NIEUWSBRIEF APRIL 2022

Met de nieuwsbrief houden wij u regelmatig op de hoogte over de activiteiten en mogelijkheden binnen de
gemeenschap van ’t Ven en de Herungerberg. Heeft u een berichtje of wilt u wat vermelden in de nieuwsbrief van juni
2022, dan kunt u dit vóór maandag 30 mei 2022 via bovenstaand e-mailadres doorgeven. Kijk ook op
www.debantuin.nl.

DINSDAG 3 MEI KIENEN IN DE BANTUIN

De kienmiddag wordt op 3 mei samen met ‘Venlo mien Hert` georganiseerd.
De Bantuin is dan vanaf half twee geopend en om twee uur begint het kienen.
Iedereen is welkom. U komt toch ook? U mag gerust iemand mee brengen als u dat wilt.
Een kienkaart kost € 2,50 en u mag er zoveel kopen als u wilt. Bij Een VOLLE kaart (dus drie rijtjes) hebt u prijs.
Voor de pauze gaan we vier rondes kienen, na de pauze nog drie en een verliezersronde. Aansluitend komt de
superronde voor de hoofdprijs. Alle kaarten worden dan ingenomen en voor deze ronde kunt u EEN nieuwe kaart kopen
voor € 2,50. De hoofdprijs is een levensmiddelenmand ter waarde van € 50,00.
Bij binnenkomst kunt u consumptiebonnen kopen, want die zijn natuurlijk voor eigen rekening.
Voor de Bantuin is het van belang dat zij weten op hoeveel mensen zij kunnen rekenen. Daarom kunt u zich tot en met
dinsdag 26 april aanmelden bij info@debantuin.nl of telefonisch via 077-3515413.
De kien-groep wenst u veel succes en een gezellige en ontspannen middag.

VENSE BRUNCH VOOR ALLE INWONERS VAN ’T VEN U AANGEBODEN DOOR DE BANTUIN EN
VENLO MIEN HERT
Hè hè, eindelijk kan het, na veel afgelastingen kunnen we gelukkig weer
samenkomen en het Vense leven vieren. Op 21 mei 2022, van 11.00 tot
16.00 uur zijn alle Vense mensen van harte uitgenodigd voor een heerlijke
brunch in de Bantuin. Het menu bestaat uit een uitgebreid buffet met
warm en koud, alles wat je hartje begeert. Dit met net zoveel koffie en thee
als je wilt. En natuurlijk de mogelijkheid om na te tafelen onder het genot
van een drankje.
Naast een goed gesprek met de buurtgenoten is er live dialectmuziek en
een DJ. Ook de kinderen kunnen volop meegenieten en zich vermaken
met de Speel- en spellenbox en Playstation.
Dus voor elk wat wils voor het hele gezin.
Eigen bijdrage € 5,- per persoon, kinderen €1,Er is veel plek, maar niet onbeperkt, dus geef je op tijd, voor 14 mei, op
met vermelding van naam en aantal volwassenen en kinderen:
liefst per e-mail: info@debantuin.nl of in de Bantuin.

EERSTE COMMUNIEFEESTEN IN DE MICHAELKERK

15 mei 10.30 uur Eerste Communie Sterrenpad en De Meule en om 12.00 uur de Eerste Communie van Kleurrijk.

ONTMOETINGSMIDDAG VOOR DE OUDEREN VAN 'T VEN

Op woensdag 25 mei wordt er in de Bantuin een gezellige Ontmoetingsmiddag
gehouden van 14.00-17.30 uur. Deze middag wordt u aangeboden door de
Parochie, de Bantuin en het Huis van de Wijk.
Het programma ziet er als volgt uit:
Ontvangst met koffie/thee, vlaai en kort bezinningsmoment;
Gezellig meezingen met Math Craenmehr, troubadour;
We sluiten af met een koffietafel;
De middag wordt aan elkaar gepraat door Leo van Zitteren jr.
Wij vragen een eigen bijdrage van € 5,-- per persoon. Deze kan bij binnenkomst
betaald worden.
S.v.p. aanmelding vóór 20 mei door een briefje in de brievenbus van de
Michaelkerk (Pastoor Kierkelsplein 18) of per email:
parochiesvenlonoord@kpnmail.nl

VOORAANKONDIGING PREUF ’T VEN 2022 – ZONDAG 24 JULI VAN 11 TOT 17 UUR

Na drie jaar kan het weer en we zijn dan ook weer begonnen met de organisatie
van Preuf ’t Ven, dus: Save the Date!
In de boomgaard aan de Genrayweg 44 staat het op 24 juli vol met sfeervolle
marktkraampjes. Er kan gepreufd worden van overheerlijke hapjes van kookclub
CCPL, naast zelfgebakken cakejes en lekkere koffie en thee. Er zijn stands waar
informatie gedeeld wordt over de meest uiteenlopende onderwerpen: van
bokashi tot voetmassage, van tarotkaarten tot innerlijk welzijn. In de
aangrenzende tuin exposeren een aantal kunstenaars hun werk en kun je
deelnemen aan een yogales, biodanza of een klankschaalsessie.
Je krijgt ook de unieke mogelijkheid een kijkje te nemen in Jan’s moestuin, waar
veel heerlijke en gezonde groenten vandaan komen. Jan beantwoordt met plezier alle vragen over o.a.
bodemgezondheid en bokashi. Daarnaast is er een schat aan informatie te vinden over effectieve micro-organismen
(EM) en hun toepassing voor een gezonde bodem en een gezonde voeding. Stichting Centrum ’t Ven presenteert “een
plek voor verbinding, groei en welzijn”.
De deelnemende kunstenaars variëren tussen sculpturen van brons, hout of textiel en schilderwerken, die allen
vanwege de magnifieke setting in de tuin enorm tot hun recht komen. Je zult zelf moeten komen beleven hoe sfeervol,
leerzaam en ontspannend deze dag is. De zintuigen worden wat je noemt geprikkeld op zondag 24 juli tussen 11 en 17 uur.

WIJKOVERLEG NOORD OOST

Voor nieuws van de werkgroep Verkeer en Veiligheid en de werkgroep Groen, kijk op: www.venlonoordoost.nl.

ACTIVITEITEN

ZEEPKISTENRACE GENRAYDELWEG

Scouting Sint Paulus Venlo organiseert op 22 mei een zeepkistenrace voor
scouts uit de regio Maasven.
In zelfgemaakte zeepkisten zullen de scouts in 't Ven de berg af racen en
strijden voor prijzen in de categorieën snelheid, orginaliteit en behendigheid.
De zeepkistenrace is op zondag 22 mei 2022 van 11:00u tot 16:00u op de
Genraydelweg in 't Ven.

Datum

Wat

07-04-2022
13-04-2022
03-05-2022
11-05-2022
21-05-2022
25-05-2022
08-06-2022
07-07-2022
13-07-2022
14-09-2022
12-10-2022
04-11-2022
09-11-2022
14-12-2022
21-12-2022

Paasontbijt
Aetpunt
Kienen
Aetpunt
Brunch
Gezellige middag
Aetpunt
Brunch met muziek
Aetpunt
Aetpunt
Aetpunt
Bierproeverij
Aetpunt
Aetpunt
Kerstmiddag

