
Wanneer: 28 mei – 04 juni – 18 juni – 02 juli – 16 juli

Hoe laat : 14.00 – 16.00 uur

Waar      : Hulsforthofweg 5 Venlo Zuid achterkant woning ~ zie 
routebeschrijving

Voor wie: Iedereen die zin heeft in gezellig een praatje of 
luisterend oor onder het genot van een kopje 
koffie/ thee. Maar ook het uitwisselen van tips, stellen 
van vragen of een spelletje doen. Neem gerust iemand
mee

Kosten  : 1 Euro entree. De eerste consumptie gratis en de 
volgende consumpties 0,50

Opgeven: Nee, loop spontaan binnen! 

Vragen   : Je kunt een mail sturen naar: mijnscoottie@gmail.com
Je kunt ook bellen naar: 06-39343619

Hartelijke Scoottie – Groetties

Marly , Debra ,  Marjos

Gezellig Samen Zijn
              (middagen)

mailto:mijnscoottie@gmail.com


R  oute vanaf de LIDL Venlo – zuid:  

Rij naar de 1e rotonde (bij de kwik-fit) en neem de 3e afslag richting Den 
Hulster
2e rotonde Den Hulster en Het Goed: rechtsaf (Wijlrehofweg)
2e straat links (Wittendijkweg)
1e straat rechts = Hulsforthofweg ( Links ligt het sportpark, rechts de muur 
van het kerkhof)
Rij rechtdoor en voor de laatste straatlantaarn (rechts) kun je rechts je 
auto/scoottie parkeren in het gras en loop je aan de achterkant van 
het huis naar het midden. Een groot, geel geschilderd raam, daar is de 
koffiebruin!

Route vanaf het ziekenhuis VieCuri:

Vanuit de fietsenstalling de weg oversteken richting voorkant kerkhof / 
Clubgebouw de Meulenwiekers
Neem voor het kerhof de weg naar rechts richting fietspad langs de 
autobanen
Bij de witte woningen sla je links af en gelijk achter de woningen kun je links 
in het gras je Scoottie parkeren en naar het midden lopen over het pad. Een 
groot, geel geschilderd raam, daar is de koffiebruin!

Vanuit Venlo-Oost Tegelen:

Als je vanuit Tegelen onder de autobanen rijd vanaf de Gelderse Baan sla je 
linksaf. Achter de witte woningen aan de rechterkant sla je rechtsaf en kun je 
links in het gras je Scoottie parkeren en naar het midden lopen over het pad. 
Een groot, geel geschilderd raam, daar is de koffiebruin!

Vanuit de Natte weg/ Pastoor Lemmenstraat ga je rechts de Vrijenbroekweg 
Hulsforthofweg in. (voordat je onder de autobanen rijd) Achter de witte 
woningen aan de rechterkant sla je rechtsaf en kun je links in het gras je 
Scoottie parkeren en naar het midden lopen over het pad. Een groot, geel 
geschilderd raam, daar is de koffiebruin!




