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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 een e-mail aan wijkraad@vlakwater.org.  

Deze keer bevelen wij u speciaal de werkgroep ‘schone wijk’ aan. Alle hulp is welkom! 

 

Even voorstellen 

Iedereen woont graag in een veilige, leefbare en zorgzame buurt. Voor vragen over deze thema’s kunt 

u terecht bij wijkverpleegkundige Shirley van Meijgaarden en wijkagent Harold Jacobs. Zij stellen zich 

graag aan u voor.  

 

Hallo, mijn naam is Shirley van Meijgaarden, wijkverpleegkundige 

binnen de Zorggroep in Venray. 

Als wijkverpleegkundige ben ik werkzaam binnen de wijken Vlakwater 

en Veltum en aanspreekpunt voor de dorpen Ysselsteyn, Merselo en 

Vredepeel. 

U kunt bij mij terecht voor vragen op gebied van zorg en welzijn. Dit 

kunnen vragen zijn over eenzaamheid, vervoer of lichamelijke en 

geestelijke gezondheid. Maar ook voor vragen over bijvoorbeeld 

opvoeden, financiën of veiligheid in en om het huis denk ik graag met u 

mee. 

Wilt u een afspraak maken of gewoon kennismaken? Dat kan!  

Bel: 06-20764459 of mail: Shirley.van.meijgaarden@dezorggroep.nl  

 

 

Hallo, 

Ik ben Harold Jacobs, wijkagent van onder andere de wijk Vlakwater, 

werkzaam bij de politie Venray-Gennep. Ik ben als wijkagent 

aanspreekpunt voor de inwoners in de wijk. Samen met mijn partners 

probeer ik een bijdrage te leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in 

de wijk. Maar uiteraard ook met u als bewoner. U weet immers als geen 

ander wat er speelt in de wijk. Mocht u mij in de wijk zien, spreek mij 

dan gerust aan…. 

Tot ziens in de wijk 

harold.jacobs@politie.nl   

0900 - 8844 
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Veiligheidskaart Vlakwater 

Op onze website kunt u de Veiligheidskaart Vlakwater bekijken en indien gewenst printen. Op de 

kaart informatie over de bereikbaarheid van wijkagent, straatcoaches en hulp van de gemeente. 

 

http://www.vlakwater.org/
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Eindejaarsbijeenkomst 29 december 

Op zondag 29 december a.s. organiseren wij onze traditioneel 

‘eindejaarstreffen’ in het theehuis van het Odapark. U bent allen 

van harte welkom om onder het genot van een hapje en een 

drankje elkaar te ontmoeten, een goed uiteinde en een prachtig 

nieuw jaar te wensen. U bent van 16.00 – ca 18.00 uur welkom!  

Sjeng Ewalds zal tijdens het eindejaarstreffen een lezing voor ons 

houden over het Molukse woonoord in Vlakwater. 

Hebben uw buren geen internet en ontvangen ze daardoor geen nieuwsbrief? Nodig ze a.u.b. ook uit 

voor dit treffen! Opdat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen vragen wij u zich vooraf 

even op te geven via een e-mail aan wijkraad@vlakwater.org. Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

Cultuurprijs 2019 

Op zaterdag 28 december wordt voor de tweede keer de 

uitreikingsavond van de Cultuurprijs georganiseerd. De 

Cultuurprijs is een samenwerking tussen Bibliotheek Venray, 

Odapark, Schouwburg Venray en Cultura Venray om 

cultuurinitiatieven in het zonnetje te zetten. Dit jaar zijn 

hiervoor genomineerd: Het Rockkoor Venray, Ad Welten, Schijt 

aan de Grens en Gerrit Linders & Jan Broeren erebestuursleden 

van jeugdvastelaovesvereniging De Hazekeutel. De 

genomineerden hebben allemaal gemeen dat ze zich het 

afgelopen jaar innovatief hebben ingezet voor de kunst en 

cultuur in de gemeente Venray. Er is zowel een juryprijs als een 

publieksprijs te winnen. Wil je weten wie ervandoor gaat met de jury- en publieksprijs? Bestel nu 

jouw GRATIS kaartje via de site van Schouwburg Venray en kom genieten! Er zijn nog slechts een 

paar plaatsen beschikbaar. 

 

Reactivering vliegbasis de Peel 

Op dinsdagavond 3 december 2019 vond in ‘t Anker, Grootdorp 73 in Merselo een informatieavond 

plaats over de voorgenomen reactivering van Vliegbasis de Peel. De avond was voor iedereen, dus 

ook voor bewoners van onze wijk, vrij toegankelijk. Op onze website kunt u meer informatie over de 

inhoud van deze avond terugvinden. 

 

Wijkagenda 

4e maandag van de maand (m.u.v. vakanties), 20.00 – 21.00: Bestuursvergadering in het Hospice 

29 december 2019, 16.00 – 18.00: Eindejaarsbijeenkomst in het theehuis van het Odapark 

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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