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SPECIALE EDITIE

Het klimaat van de Hei,

dat maken wij!

HET KLIMAATWIJKAKKOORD
“AKKOORD VAN MORGEN”

De Glazenap heeft in 2021 een Klimaatwijkakkoord gesloten 

met de gemeente. Afgesproken is dat het Huis van de Wijk 

de wijkbewoners informeert, stimuleert en enthousiasmeert 

om maatregelen te nemen die het klimaat, duurzaamheid en 

vergroening bevorderen in hun huis en omgeving. 

Met het Klimaatakkoord heeft onze wijk een belangrijke stap 

gezet in het goed voelen en gezond zijn. Niet omdat het van 

Parijs of Den Haag moet maar omdat de bewoners van Op de 

Heide concrete kansen zien. Kansen ook om geld te besparen 

en kansen om samen hun omgeving mooier te maken. 

Kortom het Klimaatakkoord heet in wijk Op de Heide het 

“Akkoord van Morgen”. Morgen heeft ook betrekking op een 

gezonde toekomst van onze kinderen. Morgen gaat ook over 

wat er allemaal te gebeuren staat en mogelijk is. Maar mor-

gen is niet vandaag en vandaag kunnen we ook allemaal een 

begin ermee maken. Dus zet jij ook je groene knop om?

Een van de afspraken is ook dat er jaarlijks een Klimaatmarkt 

wordt georganiseerd om bewoners te informeren over dit 

soort maatregelen en mogelijkheden voor subsidie. 

Die markt wordt gehouden op zaterdag 24 september 2022 

op het Glazenapplein. 

De PLUS ondertekent het akkoord.



De groenste wijk van Venlo. Met de ligging in het mooiste natuurgebied 

zouden we dat moeten zijn. Dat we dat nu niet zijn, wil niet zeggen dat 

we het niet kunnen worden. Dat begint bij de bodem. Groeizame grond 

waarop gratis viooltjes die we uitreiken prachtig kunnen bloeien. En we 

doen er ook nog eens 2 zakken gratis compost bij. Voor de voedzame 

grond hebben de bewoners van wijk op de Heide zelf gezorgd. Door 

inzameling van GFT wordt deze verwerkt tot potgrond/compost. Deze 

kun je in het voorjaar van 2023 weer bestellen bij- en laten thuisbezor-

gen door harmonie Sempre Avanti. Door het bij de harmonie afnemen 

van de potgrond en het daarmee verbeteren van de groeiomstandig-

heden in de tuin help je een vereniging en draag je actief bij aan een 

KRAAM 1: HARMONIE SEMPRE AVANTI
nog groenere omgeving. Dat is goed voor ons allemaal. Natuurlijk kun 

je nog meer helpen door het GFT en restafval beter te scheiden. Min-

der vervuiling in de GFT is minder verlies van waardevolle grondstof. 

En minder afvalkosten voor u als bewoner. Hoe je dat doet kan Sempre 

Avanti vertellen. Ook zijn folders beschikbaar in diverse talen hoe je af-

val nog beter kunt scheiden. Met het uitreiken van gratis viooltjes en 

compost wordt dit advies nog leuker. Meldt je bij de kraam van Sempre 

Avanti. Gratis viooltjes en compost zolang de voorraad strekt.

Verder kun je tijdens de markt ook informatie krijgen over de mogelijkhe-

den die er bij de harmonie voor jong en oud zijn om van het (samen) ma-

ken van muziek je hobby te maken of je oude hobby weer op te pakken

Kom daarom op zaterdag 24 september 2022 naar het Glazenapplein

 van 11.00 - 16.00 uur om te luisteren, kijken en te proeven

aan het klimaat van morgen. 

Bij een 16-tal kramen laten we u zien wat er allemaal mogelijk is.

In deze extra editie van onze nieuwsbrief laten we zien wat we inmiddels

hebben bereikt en wat de plannen voor de komende maanden zijn.



KRAAM 2: BUURTBUDGET
De gemeente heeft € 140.000,00 ter beschikking gesteld aan onze wijk. Wijkbewoners heb-

ben daar projecten voor ingediend die nog dit jaar zijn of worden uitgevoerd. We laten u graag 

zien welke projecten dat zijn. 

KRAAM 3:
STICHTING KAN DOEN

KRAAM 4:
DUURZAAM BOUWLOKET

MET GOEDE BUREN
Gas en elektriciteit zijn het afgelopen jaar fors in prijs gestegen. Als 

de kosten van energie om de woning te verwarmen toenemen wordt 

energiebesparing steeds interessanter. Over hoe je kunt besparen zijn 

algemene tips te geven. Veel hangt ook af van de specifi eke kenmer-

ken van de woning. Iedere woning is anders door de verbouwingen 

en het gebruik. De gemeente Venlo heeft een duurzaamheidsloket 

Hoe vaak heb je een bladbla-

zer of een hogedrukreiniger 

nodig? Soms een paar keer 

achter elkaar maar de meeste 

tijd ligt hij op de plank. Sinds 

april van dit jaar kunt u in 

onze wijk gebruik maken van 

een gratis uitleenservice van 

tuinmaterialen gereedschap-

pen. Dat uitlenen gebeurt 

door KanDoen aan de Gal-

genvenstraat. Laat je in deze 

kraam informeren hoe dat 

werkt. 

met deskundige adviseurs voor haar inwoners. Ook zijn inwoners uit 

de gemeente opgeleid om mede inwoners te adviseren. We noemen 

ze “goede buren”. Een gratis advies en hulp om uiteindelijk geld over 

te houden. Op 24 september is het duurzaamheidsloket op locatie en 

de duurzaamheidsadviseurs voor wijk op de Heide aanwezig. De kans 

om kennis te maken, je te laten informeren en een afspraak te maken. 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen 

Antares, KanDoen en Huis van de Wijk De Glazenap.



KRAAM 5: ZONNEPANELEN PROJECT
VAN DE GEMEENTE VENLO

De gemeente werkt aan een plan om een zonnepanelen project te 

starten. Het project zal op korte termijn starten. Een project als je geen 

geld hebt om zonnepanelen te kunnen betalen en toch de fi nanciële 

voordelen wilt realiseren. Graag gaat de gemeente met jou het ge-

sprek aan hoe we van dit project in Op de Heide een succes kunnen 

maken. Wellicht iets voor jou, heb je ideeën of interesse dan mag je 

aan deze kraam niet voorbij lopen. Zonder zelf geld te investeren en 

toch fi nanciële voordelen behalen dat wil toch iedereen in deze dure 

tijd! 

Op maandagavond 10 oktober 2022 wordt een informatieavond ge-

houden in Huis van de Wijk De Glazenap over o.a. dit onderwerp. 

Aanvang 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd. De koffi e staat klaar.

Niets doen kost geld en met deskundig advies het goede doen levert 

geld op. Zelfs zonder dat je hiervoor spaargeld hebt of aanspreekt door 

subsidies en gratis vouchers en spaarpakketten voor huurders.

Op maandagavond 10 oktober 2022 wordt een informatieavond ge-

houden in Huis van de Wijk De Glazenap over o.a. dit onderwerp. 

Aanvang 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd. De koffi e staat klaar.

Dak Glazenap

Dakdekkersbedrijf D&B



KRAAM 7: EEN ELEKTRISCHE DEELAUTO

KRAAM 6: AFKOPPELEN REGENWATER
IN SAMENWERKING MET DE GEMEENTE

De regen die op de dakpannen valt komt in no time in het riool te-

recht. Bij hevige regenval heeft het riool het best zwaar het allemaal 

af te voeren. Soms leidt dat zelfs tot overstromingen. Tegelijk wordt 

het soms ook lange tijd droog en het grondwaterpeil veel te laag. Als 

we nu eens de regenbuizen afkoppelen van het riool dan is dat pure 

winst. Geen overbelasting van het riool en het water dringt ter plekke 

de grond in. Goed voor tijden van droogte waardoor het grondwater-

peil dan minder laag is. En dan te weten dat het best eenvoudig zelf te 

doen is en je er ook nog een mooie subsidie voor kan krijgen. Je kunt 

met de subsidie ook nog geld over houden als je het slim zelf doet. 

Alleen maar winnaars dus. Bij deze kraam krijg je geen natte voeten 

maar wel een slim advies!

Wie wil dat niet, tanken thuis aan het stopcontact, 

geruisloos zoeven over de weg en ook nog eens be-

sparen op onderhoud. Tegenwoordig is actieradius 

echt geen probleem meer. De elektrische auto is 

inmiddels op totaal kostenniveau goedkoper dan 

een benzine of diesel broeder. Maar natuurlijk is 

hij nog voor veel mensen te duur. Maar als je hem 

niet hoeft aan te schaffen en wel mag gebruiken 

dan klinkt dat best aantrekkelijk. Alleen betalen 

per gebruik en dat bijvoorbeeld samen met buren 

of vrienden. Auto delen kan in Venlo en kunnen we 

bij wijze van spreken overmorgen mogelijk maken. 

Bij deze kraam krijg je daar meer info over, kun je 

zo’n auto bekijken en bij serieuze interesse ook even 

mee rijden. We zoeken serieuze belangstellenden 

voor een deelauto op de Heide. Goedkoper en leuker 

kunnen we het niet maken in op de Heide.

Op maandagavond 10 oktober 2022 wordt een in-

formatieavond gehouden in Huis van de Wijk De 

Glazenap over o.a. dit onderwerp. 

Aanvang 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd. 

De koffi e staat klaar.



KRAAM 8: DE GROENE BRIGADE
De groene brigade zijn de helden van de wijk. Zij ruimen zwerfvuil op 

en zorgen dat het groen dat zij onder handen nemen er perfect bij 

ligt. Ook houden ze de omgeving van onze prachtige Slenk perfect bij. 

Zij vertellen graag wat ze zoal doen en tegenkomen en waar ze soms 

ook jullie hulp bij kunnen gebruiken! Wilt u ook meewerken aan de 

vergroening van onze wijk? Meldt u zich dan in deze kraam of bel 

06 - 12354377 (Wiel Achten).

Voor de actieve wijkbewoners stelt de gemeente een gratis grijpstok 

ter beschikking en de baasjes van onze honden in de wijk krijgen van-

daag gratis hondenpoep zakjes. “Hondenpoep in het zakkie, zakkie 

thuis in het bakkie”.

KRAAM 9: KRUIDENTUIN TEGELEN
Op het terrein van Château Holtmühle in Tegelen bevindt zich de Krui-

dentuin.

Nadat deze ernstig in verval was geraakt hebben vrijwilligers in 2014 

de schop en snoeischaar opgepakt om alles weer in goede staat te 

brengen. Zo zijn er meer tuinen en stijlen zoals de Engelse tuin die in 

1852 is ontworpen door de toenmalige tuinman van het Kasteel.

Een tuin waar de beek doorheen stroomt, een vijver is aangelegd zon-

der symmetrie en evenwicht, om op rust te komen of mooie foto’s te 

maken. Een Voedsel bos met fruitbomen en bloemen, met bijen kas-

ten waar lekkere honing van wordt gemaakt door onze imker.

De kruidentuin met al zijn kruiden, eetbare bloemen en medicinale 

planten. Waar de koks van Château Holtmühle  gebruik van kunnen 

maken.

Tevens is er de laatste jaren een moestuin en kweekkas op het oude 

tennis terrein ontstaan. Om nog maar niet te spreken over de wilde 

bloemen weide voor de insecten en vlinders en het stilte gebied voor 

de vogels en dieren.

© Peter Vostermans



De Algemene Hulpdienst (AHD) heeft sinds kort de beschikking over 

een elektrische duofi ets. Iedereen kan het voertuig lenen voor een dag 

of een dagdeel. De duofi ets staat standaard gestald bij De Hamar in 

Belfeld. Voorzitter Henk Brauer van de AHD hoopt dat de fi ets veel ge-

KRAAM 11:
STICHTING OOGAPPELTJES

KRAAM 10: ALGEMENE HULPDIENST
TEGELEN-STEYL-BELFELD

bruikt zal worden. ‘Ideaal voor iedereen die het niet meer zelf kan. Dus 

ik hoop dat een kleinzoon zijn oma meeneemt. Fietsen maakt geluk-

kig. En het is nog leuker als je het samen kunt doen en kunt praten of 

desnoods zingen’, aldus Brauer.

De stichting spaart harde plastic doppen en deksels met schroefdraad. Ook de ijzeren doppen van bier- 

en andere fl essen worden gespaard. Met de inzamelacties levert de stichting niet alleen een positieve 

bijdrage aan het milieu, maar de verkoop van deze doppen levert geld op. Daarmee kunnen ze de op-

leiding van een blinde geleidehond of een hulphond fi nancieel ondersteunen. Verzamel de doppen en 

lever ze in bij deze kraam.



KRAAM 12: WARMTEPOMP, IETS VOOR U?
Door de torenhoge energieprijzen en de afhankelijkheid van Russisch 

gas willen steeds meer mensen naar een energierekening van nul en 

een gasloze woning

Maar hoe kan dat? Kan ik nog stroom of gas besparen? Kan ik mijn 

huis wel verwarmen met een warmtepomp als ik geen vloerverwar-

ming heb? Wat is een hybride systeem? Maken warmtepompen niet 

veel lawaai? Hoe groot is een waterpomp? 

En waar kan ik hem plaatsen? Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig? 

Zijn er ook subsidies en leningen?

Allemaal vragen waar de energiecoaches van OzzeEnergie en de Watt-

Meesters een antwoord op hebben. OzzeCoach maakt samen met u 

een energieplan en zorgt voor een totale ontzorging en daarbij scha-

kelen wij lokale en regionale installateurs in.

Voor een eerste scan hebben we de volgende gegevens nodig:

➤ postcode en huisnummer

➤ contactgegevens

➤ aantal bewoners

➤ energieverbruik per jaar

Elk huis kan van het gas af. U heeft geen eigen geld nodig.



KRAAM 13: PLUS VERBEETEN TEGELEN

Bij PLUS Verbeeten vinden we het belangrijk dat het grootste deel van 

ons assortiment verantwoord wordt geproduceerd. Wist je dat we al 

voor de 7e keer meest verantwoorde supermarkt van Nederland zijn? 

We zorgen voor goed eten voor onze buurt en elkaar en daarvoor zet 

PLUS zich al jaren in om zoveel mogelijk producten FAIRTRADE in te 

kopen. Zo krijgen de boeren een eerlijke prijs voor hun product en is de 

toeleveringsketen helemaal helder. Neem bijvoorbeeld onze bananen, 

koffi e, chocolade en sinaasappelsap, allemaal fairtrade. Want goed 

eten is ook verantwoord eten. Op de duurzaamheidsmarkt laten wij 

jullie graag kennis maken met enkele van onze producten.

Prijsvraag

Tijdens de Klimaatmarkt kunt u meedoen aan een prijsvraag. 

Op een A4-tje staan een aantal foto’s en een aantal woorden. 

Wij vragen u het juiste woord bij de juiste foto te plaatsen. Onder de goede 

inzenders worden minimaal 10 levensmiddelen pakketten 

met biologische producten van de PLUS verloot. 

De waarde van ieder pakket bedraagt €. 50,00.

Al 7 jaar de meest verantwoorde supermarkt van Nederland



KRAAM 14: HET VROUWEN
ONTMOETINGSPUNT (VOP)

Een 3-tal dames (Petra, Samira en Silvia) hebben dit jaar het VOP op-

gericht. Iedere donderdag van 9-12 uur staan ze in Jongerencentrum 

Picus klaar om andere dames te begroeten. Op de Klimaatmarkt pre-

senteren ze zich en zullen ze belangstellenden uitleggen wat zij zoal 

doen. 

Op de markt zelf zullen ze samen met Gerdie een heerlijke wafel bak-

ken. Voor het maken van de wafels zullen ze alleen biologische pro-

ducten gebruiken, zoals roomboter van biologische veehouders, suiker 

en bakmeel van fairtrade plantages. Ze smaken als vanouds, zijn er om 

van te genieten, maar wel verantwoord geproduceerd.

De dames in deze kraam vertellen er u alles over. Maak kennis en 

doe mee!



KRAAM 15: EMMAUS FENIKS,
CIRCULAIR AMBACHTSCENTRUM

Net als je het nodig hebt dan gaat het kapot. Een volle mand met was 

en het strijkijzer doet het ineens niet meer. Of de stofzuiger die de 

dienst weigert. Voor zoiets kun je terecht bij het circulair ambachts-

centrum en kringloopcentrum. Voor een goedkoop ander strijkijzer of 

voor reparatie. Het kringloopcentrum is altijd op zoek naar gebruikte 

spullen die je kunt brengen. 

Ze zoeken natuurlijk ook altijd geïnteresseerde kopers voor spullen 

die zeer de moeite waard zijn. Er zijn ook plannen om spullen die niet 

meer te repareren zijn vakkundig uit elkaar te halen. 

Materialen die nog bruikbaar zijn worden verzameld en opnieuw aan-

geboden aan producenten/fabrieken. Daarmee maken we de afval-

berg kleiner naast vele andere voordelen. 

Daarom staan er op zaterdag 2 containers bij het Glazenapplein. Daar-

in kunt u - zonder kosten - hout of kleine elektrische apparaten (dus 

geen koelkasten en dergelijke) laten afvoeren.

De weg naar Ulingsheide loopt vandaag via deze kraam. Laat je informeren en/of nog beter neem eens een kijkje in een paradijselijke omgeving 

die ook dat stukje van Op de Heide is.



Helaas kan Antares door omstandigheden niet aanwezig zijn op 

onze Klimaatmarkt. Maar Antares is wel nadrukkelijk aanwezig in 

onze wijk. Zie foto.

Bij Antares kun je terecht voor een prima woning. Vooral in de wijk 

Op de Heide. Antares werkt iedere dag hard om het haar huurders 

nog beter naar de zin te maken. Ze isoleren hun woningen en bren-

gen er zonnepanelen op aan. De voorbeelden zijn er genoeg. Kijk 

ANTARES, 
ONZE PARTNER BIJ DE UITVOERING
VAN HET KLIMAATWIJKAKKOORD

maar naar Wambacherhof, de omgeving van het Tinnegieterspad, de 

Holtmühlestraat en de St. Annastraat. Actief werken ze aan een blij-

vend groene voortuin waar geen auto’s staan maar bloemen bloeien 

en vlinders vrolijk rond dwarrelen. Als een woning leeg komt, wor-

den de stenen uit de voortuin gehaald en weer bloemen en planten 

in gedaan. De nieuwe huurder krijgt in zijn huurcontract te lezen dat 

hij dit tuintje intact moet laten en niet mag betegelen. 

Tot op de Klimaatmarkt in

Op de Heide.


