WIJKKRANT
Voor de wijk SMAKTERHEIDE

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS:

ALARMNUMMER: 112
BRANDWEER: 077-3598777
POLITIE: 0900-8844 (geen spoed) Wijkagent: Harold Jacobs
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
tel. 587 430
mailadres: vanhoofverhoeven@telfort.nl

Beste wijkbewoner,

Voor u ligt de eerste uitgave van De Wijkkrant.
Ook op deze manier wil de Wijkraad u informeren over wat er
speelt in de wijk en waar u terecht kunt met uw vragen.
Uiteraard besteden we ook aandacht aan wat er zoal te doen
is, of te doen is geweest, in Smakterheide. We hopen ook dat
u op deze manier uitgenodigd wordt om met de Wijkraad
mee te denken wanneer u, door het jaar heen, leest wat er
binnen de diverse werkgroepen gedaan wordt.
Om dit goed vorm te geven kunnen we uw hulp, als
wijkbewoner, goed gebruiken! Zo zijn we nog op zoek naar
een leuke naam voor dit blad. U leest verderop in De
Wijkkrant hoe u mee kunt doen aan de wedstrijd om de
leukste, meest originele naam te verzinnen.
Misschien spelen er wel zaken die u graag onder de aandacht
zou willen brengen bij de andere wijkbewoners of wilt u graag
reclame maken via de Wijkkrant voor uw bedrijf of instelling.
Er is veel mogelijk, neem gerust contact met ons op. Ook voor
op- of aanmerkingen op deze uitgave staan we open. Meldt u
het bij ons. We kijken er dan zeker naar!
We wensen u veel leesplezier en hopen u op deze manier nog
meer van dienst te kunnen zijn.
Met vriendelijke groet, 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 via: info@smakterheide.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.

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, BuurtWhatsApp. Wilt u ook deel
uitmaken van een werkgroep? Dat kan, meld u aan via onze
site.
Werkgroep St Anna
Peter Platzbeecker, Maris Heijnen, Martin te Boome, Wim
Manders, Robert van Vonderen, Peter Hanen, Frank van
Houdt, Oksana Titova
Deze werkgroep is in gesprek met de nieuwe eigenaar van het
Anna-terrein: De Renschdael Groep. We voeren met hen
gesprekken over de toekomstige plannen. Zo heeft de
werkgroep een goed bezochte informatieavond voor de wijk
georganiseerd. In de komende jaarvergadering 22 maart 2018
in wijkgebouw Op ‘t Nipperke zal De Renschdael Groep de
wijk opnieuw informeren.

Werkgroep Zorg & Welzijn
Trudy Alards, Judith Cornelissen, Ans Ewalts, Gerry Vink
Als werkgroep zijn we op zoek naar mensen die een helpende
hand kunnen gebruiken maar ook naar mensen die graag de
handen voor een medewijkbewoner uit de mouwen willen
steken. Denk hierbij aan schoffelen, ziekenhuis bezoeken,
koffie drinken, etc.
Aanmelden kan bij Trudy Alards.
Telefonisch is zij bereikbaar op donderdag tussen 11.00 en
12.00 uur op telefoonnummer:
Via mail kan ook: Alards@home.nl

Werkgroep Veiligheid, Verkeer & Groen
Yvonne Jeuken, Mirjam Kelders, Ronald Cornelissen, Karin van
Broekhoven, Yvonne Hout, Wim Manders
De werkgroep VVG is actief op het gebied van verkeer en
veiligheid, maar ook het groen wordt niet vergeten.

Werkgroep App Buurtpreventie Smakterheide
Judith Poels, Wim Manders
Deze werkgroep heeft de buurt WhatsApp geïntroduceerd. In
deze app waarschuwen buurtbewoners elkaar, na het doen
van een 112-melding, over bijv. wanneer er criminele
activiteiten plaats vinden. Wilt u deelnemen?
Mail dan uw naam, adres en mobiele telefoonnummer naar:
buurtpreventiesmakterheide@gmail.com

Verzin een leuke, originele naam voor deze wijkkrant!
Uw idee kunt u sturen naar: info@wijkraadSmakterheide.nl

De prijs is, naast een eervolle vermelding in de volgende
uitgave, een verrassing!

Sint Maarten
Op 11 november 2017 vond er een Sint Maarten activiteit
voor de kinderen uit de wijk plaats.
Na het verzamelen bij een vuurtje kwam Sint Maarten op zijn
paard. Er liepen ongeveer 23 kinderen met hun lampion,
begeleid door hun ouder(s), in optocht door onze wijk.
Daarna was er warme chocolademelk, werd het verhaal van
Sint Maarten voorgelezen en kregen de kinderen tot slot nog
wat lekkers mee.
Het was een geslaagde activiteit, heel graag tot volgend jaar!
Saskia Nillesen-Heijnen, Judith Poels-Bovee, Judith
Cornelissen

Belangrijke data voor 2018
14 januari 2018: Nieuwjaarsborrel
Vereniging Wijkgebouw Op ’t Nipperke. Vanaf 15:00 uur in
het wijkgebouw met muzikale omlijsting door De
Peelzwervers.

22 maart 2018: Jaarvergadering Wijkraad
Om 19:30 uur in het Wijkgebouw.

ADVERTENTIE WIKIPRINTS

Wij wensen u een goed en gezond 2018!
Heeft u een goed idee, een vraag of
anderszins; “klim in de pen” en laat het
ons weten!
Wijkraad Smakterheide

