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Beste vrienden van de GRV,
Hier is hij dan!! De eerste nieuwsbrief van de Gehandicaptenraad Venlo (GRV).
Met deze nieuwsbrief proberen wij jullie op de hoogte te houden van alle zaken
die van belang zijn om de belangen van mensen met een beperking te
behartigen in Venlo. We willen jullie op de hoogte brengen van activiteiten,
nieuwtjes en praktische informatie die voor onze achterban belangrijk zijn. Ook
willen we jullie uitnodigen om nieuwswaardige informatie met ons te delen. De
GRV zijn we immers allemaal samen!
Redactie GRV Nieuwsbrief
Ans Verbeten averbeten@home.nl en Guido Peusens grvpeusens@gmail.com

Uitnodiging
HIGH TEA voor VRIENDEN van de GRV
Woensdag 2 maart 2016
14.00 uur – 16.30 uur
(inloop vanaf 13.30 uur)
D’n Ingelbewaarder
Grotestraat 66, 5931CW Tegelen
De afgelopen tijd is er binnen het bestuur van de GRV veel gesproken over het
functioneren en de toekomst van de GRV. Vanuit de achterban is de afgelopen
tijd aangegeven dat er behoefte is om meer betrokken te worden bij het wel en
wee van de GRV. Ook is er gevraagd om meer naar buiten uit te dragen waar de
GRV zich voor inzet, zodat ook nieuwe mensen geïnteresseerd raken in de GRV.
Het bestuur wil met name ook jonge mensen binden aan de GRV.
Het bestuur wil graag met alle vrienden van de GRV delen wat haar plannen zijn
om de GRV weer nieuwe energie te geven en om vrienden van de GRV meer te
betrekken bij de GRV. Deze nieuwsbrief is daar een voorbeeld van. Het bestuur
heeft ook ideeën over een nieuwe website en een nieuw logo, dat u mag
uitkiezen tijdens deze bijeenkomst. Tot slot wil het bestuur graag een
enthousiaste nieuwe voorzitter aan u presenteren. Dus kom allemaal op 2 maart
naar Tegelen waar we in een gezellige sfeer de banden willen aanhalen.

Om d’n Ingelbewaarder te bereiken kunt u met openbaar vervoer reizen en voor
de deur uitstappen aan het Wilhelminaplein in Tegelen (bij de Martinuskerk,
waar ook de weekmarkt gehouden wordt).
Komt u met de auto, dan is er een beperkt aantal parkeerplaatsen op het plein
bij d’n Ingelbewaarder. U dient dan de afslag te nemen bij de Maxwell
electronicawinkel (Engerdstraat) en gelijk de 1e straat rechts. U rijdt dan tegen de
parkeerplaatsen aan. Zie de groene route op de kaart. Parkeren in Tegelen is
gratis.
Ook kunt u parkeren bij Huis van de Wijk d’m Bongerd aan de Bongerdstraat.
Hier zijn meer parkeerplaatsen beschikbaar. Ca 200 meter loopafstand. Zie de
blauwe route op de kaart.

D’N INGELBEWAARDER

Wilt u deelnemen aan de informatieve High Tea op 2 maart 2016? Geef u dan
uiterlijk 21 februari op bij het secretariaat van de GRV: Jeanne Konings,
secretariaat@gehandicaptenraadvenlo.nl of bel 077-373 43 88

Graag tot ziens op 2 maart!

