NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2020

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 welke in februari
2021 verschijnt, dan kunt u dit vóór maandag 22 januari a.s. via bovenstaand e-mailadres doorgeven.
Zie ook www.debantuin.nl.

DE BANTUIN TIJDENS CORONA

Per 4 november 2020 zijn vanaf 22.00 uur de volgende regels van kracht:
 De foyer/ bar is gesloten, de Open Inloop en het biljarten gaan zeker de komende 2 weken niet door. Alleen
niet-recreatieve activiteiten gaan nog door.
 Bij verlichting van de maatregelen is open inloop en dergelijke weer mogelijk. Zie hiervoor de website
www.debantuin.nl.
 Koffie en niet alcoholische dranken mogen uitsluitend in de zaal tijdens de bijeenkomst worden genuttigd en
staan van te voren klaar.
 In het hele gebouw geldt de 1,5 meterregel. Je mag tafels en stoelen niet verplaatsen. Bij binnenkomst vindt
een triage plaats. Geen toegang voor mensen met klachten.
 Gasten dienen bij binnenkomst de handen te wassen. Het dragen van een mondkapje wordt gewaardeerd.

KINDERPRET IN DE BANTUIN

Voor de kleintjes en hun oppasoma’s en -opa’s is er op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur Kinderpret. Ze kunnen
naar hartenlust samen spelen met alles wat de Spellenbox te bieden heeft: een leuk speelhuisje, grote blokken, auto’s,
fietsje, tractor, een werkbank, verkleedkleren, spelletjes, springtouw enzovoort. Het kost niets en het kopje koffie voor
de oppas (zelfbediening) is ook betaalbaar. Als je wilt meedoen laat het even weten aan Chris de Haan,
c.dehaan@home.nl, 06-15588108. Voor de precieze data zie www.debantuin.nl.

DE LUISTERLIJN VENLO

Nederlanders vinden het moeilijk om naar elkaar te
luisteren. De Luisterlijn is daarom gestart met de campagne
‘de kunst van het luisteren’. De Luisterlijn ziet het als haar
taak om Nederlanders weer aan het luisteren te krijgen. Zij
willen duidelijk maken dat luisteren met echte aandacht het verschil kan maken voor de ander. Juist voor mensen die
zich eenzaam voelen. Zeker in deze corona tijd. Tijdens de campagne delen getrainde vrijwilligers en trainers hun kennis
en ervaringen. Hiervoor worden nog nieuwe vrijwilligers gezocht, ook in de regio Venlo. Mensen die hun
luisterkwaliteiten willen inzetten voor een ander kunnen voor meer informatie en/of aanmelden terecht op de
luisterlijn.nl/vrijwilligerswerk. Locatie Venlo: venlo@deluisterlijn.nl telefoon 077 3514057.

VRIJWILLIGER ALGEMENE COMPUTERKENNIS .
De oproep in onze nieuwsbrief voor bovenstaande functie heeft 2 vrijwilligers opgeleverd.
Met plezier helpen zij iedereen aan huis met computerproblemen. Natuurlijk in deze
coronatijd met in acht neming van de anderhalve meterregel.
Hebt u interesse, bel dan even met Ton Hermans (0653822121) dan kan dit geregeld worden.

WANDELEN

Iedere donderdagmorgen kan er gewandeld worden. Gestart wordt om 09.30 uur bij Gemeenschapshuis de Bantuin.
Iedereen is welkom. Voor informatie kunt u contact opnemen met Marijke Baatz, telnr. 3516793.
Ook willen wij u er bij deze op attenderen dat u `s avonds vaak niet zichtbaar bent bij het uitlaten van de hond. Om
ongelukken te voorkomen raden wij u dringend aan om `s avonds een veiligheidshesje te dragen.

TWEE AED APPARATEN ERBIJ IN DE WIJK

Enige tijd geleden is via onze website en nieuwsbrief, een oproep gedaan om onze wijk meer “hartveilig” te maken.
Inmiddels hebben we als wijkoverleg deze vraag deels beantwoord door twee moderne AED’s ter beschikking te stellen.
De AED’s zijn geschikt om zowel voor kinderen als volwassenen te gebruiken.
De AED’s zijn bevestigd aan de panden van Gipmans bij de
Weselseweg/Richardsweg en Hippisch Centrum Venlo (Manege Venlo) aan de
Manegeweg/Herungerberg (zie foto’s).
Wij zoeken hiervoor (geregistreerde) vrijwilligers om deze apparaten te
kunnen bedienen. Bij deze de oproep om, als je nu al met een AED kunt
omgaan, je te registreren bij www.hartslagnu.nl
Bewoners die de cursus reanimatie met gebruik van de AED willen volgen kunnen zich aanmelden bij Leo van Zitteren
(leo@veiligondernemen.nl / 06-22207600).
De kosten hiervoor zijn € 42,50 per persoon. Vaak terug te krijgen via de ziektekostenverzekering. Ook mogelijk om dit
geld terug te krijgen via Hart voor Venlo. Dan wel met de voorwaarde dat je burgerhulpverlener wordt.

ONDERSTEUNING BIJ THUISQUARANTAINE

Met de toename van het aantal mensen met corona, neemt het aantal mensen
dat thuis in quarantaine zit ook toe. Soms is er (even) niemand in de omgeving die
kan helpen en hoe werkt het dan? Hoe red je het dan als je in thuisquarantaine
moet? Gelukkig kent Venlo veel mooie initiatieven. Ook landelijk zijn er
organisaties actief voor mensen die alleen zijn, zich eenzaam voelen of iemand
nodig hebben voor de hond of klusjes. We hebben daarom alle tips op een rijtje
gezet waar je terecht kunt voor veel verschillende vragen. Neem een kijkje
op www.venloonline.nl/samensterktegencorona. Deze lijst wordt regelmatig
aangevuld. Heeft u toch niet kunnen vinden wat voor u nodig is? Neem dan gerust
contact op met de gemeente: 14077. Hier kijkt bijvoorbeeld iemand van het wijkteam samen met u naar wat u nodig
heeft en wordt gezocht naar een best passende oplossing. Ook Incluzio of KanDoen kunt u bellen met uw hulpvraag.
Ook zij bieden mooie oplossingen waar u mee geholpen bent.

BERICHTEN VAN DE MICHAELKERK VENLO

H. Vormsel
Er zijn 14 leerlingen van groep 8 die aangegeven hebben het
H. Vormsel te willen ontvangen. De voorbereidingen zijn op
school al begonnen, maar of de viering van het Vormsel op
vrijdag 11 december a.s. door kan gaan dat is nog maar de
vraag.
Kerstmis
Het pastorale team is nog in overleg hoe en wanneer de
kerstvieringen in de Venlose kerken ingevuld worden. Verder
wordt er gesproken met Omroep Venlo of het mogelijk is om
op kerstavond de kerstviering in de Martinusbasiliek live uit
te zenden. Ook vanuit Roermond zal er vanuit de kathedraal
een live uitzending zijn.
Kerstconcert Vocalgroup Joy
Deze was gepland op 17 december maar is verschoven naar volgend jaar. We hopen dat dan weer veel mogelijk is.
Stiltevieringen in de Advent
Ter voorbereiding op het naderende kerstfeest organiseert de Raad van Kerken ook dit jaar weer drie stiltevieringen. De
Raad van kerken is het samenwerkingsverband van de verschillende kerken in Venlo. Deze vieringen worden gehouden
in de H. Michaëlkerk, op 2-9- en 16 december van 19.00-19.30 uur. Deze gaan zeker door. Er nemen meestal zo’n
twintig personen deel. Dat kan, verspreid in de kerk en op anderhalve meter van elkaar.

