
 

 Hallo vrijwilliger, collega, partner, 

Met deze periodieke nieuwsbrief brengen we alle betrokkenen op de hoogte van de voortgang, stand 

van zaken, ontwikkelingen, nieuwtjes etc. 

 

Hulpvragen 

Bij de start van het mooie weer hebben we enkele vragen gekregen om tuintjes op te knappen. 

 

 
Wim en een hulpvrager 

 

Wim is hier hard aan het werk om het onkruid te verwijderen. Op deze mooie voorjaarsdag waren 

zelfs 4 vrijwilligers van ons aan het werk! Naast Wim was Marcel (Oehlen) aan de slag voor een 

computerklus, Anne-Miek voor een huisbezoek en John voor boodschappen. Allemaal voor ouderen 

bij ons in de wijk.  Bij uitzondering hebben we ook een dringend recept bij ouderen in Tegelen 

bezorgd. Dit omdat de tijd drong voor de patiënt, naast het ontbreken van hulp in de buurt.. 

 

 

N I E U W S B R I E F #3 

Venlo-Zuid, 06-05-2014 

 



Verhuizing spreekuurlocatie 

Met ingang van 7 mei houden we ons spreekuur op de kinderboerderij Hagerhof, Hagerlei 1,  

5912 PP Venlo-Zuid. Afgelopen vrijdag zijn we met een delegatie gaan kennis maken met 

locatiemanager Monique Zegveld.  

De medewerkers van het Hagerweike hebben we met een bloemetje bedankt voor hun gastvrijheid 

en onderkomen.  

Het bestuur acht de facilitaire mogelijkheden op de nieuwe locatie als een verbetering. Belangrijk is 

ook dat de kosten die hiermee zijn gemoeid aanzienlijk lager liggen. De tijden van het ‘inloopuurtje’ 

blijven hetzelfde; iedere woensdagmorgen van 10 tot 12 uur.  

 
 

De functies van de boerderij worden binnenkort uitgebreid: aan de  kiosk-horeca wordt 
een  pannenkoekenhuis toegevoegd en bedrijven en particulieren krijgen de beschikking over een 
(vergader-)ruimte in de natuur. Naast de recreatieve functie heeft de kinderboerderij ook een 
educatieve taak. Veel scholen uit Venlo en omgeving komen minimaal een keer per jaar voor een 
lesbezoek naar de boerderij.  
Voor onze vrijwilligersavond/bijeenkomsten kunnen we ook gebruik maken van de faciliteiten van de 
kinderboerderij. 
 
In het kader van een goede samenwerking, heeft de kinderboerderij gevraagd de volgende oproep te 
plaatsen; 
 
Tijdelijke vrijwilligers gevraagd voor de kinderboerderij 
Voor het educatieve programma heeft Monique Zegveld gevraagd of wij hun tijdelijk (tot juli) kunnen 
uithelpen  met  vrijwilligers die het leuk vinden om laagdrempelig aan kleine groepen kinderen van 
de basisschool les te geven op het gebied van natuur en milieu. Uiteraard wordt je  ingewerkt.  
Voor verdere informatie: http://www.kinderboerderijhagerhof.nl/home/vacatures/2-content/72-
medewerker  

 

 

http://www.kinderboerderijhagerhof.nl/home/vacatures/2-content/72-medewerker
http://www.kinderboerderijhagerhof.nl/home/vacatures/2-content/72-medewerker


Noteer alvast in je agenda… 
Onze volgende vrijwilligersavond is op dinsdagavond 24 juni om 19.00 uur. Deze keer dus op de 
kinderboerderij.  Een prima gelegenheid om de laatste nieuwtjes van elkaar te vernemen, en 
uiteraard om kennis te maken met de nieuwe locatie. De uitnodiging en agenda worden nog 
toegestuurd. 
 
Website nieuws 
Onze eigen website is in de lucht! 
Zie; http://www.burenhulpvenlozuid.nl  
De website vergroot onze informatiemogelijkheden voor het publiek. Maar het is nu ook mogelijk om 
via de website direct een hulpvraag in te dienen.  
 
Op de Website http://www.samenzijnwijvenlo.nl; staat een filmpje  met een interview over 
Burenhulp Venlo-Zuid. Onze voorzitter Mart verteld over Burenhulp en het filmpje toont ook een 
interview met hulpvragers.  De moeite waard om te bekijken.. 
 

Burenhulp Venlo-Zuid organiseert samen met wandel en fiets gezelschap Los Vast;  
“Multicultureel dauwtrappen” 
 

 

Donderdag 29 mei Hemelvaartsdag. Vertrek om 7.00 uur vanaf kinderboerderij Hagerhof. 
 
Op donderdagmorgen 29 mei gaan we een traditie in eren herstellen: Burenhulp Venlo-Zuid en 
wandel- en fietsgezelschap Los Vast Verband organiseren dan samen een gezellige ‘dauwtrappen’ 
wandeltocht. 

Wandeling voor jong en oud 
De wandeling is ongeveer 6 km lang en goed te lopen voor jong en oud. Iedere deelnemer ontvangt 
een fotoroute: ook kinderen kunnen via de foto’s de weg helpen zoeken. Neem dus zeker uw 
kinderen en opa en oma mee. Volgens oud geloof zou ‘hemelvaren’ de ouderdom bestrijden 

Vertrek en kosten 
We vertrekken om 7.00 uur vanaf kinderboerderij Hagerhof, Hagerlei 1 in Venlo-Zuid. 
De kosten van het ontbijt zijn € 3,-- per persoon voor jong en oud, exclusief de kosten van de 
consumpties. Kosten van de wandeling zijn € 2,-- per persoon, voor jong en oud. 

Aanmelden noodzakelijk 
Svp vóór 19 mei aanmelden via losvastverband@gmail.com of burenhulpvenlozuid@gmail.com met 

http://www.burenhulpvenlozuid.nl/
http://www.samenzijnwijvenlo.nl/
mailto:losvastverband@gmail.com
mailto:burenhulpvenlozuid@gmail.com


opgave van het aantal deelnemers en het gewenste aantal ontbijten. Vergeet niet uw naam, adres en 
telefoonnummer te vermelden in uw aanmelding! 

Het ontbijt start om ongeveer 8.30 uur bij kinderboerderij Hagerhof. 
Voor nadere informatie kunt u een e-mail sturen naar bovenstaande e-mail adressen 
 
Tot zover! 
Veel succes met de klussen, 
Redactie Nieuwsbrief Burenhulp Venlo-Zuid 
 


