


Beste wijkbewoners,

Nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden!

2021 hee� s�lletjes haar intrede gemaakt en ja, we worden 

nog steeds beperkt in onze bewegingsruimte door het 

Coronavirus.

Gelukkig zijn er nog steeds ideeën die opborrelen, staan er 

inmiddels uitvoeringen gepland en bekijken we iedere keer 

opnieuw op welke manier we als Wijkraad Smakterheide er 

voor jullie kunnen zijn. We groeien graag door! 

Vaak horen we van mensen dat ze best wat willen doen voor 

de wijk maar liever niet vastzi'en aan vergaderingen of 

langdurige verplich�ngen. Heel begrijpelijk vinden we dat, 

ook voor ons is het soms zoeken naar een goede balans in alle

verplich�ngen en wensen.

Er zijn ook ac�viteiten waarbij we soms best wat helpende 

handen kunnen gebruiken, eenmalig of een enkele keer per 

jaar. Ook hiervoor kunt u zich opgeven via de mail of via een 

lid van de Wijkraad.

Mochten we om uw helpende hand vragen en het komt dan 

niet uit, dan mag u dat uiteraard aangeven, we weten u dan 

op een ander moment vast weer te vinden.

Zet er gerust bij, waarvoor we u mogen benaderen: 

opbouwen van een feestje, hulp bij een kinderac�viteit, het 

meehelpen schoonmaken van de wijk, rondbrengen van flyers

of iets anders. Daar zal toch vast iets bij zijn waar u graag 

eens een paar uurtjes in wilt investeren? 



U zou ons, maar vooral de wijk met haar bewoners, enorm 

kunnen helpen. 

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

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

nieuw verkeersplan voor Smakterheide. 

Na de uitbraak van Covid-19, vorig voorjaar, hadden we de 

maand oktober uitgekozen om in gezamenlijkheid met 

Gemeente Venray het “programma van eisen 

verbetermaatregelen woonwijk Smakterheide” en het 

“inrich�ngsvoorstel Smakterheide” aan de wijk te 

presenteren.

Ook dat zat er na de 2de golf helaas niet in. Daarom hadden 

we met Gemeente Venray afgesproken om de bewoners van 

de wijk schri�elijk te informeren over de voorgenomen 

verbetermaatregelen. De voorgestelde ontwerptekening kon 

u inzien op www.venray.nl/smakterheide.

Op de gezamenlijke brief van Gemeente Venray en 

Werkgroep Verkeer, Veiligheid en Groen zijn een �ental, 

overwegend posi�eve, reac�es ontvangen. Deze reac�es zijn 

aan de hand van de voorgestelde ontwerptekening met de 

werkgroep besproken in een Teams-mee�ng, samen met een 

verkeerskundige en een gedragspsycholoog. 

De mensen die hebben gereageerd hebben inmiddels een 

antwoord van de Gemeente ontvangen. De reac�es leiden 

niet tot ingrijpende wijzigingen in de voorgenomen 

maatregelen. 





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



Kerstkrans

In de app-groep “Smakterheide allerlei” en in de Peel en 

Maas hee� u kunnen lezen dat Wijkraad Smakterheide, in 

samenwerking met Interal T.C. en Versleijen Party en Events 

Group, een grote kerstkrans had geplaatst aan de 

Willemstraat.

We hopen dat u ervan genoten hee� de afgelopen weken.

Hierna nog een kleine sfeerimpressie van de opbouw hiervan.





Nijpend gebrek bestuursleden Ons Genoegen

Een ouderenvereniging in eigen dorp of wijk is goed voor de 

sociale contacten, goed voor de eenzame ouderen. Als een 

dergelijke vereniging goed draait en leuke ac�viteiten opzet, 

zorgt dit ook voor een gezellige sfeer in wijk of dorp.

Maar wie neemt het voortouw? Wie wil de kar trekken of de 

handen uit de mouwen steken om het gezellig te maken? Om 

de vereniging draaiende te houden? Met name ouderen- 

verenigingen kampen met een chronisch gebrek aan 

bestuursleden en ac�eve medewerkers bij bijeenkomsten.

Logisch is dit wel: immers, mensen gaan in de regel pas bij de 

ouderenvereniging als ze met pensioen gaan en niet meer 

hoeven te werken. Dan lopen ze tegenwoordig al tegen de 70 

jaar. Velen willen dan niet meteen clubwerk doen. Liever 

gaan ze eerst een eigen hobby oppakken, klussen bij (klein-) 

kinderen of op vakan�e gaan.

Officieel wordt iemand ‘bejaard’ als hij 65 jaar wordt. Veer�g 

jaar geleden waren 50-plussers al ouderen, die lid werden van

‘de bejaardenbond’. Tegen de �jd dat ze zeven�g werden, 

vonden ze dat ‘jongeren’ het werk voor die bejaardenbond 

maar moesten opknappen.

Jongste

Neem voorzi'er Willy Berkers van wijkouderenvereniging Ons

Genoegen in de wijk Smakterheide. Zij is nu 72 jaar. Ruim 

twin�g jaar geleden werd ze door toenmalig voorzi'er Paula 

Heerens van Ons Genoegen gevraagd om mee te helpen. “Ik 

was toen het jongste bestuurslid”, zegt Willy. Nu wil ze 

stoppen als bestuurslid, maar ze is nog steeds de jongste van 



de club. “Niet alleen van het bestuur, maar ook van de hele 

club. Ik denk niet dat er leden zijn die jonger zijn dan ik.”

Twin�g jaar vindt Willy, de drijvende kracht bij veel zaken, 

een mooie �jd om een punt te ze'en achter het 

bestuurswerk. Met haar stoppen nog drie bestuursleden 

vanwege de lee�ijd of gezondheid. Dan blijven er nog twee 

over, ook al zeven�gers, die al jaren meedraaien, en ook 

mensen met klachten en kwaaltjes. Het vinden van nieuwe 

bestuursleden lukt niet. “Zoals gezegd, de meesten zijn ouder 

dan ik. We hebben de leden al eens gevraagd in eigen familie 

te kijken naar kandidaten, maar het levert niets op.”

Hoe Ons Genoegen na het nu lopende seizoen verder moet, 

weet Willy niet. Er kan niet vergaderd worden, dus overleg is 

moeilijk. Als mogelijkheid noemt ze de vereniging slapend te 

maken, zodat een doorstart snel mogelijk is als nieuwe 

mensen dit willen oppakken. Ouderen blijven dan wel 

verstoken van ac�viteiten zoals de soos, ac�viteiten- 

middagen, koersballen, fietsen en wandelen of de jaarlijkse 

busreis.



Kruiswoordpuzzel

Horizontaal

4 wijk waarin wij wonen 6 kerkdorp van Venray 7 Grote Kerk of … 

9 voorzi'er van de wijkraad 11 omwonenden 

14 supermarkt dichtbij

Ver caal

1 bosgebied tussen Merselo en Overloon 2 Plaats in Limburg 

3 park in onze wijk 5 naam van ons wijkgebouw 8 waar ligt het 

voetbalveld in de wijk 10 schaapsherder (Venrays) 12 journaal 

13 winterse neerslag



Har ge taart met witlof en appel

Recept voor 2-3 personen

Tijd: 25 min. + 30 min. in de oven

Ingrediënten:

� 5 plakjes bladerdeeg of har�ge taart deeg (ontdooid)

� 3 stronkjes witlof

� 400 gr. aardappelschijQes

� 5 plakjes ham

� 100 ml crème fraîche

� 3 eieren

� 2 tl peterselie

� halve tl nootmuskaat

� 2 handjes geraspte kaas

� snuQe zout

� snuQe peper



Bereiding:

Verwarm de oven voor op 200 graden. Bedek een 

(spring)vorm met het deeg en prik met een vork gaatjes in de 

bodem. Kook de aardappelschijQes ongeveer 5 minuten 

totdat ze bijna gaar zijn. Snijd de ham in stukjes. Verwijder de 

bi'ere kern van de witlof en snijd in stukjes. Giet een 

scheutje olie in een pan en bak de witlof ongeveer 5 minuten.

Meng in een kom de eieren, kruiden en crème fraîche. Voeg 

daarna de witlof, aardappel en ham toe en schep even door. 

Schep alles in de vorm. Strooi de geraspte kaas er overheen. 

Zet de taart ongeveer 30 minuten in de oven.

Hallo hobbykok uit de wijk, 

Heb je een recept dat je zou willen delen met de andere 

wijkbewoners? 

Mail het ons en vertel erbij waarom dit zoooo lekker is dat 

iedereen het eens geprobeerd zou moeten hebben. Wij 

zorgen dan dat het een plaatsje krijgt in de volgende edi�e 

van Smakterheide Nieuws. 



Belangrijke data januari t/m maart 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 


