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Beste wijkbewoners, 

 

Met de vakantie voor de deur is er de afgelopen maanden 

hard gewerkt door de vele vrijwilligers in de wijk. U leest in 

deze editie van de wijkkrant welke activiteiten er 

plaatsgevonden hebben en wat er nog op de planning staat 

voor de komende tijd. 

Fantastisch werk is er verricht, zowel voor als achter de 

schermen. 

 

De inzet van alle vrijwilligers is onbetaalbaar en zeker 

onmisbaar voor de wijk. 

Het mooie is dat we steeds meer mogen horen dat het 

voldoening geeft om in de wijk bezig te zijn, het meer en 

meer eigen wordt en mensen zich meer verbonden voelen 

met Smakterheide en met de wijkbewoners. 

We kunnen nog steeds helpende handen gebruiken, dus 

mocht het zo zijn dat u ook mee wilt doen, meld u vooral aan. 

U helpt uw wijk, uw mede wijkbewoners en uzelf hiermee om 

onze wijk nog mooier, meer leefbaar en gezellig te maken. 

Soms beluisteren we dat mensen denken te weinig tijd te 

hebben om vrijwilligerswerk te doen, we zijn blij met ieder 

uurtje inzet, hoeveel dat er zijn bepaalt u uiteraard zelf!  

 

We horen of lezen het graag, spreek gerust een lid van de 

wijkraad aan of stuur een mail naar een van de werkgroepen 

of de wijkraad: info@smakterheidevenray.nl  

Als u dan, zoals wij op 13 juni 2018, door meer dan 100 blije 

kindersnoeten en complimenten van ouders bedankt wordt 

voor de organisatie van de Nationale Buitenspeeldag groeit u 

vast, net als wij, een paar centimeter. 

 

Alvast een hele fijne zomer! 

Judith Cornelissen (voorzitter)  



Wijkraad Smakterheide: 

Op dit moment bestaat de wijkraad uit de volgende leden: 

Voorzitter: Judith Cornelissen 

Secretaris: Peter Hanen 

Penningmeester: Wim Manders 

Lid van de wijkraad: Robert van Vonderen 

Lid van de wijkraad: Oskana Titova 

Lid van de wijkraad: Sylvia Heijnen 

U kunt ons volgen via www.smakterheidevenray.nl 

Hier vindt u de notulen van de vergaderingen, de 

ontwikkelingen binnen de diverse werkgroepen en andere 

relevante informatie over Smakterheide. 

U kunt ons per mail bereiken: info@smakterheidevenray.nl 

Hier kunt u zich ook aanmelden indien u graag een 

vergadering van ons bij wilt wonen, of een punt ter 

bespreking aan wilt dragen. De vergaderdata staan op de site, 

de vergaderlocatie rouleert. 

Wilt u iets kwijt voor het Smakterheide Nieuws? 

Meld het dan op redactie@smakterheidevenray.nl  

 

 



Werkgroepen: 

Diverse onderwerpen die spelen in de wijk zijn ondergebracht 

in werkgroepen. Hieraan nemen een aantal wijkbewoners 

actief deel. Dit zijn de werkgroepen: St Anna, Zorg & Welzijn, 

Veiligheid, Verkeer & Groen, Kids en WhatsApp 

Buurtpreventie Smakterheide.  

Wilt u ook deel uitmaken van een werkgroep? Dat kan, meld 

u aan via onze site. 

 

Werkgroep St Anna 

Peter Platzbeecker, Maris Heijnen, Martin te Boome, Wim 

Manders, Robert van Vonderen, Peter Hanen, Frank van 

Houdt, Oksana Titova, Mariëlle van Bracht 

In het kader van de sociale veiligheid heeft de Renschdael 

groep besloten om het St. Anna park vanaf 1 mei j.l. voor alle 

gemotoriseerd verkeer af te sluiten. De slagboom bij de 

hoofdingang wordt alleen geopend voor gemotoriseerd 

verkeer met een geldige reden om op het terrein te komen. 

Daarnaast heeft de Renschdael Groep ook een beheerder 

aangesteld die 24/7 op het park als toezichthouder en 

conciërge aanwezig is.  

Zijn gegevens: 

Willem Vermeulen, te bereiken op 

willem.vermeulen@renschdael.nl of 06 – 15 31 83 67 

 



Werkgroep Zorg & Welzijn 

Ans Ewalts, Gerrie Vink, Judith Cornelissen, Trudy Alards 

 

Helaas heeft de coördinator van Buren voor Buren, Trudy 

Alards, besloten om wegens gezondheidsredenen te stoppen 

met haar vrijwilligerswerk in deze werkgroep. Wij vinden dit 

heel jammer en danken haar voor haar inzet. We wensen 

haar tevens alle goeds!  

Dit maakt dat de werkgroep nog maar uit 3 leden bestaat. We 

hebben dus dringend behoefte aan mensen die mee willen 

denken en werken in deze werkgroep. 

We komen gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar. Voor meer 

informatie of het opgeven als vrijwilliger voor Buren voor 

Buren: werkgroepzorg@smakterheidevenray.nl  
 

 

Werkgroep Veiligheid, Verkeer & Groen 

 

Yvonne Jeuken, Mirjam Kelders, Ronald Cornelissen, Karin van 

Broekhoven, Wim Manders 

 

In april heeft de werkgroep afscheid genomen van Yvonne 

Hout, die wegens omstandigheden gestopt is. We danken 

haar voor haar actieve bijdrage. 

 

Het onderzoek naar de onveilige situatie op de kruising Dr. 

Kortmannweg – Spurkterweg – Smakterweg – Industriestraat 

heeft in ieder geval al opgeleverd dat er een bord “doorgaand 

verkeer” net ten noorden op het kruispunt Spurkterweg – 

Paul Brugmansstraat is geplaatst. Verdere mogelijkheden ter 

verbetering worden op dit moment nog bekeken. 

 

De heer J. Beens, verkeerskundige bij de Gemeente Venray, is 

door de gemeente Venray aangewezen om de verkeers-



situatie van de complete wijk Smakterheide nog eens onder 

de loep te nemen. Er heeft inmiddels een 

kennismakingsgesprek plaatsgevonden waarbij een eerste 

verkenning is besproken. Als vervolg zal er samen met de 

werkgroep een observatie gedaan worden, waarna een 

rapport opgesteld wordt. Bij de gemeente Venray is voor 

2018-2019 verkeerskundige capaciteit gereserveerd voor het 

voorbereiden en uitwerken van dit verkeersplan 

Smakterheide. 

 

Het idee om bankjes in de wijk te plaatsen wordt voorlopig 

aangehouden. We wachten eerst op een mogelijke verkeers-

kundige aanpak van de wijk. Als dit langer gaat duren kan een 

goed idee tussentijds vooral wel opgepakt worden . 

 

Wat betreft de aanpak van hoge snelheden in de wijk, wordt 

het verkeerskundig pakket ‘30 in je buurt’ besteld. Dit zal nog 

verder uitgewerkt gaan worden. 

 

Heeft u iets te melden dan kunt u een email sturen naar 

- werkgroepgroen@smakterheidevenray.nl  

- werkgroepverkeerenveiligheid@smakterheidevenray.nl  

Ook kunt de leden persoonlijk aanspreken. 

 

 

Werkgroep Kids 

 

Saskia Nillesen, Judith Poels, Judith Cornelissen 

werkgroepkids@smakterheidevenray.nl  

 

Op 13 juni 2018 hebben we een fantastische Nationale 

Buitenspeeldag mogen beleven. Vooraf hadden we als 

werkgroep aangegeven tevreden te zijn wanneer er rond de 

30 kinderen zouden komen genieten van het buitenspelen. 



Wat zijn onze verwachtingen overtroffen! Meer dan 100 

kinderen en een heleboel ouders wisten de weg naar het 

kunstgrasveld aan de Zandbleek te vinden. Daar werden 

zandkastelen en racebanen gebouwd in een grote container 

met zand, op het luchtkussen werd gesprongen, er werd 

gevoetbald, gesnoept van de suikerspinnen en popcorn.  

De weg en stoep kreeg een nieuw motiefje van stoepkrijt en 

er werd vol enthousiasme geknutseld. In wijkgebouw Op ‘t 

Nipperke stond de ranja, koffie en thee klaar om de dorst te 

lessen na alle inspanningen. 

 

 
 

Als werkgroep waren we heel blij met de inzet van velen die 

taken oppakten, meehielpen en met ons mee dachten. 

Hartelijk dank daarvoor! 

 

Ook de bewoners van de Zandbleek die tijdelijk niet met hun 

auto bij hun woning konden komen en hiermee de veiligheid 

van de spelende kinderen mede mogelijk maakten, bedankt! 
 



  
 

Nationale Buitenspeeldag 2018 

 

 



 

 

Nationale Buitenspeeldag 2018 

 



Werkgroep WhatsApp Buurtpreventie Smakterheide  

Judith Poels, Wim Manders 

De WhatsApp Buurtpreventie Smakterheide is een 

doorslaand succes. Inmiddels zijn er meer dan 100 

buurtbewoners bij deze groep aangesloten. Dit maakt wel dat 

we met elkaar goed moeten bewaken wat we wel en wat we 

niet melden. In april zijn er weer een aantal meldingen 

geweest, waarvan de werkgroep vindt dat deze daar niet 

thuis horen. Met elkaar hebben we hierover een aantal 

belangrijke afspraken gemaakt.  

WhatsApp Buurtpreventie Smakterheide maakt gebruik van 

de ‘SAAR’-methode: 

S:  Signaleer: Merk een verdachte situatie op 

A:  Alarmeer: Bel 112 (spoed) of 0900-8844 (geen spoed) 

           en geef door wat u ziet: persoonskenmerken (geslacht, 

           lengte, huidskleur etc.) en voertuigkenmerken (kleur,  

           merk, type, kenteken) 

A:  App: Deel je waarneming met de groep en meld dat je 

           hebt gealarmeerd. 

R:  Reageer: Spreek bijv. de verdachte persoon aan, mits 

            veilig en zonder risico. 

Wilt u deelnemen? 

Mail dan uw naam, adres en mobiele telefoonnummer naar: 

buurtpreventiesmakterheide@gmail.com  

Heeft u vragen / opmerkingen? 

Mail dan naar: 

werkgroepwhatsapp@smakterheidevenray.nl  

Ook kunt u de leden persoonlijk aanspreken. 

 



Plaatsing bord bij kunstgrasveld aan de Zandbleek 

 

In april kregen de leerlingen van groep 7 van basisschool 

Petrus’ Banden als huiswerkopdracht: “Maak of organiseer 

iets voor je wijk tegen Zinloos Geweld.” 
Loek van Kempen, Jip van Rens en Wout Swinkels gingen voor 

onze wijk aan de slag. 

Ze ontwierpen een bord om op te hangen op een plek in de 

wijk waar veel kinderen samen komen, met als doel de 

kinderen uit de wijk bewust te maken van hun gedrag en zo 

bij te dragen aan respect en verdraagzaamheid onderling. Dit 

doel ondersteunen wij als wijkraad natuurlijk van harte. 

 

We hebben dan ook toestemming gevraagd aan gemeente 

Venray om het bord te mogen plaatsen bij het kunstgrasveld 

aan de Zandbleek, waar veel kinderen uit de wijk en uit 

andere wijken van Venray graag komen spelen. Die 

toestemming werd gegeven en er werd besloten dit vorm te 

geven op Nationale Buitenspeeldag met een heuse 

onthulling. 

 

 



 
 

 
 

Helaas was de vreugde van korte duur. Dezelfde avond werd 

het bord beklad met pen. Op het bord stond onder andere 

een naar scheldwoord geschreven. Gelukkig waren er 

getuigen, ook de voorzitter van de wijkraad Smakterheide en 

zij sprak de 3 jongens aan op hun gedrag. Inmiddels is het 

bord schoongemaakt en hoger gehangen, we hopen dat dit 

voldoende is om dergelijk vandalisme tegen te gaan. 



 
KEEP IT CLEAN DAY – VRIJDAG, 21 SEPTEMBER 2018 

 

Ook in dit jaar vindt weer de Keep it Clean Day in Venray 

plaats, voor de zevende keer!  

 

Op vrijdag 21 september 2018 gaan kinderen,  

ouders en “gewone” Venrayse inwoners weer  

aan de slag om wijken, dorpen en buurten te  

ontdoen van zwerfvuil.  

Afgelopen jaren was deze actie telkens een  

groot succes en daar rekenen we ook nu weer op.  

 

Wij verzamelen graag op die dag om 18:00u bij wijkgebouw 

Op ’t Nipperke. 

  

---------------------------------(advertentie) --------------------------------



Puzzel 

 



Belangrijke data juni t/m oktober 2018  

24 juni 2018: Euregioparade 2018 (Venray Centrum)  

tevens koopzondag 

 

1 juli 2018: Klassiek Picknickconcert, Engelse tuin, 

Raadhuisstraat 1  

6 juli 2018: Start zomervakantie basisonderwijs 

7 juli 2018: Speelstad Venray, Schouwburgplein 

7 juli 2018: Smartlappenfestival, Centrum Venray 
8 juli 2018: Kunstfladder, Schouwburgplein, Henseniusplein 

9 t/m 13 juli 2018: Kindervakantiewerk, Bouledrome, Odapark 

14 juli 2018: Kienen, wijkgebouw Op ‘t Nipperke 

24 t/m 27 juli 2018: Fietsvierdaagse Venray, de Witte Hoeve 

29 juli 2018: Oldtimer Toertocht, Schouwburgplein, 

Henseniusplein, Gouden Leeuw 

 

3 t/m 8 augustus 2018: Kermis Venray 

13-14 augustus 2018: BinckBank Tour, Centrum en 

Buitengebied 

19 augustus 2018: Optreden Peelzwervers, wijkgebouw Op ‘t 

Nipperke 

20 augustus 2018: Start nieuwe schooljaar basisonderwijs 

31 augustus t/m 2 september 2018: Aziatische Markt, 

Henseniusplein e.o. 

 

8 september 2018: Kienen, wijkgebouw Op ‘t Nipperke 

8 september 2018: Baas van Venray, rondom Kerk Heide 

8 september 2018: KiTSCH, Merseloseweg 117 

8 september 2018: Vrijwilligersmarkt, Schouwburgplein 

9 september 2018: Dag van de wijk, Zwarte pad 

15-16 september 2018: CraftBeer festival, Goesting 

15-29 september 2018: Nationale Sportweek 



21 september 2018: Keep It Clean day 

24 t/m 30 september 2018: Lest we Forget, bosperceel 

Nijverheidsstraat 
30 september 2018: Werelddag en Venrayse boekenmarkt, 

Schouwburgplein e.o. 

 

7 oktober 2018: Singelloop, Singels Venray 

12 oktober 2018: Veiligheidsmarkt, Schouwburgplein en 

Henseniusplein 

27 oktober 2018: Kienen, Wijkgebouw Op ‘t Nipperke 

27 oktober 2018: Oktoberfest, Tennishal Maascourt 

 

 

 

 

 
-----------------------------------------(advertentie) ----------------------------------------- 

ADVERTENTIE WIKIPRINTS 

 



 



Afsluitend woord 

Dit was alweer de derde keer dat wij Smakterheide Nieuws 

voor u hebben gemaakt. Wij hopen dat u met plezier dit 

krantje hebt gelezen! 

Mocht u nog ideeën hebben waar de wijkraad een steentje 

aan kan bijdragen, schroom dan niet en meld u zich bij de 

wijkraad. De wijkraad is er voor u! 

De wijkraad wenst u een hele fijne vakantie!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

‘Smakterheide Nieuws’ is de wijkkrant van de wijk 

Smakterheide, verschijnt 4x per jaar (in de maanden januari, 

april, juli en oktober) en wordt verzorgd door de wijkraad 

Smakterheide. 

Oplage: 350 stuks 

Verspreidingsgebied: wijk Smakterheide 



BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: 
 

ALARMNUMMER: 112 

BRANDWEER: 077-3598777 

POLITIE: 0900-8844 (geen spoed)  

Wijkagenten: Harold Jacobs, Pim Hoevenaars, Marcel Deenen 

Huisartsenpost: 0900-8818 (15 ct. per minuut) 

Gemeente Venray: 0478-523333 of www.venray.nl 

Wonen Limburg: 088-3850800 / post@wonenlimburg.nl 

Wilt u bij de gemeente melden dat iets kapot is, overlast 

geeft of een gevaar veroorzaakt? U kunt dit direct online 

melden:  www.venray.nl/melding  of bel met 0478-523333. 

Dit kan 24 uur per dag. 

Vereniging Wijkgebouw Op ’t Nipperke: St. Odastraat 41, 

5804 BP Venray, 0478-580858, nipperke.venray@gmail.com 

Beheer: Hans en Ans Ewalts: 0478-513979. 

Ouderenvereniging “Ons Genoegen”  

Voorzitter: Willy Berkers. Secretariaat: Mevr. N. Van Hoof 

St. Jozefweg 2, 5801 CW Venray, 0478-587430 

mailadres: vanhoofverhoeven@telfort.nl 

Wijkraad Smakterheide 

p.a. St. Odastraat 41, 5804 BP Venray 

info@smakterheidevenray.nl, www.smakterheidevenray.nl  

Iets te melden voor Smakterheide Nieuws? 

Mail naar redactie@smakterheidevenray.nl  


