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Hallo wijkbewoners, 

Terwijl de ontwikkelingen ons als wijkraad om de oren 

vliegen, even de tijd nemen voor Smakterheide Nieuws Juli 

2019. 

Met de zomervakantie in het vooruitzicht kijken we onder 

andere terug op een zeer geslaagde Nationale 

Buitenspeeldag, is het gesprek met de wethouder nog steeds 

“in de planning” vanwege het vertrek van de huidige 

wethouder en denken we mee met het bestuur van 

Vereniging wijkgebouw Op ‘t Nipperke binnen de werkgroep 

“Schoon door de poort”.  

Alle werkgroepen lopen gestaag door en het laatste nieuws 

leest u verderop in deze editie. 

Wij wensen u een fijne zomerperiode waarin u wellicht aan 

zwembad, strand of in de tuin eens uw gedachten kunt laten 

gaan over Smakterheide in 2030… 

Hoe ziet de wijk eruit? Wat zou u graag willen?  

We zijn benieuwd!  

 

Judith Cornelissen 

Voorzitter Wijkraad Smakterheide  
 



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: Oksana Titova 

Lid van de wijkraad: Sylvia Heijnen 

Lid van de wijkraad: Martin te Boome 

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 website. 

Werkgroep St Anna 

Peter Platzbeecker, Maris Heijnen, Martin te Boome, Wim 

Manders, Robert van Vonderen, Frank van Houdt, Oksana 

Titova, Mariëlle van Bracht 

Restauratie van het centrumgebouw is inmiddels begonnen. 

 

Planning was om voor het zomer-reces het bestemmingsplan 

goedgekeurd te krijgen, dat is verschoven naar het najaar; 

voor zover we nu weten moet het definitieve 

bestemmingsplan eind september in de gemeenteraad liggen. 

 

Meer informatie in de reportage ‘Ontwikkelingen Sint Anna 

Park’ van Omroep Venray, te vinden op 

https://youtu.be/prXT1JoKG_o 

 

Werkgroep Zorg & Welzijn 

Ans Ewalts, Gerrie Vink, Mariëlle Heldens, Judith Cornelissen 

 

De werkgroep Zorg en Welzijn is bezig met het inplannen van 

de herhalingscursus AED en reanimatie voor de cursisten van 

vorig jaar. 



Inmiddels is de, voor de wijk en haar bewoners, aangeschafte 

AED met buitenkast al even geleden afgegeven bij 

Wijkgebouw Op ‘t Nipperke. Wellicht hangt deze bij de deur 

van het wijkgebouw als u deze editie leest. 

Buren voor Buren is bereikbaar via het e-mailadres van de 

werkgroep: werkgroepzorg@smakterheidevenray.nl   

 

Uiteraard kunt u ook 1 van de leden persoonlijk benaderen 

als u helpende handen nodig heeft, we helpen graag! 

 

Werkgroep Kids 
Saskia Nelissen, Cecile Peeters, Judith Cornelissen 

 

De Nationale Buitenspeeldag zal worden geëvalueerd na de 

zomervakantie. Er zal dan ook gestart worden met het 

inplannen en regelen van de St. Maarten viering van dit jaar. 

Graag breiden we de kinderactiviteiten uit, hebben u of uw 

kinderen ideeën, we lezen het graag via: 

werkgroepkids@smakterheidevenray.nl 

Uiteraard geldt hier ook dat het aanspreken van de 

werkgroepleden altijd mogelijk is.  

 

 

Nationale buitenspeeldag 2019 



Werkgroep Veiligheid, Verkeer & Groen 

Yvonne Jeuken, Mirjam Kelders, Ronald Cornelissen, Karin van 

Broekhoven, Wim Manders 

 

Zoals u weet zijn we op dit moment druk doende met de 

aanzet tot een nieuw verkeersplan voor Smakterheide. 

Hiervoor hebben we begin september 2018 een enquête 

gehouden over de verkeerssituatie en ervaren knelpunten in 

onze wijk. 

Als vervolg hierop zijn we op 10 oktober 2018 in gesprek 

geweest met de heer Beens, verkeerskundige bij Gemeente 

Venray. 

Daarna hebben we op 6 februari 2019 een eerste concept 

verkeerplan Smakterheide gekregen van Gemeente Venray. 

Ondertussen heeft Gemeente Venray ervoor gekozen om de 

verdere behandeling te laten uitvoeren door adviesbureau 

Kragten, in de persoon van Bjorn Loenis. Dit bureau zal 

Gemeente Venray ondersteunen bij verschillende 

verkeerskundige vraagstukken en projecten, zo ook 

Smakterheide. 

Op 14 februari jl. hebben we dit concept met elkaar 

besproken en is de feedback toegevoegd aan het definitieve 

verkeersplan. 

Gemeente Venray zou aan de slag gaan met de in het plan 

genoemde aandachtspunten, waarbij oplossingsrichtingen 

worden voorgedragen. Voor elk aandachtspunt worden de 

voor- en nadelen en een globale prijsindicatie bepaald. 

Verder worden er nog verkeerstellingen en 

parkeerdrukmetingen uitgevoerd. 



Vervolgens heeft Gemeente Venray op 28 maart jl. het 

volgende laten weten: 

Wat betreft de uitvoering is de verwachting is dat deze plaats 

gaat vinden in 2021 en deze is afhankelijk van prioritering en 

mogelijkheden binnen de gemeente.  

Wat betreft de datum van de bewonersbijeenkomst, deze zal 

afhankelijk zijn van de verkeerstellingen. De tellingen vinden 

plaats in mei en vervolgens worden deze ruwe gegevens nog 

bewerkt waardoor ze pas eind mei/begin juni beschikbaar 

zijn. Dit zou betekenen dat de gegevens ontvangen en 

verwerkt zijn in de 2e helft van juni.  

Helaas hebben we daarna niets meer van Gemeente Venray 

vernomen. Daarom kunnen we ook nog geen datum prikken 

om het geheel met de wijkbewoners te bespreken tijdens een 

openbare bijeenkomst in wijkgebouw Op ’t Nipperke. 

Vanwege de vertraging in dit dossier (let wel, we zijn alweer 

bezig vanaf begin 2018; uitvoering zou dus kunnen 

plaatsvinden in 2021), maar ook vanwege de vertraging van 

het dossier Zandbleek groenaanpassing, heeft het bestuur 

van de Wijkraad besloten in gesprek te gaan met de 

Wethouder. 

Dit gesprek wordt op dit moment gepland.  

Uiteraard zullen we u over verdere stappen op de hoogte 

houden. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen dat kunt u die altijd 

plaatsen via 

werkgroepverkeerenveiligheid@smakterheidevenray.nl 

 



Werkgroep WhatsApp Buurtpreventie Smakterheide  

Judith Poels, Wim Manders 

Na de jaarvergadering op 21 maart jl., waar Evert Janssen ons 

heeft laten zien hoe belangrijk inbraakpreventie ook in onze 

buurt is, hebben we weer diverse nieuwe aanmeldingen 

gehad voor de  buurtpreventie whatsapp groep.  

Inmiddels hebben we op 23 mei jl. ook een echte melding van 

onraad op de Maasheseweg gehad, die prima is afgehandeld 

en met goed resultaat.  

In het WijkRadenOverleg (WRO) van 26 maart jl. hebben we 

toegelicht hoe de WhatsApp Buurtpreventie bij ons in de wijk 

functioneert. Dit heeft geresulteerd in een uitnodiging van 

Wijkraad Centrum, die voornemens zijn een dergelijke 

WhatsApp groep op te richten. Op 21 mei jl. hebben we 

uitgebreid gesproken over hoe wij een en ander opgestart 

hebben en wat de valkuilen zijn om goed op te blijven letten.  

 

Het blijft belangrijk dat we met elkaar bewaken om de 

gemaakte afspraken te hanteren: 

 

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 aan de WhatsApp groep? 

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. 

Nationale buitenspeeldag 2019 



Dialoog : Omzien naar elkaar, hoe doe je dat in 

de wijk Smakterheide? 
 

Een dialoog is een open gesprek over ervaringen, 

dromen/wensen en mogelijkheden, die bijdraagt aan 

onderling begrip, verbondenheid en inzicht. Aan een 

dialoogtafel kunnen minimaal  4 en maximaal 8 personen 

deelnemen. Een dialoog duurt ongeveer 2 uur. 

 

Omzien naar elkaar, hoe doe je dit in onze relatief kleine wijk?  

Als inwoner van deze wijk hebt u daar ongetwijfeld ervaring 

mee. Vindt u het leuk om uw ervaringen te delen met andere 

buurtbewoners, dan wil ik graag zo’n gezamenlijk gesprek 

begeleiden. 

 

Ik (Sjef Wester), woonachtig in de wijk, ben een getrainde 

dialoogbegeleider van Venray in Dialoog en zorg ervoor dat 

iedereen naar elkaar luistert en aan bod komt.  Het levert je 

in elk geval een goed gesprek met buurtgenoten op en er 

ontstaan misschien zelfs nieuwe initiatieven aan tafel! 

 

Deze dialoog zal plaatsvinden in ons wijkgebouw Op ’t 

Nipperke op donderdag 5 september 2019 om 19:30u  en er 

zijn geen kosten aan verbonden. 

 

Wilt u deelnemen aan onze Smakterheide buurtdialoog? 

Mail dan naar info@venrayindialoog.nl en vermeld dat u wilt 

deelnemen als deelnemer uit de wijk Smakterheide. 

 

Deze dialoog is een samenwerking tussen de wijkraad 

Smakterheide en de stichting Venray in Dialoog. 

 

Sjef Wester 



Verslag Nationale Buitenspeeldag 2019 
 

Op 12 juni 2019 vierden we voor de tweede keer in onze wijk 

De Nationale Buitenspeeldag. Een initiatief van Jantje Beton 

en televisiezender Nickelodeon. 

Rond 10 uur verzamelde de werkgroep Kids zich voor het 

opbouwen van die dag. Turend naar diverse weerberichten 

en met de vraag in het achterhoofd “Wat doen we bij een 

middag vol regen?” gingen we aan de slag. 

Bij aankomst van het springkussen, zo rond 12 uur, kwam de 

regen met bakken uit de lucht. Doorweekt en wel besloten 

we om het toch door te laten gaan, omdat de meeste 

voorspellingen ons goed gezind leken, achteraf een goede 

beslissing! 

Rond half 3 brak de zon door om niet meer weg te gaan 

totdat alles weer opgeruimd was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale buitenspeeldag 2019 



Wederom vonden meer dan 100 kinderen hun weg naar onze 

wijk en waren het lachen, samenspel en de concentratie bij 

het knutselen van de gezichten af te lezen. 

Wat een fijne dag en wat een leuke complimenten hebben 

we weer mogen ontvangen! 

Moe maar voldaan ontstonden bij het napraten alweer 

ideeën voor de volgende Nationale Buitenspeeldag, we zien 

jullie dan weer graag!  

 

Nationale buitenspeeldag 2019 

Nationale buitenspeeldag 2019 



Keep It Clean Day 2019 

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

plaats, dé opruimdag van Nederland. 

Voor de achtste keer alweer!  

 

Op vrijdag 20 september 2018 gaan scholen,  

verenigingen, buren en vrienden weer  

aan de slag om wijken, dorpen en buurten te  

ontdoen van zwerfvuil.  

Afgelopen jaren wisten we Venray en onze 

wijk weer een flink stuk schoner te krijgen, 

en daar rekenen we ook nu weer op.  

 

Wij verzamelen graag op die dag om  

18:00u bij wijkgebouw  

Op ’t Nipperke. 

 

 

Nationale buitenspeeldag 2019 



Een tomaat om de hoek 

Kinderpagina 

 
Raadsel: 

Het is rood en je kunt het niet zien. 

 

Doolhof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kinderpagina 

 

Mopje: 

Twee bananen graven een kuil op het strand.  Dan zegt de 

ene tegen de andere banaan: 'Ik stop ermee.' 

 Vraagt de andere: 'Waarom?' Antwoordt de ene banaan: 

'Omdat ik er een kromme rug van krijg.' 

Zoek de 10 verschillen:

(oplossing op de voorlaatste bladzijde) 



Puzzel 



Belangrijke data juli t/m september 2019 

Juli 2019 

 

● 5 juli: Ploegentijdrit, Schouwburgplein 

● 6 juli: Speelstad Venray 2019, Schouwburgplein 

● 6 juli: Sjanellekes Smartlappendag en afterparty, 

Centrum Venray 

● 7 juli: Poco a poco, Venray’s Museum De Borggraaf 

● 8-12 juli: Kindervakantiewerk Venray 

● 14 juli: Kunstfladder, Schouwburgplein & Henseniusplein 

● 23-26 juli: Fietsvierdaagse Venray, Witte Hoeve 

● 27 juli: opnames Tour de L1mbourg, Stadspark 

● 28 juli: Venray Oldtimer City, Schouwburgplein en 

Henseniusplein 

 

Augustus 2019 

 

● 2-7 augustus: Kermis Venray, Centrum Venray 

● 15 augustus: inspiratieworkshop Aquarel, Engelse Tuin 

● 16 augustus: Finish 5e etappe Binckbank tour, Vincent 

van Gogh terrein 

● 23-25 augustus: Multiculturele Markt, Gouden 

Leeuwplein en Schouwburgplein  

 

September 2019 

 

● 5 september: Dialoog Omzien naar elkaar, wijkgebouw 

Op ’t Nipperke 

● 19 september: inspiratieworkshop Aquarel, Engelse tuin 

● 20 september: Keep It Clean Day 2019 



● 27-28 september: BeleefPlus Venray, Evenementenhal 

● 29 september: Trend karavaan, Centrum Venray 

● 29 september: Boekenmarkt, Schouwburgplein 

 

 

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

ADVERTENTIE WIKIPRINTS 

Nationale buitenspeeldag 2019 



OPLOSSING 

Bolletje ijs 

Hengsel tas 

Mond zeester 

Kleine teen 

Tong vogel 

Oog meisje 

Zand golf 

Wenkbrauw 

Horizon 

Ogen zon 

Afsluitend woord 

Dit was alweer de derde uitgave in 2019 van Smakterheide 

Nieuws! 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! 

Wij wensen u een prettige vakantie!!! 

De redactie van Smakterheide Nieuws 

 

 

 

 

 

 

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”  

Secretariaat: Willy Berkers  

St. Odastraat 44 5804 BN Venray, 0478-585000 

mailadres: 1538aj@ziggo.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  


