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Met een afwachtende blik op hun gezicht stappen ruim 
twintig wijkbewoners op 1 november De Glazenap binnen. 
Daar zullen ze met elkaar gaan overleggen hoe 140.000 euro 
van de gemeente het beste verdeeld kunnen worden. 
In de zaal staat koffi e klaar en op een van de biljarttafels staan 
kleurige blokken waarop staat: ‘Samen bouwen we aan Op 
de Heide’. Groepjes van vijf of zes mensen kijken een beetje 
onwennig naar elkaar, het grote spelbord op hun tafel en de 
fi ches. Dan heet stadsdeelmanager René Janzen iedereen 
welkom en legt uit wat de bedoeling is. “Op het spelbord 
staan elf thema’s zoals Duurzaamheid, Ouderen en Verkeer. 
Je mag drie fi ches leggen op thema’s die je belangrijk vindt. 
Overleg dan met elkaar en beslis samen welke thema’s jullie 
het belangrijkste vinden. Dan kun je eventueel gaan schuiven 
met je fi ches en ook je andere vijf fi ches neerleggen. Elke groep 
verdeelt zo 140.000 euro en aan het eind van de avond kijken 
we hoe dat bedrag door iedereen gezamenlijk is verdeeld.”

Jongeren
Jongerenwerker Murat Karacaer van Incluzio heeft drie 
jongeren meegenomen. Al snel geven zij net zo enthousiast 
hun mening als de andere deelnemers. Aan alle tafels ontstaan 
goede discussies en iedereen probeert zo goed mogelijk op 
te komen voor de belangen van Op de Heide. Er klinkt een 
gezellig geroezemoes.
De begeleiders van Incluzio en het project Buurtbudget 
van de gemeente hoeven niet veel anders te doen dan te 

luisteren naar de gesprekken. Het is mooi om te zien hoe de 
wijkbewoners met elkaar praten en ook naar elkaar luisteren.  
Binnen een uur zijn alle fi ches verdeeld. 
Tijd voor een drankje. Ondertussen berekent het team van 
Buurtbudget hoeveel geld naar de verschillende thema’s 
gaan. Daarna wordt bekendgemaakt hoeveel geld besteed 
kan worden aan welk thema. 
Verkeer en Groen scoren met ieder bijna 30.000 euro het 
hoogst. Goede tweede is Aantrekkelijke omgeving met 26.250 
euro. De drie jongeren mogen tevreden zijn met bijna 14.000 
euro voor Jeugd en jongeren, terwijl er ruim 15.000 euro 
beschikbaar komt voor Voorzieningen. 
De aanwezige wijkbewoners vinden Kunst en Cultuur ook een 
belangrijk onderwerp, want daar willen ze een dikke 7000 
euro aan besteden. Sport en Bewegen en Duurzaamheid 
krijgen ieder 6500 euro en Omgaan met elkaar bijna 4400 
euro. Ouderen, Leren en Werken krijgen - verrassend genoeg 
- niks.

Ideeën  
Nu bekend is hoeveel geld beschikbaar is voor de verschillende 
thema’s, kan iedereen die een goed idee heeft voor Op de 
Heide dat tot 15 januari indienen. Stuur daarvoor een mailtje 
naar buurtbudgetopdeheide.nl.
Is mailen lastig? Klop dan even aan bij de mensen van Incluzio. 
Buurtcoach Herman van den Eertwegh en jongerenwerker 
Murat Karacaer helpen graag een handje!  

VERKEER EN GROEN GROTE ‘WINNAARS’ 
VAN BUURTBUDGET

Ruim twintig wijkbewoners hebben de maand november leuk laten beginnen in Op de Heide. Door hun inbreng zal het 
komend jaar ruim 56.000 euro beschikbaar zijn voor aanpak van het groen en het aantrekkelijker maken van de wijk. 
Ook kan bijna 30.000 euro besteed gaan worden aan verkeersmaatregelen.

J a a r g a n g  8   ■   n r . 5   ■   d e c e m b e r  2 0 2 1

Uitnodiging
Alle wijkbewoners, ook zij die op 1 november niet aanwezig waren, worden uitgenodigd 

om op maandagavond 7 februari 2022 naar De Glazenap te komen vanaf 19 uur. 
Dan wordt gekozen welke projecten de wijkbewoners uitgevoerd willen hebben.                 

Zorg dat je er bij bent.

Voor meer informatie zie ook de fl yer die bij deze nieuwsbrief is gevoegd 



AANPASSINGEN BIJ UW WIJKBUS PER 1 JANUARI 2022
Uw Wijkbus is ruim 5 jaar actief in onze regio.
In die 5 jaren hebben wij één keer ons tarief aangepast,
maar door de steeds verder stijgende kosten voor de brandstof en onderhoud,
zijn wij genoodzaakt om vanaf 1 januari 2022 onze tarieven te verhogen.

Één enkele rit binnen ons rijgebied, Belfeld, Steyl, Tegelen, Op de Heide, Venlo-Zuid, Centrum Venlo, Boekend, 
kost vanaf dat moment € 2,00 of 2 strippen per persoon, per rit en een rit die verder gaat dan ons rijgebied, 
kost vanaf dat moment € 3,00 of 3 strippen per persoon.

Hiervoor gaan we ook onze strippenkaarten aanpassen naar 22 strippen en heeft u nog steeds twee strippen gratis.
Pinnen heeft onze sterke voorkeur, voor de veiligheid van onze vrijwilligers en van onze passagiers. 
Het is immers niet veilig meer om met veel geld de hele dag rond te rijden.

Wilt u meer informatie over Uw Wijkbus, kijk dan op onze website uwwijkbus.nl
en voor het reserveren van een rit belt u met ons telefoonnummer 06 15 24 62 17.

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur - 12.00 uur en van 18.00 uur - 20.00 uur.

overleden 25 oktober 2021

Ruim 10 jaar vrijwilliger
In Huis van de Wijk De Glazenap.

Nooit meer achter de bar
in De Glazenap.
Nooit meer jouw harde stem
boven alles uit.
Nooit meer samen kaarten.
Nooit meer samen een biertje.
Nooit meer de nieuwsbrief bezorgen.
Dré, bedankt voor alles wat je
voor onze wijk hebt gedaan.
Je blijft in onze gedachten

In memoriamIn memoriam
Dré MadziaDré Madzia



Sporten op een laagdrempelige manier? Dan is Wandelvoetbal iets 
voor u.
Het draait hierbij om beweging en vooral om de gezelligheid. Ieder-
een kan meedoen. We zijn in september begonnen maar kunnen nog 
meer deelnemers gebruiken.

Chris: “Bij wandelvoetbal gaan we dus NIET rennen maar wandelend 
voetballen. Er is geen fysiek contact. Met mijn slechte knieën kan ik 
met wandelvoetbal toch nog mijn favoriete sport beoefenen”.
We doen dit ELKE DINSDAGMORGEN om 11.00 uur op het Cruyf Court 
langs de Gulickhal

WANDELVOETBAL

Na afl oop van het wandelvoetbal rond 12.00 uur staat er in de Haan-
dert in het Huis van de Wijk een kopje soep klaar. Even nakletsen.
Ger: “Ik had niet gedacht dat ik nog tegen een balletje kon trappen. 
Jaren gevoetbald maar de snelheid was weg en mijn benen wilde niet 
meer. Met dit wandelvoetbal kan ik mijn sport toch weer uitoefenen 
en ’t is hartstikke gezellig”.

U hoeft zich niet aan te melden, 
mag wel via hvdeertwegh@incluzio.nl
of als u nog vragen heeft 06-82300417

We zien u graag
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Gezond verstandGezond verstand
Het woord bizar knettert 
nog dagelijks door tot 
mijn brein. Je hoort het 
niet alleen tientallen 
keren op radio en tv, 
maar ook op bijna alle 
radiostations. Je moet 
wel onder een steen 
leven om het virus-
nieuws aan je voorbij 
te laten gaan. Er zijn 
mensen die het nieuws 
niet meer willen horen. 
Ze raken er depressief en 
gefrustreerd van. De mensen 
zijn weer stiller. Alleen op radio 
en televisie wordt nog gezongen. 
De onzekerheid is in hun de ogen te 
lezen. Het verdriet is vaak groot. Velen 
hebben het voorbije jaar afscheid van hun ge-
liefden moeten nemen. Het virus is om knettergek 
van te worden. Toch zijn er lichtpuntjes!

Ik tik dit stukje in op woensdag 10 november om 08.00 uur in de vroege ochtend. Het is grijs buiten 
en het rode streepje tikt net de 2 graden aan. Over enkele uren begint de boomfeestdag op de Paar-
denplak. Kinderen van de basisschool, enkele genodigden en wijkbewoners komen er bij elkaar om 
een fraaie kersenboom te planten. Natuurlijk allemaal op gepaste afstand. Straks mogen de kinderen 
plukken. Toch nog een feestelijk vooruitzicht. De wethouder gaat in op het belang van de natuur en 
natuurbehoud en praat ook enthousiast over het klimaat van straks. De kinderen klappen en even 
later trekt iedereen tevreden de wijk en de school weer in. Een leuk echt feestje is het natuurlijk niet. 
Het virus is niet welkom, maar is het toch niet stiekem van de partij op de nu kille speelplak? Heel 
even niet aan gedacht. 

Ik baalde net als u als een stekker toen we tijdens de persconferentie van vrijdag 12 november hoorde 
dat we weer vol in de remmen moeten. Er werd al dagen gesproken over code rood en wat dat be-
tekent weten we nu wel. Het kost de nodige moeite, maar we moeten in een goede afl oop blijven 
geloven. Gezond verstand gebruiken horen we bijna dagelijks. Ja, wat is dat dan? Ik heb nog steeds 
vertrouwen in de medische wereld en als ik het advies krijg om me aan de maatregelen te houden, 
dan doe ik dat. Het gaat best wel eens mis. Ook laksheid is mij niet vreemd. Als ik van mijn arts een 
prik, een tablet of goede raad krijg aangeboden, denk ik er geen seconde over na. Slikken, prikken en 
luisteren! Morgen of overmorgen de boosterprik vind ik ook prima. Gezond verstand houdt ons op de 
been. Over het beleid mag je natuurlijk van mening verschillen. Het helpt echter helemaal niets wan-
neer er allerlei indianenverhalen de wereld in worden geknald. We hebben geen keuze. We houden 
ons aan de regels en voor de rest moeten we blijven hopen. Daar kan niet iedereen zich in vinden, 
heb ik de afgelopen tijd gezien en gehoord. De zorg moet ook nu weer worden afgeschaald en dat 
kost ook veel mensenlevens. Ik heb mensen gehoord die in april zouden worden geopereerd en nu 
thuis geen kant meer op kunnen. Er is geen plek! U wordt gebeld als er plek is! Het is nog steeds niet 
anders. De verpleegkundigen werken zich allemaal weer een slag in de rondte! Het applaus is er nog 
wel, maar minder hoorbaar!

Hoe het er nu, begin december en straks met de feestdagen voor staat is niet te voorspellen. Wellicht 
mogen we dan weer meer. Ik moest dit stukje op zaterdag 13 november inleveren. Dat is gelukt. Ik 
hoop van ganser harte dat we de afgelopen weken goed zijn doorgekomen en dat u allen straks ge-
zond weer naar een beetje normaal kunt terugkeren. Gebruik uw gezond verstand, wees braaf, blijf 
gezond en zet hem op. Fijne feestdagen en een gezond 2022!  

Henk van Nieuwenborg


