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Sporten op een laagdrempelige manier? Misschien is Wandel-
voetbal iets voor u. Beweging en gezelligheid, daar draait het 
om bij het Wandelvoetbal van VVV-Venlo. Iedereen kan mee-
doen! Bent u op zoek naar een laagdrempelige en gezellige 
activiteit? Kom dan naar de try-out van het Wandelvoetbal! 
Deze sport is uitermate geschikt voor 50, 60 én 70-plussers 
die graag willen bewegen, op een manier die goed bij ze past. 

Kom dinsdag 21 september 2021 om 11.00 uur naar het Cruyff 
Court (langs de Gulick sporthal). 

Na afl oop van het wandelvoetbal staat er in de Haandert in 
het Huis van de Wijk een kopje soep voor u klaar. 
Het is handig als u zich even aanmeldt via 
hvdeertwegh@incluzio.nl of 06-82300417

VVV-VENLO WANDELVOETBAL

De werkzaamheden aan de Kaldenkerkerweg liggen goed op 
schema. In de week voorafgaand aan de bouwvak vakantie 
wordt de tweede fase, het gedeelte vanaf bandencentrum 
Kicken tot voorbij de Trappistenweg voorzien van asfalt. 

Tijdens de bouwvak vakantie vanaf 6 augustus wordt er 3 we-
ken niet gewerkt. De medewerkers van BLM Wegenbouw ge-

nieten dan van een welverdienden vakantie. Na de bouwvak 
vakantie vanaf 31 augustus starten de werkzaamheden aan 
fase 3. 
Tijdens fase 3 wordt er gewerkt vanaf de Trappistenweg tot 
aan het tankstation. Het eerste gedeelte Kaldenkerkerweg 
tot en met de Trappistenweg is dan weer bereikbaar vanuit 
Tegelen.

VOORTGANG WEGWERKZAAMHEDEN KALDENKERKERWEG



FAMILY GOALS

PLUS Verbeeten staat al 100 jaar midden in de maatschappij en levert 
graag een positieve bijdrage aan de samenleving. Niet voor niets is 
PLUS voor de zevende keer op rij uitgeroepen tot de Meest Verant-
woorde Supermarkt. Wij vinden het dan ook belangrijk de lokale 
gemeenschap te ondersteunen. 
Na een jaar vol maatregelen en beperkingen organiseert PLUS 
Verbeeten dit najaar een sympathieke spaaractie waarmee we het 
lokale verenigingsleven een steuntje in de rug willen geven. Clubs en 
verenigingen kunnen zich hiervoor aanmelden bij PLUS Verbeeten. 

Van zondag 5 september tot en met zaterdag 13 november 2021 
kunnen klanten van PLUS Verbeeten sponsorpunten sparen voor 
geselecteerde clubs en verenigingen in hun buurt.  
Hoe meer sponsorpunten een club of vereniging verzamelt, hoe meer 
euro’s hun club of vereniging ontvangt. 
De deelnemende clubs en verenigingen mogen het bedrag dat door 
klanten bij elkaar gespaard is, naar eigen inzicht besteden. 
Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van materialen, onderhoud van 
het clubhuis of een activiteit voor de leden.

STEUN JE FAVORIETE CLUB
OF VERENIGING



HELP EEN BUURTGENOOT!

WIJKSPREEKUUR
Vanaf dinsdag 7 september houden onderstaande partners van 
15.00 uur tot 16.00 uur in de even weken een wijkspreekuur in 
Huis van de Wijk De Glazenap.
U kunt er terecht voor vragen, informatie, klachten, wensen en 
initiatieven voor uw wijk waarbij u hulp kunt gebruiken. U kunt 
ons ter plekke aanspreken.

Woningcorporatie Antares, Incluzio Sociale Basis, 
Politie en de gemeente Venlo

We zitten met z’n allen in een moeilijke tijd. Een tijd waarin we veel 
thuis zijn en eenzaamheid steeds meer voor komt. Hier kunnen we 
met z’n allen iets aan doen! Incluzio Sociale Basis, de welzijnsorgani-
satie van de gemeente Venlo, is constant op zoek naar bewoners die 
vrijwilligerswerk willen doen of bewoners die in contact willen komen 
met andere buurtbewoners. 
Een kopje koffi e, een wandeling, een 
praatje of iets anders. Er is van alles 
mogelijk en alles in onderling overleg. 

Kijk voor meer informatie op 
https://www.venlovrijwilligerswerk.nl/ 
of neem contact op met de 
seniorencoach van het buurtteam 
Tegelen/Steyl/Belfeld, 
Robin Achten, via rachten@incluzio.nl. 

Heb je een ander leuk idee voor 
de buurt? Dan horen we 
het natuurlijk ook heel graag!

BUITENGEWOON 
OPSPORINGSAMBTENAAR 
(BOA)  
Voor In een deel van Tegelen en Belfeld, waaronder de wijk op de Heide, 
is een nieuwe BOA aangesteld. De naam van de BOA is Job Driessen.

Op 2 juli 2021 heeft de BOA een rondgang gemaakt door de wijk. 
Helaas heeft hij ook handelend moeten optreden.

Afgesproken is 3 maandelijks een rondgang door de wijk te lopen.
U kunt in contact komen met de BOA via de mail Jo.driessen@venlo.nl

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
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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

PoppenkastPoppenkast
Het gedoe op, rond en met 
het virus zal nog wel even 
duren, maar opgeven doen 
we natuurlijk niet. Zeker 
niet nadat we ons anderhalf 
jaar lang voorbeeldig aan de 
regels hebben gehouden. 
Ik weet het natuurlijk niet van 
iedereen, maar ik denk en hoop 
dat u het met me eens bent. Ik 
voel u ja-knikken en dat voelt goed. 
We gaan dus door tot aan het gaatje, al 
duurt het tot de herfst…..toch? De beloning 
zal straks prima smaken. Het is wel zwaar balen en 
u mag best wel een beetje medelijden met uzelf hebben nu 
het langer duurt. Daar is nu even niets mis mee! Het enige dat we moeten doen is wachten op 
groen licht om weer een ‘normaal’ leven te kunnen leiden. We wachten niet meer op het vaccin, 
maar het vaccin is nog steeds op zoek naar bovenarmen. De meesten zijn reeds twee keer geprikt en 
dus zijn de vooruitzichten zeer goed. Mijn arts heeft me laten weten dat ik gerust tegen alle dingen 
in huis mag praten. Zingen mocht ook. Ik moet hem wel meteen bellen als ik uit welke hoek dan ook 
antwoord krijg. Ik blijf dus verhaaltjes tikken en heel af en toe een piepklein gedichtje. 

De Kamerleden en het kabinet weten het vaak ook niet meer. De besmettingen liepen begin juli 
weer fi ks op en plots zat iedereen weer in zak en as. Een paar kleinere partijen balden nog wel hun 
vuisten, maar gingen knarsetandend ten onder. De Jonge en Rutte, gesteund door een meerderheid 
van de kamer, draaiden de versoepelingen weer terug. Dat heet democratie! Ik had eerlijk gezegd 
niet anders verwacht want het was al weer bewust gelekt. Het supersnel ‘’Dansen met Jansen’’ was 
een miskleun van de bovenste plank, maar werd glashard tegen gesproken. Het was zelfs al gelekt 
voor de persconferentie. Dan kunnen ze de antwoorden op de te verwachte vragen even oefenen 
om ze in het debat fl itsend en met de juiste intonatie de zaal in slingeren. Fractiediscipline heet dat! 
Om gek van te worden. In het rollenspel zijn politici bijna allemaal geweldig. Omdat ook nu, bijna 
alles bewust werd gelekt, keken we ook deze keer weer naar een totaal overbodige poppenkast 

Bij het woord poppenkast denk ik nog wel eens met weemoed terug aan de vijftiger jaren. Ik 
moet een jaar of zes zijn geweest toen ik met mijn vriendjes Theo Halder, Flip Gommans en Haike 
Hoeimakers, in korte broek en met vuile knieën en handen naar de Langstraat in Venlo-Zuid liepen 
voor een poppenkastvoorstelling van Jan Klaassen en Katrijn. Johny was die woensdag jarig. Na 
het zingen kreeg hij van ons samen een zakje knikkers en van ieder apart een zakje zoute poeder. 
De zoute poeder lustte hij niet. Dat wisten wij! Ik herinner het mij nog als de dag van vandaag. 
We kregen een kopje Ranja, een Bazooka Joe kauwgum en een zakje spitse zoutjes. De vader van 
John speelde de dood van Pierlala en dat krassende stemgeluid vergeet ik nooit meer. Zijn moeder 
speelde Katrijn en Jan Klaassen. De verhaaltjes waren steeds anders, maar het gekrijs van Pierlala 
bleef ons de hele terugweg bezighouden. Het was superleuk herinner ik mij. Op weg naar huis 
kwamen we langs het Jodenkerkhof en probeerden we de stem van Pierlala na te doen. Achter de 
muur van het kerkhof bleef het doodstil. We klommen op de muur. Er was niemand te zien. 
Ze hebben daar geen poppenkast wist Flip en dan was dat zo. Flip was de slimste van ons groepje. 
Hij kon al van honderd terugtellen. Flip kon ook de grootste kauwgumbel blazen, maar voetballen 
en met losse handen fi etsen was echt niets voor Flip. Dan was Theo de kampioen. In stoeprandje 
gooien was ik toen de beste.

Van even terug in de tijd duiken knap je op! Probeer het maar eens. Even op andere gedachten 
komen, even geen Corona, even geen verplichtingen, maar gewoon heerlijk op de bank. De ogen 
sluiten en de beelden van je kindertijd naar binnen laten stromen. Let maar eens op hoe vaak je dan 
een glimlach op je gezicht krijgt. Dat hoef je niet te zien. Dat voel je. Geluksgevoel heet dat.

Fijne vakantie en blijf gezond!

Henk van Nieuwenborg


