
 

 

 

 

 

 

 

 
 

NIEUWSBRIEF februari 2023 
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 2023, dan kunt u dit vóór 
maandag 27 maart 2023  via bovenstaand e-mailadres doorgeven. Kijk ook op www.debantuin.nl.  

LEZING DOOR MR.MARTENS RIVIERDAEL NOTARISSEN.. 
Op maandag 27 maart a.s. vindt er in de Bantuin een lezing plaats 
door dhr. Martens van Rivierdael notarissen. Deze lezing staat in het 
teken van onderwerpen zoals: levenstestamenten/volmachten 
(wilsonbekwaamheid, eigen bijdrage zorg e.d.) en erfrecht/testamenten. 
Aanvangstijd 19.00 uur speciaal voor onze werkende bewoners. De kosten 
voor deze lezing bedragen €2.00 exclusief drankjes. Aanmelding uiterlijk vóór maandag 20 maart via 
mhjehermans@home.nl.  
Geef u snel op, er zijn maximaal 54 plaatsen beschikbaar. 
 

PAASONTBIJT 6 APRIL 
Op donderdag  06 april vindt er weer een heerlijk paasontbijt plaats in de Bantuin.  
Aanvang 10.00 uur.  
Kosten € 5.00 per persoon. 
Opgave van deelname vóór 02 april via de Bantuin: tel. nr. 0773515413 op info@debantuin.nl. 
Het ontbijt wordt u aangeboden door de diaconiegroep van de Michaelkerk i.s.m. de ontbijtgroep van het Huis v.d. Wijk. 
 

BEZOEK CASINO VENLO          
Zoals beloofd in onze laatste nieuwsbrief willen wij een bezoek brengen aan Holland Casino Venlo. Dit gaat nu gebeuren  
op woensdag 12 april a.s. Wij hebben het volgende arrangement besproken.  

❖ Aankomst 13:00 uur 
❖ Gratis entree 
❖ Geldig legitimatiebewijs vereist 
❖ Ontvangst met koffie/thee en vlaai 
❖ Speluitleg Amerikaanse Roulette 
❖ Aansluitend een minitoernooitje 
❖ Speelgeld € 10,- per persoon. 
De fiches kunt u gebruiken op het reguliere 
aanbod Tafelspelen en Speelautomaten in de 
speelzaal 
 

De prijs bedraagt € 25,00 per persoon (exclusief overige consumpties en eventuele extra’s). 
Het belooft een leuke en interessante middag te worden. 
U kunt zich vóór 1 april aanmelden bij Mieke Rijvers via 06 36081373 

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door RKSV FCV 
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NIEUWSBERICHTEN VAN DE MICHAELKERK      
22 februari om 19.00 uur Aswoensdagviering. Muziek: Loes van Dijk (harp) 
4 maart om 19.00 uur Zaterdagavonddienst opgeluisterd met muziek van het Maxi Ensemble uit Velden ( 8 blazers) 
22-29 maart en 5 april van 19.00-19.30 uur Oecumenische Stiltevieringen ter voorbereiding op het komende Paasfeest 
6 april om 10.00 uur Paasontbijt in de Bantuin (organisatie diaconiegroep Michaelkerk) 
Na de Carnaval start kapelaan Zuidinga met de lessen voor leerlingen van groep 4 ter voorbereiding op de 1e H. 
Communie die plaatsvindt op zondag 14 mei 2023. 
 

WIJKOVERLEG NOORD-OOST  

Enige tijd geleden is via de website en nieuwsbrief een oproep gedaan om onze wijk meer 
“hartveilig” te maken. Inmiddels hebben we als wijkoverleg deze vraag deels beantwoord door 
een aantal  AED’s ter beschikking te stellen. In samenwerking met Hart voor Venlo zijn de AED’s 
bevestigd aan de panden van Gipmans aan de Richardsweg en het Hippisch Centrum Venlo 
(Manege Venlo) aan de Herungerberg. Maar…. daarmee zijn we er nog niet. Ook zijn er mensen 
nodig die zo`n AED kunnen hanteren. Mocht u zich als burgerhulpverlener hiervoor beschikbaar 
willen stellen, kunt u gebruik maken van de cursus reanimatie met gebruik van de AED. Hiervoor 
kunt u zich aanmelden via info@venlonoordoost.nl. De kosten voor deze training zijn € 42,50 per 
persoon en zijn in veel gevallen terug te krijgen via `Hart voor Venlo` of de ziektekostenverzekering.  

OPROEP VAN KINDER VAKANTIE WERK HET VEN! 

Oproep… Hulp…. We Need You! 

Vind jij het leuk om activiteiten te organiseren voor de jeugd uit ’t Ven? 

Denk aan Sinter Mêrte, super toffe zomer week, gezellige kamperen, spannende Miami Vice en de sportieve wandel 4-

daagse. Ben je 18 jaar of ouder, wil je wat betekenen voor de buurt en vind je het leuk om met kinderen om te gaan? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! Bel je mij dan snel?                                                

Bianca 0654692487 
 

 

 

AANPASSEN EN VERGROENEN SCHOOLPLEIN 

Basisschool Sterrenpad ’t Ven heeft plannen om het schoolplein te vergroenen. Samen met de buurt, kinderopvang Van 
Harte, dorpsraad ’t Ven, Venlo Fit en de gemeente Venlo wordt dit opgepakt. Een groen schoolplein waar natuurlijke 
elementen centraal staan, zoals veel groen, stenen en gras. Maar ook speelelementen van touw en hout. De school wil 

in ’t Ven graag een beweegvriendelijke omgeving creëren, een leefomgeving die 
kinderen en volwassenen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, te 
spelen en te sporten. Het schoolteam vindt een gezonde leefomgeving voor 
kinderen belangrijk. Een groen schoolplein stimuleert om te bewegen, verbetert 
de leerprestaties, maakt kinderen socialer en stimuleert de motorische 
ontwikkeling. De school houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.  

 

Datum Wat Voor wie Door wie 

8-3-2023 aetpunt Ouderen Gemeenschapshuis de Bantuin 

27-3-2023  Lezing over erfrecht en levenstestament Iedereen Huis van de Wijk 

30-3-2023 Paasontbijt ouderen Diaconie/ontbijtgroep Huis vd Wijk 

12-4-2023 aetpunt ouderen Gemeenschapshuis de Bantuin 

10-5-2023 aetpunt ouderen Gemeenschapshuis de Bantuin 

12-4-2023 Bezoek Casino Iedereen Mieke Rijvers 

17-5-2023 Gezellige middag Ouderen Diaconiegroep Michaëlkerk 

14-6-2023 aetpunt Ouderen Gemeenschapshuis de Bantuin 

15-6-2023 ontbijt Ouderen Huis van de Wijk 
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