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Beste wijkbewoners, 

We leven nog steeds in een bijzondere tijd, een tijd die ons op 

nieuwe ideeën brengt en gemaakte plannen verandert.  

Of dit nou in het groot of klein is, ieder van ons heeft te 

maken met de invloed van het Corona-virus op ons dagelijks 

leven. Meningen zijn verdeeld, wat zou nu juist wel/niet 

moeten, wie bepaalt wat en waarom eigenlijk? 

De antwoorden hebben wij ook niet. 

Een gevoel van verantwoordelijkheid heerst er wel onder de 

leden van Wijkraad Smakterheide. 

Als we iets organiseren, moet het zo veilig mogelijk zijn zodat 

iedereen vrij is zelf een keuze te maken over deelname. Wat 

we organiseren willen we goed doen, niet een slap aftreksel 

van onze eerdere plannen omdat het nu eenmaal niet anders 

kan op dit moment. We willen heel graag door, door met de 

presentatie van het Verkeersplan, door met de 

vergaderingen, enz. 

Toch zijn we weer digitaal aan het vergaderen, dan heeft de 

één een snotneus, de ander een kind dat wacht op testuitslag 

of een gezinslid in thuis quarantaine. Tsja, dan kun je veel 

willen…. 

We blijven alert, op de zaken die wel doorgaan of die in het 

verschiet zijn.  

Neem bijvoorbeeld de verkiezingen aankomend jaar. Zowel 

vanuit Ouderenvereniging Ons Genoegen als vanuit 

Vereniging Wijkgebouw Op ‘t Nipperke vernamen wij dat, 

door het wegvallen van de stemlocatie op het Annaterrein, 



niet iedereen in de gelegenheid was geweest om te stemmen, 

simpelweg omdat de nieuwe stemlokatie bij De Hoge Beek te 

ver bleek voor een groot aantal van onze wijkbewoners. 

We hebben bij de gemeente Venray aangegeven dat 

Wijkgebouw Op ‘t Nipperke  in onze ogen prima kan volstaan 

als stemlokaal. Toegankelijk voor iedereen.  

Er is aangegeven dit mee te nemen in de toewijzingen van de 

locaties.  

We hebben de gemeente Venray van harte uitgenodigd om 

een kijkje te komen nemen. 

In het gesprek kwam naar voren dat er veel gaat veranderen 

op stemgebied. Niet in de laatste plaats door, daar hebben 

we het weer, het Corona-virus. Zo zal het bijvoorbeeld 

makkelijker gemaakt worden om een volmacht uit te geven 

en iemand anders uw stem uit te laten brengen. 

We zijn benieuwd naar de verdere ontwikkelingen hierin. 

Voor nu: 

 

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: Oksana Titova 

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 Wijkraad Smakterheide 

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. 

Voor alle werkgroepen geldt momenteel dat ze niet of 

nauwelijks bij elkaar komen.  

Er is op dit moment geen nieuws te melden hierover.  

Uiteraard zijn alle werkgroepen bereikbaar voor ideeën en 

vragen, dit loopt gewoon door.  

Hieronder ziet u de mailadressen van de verschillende 

werkgroepen, we lezen graag uw tevredenheid, 

verbeterpunten en zo meer. 

 

Werkgroep St. Anna 

Peter Platzbeecker, Maris Heijnen, Martin te Boome, Wim 

Manders, Frank van Houdt, Oksana Titova, Mariëlle van 

Bracht 

werkgroepstanna@smakterheidevenray.nl 

Werkgroep Kids 
Saskia Nelissen, Judith Cornelissen 

werkgroepkids@smakterheidevenray.nl 

 

Werkgroep Zorg & Welzijn 

Ans Ewalts, Gerrie Vink, Mariëlle Heldens, Judith Cornelissen 

werkgroepzorgenwelzijn@smakterheidevenray.nl 



Werkgroep Veiligheid, Verkeer & Groen 

Yvonne Jeuken, Mirjam Kelders, Ronald Cornelissen, Wim 

Manders 

werkgroepverkeerenveiligheid@smakterheidevenray.nl 

In september heeft de werkgroep afscheid genomen van 

Karin van Broekhoven, die wegens verhuizing uit de wijk 

gestopt is. 

We danken haar voor haar actieve bijdrage. 

Werkgroep WhatsApp Buurtpreventie Smakterheide 

Judith Poels, Wim Manders 

werkgroepwhatsapp@smakterheidevenray.nl 

Wilt u deelnemen? 

Mail dan uw naam, adres en mobiele telefoonnummer naar: 

buurtpreventiesmakterheide@gmail.com 

 

 



 
 

 

Wat waren we enthousiast over ons plan om onze wijk een 

mooie jaarafsluiting te bezorgen in de vorm van een 

Winterfair. De wijk met elkaar verbinden, wijkbewoners 

elkaar laten ontmoeten en vooral genieten van een mooie 

winterse sfeer met verrassingen voor iedereen. 

Het is een moeilijke beslissing geweest, maar Winterfair 2020 

gaat niet door. 

De grote hoeveelheid aan voorwaarden waaraan we als 

organisatie moeten voldoen, in deze tijd waarin we nog 

steeds rekening moeten houden met het Corona-virus,  

maakt het voor ons onmogelijk er het feest van te maken wat 

we in gedachten hebben voor de wijk. 

We kiezen er dan ook voor om dit jaar voorbij te laten gaan in 

de hoop dat we in 2021 een pracht Winterfair 2021 aan jullie 

kunnen presenteren. 

Wordt vervolgt dus…... 



 

Os Pleintje 

In de vorige editie van Smakterheide Nieuws riepen we op om 

eventuele overlast rondom of op Os Pleintje te melden. 

Hier zijn een aantal reacties op binnengekomen.  

Wijkraad Smakterheide heeft Wonen Limburg, Gemeente 

Venray en onze wijkagenten benaderd en uitgenodigd om ons 

van tips te voorzien. Dit, zodat we met de betrokken 

wijkbewoners kunnen kijken op welke wijze hier vorm aan 

gegeven kan worden, zodat de ervaren overlast 

afneemt/stopt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u overlast ervaart in de wijk dan kunt u dit bij ons 

melden. We denken graag met u mee.



Bewoner aan het woord: Bart Vossen 

In de rubriek ‘Bewoner aan het woord’ wordt steeds een 

andere bewoner uit de wijk Smakterheide de kleren van het 

lijf gevraagd. Kim Creemers heeft het stokje doorgegeven aan 

Bart Vossen.  

Wie ben je? 

Ik ben Bart Vossen, nog net 37 lentes jong, geboren en 

getogen in Venray. 

Waar woon je? 

Ik woon op de Maasheseweg 69a. 

Wat is je gezinssituatie? 

Ik woon samen met Antoinet en onze twee honden, Luna en 

Tank. Nino, de zoon van Antoinet heeft ook heel wat jaren 

doorgebracht op de Maasheseweg, maar die woont inmiddels 

op zichzelf in Tilburg.  

 Hoe lang woon je al in de wijk Smakterheide? 

Wij hebben ongeveer 10 jaar geleden een stuk grond mogen 

kopen van Frank van Zwamen en daarop hebben wij ons huis 

gebouwd. Een nieuw huis dus, echter wel met landelijke 

elementen. 

Wat doe je in het dagelijks leven? 

Samen met Antoinet ben ik eigenaar van Hout en Vorm. Wij 

ontwerpen, realiseren en leveren maatwerk interieur 

oplossingen in de breedste zin van het woord, samen met ons 

ijzersterke team van vakidioten. Van complete keukens, tot 

bedrijfsinrichtingen.  



Wat vind je leuk om te doen in je vrije tijd? 

Vrije tijd en een eigen zaak zijn soms moeilijk te combineren, 

maar ik hou van gitaar spelen, drummen, mountainbiken en 

ik ben lid van Junior Kamer Venray. 

Waar ben je trots op? 

Ik ben trots op hoe we Hout en Vorm opgezet hebben en hoe 

dit uitgegroeid is tot een bloeiend bedrijf. Ook ben ik trots op 

het feit dat ik voor Nino een tweede vader heb kunnen zijn en 

met hem een sterke band op heb gebouwd.  

Wat is je levensmotto? 

Poeh, een echt motto heb ik niet maar deze spreekt me wel 

aan:  ‘Het leven is wat er gebeurt, op het moment dat je je 

leven aan het plannen bent.” 

Wat is je grootste blunder? 

Ik denk dat ik in mijn vorige baan een mailtje naar een collega 

dacht te sturen, met hierin een hoop frustratie over een 

bepaalde klant/ project. Echter ging deze mail per ongeluk 

naar de betreffende klant zelf… 

Wat vind je leuk aan de wijk? Worden er leuke activiteiten 

georganiseerd? 

De wijk is lekker rustig en er wonen fijne mensen, waarmee je 

graag een praatje maakt als je bijvoorbeeld de hond uitlaat. 

Wat ook erg leuk is, is het twee jaarlijkse straatfeest. De 

laatste keer mochten wij dit ook organiseren.  

Wat vind je het mooiste plekje van onze wijk? 

Dan denk ik toch aan de bosgebieden rondom / Annaterrein. 



Wat mis je of zou je graag willen veranderen in de wijk? 

Ik kan zo snel niets bedenken, eigenlijk ben ik een hele 

tevreden bewoner. 

Wat wil je verder kwijt? 

Dit is een leuk initiatief, om de bewoners aan het woord te 

laten. Zet dat vooral door. De wijk en zeker de Maasheseweg 

is een mooie, fijne plek om te wonen, met fijne mensen.  

Aan wie geef jij de pen door en wat heb je altijd al willen 

vragen aan deze persoon? 

Ik geef de pen graag door aan Wil Coopmans. Ik zou willen 

vragen aan Wil hoe zijn tv optreden bij Mannen in het Wild 

hem veranderd heeft.  

Vraag van Kim, “ Beste Bart, hoe hebben jullie tot nu toe 

met het bedrijf de Corona-tijd doorstaan?” 

Wij groeien al jaren redelijk snel. Dat gaat gepaard met 

investeringen en het maken van keuzes. Dit jaar in Maart 

waren wij ook benieuwd naar hoe de Corona ons als bedrijf 

zou raken. We besloten om de showroom te sluiten en enkel 

op afspraak open te gaan. De werkplaats draaide gewoon 

door. Gelukkig kan ik zeggen dat wij het nog nooit eerder zo 

druk hebben gehad als dit jaar en dat het werken op afspraak 

voor ons veel beter werkt dan de algemene openingstijden. 

We zullen dit dan ook niet meer veranderen. Kort gezegd, wij 

hebben behalve de maatregelen die je in acht moet nemen 

eigenlijk geen hinder of problemen ondervonden van de 

Corona tijd.



Verkeersplan Smakterheide 

Het plan is klaar om gepresenteerd te worden, ook hier lopen 

we tegen de geldende regels aan rondom het Corona-virus. 

Met name door de 1.5 meter-regel biedt een bijeenkomst in 

Wijkgebouw Op ‘t Nipperke wellicht niet voldoende ruimte 

voor alle geïnteresseerde wijkbewoners. 

We zijn momenteel aan het onderzoeken of we op een 

andere locatie toch een bijeenkomst plaats kunnen laten 

vinden. 

Mocht dit mogelijk zijn dan zullen we u hiervan op de hoogte 

stellen middels een flyer. 

 

 

 

 



Sinterklaas 

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker? 

 



Paddenstoelenbouillon 

 

Ingrediënten: 

• 2 groente bouillonblokjes 

• 2 blaadjes laurier 

• 250 gr paddenstoelen (bv. shiitake, oesterzwam) 

• 250 gr kastanjechampignons 

• 2 tenen knoflook 

• 1 grote ui 

• 1200 ml water 

• scheutje olie 

 



Knoflookcroutons: 

• 2 pistoletjes (of ander brood) 

• 1 uitgeperste teen knoflook 

• olijfolie 

Bereiding: 

Snipper de ui, knoflook en snijd de champignons en 

paddenstoelen in plakjes. Fruit de ui en knoflook aan in een 

scheutje olie in een soeppan. Voeg de paddenstoelen en 

champignons toe en bak 3 minuutjes mee. Giet het water 

erbij en breng aan de kook. Laat de bouillonblokjes oplossen 

hierin en voeg de laurierblaadjes toe. 

 

 Kook de paddenstoelenbouillon 10 minuutjes. Snijd 

ondertussen het brood in blokjes en besprenkel met een 

beetje olie en voeg de knoflook toe. Schep door elkaar. 

Rooster de stukjes brood in een droge pan krokant. Serveer 

de paddenstoelenbouillon met de knoflookcroutons. 

 

Smakelijk eten!  



Belangrijke data oktober t/m december 2020 

 

 

Op het moment van schrijven van deze editie  

van de wijkkrant is er nog niet duidelijk welke  

evenementen er in Venray wel of niet door zullen  

gaan dit najaar. 

 

Op de site www.venraybloeit.nl kunt u onder het kopje: agenda de 

geplande evenementen vinden. Laat u vooraf goed informeren of 

een evenement doorgaat, op welke wijze dit zal zijn en of u vooraf 

dient te reserveren. 

 

 

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

 

ADVERTENTIE WIKIPRINTS 



Nawoord 

Mede door toedoen van Corona een wat dunnere aflevering 

van Smakterheide Nieuws dit keer. Toch hopen wij dat u 

genoeg leesplezier heeft gehad met deze uitgave.   

 

Wij wensen u een fijn najaar toe. 

Houd afstand en blijf gezond! 

 

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  


