
NIEUWSBRIEF
HUIS VAN DE WIJK DE GLAZENAP   

Op zaterdag 23 april 2022 werd in het bijzijn van een 60-tal wijkbewoners door Teddo Peulen en kunstenaar Henri Siegers een 
kunstwerk onthuld aan het Haammakerspad. De volledig opgeknapte groenvoorziening was een initiatief van vele actieve 
wijkbewoners. Een heel mooi staaltje van burgerinitiatief.

ONTHULLING KUNSTWERK
HAAMMAKERSPAD

J a a r g a n g  9  ■  n r . 4  ■  j u n i  2 0 2 2



Zondag 3 juli kunt u genieten van live muziek in Huis van de Wijk 
De Glazenap. Ton Wetjens zal 3x een half uur muziek maken op zijn
gitaar. 
Zijn repertoire bestaat voornamelijk uit muziek vanaf de 60-tiger
jaren. Denk hierbij aan Neil Young, The Beatles, Crowded House, John 
Denver, BeeGees, etc. Hij zingt en begeleid zichzelf op een akoestische 
gitaar. De optredens vinden plaats om 14.30, 16.00 en 17.30 uur. 
Entree gratis.

Op dinsdag 12 juli, in de Harmoniezaal in Tegelen. Op een informele
manier laten organisaties zoals Incluzio Sociale Basis, Proteion, 
De Zorggroep, Tegels Informatie Punt en de KBO dan zien wat ze voor 
je kunnen betekenen.  

Er zijn op 12 juli twee bijeenkomsten, om 14.30 uur en om 19.30 uur. 
Wij ontvangen jou, je familie en je mantelzorger graag met een kopje

koffi e. Na afl oop kun je met een drankje in de hand je specifi eke
vragen stellen aan de deelnemende organisaties om de puzzel stuk-
jes in elkaar te laten vallen of een afspraak voor een vervolggesprek
te maken. 

Tot ziens op dinsdag 12 juli, 
je hoeft je niet vooraf aan te melden.

GEZONDHEID: “DURF TE VRAGEN!”

Enquête eenrichtingsverkeer
(Spechtstraat, Brachterweg, Wambachsingel en Heidenendstraat)

De uitslag van de enquête gehouden in mei 2022, is wat betreft het 
aantal ingeleverde formulieren teleurstellend te noemen.
Uitgedeelde enquêtes 450 stuks
Retour enquêtes 88 stuks
Vóór eenrichtingsverkeer 27 stuks
Tegen eenrichtingsverkeer 61 stuks
Het idee heeft onvoldoende draagvlak en kan dus niet uitgevoerd 
worden.
De bewoners aan de genoemde straten vinden in de nieuwsbrief een 
aparte bijlage met alle op- en aanmerkingen die zijn gemaakt.

GLUREN BIJ
DE BUREN!

https://youtu.be/
LoB1N33dUbM

Sinds september 2019 is ANWB AutoMaatje actief in de 
gemeente Venlo en steeds meer inwoners weten de weg 
te vinden om een rit aan te vragen.

Zo hebben inwoners al gebruik gemaakt van het 
AutoMaatje om naar een voorstelling van de toneel 
vereniging gebracht te worden, of om te gaan shoppen, 
of om naar de biljartvereniging te kunnen gaan en 
zelfs om weer zelfstandig boodschappen te gaan doen. 
Kortom een diversiteit aan ritten.

Door de toenemende vraag naar ritten, willen wij graag 
het aantal chauffeurs uitbreiden. Als u beschikt over een 
eigen auto en een beetje vrije tijd, dan zijn wij op zoek 
naar u. U kunt zelf aangeven wanneer u beschikbaar 
bent en u ontvangt een vergoeding voor de gereden 
kilometers.
U maakt het verschil voor inwoners die anders aan huis 
gekluisterd zitten.

Wilt u graag meer informatie, stuur dan een mail naar: 
anwbautomaatjevenlo@gmail.com
of bel met 06 372 99 419 of 06 363 34 118 en Jan Jaspers en 
Ruud Plum, coördinatoren,  nodigen u uit voor een kopje 
koffi e.

ANWB AutoMaatje Venlo 
zoekt nieuwe chauffeurs!
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Lente 2022 – De tiende editie van Onze Buurt kent een grotere 
prijzenpot dan ooit: er zit voor €100.000,- aan cheques in de pot. 
Limburgers die geld nodig hebben voor een waardevol project, 
kunnen aankloppen bij Onze Buurt. Een jury van 7 deskundigen kiest 
de beste projecten en verdeelt het prijzengeld. 

Volgens de fi nalisten van vorige edities is de Onze Buurt-prijs méér 
dan alleen een royale cheque: de groepen ervaren de nominatie ook 
als een opsteker voor de initiatiefnemers en vrijwilligers. Ze voelen 
zich gezien en gewaardeerd. Bovendien zorgt alle (media-)aandacht 
rondom de prijs er voor dat andere geldschieters makkelijker over de 
brug komen en de groep vrijwilligers groeit.

Onze Buurt is een initiatief van de woningcorporaties verenigd in 
Ons Limburg. De prijzenactie wordt gesteund door Oranje Fonds en 
Provincie Limburg. Elk jaar deelt de jury geldprijzen uit aan de beste 
Limburgse projecten. Onze Buurt stimuleert daarmee dat mensen en 
organisaties zelf aan de slag gaan om hun omgeving fraaier, gezelliger 
en socialer maken. Inschrijven kan met een gloednieuw plan, maar de 
volgende fase van een bestaand project maakt net zoveel kans. 
Boven op de cheques, deelt de jury het “Onze Buurt Zetje” uit. Het 
Zetje helpt organisaties om een projectplan te schrijven, vrijwilligers 
te motiveren, een administratie op te zetten, vergunningen te regelen 
of iets anders praktisch. 

JUBILEUM EDITIE ONZE BUURT:
EEN TON AAN PRIJZEN VOOR BUURTPROJECTEN

Jongeren van DB4ALL tijdens hun Ramadanproject. De maaltijden zijn klaargemaakt in de nieuwe keuken die de groep won bij Onze Buurt 2021.

De details over deelname staan op de site: www.onzebuurt.eu. 

Inschrijven voor Onze Buurt 2022 kan tot en met 20 juli 2022. 
In augustus worden de maximaal 8 fi nalisten bekend gemaakt in
oktober worden de prijzen uitgereikt. 

Vriendelijke groet, Karin Hillebrand – projectleider Onze Buurt
06-55306304.



Mijn naam is Nadya Abou Salman, 
37 jaar en moeder van 2 sportieve 
jongens. Ik woon in Blerick en 
werk bij de gemeente Venlo als 
sportconsulent. In mijn functie als 
buurtsportcoach help ik inwoners 
om sportief en gezond te blijven. 
Sport is mijn taal en mijn passie is 
mensen helpen. 

Door sport kunnen we mensen 
van alle culturen samenbrengen. 
Dat is wat ik graag doe, ieder-
een in de samenleving bij elkaar 
brengen en verbinden, ongeacht 
geloof, afkomst en/of seksuele 
geaardheid. 
Wij steunen alle initiatieven van 
mensen in de buurt. Als je een 
sportactiviteit wilt organiseren of 
wil je zelf sporten neem dan gerust 
contact met mij op. 

Ook ben ik intermediair van 
leergeld en jeugdfonds en ben 
ik er klaar voor om alle ou-
ders in Op de Heide te kun-
nen helpen met de aanvragen 
voor kinderen van 6 tot 18 jaar. 

WIJKBEWONERS VAN OP DE HEIDE,
MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN?

Verder organiseren wij gratis 
naschoolse sportactiviteiten voor 
kinderen en volwassenen. 

Binnenkort start ik met sportacti-
viteiten voor vrouwen. 
Doe mee, het is kei leuk! 

Hoe kun je mij bereiken? Mijn 
werkdag in Op de Heide is elke 
woensdag. 
Van 10.00 uur tot 12.00 uur in 
Huis van de Wijk De Glazenap 
en van 15.00 uur tot 17.00 uur in
Jongerencentrum Picus. 

Wilt u meer over onze activiteiten 
weten? 
Dit is mijn emailadres en tele-
foonnummer 
n.abousalman@venlo.nl en
06 18518587. Ik hoop u snel te 
mogen begroeten.  
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WIJKAGENT?”
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WIJKZAKEN 

Wiel Achten,
tel. 06 - 12354377
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06 - 1524 6217
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DE GLAZENAP
Spechtstraat 58
5932 VK Tegelen

www.glazenap.nl
info@glazenap.nl

UitjeUitje
Of je nu een wandel-of fi etstocht maakt, of zomaar in het centrum door de winkels sjokt om iets 
te zoeken dat je niet wil kopen. Gewoon op een bankje zit om naar mensen te kijken die ook weer 
naar jou kijken. In alle gevallen ben je er even uit en is het aan jou om deze invulling aan je uitje te 
geven. Genieten doen we allemaal op onze eigen manier en dat is een goede zaak. Er zijn ook wijk-
bewoners die een bezoek aan de supermarkt als een uitje beleven. Ze nemen een kopje koffi e en 
maken een praatje. Ook een bezoek aan het Huis van de Wijk is voor velen een zinvol uitje. 
Een kaartje leggen, een potje biljart, voor een partijtje schaak, of zomaar even gezellig kletsen 
met een spaatje, een biertje of een kopje heerlijke koffi e. Je voelt je thuis, je mag jezelf zijn en ook 
dat is vandaag de dag een waardevol uitje. Een groep van circa 25 ouderen schuift op de eerste 
donderdag van de maand aan in de grote zaal om te dineren. (info voorzitter Piet Hoeben 
06-34015403) Daar heb ik ook het zingen geleerd. Ik kan en durf het alleen als de voorzitter de maat 
slaat als een van de bezoekers jarig is. Ik kijk er met bewondering naar. Ook deze ontmoeting is
voor velen een uitje waar men steeds weer naar uitziet. Ik zie de mensen altijd genieten. Ik vind het 
een prachtig initiatief.

Op zondag 8 mei kwam ik al vroeg op het idee om naar de Witte Stein te fi etsen om via Bracht en 
Kaldenkirchen weer in de remmen te knijpen in ons fraaie Tegelen. Ik wil nog steeds geen foetelfi ets. 
Nooit nodig gehad en nu zeker niet. In standje drie fi etste ik via Belfeld op mijn gemakje naar de 
Witte Stein. Als er niemand in de buurt was trainde ik mijn stembanden met het nummer Tougher 
Than de Rest van Bruce Springsteen en zijn vrouw Patti Scialfa. Het geluid dat via de oortjes mijn 
hoofd in denderde zorgde voor het eerste kippenvelmoment van deze dag. Prachtig!

Het terras zat meer dan halfvol en ik nam alleen plaats aan een tafeltje voor twee, bestelde, na 
een blik op mijn klokje 12.45 uur, een biertje en keek voldaan in de rondte. Naast mijn tafeltje was 
een discussie gaande over hoe de dag verder moest worden ingevuld. Jonge ouders met jonge
kinderen. Ik bespaar u de toonhoogte van het gesprek, de ingebrachte argumenten voor dit en dat 
en zus en zo. Na een kwartiertje werd besloten om naar de Stuw in Belfeld te fi etsen om daarna een 
ijsje te gaan eten en de dag te besluiten met een frietje. Het was hun dagje uit met alles er op en er 
aan! Via het munitiedepot karde ik door het land van onze oosterburen om een half uurtje later in 
het centrum van Bracht te genieten van een heerlijke maaltijd. De vis was voortreffelijk, de salade 
lekker, de ‘’Kauwgomfriet’’ niet, maar dat kon de pret niet drukken. Ik had al snel in de gaten dat ik
de enige niet Duitser was op het terras en omdat ik ook niets te melden had smulde ik naar harten-
lust, en spoelde het lekkers weg met een heerlijk Duits biertje. Op naar Kaldenkirchen en dus tijd 
voor een dik ijs zonder slagroom op de hoek bij de kerk. Wie kent deze plek niet? Het was er druk en 
in het geroezemoes genoot ik van het ijs met warme Kirschen. 

Na een fl ink stuk klunen achter de grensovergang was ik even later terug bij het Huis van de Wijk. 
Nadat ik nog iets lekkers had gekocht in de Plus en een praatje had gemaakt met een wijkbewoner 
kwam er een einde aan het uitje! Een uitje dat perfect bij mij past en waar ik telkens weer met volle 
teugen van geniet. O ja, als ik door Tegelen fi ets zing ik niet, maar fl uit ik wel eens een deuntje.
Ik ervaar dan hoe geluk voelt. Fietsen en klunen, goed voor lichaam en geest. 
Fijne vakantie, let goed op elkaar en blijf gezond.

Henk van Nieuwenborg


