
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venlo, april 2022 
 
 
Geachte deelnemer aan de armoede- en werkconferenties van Bindkracht Venlo. 
 
Graag nodigen wij u uit voor de volgende conferentie die in samenwerking met Ons Venlo-Oost 

georganiseerd wordt. De bijeenkomst zal worden ingevuld met het thematheater Zelf sjöldj (Eigen 

schuld) op:    
  

dinsdag 24 mei 2022 / programma start 13.30 uur  
(inloop vanaf 13.00 uur) 

in VVV-Fancafé Beej Jan 
Kaldenkerkerweg 182  Venlo 

 
 
Armoede wordt vaak opgevat als een tekort aan geld om de huur of vaste lasten te betalen, of de 
dagelijkse boodschappen te doen. Echter, armoede heeft ook grote gevolgen voor het sociale leven 
van mensen. Soms raken mensen zelfs geestelijk in de war.  
 
Het ThemaTheater van de stichting Turba biedt u een uitvoering waarbij je op het puntje van je stoel 
zit. De verhalen van mensen die zelf in armoede leven of hebben geleefd, staan daarin centraal. 
Verhalen die verteld worden in sketches, monologen en liedjes. Verhalen met een traan maar zeker 
ook met een glimlach en soms een schaterlach. Onderdeel van de voorstelling is ook dat de gasten 
worden uitgedaagd om zelf na te denken over hun opvatting over armoede. 
Aansluitend aan de voorstelling neemt u deel aan een gespreksgroep o.l.v. de acteurs. 
 
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Graag aanmelden via email: info@stichtinggroenewold.nl 
Vermeld daarbij svp uw naam en evt. uw organisatie.  
Voor deze bijeenkomst/voorstelling geldt een maximum aantal deelnemers van 60 personen. 
Meldt u daarom snel aan want vol = vol.  

 
Met vriendelijke groet, 
Ons Venlo-Oost & Stuurgroep Bindkracht. 
 
 

Vervolg op 24 mei… 
Bent u betrokken bij Venlo-Oost en overweegt u deel te nemen aan een vervolgbijeenkomst, dan 

kunt u zich op 24 mei al aanmelden. Informatie e.d. zal dan beschikbaar zijn. 
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13.00 uur Inloop  
Ontvangst met koffie en thee  
 

13.30 uur  Start programma 
Opening door dagvoorzitter Bep Holla 

 
13.45 uur ThemaTheater Zelf Sjöldj 
 
14.30 uur  Pauze 
 
15.00 uur Gesprekgroepen  
 
16.00 uur Afstemming vervolgaanbod 
 
16.15 uur Afsluiting  

Informeel samenzijn (tot 17.00 u.) 
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