stil uit 
angst om het vaak 
dodelijk virus op te 
lopen en ernstig ziek te 
worden, maar ook stil om 
te treuren na het overlijden 
van vrienden, familie en beken-
den. Het verdriet was vaak intens en 
kwam soms zeer dichtbij. Het virus woe-
kerde ook in onze wijk, in onze straten en in onze 
huizen. Ook over de uitgestelde zorg waren veel mensen zeer verdrietig. Op de intensive care lagen 
begin dit jaar nog ruim 800 doodzieke mensen. Het was een aanslag op lichaam en geest. Ook van 
het wachten op een hartoperatie, een chemokuur of een andere noodzakelijke ingreep raakten, de 
mensen overstuur, angstig en onzeker. We herinneren ons de avondklok, de vele verboden en de on-
telbare waarschuwingen. We kwamen de deur bijna niet meer uit. Vaak uit angst voor onszelf, maar 
vaak ook om anderen te beschermen. Veel van onze wijkbewoners werden geconfronteerd met het 
virus en vochten voor hun leven. Dan schieten woorden tekort en zijn ook alle tranen op.  In ieder 
huisgezin is wel iemand die een familielid, een goede vriend, een bekende of een buurtbewoner 
kent die de strijd tegen het virus niet heeft kunnen winnen.

Voor de familie van Piet Hoeben, de vrijwilligers van de Glazenap en voor de honderden vrienden, 
verenigingsmensen en bekenden zorgde het overlijden van Mariet, de echtgenote van Piet, een 
groot en intens verdriet.

en toen was het stil... oorverdovend stil

... de maand mei was nog geen dag oud

je adem... overstemd ieder ander geluid 

jou verdriet jullie tranen, ons medeleven

een onvoorstelbaar groot gemis

de beelden en de mooie herinneringen vervagen niet

de pijn en het verdriet blijft 

... rust zacht Mariet, lieve vrouw, lieve moeder, lieve oma... lief mens

Het is nu volop zomer en de zon, de vaccins en de hogere temperaturen jagen het virus het land 
uit. De opluchting voel je overal in onze wijk. De mensen zijn klaar met het virus en willen het leven 
weer genieten. De gemeenschap fl eurt voorzichtig weer op. De Glazenap, het hart van onze wijk, 
heeft weer de functie die het hoort te hebben. Een warm welkom voor iedereen. Ruimte voor een 
goed gesprek, even tijd voor een kopje koffi e en een kort praatje. Gewoon zomaar. Ook de vereni-
gingen bieden de honderden wijkbewoners weer de broodnodige verstrooiing. Het zijn de gewone 
dingen die waardevol zijn en blijven. Toch is het zaak om ook nu de regels in acht te nemen. Angst 
is een slechte raadgever, maar voorzichtigheid blijft geboden. Bij veel mensen zit de pijn van het 
verlies nog diep. De mensen die herstellen van de ziekte willen zo graag weer meedoen en genieten. 
Dank aan de medische wereld, de duizenden verpleegkundigen en de vele mantelzorgers die alles in 
het werk hebben gesteld om het lijden te verzachten. Tot op de dag van vandaag gaat het knokken 
door. De zorg is nooit klaar. Geniet en blijf allen gezond.

Henk van Nieuwenborg


