
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

NR. 23 – SEPTEMBER/OKTOBER 2022 
8 oktober: Rondje Hagerhof-Oost  
 
Op zaterdag 8 oktober organiseert het meedenkteam, in samenwerking met de gemeente en Woonwenz, van 12.00 tot 16.00 
uur het Rondje Hagerhof-Oost. De hele middag is er van alles te doen op het grasveld in de Scholeksterstraat*. In deze 
nieuwsbrief lees je meer over de activiteiten. We hopen zo veel mogelijk mensen te mogen ontmoeten. Heel graag tot dan!  

TEGEL ERUIT, PLANT ERIN 
Haal een stoep – of terrastegel uit je tuin en 
lever die in op de duurzaamheidsmarkt. Je 

krijgt gratis een kruidenplant naar keuze mee 
naar huis. Op = op dus wees er snel bij! 

* Bij slecht weer verplaatsen de activiteiten naar de Zuidpilaar.   

MODESHOW 
Kom om 12.30 uur kijken naar een echte 

Hagerhof-Oost modeshow! De kleding wordt 
aangeboden door Het Goed. Na de modeshow 
snuffel je tussen de tweedehands kleding en 

kies je de mooiste items uit. De opbrengst van 
de verkochte kledingstukken gaat naar de 

kinderboerderij Hagerhof.  

BEWEGEN 
Om 13.30 uur is er een beweegactiviteit voor 

ouderen. Je hoeft je niet aan te melden. Je mag 
gratis meedoen.   

DUURZAAMHEIDSMARKT 
De hele dag staan specialisten voor je klaar om 
je meer informatie te geven over het besparen 
van energie, het verduurzamen van je woning, 

het afkoppelen van regenwater of het uitleggen 
van het warmtenet. Neem vooral ook een kijkje 

in De Woning van Morgen.  

  

 

Wie kan het betalen om niet te verduurzamen?  
Informatieavond financiering 
 
Wil jij duurzame maatregelen nemen en weet je niet 
hoe je die moet betalen? Er zijn allerlei mogelijkheden 
waardoor je toch maatregelen kunt nemen en geen 
dure investeringen hoeft te doen. Daarom is er op 
woensdag 19 oktober om 19.00 uur een informatie-
avond over het financieren van duurzame maatregelen 
in je woning. Aanmelden is verplicht en kan via 
morgeninvenlo@venlo.nl.  

Resultaat meedenken warmtenet  
 
Op maandag 12 september waren 17 buurtgenoten in 
De Zuidpilaar bij het meedenkteam aanwezig. Tijdens 
deze avond hebben we uitgebreid besproken waar het 
bedrijf dat een warmtenet kan aanleggen aan moet 
voldoen. Ben je benieuwd naar de resultaten van de 
avond?  
Het verslag kun je bekijken op: 
www.morgeninvenlo.nl/projecten/hagerhof.  

 

TENTOONSTELLING VAN AFVALKUNST 
Je staat versteld wat Stichting Venlo Schoon allemaal voor zwerfafval 
verzamelt als ze een prikactie organiseren. Zelfs een fles Pril uit 1961! 

Neem een kijkje bij hun tentoonstelling en leer wat voor mooie dingen je 
met afval kunt maken.  

GRATIS HAPJES EN DRANKJES 
La Oya Dagbesteding zorgt voor lekkere hapjes. 

En er zijn drankjes voor iedereen.  

GARAGE SALE 
Verspreid over de wijk verkopen buurtgenoten spullen die ze niet meer nodig hebben. Dat doen ze in hun 

eigen voortuin of op hun eigen oprit. Je kunt de verkoopplekken vinden door de pijlen aan lantaarnpalen te 
volgen of je haalt een beschrijving van de route op bij de duurzaamheidsmarkt.  

Je kunt je nog tot en met 4 oktober aanmelden voor de garage sale. Mail naar morgeninvenlo@venlo.nl dat 
je graag deelneemt. We nemen je dan op in de wandelroute. 

 

Ander nieuws 



  

Maak je tuin winterklaar 

Hoe vraag ik energietoeslag aan? 

Evenement: Rondje Hagerhof-Oost 
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Energietoeslag 
Huishoudens met een inkomen op of net boven 
het sociaal minimum krijgen eenmalig een 
energietoeslag van maximaal € 1.300,-. Als je een 
bijstandsuitkering ontvangt, heb je de toeslag 
inmiddels op je rekening staan. Heb je geen 
bijstandsuitkering maar ligt je inkomen wel rond 
het sociaal minimum? Dan kun je zelf een 
aanvraag voor de energietoeslag indienen. Ga 
naar www.venlo.nl/energietoeslag voor meer 
informatie en het indienen van de aanvraag. Je 
kunt de toeslag aanvragen tot en met 31 
december 2022.  
 
Snap je iets niet of heb je hulp nodig met het 
indienen van de aanvraag? Neem dan contact op 
met Incluzio. Zij zijn voor meer informatie 
aanwezig tijdens het Rondje Hagerhof-Oost.  

HOGE ENERGIEKOSTEN? MAAK GEBRUIK VAN REGELINGEN 

 

Wist je dat je gratis tuingereedschap zoals een elektrische 
heggenschaar, bladblazer, kruiwagen, snoeischaar of hark kunt 
lenen en dit een weekend lang mag gebruiken? Handig om bijvoor-
beeld jouw tuin winterklaar te maken! Zo zorgen we er samen voor 
dat de tuinen in de buurt netjes bijgehouden zijn. Met 1 of 2 uurtjes 
werk ziet het er al snel mooier en verzorgder uit. Bewoners die 
gereedschap willen lenen kunnen zich op vrijdagen vóór 12.00 uur 
melden bij De Zuidpilaar. Het materiaal moet de maandag daarop 
vóór 12.00 uur ’s middags (in goede staat) weer ingeleverd worden. 
Succes!  

GRATIS TUINGEREEDSCHAP LENEN 

WAT IS ER VERDER TE DOEN IN GAS(T)VRIJ HAGERHOF-OOST? 
Activiteiten die meer informatie geven over het aardgasvrij maken van jouw wijk 
 
 
Za 8 oktober  12.00 – 16.00 uur  Rondje Hagerhof-Oost   Grasveld Scholeksterstraat 
Ma 10 oktober   19.00 – 20.30 uur  Meedenkteam     Zuidpilaar  
Woe 19 oktober  19.00 – 20.30 uur  Informatieavond financiering   Zuidpilaar  
Datum volgt  19.00 – 20.30 uur  Informatieavond in Marokkaanse moskee Tegelseweg 65 

Gratis energiebesparende producten 
Ben je huurder en heb je nog geen gratis energiebesparende 
producten t.w.v. €70,- aangevraagd? Het kan nog! Met een soort 
tegoedbon kun je bijvoorbeeld ledlampen, een brievenbusborstel, 
een energieverbruiksmanager of radiatorfolie kopen. De energie-
vouchers zijn tot en met 31 december 2022 te krijgen of tot het 
beschikbare geld op is.  
Er zijn 2 manieren om van de regeling gebruik te maken: 
1. Bestel via de webshop gratis energiebesparende producten tot 

een bedrag van €70,-. Je kunt je eigen pakket samenstellen of je 
kiest voor een standaard energiebespaarbox. De producten 
worden gratis bij je thuisbezorgd; 

2. Je vraagt geld terug voor producten die je eerder al hebt gekocht. 
Dat kan via de cash-back optie. 

Kijk voor meer informatie en voor het indienen van de aanvraag op 
www.duurzaambouwloket.nl/rrew-venlo.  


