
 

 

 

 

 

 

 

 

 
NIEUWSBRIEF JUNI 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 volgende nieuwsbrief na de vakantie,  
september  2021, dan kunt u dit vóór maandag 30 augustus a.s. via bovenstaand e-mailadres doorgeven. Zie ook 
www.debantuin.nl.  

’T VEN WIE ’T IEËRS WAAS  
Samen met Ragdy van der Hoek is Jan Kessels bezig met het samenstellen van een boekwerk over 
de historie van ’t Ven. In welke vorm is nog niet helemaal duidelijk. Voor deze publicatie zijn zij op 
zoek naar foto’s die iets van ’t Ven laten zien in vroeger tijden. Ook zijn zij nieuwsgierig naar 
interessante verhalen. Verhalen die iets vertellen over de geschiedenis van `t Ven.  
Hebt u iets laat het dan a.u.b. even weten. Uit het materiaal dat zij ontvangen wordt vervolgens een selectie gemaakt 
van wat wordt gepubliceerd. Ook vragen zij dan uw toestemming of een en ander op de FaceBook-pagina ” ’t Ven wie ’t 
ieërs waas” mag worden geplaatst. Foto’s en dergelijke worden eventueel bij u opgehaald, gescand en terugbezorgd. 
Voor reacties en meer informatie: tven@ziggo.nl of Jan Kessels 06-51818107 

MARIALINT LIMBURG 
Het Kapelletje van Genooi wordt onderdeel van een pelgrimsroute die loopt van 
Maastricht tot Tienray. Vanaf mei kan men in dit kader al twee fietstochten 
maken vanaf het station in Venlo, tot stand gekomen door de Federatie 
parochies Venlo Stad. 
Ten Noorden van Venlo kunnen mensen een etappe fietsen van het station in 
Venlo via de Kapel van Genooi naar Velden en dan via `t Ven weer terug naar 
het station. Deze etappe sluit aan op die van Tienray. 
De route ten zuiden van Venlo gaat vanaf het Venlose station via Steijl en 
Belfeld naar Baarlo en via Hout Blerick weer terug naar het station in Venlo. 
Deze route sluit bij de Kapel van Geloë aan op de etappe van Roermond Noord.    
Het Limburgse Marialint is een initiatief van Bedevaartgroep Roermond/Wittem, 
die al vanaf 2019 plannen maakt om vanuit Zuid-Limburg het bedevaart- en pelgrimsgebeuren een nieuwe impuls te 
geven. De werkzaamheden zijn door het coronavirus wel vertraagd. Wanneer alle routes klaar zijn, komt er één 
gezamenlijk folder van Tienray tot Maastricht met daarnaast een folder per route. 
De folder met de Venlose fietsroutes liggen al klaar in de H. Michaël kerk, de kapel van Genooi  en in de Bantuin. 
U kunt de flyer met de routes ook aanvragen bij parochiesvenlonoord@kpnmail.nl of afhalen bij het VVV kantoor.  

DE BANTUIN TIJDENS CORONA  

De Bantuin gaat weer onder voorwaarden open. Met ingang van 7 juni zijn er weer activiteiten mogelijk. De meeste 
activiteiten die normaal plaatsvinden buiten Coronatijd mogen weer. 
De enige uitzondering zijn de koren deze mogen nog niet repeteren. Verder het biljarten, open inloop, ouderengym, 
eetpunt, dansgarde, Silhouet en vergaderingen.  Uiteraard gelden voor alle activiteiten de geldende 
Coronamaatregelen. Voor meer info zie ook: www.debantuin.nl  
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PROJECTEN AAN DE MAAS 
Venlo heeft een bijzondere ligging aan de Maas. De gemeente heeft door middel 
van verschillende projecten haar best gedaan om wonen, werken en genieten 
aan de Maas te realiseren. Een van die projecten is de herinrichting van de Lage 

Loswal. ’t Bat, zoals het gebied heet, was een loswal, werd een parkeerplaats 
en is nu een stadspark. Met een trappartij en een promenade langs het water. 
En eigenlijk ook weer een loswal; cruiseschepen kunnen er aanmeren. Ook aan 
de jongste inwoners is gedacht: er komt een mooie waterspeelplek, waar op 
een leuke en leerzame manier met water gespeeld kan worden. 
’t Bat-nieuwe-stijl moet de stad met de Maas verbinden. 

Het uitwerken van de plannen doet de gemeente niet alleen. Inwoners en ondernemers zijn zo veel mogelijk hierbij 
betrokken. In de uitzending van Met het oog op Venlo vertellen we meer over dit project.  
Voor meer info over dit project zie bij www.Venloonline.nl: `Met het oog op Venlo` bouwen aan de Maas. Ook kunt u 
kijken op YouTube of via Omroep Venlo. 

PLANONTWIKKELING KLOOSTER ALBERTUSHOF 
Op 3 juli 2018 heeft in Galerie de Hoeve aan de Hakkesstraat een presentatie plaatsgevonden. Omwonenden en 
bedrijven in de directe omgeving van het terrein tussen Hakkesstraat en Hendrikkenhofstraat (bedrijventerrein 
Noorderpoort en Veegtes) zijn daarbij geïnformeerd over de plannen die er zijn m.b.t. klooster Albertushof en het 
omliggende terrein. De bedoeling is om enerzijds het huisvesten van tijdelijke internationale werknemers mogelijk te 
maken en anderzijds een resomeercentrum en herinneringspark te ontwikkelen.  
Op de website www.Albertushofvenlo.nl kunt u meer gedetailleerde informatie terug vinden over de initiatiefnemers, 
de stand van zaken en het (voor-)ontwerp-bestemmings- plan. 
In de afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van zowel de benodigde stukken in het kader van de 
aanmeldnotitie voor de milieueffecten als het ontwerp-bestemmingsplan. Hebt u vragen, opmerkingen of wilt u een 
reactie geven op het voorliggende plan dan kunt u dit kenbaar maken via het opmerkingenformulier op voornoemde 
webpagina of via e-mail info@albertushofvenlo.nl. Mocht u niet over internet beschikken dan kunnen vragen en 
opmerkingen ook toegezonden worden naar Maasvallei Oost Invest B.V., Lingsendijk 15, 5941 NK Velden( waar het 
betreft vragen over de huisvesting van internationale werknemers) en naar Van WerkConsult B.V., Marialaan 33, 5724 
AB Ommel (als het gaat om de activiteiten van het resomeercentrum annex herinneringspark). 
Het ontwerp bestemmingsplan ligt naar verwachting in de zomervakantie (juli/augustus 2021) ter inzage. De beoogde 
raadsbehandeling van het plan is in november 2021. 
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