NIEUWSBRIEF FEBRUARI 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 april 2021, dan kunt u dit
vóór maandag 29 maart a.s. via bovenstaand e-mailadres doorgeven. Zie ook www.debantuin.nl.

DE BANTUIN TIJDENS CORONA
Helaas is de Bantuin i.v.m. de Coronamaatregelen gedwongen tot en met ten minste dinsdag 09 februari 2021 de
deuren voor de meeste bijeenkomsten te sluiten. Alleen de bijeenkomsten die voor de
meest kwetsbare personen in onze samenleving zijn bedoeld zullen doorgang vinden.
Als het basisonderwijs en de kinderopvang weer volgens het OMT van start kan gaan
maakt deze groep ook gebruik van de
Bantuin. Wij houden u middels onze site
op de hoogte van de ontwikkelingen.

BERICHTEN VAN DE MICHAELKERK VENLO
Iedere zaterdagavond is er een H. Mis om 19.00 uur. Vanwege de
coronamaatregelen mogen er maximaal 30 personen in de kerk. Dit aantal
wordt niet altijd gehaald, dus schroom niet om een keer een kerkdienst bij
te wonen.
De jaarlijkse kerkbijdrageactie heeft in 2020 een positief saldo opgeleverd.
Hiervoor zijn we allen die in het afgelopen jaar de kerk gesteund hebben
heel dankbaar. Draagt u de kerk ook een warm hart toe dan kunt u een bijdrage overmaken op banknummer NL 71
RABO 0153810319 t.n.v. Parochie H. Michaël.
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het parochiecentrum tel. 06-14506195 of pastoor Kunnen tel. 0773513002. Heeft u in nood een priester nodig dan kunt u bellen met tel. 06-24845566 (dag en nacht bereikbaar).

HONDENEIGENAREN, HONDENVELD EN HONDENPADEN
Enkele jaren geleden heb ik me ingezet voor een omheind hondenveld in onze buurt, waar
we onze viervoeters veilig los kunnen laten lopen. Na veel over-en-weer gepraat met de
gemeente en de buurt, is dit hondenveld gerealiseerd aan de overkant van de
Noordervaart(laan), pal naast het hondenpad. Zowel het hondenpad als ook het
hondenveld worden onderhouden door groen-onderhoud. De laatste tijd is me opgevallen
dat er behoorlijk wat hondendrollen óp het hondenveld liggen. Lieve hondeneigenaren, dit
is niet de bedoeling! Op het hondenveld mag je je hond los laten lopen, maar níet zijn
behoefte laten liggen. Er staat zelfs een bord met deze vermelding! Zorg dus zelf voor een
zakje en ruim a.u.b. op wanneer je hond een hoop(je) achterlaat. Afvalbakken staan aan
het begin en eind van het hondenpad. Óp het hondenpad, mag je je viervoeter aangelijnd uitlaten en zijn behoefte laten
doen, opruimen is hier niet verplicht. Voor meer info zie https://www.venlo.nl/hond-uitlaten. Hier vind je alle info
omtrent hondenveld, hondenpaden, opruimplicht, aanlijnplicht en alle regels die hiermee hebben te maken.
Ingezonden door een hondenbezitster uit de buurt

VAC WONEN AL 50 JAAR ACTIEF IN VENLO
Iedereen wilt graag zo lang mogelijk in zijn of haar eigen huis blijven wonen.
Maar kan dat ook?
De Voorlichting- en Adviescommissie VAC Wonen geeft advies aan gemeentes en/of
woningcorporaties, architecten, projectontwikkelaars en bouwondernemingen die
bouwplannen hebben in de regio Venlo, Peel & Maas en Beesel. VAC Wonen maakt
onderdeel uit van de landelijke stichting VACPunt Wonen, die vlak na de 2e wereldoorlog
is opgericht toen er een grote woningnood was en de woonkwaliteit naar de achtergrond
gedrongen werd, omdat woonkwantiteit de grootste aandacht had. In 1946 ging een aantal vrouwen zich met de
woonkwaliteit en woonindeling bemoeien en werd de eerste VAC opgericht! Dat er alleen vrouwen deel uitmaken van
de VAC is overigens al lang verleden tijd.
Onze VAC beschikt momenteel over 15 vrijwilligers met verschillende maatschappelijke en technische achtergronden.
Wat doet VAC Wonen?
VAC Wonen is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om de gebruikskwaliteit van de woningen en de woonomgeving
te verbeteren en woningen en wijken te laten voldoen aan de wensen van de bewoners. Geadviseerd wordt over zaken
als: toegankelijkheid, praktische bruikbaarheid, veiligheid, levensloopgeschiktheid, langer thuis wonen, duurzaamheid
enzovoort. De VAC Wonen is een officieel adviesorgaan van de gemeente. Om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen
is het belangrijk om tijdig over je woonsituatie na te denken. Is je woning hiervoor wel geschikt? VAC Wonen geeft
d.m.v. een presentatie in het kader van Langer Thuis Wonen voorlichting aan o.a. bewoners- en ouderenorganisaties.
Verder kan op verzoek een afspraak gemaakt worden voor een individueel particulier advies over eventuele
woningaanpassing. Nadere informatie en een toets-lijst met tips zijn te vinden op de website de VAC:
https://venlo.vacpuntwonen.org

WANDELROUTES
In deze corona tijd valt het wel op dat er steeds meer gewandeld wordt. De opgehoopte kilo`s van het thuiswerken
moeten ervan af. We komen ook in `t Ven steeds meer wandelgroepjes tegen. Wilt u ook wel eens wat verder weg gaan
wandelen, wat ook mogelijk is vanuit `t Ven, dan zijn misschien de Binnenste Buiten
wandelroutes vanuit Velden een idee. Deze routes kunnen gedownload worden op de site
www.veldense-volkscultuur.nl.
Het betreft 5 routes t.w:
Route 1:`t Vorst
route 2: Krosselt
route 3: Zwart Water
route 4: Schandelo
route 5: Landgoederenroute

Deze routes starten allemaal op de markt in Velden bij de fontein (zie foto).
De wandelingen variëren van 6.6 km tot 14.2km.
Veel wandelplezier gewenst.

KWAAKERPUBKWIS
Op zaoterdaag 6 fibberwari organisere de Moeraskwaakers ‘ne online Kwaakerpubkwis van 20.30
oor wies 22.30 oor. Dit wuurt ‘ne kwante kwis mit verscheie items. In de pauzes zien verscheie
optraejes gepland. Ouk de jeugkemissie haet planne veur ‘ne leuke activiteit. De info heejveur wuurt
binnekort op de moeraskwakers website en via social media bekind gemak.

LUIERCONTAINER
Mieke van Rijn heeft als voorzitter van het wijkoverleg op aanvraag van een Ven bewoner een luiercontainer
aangevraagd bij de gemeente. Om er een te krijgen heeft de gemeente gevraagd of er meerdere bewoners behoefte
hebben voor zo’n container. Ze hebben twee plaatsen aangewezen waar die kan staan, boven- of ondergronds. De
gemeente wil voor het plaatsen eerst weten of er wel behoefte is. Hebt u behoefte aan een luiercontainer bel Mieke
dan even op nr. 0623553589.

