
 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF APRIL 2021 
Met de nieuwsbrief houden wij U regelmatig op de hoogte over de activiteiten en mogelijkheden binnen de 
gemeenschap van ’t Ven. Heeft u een berichtje of wilt u wat vermelden in de nieuwsbrief van juni  2021, dan kunt u dit 
vóór maandag 24mei  a.s. via bovenstaand e-mailadres doorgeven. Zie ook www.debantuin.nl.  
 

 60-JARIG PRIESTERFEEST PASTOOR TJEU KUNNEN 

 Op 18 maart jl. was het 60 jaar geleden dat pastoor Kunnen tot priester werd gewijd. Een mijlpaal waar we als parochie 
graag bij stil willen staan. Vanwege de coronapandemie is dat op dit moment helaas niet 
mogelijk, maar het is de bedoeling dat we dit later in het jaar groots gaan vieren. We houden u 
op de hoogte.  
 

Heeft u dringend een priester nodig dan kunt u bellen met pastoor Kunnen, tel. 077-3513002. 
Is hij niet bereikbaar, bel dan 06-24845566. Dit nummer is automatisch doorgeschakeld naar de 
priester die op dat moment dienst heeft. 
 
 

KERKBIJDRAGE 2021 
Eind mei start weer de jaarlijkse kerkbijdrage actie, deze keer met als motto: Geef vandaag voor 
de kerk van morgen. Huis aan huis ontvangt u een folder in de brievenbus. Zonder uw bijdragen 
kan de parochie haar werk niet blijven doen. Uw bijdrage, groot of klein, is meer dan welkom.  
De parochie is door de Belastingdienst als ANBI erkend. Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar 

zijn. Steun ons en maak uw bijdrage over op: NL 71 RABO 0153810319 t.n.v. Parochie H. Michaël. 

 

ONLINE WORKSHOP YOGA VOOR MANTELZORGERS 
Mantelzorg verlenen is een mooie maar pittige uitdaging. Om hierin een juiste balans te 

houden kan het fijn zijn om af en toe even te ontspannen en meer zorg voor je lichaam te 

hebben. Yoga kan je hierbij helpen. 

Deelname is via Lifesize videobellen. 

Na aanmelding ontvang je een link en de handleiding van Lifesize. 

Dinsdag 11 mei  Tijd: 19.00-20.30 uur. Kosten geen en wees er snel bij want vol is vol.  

Aanmelden kan tot 4 mei: bij voorkeur via ISBmantelzorgVenlo@incluzio.nl o.v.v. di 11 mei, yoga voor mantelzorgers, je 
naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer.  Of bel naar: 06-20765521. 
Bij aanmelding voor deze bijeenkomst registeren wij je gegevens in ons mantelzorgbestand. 
 

`T VEN BIJ OMROEP VENLO 
Afgelopen vrijdag 19 maart was op Omroep Venlo een item over ‘t Ven. Mia Gipmans leidde Kylian Slenter van de 
Omroep langs een aantal mooie en historische plekken, zoals ‘t Rienke,  Albertushof,  de tankgracht en een van de 
grenspalen. Dit programma werd door Jan Kessels van toelichting voorzien. De moeite waard om te bekijken voor onze 
inwoners die deze uitzending gemist hebben. Dit kan alsnog via: Omroep Venlo Nedinscoplein aflevering 19 maart. 
Veel kijkplezier. 

http://www.debantuin.nl/
mailto:ISBmantelzorgVenlo@incluzio.nl


 

VENLO SLUIT AAN BIJ ‘KENNISLOKET THUIS IN BLIJVENDE ZORG` 

Na een succesvolle pilot in de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas, is Venlo recent samen met Beesel, 
Bergen, Gennep en Venray aangesloten bij het ‘Kennisloket thuis in blijvende zorg`. Hier kunnen inwoners terecht met 
vragen over ouderenzorg en ondersteuning. Het loket helpt bij het voorbereiden op een leven met blijvende zorg. 
Ouderen wonen steeds vaker langer thuis en hun zorgvraag neemt toe. In hun zoektocht naar passende, blijvende zorg 
weten ze vaak niet welke mogelijkheden voor ouderenzorg er zijn en waar ze hun vraag kunnen stellen. Binnen het 
‘Kennisloket thuis in blijvende zorg` komt alle kennis samen. Het ‘Kennisloket thuis in blijvende zorg` is één van de 
initiatieven op het gebied van ouderenzorg waarin gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor de krachten bundelen 
om beter te helpen bij het vinden van passende, blijvende zorg. Het loket is op werkdagen te bereiken via 
telefoonnummer 088-131 1657 of via www.vgz-zorgkantoren.nl/kennisloket. De hulp is gratis en voor alle ouderen 
woonachtig in de regio. 
 
 

PLAN ‘T VEN-NOORD VENLO                                                                                                                        
Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat er 
voortvarende ontwikkelingen zijn betreffende het plan 
“`t Ven-Noord te Venlo”, gelegen aan de Oude 
Turfstraat. Het plan begint duidelijke vormen aan te 
nemen en middels dit schrijven wensen wij u nader te 
informeren. 
Door “Jongen Bouwpartners” uit Venlo worden in de 
eerste fase negen energie neutrale cradle to cradle 
woningen gerealiseerd in het plangebied. Deze 
woningen zijn allen met de voorgevel georiënteerd op 
de Oude Turfstraat. Het gehele plan omhelst de 
realisatie van in totaal vijftig woningen op deze 
prachtige locatie in `t Ven met als nabije voorzieningen uitvalswegen en recreatiegebieden. In de eerste fase worden zes 
royale twee-onder-een-kapwoningen en drie vrijstaand geschakelde woningen gerealiseerd. De woningen kenmerken 
zich door hun ruime opzet en iedere woning wordt opgeleverd met een eigen garage. De oppervlakte van de percelen 
variëren van circa 220 tot 300 m2. De woningen zijn geheel gericht op de woonwensen van deze tijd. Momenteel wordt 
de laatste hand gelegd aan de tekeningen, het afwerkingsniveau van de woningen en de procedures. Zodra deze zijn 
goedgekeurd worden de verkoopprijzen bepaald. U ontvangt deze informatie tezamen met de vele reeds in het 
verleden getoonde interessenten. Aangezien het plan langer op zich heeft laten wachten willen we een nieuwe 
inventarisatie maken van de daadwerkelijk geïnteresseerden. We willen u middels deze aankondiging informeren en 
hopen voor de zomer u opnieuw te berichten over onze vorderingen. 

Jongen Bouwpartners BV 
Gio de Monte, ontwikkelmanager. 

info@jongen.com of nieuwbouw@vanrijnvolbar.nl 
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