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nieuwsbrief  
 

 
 
 
 

 
1. "Vrijmetselaren in Venlo" 

 

Donderdag 18 november as. houdt de Stichting Erfgoed Venlo weer haar jaarlijkse erfgoedlezing. 
Thema: "Vrijmetselaren in Venlo" 

• Gemeenschapshuis "de Bantuin” 

• Pastoor Kierkelsplein 20 in 't Ven 

• Aanvang: 20:00 uur 

• Entree: gratis 

• Spreker: Drs. Paul Haanen, archeoloog / historicus 
Paul zal spreken over: 

• Wie waren de "vrijmetselaren?" 

• Wat doen zij? 

• Wat is historisch over hen te vertellen? 
Na afloop is er gelegenheid om gezellig na te praten. 
De leden van S.O.B. zijn van harte welkom bij deze lezing. 
 

 
TOON HERMANS HUIS NOORD-LIMBURG ZOEKT 
 

VRIJWILIIGERS DIE OP HUISBEZOEK GAAN  
 

BIJ MENSEN MET KANKER  EN HUN NAASTEN. 
 
Het Toon Hermans Huis Noord-Limburg is een organisatie voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaan-
den die behoefte hebben aan psychosociale oncologische zorg. Wij helpen mensen bij het vinden en ontwikkelen 
van hun eigen kracht en het zodanig omgaan met kanker en de gevolgen ervan dat de aandoening optimaal 
wordt ingepast in het leven waarbij het behoud van zelfregie centraal staat. 
 

Op korte termijn starten wij met een ambulant team voor Tegelen en Belfeld. 
Hiervoor zoeken wij nog enkele vrijwilligers die wonen in deze stadsdelen. 
 
Wat ga je doen? 
Je begeleidt en ondersteunt mensen met kanker en hun naasten in de thuissituatie. 
De ondersteuning is aanvullend op de medische zorg en gericht op psychosociale oncologische zorg tijdens en 
na de diagnose kanker. 
 

Wie ben jij? 
Een warme persoonlijkheid met goede contactuele vaardigheden. 
Je kunt goed luisteren en je verplaatsen in de ander zonder te oordelen of veroordelen. 
Je hebt affiniteit met mensen met kanker en hun omgeving.  
Je kunt zelfstandig werken en samenwerken met collega’s. 
Je bent bereid een interne training te volgen. 
 

Wat bieden wij? 
Een klein team ( 6-8 personen) met begeleiding van een plaatselijke coördinator. 
Een interne training voor ambulante zorgverleners van 10 bijeenkomsten. 
Individuele en teamgerichte coaching en intervisie. 
Themabijeenkomsten 
Passende reiskosten vergoeding. 
 

Herken jij je in bovenstaande? Wil jij een waardevolle bijdrage leveren aan de zorg voor mensen met kanker? 
Meld je dan aan als vrijwilliger voor ondersteuning in de thuissituatie. 
 
Wil je meer informatie of wil jij je aanmelden als vrijwilliger neem dan contact op met:  
Marly van Wijlick, regio coördinator: 06-83983996 
 
Bekijk ook onze website: www.toonhermanshuisvenlo.nl   
 

http://www.toonhermanshuisvenlo.nl/
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           AGENDA  

De Maaspoort:   077-3207222  Theater De Garage: 077-3514252    
City Cinema, Luxor:   077-4741234    De Nieuwe Scene:  077-3518183 
Limburgs Landschap:   077-4737575  Stadsbibliotheek: 077-3512446 
 
Datum: Locatie: Onderwerp: Begin: Informatie: 

zo 3 okt CityCinema OntbijtBios: Un Triomphe 10:45 CityCinema 

zo 3 okt De Garage Sterrenlied 11:00 De Garage 

zo 3 okt De Garage Sterrenlied 15:00 De Garage 

di 5 okt CityCinema Senioren: Un Triomphe 15:00 CityCinema 

wo 6 okt Hout-Blerick Rondje om de Tang 13:30 Limb.Landsch 
do 7 okt Luxor Senioren: Un triomphe 15:00 Luxor 

zo 10 okt CityCinema Ochtendvoorstelling: The Father 12:00 CityCinema 
di 12 okt CityCinema Senioren: The Father 15:00 CityCinema 

wo 13 okt Venlo Herfst op de Groote Heide 13:00 Limb.Landsch 
wo 13 okt parkeerplaats Auxiliatrix Wandel evenement 13:30 Nieuwsbrief sept. 

Do 14 okt Venlo Herfst op de Groote Heide 14:00 Limb.Landsch 
do 14 okt Luxor Senioren: Druk 15:00 Luxor 

di 19 okt CityCinema Senioren: Supernova 15:00 CityCinema 
do 21 okt Luxor Senioren: Supernova 15:00 Luxor 

zo 24 okt CityCinema Ochtendvoorstelling: Druk 12:00 CityCinema 

di 26 okt CityCinema Senioren: Druk 15:00 CityCinema 

wo 27 okt Zwart Water Op zoek naar de vliegenzwam 13:30 Limb.Landsch 
zo 31 okt CityCinema Ochtendvoorstelling: Mijn Vader is 

een Vliegtuig 
12:00 CityCinema 

wo 3 nov Groote Heide Stijgen en dalen 13:30 Limb.Landsch 
do 18 nov De Bantuin “vrijmetselaren in Venlo” 20:00 - 

za 20 nov Groote Heide Op bezoek bij de Nette 10:00 Limb.Landsch 
wo 1 dec Venlo Jammerdal en Egypte 13:30 Limb.Landsch 

wo 15 dec Groote Heide Kortste dag wandeling 13:30 Limb.Landsch 

     

 

Help je mee? Collectanten gezocht. 
 

Collecte Alzheimer Nederland in Venlo;  
 

Wist je dat 1 op de 5 mensen dementie krijgt?  Deze ziekte moet stoppen. 

Wil jij bijdragen aan een toekomst zonder dementie en ook nog eens lekker in beweging blijven? Loop dan mee 

tijdens de jaarlijkse collecteweek!  We kunnen jouw hulp heel goed gebruiken. Je bepaalt zelf hoeveel je wil lopen 

en het kan in je eigen buurt.  
 

Wist je trouwens dat de collecteopbrengst van Alzheimer Nederland al jaren achtereen groeit? Mensen willen dus 

echt geven voor een oplossing.  
 

Help je mee op 7 t/m 13 november 2021? 
 

Aanmelden als collectant kan bij: 

Thea Leenders: thea_pieter@hotmail.com 

Marion Stroeken: marion.stroeken@ziggo.nl 

of via de link: https://www.alzheimer-nederland.nl/collecte/collectant-worden 
 

 
 

“Oud worden is een ontdekkingsreis naar de toekomst” 

https://www.alzheimer-nederland.nl/collecte/collectant-worden

