


Beste wijkbewoners,

Als er iets is wat ik een jaar geleden niet had kunnen 

bedenken, dan was het wel dat we nog steeds zouden leven 

met de beperkende maatregelen rondom het Coronavirus. 

Misschien maar goed ook, dat de verwach�ng op�mis�scher 

was dan de werkelijkheid. 

Terwijl ik dit schrijf, merk ik dat er langzaam weer hoop 

gloort, hoop op bij elkaar komen. Elkaar ontmoeten in de 

wijk. 

Hebben jullie ideeën hierover? Wat zou nou echt leuk zijn, 

een barbecue voor de wijk? Een themafeestje? 

Plannen poppen op, laten we hopen dat we dit jaar jullie nog 

de mogelijkheid kunnen bieden door iets leuks te 

organiseren. Als er iets duidelijk is geworden, dan is het toch 

wel hoe belangrijk contact is.

Misschien zit je zelf in een drukke periode, hoe' het voor jou 

niet zo. Bedenk je dan dat er wijkbewoners zijn die minder 

mensen zien, spreken, en die het heerlijk zouden vinden om 

je een keer te ontmoeten in de wijk, echt ontmoeten.

Blijf gezond, tot gauw!

Judith Cornelissen 

Voorzi+er Wijkraad Smakterheide





Werkgroepen Wijkraad Smakterheide

Diverse onderwerpen die spelen in de wijk zijn ondergebracht

in werkgroepen. Hieraan nemen een aantal wijkbewoners 

ac�ef deel. Dit zijn de werkgroepen: St. Anna, Zorg & Welzijn, 

Veiligheid, Verkeer & Groen, Kids en WhatsApp 

Buurtpreven�e 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 weinig 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.

Ook lezen we het graag als we u bij eenmalige klussen mogen 

benaderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij de 

Na�onale Buitenspeeldag, een wijkfeest enz. 

Werkgroep St. Anna

Peter Platzbeecker, Maris Heijnen, Mar�n 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

Update over het Verkeersplan Smakterheide: Aannemers 

hebben tot 7 April 2021 de mogelijkheid gekregen om zich in 

te schrijven voor de uitvoering van dit plan. Op dit moment is 

de verwach�ng dat er medio Mei 2021 gestart gaat worden 

met de realisa�e van het Verkeersplan Smakterheide.

Werkgroep WhatsApp Buurtpreven e Smakterheide

Judith Poels, Wim Manders

werkgroepwhatsapp@smakterheidevenray.nl

Wilt u deelnemen?

Mail dan uw naam, adres en mobiele telefoonnummer naar:

buurtpreven�esmakterheide@gmail.com



Feedback wijkkrant

Inmiddels hebben jullie al een heel aantal edi�es van onze 

wijkkrant Smakterheide Nieuws ontvangen. Heel af en toe 

ontvangen we wat reac�es op de wijkkrant, �jd dus om jullie 

allemaal te vragen wat jullie ervan vinden! 

Wat vinden jullie van het uiterlijk? Denk aan le+ertype, 

le+ergroo+e, de randen om de pagina’s, het gebruik van 

foto’s enz. Wat is er leuk, wat kan beter?

Wat te denken van de inhoud? Voegt het iets toe voor jullie 

als wijkbewoners van Smakterheide? Zijn er bepaalde 

onderwerpen waar je meer over zou willen lezen, of 

misschien juist minder?



Wat vinden jullie van het formaat? Zouden jullie liever een A4

ontvangen of leest dit pre?g? 

We kijken er naar uit om jullie ideeën te lezen. Mailen kan 

naar: redac�e@smakterheidevenray.nl 

Iemand van de wijkraad hierover aanspreken kan en mag 

natuurlijk al�jd. 

Nieuwe wijkverpleegkundige

Sinds 1 februari 2021 is Shirley van Meijgaarden linking-

wijkverpleegkundige voor onze wijk. Ze neemt de taken van 

Anita Janssen over.

Zodra de maatregelen het toestaan zou Shirley graag een keer

aansluiten bij de lunch in Wijkgebouw Op ‘t Nipperke om 

nader kennis te maken.

Shirley is bereikbaar via de zorggroep: www.zorggroep.nl



Rec fica e

In de vorige aflevering van Smakterheide plaatsten wij op 

verzoek van Mirjam Kelders een stuk over de noodzaak voor 

nieuwe bestuursleden bij Ons Genoegen. Dit stuk verscheen 

eerder in “De Schakel” (maandblad voor senioren in de 

gemeente Venray), en wij hadden dat integraal 

overgenomen.

Daarin stond vermeld dat Willy de jongste was, wat niet 

correct was. In het interview voor De Schakel had Willy 

vermeld dat zij bijna de jongste was, op een paar leden na.

Bij deze hebben wij deze journalis�eke vrijheid dus 

gerec�ficeerd.

Samen voor een veilige buurt: 

Senioren en Veiligheid maand

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom 

start op 1 april vanuit het ministerie van Jus��e en Veiligheid 

in samenwerking met andere par�jen de Senioren en 

Veiligheidsmaand. Senioren krijgen concrete �ps om te 

voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten 

doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het 



oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken 

aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: 

meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via 

bijvoorbeeld WhatsApp), phishing (via bijvoorbeeld 

nepmailtjes), spoofing en online veiligheid.

Slachtofferschap

Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer 

worden van straIare feiten dan mensen in andere 

lee'ijdsgroepen vinden wij ieder slachtoffer er een te veel. 

Poli�e en de Fraudehelpdesk zien sinds de corona-crisis een 

verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers 

van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) fors 

toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt waarbij 

oplichters ‘hulp’ aanbieden.

Slachtofferschap kan iedereen overkomen. Via de website 

(www.maakhetzenie-emakkelijk.nl) van het ministerie van 

Jus��e en Veiligheid krijgt u concrete �ps en 

voorlich�ngsfilmpjes om te voorkomen dat u slachtoffer 

wordt.

Wanneer u toch slachtoffer bent geworden, is het van belang 

dat dit bespreekbaar is en u aangi'e doet. Hiervoor gee' de 

campagne eveneens �ps.

Burgers, poli�e en gemeenten werken samen aan veiligheid

www.burgernet.nl  –  0900-8844





Bewoner aan het woord: Wil Coopmans

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

andere bewoner uit de wijk Smakterheide de kleren van het 

lijf gevraagd. Bart Vossen hee' het stokje doorgegeven aan 

Wil Coopmans. 

Wie ben je?

Ik ben Wil, bijna 59 jaar jong.

Waar woon je?

Op de Maasheseweg 67, het oude pand van Kengen, dan 

weten de meeste mensen wel waar ik woon. Het is ook het 

enigste grijze huis in de straat.

Wat is je gezinssitua e? 

Ik woon alleen maar ben eigenlijk nooit alleen. Mijn kinderen 

zijn er regelma�g en uiteraard mijn vriendin He+y.

Hoe lang woon je al in de wijk Smakterheide?

Ik woon er nu bijna 5 jaar, en ik moet eerlijkheidshalve 

zeggen dat dit de fijnste buurt is waar ik tot nu toe gewoond 

heb. Helaas ga ik de buurt verlaten, maar daarover straks 

meer.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben vooral levensgenieter, en werk daarnaast ook als 

docent Zog en Welzijn. Daarnaast werk ik nog in een sauna, 

ben daar directeur watermanagement en saunameester. Ook 

werk ik veel aan en met motoren. Dat is ook de reden dat ik 

dit huis gekocht heb: de grote werkplaats. Helaas hee' een 



forse burn-out en artrose ervoor gezorgd dat ik mijn eigen 

bedrijf nooit heb kunnen starten. En nu dus ook 1 van de 

redenen dat ik het huis weer verkoop, het is namelijk een 

heel, heel groot huis….

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

Ik mag graag koken, een lekker wijntje of biertje drinken en 

genieten van het leven met familie en vrienden.

Ik sleutel graag aan motoren en met grote regelmaat kun je 

mij op het circuit vinden, circuit-racen is voor mij een grote 

passie. Zowel met een supermoderne racemotor als met een 

van mijn twee oude twee-takt racers.

Waar ben je trots op?

Ben vooral trots op mijn kinderen, voor wie ze zijn en wat ze 

doen.

Daarnaast ook een beetje op mij zelf, omdat ik na een diep 

dal door de burn-out weer veel meer mijn hart ben gaan 

volgen waar ik nu de vruchten van pluk.

Wat is je levensmo-o?

Leef vandaag en geniet van de kleine dingen om je heen.

Wat is je grootste blunder?

Ik heb er veel gemaakt, flink wat levenslessen gehad. Maar 

een leuke blunder is, dat ik �jdens het programma Mannen in

het Wild heb zi+en te poepen in wat achteraf de moestuin 

bleek te zijn. En mijn collega kandidaten moesten de 

volgende dag deze moestuin met blote handen van onkruid 



ontdoen….ze hadden daarna geen groene vingers maar 

bruine vingers…

Wat vind je leuk aan de wijk? Worden er leuke ac viteiten 

georganiseerd?

Afwisseling aan diversiteit van mensen, dat maakt de wijk 

gewoon leuk. Iedereen kent elkaar bij mij in de buurt zonder 

de deur plat te lopen.

Mooiste ac�viteit was het samen met Bart en Antoine+e 

organiseren van het straaPeest. Zoveel lol gehad vooraf, 

�jdens en na het feest. En mooi om dan mede buurtgenoten 

te kunnen zien genieten.

Wat vind je het mooiste plekje van onze wijk?

Mijn kelder…hahaha…mijn lievelingsplek. Een man-cave met 

bioscoop en een heerlijke plek om te relaxen.

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

Ik zal de hele wijk gaan missen, zeker weten. Ik had graag een 

kleiner huis gekocht hier in de wijk….maar helaas…

Wat wil je verder kwijt?

Dat ik jullie allemaal wil bedanken voor vijf hele mooie jaren 

en ik heb de wens dat He+y en ik nog 1 keer het straaPeest 

mee mogen vieren dit najaar. Zou een mooi afscheid zijn….

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

vragen aan deze persoon?

Aan Melvin Rommers.

Mijn vraag voor Melvin:



Melvin, je weet dat ik tot nu toe de knapste man ben van de 

Maasheseweg. Nu ik weg ga, wie denk jij dat de nieuwe 

knapste man van deze buurt gaat worden en waarom hee' 

een koe vier spenen?

Vraag van Bart, “ Beste Wil, hoe hee8 de deelname aan het 

Tv-programma “Mannen in het Wild” jou veranderd?”

Mooie vraag, het hee' mij gedwongen om een pas op de 

plaats te maken, ik kreeg dit zelf niet zo goed voor elkaar. 

Hierdoor is er langzaam maar zeker meer innerlijke rust 

ontstaan en kan daardoor nu genieten van kleine dingen. Het 

hee' ook gebracht dat ik beter voor mijzelf ben gaan zorgen 

en daardoor ook beter voor de mensen om mij heen. Dit 

hee' uiteindelijk ook aan de basis gelegen, om het besluit te 

nemen om samen met He+y te gaan kijken voor een kleiner 

huis. Dat gee' mij meer overzicht, meer structuur en 

daardoor meer rust. Dit in combina�e met aantrekkelijke lage

maandlasten maakt dat voor mij nu echt het hoofdstuk 

“Genieten” kan gaan beginnen.

Maar ik zal jullie wel missen!!!!



Goede Doelen Week Venray: 

gezamelijke collecte uitgesteld 

naar najaar 2021

Namens de organisa�e van Goede Doelen

Week:

In 2020 hebben we de collecteweek moeten afgelasten 

vanwege de corona-crisis. We hadden aanvankelijk nog hoop 

op uitstel naar het najaar, maar het mocht niet zo zijn. En nu 

is het 2021 en nog steeds is het houden van een gezamenlijke

collecte niet aanstaande. Gezien de huidige ontwikkelingen 

willen we geen onzekerheid laten bestaan over de voortgang 

rond de collecteweek in het voorjaar. Die gaat wederom niet 

door!!! De organisa�e hee' besloten om de collecteweek te 

verplaatsen naar week 39, de week van 27 september 2021. 

Dit geldt voor de Goede Doelen Week Venray en voor de 

Kerkdorpen.

 De organisatoren hebben zich laten leiden door de volgende 

overwegingen: 

1. Er zijn nog te veel onzekerheden over de verspreiding van 

het virus, de vaccina�egraad en de opgebouwde immuniteit 

in de periode waarin de collecteweek zou plaats vinden. 

2. Onder onze collectanten is er een substan�eel deel, dat 

zichzelf rekent tot een risicogroep. Het is niet goed om druk 

uit te oefenen op deze vrijwilligers door een collecte in dit 

voorjaar. Er zullen ook ongetwijfeld vrijwilligers aTaken.

Dat betekent dat de eerstvolgende Goede Doelen Week zal 

worden gehouden vanaf 27 september 2021. De organisa�e 

zal daarover �jdig berichten.



Puzzel: Landen in de wereld



Spinazie-aspergetaart met zalm

Ingrediënten (voor 4 personen)

� ongeveer 500 gram diepvries spinazie

� 1 eetlepel olijfolie

� 1 stuk ui

� 2 stuks knoflookteentjes

� 250 gram groene asperges

� 1 eetlepel �jm

� 1 snuf peper en zout

� 200 gram mascarpone

� 75 gram geraspte kaas

� 2 stuks eieren

� 150 gram zalmsnippers

� 1.5 rollen bladerdeeg

� 1 stuk eidooier

���� roomboter (naar smaak toevoegen)

Bereiding

Laat de diepvries spinazie in een vergiet ontdooien.

Maak de ui en knoflook schoon en snipper deze fijn. Snijd de 

groene asperges in stukken van 2 cm.



Verhit de olijfolie in een pan en fruit hierin de ui aan tot deze 

bijna zacht is. Voeg de knoflook, �jm en een snuf peper en 

zout toe en bak deze even mee.

Voeg de groene asperges toe en bak deze 4 minuten mee. Zet

dan het vuur uit en laat het even aUoelen.

Verwarm de oven op 200 graden Celsius en vet een ronde 

vorm in met wat roomboter.

Meng in een kom mascarpone, geraspte kaas, 2 eieren en een

snuf peper en zout goed door elkaar.

Knijp zoveel mogelijk vocht uit de spinazie en voeg samen 

met het ui/knoflook/aspergemengsel toe aan het mascarpone

mengsel. Roer dit goed door elkaar.

Bekleed de ronde vorm met 1 vel bladerdeeg. Snijd de 

overhangende delen weg. Prik met een vork gaatjes in de 

bodem.

Schep het spinazie en mascarpone mengsel in de vorm en 

verdeel dit over de bodem. Als je openstaande randjes hebt 

van het bladerdeeg, duw deze dan iets over de vulling.

Decoreer de taart met resterende bladerdeeg naar wens. 

Klop de eierdooiers los en strijk dit over het bladerdeeg.

Bak de taart in 30 minuten goudbruin en gaar in het midden 

van de oven.

Smakelijk eten!

We hebben nog geen kok in de wijk gevonden, die het leuk 

zou vinden om recepten te delen met de wijkbewoners. Heb 

jij hier zin in? Meld je dan aan bij: 

redac�e@smakterheidevenray.nl We zien je mail graag 

tegemoet! 



Belangrijke data april t/m juni 2021

Op het moment van schrijven van deze edi�e 

van de wijkkrant is het nog niet duidelijk welke 

evenementen er in Venray wel of niet door zullen 

gaan dit kwartaal.

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.

-----------------------------------------(adverten�e) -----------------------------------------

ADVERTENTIE WIKIPRINTS





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 

gee' 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 redac�e@smakterheidevenray.nl 


