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Beste wijkbewoners,
Terugkijkend op 2018, een jaar met activiteiten,
veranderingen en betrokkenheid in en rondom onze wijk
Smakterheide.
Van nieuwe wijkagenten naar een drukbezochte
Buitenspeeldag. Van groenvoorziening naar AED / reanimatie
training. Van verkeersplannen naar verdere ontwikkeling van
het Annaterrein. Het voortduren van de WhatsApp
Buurtpreventie, Buren voor Buren, de terugkeer van Sint
Maarten, het praten over een wijkteam, veiligheid in de wijk,
samenwerken met andere wijkraden in Venray. Het werven
en behouden van vrijwilligers, het erin houden van de moed
en een lange adem.
Wat hebben we met z’n allen mooie zaken neergezet en wat
is er veel in ontwikkeling.
2019 belooft een mooi jaar te worden voor onze wijk, we
hebben er zin in!
Graag wensen we u het allerbeste voor het nieuwe jaar dat
nu voor ons ligt.
Mocht u hulp nodig hebben bij uw goede ideeën voor de wijk,
neem dan gerust eens contact met ons op, wellicht staat uw
idee dan volgend jaar ook op bovenstaande lijst, dat zou mooi
zijn, toch?
Samen maken we er wat moois van in Smakterheide!

Groet, 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: 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 website.
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 de afgelopen maanden is er weinig contact geweest met
Renschdael. Begin 2019 zullen wij door hen bijgepraat
worden over de meest recente ontwikkelingen rondom het
St. Anna park. Voor zover wij begrepen hebben is het
bestemmingsplan nog steeds niet definitief.
Wel is Renschdael begonnen met het aanvragen van de
benodigde vergunningen ten behoeve van de restauratie van
het hoofdgebouw, kapel en mortuarium.
Werkgroep Kids
Saskia Nelissen, Judith Poels, Judith Cornelissen
We hebben in oktober wederom een fantastische Sint
Maarten kunnen vieren, het verslag en de foto’s vindt u in
deze wijkkrant.
Helaas heeft Judith Poels moeten besluiten om de werkgroep
te verlaten in verband met het oppakken van een studie.
Graag bedanken we haar voor haar inzet en we hopen op

haar terugkeer als ze weer ruimte heeft naast al haar andere
werkzaamheden.
Bij de Sint Maartenviering zijn er gelukkig al mensen geweest
die aangegeven hebben aan te willen sluiten bij de
werkgroep. We gaan er dus vanuit dat we ook in 2019 weer
leuke activiteiten voor de kinderen kunnen organiseren.

Sint Maarten 2018

Werkgroep Zorg & Welzijn
Ans Ewalts, Gerrie Vink, Barbra Scholten, Mariëlle Heldens,
Judith Cornelissen
Wat zijn we blij met de nieuwe aanmeldingen voor deze
werkgroep!
Een hartelijk welkom aan Barbra en Mariëlle.
We zijn druk bezig met het opnieuw inrichten van Buren voor
Buren. Hierover ontvangt u binnenkort een flyer in uw
brievenbus. Tipje van de sluier: Barbra Scholten zal de

coördinatie op zich gaan nemen.
Zij is vanaf 4 januari 2019 iedere vrijdag bereikbaar tussen
12:00 en 13:00 uur op nummer: 06-45983810
Mocht u nog graag een keer iets doen voor een wijkbewoner
dan horen we dat uiteraard graag. Ook wanneer u graag een
keer hulp ontvangt van een wijkbewoner dan kunt u dit
melden op werkgroepzorg@smakterheidevenray.nl
Werkgroep Veiligheid, Verkeer & Groen
Yvonne Jeuken, Mirjam Kelders, Ronald Cornelissen, Karin van
Broekhoven, Wim Manders
Op dit moment zijn we druk doende met de aanzet tot een
nieuw verkeersplan voor Smakterheide. Hiervoor hebben we
begin september jl. een enquête gehouden over de
verkeerssituatie en ervaren knelpunten in onze wijk.
De resultaten van de enquête zijn aan iedere wijkbewoner
uitgereikt. Daarnaast kunt u de resultaten ook inzien op onze
website (via de ‘Nieuws’ pagina).
Als vervolg hierop zijn we in gesprek geweest met de heer
Beens, verkeersdeskundige bij Gemeente Venray.
Nadat we een rondgang door de wijk hebben gedaan (op de
fiets), in ieder geval langs die punten die frequent genoemd
werden in de enquête van de bewoners, hebben we
brainstormend met elkaar gesproken over de verdere aanpak:
1. Terugkoppeling aan de bewoners van Smakterheide van de
opgehaalde input uit de enquête, middels brief/flyer
geanonimiseerd;
Okt/Nov 2018 via wijkraad
2. Op kaart uitzetten van de resultaten uit de enquête, zodat er
een soort visualisatie ontstaat van de meest genoemde
knelpunten;
Nov/Dec 2018 werkgroep

3. Een eerste verkeerskundige analyse, met een soort
classificering op basis van oa veiligheid, mogelijkheden/
Dec/Jan 2019 J. Beens
onmogelijkheden, kosten;
4. Voorstel ter verbetering;
Dec/Jan 2019 J. Beens
5. Overleg / bijeenkomst met de werkgroep over analyse en
verbetervoorstellen;
Jan/Febr 2019 Werkgroep/J. Beens
6. Communicatie naar wijkbewoners middels bijeenkomst in Op
t Nipperke over verbetervoorstellen, draagvlak creëren,
maatwerk leveren;
Mrt 2019 Werkgroep/J. Beens
Uiteraard zullen we u over verdere stappen op de hoogte
houden. We verwachten dus in ieder geval in het voorjaar
2019 een openbare bijeenkomst te organiseren in
Wijkgebouw Op ’t Nipperke.
Heeft u nog vragen of opmerkingen dat kunt u die altijd
plaatsen via
werkgroepverkeerenveiligheid@smakterheidevenray.nl

Sint Maarten 2018 - lampionnen

Werkgroep WhatsApp Buurtpreventie Smakterheide
Judith Poels, Wim Manders
Het blijft belangrijk dat we met elkaar bewaken 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.

Sint Maarten viering 2018
Zouden we het droog houden? Dat was een heel belangrijk
onderwerp in de aanloop naar Sint Maarten in de wijk.
Gelukkig waren de weergoden ons redelijk goed gezind en
konden we tussen de buien door de route in de wijk lopen.
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Wat een geweldige opkomst hadden we, meer dan 30
kinderen en bijna net zoveel volwassenen liepen achter Sint
Maarten op zijn paard aan. Mooie lampionnen maakten er
een sfeervol plaatje van. Bij aankomst bij het Wijkgebouw Op
‘t Nipperke stond de warme chocolademelk, koffie en thee
met speculaas al te wachten.
Hierna zijn we terug naar de vuurkorven gelopen om naar het
verhaal over Sint Maarten te luisteren. Voorzien van een
snoepzakje kon iedereen weer naar huis terugkeren.

Hopelijk zien we elkaar weer in oktober van dit nieuwe jaar!
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Contact, gezelligheid en lekker eten
Daarvoor kunt u twee keer per maand terecht in Wijkgebouw
Op ’t Nipperke.
Ouderenvereniging Ons Genoegen en Vereniging Wijkgebouw
Op ’t Nipperke verzorgen samen deze activiteiten.
Een keer in de maand, op maandag, wordt er een lunch
verzorgd. De gasten zijn dan vanaf 11.30 uur welkom en
genieten onder het genot van een kopje koffie of thee van
een uitgebreide lunch en van het onderlinge contact en de
gezelligheid.

Het diner is een keer per maand op donderdag. Dan kunnen
de gasten vanaf 17.00 uur terecht. Er wordt vóór het eten
gezellig wat gedronken (consumpties niet in de prijs
inbegrepen). Rond 17.30 gaan de gasten aan tafel en

genieten, na de amuse tijdens de borrel, van een vers bereid
drie gangen diner.
Aan deze activiteiten kunnen alle wijkbewoners deelnemen
(mits er nog plaats is).
Ons doel is om onze oudere wijkbewoners een paar gezellige
uurtjes te bezorgen onder het genot van een volledige
maaltijd.
Kosten voor de lunch € 4,50 en voor het diner € 7,Is uw interesse gewekt en heeft u zin om gezellig aan te
schuiven, neem dan contact op met Willy Berkers 0478585000 of Ans Ewalts 0478-513979.
-----------------------------------------(advertentie) -----------------------------------------

ADVERTENTIE WIKIPRINTS

Wintergeleikoekjes recept
Deze met jam gevulde koekjes zien er altijd gezellig uit en
vallen goed in de smaak! Met dit recept maken we ze met een
winterthema. Dit is een leuk recept om met kinderen te
maken om samen in de wintersfeer te komen!
Ingrediënten:
-

200 gram margarine
125 gram poedersuiker
350 gram bloem
1 eiwit
1 snufje zout
1 zakje vanillesuiker
Jam of gelei

Bereidingswijze:
1. Verwarm de oven voor. Elektrische oven: 200 °C.
Heteluchtoven: 175 °C. Gasoven: stand 4.
2. De margarine, poedersuiker en eiwit samen schuimig
roeren. Meng hier het zout en de vanillesuiker
doorheen. Voeg de bloem toe en kneed dit door de
massa heen.
3. Verpak het deeg in plastic folie en laat dit minstens
een half uur rusten in de koelkast.
4. Rol het deeg uit met een dikte van ongeveer 2 mm.
5. Steek hier gelijke rondjes uit, met een ronde vorm of
een glaasje. Steek dan de helft van deze rondjes uit
met kleine winterfiguurtjes, zoals een sneeuwvlokje,
hulstblad of wantjes.

6. Vet een bakplaat in of leg hier bakpapier op. Leg de
gehele rondjes hierop uit, zorg ervoor dat ze elkaar
niet aanraken.
7. Draai de koekjes om, zodat de bovenkant recht is.
Bestrijk deze koekjes met een laagje jam (gebruik je
gelei, verwarm dit dan iets). Zorg dat je een randje
rondom vrijlaat (anders loopt het er tijdens het
bakken uit).
8. Leg de overige rondjes, waar de winterfiguurtjes
uitgestoken zijn, als dekseltjes erbovenop.
9. Bak ze ongeveer 8-10 minuten, zodat de koekjes
goudbruin zijn.
Tip:
-

Strooi er wat poedersuiker overheen voor een
sneeuweffect.
Bewaar de koekjes in een luchtdichte trommel.
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Groenvoorziening Zandbleek 2019
De werkgroep van de Zandbleek heeft samen met
Ron Berben (gemeente Venray) , Thomas Bastiaans (dolmans
landscaping) en Mart Philipsen (Monsdal) verder gewerkt aan
het plan voor de vernieuwing van het groen aan de
Zandbleek. Zowel vanuit de wijkraad als de werkgroep Groen,
Verkeer en Veiligheid was er iemand aanwezig.
Het definitieve plan voor de Groenvoorziening aan de
Zandbleek kunt u bekijken op de website van de wijkraad:
www.smakterheidevenray.nl, onder de ‘Nieuws’ pagina.
Waarschijnlijk is er bij het verschijnen van deze editie van de
wijkkrant al begonnen met het werk aan de Zandbleek.
We zouden het leuk vinden om samen met de bewoners van
de Zandbleek en de wijkbewoners van Smakterheide te
proosten op het nieuwe groen als de werkzaamheden zijn
afgerond. Er wordt al nagedacht over de vorm hiervan, meer
informatie volgt te zijner tijd.
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Puzzel

Maak je eigen carnavalsmasker !!!

Kleur in en knip uit

Belangrijke data januari t/m maart 2019
Januari 2019
t/m 6-1-2019: Kerststal, Grote Markt Venray
t/m 6-1-2019: Stichting Winterpret, centrum Venray
13-1-2019: Nieuwjaarsborrel,Wijkgebouw Op ’t Nipperke,
met muziek van de Peelzwervers (vanaf 14:30)
26-1-2019: Vlakwatercross, natuurgebied Vlakwater
Februari 2019
2-2-2019: Kienen, Wijkgebouw Op ‘t Nipperke
8 en 9-2-2019: TVK en Jubileumfeest Hazekeutel, Wetteling
28-2-2019: Hazinneavond, centrum Venray
Maart 2019
2-3-2019: Roetsj en Iensjekke, centrum Venray
3-3-2019: Kienderoptocht, centrum Venray
4-3-2019: grote optocht, centrum Venray
12-3-2019: Kienen, Wijkgebouw Op ’t Nipperke

Sint Maarten 2018 – warme chocolademelk

Afsluitend woord
Kerstmis en Nieuwjaar zijn alweer achter de rug, we zijn 2019
ingegaan. Ook in dit nieuwe jaar zullen wij weer met veel
plezier klaar staan voor onze wijk!
Mocht u nog ideeën hebben waar de wijkraad een steentje
aan kan bijdragen, meld u zich bij de wijkraad.
De wijkraad is er voor u!

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: 330 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

