
 

 

 

 

 

 

 

 

 
NIEUWSBRIEF februari  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 april 
2022, dan kunt u dit vóór maandag 21 maart 2022 a.s. via bovenstaand e-mailadres doorgeven.  
Zie ook www.debantuin.nl. 

BERICHT VANUIT SOC `T VEN EN HUIS VAN DE WIJK  
Na bijna 2 jaar corona (vanaf februari 2020) zijn de maatregelen onlangs een stuk versoepeld. De horeca mag open en 
de open inloop op dinsdagmorgen in de Bantuin is ook weer van start gegaan. Nu er een stuk meer mag, kunnen wij 
weer activiteiten gaan organiseren in de Bantuin. Wel onder de strikte voorwaarden die dan gelden. Verder vatten wij 
onder de naam `Huis van de Wijk’ alle organisaties samen die activiteiten organiseren in de Bantuin. Het gaat dan om de 
vrijwilligers van de SOC (Sociale werkgroep), de Diaconie (Michaelkerk) en van het Huis van de Wijk. Bij de herstart van 
onze gezamenlijke activiteiten vindt u hieronder het programma (onder voorbehoud van de corona-regelgeving): 
 
 

Datum Wat Voor wie Door wie 

09-02-2022 Aetpunt Ouderen Gemeenschapshuis de Bantuin 

09-03-2022 Aetpunt Ouderen Gemeenschapshuis de Bantuin 

07-04-2022 Paasontbijt Ouderen Huis van de Wijk Sociale werkgroep 

13-04-2022 Aetpunt Ouderen Gemeenschapshuis de Bantuin 

03-05-2022 Kienen Iedereen Huis van de Wijk Sociale werkgroep 

11-05-2022 Aetpunt Ouderen Gemeenschapshuis de Bantuin 

21-05-2022 Brunch Iedereen Gemeenschapshuis de Bantuin 

25-05-2022 Gezellige middag Ouderen Werkgroep diaconie Michaelkerk 

08-06-2022 Aetpunt Ouderen Gemeenschapshuis de Bantuin 

07-07-2022 Brunch met muziek Iedereen Huis van de Wijk Sociale werkgroep 

13-07-2022 Aetpunt Ouderen Gemeenschapshuis de Bantuin 

14-09-2022 Aetpunt Ouderen Gemeenschapshuis de Bantuin 

12-10-2022 Aetpunt Ouderen Gemeenschapshuis de Bantuin 

04-11-2022 Bierproeverij Iedereen Gemeenschapshuis de Bantuin 

09-11-2022 Aetpunt Ouderen Gemeenschapshuis de Bantuin 

14-12-2022 Aetpunt Ouderen Gemeenschapshuis de Bantuin 

21-12-2022 Kerstmiddag Ouderen Werkgroep diaconie Michaelkerk 

    KAARTCLUB OPGEHEVEN BIJ DE BANTUIN 

Helaas is de kaartclub bij de Bantuin wegens gebrek aan belangstelling opgeheven. 
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IN MEMORIAM PASTOOR KUNNEN 
In de nieuwjaarsnacht van 2022 is pastoor Tjeu Kunnen in zijn slaap overleden. Een heel gemis voor onze parochie. 
Met zijn 85-jarig leeftijd was hij nog heel actief en stond hij nog steeds midden in de moderne tijd, tussen kerk en 

maatschappij. Hij dacht nog lang niet aan stoppen. In zijn parochies St. Nicolaas in 
Genooi, de H. Michaël in ’t Ven en sinds eind 2019 ook in de H. Hartparochie was 
hij de actieve en aanstekelijke inspirator van vele processen om verbinding te 
realiseren en hartelijke zorg te bieden aan eenzame of in nood verkerende 
mensen. Vooral de zorg voor de ouderen lag hem na aan het hart. In oktober 
vorig jaar mocht hij zijn 60-jarig priesterjubileum en zijn 85e verjaardag nog vieren 
en ontving hij een koninklijke onderscheiding. Hij heeft enorm genoten van dit 
feest en was ook heel dankbaar dat hij dit nog heeft kunnen meemaken.  
Wij zullen hem blijven herinneren als een bevlogen priester en inspirator. 

 

➢ Nu de maatregelen versoepeld zijn, gaan de eucharistievieringen in de Michaelkerk weer terug naar de 
zaterdagavond om 19.00 uur. 
02 Maart 19.00 uur Viering Aswoensdag; 
21 Maart ouderavond communicanten; 
04 April filmavond in het kader van de Vastenactie. 

BEN JIJ DE GROENTE- EN FRUITREDDER DIE WIL WERKEN IN EEN ENTHOUSIAST TEAM VAN VRIJWILLIGERS 
Het distributiecentrum van de Groenten- en Fruitbrigade is op zoek naar vrijwilligers om mee te helpen bij het 
klaarzetten van groente en fruit voor de diverse Limburgse voedselbanken. De werkzaamheden vinden elke week op 
dinsdag van 17:00 tot 20:00 en op woensdag van 10:00 tot 13:00 plaats op Fresh Park Venlo bij veiling Zon.  
Groente en fruit worden regelmatig weggegooid omdat vorm, grootte of kleur niet voldoen aan criteria van afnemers. 
Dat is zonde van het voedsel en slecht voor het milieu. De Groente & Fruitbrigade redt deze groente en fruit en levert 
deze aan de Limburgse voedselbanken. Enthousiast geworden? Sluit je dan aan bij de Groente & Fruitbrigade in Venlo! 
Mocht u interesse hebben of meer informatie wensen, neem dan contact op met Wim Degger via telefoon of WhatsApp 
(06 3987 3015) of stuur een email naar wim.degger@groentefruitbrigade.nl. 
Kijk voor meer informatie ook op https://www.groentefruitbrigade.nl. 

BEN JE ER OOK BIJ 7 MAART 2022? 

Een mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers bij vragen en regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn, 
financiën en de combinatie werk/mantelzorg. Kitty Ickenroth, mantelzorgmakelaar, zal deze avond in  jongerencentrum 
Picus (Spechtstraat 56 Tegelen) van 19:00 tot 20:00 uur kosteloos meer informatie geven over de mogelijkheden en je 
vragen beantwoorden.  
Aanmelden: kan bij voorkeur via ISBmantelzorgVenlo@incluzio.nl o.v.v. naam bijeenkomst, jouw naam, adres, 
geboortedatum en telefoonnummer, of bel naar: 06-20765521. Bij aanmelding registreren wij je gegevens in ons 
mantelzorgbestand. 
Indien de op dat moment geldende maatregelen het niet mogelijk maken om deze bijeenkomsten fysiek te organiseren, 
zullen deze digitaal worden aangeboden. 
 

7 APRIL GEZELLIG PAASONTBIJT  
Op zeven april organiseert de SOC van het Huis van de Wijk voor slechts € 5,00 een 
paasontbijt voor alle ouderen uit `t Ven en van de Herungerberg. U kunt dit bedrag 
betalen bij binnenkomen. Vanaf negen uur is de Bantuin open en om half tien beginnen 
we met eten. Bij de Bantuin komt hiervan nog een poster te hangen. 
Opgeven kunt u zich vóór maandag 4 april bij de Bantuin via 351 5413 of via 
info@debantuin.nl.          U komt toch ook? 
 

KIENMIDDAG VERZET NAAR 3 MEI 2022 VAN 14:00 TOT CA. 16:30 UUR. 
Helaas kon de kienmiddag van 27 januari in verband met de lock down niet doorgaan. Daarom is deze verplaatst naar 3 
mei. Opgeven voor de kienmiddag via de Bantuin (zie gegevens bij vorig item).  
Meer informatie volgt in de nieuwsbrief van april.  

Parochieplatform Venlo-Noord 

mailto:wim.degger@groentefruitbrigade.nl
mailto:info@debantuin.nl

