
 

 

 

 

 

 

 

 

 
NIEUWSBRIEF juni 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 
september 2022, dan kunt u dit vóór maandag 29 augustus 2022  via bovenstaand e-mailadres doorgeven. Kijk ook op 
www.debantuin.nl.  

ALLE LICHTEN OP GROEN VOOR VENDERVAART!  
De droom van duurzaam wonen die aannemer Jongen en de 
gemeente Venlo delen wordt eindelijk werkelijkheid.  
Woonwijk Vendervaart, de eerste Cradle 2 Cradle woonwijk van 
Limburg, wordt aan de Oude Turfstraat in 't Ven gerealiseerd! Een 
woonwijk met woningen die de sleutels bieden tot wonen in balans. 
De woningen worden in 2 fases gerealiseerd. In de eerste fase worden 
3 vrijstaand geschakelde en 6 twee-onder-een-kap woningen 
gerealiseerd. De tweede fase bestaat uit 41 woningen, gebouwd 
rondom een natuurlijk plantsoen met groen en waterpartijen. De 
Gemeente Venlo en aannemer Jongen zijn er van overtuigd dat 
wonen in balans met het milieu, met veranderende woonwensen en 

in balans met de buurt kan. Hiervoor zijn wel bewoners nodig met meer dan groene vingers. Pioniers die volop gebruik 
gaan maken van de mogelijkheden die deze woningen bieden.  De verkoop start binnenkort! Interesse of geïnformeerd 
blijven? Schrijf je in op de website: www.vendervaart.nl 

HULP GEZOCHT VOOR KINDER VAKANTIE WERK ’T VEN 

Kinder Vakantie Werk zit door verloop en slijtage zonder opslagplaats voor de materialen die voor de diverse 
kinderactiviteiten nodig zijn. Zij hopen snel een nieuwe opslagplaats te vinden, anders zullen ze noodgedwongen 
afscheid moeten gaan nemen van onder meer het bekende zwembad, of héél veel kosten moeten gaan maken ten koste  
van de activiteiten voor de kinderen. Het zou heel fijn zijn als iemand in, of in de nabijheid van `t Ven, een plek heeft 
waar zij hun spullen mogen opslaan. Het gaat om zo’n 6 á 7 palletboxen en het zwembad. Wilt u graag helpen en heeft u 
een ongebruikte hoek in een loods, een leegstaande kas, een grote schuur of iets dergelijks, laat het dan weten, zodat zij 
weer leuke dingen kunnen organiseren voor de kids! KVW en de kinderen zullen u super dankbaar zijn.  
Reacties graag naar Dave Noldus, tel. 0648172163 of stuur een mail naar secretaris@kindervakantiewerktven.nl. 
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GERENOVEERD SPEELTUINTJE TOEPERWEG 
Bonnie en Bart, twee buurtbewoners, hebben zich ingezet om de  
speeltoestellen aan de Toeperweg te vervangen.  
In samenwerking met Leon van de gemeente Venlo is dat  
gerealiseerd. Een leuke aanwinst voor onze omgeving 
Bedankt Bonnie, Bart en de Gemeente Venlo 
 

MUZIKALE BRUNCH IN DE BANTUIN 

De SOC (sociale werkgroep) organiseert op 7 juli een brunch in samenwerking met Venlo Mien Hert.  
De brunch begint om 11 uur en alle Venbewoners zijn van harte welkom. 
Van 12:30 tot 14:00 uur zorgt Leo Faassen voor een muzikale omlijsting.  
Kosten € 7,50 per persoon.  
U kunt de kosten bij binnenkomst contant betalen. U kunt dan ook consumptiebon(nen) kopen als u 
nog iets anders wilt gebruiken dan koffie of thee. Het belooft een gezellige middag te worden en u 

kunt napraten tot 15:30 uur. Opgeven vóór 3 juli bij De Bantuin via info@debantuin.nl of telefonisch op nummer 077- 
351 5413 onder vermelding van uw naam en de straat waar u woont. 

PREUF ’T VEN ZONDAG 03 JULI EN ZONDAG 24 JULI 
Behalve Preuf ’t Ven op 24 juli, is er op zondag 3 juli ook reeds een leuke activiteit 
in de tuin op de Genrayweg 44. Fanfaar Trotwaar, een muzikaal gezelschap uit 
Venlo, zal daar 3 x 30 minuten optreden.  
Het evenement maakt deel uit van een landelijke culturele actie.  
Kijk voor een impressie maar eens op: https://glurenbijdeburen.nl/nl of 
https://theaterfestival.info/struinen-in-de-tuinen  
 
 

NIEUWS VAN DE MICHAËLKERK 

Begin juni wordt weer de jaarlijkse kerkbijdrage-actie gehouden. Huis aan 
huis ontvangt u een envelop in de brievenbus met de nodige informatie. 
Wilt u ook dat de kerk in ’t Ven blijft bestaan?  
Doe dan mee en steun onze kerk. 
Onze kerk heeft ook dringend behoefte aan een koster er bij. Het kost u 

misschien een paar uurtjes per maand.  

Lijkt dit werk wat voor u en wilt u weten wat de taken van een koster zijn, 

dan kunt u contact opnemen met Leonie Nijholt (tel. 06-14506195) of stuur 

een e-mail naar parochiesvenlonoord@kpnmail.nl. 

POEPVRIJE (KINDER) SCHOENEN, STOEPEN EN GRASVELDEN.  
TJA HOE DOEN WE DAT SAMEN IN HET VEN MET AL DIE BAASJES EN HUN HONDEN.  
In `t Ven zijn er veel buurtgenoten die een hond hebben. Heel leuk zo’n kwispelende viervoeter, echter het is minder 
leuk wanneer je als buurtgenoot met regelmaat poep op stoepen, grasvelden, heggen of onder (kinder)schoenen 
tegenkomt. In `t Ven mag op twee plekken de hondenpoep blijven 
liggen, bij de vijver aan de Noordervaartlaan en het pad grenzend aan   
het braakliggend terrein aan de Straelseweg. Alles daarbuiten is geen 
hondenpad, en daar mag de hondenpoep dan ook niet blijven liggen. 
Graag het vriendelijke verzoek aan alle hondenbezitters om de 
hondenpoep meteen op te ruimen. Daarmee maken we het prettig 
wonen voor iedereen in het Ven.  
         
         
         
         
         
         

                                                                                               

Datum Wat 

07-07-2022 Brunch met muziek 

13-07-2022 Aetpunt 

14-09-2022 Aetpunt 

29-9-2022 Ontbijt  

12-10-2022 Aetpunt 

Oktober (nadere  
info volgt) 

OCE museum en bezoek 
Casino 

04-11-2022 Bierproeverij 

09-11-2022 Aetpunt 

November (nadere info 
volgt) 

Ontbijt  

14-12-2022 Aetpunt 

21-12-2022 Kerstmiddag 
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