NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 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 november 2021, dan kunt
u dit vóór maandag 25 oktober a.s. via bovenstaand e-mailadres doorgeven. Zie ook www.debantuin.nl.

60-JARIG PRIESTERFEEST PASTOOR KUNNEN
Op 18 maart jl. was het 60 jaar geleden dat pastoor Kunnen tot priester werd gewijd. Nu al veel mensen gevaccineerd
zijn en veel maatregelen versoepeld worden is het parochieplatform voornemens om van 2 t/m 7 oktober aanstaande
een feest te organiseren (uiteraard als alles volgens de regels mag!).
Zaterdag 2 oktober 19.00 uur: H. Eucharistieviering in de H. Michaëlkerk m.m.v.
Vocalgroup in the Mood, waarna gezellig samenzijn in De Bantuin.
Zondag 3 oktober 10.30 uur: H. Eucharistieviering in de H. Michaëlkerk m.m.v. Kerkkoor
O. L. Vrouwekerk en Vocal Ensemble Vicenda, waarna gezellig samenzijn in De Witte
Kerk.
Woensdag 6 oktober 14.30 uur – 17.30 uur Kinderbijeenkomst. Op 4 oktober is het
Werelddierendag en het feest van Sint Franciscus van Assisi. Samen met de
Franciscaanse Beweging wordt er met de kinderen geknutseld, gedanst en gezongen. Via de scholen worden er brieven
uitgedeeld met een aanmeldstrookje.
Donderdag 7 oktober 19.30 uur: Lezing door Krijn Pansters (theoloog Universiteit Tilburg) aan de hand van de nieuwe
encycliek “Fratelli Tutti” van Paus Franciscus om te werken aan een mondiale samenleving, waarin zorg en respect voor
elkaar en voor de schepping centraal staan. Plaats: H. Michaëlkerk en De Bantuin. Opgave hiervoor is noodzakelijk! Mail
naar: parochiesvenlonoord@kpnmail.nl.
Pastoor Kunnen ziet af van een cadeau. Wilt u toch iets wilt geven, maak dan een bijdrage over op NL71 RABO 0153
8103 19 t.n.v. RK Parochie H. Michaël o.v.v. Gift Vaccin Alom. De giften worden overgedragen aan Unicef, Oxfam Novib
en Artsen zonder Grenzen. Uw gift draagt bij aan het vaccineren van mensen in arme landen.

EEN NIEUW BORD IN HET BABY-BOOM-BOS
In het jaar 2000 is aan ruim 700 kinderen die in het millenniumjaar in Venlo geboren
zijn, een boom geschonken als een symbool voor een gezonde, groene toekomst. Deze
bomen zijn in het jaar 2000 geplant op een perceel achter het toenmalige AZC. Het
oude bord, waarop de namen stonden van alle in 2000 geboren kinderen, was aan
vervanging toe. Op 8 juli jl. is er een nieuw bord onthuld. Helaas zijn de namen nu
verdwenen.
Het bos is bereikbaar via de Kikvorsstraat. Bij het daar gelegen hondenterrein slaat u
links- of rechtsaf (afhankelijk van welke kant u komt) en tegenover de ingang van dit
terrein wandelt u naar boven naar het millenniumbos. Leuk om een keer te doen als u
daar in de buurt bent.

PARKEERPLAATSEN VOOR OPLADEN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN VENLO
In het kader van stimulering elektrisch rijden worden door de gemeente meer laadpalen geplaatst. Tot medio 2026
zullen deze gerealiseerd worden. In `t Ven worden ter hoogte van de Michaelstraat huisnummer 14 twee plaatsen
hiervoor gereserveerd. Vanaf negen juli 2021 kon men hier zes weken bezwaar tegen
maken. Verdere info bij de gemeente Venlo.

BUITENGEWOON: MIA BILLEKENS EN HET TOLHUISJE
In de serie “Buitengewoon” van Omroep Venlo worden reportages gemaakt van
bijzondere panden in de Gemeente Venlo. In het kader van deze serie is een mooie
reportage gemaakt van het verbouwde tolhuisje van “Tante” Mia Billekens aan de
Huiskensstraat in `t Ven. Hierin kun je zien hoe Mia (88 jaar oud) van het vervallen
tolhuisje een mooie nieuwe woning voor zichzelf heeft gerealiseerd. De reportage is
terug te kijken op Omroep Venlo serie “Buitengewoon” van jl. 23 juli.

NIEUWS VAN WIJKOVERLEG VENLO NOORD OOST
Het Wijkoverleg Noordoost wil graag weten of er mensen zijn die willen participeren in een samenlevingsgroep.
Er zijn 4 mogelijkheden, te weten, 1 dorpsontwikkeling, 2 groen, 3 verkeer, of 4 wonen, gezondheid en verbinding.
De Wijkraad ondersteunt hierbij. Vul op www.venlonoordoost.nl het contactformulier in. Dan neemt iemand van het
Wijkoverleg contact met U op!

TIJDELIJKE WINTEROPVANG
De gemeente Venlo onderzoekt de mogelijkheid tot een tijdelijke winteropvang in `t Ven en wel in het voormalige
clubgebouw van VHC aan de Louisenburgweg. Het wijkoverleg Noordoost wil u graag als buurtbewoner informeren over
deze ontwikkeling. Voor meer info kijk op www.venlonoordoost.nl.

DE TOEKOMST VAN ’t VEN: UW IDEE, UW DROOM
De werkgroep Dorpsontwikkeling ’t Ven is ontstaan uit de gesprekken met de gemeente en bewoners in de buurtcafés
die een tijd geleden zijn gehouden. Daaruit kwam onder andere voort dat men betrokken wilde zijn bij de vraag hoe ons
dorp, onze gemeenschap er in de toekomst uit zou moeten zien. Dat is natuurlijk niet te voorspellen, maar er kan wel
een richting worden aangegeven. Niet alleen fysiek met gebouwen, wegen, woningen, werk, maar ook sociaal. Vragen
hoe we bijvoorbeeld de zorg zouden kunnen organiseren, welke rol de Bantuin, de kerk, de school, de voetbalclub en
alle andere verenigingen zouden kunnen of moeten spelen zijn aan de orde. En daarbij alles wat u zelf kunt bedenken.
De werkgroep Dorpsontwikkeling heeft zich gebogen over de vraag hoe de bewoners van ’t Ven betrokken zouden
kunnen worden bij dit proces. Als eerste kwam bovendrijven om ideeën en gedachten over de toekomst te
inventariseren door middel van een rondgaand schrift of via facebook, waar mensen en clubs en verenigingen hun
“droom over de toekomst van ’t Ven” kunnen
opschrijven. Uiteraard mag iedereen ook
aangeven wat hij/zij er nu van vindt, of wat
vroeger goed was in ’t Ven.
Schroom niet om ideeën, gedachten en dromen
op te schrijven. Dat kan uitvoerig maar ook kort
en op allerlei manieren, getypt, geknipt en
geplakt, geschreven of met een tekening. Het is
aan u!
De werkgroep wil graag uiterlijk 15 september
uw reactie ontvangen. De werkgroep bestaat uit
de volgende personen:
Hay Thijssen, Harrie Houkes, Pastoor Kunnen, Wil
Alberts, Theo Nabben, Mienk Haagen, Philippe
van der Grinten, Theo Backus, Ward Peeters,
Lisette Peeters, Mieke van Rijn en Jan Kessels.
Centraal e-mail adres: tven@ziggo.nl

