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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.  

 

 

Activiteiten voor kinderen: 20 april  

 

Graag gaan wij vier keer per jaar een activiteit voor de peuters en basisschool kinderen uit de wijk 

organiseren. Op 20 april zal de eerste activiteit plaatsvinden in het thema van Pasen. Wij willen graag 

alle kinderen uit de wijk bereiken. Heb je interesse en wil je graag op de hoogte gehouden worden 

over deze activiteiten, stuur dan een mail naar vlakwaterkinderen@gmail.com.  

De eerste activiteit die we organiseren is al op 20 april a.s. voor alle kinderen uit de wijk Vlakwater 

van 2 t/m 12 jaar. Van 14.30 uur tot 16.30 uur zal de paashaas eieren verstoppen en zorgen voor een 

knutselactiviteit. Meld je voor 31 maart aan door een e-mail te sturen aan 

vlakwaterkinderen@gmail.com met vermelding van aantal en leeftijd van de kinderen. 

Ouders en overige wijkbewoners zijn ook welkom ‘Op de koffie in het Theehuis’. 

 

Wij kijken er naar uit zoveel mogelijk kinderen te mogen ontvangen tijdens de activiteiten.  

Met vriendelijke groet,  

Mieke Boom, Leony Geurts, Marlene Philipsen, Jorien Janssen, Simone van Stokkem 
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Bewonersavond 

 

Op maandag 15 april a.s. organiseren wij onze jaarlijkse bewonersavond. In verband met de 

organisatie stellen wij het zeer op prijs als u ons vóór woensdag 10 april laat weten of u aanwezig zult 

zijn. 

Programma: 

19.15 uur Ontvangst met koffie/thee en cake  

19.30 uur Opening en welkom door H. Visscher, voorzitter Wijkraad 

Verslagen van Wijkraad (vorige bewonersbijeenkomst, secretarieel en financieel 2018) 

20.00 uur Presentatie Koos Swinkels over projecten Stichting Loobeek 

21.00 uur Gezellig samenzijn onder het genot van een drankje 

22.00 uur Einde bewonersavond 

 

Vacature bestuur 

Omdat onze voorzitter, Hans Visscher, bestuurslid van het eerste uur, per 15 april zijn functie 

neerlegt hebben wij een vacature in het bestuur. Belangstelling? Informeer gerust bij ons! 

 

Goede Doelen Venray: de 4e ronde komt er aan! 

 

Goede Doelen Venray organiseert de jaarlijkse gezamenlijke collecte in Venray. De vorige collecte in 

2018 was weer een succes. Zo’n 300 collectanten gingen op pad om voor zestien landelijke goede 

doelen geld in te zamelen. In totaal is ruim € 77.000 opgehaald.  

Voor veel mensen is het inmiddels een vertrouwd verschijnsel: de envelop in de bus en in de week 

erna bezoek van de collectant. 

De nieuwe ronde van de gezamenlijke collecte wordt gehouden van dinsdag 23 april tot en met 

maandag 29 april 2019. De voorbereidingen zijn al weer in volle gang. 

http://www.vlakwater.org/
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Alle inwoners ontvangen in de week vóór 23 april een brief, waarin aangegeven kan worden welke 

goede doelen men wil steunen en voor welk bedrag. Er kan daarbij gekozen worden voor een 

machtiging of voor de schenking van een contant bedrag in de bijgevoegde retourenvelop. De 

envelop wordt een week later weer opgehaald. De goede doelen die deelnemen in Venray: 

Nederlandse Hartstichting, Longfonds, Nederlandse Rode Kruis, KWF Kankerbestrijding, 

Hersenstichting, Nederlands Brandwondenstichting, Nierstichting, Alzheimer Nederland, 

Epilepsiefonds, Reuma Nederland, Amnesty International, Prinses Beatrix Spierfonds, Nationaal fonds 

kinderhulp, Maag Lever Darm stichting, MS fonds en het fonds Verstandelijk Gehandicapten. 

Hoe herkent u de collectant van Goede Doelen Venray? 

U herkent de collectant aan de emmer, die voorzien is van het logo van Goede Doelen Venray. De 

collectant kan zich legitimeren met een ID-kaartje van Goede Doelen Venray. 

Loopt u de collectant mis?  

Dan kunt u de envelop tijdens en kort na de collecteweek afgeven bij de Rabobank, Schouwburgplein 

13. 

De gegevens van de collecte, organisatie en opbrengst zijn openbaar. Men kan alle gegevens inzien 

op de website: www.goededoelenvenray.nl. Ook op Facebook is Goede Doelen Venray actief. 

 

 

Rattenbestrijding 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Verstegen (gemeente Venray) heeft wat tips om de omgeving zo onaantrekkelijk mogelijk te 

maken voor ratten:  

Voerplanken voor vogels 's avonds leegmaken 

Geen etensresten op de composthoop deponeren 

De composthoop regelmatig omwerken 

Voer voor kippen en konijnen in een goed afsluitbare ton bewaren 

Vissen in vijvers niet overvloedig voeren, ratten komen ook op visvoer af 

Controleer rondom de vijvers op rattenholen 

Controleer regelmatig of er bij regenwaterafvoer of rioolputten geen rattenholen zijn 

http://www.vlakwater.org/
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Zorg dat de ventilatieopeningen van de woning zijn voorzien van roosters, ratten zoeken naar 

openingen om in de spouwmuur te komen 

Als er ratten worden gesignaleerd kan dat bij de gemeente digitaal of telefonisch worden gemeld. 

Digitaal: op de gemeentepagina (www.venray.nl) onder het kopje ‘Melding, klacht, bezwaar en 

zienswijze’ doorklikken naar ‘Melding’ en vervolgens klikken op ‘Dieren en ongedierte’. 

Telefonisch: 0478 52 33 33 

 

Lief en leed 

De werkgroep ‘lief en leed’ besteed door middel van een kaartje of een kleine attentie aandacht aan 

nieuwe bewoners, geboortes e.d. De werkgroep is daarvoor uiteraard van uw medewerking 

afhankelijk! Geef daarom dergelijke aandachtspunten door aan ons (wijkraad@vlakwater.org). Dank 

voor uw medewerking! 

 

GlaswebVenray 

Het peilmoment voor een 'go' of een 'no go' van 

wijkcentrale Beekweg (waartoe ook wijk Vlakwater 

behoort) is 30 april 2019! Meld u tijdig aan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatiebijeenkomsten: 

woensdag, 20. maart 
20:00 Informatiebijeenkomst, Venray Museum, Mgr. Goumansplein 1 
 
dinsdag, 26. maart 
18:15 Inloopbijeenkomst, Wijkgebouw d'n Hoender, St. Ursulastraat 2 
  
donderdag, 28. maart 
10:00 Inloopbijeenkomst, Venray Museum, Mgr. Goumansplein 1 
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vrijdag, 5. april 
10:00 Inloopbijeenkomst, Wijkgebouw d'n Hoender, St. Ursulastraat 2 
  
vrijdag, 12. april 
10:00 Inloopbijeenkomst, Venray Museum, Mgr. Goumansplein 1 
  
woensdag, 17. april 
18:30 Inloopbijeenkomst, Venray Museum, Mgr. Goumansplein 1 
  
donderdag, 25. april 
10:00 Inloopbijeenkomst, Venray Museum, Mgr. Goumansplein 1  
18:30 Inloopbijeenkomst, Wijkgebouw d'n Hoender, St. Ursulastraat 2 
  
dinsdag, 30. april 
18:30 Inloopbijeenkomst, Venray Museum, Mgr. Goumansplein 1  
 

 

Wijkagenda 

15 April 2019, 19.30 – 22.00 uur:  

Bewonersavond/vergadering in het Theehuis 

Voordracht Koos Swinkels over Loobeek-projecten 

 

20 April 2019, 14.30 – 16.30 uur: 

Paaseieren zoeken 

Op de koffie in het Theehuis 

 

7 Juli 2019, 11.00 – 13.00 uur:  

Op de koffie in het Theehuis 

 

6 Oktober 2019, 11.00 – 13.00 uur:  

Op de koffie in het Theehuis 

 

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

        Bestuursvergadering in het Hospice 

 

 

 

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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