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BOOM GLAZENAPPLEIN

De es (Fraxinus excelsior) is een loofboom uit de olijffamilie (Oleaceae), die van nature in Europa voorkomt.
Het is een snelgroeiende boom. De es is, net als onder meer de wilg, geschikt om te knottenen en heeft bovendien
een groter vermogen om de wonden in te kapselen door middel van cambiumvorming.
De boom is op het Glazenapplein geplaatst in het kader van het Klimaatwijkakkoord, dat met de gemeente is afgesloten.
Doel is schaduw te brengen en om bij zeer hoge temperaturen de hitte op het plein te verminderen.

Baby- en peuter uurtje
Vanaf 4 mei is er een nieuwe activiteit voor
baby’s en kleuters in Ontmoetingscentrum
De Glazenap. Iedere woensdagochtend
van 9 tot 10 uur zijn kinderen (0 t/m 4
jaar), samen met hun ouders/verzorgers,
van harte welkom voor een gezellig en
sociaal uurtje.
Er is diverse speelgoed aanwezig voor de
kinderen om mee te spelen. Wisselende
activiteiten, zoals verven, kleuren en
kleien, worden georganiseerd. En voor
de kinderen is er een bekertje water of
ranja en vers fruit. Iedere week wordt er
afgesloten met gezamenlijk kinderliedjes
zingen.
Reserveren is niet nodig, wel wordt er een
kleine bijdrage van € 1 per keer gevraagd.

LICHTKUNSTWERK WIENERBERGER
Op 4 oktober 2021 heeft er een informatieavond plaatsgevonden over het lichtkunstwerk Wienerberger. De schoorsteen Wienerberger is een
half jaar geleden getransformeerd in een interactief lichtkunstwerk ‘Lichtbaken van Venlo’. Het ontwerp is van Yvonne Rooding en Suzanne
Berkers. Eigenaar van het kunstwerk is BOEi (een non-profitorganisatie gericht op cultureel erfgoed). De spanbanden van de schoorsteen
zijn voorzien van LED licht en kunnen geprogrammeerd worden in kleur en intensiteit. Hierdoor neemt de schoorsteen een nieuwe functie
als communicatietool in. Dat heeft u het afgelopen half jaar zelf kunnen ervaren.
Tijdens de bijeenkomst op 4 oktober jl. is afgesproken om na een half jaar nog een keer te evalueren hoe het lichtkunstwerk door de wijk
wordt ervaren.
Op 9 mei a.s. om 19.30 uur wordt hiervoor een evaluatiemoment georganiseerd
in het huis van de wijk De Glazenap. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn. De kunstenaars zullen een korte toelichting geven over het
functioneren van het lichtkunstwerk het afgelopen jaar.
Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Meldt u zich daarom aan als u van plan bent om te komen door een e-mail
te sturen aan Denise van Meegeren (d.vanmeegeren@venlo.nl).

VROUWEN ONTMOETINGS PUNT (VOP)
Door vrouwen, voor vrouwen.

Iedere donderdag van 9.00 tot 12.00uur is er een vrouwen ontmoetingsmoment voor
vrouwen van volwassen leeftijd en diverse nationaliteiten. Iedereen is welkom!
Een moment waarop vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten
kunnen doen, zoals bijvoorbeeld handwerken, koken, wandelen en met de
Nederlandse taal bezig zijn in de praktijk.
Waar?

Jongerencentrum Picus, Spechtstraat 56, Op de Heide.
Voor iedere vrouw toegankelijk vanwege de lift en trap.
Koffie en thee €1,20

We kijken er naar uit om jou te ontmoeten!
Petra en Samira

NIEUWS VAN HET TEGELS INFORMATIE PUNT (TIP)

Het Tegels Informatie Punt (TIP) is weer meerdere dagen per week geopend.
U kunt met of zonder afspraak binnenlopen en uw vraag stellen aan een vrijwilliger van Tip of een vrijwilliger van het Informatie en Adviespunt Tegelen of aan een professional van Incluzio.
De openingstijden zijn:
Maandag

van 14.00 uur tot 17.00 uur

Dinsdag

van 10.00 uur tot 13.00 uur

Woensdag

van 10.00 uur tot 13.00 uur, dan zijn ook de vrijwilligers van SeniorWeb aanwezig om u te helpen
met vragen over gebruik Internet, tablet etc.

Donderdag van 14.00 uur tot 17.00 uur. In de even weken zijn de leden van het buurtteam om 15.00 uur aanwezig
(wijkagent, gemeente Venlo, buurtcoach, Proteion).
U kunt binnenlopen en uw vraag stellen of bellen met 06 837 82 089 voor het maken van een afspraak.

VERKEERSPLAN:
ÉÉNRICHTINGSVERKEER?
Het betreft vanaf de Kaldenkerkerweg gezien het invoeren van éénrichtingsverkeer
in de Spechtstraat, Brachterweg, Wambachsingel en Heidenendstraat.
Beste omwonenden van deze straten.
Op de bijeenkomsten over de verdeling
van het buurtbudget is een plan van enkele bewoners ingediend. Voor de eventuele uitvoering zijn financiële middelen
beschikbaar. Het plan is om éénrichtingsverkeer in te voeren in deze straten om de
veiligheid en de verkeersdoorstroming te
bevorderen.
De gemeente en de wijk willen niet, zonder inspraak, over gaan tot uitvoering van
dit voorgenomen plan. Daarom word uw
medewerking in deze gevraagd.
In deze editie van onze wijkkrant vinden
de direct betrokken omwonenden een enquêteformulier. Het zou heel fijn zijn als
u uw mening over het ingediende plan
daarop kenbaar maakt en dit formulier
vóór vrijdag 29 april 2022 inlevert in de
brievenbus van De Glazenap.
Dank voor uw medewerking!

WIJKSPREEKUUR
Alle even weken wordt een wijkspreekuur gehouden in Huis van de Wijk De Glazenap op dinsdagmiddag
van 15.00 uur tot 16.00 uur
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.
Deelnemers aan het wijkspreekuur zijn woningcorporatie Antares, Incluzio Sociale Basis, Politie en de gemeente Venlo.

Schoonmaakfeest
Soms kan ik het niet laten om een duik in het verleden te nemen.
Ik werd er toe aangezet toen ik half april hoorde hoe een tapijt
in onze wijk er van langs kreeg met een mattenklopper. Het
tapijt hing over een buis met een opgerolde schommel. De
man had het tapijt vast, de vrouw bestuurde de mattenklopper. Een prachtig schouwspel. Mijn gedachten gingen terug naar het voorjaar van 1961. Het staat nog
steeds op mijn netvlies gebrand. Veel bewoners in
Venlo Zuid keerden ook toen al hun huis binnenstebuiten om de lente
welkom te heten. De
mattenklopper maakte
toentertijd overuren
net als de wasrief. Op
het wasbord stond mijn
moeder haar vrouwtje. Het was
een genot om naar de kijken. Hartstikke schoon verdween de was daarna in de
emmer met spoelwater. Met het ophangen mocht ik soms helpen, maar omdat de lakens aan mijn
kant vaak de grond raakte was het snel gedaan met de pret. De waslijnen hingen even later vol met
wapperende lakens, hemden en wit dames en heren ondergoed. Ik denk dat de wind in onze tuin in
die jaren meer hemden lakens en onderbroeken heeft gedroogd dan de bakker om de hoek broden
heeft gebakken. Ik vergeet nooit meer dat ik op mijn 11e verjaardag nog even een pak Klokwit en
een Pupke Blauw moest halen bij Schuurmans op de Krekelveldstraat. ‘’Dat moet in de was om ze
stralend wit te krijgen’’, vertelde mijn moeder. Blauw wordt wit! Mijn moeder kon toveren! Bijna alle
moeders in onze straat droegen tijdens de grote schoonmaak een hoofddoek, een bonte schort en
vaak een emmer met groene zeep sponzen en borstels.
Onze buren zongen bijna de hele dag liedjes van Conny Froboess, Peter Alexander, de Blue Diamonds, Nana Mouskouri, Freddy Quin en Gerard Wendland. Op het Tanze mit mir in den Morgen
werden de stoeptegels in onze achtertuin een heuse dansvloer. De rokken vlogen van links naar
rechts en voor even voelden Lia, Mie en Riek zich jonge meiden op een feest. Ik maakte de schuur
schoon, trok het onkruid uit de grond en liet de konijnen los in de tuin. Een tijd om nooit te vergeten.
Het feest duurde altijd twee dagen. Een dag beneden, een dag boven. De moeders vielen gewapend
met borstels, bezems en schrobbers hun stulpjes aan. Op de tweede dag moesten de matrassen
naar buiten en moest ik helpen. Het was een klus om de vier tweepersoons matrassen naar buiten
te slepen en schuin tegen de muur te zetten. De mattenklopper in de handen van mijn moeder
verrichtte wonderen. Ook bij dat werk werd uitbundig gezongen. Later die dag ging ik met mijn
moeder een vlaai en Ranja kopen bij Sjang van de Leta. Die avond werd het lekkers soldaat gemaakt
en kreeg ik van mijn broers en zussen zakjes met spitse zoutjes en stokjes zoethout. Van mijn ouders kreeg ik het boek Arendsoog in de knel. Er werd gezongen en natuurlijk mocht ik de spelletjes
kiezen. Ik koos voor jokeren en dammen. Ik mocht een half uur langer opblijven en het duurde een
eeuwigheid alvorens ik in slaap viel.
Nu, in april 2022, beleven we het voorjaar en de schoonmaak totaal anders. Dat was in 2021 en 2020
niet anders. De voorbije jaren hebben veel energie gekost en het huilen staat de mensen nog steeds
nader dan het zingen. De prijzen van talrijke producten zijn bijkans niet meer te betalen. De zorgen
zijn vaak groot. We zien amper nog hoe mooi het buiten is. Horen we de vogels nog? Lachen we nog
spontaan? Heeft u de nieuwe boom voor de deur van De Glazenap al gezien? Hij is er geplaatst en
het kader van het Klimaatakkoord. De boom straalt rust uit. Het medicijn tegen stress, tegen korte
lontjes, maar voor verbinding tussen alle buurtbewoners.
Ik hoop dat met het opknappen van het groen in de wijk, (hulde en dank aan de Groene Brigade
en tal van vrijwilligers) ook de mensen die een steuntje in de rug nodig hebben dat extra zetje ook
zullen krijgen. Ik wilde deze keer gewoon iets vrolijks schrijven, niet over de oorlog, niet over virussen, niet over geldzorgen, niet over benzine- en huurprijzen. Daar wordt u al iedere dag mee lastig
gevallen. Zet hem op en blijf gezond!
Henk van Nieuwenborg
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