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Beste wijkbewoners,
In de vorige editie van de wijkkrant heeft u kunnen lezen dat
we een afspraak met de wethouder aan het plannen zijn.
Door het vertrek van voormalig wethouder Carla Brugman
hebben we een afspraak gemaakt met haar vervanger Cor
Vervoort. Deze afspraak staat gepland op 28 oktober.
Omdat we dit te lang vinden duren hebben we als Wijkraad
Smakterheide op 22 augustus j.l. een gesprek gevoerd met
Dave Groenen, gebiedscoördinator Gemeente Venray.
Op de agenda stond, met onder andere het verkeersplan
Smakterheide en de Groenvoorziening Zandbleek als
voorbeelden, de communicatie tussen Gemeente Venray en
Wijkraad Smakterheide.
Op www.rijksoverheid.nl is te lezen dat de verhoudingen
tussen overheid en burgers veranderen, dit is jaren geleden
ingezet. Met het vergroten van burgerparticipatie (=burgers
voelen zich betrokken bij hun wijk of omgeving en zetten zich
daar vrijwillig voor in, verbeteren leefbaarheid) komt er een
andere rol van de overheid. De ondersteuning van deze
plannen en ideeën door de overheid heet
overheidsparticipatie. Actieve bewoners willen geen
standaardoplossingen maar maatwerk en een overheid die
met hen meedenkt. Dit heet ook wel een doe-democratie.
Een aantal jaren geleden zijn we in Smakterheide begonnen
met een onderzoek in de wijk naar punten die volgens u als
wijkbewoners de aandacht verdienen.
Hierdoor is de Wijkraad Smakterheide tot stand gekomen. We
zijn met de diverse aandachtspunten in werkgroepen aan de
slag gegaan.

Verschillende projecten gingen voortvarend van start,
bewoners uit de wijk gingen meedoen (burgerparticipatie) en
zetten zich vrijwillig in, bijvoorbeeld om de wijk
verkeersveiliger te maken. Vele kostbare uren werden ingezet
om het Verkeersplan Smakterheide vorm te geven. Er werden
gesprekken gevoerd, gefietst met de afgevaardigde van de
Gemeente Venray en afspraken gemaakt
(overheidsparticipatie).
Deze afspraken verschoven, meermaals. De planning schoof
van 2019 naar 2021 en de financiering bleek ondertussen ook
geen garantie meer.
Tot op heden blijft de doe-democratie hier hangen en komt
bij de Wijkraad de volgende vraag op: Gemeente Venray, hoe
behouden wij in onze wijk op deze manier de burgerparticipatie en het enthousiasme van vrijwilligers; waar is de
ondersteuning van de Gemeente? Waar blijft onze
geloofwaardigheid als Wijkraad? Hoe serieus worden wij
genomen door Gemeente Venray, als gesprekspartner of als
participant bij de verbetering van de leefbaarheid in onze
wijk?
Een pittig gesprek dus. De korte samenvatting hiervan is dat
Gemeente Venray erkent dat zaken niet zijn gelopen zoals het
hoort en dat men verbetering wil. Praktisch betekent dit nu
dat we een nieuwe contactpersoon toegewezen krijgen voor
zowel Verkeersplan Smakterheide als voor Groenvoorziening
Zandbleek, dit zou op korte termijn duidelijkheid moeten
gaan bieden in het verdere verloop hiervan.
Inmiddels hebben we, d.d. 10-9-2019, vanuit Ferry van Haarst
(Projectleider Civiel en Verkeer) vernomen dat de plannen
vanuit groen en verkeer samengevoegd worden tot een

project. Hij verwacht binnen drie weken een integraal plan te
hebben, waarna een uitvoeringsplanning wordt opgesteld, die
vervolgens met ons als Wijkraad gedeeld gaat worden.
We zijn benieuwd naar de inhoud, we houden jullie als
wijkbewoners op de hoogte. Daar zijn we als Wijkraad
Smakterheide immers voor!
Het is maar dat u het weet…..
Groet, Judith Cornelissen
Voorzitter Wijkraad Smakterheide
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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: Sylvia Heijnen
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.
Werkgroep St. Anna
Peter Platzbeecker, Maris Heijnen, Martin te Boome, Wim
Manders, Frank van Houdt, Oksana Titova, Mariëlle van Bracht
Het is lang stil geweest rondom de voortgang wijziging
bestemmingsplan St. Annaterrein. Nu ruim anderhalf jaar later is
op 17 september het gewijzigde bestemmingsplan met het
bijbehorende beeldkwaliteitsplan ter goedkeuring in de
raadsvergadering behandeld.
Hieraan voorafgaand is op 27 augustus j.l. het bestemmingsplan
besproken in de vergadering van de Commissie Wonen. Alle
politieke partijen zijn overwegend positief over het nieuwe
bestemmingsplan. De Renschdaelgroep had vooraf alle partijen
uitgenodigd en hen meegenomen in de plannen met het St. Anna
terrein.
Op 17 september heeft de gemeenteraad vervolgens het
bestemmingsplan unaniem goedgekeurd.
Het oorspronkelijke ontwerp bestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan is op een aantal punten gewijzigd. Dit op
ambtelijk advies en naar aanleiding van een aantal zienswijzen
ingediend door enkele bewoners uit onze wijk.

Medio augustus heeft een afvaardiging van de wijkraad met deze
bewoners gesproken en aangegeven dat wij individuele belangen
niet behartigen, alleen de belangen van onze wijk.
Wij vinden het wel vreemd dat de Gemeente Venray ons niet
informeert over wijzigingen in het ontwerp bestemmingsplan, die
mogelijk alle bewoners raken. Over de informatie/ communicatie
vanuit de Gemeente Venray is ook in het voorwoord al het nodige
gezegd.
De (bouw-) activiteiten op het St. Anna terrein zijn binnenkort te
volgen via een website en een app.
Als er in de toekomst zaken spelen rondom St. Anna en de
ontwikkeling op het terrein zullen wij jullie blijven informeren. Wij
proberen de vinger aan de pols te houden bij Gemeente en
andere belanghebbenden. Schroom ook niet ons persoonlijk aan
te spreken, of te mailen op
werkgroepstanna@smakterheidevenray.nl
Werkgroep Kids
Saskia Nelissen, Cecile Peeters, Judith Cornelissen
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor Sint Maarten gestart, dit
zal plaatsvinden op 9 november 2019 vanaf 18:30 uur op het
speelveld aan de Zandbleek.
We hopen weer op een grote opkomst en wat zou het leuk zijn als
er wat mensen langs de kant naar de kinderen komen kijken!
Houd de brievenbus in de gaten voor de tijd en de route!
Heb je leuke ideeën voor de kids in de wijk? Wil je graag iets
organiseren en weet je niet waar te beginnen? Neem gerust
contact op, wij denken graag met je mee!
werkgroepkids@smakterheidevenray.nl

Werkgroep Zorg & Welzijn
Ans Ewalts, Gerrie Vink, Mariëlle Heldens, Judith Cornelissen
Opgeven voor buren voor buren kan nog steeds via
werkgroepzorg@smakterheidevenray.nl of spreek een van ons
gerust persoonlijk aan. We hebben nog een vrijwilliger die graag
in actie komt!
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. In het voorwoord
van deze aflevering van “Smakterheide Nieuws” kunt u uitgebreid
lezen dat wij in dialoog zijn met de gemeente over het gebrek aan
voortgang hierop, alsook op het project groen aanpak Zandbleek.
Daarnaast hebben we een vraag gekregen van Wonen Limburg en
een directe buurtbewoner van “Os Pleijntje” (binnenring van
Maasheseweg-Willemsstraat-Odastraat) om te ondersteunen bij
een idee (hondenspeelweide) om dit pleintje op te knappen.
Wonen Limburg wilde de speeltoestellen van het speeltuintje
vervangen omdat ze niet meer veilig waren en er was een idee
van een aantal buurtbewoners waarvoor men draagvlak wilde
peilen.
In de reacties van bewoners kwamen er zaken naar voren
waarover men onvrede heeft. Ik noem hangjongeren, afval dat er
al jaren ligt, prikkelstruiken, communicatie van Wonen Limburg in
het algemeen, etc.
Daarnaast hebben mensen persoonlijk contact opgenomen met
leden van de Wijkraad om hun standpunt te verduidelijken.

Op basis van deze reacties heeft de Wijkraad geadviseerd aan
Wonen Limburg om in gesprek te gaan met de bewoners.
Er kan dan samen met de bewoners gekeken worden naar een
gedragen inrichting van “Os Pleijntje”.
We hebben aangegeven dat dit middels een
bewonersbijeenkomst in “Op ‘t Nipperke” zou kunnen, en dat de
Wijkraad hierin desgewenst zou kunnen participeren. Ook zouden
we de uitnodiging als flyer kunnen verspreiden.
Wonen Limburg heeft op dit moment het advies nog niet
overgenomen.
De Wijkraad neemt niet de taak op zich om keuzes van Wonen
Limburg te communiceren met buurtbewoners. Dit zien we als de
verantwoordelijkheid van Wonen Limburg.
Heeft u nog vragen of opmerkingen dat kunt u die altijd plaatsen
via werkgroepverkeerenveiligheid@smakterheidevenray.nl
Werkgroep WhatsApp Buurtpreventie Smakterheide
Judith Poels, Wim Manders
Het blijft belangrijk dat we met elkaar bewaken om 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.

Keep It Clean Day 2019

Wij Ontwikkelen Dag 2019
Op vrijdag 27 september zijn een kleine 20 medewerkers
van Gemeente Venray in onze wijk op bezoek geweest in
het kader van de Wij Ontwikkelen dag.
Het doel van deze dag was dit jaar om de medewerkers
van Gemeente Venray naar wijken en dorpen in de
gemeente Venray te laten gaan om eens buiten de
muren van het Gemeentehuis te kijken.
Uiteraard hebben we als wijkraad Smakterheide hier
enthousiast aan meegewerkt.

Wij Ontwikkelen Dag 2019

Na een gezamenlijke kop koffie en een korte
kennismaking over en weer zijn we aan de hand van
foto’s de wijk ingelopen. De foto’s hadden allemaal
betrekking op de projecten die momenteel lopen binnen
onze wijk.
Zo werd er stilgestaan bij het groen op de Zandbleek, de
gehele verkeerssituatie in de wijk, het St. Anna park, de
speeltuintjes, de nieuwe AED, enz.
We hebben afsluitend de wens uitgesproken dat “buiten
weer mee naar binnen gaat”. Met andere woorden, zie
wat er leeft in onze wijk, zie ook het enthousiasme en de
welwillendheid van veel wijkbewoners en help ons dit
behouden door voortvarend te werk te gaan en goed
met ons te communiceren.
We kijken terug op een geslaagde dag waarbij de
medewerkers van Gemeente Venray hebben kunnen
zien waar onze kleine wijk GROOT in is.
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Bewoner aan het woord: Marjan van Houdt
In de rubriek ‘Bewoner aan het woord’ wordt steeds een
andere bewoner uit de wijk Smakterheide de kleren van het
lijf gevraagd. Jolanda Alards heeft het stokje doorgegeven aan
Marjan van Houdt.
Wie ben je?
Marjan van Houdt
Waar woon je?
Maasheseweg 55A
Wat is je gezinssituatie?
Ik woon samen met mijn man Peter in ons zelf gebouwde huis
in deze mooie wijk. Mijn kinderen Bram, Gijs en Eefke wonen
nog thuis, samen onze hond Era en duiven.
Hoe lang woon je al in de wijk Smakterheide?
Wij wonen al 28 jaar in deze wijk.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben verzorgende IG en werk al 38 jaar in de zorg.
Momenteel ben ik werkzaam in woonzorg centrum de
Mulder.
Wat vind je leuk om te doen in je vrije tijd?
Ik hou van sporten, tuinieren, een terrasje pakken met de
kinderen, voetbalwedstrijden van Gijs bekijken en van een
avondje stappen met vriendinnen.
Waar ben je trots op?
Ik ben super trots op mijn kinderen, omdat ze hard werken

om hun dromen waar te maken. Bram werkt als Barbier in
Venlo, Gijs studeert pedagogiek op de HAN en Eefke sociaal
juridische dienstverlening in Utrecht.
Wat is je levensmotto?
Geniet van het leven en pluk de dag.
Wat is je grootste blunder?
Een paar jaar geleden kwam ik thuis van zumba lessen en
wilde ik mijn kinderen laten zien hoe dat ging. Tijdens de
demonstratie sloeg ik zo een lamp kapot.
Wat vind je leuk aan de wijk? Worden er leuke activiteiten
georganiseerd?
Ik hou van St. Anna, ik vind het een prachtig plek. Verder
wonen wij in een mooie straat, met mooie huizen en het
belangrijkste is dat ik me hier veilig voel.
We hebben ook een ouderenvereniging die veel activiteiten
voor ouderen regelen. Ik zie regelmatig ouderen naar Op ’t
Nipperke wandelen, fijn dat ze elkaar daar kunnen
ontmoeten.
De wijkraad verzorgt ook leuke activiteiten voor de hele
buurt. We hebben super leuke buurtfeesten en het is gewoon
een super gezellige wijk!
Wat vind je het mooiste plekje van onze wijk?
Ik hou van St. Anna, ik vind het een prachtig plek met mooie
gebouwen.
Wat mis je of zou je graag willen veranderen in de wijk?
Ik woon hier graag, ik zou niet echt iets willen veranderen. Ik
ben toch wel wat alerter geworden op wie/wat er rondloopt

in deze wijk na de jaarvergadering, ik vond het stuk over
inbraakpreventie echt interessant.
Wat wil je verder kwijt?
Uhm, respect voor mensen die tijd steken in het verbeteren
van onze wijk, wijkkrant, wijkraad en wijkvereniging. Het
wordt toch allemaal opgepikt, netjes!
Aan wie geef jij de pen door en wat heb je altijd al willen
vragen aan deze persoon?
Ik geef de pen door aan Gerrie Vink.
Hoe vind jij het wonen in de Zandbleek?
Vraag van Jolanda: Vind jij deze buurt ook zo fijn?
Ik vind het heerlijk wonen hier in de wijk en ik hoop dat wij
hier nog lang zullen blijven.
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Vereniging Wijkgebouw Op ‘t Nipperke
Ons bereikt steeds vaker de vraag: “Wat is het verschil tussen
Vereniging Wijkgebouw Op ‘t Nipperke en Wijkraad
Smakterheide?”

Aan St. Odastraat 41 staat Wijkgebouw Op ‘t Nipperke.
Dit is van Vereniging Wijkgebouw Op ‘t Nipperke.
Het bestuur hiervan wordt gevormd door Ans Ewalts, Peter
Berkers, Ben Willems en Henk Nillesen. Wanneer u lid bent,
betaalt u jaarlijks contributie aan de vereniging.
De vereniging beheert het wijkgebouw en biedt activiteiten
aan voor bewoners van de wijk. Ook is het mogelijk om het
wijkgebouw te huren.
Deze vereniging en dus ook het wijkgebouw staan qua
bestuur los van Wijkraad Smakterheide.

Uiteraard werken het bestuur van Vereniging Wijkgebouw Op
‘t Nipperke en Wijkraad Smakterheide samen. Onder andere
door gebruik te maken van het wijkgebouw bij activiteiten,
informatieavonden voor wijkbewoners en door met elkaar
mee te denken over ontwikkelingen in de wijk.
Zo ook binnen het project Schoon door de Poort.
Het project Schoon door de Poort biedt ons als wijk de
mogelijkheid na te denken over de toekomst van onze wijk en
het wijkgebouw.
Biedt het wijkgebouw de faciliteiten die we als wijk wensen
op dit moment en hoe ziet dit eruit voor de toekomst? Is er
draagvlak binnen de wijk om een wijkgebouw draaiende te
houden?
Ideeën zijn er misschien genoeg, zijn er ook handen die dit
mede mogelijk willen maken; bijvoorbeeld door inzet als
vrijwilliger bij activiteiten of als bestuurslid?
Vanuit het project Schoon door de Poort kan er eenmalig een
beroep worden gedaan op subsidie vanuit Gemeente Venray
om de exploitatie van het wijkgebouw te vergroten, indien de
wijk hierom vraagt. Er kan dan, met het oog op vergroten van
inkomstenbronnen, duurzaamheid e.a. bijvoorbeeld een
verbouwing van het wijkgebouw gerealiseerd worden.
Er is een werkgroep gevormd waarin, naast het bestuur van
Vereniging Wijkgebouw Op ‘t Nipperke, een aantal
wijkbewoners en leden van de Wijkraad hun bijdrage leveren.
In de afgelopen maanden zijn er individuele gesprekken
gevoerd met verschillende wijkbewoners over de ideeën en
wensen die er zijn ten aanzien van de toekomst van de wijk
en de toekomst van het wijkgebouw. Hieruit komen

gespreksonderwerpen die als basis worden gebruikt om
groepsgesprekken met meerdere wijkbewoners te voeren.
Op deze manier hopen we zicht te krijgen op wat de wijk en
haar wijkbewoners aan verwachtingen en dromen hebben
voor de toekomst en hoe zich dit laat vertalen in een
wijkgebouw.
Dhr. Sjaak Sluiters van Synthese en Wilco van der Bas van de
Gemeente Venray ondersteunen en begeleiden dit proces.

De gesprekken in de wijk, we hebben uw input
hierbij hard nodig!
U bent op 28 oktober 2019 van harte welkom in
Wijkgebouw Op ‘t Nipperke om mee te praten over
de toekomst van onze wijk en ons wijkgebouw.
Er zijn twee mogelijkheden om mee te praten; om
14:00 uur of om 19:30 uur.
Help “meebouwen” aan de toekomst van
Smakterheide en laat horen hoe deze eruit mag gaan
zien!

Keep It Clean Day 2019
Elke 3e vrijdag van september is het Keep It Clean Day, de dag
waarop heel Nederland de handen ineen slaat tegen
zwerfafval. Dit jaar viel Keep it Clean Day op vrijdag 20
september. Natuurlijk ondersteunen wij, als Wijkraad
Smakterheide, dit initiatief van harte.
We zijn dan ook samen met een aantal wijkbewoners flink
aan de slag gegaan.
Na anderhalf uur hadden we heel wat zakken vol plastic,
flessen en andere troep bij elkaar verzameld. Wat een goed
gevoel!
Met een leuk presentje en een bon voor een lekkere ijs van
McDonalds keerde iedereen weer huiswaarts.
Hartelijk dank aan de wijkbewoners die met ons meededen.
Zet het alvast in de agenda voor volgend jaar, u doet dan toch
ook mee?
Een schone wijk, dat doe je met elkaar!
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Bevrijdingsfietstocht, een eerbetoon!
In het weekend van 75 jaar bevrijding Venray, kunt u op
zondag 20 oktober middels een mooie gedenkwaardige
fietstocht van ruim 33 of 63 km de slachtoffers en helden van
de Tweede Wereldoorlog gedenken.
De tocht voert langs respectievelijk 11 en 18
herdenkingsmonumenten in Venray en de kerkdorpen. De
fietsers krijgen een programmaboekje mee met
kortingsbonnen. Deze kunnen onderweg bij “De Schol” in
Heide en café “Het Trefpunt” in Geijsteren worden
ingewisseld.
Vertrek: tussen 09.00 en 11.00 uur.
Locatie: “de Artiest” / Schouwburg Venray. Hier kunt u het
gratis programmaboekje met informatie over de route en de
monumenten ophalen.
Route: Deze is bewegwijzerd middels rode (33 km) en gele
(63 km) pijlen.
Finish: “De Artiest” / Schouwburg Venray. Hier kunt u nog
even napraten en een (gratis) herinneringsfoto laten maken.
Kosten: gratis
Organisatie: Run for Health Venray
Aanmelden: Graag uiterlijk 13 oktober middels een mail
naar claassen.wcj@gmail.com. Dan bent u verzekerd van een
programmaboekje!
Aanmelden op de dag zelf is natuurlijk ook mogelijk.

Herfstspin knutselen
Wat heb je allemaal nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 wc rol
Zwarte verf
Verfkwast
Penseel
(Crêpe)papier (zwart)
2 Wattenbollen
Stukje papier (wit)
Schaar
Potlood
Lijmstift

Zo maak je het:
1. Schilder het wc rolletje helemaal zwart.
2. Laat de verf nu goed drogen.
3. Knip uit het zwarte crêpepapier een groot vierkant en leg
in het midden de twee wattenbollen.
4. Wikkel het crêpepapier om de watten heen, zodat je een
zwart bolletje krijgt. Dit wordt straks het koppie van de
spin.
5. Knip uit het witte papier twee kleine rondjes en schilder
met het penseeltje in elk rondje een zwarte stip, dit zijn
de ogen van de spin.
6. Knip in het wc rolletje acht gelijke inkepingen tot
ongeveer twee/derde van de rol.
7. Buig de flapjes naar buiten.
8. Wikkel de uiteinde van elk flapje een voor een om het
potlood zodat er een krul in elk pootje komt.

9. Stop het zwarte bolletje in de bovenkant van het wc
rolletje.
10. Als laatste plak je de twee ogen op het rechte gedeelte
van de wc rol en dan is je spin helemaal klaar!

Je kunt de spin natuurlijk ook in allerlei andere kleuren maken
en je hele kamer vol hangen. Alvast lekker griezelen voor
Halloween!
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Puzzel: Sudoku

Belangrijke data oktober t/m december 2019
Oktober 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tot en met 12 januari 2020:
Art is a shelter, Odapark
6 oktober: Singelloop Venray
18/19 oktober: start evenement 75 jaar bevrijding,
Centrum en Britse begraafplaats
19 oktober: Bevrijdingsconcert Freedom, Schouwburg
19/20 oktober: Double Trouble Familie Kickbox, Sporthal
de Wetteling
20 oktober Herdenking Brits Kerkhof, Hoenderstraat
20 oktober: Bevrijdingsfietstocht, start/finish
Schouwburg Venray
20 oktober: Bevrijdingsconcert 75 jaar bevrijding Venray,
Kasteelruïne Geijsteren
26/27 oktober: Oktoberfest op Grote Markt
27 oktober: Halloween in Centrum Venray (koopzondag)
28 oktober: Gesprekken in de wijk, wijkgebouw Op ‘t
Nipperke

November 2019
•
•
•

9 november 2019 Sint Maartenviering in de wijk,
speelveld Zandbleek
17 november: Intocht Sinterklaas, Centrum Venray
24 november: Pieten zondag en lichtjestocht, Centrum
Venray

December 2019
•

5 december: Winkels centrum gesloten vanaf 17:00 uur

•
•
•
•
•
•
•
•

13 december t/m 5 januari: Winterpret Venray,
Schouwburgplein
15 december t/m 6 januari: Kerststal 2019, Grote Markt
22 december: Koopzondag
24 december: Winkels centrum gesloten vanaf 17:00 uur
25/26 december: Winkels centrum gesloten
27/28 december: Woodstock, Sporthal de Wetteling
29 december: Koopzondag
31 december: Winkels centrum gesloten vanaf 17:00 uur

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

ADVERTENTIE WIKIPRINTS

Afsluitend woord
Dit was alweer de herfstuitgave van 2019 van Smakterheide
Nieuws! Wij hopen dat u met plezier dit krantje hebt gelezen!
Mocht u nog ideeën hebben waar de wijkraad een steentje
aan kan bijdragen, schroom dan niet en meld u zich bij de
wijkraad. De wijkraad is er voor u!
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

