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Wijkkrant nummer 3 van dit jaar is weer op de 
deurmat gevallen, vol met waardevolle informatie. 
De vakanties zijn weer achter de rug en we zijn 
hopelijk allemaal weer goed uitgerust. De redactie 
van de wijkkrant heeft niet stil gezeten. Zij hebben 
weer veel informatie verzameld voor deze editie van 
de wijkkrant. 

Net voor de vakantie in de vergadering van 12 juli 
hebben we afscheid genomen van onze wijkagent 
Wiel Belemans. Hij gaat al zijn ervaring, die hij in 
Tegelen heeft opgedaan, nu gebruiken in Steyl 
en Belfeld. Wij hebben hem veel succes gewenst 
met zijn nieuwe uitdaging. Natuurlijk begroeten we 
wijkagenten Michiel Cremers en Jos Hendrikx, die 
de werkzaamheden van Wiel gaan overnemen.

Er starten meer nieuwe zaken in onze wijk, zoals 
bv. de opening van de nieuwe locatie van PSW. 
Ook waren diverse vrijwilligers van de Nieuwe 
Munt samen met bestuursleden van de Wijkraad 
afgelopen tijd drukdoende met de organisatie 
van “Buurt sport, spel en muziek”. Deze middag 
vond plaats op zaterdag 10 september, locatie de 
Nieuwe Munt. Een verslag van deze middag vindt u 
ook terug in deze wijkkrant.

Wat staat er nog meer op stapel? Wij hebben 
wethouder Brauer uitgenodigd om samen met 
ons naar diverse onveilige verkeerssituaties 
te gaan kijken tijdens een zogenaamde  
“verkeersrondgang”. Tenslotte vindt u op de 
achterkant een aantal handige telefoonnummers 
en namen van instanties.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Jos Pelzer
Voorzitter
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Zoals in de vorige wijkkrant al gemeld, krijgt onze wijkagent Wiel 
Belemans een ander werkterrein. Wiel Belemans verkast naar Steyl en 
Belfeld. Hij zal worden opgevolgd door Michiel Cremers en Jos Hendrikx, 
die de werkzaamheden gaan overnemen.

Wiel was jaren lang het gezicht en aanspreekpunt voor de bewoners van onze 
wijk en de wijkraad inzake politie- en verkeerszaken en alles wat daar mee te 
maken had.
Wiel is begonnen als jongste bediende op het voormalige politiebureau aan 
de Kruisstraat, (overigens een adres dat hij bij zijn sollicitatie niet eens kon 
vinden). Van hieruit is hij naar de politieschool gegaan en via “de Drink” op “de 

Maasstraat” in Tegelen gekomen, tot ook het bureau in Tegelen sloot en hij naar Venlo vertrok.

Wiel is vrijwel vanaf het begin betrokken geweest bij wijkraad De Noordkern en heeft het dan ook  als zijn plicht 
gezien om steeds aanwezig te zijn op de openbare vergaderingen. Dit is hem niet altijd in dank afgenomen door 
zijn vroegere chef, want die vond het maar verloren tijd. Wiel was echter een andere mening toegedaan en ging 
toch. Vandaag de dag is men er bij de Politie toch anders over gaan denken, daar het contact met de burgers wel 
degelijk belangrijk is en zeker ook een bron van informatie naar beide zijden.

De Wijkraad wil langs deze weg Wiel van harte bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren
en wij wensen hem veel succes in zijn nieuw werkgebied!

Wisseling van de wacht
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VerGaderInG  12 JulI 2016

Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen 
welkom.

Gastspreker: Toestand bomen ariënsstraat
Kirsten Welten van de groenafdeling is hier om 
toelichting te geven over het voorgenomen plan 
om de bomen aan de Ariënsstraat te kappen. Hier 
worden geen nieuwe bomen herplant in verband met 
ondergrondse leidingen en de riolering. Bewoners 
geven aan graag vervanging voor de bomen te willen, 
bijvoorbeeld bloembakken of kleinere bomen die 
niet breed wortelen. Grote bomen hoeven niet terug 
te komen in het straatbeeld aldus de aanwezige 
bewoners.

Bewoners doen hun woordje van dinsdag 24 mei
Geen bijzonderheden.

Stand van zaken Zilverplak
Op zondag 26 juni heeft de werkgroep een middag 
georganiseerd om de omwonende te informeren en 
te betrekken betreffende de plannen op de Zilverplak. 
De Zilverplak is op dit moment volledig geëgaliseerd 
en ingezaaid met gras.

Stand van zaken BBn
Op 30 mei was de laatste bijeenkomst van BBN. Hier 
stond de algemene hulpdienst centraal. Tijdens deze 
bijeenkomst heeft terugkoppeling met betrekking 
tot de wijkbus plaatsgevonden. Daarnaast is er 
informatie gedeeld over het aankomende pleinfeest 
aan de Nieuwe Munt op 10 september 2016. 
Volgende BBN bijeenkomst zal op 5 september 2016 
om 19.30 plaatsvinden.

Stand van zaken Huis van de Wijk
Het Huis van de Wijk zal tijdelijk verhuizen naar het 
Cultureel Centrum De Haandert. Er is nog geen datum 
bekend. 

Initiatief opruimen zwerfafval in de wijk
Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden. Daarin 
staat beschreven welke straten en wijken al schoon 
worden gehouden door vrijwilligers. 

nIeuWe ZaKen dIe In de WIJK leVen 

✮De doorgang  van de Broeklaan naar de Lingsweg 
wordt bemoeilijkt door de groene begroeiing en 
scheefstaande schutting. 

Actie: Pieter (stadsdeelmanager) en Jacky (BBN) 
pakken dit op met de bewoner.

✮De drempel aan de Grotestraat-Gasthuisstraat 
zou de hoogte eruit gehaald worden. Dit is niet 
gebeurd.

Actie: Is een van de knelpunten die bekend zijn bij 
de Wijkraad. Wordt meegenomen in de volgende 
verkeersrondgang.

✮Buurtpreventie geeft aan dat Tegelen in zijn 
geheel er triest uitziet. Overal groeit onkruid.

Actie: Ook de wijkraad heeft dit geconstateerd. Dit is 
aangegeven bij de Gemeente. De Gemeente is op dit 
moment volop bezig met het groenonderhoud.

✮In de Boskampstraat wordt door automobilisten 
erg hard gereden. Bewoner heeft dit samen met de 

     BeWOnerS dOen Hun
woordje.....!!! 

Op iedere vergadering van onze wijkraad de Noordkern, kan elke bewo-
ner allerlei vragen stellen of ideeën en opmerkingen naar voren brengen. 
Antwooden komen zo mogelijk meteen of kan men later terugvinden in de 
wijkkrant of ziet men mettertijd terug in de wijk zelf. 

 

de nOOrdKern
TeGelen
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Gemeente bekeken en een plan gemaakt om de 
snelheid hier terug te dringen.

✮Een aanwezige bewoner geeft aan dat het 
Maasveld erg kwetsbaar is in geval van calamiteiten 
met onvoldoende toegangswegen. 

Actie: Wordt meegenomen in de volgende 
verkeersrondgang. Bewoner zal hierbij uitgenodigd 
worden. 

✮Aan de Gasthuisstraat is de parkeeroverlast bij de 
supermarkten niet afgenomen. 

Actie: De wijkagent pakt dit op.

✮Bewoner geeft aan de Grotestraat onveilig te 
vinden. Dit was ook terug te lezen in de wijkkrant van 
juni. Hier zijn verschillende verkeersituaties die voor 
onveilige situaties zorgen.

Actie: Wordt meegenomen in de volgende 
verkeersrondgang. Bewoner zal hierbij uitgenodigd 
worden. 
 

Veel van de hierboven genoemde punten zijn al opgelost of er wordt aan gewerkt!

Bezoek ook onze website
www.denoordkern.nl
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In 2017 is het 200 jaar geleden dat Tegelen en Steyl door grenscorrecties nederlands gebied werden. 
Stichting Tegelen.nl grijpt dit historische feit aan om de vitaliteit van Tegelen en Steyl een impuls te 
geven en is voornemens evenementen te initiëren op het terrein van onderwijs, kunst, cultuur, muziek, 
dans, sport en spel, om dit met alle inwoners van Tegelen en Steyl  samen te vieren. Hiermee wil Stichting 
Tegelen.nl een impuls geven aan de aantrekkelijkheid van Tegelen en Steyl voor wonen, werken en 
bezoeken. 

Bovengenoemde aantrekkelijkheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door  de vitaliteit van het 
verenigingsleven en de vitaliteit van de dorpskern. Stichting Tegelen.NL is opgericht door Trots op Tegelen en 
Tegula Cultura. Daarmee is de stichting wijd vertakt in de Tegelse samenleving. Een en ander moet leiden tot 
een blijvende verbinding tussen de mee organiserende verenigingen, stichtingen en bedrijven binnen Tegelen, 
alsook met (EU)regionale partners in de gemeenten Nettetal en Venlo. 

Na een oproep onder verenigingen en particulieren hebben zich al talrijke personen aangemeld om als 
vrijwilliger evenementen mee op touw te zetten. Inmiddels zijn diverse festiviteiten in voorbereiding zoals 
– zonder compleet te zijn – een vastelaovesmuseum, een kunstmanifestatie bij Abdij Ulingsheide, een 
podiumkunstenfestival aan de Maas, een sportdag in sportpark De Bakenbos, een muziekmanifestatie in De 
Doolhof, een dag van de Tegelse Huzaren, Garde Tegeliers en de schutterijen, een eigen productie van de 
jeugdleden van de Passiespelen, een tentoonstelling van oude Tegelse prentbriefkaarten etc. 

Voor alle nieuws en informatie kun je steeds op de site www.tegelen.nl terecht. Vooral de Nieuwsbrief  geeft alle 
relevante informatie.

Tegelen 200 jaar nederlands 1817-2017
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✮Grotestraat
Onze openbare vergaderingen worden geregeld bezocht 
door wijkbewoners, met opmerkingen over het fietspad op 
de Grotestraat. Vooral het fietspad tussen Gasthuisstraat 
en Engerstraat aan beide zijden van de Grotestraat is een 
doorn in het oog van veel mensen. Het is onveilig door 
geparkeerde auto’s, het is onoverzichtelijk door verschillende 
obstakels, (zoals bloembakken, terrasjes en reclameborden) 
en gevaarlijk door automobilisten die de situatie ter plaatse 
niet kennen. Op korte termijn maken wij een rondgang door 
het centrum met wethouder Brauer en andere ambtenaren 
van de gemeente Venlo. We zullen dan de punten in onze wijk die aandacht verdienen op het gebied van verkeer 
bespreken en toelichten. Dit punt zal zeker niet ontbreken in onze rondgang.

✮Bomenkap
Vorig jaar is de gemeente Venlo gestart met een zogenaamde kap- en 
inboetlijst. Dat is een verzamellijst van bijna alle bomen die gepland staan om 
te kappen c.q. te herplanten. Binnen onze wijk gaat het om een drietal locaties. 
Op de meidoornlaan zullen 21 bomen gekapt worden. Terplekke worden 8 
bomen herplant. Op de Ariënsstraat worden 14 bomen gekapt, die overlast 
veroorzaken aan de riolering. Tenslotte worden op de Koningstraat nog eens 
16 bomen gekapt. De werkzaamheden staan gepland voor deze winter.

✮“uw Wijkbus” gaat dienstverlening uitbreiden
Sinds de start van “Uw Wijkbus” in februari van dit jaar, hebben wij op afroep 
van bewoners ruim 10.000 km gereden, 1300 ritten uitgevoerd, 1800 inwoners 
vervoerd. Iets waarop onze vrijwilligers trots zijn. Naast het vervoer van deur 

tot deur worden er wekelijks uitstapjes georganiseerd waardoor ouderen tegen een zeer gereduceerd tarief een 
leuk dagje uit hebben. De agenda van deze uitstapjes vindt u in deze krant en op 
de website van “Uw Wijkbus”. www.uwwijkbus.nl

Om nog meer aan de wensen van de inwoners van Belfeld-Tegelen tegemoet 
te komen, gaan wij de service verder uitbreiden. Zo gaan wij vanaf maandag 5 
september op werkdagen rijden tussen 08.00 uur en 18.00 uur en op zaterdag 
tussen 10.00 uur en 17.00 uur. Ook het verzorgingsgebied is aan verandering 
onderhevig. Op verzoek van inwoners uit ons verzorgingsgebied rijden we 
op verzoek ook naar zorgverleners in de gemeente Venlo (uitgezonderd Arcen-Velden) en naar daar gelegen 
verzorgingshuizen.

     
Berichten uit de wijk

 

de nOOrdKern
TeGelen
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Dus wanneer men naar bijvoorbeeld een pedicure in Venlo wil of iemand wil bezoeken in het verzorgingshuis 
“De Meeuwbeemd” dan is dit vanaf 5 september mogelijk. Hiervoor geldt echter een aangepast tarief van 
€ 3,- enkele reis. Meer informatie vindt u op: www.uwwijkbus.nl Ook de 
telefonische bereikbaarheid voor het reserveren van een rit gaat worden 
uitgebreid. Wij zijn nu ook bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 
uur tot 12.00 uur. Makkelijk als u pas die dag weet wanneer u bijvoorbeeld een 
afspraak bij de huisarts heeft of die dag pas weet of u bij familie op bezoek wilt 
gaan. Daarnaast kunt u ook tussen 18.00 uur en 20.00 uur blijven bellen van 
maandag t/m vrijdag, op telefoonnummer: 06-15 24 62 17  Kortom, nog meer 
service van “Uw Wijkbus”. Mocht u zelf interesse hebben om als vrijwilliger 
(chauffeur, gastheer, gastdame of planner) met ons mee te werken aan een 
leefbaar Tegelen-Belfeld neemt u dan contact met ons op. info@uwwijkbus.nl

✮Zilverplak
Kort geleden is het terrein van de voormalige crossbaan geëgaliseerd en 
ingezaaid. De omwonenden gaan nu bekijken hoe ze de Zilverplek verder 
willen gaan inrichten. 

Pleinfeest 10 september 2016
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd Pleinfeest, dat 
plaatsvond op een zonnige zaterdagmiddag.

Vanaf 9.00 ’s morgens was het een drukte van belang op het plein, want 
alle vrijwilligers en verenigingen waren bezig met het opbouwen van de 
verschillende stands, spellen, tenten en het versieren van het plein. Om 
13.00 werden de eerste bezoekers gebracht met de buurtbus en toen kon 
het feest beginnen.

De middag werd muzikaal begeleid door o.a Dj Braunie, Hay Huijs op zijn 
accordeon, de Holtmühler Blaoskapel, Die Neue Fünf, Dansgroep de 
Boereroad en Bewegen op Muziek. Er werd flink meegezongen door de 
aanwezigen.

Kindervakantiewerk had een aantal kraampjes waar kinderen spellen konden spelen en waar ze iets te 
drinken kregen. Hier was het heel druk want de kinderen konden mooie fluitjes winnen. Verder was er een 
stand waar kinderen zich konden laten schminken en op het springkussen konden kinderen hun energie 
kwijt. Ook de VVN was er. Kinderen mochten een route fietsen met allemaal hindernissen. De kinderen 
konden kennismaken met Judo van Judoclub “Stoffels”,  handbal van handbalvereniging “Explosion” en 
tafeltennis van tafeltennisvereniging TTC. Op het plein kon ook jeu-de-boules gespeeld worden.

Er waren ook een aantal stands waar je informatie kon krijgen zoals de politie, Impuls Onderwijsgroep 
Buitengewoon, KBO Martinus, Heemkundige kring Tegelen, Zorggroep dagbehandeling/dagbesteding, 
Zorggroep fysiotherapie/ergotherapieTZBO, Huis van de wijk, wijkraad de Noordkern, de bibliotheek, 
Bewonersondersteuning van de Gemeente Venlo. De “Bekkerie” van Unik heeft vele lekkernijen verkocht.
We willen alle vrijwilligers, verenigingen en artiesten bedanken voor de geweldige middag.

Zie ook de foto's op pagina 8 en 9 >>>



WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaargang  13  ■  n r.  3  ■  ok tober  2016
8



WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaargang  13  ■  n r.  3  ■  ok tober  2016
9



WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaargang  13  ■  n r.  3  ■  ok tober  2016
10

InGeZOnden BrIeVen
Beste buurtbewoners van wijk de Noordkern,

Afgelopen mei ben ik zelf begonnen met het opzetten van een 
whatsappbuurtpreventie in mijn buurt. Bij het informeren bij diverse instanties over 
hoe ik dit het beste kon aanpakken werd ik onder andere gewezen op een artikel dat 
in april jl. geplaatst is in deze wijkkrant over buurtpreventie. Zelf heb ik inmiddels 
een whatsappbuurtpreventiegroepsapp met meer dan 50 deelnemers opgezet. 
Deze heeft onlangs ook zijn nut bewezen doordat er een verdachte situatie was en 
waarbij er door de deelnemers alert werd gereageerd. Daardoor werd snel duidelijk 
wat er aan de hand was en, nog belangrijker, dat de politie geïnformeerd werd. 
Hiermee is het nut van een dergelijke app meteen bewezen!

Om kenbaar te maken dat er een buurtpreventie plaatsvindt via whatsapp, heb ik via 
het SAM-fonds een aanvraag gedaan om borden aan te schaffen die dit kenbaar 
maken in de desbetreffende straten. Dit zijn de Acaciastraat, Plataanstraat (vanaf verhoogde kruising), 
Populierstraat en Wilgenstraat.

Er is ook een landelijke organisatie die buurtpreventiegroepen registreert. Deze is te bereiken via hun site 
(http://wabp.nl/). Zelf heb ik onder andere via deze site contact gezocht met beheerders van 
buurtpreventiegroepen in Tegelen om samen de krachten te bundelen. Dit doen we door over en weer bij 
elkaars groepen deel te nemen.

Zijn er buurtbewoners die naar aanleiding van het artikel in april (of wellicht door dit artikel) een 
buurtpreventiegroep zijn gestart? Graag zou ik met deze beheerders in contact komen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mij via mail bereiken op bptbrook@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Pascal D'Elfant
Beheerder buurtpreventie ’t Brook

Overlast
Het is natuurlijk een open deur in trappen, maar ook dit keer ontkomen 
we er weer niet aan om het over de Honden te hebben en dan vooral de 
uitwerpselen van deze dieren. Het is langzaam ingeburgerd dat men de 
uitwerpselen van zijn hond behoort op te ruimen, steeds meer mensen 
doen dit. Maar het is niet de bedoeling om deze dan in het plantsoen, 
of erger in de border van de toevallig op de route liggende tuin te 
deponeren. Je ziet dan ook steeds vaker blauwe en witte plastic 
afvalzakjes in de openbare ruimte en tuinen en onder hagen liggen. Is 
het nu echt te veelgevraagd om deze mee naar huis te nemen en daar 
in de afval container te werpen, en ook niet in een toevallig geleegde 
container van een buurtbewoner die nog aan de straatkant staat.

Een bewoner uit het Maasveld.
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Politie waarschuwt voor Ierse klusjesmannen

de afgelopen tijd zijn Ierse klusjesmannen weer in de gemeente Venlo gesignaleerd. Het ‘werk’ van deze 
mannen bestaat veelal uit klusjes aan huis, waarbij men vaak veel te veel betaald voor slecht geleverd 
werk. Op vaak intimiderende wijze weten de Ierse klusjesmannen veel geld los te krijgen. 

Ook campinghouders worden vaak gedupeerd door dit rondtrekkende gezelschap. Vaak meldt zich eerst 
1 caravan aan de receptie en wanneer deze toestemming krijgt om op de camping te verblijven volgen, 
onaangekondigd, vele andere, of de campinghouder dit nu wil of niet. Vaak wordt er niet betaald voor de 
overnachtingen, worden er goederen gestolen en laten ze een bende achter. De politie heeft aandacht voor deze 
incidenten, maar vraagt ook de hulp van u. Ziet u iets verdachts, of vertrouwd u het niet, dan kunt u de politie 
bellen. Bij spoed kunt u contact opnemen via 112, maar voor andere vragen of meldingen is de politie bereikbaar 
via 09008844.

Politie kan weinig doen
De moeilijkheid met deze Ierse klusjesmannen is dat de politie weinig tegen hen kan ondernemen. Immers 
maken goedgelovige mensen aan de deur mondeling afspraken om  de werkzaamheden te laten verrichten. 
Werkzaamheden die weliswaar matig tot slecht worden uitgevoerd, maar die geen aanleiding vormen voor 
politie-ingrijpen. Dit wordt anders wanneer intimidatie en afpersing aan de orde komen. Hiervan is veelvuldig 
sprake en in die gevallen dient iemand te allen tijde de politie te bellen.

Wat kunt u doen?
De politie adviseert niet in zee te gaan met mensen die ongevraagd aan uw deur komen. Hebt u werkzaamheden 
die uitgevoerd moeten worden? Zoek dan zelf een persoon of bedrijf waaraan u het werk gunt en maak goede 
schriftelijke afspraken over de omvang, kwaliteit en de prijs van het werk.

ervaringen met klusjesmannen:
“Vaak zijn ze gewoon echt heel brutaal, terwijl er eentje aanbelt zit de ander al op het dak. Met mooie praatjes, 
folders van een gerenommeerd bouwbedrijf en een aantrekkelijke prijsafspraak krijgen ze veel mensen zover 
om met hen in zee te gaan. In eerste instantie lijkt het allemaal goed, maar vaak wordt men al snel bedonderd. 
Altijd zien we dat er contante aanbetalingen gedaan moeten worden en dat er opeens veel extra werk is. Zodra 
er betaald is, vertrekken ze met de noorderzon”, aldus mensen die opgelicht zijn door de klusjesmannen.

Heeft u vragen, of wilt u informatie doorgeven, dan kunt u altijd bellen met de politie via 0900-8844.

 Van de POlITIe...

Politie| eenheid limburg | rBT Venlo - Beesel    
rijnbeekstraat 1, 5913 Ga Venlo
Postbus 1230, 6201 Be Maastricht
T 0900-8844
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“de BOeVen ZIJn BIJ aanKOMST al lanG VerdWenen”
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, vallen de mussen van het dak van de hitte, en ook ik heb niet veel 
zin om iets te doen. Maar ja, de krant heeft een deadline, dus ook ik moet er aan geloven. 

Op mijn wandelingen door de zomerse en bijna uitgestorven straten en pleinen van Tegelen, bedenk ik 
hoe rustig en vreedzaam het in de wereld zou kunnen zijn, als iedereen even een time out zou nemen. 
Eigenlijk zouden we dat meer moeten doen! Maar ja dat kan natuurlijk niet, want na 6 weken (school)
vakantie gaan we weer over tot de orde van de dag.

Tijdens een rustige namiddagwandeling over de Venloseweg, word ik plotseling opgeschrikt door het 
lawaai van sirenes, die bij het naderbij komen van een politieauto blijkt te zijn. Die zoeft met alle toeters 
en bellen naar een melding ergens in Tegelen of verder. Op zo’n moment bedenk ik me dat deze 
politieauto helemaal vanuit de Rijnbeekstraat in Venlo op weg is naar iets hier in de buurt, of verder, al met 
al een hele rit. Dat het lang duurt voordat een dergelijk voertuig ter plaatse is zal niemand verbazen. Wat 
mij wel verbaast in zo’n geval is dat degene die ooit bedacht heeft dat alle wijkbureaus gesloten moesten 
worden, waarschijnlijk nooit heeft hoeven wachten op een politievoertuig bij een calamiteit. 

Met respect voor het werk van de agenten, maar op deze wijze kunnen zij geen goed werk leveren.

Met vriendelijke wandelgroeten,

“Sjeng de Wandelaer “ 

dit jaar wordt Wereldlichtjesdag voor het eerst in Tegelen gehouden. 
Het is de bedoeling dat op deze dag  kaarsjes worden aangestoken voor 
overleden kinderen. 

Monique Post uit Tegelen kwam op het idee om het initiatief in Tegelen te 
introduceren. Zij verloor haar zoon in januari 2015 en kwam via haar broer in 
aanraking met Wereldlichtjesdag. Het wereldwijde  initiatief is om ieder jaar 
op de tweede zondag van december massaal lichtjes te ontsteken.. Het idee 
is dat er vanwege de verschillende tijdzones 24 uur lang kaarsjes branden ter 
nagedachtenis aan overleden mensen, waarbij extra aandacht wordt besteed 
aan kinderen. 

De organisatie wil mensen de kans geven om hun verdriet te delen. De eerste 
Wereldlichtjesdag in Tegelen is op 11 december. Op alle graven van de 
begraafplaats in Tegelen wordt van tevoren een theelichtje gezet en er worden 

ballonnen opgelaten met een wens of boodschap eraan. Om het plan te verwezenlijken is de organisatie nog op 
zoek naar donateurs. Voor contact en mee informatie, bezoekt u  www.wereldlichtjesdagtegelen.nl.

Wereldlichtjesdag komt naar Tegelen
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nIeuWe aC TeGelen GeSTarT
Maandag 22 augustus was de aftrap van het nieuwe activiteitenCentrum (aC) in Tegelen. de dames en 
heren hadden er zin in! er was veel belangstelling uit de buurt en er kwam een fotograaf om alvast een 
fotoreportage te maken voor een magazine. Ze zijn kennis gaan maken met de winkeliers in de straat, 
waaronder Bakker Bart waar de cliënten voortaan zelfstandig het brood gaan halen. al met al een super 
goeie start van een nieuwe aC.

Wie en wat is de PSW?
PSW biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking bij wonen, 
dagbesteding/werken/onderwijs en vrije tijd. Dit doet de organisatie vanuit de basishouding dat kinderen en 
volwassenen met een verstandelijke beperking recht hebben op een eigen, volwaardige plaats in de 
samenleving.

uitgangspunten

Regie over het eigen leven
PSW werkt vanuit een individuele benadering die in de eerste plaats 
gericht is op het persoonlijk welzijn van de cliënt. Wij streven naar 
een zo groot mogelijke eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. 
Uitgangspunt is de individuele vraag.

Werken in de driehoek
PSW werkt op basis van gedeelde verantwoordelijkheid met de 
cliënt zelf en de ouders/verwanten. Uitgangspunt is de driehoek: 
cliënt, ouders/vertegenwoordigers en medewerkers. Ook op het 
niveau van de organisatie hecht PSW waarde aan participatie van 
cliënten en ouders/verwanten.

De cliënt in de samenleving
Mensen met een verstandelijke handicap zijn volwaardige burgers. 
Zij hebben recht op een volwaardige plaats in de samenleving. Zij 
hebben daarbij hun leven lang ondersteuning van anderen nodig. 
Daarnaast heeft ieder mens behoefte aan een veilige, sociale 
omgeving met familie, vrienden en kennissen. PSW heeft aandacht 
voor fysieke en sociale integratie in de samenleving en stimuleert 
actieve betrokkenheid van het netwerk van de cliënten.

Mogelijkheden en vaardigheden
Ieder mens heeft mogelijkheden, talenten en vaardigheden. Wij zijn 
gericht op het ontwikkelen, benutten of in stand houden van 
mogelijkheden en vaardigheden van cliënten.

Professionele en betrouwbare organisatie
PSW is een professionele en betrouwbare organisatie met 
deskundige medewerkers, die verantwoord omgaat met de 
middelen en zich rekenschap geeft van de vragen die de 
samenleving stelt. Cliënten, ouders/verwanten en medewerkers 
voelen zich bij ons gekend. Ons beleid is transparant; onze relaties 
zijn duurzaam. Van onze medewerkers vragen wij betrokkenheid en 
een positieve inzet.
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Kandoen in Tegelen, Belfeld, Steyl en Op de Heide
Bemiddeling en begeleiding bij het werk in de buurt
In Tegelen, Belfeld, Steyl en Op de Heide is KanDoen sinds kort actief. KanDoen 
bemiddelt en begeleidt buurtbewoners bij het meedoen met (onbetaald) werk in 
de eigen buurt. Speciaal voor mensen die om verschillende redenen wat extra 
ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze een lichamelijke beperking 
hebben of psychische problemen. Of omdat ze al lange tijd thuis zitten en niet meer 
gewend zijn aan contact met anderen.

In Tegelen, Belfeld, Steyl en Op de Heide worden tot 2018 ongeveer 45 mensen uit de Wet Sociale 
Werkvoorziening (Wsw) die tot nu toe werkten binnen het sociale werkbedrijf WAA geplaatst in de wijk. Op dit 
moment zijn zo'n 20 medewerkers al aan de slag via KanDoen. Zo zijn er een aantal KanDoen medewerkers 
actief bezig met het opruimen van zwerfafval in hun buurt. Door dit werk zijn ze meer betrokken bij hun wijk en 
leren zij hun buurtbewoners beter kennen en de buurtbewoners hen.

Daarnaast worden er klussen gedaan bij bewoners die dat zelf niet meer kunnen en ook niet de  
mogelijkheid hebben om hier iemand voor te betalen. Hierbij kan gedacht worden aan tuinonderhoud en 
schilderwerkzaamheden. Er wordt hierbij zorgvuldig gezocht naar afstemming en samenwerking met andere 
organisaties, zoals de Algemene Hulpdienst en Burenhulpdienst. Klussen die in de nabije toekomst ook 
uitgevoerd kunnen worden door KanDoen medewerkers, zijn bijv. het verspreiden van flyer-/foldermateriaal.

Begeleiding en bemiddeling
Het professionele team van KanDoen bestaat uit een aantal coaches met een achtergrond in de zorg of ervaring 
als jobcoach. De coaches zorgen voor begeleiding en bemiddeling bij geschikte werkzaamheden. Ze zijn actief 
en zichtbaar in de wijk en daarbij staat de samenwerking met de buurt steeds centraal. De begeleiding op de 
werkvloer wordt meestal geboden door vrijwilligers, die zelf ook de handen uit de mouwen steken. 

Hoe werkt het?
Na aanmelding word je uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met een van onze coaches. Als het klikt, word 
je ingeschreven en ga je samen kijken wat past bij jou. Dat kunnen werkzaamheden in groepsverband zijn, maar 
je kunt er ook voor kiezen om individueel ergens aan de slag te gaan. Daarnaast bespreken jullie wat je in de 
toekomst graag zou willen. Jouw stip op de horizon. En wat je zou kunnen of willen leren op weg daar naartoe.

Klusteam
Behalve dat er wordt gewerkt in een prikkelvrije omgeving, is er ook een klusteam dat klusjes in de wijk opknapt 
of onderhoud doet aan het gebouw. Kandoen concurreert niet met bedrijven. De klussen worden vrijwillig 
gedaan door bewoners  uit uw eigen wijk. Voorbeelden van klussen die wij aannemen zijn: tuinwerkzaamheden, 
zoals snoeien, schoffelen en onkruid verwijderen. Eenvoudige klussen in huis, zoals texen, schilderen, 
gordijnrails ophangen, enz. KanDoen doet geen gespecialiseerde klussen. Daarbij zijn de deuren open voor 
initiatieven vanuit de wijk.

aanmelden
Wil jij met hulp van KanDoen iets gaan doen in je eigen buurt? Of heb je een klus? Meld je per mail 
kandoentegelenbelfeld@huisvandewijk.nl of telefonisch 06-29560237 / 06-22224695 bij ons aan. Of vraag je 
een begeleider om dat te doen. Loop je liever even binnen, dan kan dat ook bij het Informatie- en Adviespunt in de 
Glazenap op maandag van 9.00-12.00 uur, het Informatie- en Adviespunt in het Huis van de Wijk Steyl van 14.00-16.00 
uur of het Informatie- en Adviespunt in de Bongerd op dinsdag van 13.00-19.00 uur, woensdag van 10.00-12.00 uur.
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Datum Tijdstip Activiteit 

oktober   
5 oktober 14:00 - 16:30 Filmmiddag
6  en 20 oktober 14:30 - 16:30 Koersbal
19 oktober 14:00 - 16:00 TZBO
21 oktober 17:00 - 17:45 Heilige mis
26 oktober 14:00 - 17:00 Kienen
29 oktober 13:00 - 16:30 Rapair café 

november   
2 november 14:00 - 16:30 Filmmiddag
3 en 17 november 14:30 - 16:30 Koersbal
16 november 14:00 - 16:00 TZBO
18 november 17:00 - 17:45 Heilige mis
26 november 13:00 - 16:30 Rapair café
30 november 14:00 - 17:00 Kienen 

december   
1 en 15 december 14:30 - 16:30 Koersbal
5 september 19:30- 21:30 Buurt en bewonersnetwerk
7 december 14:00 - 16:30 Filmmiddag
10 december  Kerstmarkt
16 december 17:00 - 19:00 Kerstdienst
21 december 14:00 - 16:00 TZBO 
 

activiteiten-kalender
Info & advies

Elke dinsdag van 13:00 - 19:00 uur
elke woensdag van 10: - 12:00 uu

Ouderen gymnastiek
elke maandag van 9:30 - 10:30 uur

Kerkdienst pastor Moses
elke zaterdag van 19:00 - 20:00

elke zondag van 11:00 -13:00

locatieverandering Huis van de wijk Tegelen Centrum
Voor de zomervakantie zijn alle bezoekers en vrijwilligers van huis van de wijk d'm Bongerd ingelicht over 
de aanstaande verhuizing eind dit jaar. Per 1 januari 2017 gaat huis van de wijk d'm Bongerd, Bongerdstraat 
41,5931NB Tegelen verhuizen naar De Haandert, Haandertstraat 6-8, 5932CN Tegelen. De komende maanden 
zijn wij druk bezig met uitruimen, opruimen, inpakken, uitpakken en alles een nieuwe plek geven zodat alle 
activiteiten die nu in d'm Bongerd plaatsvinden straks in locatie de Haandert voortgezet kunnen worden. Na 
de verhuizing is iedereen die het huis van de wijk bezoekt van harte welkom op deze nieuwe locatie. Hebt u 
vragen of behoefte aan informatie dan neem contact op met ons via het telefoonnummer van d'm Bongerd 077-
8510212 , via de mail info@hvdwdebongerd.nl of loop tussen 9.00 en 17.00 uur bij ons binnen.

Namens het team van d'm Bongerd,
Anke Daniels, medewerker open inloop
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