
 

 

 

 

 

 

 

 
 

NIEUWSBRIEF september 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 
november 2022, dan kunt u dit vóór maandag 31 oktober 2022  via bovenstaand e-mailadres doorgeven. Kijk ook op 
www.debantuin.nl.  

NIEUWS VAN DE MICHAËLKERK 

Op 1 april jl. is er in Venlo een nieuwe kapelaan benoemd, zijn naam is 
Patrick Zuidinga (52 jr.). Hij is werkzaam voor alle parochies in Venlo-stad 
en gaat o.a. ook voor in de diensten van de Michaëlkerk. Patrick Zuidinga 
heeft 6 jaar in de bedevaartplaats Banneux gewerkt en vindt het fijn om nu 
weer in een parochie te werken. Een van zijn taken is de voorbereiding van 
de Vormelingen en Communicanten. De infoavond voor de ouders van de 
Vormelingen van Venlo-Noord is op dinsdag 13 september. Het Vormsel is 
gepland op zaterdag 10 december en de Eerste H. Communie op zondag 
14 mei 2023. 
Verder zoekt de kerk versterking van het team van kosters. Het kost u 
weinig tijd, misschien één keer in de maand een uurtje. Heeft u 
belangstelling dan kunt u contact opnemen met Leonie Nijholt tel. 06-
14506195. 
Overige belangrijke data zijn 29 oktober Allerheiligen/Allerzielen waar de overledenen vanuit onze kerk worden 
herdacht. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Margo en Wiel Verbeek. En zaterdag 12 november worden de 
overleden parochianen van de afgelopen 10 jaar herdacht m.m.v. Vivente. 

BOÉREBÒNT & ROEËJELÄMPKES 
In maart 2020 heeft Silhouet met erg veel pijn in het hart moeten besluiten 

om de voorstellingen van ‘Boérebònt & roeëje lämpkes’ te annuleren. De 

reden hiervan is bekend.  

Ondertussen is Silhouet toch weer vol enthousiasme gestart met de 

repetities in de hoop dat het u en hen eindelijk wel gegund is om in het 

najaar van 2022 te genieten van de voorstelling ‘Boérebònt & roeëje 

lämpkes’. Speeldata: 7-8-11-14-15-18-21 & 22 oktober 2022; aanvang 20.00 

uur in Gemeenschapshuis De Bantuin. De kaartverkoop start 9 september. 

om 10:00 uur bij Koops in de Klaasstraat.  

Donateurs en leden  kunnen online bestellen. 

        
BEZOEK CASINO 
Het SOC `t Ven heeft dit najaar plannen om met een groepje geïnteresseerden een bezoek aan het Casino te brengen. 
Helaas is de commissie die dit willen regelen nog met vakantie en kunnen wij u met deze nieuwsbrief niet hierover 
informeren. Maar wij houden u t.z.t. op de hoogte.  
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WIJKOVERLEG NOORD-OOST: 
Bewoners kunnen zich via de website Wijkoverleg Noord-Oost aanmelden voor een gesprek aangaande de wijk. De  
eerstvolgende vergadering vindt plaats op 03 november a.s. in de Bantuin om 19.00 uur.  
Graag vooraf aanmelden via de voorzitter: rijnwfh@gmail.com 
Ter informatie: Bij Basisschool 't Sterrenpad staat een container waar gebruikt incontinentiemateriaal in gedaan kan 
worden. De container wordt 2 keer per week geleegd. 

ONTBIJT 29 SEPTEMBER IN DE BANTUIN 
We gaan weer gezellig met zijn allen ontbijten in de Bantuin. Alle 55 plussers 
van de Herungerberg en `t Ven e.o. zijn uitgenodigd. Als deelnemer betaalt 
u weer € 5,- p.p. en u mag gerust iemand meebrengen als begeleiding.  
De kosten voor het ontbijt kunt u 29 september contant bij binnenkomst 
afrekenen. Het ontbijt wordt mogelijk gemaakt door SOC `t Ven.  
Opgeven kunt u zich vóór 25 september via email bij de info@bantuin.nl of 
via telefoon 077-3515413. 
Soms hebben mensen dezelfde achternaam. Om verwarring te voorkomen 
zou heel fijn zijn als u bij uw opgave even uw adres door wilt geven.  

EXPERIMENTEER MET LICHT EN ZWAARTEKRACHT IN HET OCÉ MUSEUM 
Het Océ Museum in Venlo is vanaf 6 augustus elke eerste zaterdag van de maand, 
ook zonder afspraak, geopend. Neem ook een kijkje in de nieuwe tentoonstelling 
‘Beleef de 7 verhalen van Océ’. De entree bedraagt 5 euro, inclusief deelname 
proefjes. Aanmelden is niet nodig.  
Het Océ Museum is voor velen nog een verborgen parel. In 40 jaar tijd is het 
uitgegroeid van een bedrijfsmuseum, dat met name in het teken stond van apparaten 
tot 1970, tot een visitekaartje van het huidige bedrijf Canon Production Printing. 
Verleden en heden komen in het museum samen. Ter plaatse is voldoende (gratis) 
parkeergelegenheid beschikbaar (St. Urbanusweg 17, poort 35).  
Meer informatie? www.ocemuseum.nl 
Het SOC wil graag op dinsdagmiddag 25 oktober met een groepje geïnteresseerden 
het OCÉ-museum bezoeken. Het kost maar 5 euro entree.  
Wilt u ook mee?  Meld u dan vóór 18 oktober bij Ton Hermans via e-mail mhjehermans@home.nl.  

KIENEN 1 NOVEMBER 2022 IN DE BANTUIN 
De SOC `t Ven organiseert op 1 november weer een gezellige kienmiddag bij de 
Bantuin. De details kunt u t.z.t. lezen op de posters (zoals hoe laat er wordt 
begonnen, het aantal rondes, de kosten van de kienkaart enzovoort) die op 
diverse plaatsen worden opgehangen. In verband met het organiseren is het wel 
belangrijk dat u uiterlijk vóór 28 oktober bij de Bantuin laat weten dat u komt via 
info@debantuin.nl of telefonisch via 077-3515413.  

RECTIFICATIE BERICHT HONDEPOEP NIEUWSBRIEF JUNI  
In vorige nieuwsbrief stond dat in `t Ven op twee plekken de hondenpoep mocht blijven liggen, bij de vijver aan de 
Noordervaartlaan en het pad grenzend aan het braakliggend terrein aan de Straelseweg. Buiten deze locaties bevindt 
zich ook nog een hondenpad aan de Kanerkampweg. 

Datum Wat Voor wie Door wie 

14-09-2022 Aetpunt Ouderen Gemeenschapshuis de Bantuin 

29-09-2022 ontbijt 55 plussers SOC `t Ven 

12-10-2022 Aetpunt Ouderen Gemeenschapshuis de Bantuin 

25-10-2022 Bezoek Océ-museum iedereen SOC `t Ven 

01-11-2022 Kienen Iedereen SOC `t Ven 

09-11-2022 Aetpunt Ouderen Gemeenschapshuis de Bantuin 

14-12-2022 Aetpunt Ouderen Gemeenschapshuis de Bantuin 

21-12-2022 Kerstmiddag Ouderen Werkgroep diaconie Michaelkerk 
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