NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020
Allereerst wensen wij u allen een voorspoedig 2020.Voor u ligt de eerste nieuwbrief van het nieuwe jaar. Wij gaan dit
jaar weer 5 nieuwsbrieven uitbrengen. Heeft u een berichtje of wilt u wat vermelden in de nieuwsbrief van april 2020,
dan kunt u dit vóór 18 maart a.s. via bovenstaand e-mailadres doorgeven. Zie ook www.debantuin.nl.

NIEUWJAARSBORREL 2020 VAN ‘T VEN
Op 12 januari jl. vond in de Bantuin de eerste ‘t Ven-brede nieuwjaarsborrel
plaats. We hebben buurtverenigingen, sportclubs en allerlei andere
bewoners van ‘t Ven op die middag mogen begroeten. Het was een zeer
geslaagde middag met talloze bezoekers. Dit evenement gaat jaarlijks
terugkomen, iedereen vond dit een prima initiatief van de Bantuin.
Bestuur bedankt voor de goede organisatie.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR SCOUTING MIGUEL PRO!
Al 75 jaar is Scouting Miguel Pro actief binnen onze wijk. Zij zijn op zoek naar extra vrijwilligers om op
zaterdag met kinderen lekker buiten te spelen. Vind jij het leuk om activiteiten voor kinderen te
begeleiden en organiseren en heb jij wekelijks nog een paar uurtjes tijd? Word staflid bij hun bever- of
welpengroep! Voor meer informatie, stuur een email naar: info@scoutingmiguelpro.nl.

SAMEN IN BEWEGING VOOR 50-PLUSSERS
Actieve dames en heren gezocht om onze gezellige gymclub te versterken.
De lessen vinden plaats ieder dinsdagmorgen van 9.30-10.30 uur in gemeenschapshuis De Bantuin in ’t Ven.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Dien van Dinter tel. 06-2755 9088 of Marie-José Jansen tel. 06-3381 8071.

KAARTMIDDAG IN DE BANTUIN
Vanaf dinsdag 01 oktober j.l. is de wekelijkse kaartmiddag weer van start gegaan. Wij kaarten dan van 14.00 uur tot
17.00 uur. Liefhebbers van rikken en jokeren kunnen zich nog aanmelden bij Ben Nijholt via email bennijholt@home.nl.

LEZING 75 JAAR BEVRIJDING
Op maandag 2 maart zal kunsthistoricus Herman van Rens een lezing houden in de Michaëlkerk over 75 jaar Bevrijding
met als thema: “Wat christenen deden voor de vervolgde mensen in de Tweede Wereldoorlog”. Aanvang 19.30 uur.

VRIJWILLIGER ALGEMENE COMPUTERKENNIS
Wij zijn tevreden. De oproep in onze nieuwsbrief van september voor bovenstaande functie heeft 2
vrijwilligers opgeleverd. Met plezier helpen zij iedereen aan huis met computerproblemen.
Hebt u interesse, bel dan even met Ton Hermans (0653822121) dan kan dit geregeld worden.

BELANGRIJKE DATA EN NIEUWS VAN DE PAROCHIES VENLO-NOORD
Zoals u waarschijnlijk weet is onze parochie uitgebreid met de Nicolaas- en de H. Hartparochie. Graag wijzen wij u in
verband met Pasen op onderstaande diensten.
26 febr. 19.00 u. Aswoensdagviering
10 april 19.00 u. Goede Vrijdagviering (Fam.kerk)
04 april 19.00 u. Palmpasenviering
11 april 18.00 u. Paaswake met voorstellen van
09 april 19.00 u. Witte Donderdagviering (St.Martinusbasiliek)
de communicantjes
10 april 15.00 u. Kruisweg
12 april 10.30 u. Hoogfeest van Pasen

PAASONTBIJT
Een aantal jaren heeft de KBO rond Pasen een paasontbijt georganiseerd voor alle ouderen uit ’t Ven. Vanaf dit jaar
wordt dit initiatief overgenomen door de Diaconiegroep van de Michaëlparochie. Het Paasontbijt wordt gehouden op
Witte Donderdag 9 april, aanvang 10.00 uur in Feestzaal ‘t Ven. De kosten bedragen
€ 5,00 per persoon en kunnen op de ochtend zelf voldaan worden.
Graag opgeven vóór vrijdag 3 april. Aanmelden kan via email:
parochiesvenlonoord@kpnmail.nl of stop een briefje in de brievenbus van de Michaëlkerk
(Pastoor Kierkelsplein 18).

V.V.DE MOERASKWAAKERS VASTELAOVESPROGAMMA 2020
Zaoterdaag
Zondaag
Zaoterdaag
Zondaag
Donderdaag
Zaoterdaag
Zondaag
Zondaag

01 fibberwari
02 fibberwari
08 fibberwari
09 fibberwari
13 Fibberwari
15 fibberwari

Zitting met oetrope van 46e Trio
Naopraote en sleuteleuverdrach aan Trio 2020
Jeugmiddaag mit oetrope van `t Jeugkwartet
35e Groëte optoch van `t Ven
Truujenaovend
Vastelaovesviering in de H.Michaelkerk (18.30 u.)
`s Aoves Straolende Sterrebal
16 fibberwari Receptie van `t Moeraskwaakerstrio 2020
23 fibberwari Receptie van `t Jeugkwartet 2020

DONDERDAG 26 MAART 2020 • JUL1ANAPARK VENLO
Op donderdag 26 maart worden de senioren weer in het zonnetje gezet tijdens Seniorendag 2020! In samenwerking
met KBO Limburg, SOB Venlo en dementievriendelijk Venlo staat er een tjokvol programma op de planning, met dit jaar
het thema 'dementie vriendelijk'. Deze “beleefdag” voor senioren bevat een actief maar zeker ook een informatief
karakter, maar bovenal zult u de hele middag vermaakt worden. Kortom een dag van gezellig samenzijn!
Programma
• 12.30 uur Inloop en ontvangst met koffie en vlaai
• 13.00 uur Welkomstwoord
• 13.05 uur Optreden Blaasorkest Festina Lente
• 13.30 uur Diverse activiteiten
• 14.15 uur Optreden Blaasorkest Festina Lente
• 14.55 uur Diverse activiteiten
• 15.45 uur Optreden van Ben Verdellen
• 16.30 uur Afsluiting
Diverse bewegingsactiviteiten met Funqtio
Kosten voor deelname aan de Seniorendag 2020 zijn C 6,50. Leden van KBO Limburg en SOB krijgen € 1,- korting op hun
inschrijving. Aanmelden kan via de website www.venloopml/seniorendag of op de dag zelf bij de ingang van het Ewals
Cargo Care Paviljoen in het Julianapark (vanaf 12.30 uur).

VEURSTELLINGE SILHOUET IN DE BANTUIN
Silhouet is drök bezig met de veurbereidinge veur ’t niéje stök ònder regie van Marion
Pingen. De veurstellinge van “Boérebònt & roeëje lämpkes” zulle plaatsvinde op 10-1114-17-18-21-24 & 25 april 2019 in gemeinschapshoés de Bantuin, aanvang 20.00 aor. De
kaartverkoup start op 13 maart um 10.00 oor op dees site én beej Koops in de
Klaosstraot. Leeje en donateurs kinne al online bestelle.

