
NIEUWSBRIEF
HUIS VAN DE WIJK DE GLAZENAP   

Hoe heeft Isa die titel binnen weten te slepen? Ze had een puike 
presentatie voorbereid en uitgevoerd. Hierna volgt de tekst van die 
presentatie. 

“Hallo burgemeester en alle andere mensen die hier vandaag zijn.
Ik ben Isa Waltmans ik ben 10 jaar oud . Samen met mijn papa Davy , 
mama Kim, broer Levi en hondje Lola woon ik op de Hei in Tegelen. Ik 
zit op basisschool de Toermalijn in groep 7. Na school dans ik graag, 
ik skeeler veel en buiten spelen met vriendinnen vind ik ook leuk. Ik 
judo 3x in de week en hou van knutselen, koken en spelletjes spelen. 
Toen de burgemeester op school was om te zeggen dat hij op zoek 
was naar een kinderburgemeester voor gemeente Venlo werd ik 
heel enthousiast . Ik heb mijn meester meteen laten weten dat ik 
dit heel graag zou willen. Mijn papa en mama gunnen het me heel 
erg. Ik heb de afgelopen 5 jaar heel veel ziekenhuis onderzoeken en 
therapie gehad voor mijn vermoeidheid. Want ik heb slaapapneu. 
Door alle therapie die ik gehad heb ben ik een heel sterk en een 
actief persoon geworden. Ik ben behulpzaam, sociaal, nieuwsgierig 
en actief. Doordat ik zo ben zorgt het ervoor dat ik samen met u 
andere mensen kan helpen en mee kan laten genieten van leuke 
evenementen en gebeurtenissen in de gemeente Venlo. 

Als kinderburgemeester kan ik u en de mensen in Venlo wat meer 
vertellen over alle mooie activiteiten die er zijn voor kinderen. In 
onze wijk op de Heide ligt Jongerencentrum Picus. Daar doe ik samen 
met andere Nederlandse, Turkse, Marokkaanse en Poolse kinderen 
mee aan activiteiten zoals koken, gymmen en chillen. We spelen ook 

buiten-spellen door de hele wijk. Wij leren elkaar kennen en hebben 
het samen heel gezellig. De activiteiten zijn voor ons gratis of soms 
wordt er een kleine bijdrage van 50 cent gevraagd. Zo kan iedereen 
meedoen of je nu wel of geen geld hebt. Ik vind dat rijke en arme 
mensen in Venlo allemaal dezelfde leuke dingen mogen doen en dat 
iedereen gelukkig zou moeten kunnen zijn.

Het lijkt me leuk om u en anderen hierover meer te vertellen en samen 
met u naar evenementen en andere gebeurtenissen te gaan. Soms 
vind ik het wel spannend om tegen mensen te praten, maar ik durf 
het wel. Maar dat zou ik graag van u willen leren burgemeester. Wat 
ik graag zou willen veranderen als ik de kinderburgemeester ben is 
dat in alle wijken meer leuke activiteiten georganiseerd gaan worden 
zoals bij ons op de hei bij Picus. Maar ook dat we er samen voor gaan 
zorgen dat er minder rommel op straat wordt gegooid. En dat we de 
gemeente Venlo samen schoon houden. Want nu vind je vaak rommel 
en heel veel hondenpoep. Samen zorgen we voor een goed klimaat. 

Ik heb er echt zin om de kinderburgemeester van de gemeente Venlo 
te worden. Ik wordt er namelijk heel blij van als andere kinderen en 
mensen ook gelukkig zijn. Daarom weet ik zeker dat u, alle kinderen 
en mensen uit de gemeente Venlo een goede kinderburgemeester 
aan mij hebben. Ik heb nog niet alles over mezelf kunnen vertellen 
daarom heb ik voor u een stripverhaal gemaakt, zo leert u me nog 
een beetje beter kennen. Op naar een heel mooi jaar samen!!

Isa Waltmans.
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ONZE WIJK HEEFT HAAR EIGEN
BURGEMEESTER!

In onze mooie wijk Op de Heide hebben we sinds kort een eigen burgemeester. Op 30 november werd Isa Waltmans (zie foto) door 
burgemeester Scholten van Venlo geïnstalleerd als eerste kind burgemeester van de gemeente Venlo. Zij kwam als winnares uit de bus bij 
de eerste verkiezingen voor die titel. Isa, het bestuur van Huis van de Wijk De Glazenap feliciteert jou van harte met deze fraaie titel. 
We wensen jou samen met burgemeester Scholten veel succes het komende jaar.



PLUS VERBEETEN ZET OPNIEUW STAP 
IN STRIJD TEGEN VOEDSELVERSPILLING 
MET ‘BROOD VAN GISTEREN’

PLUS Verbeeten zet een volgende stap in de strijd tegen voed-

selverspilling met ‘Brood van gisteren’. Brood dat gisteren vers 

in de winkel is aangeleverd of is afgebakken en niet verkocht 

is op de dag zelf, wordt de volgende dag verkocht voor een 

extra voordelige prijs. Een half brood kost 25 cent, een heel 

brood en een zak bolletjes 50 cent.

Jolien Verbeeten (PLUS Verbeeten): “Voedselverspilling is een 

groot probleem en brood is een van de meest verspilde pro-

ducten. Daarnaast zien wij dat, door de gegeven omstandig-

heden, het besteedbaar inkomen van veel mensen onder druk 

komt te staan. Op deze manier bieden we, naast de voordelige 

broodvarianten die wij in het assortiment hebben, ook een 

extra mogelijkheid om te besparen.”

Als het brood van gisteren onverhoopt toch nog over mocht 

blijven dan gaat dit naar de regionale Voedselbank of anders 

wordt dit retour genomen door onze bakker. Zij zorgen ervoor 

dat het brood verwerkt wordt in bijvoorbeeld veevoer, hier-

mee zorgen we er samen voor dat de verspilling verder terug-

gedrongen wordt. 

Brood van gisteren is vanaf 14 november verkrijgbaar in 

alle winkels van PLUS Verbeeten (Overloon, Tegelen en 

Vierlingsbeek).

BOOMPLANTDAG
Op woensdag 16 november werd in onze wijk boomplantdag gevierd. In samenwerking met de gemeente werden 4 bomen 

geplant op de Paardenplak. De kinderen van basisschool de Toermalijn hebben een stevig handje meegeholpen. De bomen die 

werden geplant zijn een kastanjeboom, een beukeboom; een esdoorn en een walnotenboom. Ook struiken werden gepoot, o.a. 

een seringen. De komende maanden zal er ook nog een heus voedselbos op de Paardenplak verschijnen.

     

Achter deze bomen zijn op 18 november een 3-tal nieuwe veerelementen geplaatst voor de allerkleinsten uit de wijk. 

Zie de foto’s. Binnenkort wordt ook nog een bank en afvalbak geplaatst.

MET ‘BROOD VAN GISTEREN’Verbeeten

Nederlandse taal als 2e taal voor arbeidsmigranten. 

Taalmaatjes gezocht!
In het buurtbudget is voor ‘Omgaan met elkaar’ een beste-

dingsbedrag opgenomen.  Besloten is dit te besteden aan 

het aanbieden van lessen Nederlandse taal aan arbeidsmi-

granten uit onze wijk. Met hulp van Poolse buurtgenoten en 

basisschool de Toermalijn is met succes een wervingsbrief 

verspreid. In korte tijd zat de cursus vol. 

Op zaterdag 12 november volgde er in de Glazenap voor 

deelnemers en geïnteresseerden een informatiebijeenkomst 

en werd toegelicht wat aangeboden 

wordt en wat van de deelnemers 

verwacht wordt. Vervolgens 

startte vanaf 26 november 

de lessencyclus. 

Op 30 zaterdagochtenden 

zullen er in de Glazenap van 

09.00 – 11,00 uur taallessen 

gegeven worden door een 

bevoegd docent met veel 

ervaring in NT2-volwassenen-

onderwijs.

Het doel is de luistervaardigheid en spreekvaardigheid van 

deelnemers zodanig te verbeteren dat ze in staat zijn om 

eenvoudige gesprekken in het Nederlands aan te gaan en 

ze zodanig leesvaardig in het Nederlands te maken dat ze 

eenvoudige teksten kunnen lezen en begrijpen.

Bovendien willen we buurtbewoners samenbrengen en 

nieuwkomers inbedden binnen de wijk ‘Op de Heide’. 

Behoorlijke ambities die een fl inke inspanning vereisen van 

deelnemers en docent. Als werkgroep willen we dat proces 

ondersteunen en ook de sociale integratie een stevige im-

puls geven. Daarvoor zijn we op zoek naar ‘Taalmaaltjes’. 

Mensen die tijdens de lessen, maar ook bij de zelfstudie en 

de e-learning (leren via ICT) regelmatig beschikbaar willen 

zijn om een of meer deelnemers te ondersteunen. 

Ben je nieuwsgierig, heb je interesse, wil je meedoen????? 

Neem dan contact op met ondergetekende. 

We rekenen op je buurmanschap. 

Sjraar Dambacher, 06-24463967

sjraar.dambacher@gmail.com

DE “BAKFIETS”
Wie ben jij eigenlijk?
Ik ben Herman vd Eertwegh, werkzaam bij Incluzio Sociale 

Basis als Buurtcoach. Ik ondersteun bewoners in de wijk, in-

dien dit nodig is, wanneer ze in hun wijk/straat een initiatief 

opstarten om de sociale binding, veiligheid, gezelligheid in de 

wijk/straat nog verder te verbeteren.

Waarom zit je op die bakfi ets?
Graag zou ik zoveel mogelijk met bewoners in gesprek gaan 

over hun wijk. Hoe mooi is de wijk, vertel eens over de wijk, 

wat zijn je dromen, waar ben je goed in, wat kan anders, wat 

zou je zelf willen doen. Daarom ga ik met de bakfi ets, warm 

drankje en een stoel de wijk in.  

Wanneer fi ets je rond?
Dat kan ik niet vooraf zeggen. Ligt ook een beetje aan het weer maar wekelijks wil ik ergens in de wijk 

aanwezig zijn. Bij slecht weer zal ik weinig bewoners tegen komen. Zou je met andere buurtbewoners een 

initiatief willen starten en daarbij ondersteuning nodig hebben dan kom ik graag met de bakfi ets aan.

Heb jij nog een wens?
Jazeker. Het zou mooi zijn als bewoners mij aanspreken als ze 

mij in de wijk zien en dat we gesprekken kunnen voeren waar 

eventueel iets moois uit kan ontstaan.

Herman vd Eertwegh - Telefoon: 0682300417

Mail: hvdeertwegh@incluzio.nl
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SchoolontbijtSchoolontbijt
De herfst zit er bijna weer op en omdat het virus 

nog niet helemaal weg is heb je een normaal griepje 

weer snel te pakken. Kijk dus uit en doe geen gekke 

dingen! We hebben de strijd bijna gewonnen, maar 

moeten bij de les blijven! Er zijn tal van andere proble-

men die de kop opsteken en dus is het goed dat we het 

virus ook nu op afstand houden. We hebben de afgelopen jaren 

onze portie aan ellende wel gehad en hebben alle energie nodig om 

de problemen van nu het hoofd te bieden. Een gezonde geest in een gezond lichaam is noodzakelijk om 

niet in de problemen te geraken. Natuurlijk gaat u het ook deze keer weer redden!  Heb vertrouwen en 

houd moed! Er is bijna altijd een oplossing en u kunt met hulpvragen altijd terecht bij de gemeente. Maak 

gerust een afspraak en bel met: 06 – 837 82 089 (Tegels Informatie Punt). 

De vooruitzichten voor het nieuwe jaar zijn ook al niet onverdeeld gunstig. De boodschappen zijn net 

als de energie bijna onbetaalbaar en ook de verhalen dat veel kinderen meerdere keren per week zonder 

ontbijt in de klas zitten, zijn niet te verteren. Het is de schaamte voorbij en gelukkig komen nu de scho-

len in actie en worden er gezonde ontbijtjes aangeboden. Bizarre tijden met erg veel druk op bijna alle 

ouders en verzorgers eisen hun tol. Wanhopen heeft echter geen enkele zin ook al worden de rijen bij 

de voedselbanken steeds langer. De vele steunpakketten tonen aan dat in veel gezinnen het water tot 

aan de lippen staat. Nu is armoede de kwaal en daar helpt geen enkel medicijn tegen. Ook in onze wijk 

dreigden mensen er na de zomer onderdoor te gaan, maar gelukkig was er steun van de regering om de 

mensen, die het niet zo breed hebben, te steunen. Ook veel lof voor de gemeente die er echt werk van 

maakt als u de problemen even niet de baas bent. Een klein beetje lucht en een goed gesprek kan vaak 

veel zorgen wegnemen. De afgelopen weken kregen bijna alle inwoners in november en december 

een bedrag van 190 euro om een groot deel van de gas en elektriciteitsrekening te betalen. Het ener-

gieplafond dat in januari 2023 wordt ingevoerd moet ervoor zorgen dat er niemand in onoplosbare 

geldproblemen komt. Veel mensen wachten met samengeknepen billen af of het voldoende is. Koken 

we op een, twee of drie pitten, douchen we iedere dag maximaal 5 minuten of draaien we de kraan al 

na 3 minuten dicht¬? Zetten we de verwarming nog aan voor een half uurtje of gaan we lekker vroeg 

naar bed als het koud is? Bizarre keuzes, maar erg pijnlijk en zeer actueel. 

De huismerken in de Plus, AH en Jan Linders zijn niet meer aan te slepen en zelfs die zijn al bijna onbe-

taalbaar. Heel veel mensen maken gebruik van de aanbiedingen en stropen alle winkels af om betaal-

bare en gezonde boodschappen te vinden. Een stukje vers vlees is al bijna een luxeartikel. Kijk maar 

naar de prijs!  Het is nu zaak om het hoofd er bij te houden. Ik heb de afgelopen maanden ontdekt dat 

ook het winkelpersoneel er zelfs geen raad meer mee weet. De medewerkers worden dagelijks door 

tal van klanten gevraagd waarom artikelen in nog geen half jaar tijd nu het dubbele moeten kosten? 

De oorlog in Oekraïne, de te dure olie en benzine om de goederen over de weg te transporteren, de ho-

gere lonen en het personeelstekort zijn steevast de antwoorden van de goedwillende medewerkers. Zij 

kunnen er echt niets aan doen en hebben ook geen tonnen aan baar geld op hun slaapkamer verstopt. 

Probeer er ondanks alle problemen iets van te maken! Hoeveel touwtjes er ook zijn, u kunt ze ook in 

deze moeilijke periode aan elkaar knopen. Zet hem op!

Ik wens u allen fi jne feestdagen en een gezond, gelukkig en betaalbaar 2023!

Henk van Nieuwenborg


