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Beste buurt- en wijkbewoners,
Om u op de hoogte te houden van activiteiten en nieuws in de wijk sturen wij u deze nieuwsbrief.
Graag roepen wij u op mee te werken aan projecten in commissies of werkgroepen! U kunt ons
bereiken via onze website www.vlakwater.org of via een e-mail aan wijkraad@vlakwater.org.

Keep it clean, zaterdag 22 september 2018

Op zaterdag 22 september neemt de wijkraad deel aan
de Keep it Clean Day in Vlakwater met als thema “plastic
soep”. Plasticafval is een steeds groter wordend
probleem voor ons milieu en de natuur. Voor het
zevende achtereenvolgende jaar gaan er weer vele
kinderen en volwassenen de straat op om zoveel
mogelijk zwerfvuil op te ruimen.

De organisatie is ook dit jaar in handen van enkele oud-medewerkers van de gemeente Venray. Zij
werven deelnemers, informeren alle scholen en regelen dat de benodigde materialen op tijd
beschikbaar zijn. Elk jaar doen een groot aantal scholen en enkele dorps- of wijkraden actief mee met
deze opruimdag. De bedoeling is, dat zoveel mogelijk mensen in hun eigen omgeving het zwerfafval
opruimen.
Het programma ziet er, op zaterdag 22 september, voor Vlakwater als volgt uit:
09.30 uur: bijeenkomen voor het theehuis in het Odapark.
U ontvangt hier nadere informatie en de opruimspullen
10.00 uur: start opruimactie
11.30 uur: terug naar het theehuis voor inleveren opruimspullen en verzamelde afval
Als dank voor uw bijdrage aan de opruimactie is er na afloop bij Goesting in het Odapark een hapje
en een drankje en voor de kinderen een kleine attentie.
In verband met de organisatie graag vooraf aanmelden bij:
Loes Straatman (e-mail: loes@vlakwater.org; tel.: 06 - 29 45 72 41) of
René Lenards (e-mail: rene@vlakwater.org; tel.: 06 - 53 24 94 90)
Uiteraard bent u ook zonder aanmelding vooraf van harte welkom!
De Wijkraad Vlakwater doet graag mee aan deze landelijke opruimactie!
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Pendelbus ziekenhuis VieCuri Venray-Venlo

VieCuri heeft jaren geleden een pendeldienst opgezet tussen haar locaties Venlo en Venray. Deze
pendeldienst vertrekt vanuit beide locaties en heeft een tussenstop in Horst.
Deze bus rijdt alleen op werkdagen en niet in het weekend. De kosten voor een busrit enkele reis
bedragen €3.50. Klik hier voor meer informatie en de dienstregeling.

Week van de Dementie, 17 t/m 21 september 2018
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Venray Dementievriendelijk is een brede maatschappelijke beweging met als doel mensen met
dementie zo lang als mogelijk hun plaats in onze samenleving te doen behouden.
Een doel dat we alleen gezamenlijk en op langere termijn kunnen bereiken. Een doel ook dat alleszins
de moeite waard is om hard aan te werken. Immers, komende decennia verdubbelt het aantal
mensen met dementie. Hun mantelzorgers verdienen alle mogelijke ondersteuning. Ongeveer de
helft van de mantelzorgers geeft aan zich zwaar overbelast te voelen. Veel mantelzorgers dreigen
daardoor zelf hulpvrager te worden.
In de Week van de Dementie, van 17 tot en met 21 september, willen we zoveel mogelijk Venrayse
mensen bereiken. Dat doen we door iedere dag een activiteit te organiseren. Sport, dans, kunst,
informatie en amusement komen in het programma allemaal langs.

Ratten in Venray en ook in Vlakwater

Normaal gesproken wordt overlast van ratten waargenomen in de zomermaanden. Hoewel
rattenbestrijding primair een taak is van bewoners zelf, is de gemeente bereid mee te denken en
waar nodig bij te springen. Treft u ratten aan: geef de melding online door of bel naar (0478) 52 33
33.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Stichting Wijkraad Vlakwater
L.S.: U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u inwoner van de wijk Vlakwater bent (of anderszins
verbonden met deze wijk). U kunt zich uiteraard te allen tijde hiervoor afmelden. Stuur dan een e-mail
naar nieuwsbrief@vlakwater.org en we verwijderen u uit onze verzendlijst.
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