
NIEUWSBRIEF
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Wensbus Uw Wijkbus heeft recent een nieuw 
telefoonsysteem in gebruik genomen welk de afhandeling 
van de vele dagelijkse telefoontjes klantvriendelijker laat 
verlopen. Dit heeft wat gevolgen en die zetten wij hier even 
op een rij:

✩ Nieuw telefoonnummer:
Eerst belde u een 06 nummer maar vanaf vandaag zijn wij 
bereikbaar op een 077 telefoonnummer, tegen een voor u 
gunstiger tarief. 
Ons nieuwe nummer is 077- 20 66 495.

✩ Bij drukte aan de telefoon:
Als u nu belt wordt u via een tekst bandje erop gewezen als 
het druk is en wordt u vriendelijk verzocht om op een later 
tijdstip terug te bellen.

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN BIJ
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✩ Onze planners:
Voor onze planners heeft het systeem ook voordelen, zo 
kunnen wij nu op drukke dagen met meerdere planners 
gelijktijdig plannen, zodat voor u de wachttijd niet zo hoog 
oploopt. 

Bereikbaarheid om te plannen:
Daarnaast hebben wij vastgesteld dat er steeds minder van 
de mogelijkheid gebruik gemaakt wordt om in de avonduren 
te bellen en een rit te reserveren. 
Daarom hebben wij besloten dat de mogelijkheid om tussen 
18.00 & 20.00 uur te reserveren vervalt.

Wij zijn met ingang van 1 oktober 2022 te bereiken van 
maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.00 uur.



INFORMATIE BIJEENKOMST
GEORGANISEERD IN SAMENWERKING MET

WIJKRAAD DE NOORDKERN EN WERKGROEP 
WIJKZAKEN OP DE HEIDE OVER DUURZAAMHEID

De voormalige gemeente Tegelen kent in vergelijk met de op-

pervlakte een dichte bebouwing. De Werkgroep Wijkzaken in 

Op de Heide en Wijkraad de Noordkern willen binnen de be-

schikbare mogelijkheden meer ruimte maken voor een mooi 

leven in Tegelen. Dat doen we door dátgene te verminderen 

dat het meest in de weg zit: auto’s. De wijken Op de Heide en 

de Noordkern staan – met nadruk op staan – namelijk over-

vol vierwielers. Vaak worden ze véél te weinig gebruikt. Dat is 

niet alleen zonde van je geld, maar ook van de ruimte. Maar 

we hebben ze wel nodig om af en toe weg te gaan. Wij den-

ken daarom dat auto delen in Tegelen heel kansrijk is. Zeker 

omdat autorijden ook nog eens steeds duurder wordt en we 

straks niet overal meer met elke benzine of dieselauto kun-

nen komen, steeds meer steden gaan dat verbieden.

Daarom hebben we speciaal voor inwoners in Tegelen een 

oplossing bedacht in een vorm van samen auto’s bezitten: 
autodelen. Hiervoor willen we in Tegelen een buurtcoöperatie 

oprichten zonder winstoogmerk, een aantal auto’s neerzet-

ten en samen ook bepalen waaraan specifi ek behoefte is. Een 

kleinere auto voor korte ritten, een grotere auto voor vakan-

tie en een buurtbewoner die zorgt dat alles in goede banen 

loopt en iedereen tevreden is. En niet onbelangrijk… zorgen 

dat het veel goedkoper is dan een auto te bezitten en dat er 

altijd een klaar staat als je hem nodig hebt. Dus betalen voor 

gebruik in plaats van bezit en dat allemaal zonder zorgen voor 

onderhoud of geconfronteerd worden met dure reparaties en 

steeds hoger wordende brandstofkosten.

Daarmee ontwikkelen we een alternatief voor een tweede of 

eerste auto en zorgen we dat ook iedereen die in het bezit 

is van een geldig rijbewijs en lid is van de buurtcoöperatie 

de beschikking kan hebben over een elektrische auto zonder 

investering vooraf. Doordat we het samendoen als inwoners 

van Tegelen is er ook geen winstoogmerk. We maken ook ge-

bruik van overheidssubsidies daar waar dit kan. 

Ons idee is in vergevorderd stadium, de fi nanciering is binnen 

handbereik en nu nog inwoners die willen meedoen en voor-

deel willen behalen. 

We zijn daarom op zoek naar inwoners van Op de Heide en 

de Noordkern die naar een informa-tiebijeenkomst willen ko-

men, hierover hun wensen willen kenbaar maken en ook wil-

len deel nemen aan een proefproject van 6 maanden. 

Als dit bevalt kunnen we dat samen meteen voortzetten in 

een defi nitief project.

Autorijden kan veel goedkoper!



De gemeente Venlo heeft eind dit jaar een regeling waarin 

inwoners met een eigen woning zonnepanelen in hun eigen-

dom kunnen krijgen zonder vóór investering. De gemeente 

zorgt voor een aanbieder van panelen, een goede kwaliteit, 

service en onderhoud en meteen voordeel op je energiere-

kening zonder dat je vooraf de aanschaf zelf moet fi nancie-

ren. De aanschafwaarde betaal je terug in termijnen. Er zit 

geen fi nanciële toets aan de voorkant op basis van inkomen 

of schulden want de zon betaalt de afl ossing en er blijft nog 

geld over om de energierekening te verlagen. Let op: dit is een 

initiatief van de gemeente en niet van een commerciële aan-

bieder. Aangezien ook zij weet hebben van dit interessante 

project proberen zij zich voor te doen als de aanbieder van 

de gemeente. Check daarom een aanbod dat via brief of tele-

foon gedaan wordt met de informatie die verkrijgbaar is via 

de website van de gemeente Venlo (www.morgeninvenlo.nl).

In 2022 hebben veel inwoners gebruik gemaakt van de isola-

tieactie van de gemeente Venlo. De gemeente heeft een in-

koopactie georganiseerd  waar drie bedrijven zijn uitgekozen 

om tegen een zeer interessant tarief je spouw, vloer of dak te 

isoleren. Deze actie was een groot succes en wordt wederom 

voor inwoners van Venlo herhaald. Op de informatieavond 

wordt door een deskundige isolatieadviseur inzicht verschaft 

in de voordelen van isoleren, waar je op moet letten en is er 

ook aandacht voor de inkoopactie. 

Zonnepanelen op je dak via de gemeente Venlo

en een minder hoge energierekening?

Isoleren verlaagd de energierekening,

maak gebruik van de isolatieactie van de gemeente Venlo.

Over deze 3 onderwerpen wordt op maandag 10 en dinsdag 11 oktober 2022

een voorlichtingsavond gehouden.

Op 10 oktober in Ontmoetingscentrum De Glazenap en op 11 oktober in de Harmoniezaal.

Aanvang presentaties om 19.30 uur. 
Wijkraad de Noordkern en de Werkgroep Wijkzaken nodigen u van harte uit 

om op één van deze bijeenkomsten te komen luisteren en uw voordeel komen doen. 
De koffi e staat voor u klaar vanaf 19.00 uur.

U kunt zowel in De Glazenap als in de Harmoniezaal terecht.

Aanmelden kan via onderstaande QR code of via 
Link; (https://forms.gle/UH8o8YyB8Y2RGk9v7)

Heeft u geen mogelijkheden om u van te voren aan te melden dan bent u toch van harte welkom.

UITNODIGING



KanDoen Cocon is een van de drie Venlose locaties van Kan-

Doen liggende in wijk op de Heide. De Cocon is een plek vol ac-

tiviteiten en werkzaamheden voor mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt oa komende vanuit de beschutte werk-

omgeving van de vroegere WAA en vanuit de Participatiewet. 

Wij verzorgen voor deze diverse doelgroep een passende 

werkplek met het oog op het deelnemen in de maatschappij 

en indien mogelijk met een terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Wat doen we bij KanDoen?

Wij verzorgen verschillende werkzaamheden in en rond onze 

locatie de Cocon op Galgenvenstraat 250 op de Heide. 

VRIJWILLIGERS-

WERK
Voor onze locatie Cocon zijn we dringend op zoek naar men-

sen die als vrijwilliger mee zouden willen werken bij ons. 

Hebt u interesse in vrijwilligerswerk of wilt u een afspraak 

maken of een product kopen dan laat het ons weten via mail 

KanDoenZuid@huisvandewijk.nl 

Liever telefonisch contact dat kan via 077-7600633, 

vraag naar Joy of Anke.

KANDOEN COCON Wij werken aan allerlei producten en diensten in samen-

werking met bedrijven, evenementen, organisaties en ver-

enigingen en natuurlijk ook voor KanDoen zelf. Dit zijn o.a. 

productiewerkzaamheden, creatieve werkzaamheden zoals 

hout, creatief, textielwerkzaamheden en keuken- en kook-

werkzaamheden zoals was verzorgen, soep maken en wafels 

bakken. 

Daarnaast werken buiten onze locatie medewerkers bij de 

huizen van de wijk in Tegelen, Blerick, Belfeld  en in het zwerf-

vuil op de Heide. 

Door Corona zijn we de laatste 2 jaar erg beperkt geweest in 

het naar buiten treden en het zichtbaar zijn in de wijk. 

Dit willen we graag veranderen, dat gaat o.a. gebeuren met 

het in huis hebben van het gereedschapsuitleenpunt waar-

over u al eerder bericht hebt gehad en ook met dit stukje in 

de nieuwsbrief.



STRAATCOACH

Jongeren ontmoeten elkaar graag op 

straat of op hangplekken. 

Niets mis mee, zolang er geen sprake 

is van overlast voor omwonenden en 

voorbijgangers. 

Overlast van jeugd kan bestaan uit la-

waai, vernielingen, blowen, achterlaten 

afval of intimiderend gedrag.

In veel gevallen zijn er goede afspraken 

te maken met jongeren bijvoorbeeld 

over het tijdstip waarop het rustig moet 

zijn of over hun gedrag.

Straatcoaches leggen contact met jon-

geren en maken afspraken.

Ervaart u overlast van jongeren? Neem 

dan contact op met de straatcoaches. 

Zij proberen direct ter plaatse te gaan 

om met de jongeren in gesprek te gaan.

✆ Bel de straatcoaches:
 06 25074007

Werktijden straatcoaches:

maandag t/m donderdag:  18.00 tot 23.00 uur

vrijdag:   18.00 tot 00.00 uur

zaterdag:   18.00 tot 02.00 uur

zondag:   18.00 tot 23.00 uur
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 DRUK EN LAYOUT
Drukkerij de Boskamp

Tegelen

OPLAGE
1600 stuks
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AANLEVEREN KOPIJ
uiterlijk 15 november  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
077- 20 66 495

ONTMOETINGS-
CENTRUM

DE GLAZENAP
Spechtstraat 58

5932 VK Tegelen

www.glazenap.nl

info@glazenap.nl

SpaarbankboekjeSpaarbankboekje
Op mijn 12e verjaardag, op zondag 15 april werd er 

gezongen en kreeg ik een aantal kleine, leerzame 

maar ook wel leuke cadeautjes. Blaasvoetbal, het 

boek dollarjacht in een D-trein met Jan Prins, 

Arie Roos en Bob Evers, zoethout, spitse zout-

jes en een dik pak eetpapier. Verder nog vier 

stuivers, twee duppies en een gulden en twee 

kwartjes van mijn vader. We zaten in de zon-

dagse kamer en ik zat apetrots op mijn ver-

sierde stoel en hoefde die dag helemaal niets 

te doen. Mijn moeder liet weten dat mijn 

peetoom Harrie die dag niet kon komen. Hij 

zou maandag na school op bezoek komen. 

Het werd best een leuke dag ik koos koude 

frambozenpudding van Saroma als toetje. 

Dat weet ik nog precies. Na het kloppen 

een half uurtje in de koelkast. Ik mocht 

natuurlijk kloppen.

Op school werd ook gezongen en toen ik 

om even na half vier thuis was hoorde ik 

het gebrom van de bromfi ets van mijn 

oom Harrie de achterom op rijden. Hij 

lachte breed uit en vermorzelde mijn 

hand bijna in zijn brede knuist. Ik kreeg 

een klein pakje. In het papiertje zat een klein 

boekje. “Voor jou, voor later,’’ fl uisterde hij in mijn oor. Ik snapte 

er niets van. Geen cadeau, maar een klein, groezelig boekje. “Om vier uur komt 

de meneer van de bank en dan kom je alles aan de weet. Het gaat over geld. Laat je maar verrassen, 

lachte hij.’’ Ik voelde het geld in mijn broekzak. Oom Harrie kreeg een stukje vlaai dat mijn moeder 

had bewaard. Klokslag vijf uur stond er een dikke meneer aan de deur die vertelde dat hij van de 

bank was. De dikke man, zonder cadeau, kreeg koffi e en ik kreeg een streek door mijn haren en een 

onverstaanbaar ‘’fi etsiejat’’! Al snel werd het mij duidelijk dat de man van de bank voor iets super-

belangrijks was gekomen. De man pakte het boekje en een pen en zei: ‘’Zeg het maar.” Mijn oom 

vertelde dat hij 50 gulden aan de bankman zou geven. Van mijn vader en moeder werd 10 gulden 

bijgeschreven. De dikke bankman kreeg het geld en vroeg of ik zelf ook nog iets wilde storten. 

Storten, hoe…. wat storten? Mijn eigen geld storten!? Dat nooit! De man van de bank voelde dat hij 

in actie moest komen. ‘’Als jij ook iets geeft, schrijf ik er namens de bank ook 10 gulden bij en krijg je 

een spaarpot.’’ Ik had zijn knipoog gezien! Nog geen 5 minuten later graaide ik de stuivers, de dub-

beltjes, de kwartjes en de gulden uit mijn broekzak en legde alles op tafel. De bankman stopte mijn 

muntgeld in de spaarpot. De man van de bank schreef alles in het boekje en gaf het vervolgens aan 

mijn moeder. Op mijn 17e verjaardag stuurde ik een prachtige Kreidler Florett door de stad.

Dit alles schoot er door mijn hoofd toen ik in augustus op de Rabobank moest zijn om een over-

schrijvingsformulier te laten aanpassen. Ze hadden mijn handtekening nodig en daarom toog ik 

die dag op mijn fi ets naar het hoofdkantoor aan de Noorderpoort in Venlo Noord. Vroeger kon ik bij 

meneer Simons op de Rabobank in onze wijk terecht. Later moest ik naar de Sint Annastraat enkele 

jaren later naar de Kerkstraat en nog veel later naar de Peperstraat in Venlo voor bankzaken. Ik vroeg 

aan de juffrouw van de bank of ik nog even kon pinnen. “Sorry meneer, de bank heeft geen geld 

meer in huis,’’ luidde haar antwoord. “U kunt alleen pinnen bij een Geldmaat. Ze zijn geel, zijn van 

alle banken en hangen overal. Voor het pinnen van muntgeld en storten kunt u bij de winkels van 

Karwei terecht,’’ voegde ze er nog aan toe. Ik nam afscheid en vroeg me al fi etsend langs de Maas af 

wie dat Karwei-verhaal in vredesnaam had verzonnen. Ook in een digitale wereld kun je het spoor 

volledig bijster raken. Bij Karwei kneep ik, puur uit nieuwsgierigheid, in de remmen. De kassière 

wees naar een hoek in de winkel. Er stonden twee mannen op hoge toon tegen elkaar te zeggen 

dat de stortingsautomaat en ook de geldmaat buiten gebruik waren. Ik maakte snel rechtsomkeert 

en karde naar de Hei. Even later stak ik mijn bankpas in het gele ding op ons pleintje bij de Plus. Er 

kwam zowaar geld uit onze gele vriend. Met meneer Simons maakte ik altijd een praatje. Dat mis 

ik. U toch ook!

Henk van Nieuwenborg


