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Beste wijkbewoners, 

De zomer is begonnen, zomer 2020, de opvolger van een 

lente die we niet snel zullen vergeten. Alles werd beheerst 

door Covid-19 oftewel het Coronavirus. 

Langzaam maar zeker pakken we de spreekwoordelijke draad 

weer op.  Dit geldt ook voor Wijkraad Smakterheide.  

Na een vergadering via het beeldscherm zullen we weer in 

staat zijn om samen aan tafel te vergaderen, dat voelt goed! 

Uiteraard doen we dit volgens de richtlijnen van het RIVM, op 

gepaste afstand. 

We hopen van harte dat we in staat zullen zijn om jullie als 

wijkbewoners ook weer te ontmoeten. Na de zomervakantie 

zullen we kijken wanneer en waar dit plaats kan vinden. 

Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte. 

De werkgroepen WhatsApp Buurtpreventie en Zorg & Welzijn 

hebben in de afgelopen maanden wat meldingen gehad 

omtrent inbraak en zorgvragen. Sommige vragen zijn, met 

medeweten van de melders, besproken in het Wijkteam met  

Anita Janssen, de wijkverpleegkundige, en Josephine van Els 

van MetGGZ. De start van een hopelijk succesvolle 

samenwerking om onze wijk Smakterheide voor alle 

bewoners leefbaar te maken en te houden.  

Namens alle leden van de Wijkraad, wens ik jullie een mooie 

zomer.  

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: 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 

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. 

Op dit moment komen de werkgroepen niet bij elkaar.   

Hieronder leest u bij welke werkgroepen er nieuwe 

ontwikkelingen zijn. 

Werkgroep St. Anna 

Peter Platzbeecker, Maris Heijnen, Martin te Boome, Wim 

Manders, Frank van Houdt, Oksana Titova, Mariëlle van 

Bracht 

Vanuit de werkgroep St. Anna is er geen nieuws te melden. 

Door de corona crisis is de werkgroep niet meer 

samengekomen en is ook een geplande afspraak met 

Renschdael niet doorgegaan.  

De ontwikkelingen op het St. Annaterrein gaan echter wel 

gewoon door. Zoals iedereen heeft gezien en/of gelezen, is de 

1e verkoopfase van kavels en nieuwbouwwoningen gestart. 

Alle info hierover is terug te vinden op www.annahaeghe.nl. 

Daarnaast vordert de renovatie van het hoofdgebouw en de 

kapel gestaag. “De haan staat weer op de toren”. Wekelijks is 

vooruitgang te zien. Ook het groen krijgt een opknapbeurt, 

het middenterrein (schaapskooi, voormalige dierenweide en 

muziekkiosk) is geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid.  



Tevens is nog te vermelden dat de eerste nieuwe 

straatnamen bekend zijn, Parklaan en Hoevelaan. De 

Gemeente Venray heeft het voorstel eerst voorgelegd aan de 

wijkraad/werkgroep. Wij hebben hierin toegestemd. In een 

later stadium zullen nog meer nieuwe straatnamen volgen. 

Wanneer jullie leuke, originele suggesties hebben voor de 

nieuwe straatnamen, geef ze aan ons door. Mail naar 

werkgroepstanna@smakterheidevenray.nl; wij zullen al jullie 

suggesties doorzetten naar de Gemeente en wie weet wordt 

er iets overgenomen. 

Werkgroep Kids 
Saskia Nelissen, Judith Cornelissen 

 

De werkgroep komt in het najaar opnieuw bij elkaar. We 

willen kijken of we aan de Winterfair (zie verderop in deze 

wijkkrant) ook een kinderactiviteit kunnen koppelen. 

Mochten er ideeën zijn, laat het ons weten! 

werkgroepkids@smakterheidevenray.nl 

 

Werkgroep Zorg & Welzijn 

Ans Ewalts, Gerrie Vink, Mariëlle Heldens, Judith Cornelissen 

 

Zoals eerder vermeld zijn er wat zorgvragen binnengekomen 

voor deze werkgroep. Waar mogelijk en wenselijk is het door 

de werkgroep opgepakt en indien nodig is het doorgezet naar 

het zorgkader. Dit uiteraard in overleg met de betrokken 

wijkbewoners. 

In het najaar zal de werkgroep weer samenkomen.  

Zorgen? Of andere meldingen? Spreek gerust een van ons aan 

of mail: werkgroepzorgenwelzijn@smakterheidevenray.nl 



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. De 

uitbraak van Covid-19 heeft helaas een zoveelste vertraging 

opgeleverd in dit dossier. 

Als “stip op de horizon” hebben we nu de maand Oktober 

uitgekozen om in gezamenlijkheid met Gemeente Venray het 

“programma van eisen verbetermaatregelen woonwijk 

Smakterheide” en het “inrichtingsvoorstel Smakterheide” aan 

de wijk te presenteren. 

We zullen ruim van te voren de definitieve datum aan u 

communiceren! 

Overlast bij “Os Pleijntje”? 

Bij de werkgroep is een signaal binnen gekomen over overlast 

van zwerfafval en hangjongeren op “Os Pleijntje”, de 

parkeerplaats/speeltuin in de binnenring van de 

Odastraat/Willemstraat/Maasheseweg. Graag willen we bij 

de wijkbewoners inventariseren of dit signaal herkend wordt 

en of men zelf voorbeelden heeft van vergelijkbare signalen. 

U kunt dit melden via onderstaand mailadres. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen dat kunt u die altijd 

plaatsen via 

werkgroepverkeerenveiligheid@smakterheidevenray.nl 

 

 



Werkgroep WhatsApp Buurtpreventie Smakterheide  

Judith Poels, Wim Manders 

Helaas moeten we u melden dat er in de maanden april en 

mei 3x een (poging tot) inbraak is geweest in de wijk. Op de 

Zandbleek was het 2x kort na elkaar raak, en in april werd er 

ingebroken op de Maasheseweg. 

Deze (poging tot) inbraken zijn gemeld op de WhatsApp 

groep “Buurtpreventie Smakterheide”, één zelfs met beelden 

van een beveiligingscamera. We kunnen u melden dat de 

dader waarvan beeldmateriaal was, kort daarna is 

aangehouden. 

 

Bij deze nogmaals het belang van een goed signalement, niet 

iedereen heeft namelijk een beveiligingscamera hangen. 

Een goed signalement is een belangrijke hulp bij de opsporing 

van daders.  Een goed signalement leidt 9 van de 10 keer tot 

een aanhouding. De politie kan gerichter haar werk doen 

wanneer zij weet waar zij naar uit moeten kijken. 

- Is het een man of vrouw? 

- Heeft hij of zij een opvallende kleur jas, broek of schoenen? 

- Was de verdachte groot, klein, gemiddeld, slank, tenger, 

volslank, etc.? 

- Had hij of zij een tas bij zich? 

- Wat is zijn of haar huidskleur? 

Dit zijn dé details die het opsporen van de dader(s) 

eenvoudiger en succesvol maken. 

 

Wilt u deelnemen, nu u bovenstaande gelezen heeft? 

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. 



Facebook pagina Wijkraad Smakterheide Venray 

Om nog een mogelijkheid te bieden waar wijkbewoners met 

vragen / problemen terecht kunnen, heeft de Wijkraad 

Smakterheide ook een Facebook pagina. 

U kunt deze vinden onder de naam “Wijkraad Smakterheide 

Venray”. Door de pagina te ‘liken’, zult u de berichten die wij 

daarop publiceren automatisch in uw Facebook feed krijgen. 

Ook kunt u daar opmerkingen kwijt. 

 

 

 



 
 

Met heel veel enthousiasme delen we alvast het idee om aan 

het einde van dit bewogen jaar samen te komen in de wijk.  

 

WINTERFAIR SMAKTERHEIDE… 

 

Heeft u ideeën, wilt u helpen organiseren, een kraampje 

inrichten, of wat dan ook? 

Meld u aan, we denken graag mee en gaan er hopelijk met z’n 

allen een mooie jaarafsluiting van maken. 

Spreek gerust iemand van de wijkraad aan of mail naar 

info@smakterheidevenray.nl  

Kom maar op met die plannen!  



Defensie lanceert website over 

Luchthavenbesluit militaire vliegbases 
 

Vandaag gaat de website live waarop geïnteresseerden 

uiteenlopende informatie kunnen vinden over het  

onderwerp Luchthavenbesluit (LHB) voor militaire 

vliegbases. Reden hiervoor is dat informatie over dit 

specifieke thema meer toegankelijker, overzichtelijker en 

makkelijk vindbaar moet zijn. Daar is behoefte aan, zo lieten 

belanghebbenden en omwonenden van vliegbases weten 

waar LHB-procedures lopen.  

 

Informatie over LHB is vaak ingewikkeld en verspreid 

beschikbaar. De site zet aan tot een centrale plek waar 

begrijpelijke informatie te vinden is, maar waar ook vragen 

gesteld kunnen worden. De website is terug te vinden via: 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/l

uchthavenbesluit-de-peel.  

 

Burenmailing  

Defensie zoekt naar de beste manieren om belanghebbenden 

te informeren en contact te leggen. Daarom wordt naast de 

website ook een burenmailing opgestart voor de omgeving 

van De Peel. Via een burenmailing is de Luchtmacht al in 

contact met omwonenden en belangstellenden van andere 

vliegbases. Hierin staat specifieke regionale informatie over 

oefeningen, trainingen en allerlei andere onderwerpen die 

nieuwswaarde hebben voor de omgeving.  

 

Om de mailing voor De Peel op te starten, verzamelt de 

Luchtmacht e-mailadressen van inwoners en 

belanghebbenden van De Peel. Bent u geïnteresseerd? Geef 

dan uw e-mailadres door waarop u de informatie wil 

ontvangen. Graag onder vermelding van ‘aanmelding voor 



burenmailing’ via: informatiedepeel@mindef.nl. Uw gegevens 

worden alleen gebruikt voor de verzending van de mailing. U 

kunt te allen tijde opzeggen als u geen informatie meer via de 

mail wilt ontvangen. Uw gegevens worden dan uit de 

database verwijderd.  

 

Luchthavenbesluit De Peel  

Vorig jaar is voor voormalige vliegbasis De Peel een procedure 

opgestart met het voornemen om te komen tot een nieuw 

LHB voor de Luitenant-generaal Bestkazerne. Defensie is 

evenals iedere andere organisatie gehouden aan wet- en 

regelgeving. Zo mag de Luchtmacht alleen opereren vanaf 

een militaire vliegbases als er een LHB is vastgesteld. Voor De 

Peel en enkele andere velden lopen er momenteel 

procedures om te komen tot hernieuwde of nieuwe 

besluiten.  

 

De Luchtmacht opereert vanaf verschillende vliegbases in 

Nederland: Volkel, Gilze-Rijen, Eindhoven, Leeuwarden en 

Woensdrecht. Vorig jaar zomer is aangekondigd dat de 

Luchtmacht de Luitenant-generaal Bestkazerne in de Peel 

weer wil reactiveren als vliegbasis. De reden is dat de 

Luchtmacht voor haar operaties meer geluidsruimte in 

Nederland nodig heeft. In 2012 sloot luchtmachtbasis De Peel 

en veranderde de basis in een landmachtkazerne. De 

geluidsruimte is blijven bestaan, onbenut en nog steeds 

beschikbaar. Het voornemen tot reactivering baart mensen 

begrijpelijkerwijs zorgen en roept veel vragen op in de 

omgeving van de Peel. Defensie wil die vragen zo goed 

mogelijk beantwoorden, uitgebreide informatie verstrekken 

en de inwoners in staat stellen in gesprek te gaan met 

Defensie. 
 



 

Keep it Clean day 2020 

gaat helaas dit jaar niet 

door. 

 

Althans, niet in de 

gebruikelijke vorm. Graag 

doen we een beroep op u als 

wijkbewoner. Ziet u 

zwerfafval liggen tijdens een 

wandeling of fietstochtje 

door de wijk? Neem het mee 

en deponeer het in een van de prullenbakken in de wijk of bij 

u thuis. 

Een schone omgeving, daar zorgen we samen voor!  

 

Goede Doelen Week Venray: dit jaar 

geen gezamenlijke collecte   

In het afgelopen voorjaar hebben we 

de collecteweek moeten afgelasten 

vanwege de corona-crisis. We hadden 

toen nog hoop op uitstel naar het 

najaar.  Inmiddels hebben de 

organisatoren zich beraden en 

uiteindelijk besloten om in 2020 geen gezamenlijke collecte 

meer te houden. Dit geldt voor de Goede Doelen Week 

Venray en voor de meeste Kerkdorpen.  

Dat betekent dat de eerstvolgende Goede Doelen Week zal 

worden gehouden rond Pasen in 2021. De organisatie zal 

daarover tijdig berichten. 



Bewoner aan het woord: Kim Vermeulen 
 

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

andere bewoner uit de wijk Smakterheide de kleren van het 

lijf gevraagd. Gerrie Vink heeft het stokje doorgegeven aan 

Kim Creemers. 

 

Wie ben je?  

Ik ben Kim Vermeulen, we zijn niet getrouwd. 

Waar woon je? 

Op de Maasheseweg 68A. 

Wat is je gezinssituatie? 

Ik woon samen met mijn partner Paul Creemers en onze 

kinderen Robin, Koen en Thijs. 

Hoe lang woon je al in de wijk Smakterheide? 

Sinds november 2018 wonen we op de Maasheseweg. 

Hiervoor woonden we in Veltum maar we hadden behoefte 

aan meer ruimte, vooral  in de tuin. 

Toen we dit huis voor de 1e keer hadden bezichtigd waren we 

vrijwel meteen verkocht door de ruimte buiten en de 

mogelijkheden om te verbouwen. 

Ons bod werd geaccepteerd, het huis in Veltum werd binnen 

2 weken verkocht en toen kon het klussen beginnen. 

M.b.v een aannemer, wij zelf en veel handige vrienden 

hebben we binnen 3 maanden dit huis verbouwd. 

Wat doe je in het dagelijks leven? 

Ik werk als verzorgende IG bij dementerende ouderen in Hof 

van Loon, Overloon. 

 



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

Met vrienden afspreken, wandelen, koken/bakken, uit eten, 

af en toe een concert bezoeken en met het gezin er op uit 

gaan. 

Waar ben je trots op? 

Op Paul, die ontzettend handig is. 

Als hij twee linker handen zou hebben, hadden we hier 

waarschijnlijk niet gewoond.  

En natuurlijk ben ik ook trots op onze kinderen. 

Wat is je levensmotto? 

Pluk de dag en maak er wat van. 

Wat is je grootste blunder? 

Toen de kappers langere tijd gesloten waren i.v.m. corona, 

heb ik de haren van mijn jongste geknipt.  

Wat was mijn zoon blij dat mijn vriendin (een voormalig 

kapster) er weer iets fatsoenlijks van wist te maken. 

Ieder z’n vak zullen we maar zeggen… 

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

georganiseerd? 

Je woont in deze wijk erg centraal. Vlakbij het centrum, 

dichtbij het groen van het Anna terrein en de aansluiting met 

de A73. Verder is het hier heerlijk rustig en ruim. 

Vorig jaar hebben we met ons gezin deelgenomen aan de 

straat-barbecue. Een leuk moment om je buurtbewoners 

beter te leren kennen.  

Wat vind je het mooiste plekje van onze wijk? 

De brede rustige straat waar we wonen, voorzien van veel 

groen. Ondanks de verschillende types huizen is het toch een 

mooi geheel. 



 

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

We wonen hier nog te kort om hier nu een antwoord op te 

kunnen geven. 

Wat wil je verder kwijt? 

Blijf gezond en pas goed op elkaar! 

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

vragen aan deze persoon? 

Aan onze overbuurman Bart Vossen, Maasheseweg 69A. 

Vraag van Kim: 

“Beste Bart, hoe hebben jullie tot nu toe met het bedrijf de 

Corona-tijd doorstaan?”  

Vraag van Gerrie: 

“ Welkom in Smakterheide, wat vind je van onze wijk?” 

We zijn erg goed ontvangen in de buurt. Het voelde meteen 

vertrouwd en hebben geen moment spijt gehad van de stap 

om hier te gaan wonen. 

 



Cijferkleurplaat 

Verbind alle cijfers met elkaar, begin bij 1 en eindig bij 114.  

 

 



Zalmspies van de BBQ 

Receptvoor 3 spiezen; tijd: circa 50 min. 

Benodigdheden: 

• 200 gr zalm 

• 1 paprika 

• 1 teen knoflook 

• 2 tl honing 

• 1 tl olie 

• 3 el sojasaus 

• snufje zout en peper 

Bereidingswijze: 

Zet alvast je barbecue aan zodat hij goed warm is als je de 

spiezen gaat bakken. 

Snijd de zalm in grote stukken net zoals de paprika. Meng in 

een bakje de sojasaus, olie, honing en 1 uitgeperste teen 

knoflook. Meng de zalm en de marinade door elkaar en laat 

minimaal 30 minuten marineren in de koelkast. Rijg daarna de 

zalm en de paprika aan spiezen en maak af met een snufje 

peper. 

Bak de zalmspiezen ongeveer 5-10 minuten op de barbecue. 



Puzzel:  naar de tandarts 

 



Belangrijke data juli t/m september 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 deze zomer. 

 

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 

We zijn alweer drie maanden verder na onze uitgave van 

april. Corona is nog steeds niet weg! 

Maar de maatregelen worden beetje bij beetje afgebouwd. 

Het blijft belangrijk om waakzaam te zijn, ook met de 

vakantie in het vooruitzicht.  

Wij hopen dat u veel leesplezier hebt gehad met deze uitgave 

van Smakterheide Nieuws.  Wij wensen u een fijne vakantie 

toe; thuis, in Nederland of elders. 

 

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  


