
NIEUWSBRIEF
HUIS VAN DE WIJK DE GLAZENAP      

Al lentekriebels en zin om te tuinieren?             
In maart is de jaarlijkse potgrondactie van harmonie Sempre 
Avanti.  
De leden van harmonie Sempre Avanti bezorgen de zakken 
potgrond graag bij u thuis.

KLIMAATAKKOORD WIJK OP DE HEIDE: 
POTGRONDACTIE

J a a r g a n g  9   ■   n r . 1   ■   f e b r u a r i  2 0 2 2

De potgrond (RHP keurmerk) wordt aangeboden in zakken van 
40 liter. De prijs bedraagt € 5,00 per zak. De opbrengst van de 
verkoopactie komt ten goede aan de jeugd-muziekopleiding 
van de harmonie.

Vul voor 18 maart het bestelformulier in. De potgrond wordt 
dan op zaterdag 19 maart of 26 maart bij u thuis bezorgd. 
Gratis bezorging in Tegelen en Steyl!
Bestellen kan via: http://www.sempre-avanti.nl/potgrond2022

Haalt u liever zelf de potgrond op? Dit kan zonder bestelling 
op zaterdag 19 maart tussen 9.00 en 12.00 uur in onze drive-in 
bij Bart Faassen Hoveniers aan de Vijverlaan in Tegelen. 
Let op! OP = OP!
Bij een bestelling van potgrond bij Sempre Avanti ontvangt u 
namens de werkgroep Wijkzaken een zak compost helemaal 
gratis.

KALENDER HUIS VAN DE WIJK
■ Woensdag 16-3 : verkiezingen gemeenteraad (7.30-21.00 uur)
■ Maandag 21-3 : CNV invullen belastingaangifte (14.30 uur)
■ Zaterdag 10-9 : festival Hof van Eden bij Emmaus, Ulingsheide 3 (10.00 - 18.00 uur) Zaterdag 10-9 : festival Hof van Eden bij Emmaus, Ulingsheide 3 (10.00 - 18.00 uur)



Op woensdag 10 november 2021 werden in de wijk 2 nieuwe bomen geplant in aanwezigheid van 
de werkgroep Wijkzaken, wethouder Sjors Peeters en de kinderen van basisschool de Toermalijn.      
Deze 2 bomen zijn de voorloper van meerdere bomen die vóór Nationale Boomfeestdag op 16 maart 
2022 in de wijk worden geplant. Een van deze bomen werd geplant in de nabijheid van de woning 
van Fenno Zwik, die al meer dan 25 jaar de groenvoorziening rond de Slenk in onze wijk  uitstekend 
verzorgd. In eerste instantie samen met Harrie van der Velden en na diens overlijden samen met Piet 
van Rijsewijk, Albert Roemerman en Jan Smeets. 
De 2e (kersen)boom werd geplant op de Paerdeplak (zie foto’s).

Het aantal ouderen, dat thuis wil blijven wonen, groeit sterk in Tege-
len, Steyl en Belfeld. Vandaar dat we nu een beroep doen op die men-
sen die graag wat voor een ander zouden willen betekenen en hulp 
kunnen bieden bij de uitvoering van kleine klusjes in en om het huis 
maar vooral bij het onderhouden van kleine tuintjes. 

De klussendienst van de Algemene Hulpdienst Tegelen Steyl Belfeld 
(AHD) zit dringend verlegen om mensen met groene vingers!!
Heb je een paar uurtjes per week tijd, ben je sociaal voelend en bereid 
kleine werkzaamheden etc. uit te voeren, neem dan contact met ons 
op. Ook voor het voeren van luistergesprekken en hulp en begeleiding 
bij vervoersvragen kunnen we nog vrijwilligers gebruiken.    

Meer informatie, nieuwsgierig of 
een gesprek: neem gerust con-
tact op!

Website 
www.ahdtegelensteylbelfeld.nl 
Secretariaat: 077 373 34 27.

Mail: 
info@AHDTegelenSteylBelfeld.

Dat onze Algemene Hulpdienst 
bestaansrecht heeft, lijdt geen 
twijfel: Vorig jaar hebben we met 
35 vrijwilligers ruim 720 Noaber-
hulp vragen in Tegelen, Steyl en 
Belfeld kunnen uitvoeren.

NOABERHULP (AHD) 
VRAAGT OM HULP

VRIJWILLIGERS FENNO EN HARRIE
IN HET ZONNETJE GEZET!



Picus    na school 

   Jongerencentrum

Dag Activiteit Tijdstip Voor wie Locatie KostenMaandag     Kids & Cooking
(koken of bakken)

16:00 – 18:00 groep 7 en 8
(basisschool)

               
Picus

  
Gratis

Maandag Avond inloop 19:00 – 21.00
                              

vanaf eerste klas 
(middelbare school)

         
Picus

  
Gratis

Dinsdag Fit & Fun
(sport activiteit) 16:30 – 17:30         

10—12 jaar Sportzaal 
naast Picus

Gratis  
Woensdag

        
Tienerinloop 14:00 – 16:00 groep 7 en 8

(basisschool)
   

   Picus
   

Gratis
  

Woensdag   Pannakooi
(buiten speelplaats)

16:00 – 17:00 groep 7 en 8
(basisschool)    Picus

   
GratisWoensdag Huiswerk

begeleiding
16:00 – 18:00 groep 8 , 

1e jaar , 2e jaar
Picus Gratis

Donderdag VVV-Venlo Futsal
(voetbal training)

16:30 – 17:45         
10—17 jaar Gymzaal 

naast Picus
Gratis

Vrijdag Zaalvoetbal 17:00 – 18:00
        

13—17 jaar Sporthal 
Gulick

Gratis
Vrijdag

       

Avond inloop 19:00 – 22:00
        

vanaf eerste klas 
(middelbare school)

         
Picus

   
Gratis

Zelf iets leuks organiseren??? Kom dan langs bij Picus!

    Jongerenwerker_murat

Picus jongerencentrum of Jongerenwerker Murat

Activiteitenprogramma vanaf januari 2022

     Locatie:

Spechtstraat 56

     Tegelen

Murat Karacaer: 06 – 821 391 50     

Met medewerking van...

Individueel Jongerencoach
Hulp bij o.a. :wonen, werken, scholing,schulden, verslaving?

17 t/m 27 jaar | gratis
Jolijne Hofman Leenenjhofman@incluzio.nl06-831 268 15

Wij houden ons aan de RIVM richtlijnen. Dit wil zeggen dat we bij binnenkomst altijd onze handen wassen.
Let op: ben jij of iemand binnen je gezin ziek of verkouden? Blijf dan thuis!



COLOFON
Deze

nieuwsbrief is
een uitgave van

Huis van de Wijk
De Glazenap

REDACTIE
Har Bloemers

Piet Hoeben

 DRUK EN LAYOUT
Drukkerij de Boskamp

Tegelen

OPLAGE
2400 stuks

VOLGENDE
NIEUWSBRIEF

april 20212

AANLEVEREN KOPIJ
uiterlijk 15 maart 2022

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

KlaarKlaar
Het is vandaag woensdag 26 januari 
en buiten is het kil en grijs. De zon 
heeft zich alweer afgemeld en een 
fl inke bries maakt dat de warmte 
ook vandaag weer van de mensen 
moet komen. Het is 17 graadjes 
in de woonkamer. Heerlijk om te 
werken, maar iets te fris om stil 
te zitten.   
De kachel hoger zetten is nu 
even geen optie, want het gas is 
al bijna niet meer te betalen. In 
de kou blijven zitten is ook geen 
optie dus schakel ik tegen de avond 
toch maar een paar graadjes bij. 
Een nieuw jaar, een nieuwe regering, 
een nieuw virus en een almaar dunner
wordende portemonnee, zorgen ervoor 
dat het humeur van velen een diepte-
punt heeft bereikt. De mondkapjes gaven het 
laatste zetje. 

Gelukkig kondigde onze regering gisteren nieuwe en grote 
versoepelingen aan. Ik werd er een beetje blij van. De kroegen mo-
gen tot 22.00 uur open en ook de culturele sector blijft deze keer niet achter. 
We mogen weer naar het voetballen, de fi lm en het concert en ook sporten buiten de duur 
is weer toegestaan. Leve de vrijheid zullen veel mensen denken. Toch blijft voorzichtigheid geboden. 
Juist nu is het belangrijk om achter de maatregelen te blijven staan. We hebben er ons twee jaar lang 
perfect aan gehouden en kunnen en mogen die nu niet loslaten. Iedereen is er klaar mee.  
Geniet van alles wat mag, maar houd het koppie er bij! Zoek de randjes van wat mag niet op!   
Gebruik uw gezonde verstand! Daarom is het belangrijk dat we nu geen gekke dingen doen! 
Het virus huppelt nog steeds in volle vaart en ziekmakend door het land en dat betekent dat veel 
mensen nog steeds erg ziek kunnen worden en in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. 

Ik heb me voorgenomen om na vandaag geen letter meer over het virus en de ellende die het heeft 
veroorzaakt en nog gaat veroorzaken te schrijven. Ik ben er klaar mee. Helemaal klaar mee! 
De futloosheid, de moedeloosheid heeft diepe sporen nagelaten. Tel daarbij op de eenzaamheid die 
zowel ouderen als jongeren hard heeft geraakt en het drama is compleet. We hebben nu alleen nog 
maar een booster nodig die er voor zorgt dat het plezier, de knuffels de schaterlach en het samen 
leuke dingen doen weer snel deel uitmaakt van ons dagelijks leven. 

Ik zie, net als u, weer licht aan het einde van de tunnel. Achter de schermen zijn tal van vrijwilligers al 
maanden in de weer om het buurtbudget te laten slagen. Tal van plannen van de bewoners en werk-
groepen zijn door de gemeente bekeken en getoetst op haalbaarheid. In onze wijk gaat het nodige 
veranderen en daar wordt dagelijks keihard aan gewerkt. Het buurtbudget zal zeker prima worden 
besteed. Ook de vele vrijwilligers in de Glazenap zijn blij dat de wijkbewoners nu weer aanschuiven 
om een kaartje te leggen, te biljarten, te schaken, te schilderen, te knutselen of zomaar voor een 
kopje lekkere koffi e en niet te vergeten om weer gezellig te kletsen over ditjes en datjes. 

Het ontmoetingscentrum is iedere dag vanaf 13.00 uur open en heet iedereen van harte welkom.      
Of het voor langere duur is moeten we nog afwachten. We zullen er samen voor moeten gaan! 

Let een beetje op elkaar. U verdient het allemaal zo!

Henk van Nieuwenborg


