
STICHTING 
CENTRUM ‘T VEN
Een plek voor verbinding, groei en wel-zĳn

Nabij de oude vestingstad Venlo, dicht bij 
Duitsland en België, ligt het hart van ons 
centrum. 

In dit monumentale klooster ‘Mariadal’ 
leefden contemplatieve nonnen in harmonie 
en verbinding met de natuur en hun 
omgeving. Zij mediteerden voor het welzijn 
van de wereld en ondersteunden op een    
           praktische wijze de bewoners   
              van leefgemeenschap ’t    
                 Ven.

                     De atmosfeer van rust,  
               ontspanning en   
    verbinding is op deze 
              bijzondere plek nog    
                     steeds voelbaar.

KLOOSTER MARIADALCentrum ’t Ven is een inspirerende plek voor 
groei en wel-zijn. Een organisatie waar de 
volgende kernwaarden tot leven komen:

• Respectvolle verbinding
• Liefde voor de waarheid
• Echtheid
• Natuurlijke groei 
• Duurzame waarde 

Je ziet het in de mensen, de manier van 
werken, de natuur en omgeving van het 
monumentale klooster. 

Je voelt het in de ontspannen, reflectieve 
atmosfeer die er heerst. 

Je kunt het ervaren in de leerprogramma’s 
en activiteiten van ons centrum. 

Een plek waar met een heldere visie, op een 
natuurlijke wijze en met doorleefde wijsheid 
wordt gewerkt aan de ontwikkeling, groei en 
het welbevinden van mens en organisatie.

KERNWAARDEN

Als huis van verbinding is Stichting Centrum 
’t Ven een multidisciplinaire ontmoetingsplaats 
en leercentrum voor mens en organisatie. 
Het gaat daarbij om duurzaam welbevinden 
en groei. Tevens zorgt ze met liefde voor het 
behoud en ontwikkeling van het cultureel 
erfgoed en natuurschoon rondom klooster 
Mariadal.
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VENTURA
Leren in natuurlĳke rĳkdom
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Centrum ’t Ven is een huis van verbinding. Onder de vlag van de stichtingsstatuten opereren 
diverse bedrijfsonderdelen op gebieden als training en advies, gezondheid en vitaliteit, 

duurzame natuur en energieconcepten, lokale ondernemersnetwerken, creativiteit, kunst en 
cultuur, etc. Hieronder worden drie hoofdonderdelen in beeld gebracht. 

WELKOM IN EEN BIJZONDER VERHAAL

Stichting Centrum ’t Ven is een 
multidisciplinaire organisatie. Met als 
leidraad ‘kwaliteit van leven’ werken trainers, 
psychologen, therapeuten, artsen en 
begeleiders samen aan leerprogramma’s, 
begeleidingsvormen en projecten. Dit doen 
we voor personen en groepen uit zowel het 
bedrijfsleven, non-profit instellingen als de 
particuliere sector.

             De vraag die wij als mens 
               met de kennis en 
                 ervaring van nu dienen 
                   te stellen is: “Als wij het 
                    niet gaan doen; wie 
                   dan wel?” Centrum ’t 
                  Ven wil een voorbeeld 
               zijn voor andere mensen 
              en organisaties in deze 
            nieuwe tijd. 

Als onze kleinkinderen straks vragen: “Opa, 
oma, wat heeft u bijgedragen aan de situatie 
van nu?” Dan willen wij in ieder geval een 
antwoord hebben…

“ALS WIJ HET NIET 
GAAN DOEN, 

WIE DAN WEL?”

K-N.O.W. begeleidt ontwikkeling en groei van mens en 
organisatie. Het aanbod bestaat uit programma’s, producten, 
trainingen, workshops en begeleidingstrajecten. K-N.O.W. richt zich 
daarbij op 5 kerngebieden: 
1) Vitaliteitsmanagement - mensen gezond en met welbevinden, 
krachtig aan de slag houden.
2) K-Guiding® - multidisciplinaire begeleiding door ervaren gidsen, 
therapeuten en artsen.
3) Leiderschap en verantwoordelijkheid van jezelf en je organisatie.
4) (Persoonlijke) Visie ontwikkeling, je identiteit, potentieel en zingeving.
5) Gedragsvaardigheden en belevingsonderzoek (cultuur).

SAMEN DOEN zorgt voor activiteit en zingeving. Deze tak richt 
zich op duurzaam welbevinden via dagbesteding en activering. Samen 
Doen helpt mensen die ‘op adem’ willen komen, zinvol bezig willen zijn 
of een nieuwe balans en perspectief in het leven willen vinden. Onze 
ervaren coaches en therapeuten begeleiden cliënten uit het bedrijfs-
leven, zorginstellingen en de particuliere sector. Zij maken samen 
vanuit verbinding het verschil…

VENTURA: leren in natuurlijke rijkdom. Ventura is een 
educatieve faciliteit voor mensen met behulp van dieren en 
natuurlijke elementen. Het hart van deze organisatie wordt gevormd 
door het ‘paddock paradise’. Een kleine groep paarden leeft hier in een 
zo natuurlijk mogelijke omgeving. Samen met het kleinvee, de moes-
tuinen en een volledig duurzaam concept ademt deze plek met zijn 
natuurlijke belevingselementen de nostalgie van vroeger.


