
 

 

 

 

 

 

 

 

 
NIEUWSBRIEF november 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 februari 2022, dan kunt u 
dit vóór maandag 24 januari 2022 a.s. via bovenstaand e-mailadres doorgeven. Zie ook www.debantuin.nl. 
Ook willen wij iedereen namens het Huis van de Wijk fijne feestdagen en een gezond 2022 toewensen. 

KERSTMIDDAG 
De werkgroep diaconie van de Michaëlkerk organiseert op vrijdagmiddag 17 december een kerstmiddag 
voor met name de ouderen in ’t Ven. Om 14.30 uur is er allereerst een kerstviering in de kerk van een half 
uurtje. Daarna is er een gezellig samenzijn in de Bantuin onder het genot van  koffie/thee en kerstkrans. 
De (kerst)muziek wordt verzorgd door Margo en Wiel Verbeek en er kan gezellig meegezongen worden. 
De middag wordt afgesloten met een koffietafel. De eigen bijdrage bedraagt € 5,00 en denk aan de 
coronapas of een geldige negatieve testuitslag. 
Aanmelden kan via parochiesvenlonoord@kpnmail.nl of met een briefje in de brievenbus van de kerk. 

IEDEREEN BEDANKT VAN PASTOOR KUNNEN: 
Wat mij overkomen is in het eerste weekend van oktober is wonderlijk. Ik heb het als 

weldadig ervaren. Ik dank iedereen uit de grond van mijn hart voor alle zegeningen die ik 

heb mogen ontvangen. Op alle mogelijke manieren heb ik mogen ervaren dat velen met 

mij hebben willen vieren dat het leven als pastoor intens veel vreugde met zich 

meebrengt. Wat heb ik een prachtige roeping! 

Natuurlijk zijn er ook veel zorgen: over hoe de Blijde Boodschap van Jezus van Nazareth 

levend onder ons blijft, over ons geloof in God, dat velen dreigen te verliezen, over de 

toekomst van de Kerk. Dat alles kwam aan de orde in beide Eucharistievieringen. Daaraan 

mogen we vol vertrouwen samen blijven werken. Maar… nu even nagenieten van vier 

wonderlijke dagen! De giften hebben het prachtige bedrag van ruim € 6000,-- opgebracht. 

Het geld is bestemd voor vaccins in de Derde wereld. Heel hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen aan een 

onvergetelijke dag.  

 

AGENDA MICHAËLKERK 
08, 05 en 22-12: 19.00-19.30 u. Stiltevieringen (Advent)  
10-12   : 19:00 u. H. Vormsel 19:00 u. 
24-12           : 19.00 u. Kerstviering met medewerking van Vocalgroup In the Mood 
25-12  : 10:00 u. Hoogfeest van Kerstmis 
31-12             : 19:00 u. Dankviering oud- en nieuwjaar 
02-01-2022 : 10.00 u. Eucharistieviering 

KAARTEN IN DE BANTUIN 
Er kan weer gekaart worden in de Bantuin op de dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur. Iedereen is van harte 
welkom, ook beginners. Denk wel aan uw coronapas of negatieve testuitslag, contact: bennijholt@home.nl  

http://www.debantuin.nl./
http://www.debantuin.nl./
mailto:parochiesvenlonoord@kpnmail.nl
mailto:bennijholt@home.nl


VENSE NIEUWJAARSBORREL IN DE BANTUIN 
Op zondag 16 januari 2022 is er weer een ‘t Ven-brede nieuwjaarsborrel. Alle bewoners van jong tot oud zijn van harte 

welkom in de Bantuin tussen 14.00 en 18.00 uur. Nadrukkelijk zijn alle 
buurtverenigingen en straatcomités uitgenodigd om zich hierbij aan te sluiten. Het 
wordt een gezellige middag voor het hele gezin. Ook de kleintjes zijn van harte 
welkom om te spelen met de uitgebreide speel box en de Playstation. Een uitgelezen 
kans om alles over de laatste nieuwtjes en plannen voor 2022 te weten te komen en 
te bespreken met mede-Venbewoners.  
Kom dus allemaal op 16 januari naar de Bantuin!  
Aanmelden hoeft niet. Wel hebt u een geldige coronapas of een negatieve 
testuitslag nodig (tenzij ….).  
Meer info: Chris de Haan, voorzitter Bantuinbestuur, e-mail c.dehaan@home.nl 

DE VENSE VOETBALCLUB KOOKT VOOR DE OUDEREN IN `T VEN 
Vanuit het project Venlo Mien Hert zijn de dames van FCV op het idee gekomen om in 
deze moeilijke tijd iets voor de ouderen in `t Ven te organiseren. Zij gaan op woensdag 
24 november een drie gangen diner voor alle ouderen bereiden in de Bantuin. Het 
wordt een echte verse maaltijd.  
Wilt u graag deelnemen aan dit diner? Misschien zijn er nog plaatsen vrij. 
Neem dan even telefonisch contact op met Gertie van de Bantuin via 077 351 5413 of 
stuur een e-mail naar info@debantuin.nl.  
Groetjes van de dames van FCV.  

BERICHT VANUIT DE SOCIALE WERKGROEP ‘T VEN 
Wij als werkgroep waren zeer verheugd met de opkomst bij het eerste ontbijt dat we met behulp van VENLO MIEN 
HERT organiseerden op donderdag 4 november. Rond de 60 mensen hadden zich aangemeld. Het was erg gezellig en 
leuk om gezamenlijk te ontbijten. En er zijn nog meer plannen gemaakt waarbij VENLO MIEN HERT met geld steunt.  

Allereerst organiseren wij op donderdagmiddag 27 januari 2022 voor onze ouderen een 
kien middag met leuke prijzen. We kienen in totaal 8 rondes, 4 voor en 4 na de 

pauze. Per ronde zijn er telkens drie prijzen. De derde prijs is voor een vol rijtje, 
de tweede prijs voor twee volle rijtjes en de eerste prijs voor een volle kaart.  
Verder kun u alvast in uw agenda noteren dat op 7 april 2022 een 

voorjaarsontbijt is en op donderdag 9 juni een brunch met aansluitend een 
gezellige muziekmiddag! Over het voorjaarsontbijt en de brunch ontvangt u in de 

volgende nieuwsbrief nadere informatie. Wij hopen u allen dan weer te kunnen 
begroeten namens de sociale werkgroep: 
Wiel Hendrickx, Hans Hendrickx, Phil van de Laar, Erik Timmermans, Marij Gaal en Ton Hermans. 

Werkgroep ‘T Ven 
En alweer een project……………… en alweer een project………. 

’t Ven is een prachtig dorp om in te wonen. Mensen kennen mekaar nog, fijne verenigingen. 

Het is er relatief rustig en het ademt nog steeds de sfeer van de landschappelijkheid van 

vroeger. Waarden waar menige buurt en stadswijk jaloers op is. Echter aan de randen 

verandert er stiekem veel. Het Tuincentrum Leurs wil uitbreiden en behoorlijk wat 

parkeerplaatsen aanleggen. Het Trefcenter gaat uitbreiden, Bauhaus is er bij gekomen en op 

Albertushof komt een terrein met tijdelijke huisvesting voor 768 internationale werknemers. Ook wordt daar een 

resomeercentrum gevestigd zodra dit wordt toegestaan door de overheid. Op Noorderpoort, zoals de Veegtes 

tegenwoordig wordt genoemd, komen steeds meer activiteiten met een verkeers- aanzuigende werking, zoals 

bedrijfsverzamelgebouwen en detailhandel. ’t Ven wordt straks omzoomd door meer dan 4000 parkeerplaatsen en 

grootschalige voorzieningen.  

We zien nu al veel sluipverkeer en op hoogtijdagen zijn er verkeersopstoppingen om `t Ven in of uit te rijden. Ook 

wegen zoals de A67, Weselseweg, Nijmeegseweg en Klagenfurtlaan hebben invloed op de leefbaarheid.  

Er moet nodig onderzoek worden gedaan of deze ontwikkelingen qua gezondheid en leefbaarheid wel verstandig zijn. 

Daarover moet op een redelijke wijze met de inwoners worden gecommuniceerd. Het kan niet zo zijn dat er een 

initiatief wordt gelanceerd  en dat dit zonder meer wordt over genomen door de gemeente.  

Overleg en gehoord worden zijn belangrijke punten. We veranderen immers samen de stad! 

Reageren? Dat kan. Retourneer dan het formulier dat u hebt ontvangen of reageer naar werkroeptven@ziggo.nl 
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