
 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2019 
Allereerst wensen wij u allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2020. 
Heeft u een berichtje of wilt u wat vermelden in de nieuwsbrief van februari 2020, dan kunt u dit vóór: 18 januari 2020 
via bovenstaand e-mailadres doorgeven. Zie ook www.debantuin.nl.  

3E RONDE  BUURTCAFÉ `T VEN D.D. 14 OKTOBER 2019, DE BANTUIN 
In deze 3e ronde zijn de opmerkingen en ideeën uit de 2e ronde besproken. Tevens zijn de gezamenlijke plannen voor de 
samenlevingsagenda 2020 voor `t Ven besproken. Hierin staan zaken die de wijk zelf wil oppakken en zaken waar de 
gemeente mee aan de slag gaat. Aanwezig waren: Leon van der Elsen Stadsmanager, Wethouder Erwin Boom, Mieke 
van Rijn voorzitter van wijkoverleg Noordoost en net als bij het vorige buurtcafé ongeveer 35 bewoners. De zaken die 
zijn besproken zijn in te delen in de groepen openbare ruimte: groen en openbare ruimte: verkeer en wonen / 
gezondheid / verbinding. Ook hebben de bewoners aangegeven graag een dorpsontwikkelplan te willen maken. 
Wijkbewoners die interesse hebben in een verslag van deze avond kunnen dit opvragen bij Ton Hermans via 
mhjehermans@home.nl en krijgen dit dan toegestuurd. 

BELANGRIJKE DATA NOVEMBER- DECEMBER MICHAËLKERK:  
08-11: 18.00 uur  Sintermerte      12-12: 19.45 uur   Kerstconcert met Vocalgroup Joy 
09-11: 19.00 uur Eucharistieviering met ‘De Kerkratten’ 24-12: 17.30 uur   Kindvriendelijke Kerstviering 
16-11: 19.00 uur Ceciliaviering met Kon. Zangver. Venlona 29-11: 19.00 uur   H. Vormsel 
24-12: 18.45 uur Kerstviering met Vocalgroup In the Mood 25-12: Tijdstip volgt   Hoogfeest van Kerstmis  

                    

EINDE VAN KBO H. MICHAËL PER 1 JANUARI 2020 

Na 37 jaren actief te zijn geweest in `t Ven, heeft het bestuur van de ouderenvereniging besloten de vereniging op te 
heffen. Al jaren is het bestuur tevergeefs vanwege de hoge leeftijd van de bestuursleden op zoek naar vervanging.  Ook 
het ledenaantal slinkt schrikbarend.  In 2020 zal de laatste Algemene Leden Vergadering worden gehouden, waarna de 
vereniging officieel is opgeheven.    

18 DECEMBER ADVENT-KERSTVIERING VOOR ALLE OUDEREN 
De Ouderenvereniging en de Liturgiecommissie van Albertushof organiseren 18 
december weer een advent- en kerstviering voor alle ouderen uit `t Ven. Om half drie 
begint de viering met een mooie advent dienst in de kapel van Albertushof. 
Aansluitend kunt u bij De Hoeve deelnemen aan een sfeervolle middag, die wordt 
opgeluisterd door “De Moorblumkes” uit Velden. De middag wordt afgesloten met 
een heerlijk kerstdiner. Alle ouderen uit `t Ven zijn van harte welkom. Omdat de KBO 
in `t Ven vanaf 1 januari 2020 niet meer bestaat, kunnen leden gratis aan deze 
sfeervolle middag deelnemen. Voor niet leden wordt een bijdrage van  € 30,00 
gevraagd. In verband met de organisatie bij Albertushof en De Hoeve is het wel fijn als 

u zich te voren even wilt aanmelden. Dat kan bij Truus Bartels via telefoonnummer 3510421. Niet leden die zich hebben 
aangemeld  kunnen het bedrag van € 30,00 ter plekke bij De Hoeve voldoen. 

http://www.debantuin.nl/
mailto:mhjehermans@home.nl


VERNIEUWDE EN DUURZAME BANTUIN 
Op vrijdag 25 oktober jl. heeft de officiële ingebruikname van de gemoderniseerde 
Bantuin in ’t Ven plaatsgevonden. De opening werd verricht door wijkwethouder 
Erwin Boom.De aanpassingen zijn door de bezoekende bewoners van t Ven positief 
ontvangen.  
Afgelopen jaar is er hard gewerkt bij de Bantuin. Om energie te besparen zijn er o.a. 
zonnepanelen geplaatst, is een warmtepomp geïnstalleerd en zijn alle lampen 
vervangen door ledverlichting. Het interieur heeft een grote opknapbeurt gekregen 
met nieuwe vloeren, wandbekleding, schilderwerk en meubilair. Tevens zijn hierin 
kenmerken verwerkt van historische beelden uit ‘t Ven. Ook de ICT-voorzieningen 

zijn verbeterd. Om meer gezinnen en jeugd te interesseren voor het wijkcentrum is een 
spellenbox aangeschaft, inclusief een spelcomputer met playseat. Ook de website krijgt 
nog een mooie update. Een groot aantal fondsen en overheidsinstanties heeft heel 
ruimhartig de financiën voor dit alles beschikbaar gesteld om te laten zien hoe belangrijk 
een goed functionerend wijkcentrum is voor de cohesie in `t Ven. 

Met deze aanpassingen hoopt het bestuur ook voor de langere termijn een levensvatbaar wijkcentrum voor `t Ven te 
realiseren. Daartoe is er ook grote behoefte aan meer vrijwilligers die, samen met het geweldige huidige team, nieuwe 
activiteiten mee vorm willen geven. Tevens is er nog ruimte voor studiedagen, workshops, trainingen en dergelijke.    

NIEUWJAARSBORREL VOOR HEEL ‘T VEN 
Op 12 januari 2020, van 14.00 tot 18.00 uur is de Bantuin open voor een ‘t Ven-brede 
nieuwjaarsborrel. Buurtverenigingen, sportclubs, alle bewoners van ‘t Ven zijn die middag van harte 
welkom om samen het glas te heffen op een voorspoedig 2020. Op deze wijze wil de Bantuin een 
bijdrage leveren aan de saamhorigheid in onze bruisende wijk. Aanmelden is ditmaal niet nodig: loop 
gewoon binnen en sluit je aan bij je medebewoners. Dat wordt zeker gezellig.  
Tot ziens op 12 januari met een vriendelijke groet van het bestuur en de vrijwilligers van de Bantuin. 

OPROEP JEUGVEREINIGING DE MOERASKWAAKERS 
Voor alle kinderen die in ’t Ven wonen en in groep 3, 7 en 8 van een basisschool zitten, bestaat de 
mogelijkheid deel te nemen aan de jeugactiviteiten van Vastelaovesvereiniging de Moeraskwaakers. 
Deze oproep is bedoeld voor kinderen die niet naar basisschool Sterrenpad  gaan maar wel mee willen 
doen. De activiteiten bestaan onder andere uit het deelnemen aan bijvoorbeeld  het Jeugdkwartet, de 
Raad van Elf, de Dansmariekes, meelopen in de optocht enzovoort. Hierover is meer informatie te 
vinden op  www.moeraskwaakers.nl/jeug.  
Heb je interesse om met leeftijdsgenootjes uit ´t Ven hier aan mee te doen of wil je gewoon wat meer 

informatie hierover, stuur dan voor 20 november 2019 een mailtje naar jeugkemissie@moeraskwaakers.nl. 

KLEDINGCONTAINER 
Op het schoolplein van basisschool "Sterrenpad 't Ven" staat een grote kledingcontainer van  
"Zaam". Hierin kan kleding en schoenen die in goede staat zijn en een 2e kans verdienen 
verzameld worden. De vergoeding die hiervoor wordt gegeven gaat naar leuke activiteiten 
voor de leerlingen op deze school. Dus een win-win situatie: kleding word hergebruikt en de 
opbrengst gaat naar de leerlingen. Alvast namens iedereen van "Sterrenpad 't Ven": Dank je wel!! 

 
OPROEP TOT MINDER VUURWERK BIJ OUD OP NIEUW 
Het zou fijn zijn als alle wijkbewoners bij aankomend Oud op Nieuw rekening zouden willen houden 
met de in de buurt verblijvend huis- en boerderijdieren. Deze dieren houden vaak levenslange 
trauma`s over van een half uurtje “funny shooting”. Bovendien zorgt het ook voor buitenproportionele 
luchtvervuiling en schade aan de natuur. En dieren, natuur en mensen zijn toch het leven hier op 
aarde. Gun hen die na ons komen ook een goed leven.  
(Ingezonden door een betrokken buurtbewoner) 

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN 
Wij zoeken met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe leidster voor onze gymclub op dinsdagmorgen van negen tot 10 
uur. Het zou jammer zijn als onze club na zoveel jaren zou moeten stoppen. De gymlessen worden gegeven in 
gemeenschapshuis De Bantuin in `t Ven.  
Voor informatie kunt u contact opnemen met Mieke Urlings tel. 06-15634980. 
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