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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! 

 

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! 

 

 

Werkgroep Lief en Leed 

 

Onderstaande personen vormen de werkgroep Lief en Leed.  

De werkgroep wil voor de bewoners van Vlakwater van betekenis zijn in bijzondere situaties van 

geluk en verdriet. Voor nieuwkomers in de wijk betekent dit, dat zij persoonlijk zullen worden 

verwelkomd en zo zal ook de geboorte van een kind de aandacht krijgen die het verdient. In geval 

van verdrietige omstandigheden toont de werkgroep eveneens haar betrokkenheid, namens de 

wijkraad. 

http://www.vlakwater.org/
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Maar… de werkgroep kan het niet alleen! Mocht u, wijkbewoner, kennis hebben van een gebeuren 

dat de aandacht van de wijkraad verdient of verlangt, dan vragen wij u dit door te geven aan één van 

onderstaande personen: 

Inge Adriaansens, Werckenslaan 6,  secretaris@vlakwater.org 

Helma van Elst, Molenklefweg 9, helma@vlakwater.org  

Harriët van Schaik, Hoenderstraat 101, harrietvanschaik@gmail.com  

Anneke Seibert, van Roosmalenstr. 14, gaseibert@falu.nl 

Corrie Visscher, Alaertslaan 9, cm.vismi@ziggo.nl 

Han van Weers, Aan de Dril 11, hanvanweers@home.nl 

 

 

Reactivering vliegbasis de Peel 

Op dinsdagavond 3 december 2019 vindt in ‘t Anker, Grootdorp 

73 in Merselo een informatieavond plaats over de voorgenomen 

reactivering van Vliegbasis de Peel. De avond is voor iedereen, 

dus ook voor bewoners van onze wijk, vrij toegankelijk.  

 

 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

20.00 – 20.15 uur: introductie, toelichting achtergrond ‘Stop Vliegbasis de Peel’ en doel van de avond 

20.15 – 20.45 uur: toelichting op geluidshinder en gezondheidsaspecten bij reactivering van vliegveld 

20.45 – 21.15 uur: toelichting van de kosten – baten analyse bij reactivering van Vliegbasis de Peel 

21.15 – 21.45 uur: toelichting door advocaten van Achmea rechtsbijstandverz. en Sumrin Advocaten 

 

 

Bezoek ambtenaren gemeente Venray 

De gemeente Venray organiseert elk jaar een “ontwikkel” 

dag voor haar ambtenaren. Dit jaar heeft onze wijk een 

deel van het programma voor zijn rekening genomen.  

Op vrijdagmiddag 27 september 2019 heeft een delegatie 

van de wijkraad twintig ambtenaren van de gemeente 

Venray door onze wijk rondgeleid. Vertrekpunt was het 

speelveldje aan de Molenklefweg. 

De pogingen van de steden in de randstad om docenten aan te trekken met huisvesting zijn al veel 

eerder én met succes in Venray toegepast. De zusters Ursulinen hebben daarvoor rond 1970 grond 

http://www.vlakwater.org/
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ter beschikking gesteld in de Molenklef. Daaraan werden wel een aantal voorwaarden verbonden. De 

te bouwen huizen waren alleen bestemd voor docenten en eventueel ambtenaren. Het speelveldje 

aan de Molenklefweg moest behouden blijven voor de jeugd. Plannen van de gemeente om op dat 

speelveldje woningen te bouwen zijn door die afspraken met de zusters Ursulinen niet gerealiseerd. 

Vervolgens zijn we bijgepraat over het muurkapelletje aan de Hiept. Het 

is bijzonder dat een muurkapel is ingebouwd in een bakhuisje. 

Bakhuisjes waren vroeger bij bijna alle boerderijen te vinden. Het beeld 

in de kapel is St. Antonius Abt. St. Antonius Abt is de patroon van de 

boeren en het vee. St. Antonius Abt wordt ook wel aangeduid als Sint 

Tunnis mit ’t vèrreke!  

De wandeling werd voortgezet naar het Venrays Oorlogskerkhof aan de Hoenderstraat. Dit kerkhof is 

onthuld op 30 december 1946. Op dit ereveld liggen 692 soldaten begraven die in de periode 

oktober 1944 tot maart 1945 sneuvelden. De meeste van deze mensen zijn omgekomen in de 

omgeving van Venray tijdens de Slag om Overloon.  

Vervolgens werd even stilgestaan bij de actualiteit. De splitsing van de Hoenderstraat en de 

Merseloseweg. De drempel die daar lag is verwijderd. Dat betekent helaas dat nog meer auto-

mobilisten zich op de Merseloseweg niet aan de maximum snelheid houden en nog een extra dotje 

gas geven. We gaan in gesprek met de gemeente Venray om een oplossing voor dit probleem te 

vinden. 

In de Van Roosmalenstraat is kort de zogenaamde Ruimte voor ruimteregeling van zowel de 

provincie Limburg als de gemeente Venray besproken. In het kader van die regeling zijn stallen 

gesloopt en huizen, aan de rand van de gemeente, gebouwd.  

Daarna hebben we over het nieuwe fietspad door het bos (Aan de Dril – Kempweg) gewandeld. Dit 

fietspad is mede door de vasthoudendheid van René Lenards gerealiseerd. 

We zijn geëindigd bij het Odapark. Vroeger was dit park (ook) 

van de zusters Ursulinen, die hier een meisjesinternaat 

beheerden. Het theehuis is toen gebouwd voor de meisjes om 

het 4-uurtje, een boterham met jam en tevredenheid, te eten. In 

het Odapark hebben we tekst en uitleg kregen bij een aantal 

kunstwerken.  

Het bezoek werd afgesloten in het Theehuis.  Niet met een boterham, maar een lekker stukje vlaai. 

Om vier uur hebben we onze bezoekers uitgezwaaid.  

Wij kijken terug op een zonnige, leerzame en gezellige middag. 

Helma van Elst, Pieter Weerts, Inge Adriaansens, René Lenards en Loes Straatman 

 

 

Lampionnentocht 2019 

Wij kijken terug op een geslaagde eerste Sint-Maarten in de wijk. 9 November hebben de kinderen 

uit de wijk, jong en oud, zich met hun ouders verzameld op het speelveldje gelegen aan de Hagelweg.  

 

http://www.vlakwater.org/
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Een van de kinderen schrijft wat hij ervan vond: 

Het was donker en spannend 

We liepen met lichtjes 

door het bos een halfuur lekker lang 

naar het kampvuur met marshmallows 

oo! Dat was heet gelukkig dat niemand zich verbrandde 

het was een leuke avond 

groetjes mart franssen 

 

Wij hebben genoten.  

Komen jullie volgend jaar weer?   

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bosvriendelijke opknapbeurt voor Vlakwater 

Vorig jaar is begonnen met onderhoudswerkzaamheden in het 

bos op Vlakwater. Deze worden op een andere manier dan 

gewoonlijk uitgevoerd: hier geen grote machines in het bos. De 

brandweer zet, daarbij geholpen door vrijwilligers, mensen in 

voor een bosvriendelijke opknapbeurt.  

Op een aantal plekken in Vlakwater komt te weinig licht doordat 

de bomen er hard gegroeid zijn. Het gevolg daarvan is dat ze 

elkaar proberen te verdringen. De verliezers verzwakken en 

zullen op de duur zware takken afstoten of omwaaien. Ook op de 

grond verdwijnen planten en daarmee ook dieren. Bovendien 

wordt zo’n bos gevaarlijk voor wandelaars. 

 

Brandweer in het bos 

Bosbeheer wil de zon weer een kans geven door enkele bomen weg te halen. Er wordt zorgvuldig 

bekeken welke dat zullen zijn. Op de stammen wordt een merkteken gezet. Daarna is het de beurt 

aan de brandweer. Brandweermensen moeten vier keer per jaar oefenen met de kettingzaag.  

http://www.vlakwater.org/
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Onder leiding van hun instructeurs oefenen ze onder meer op 

Vlakwater door daar de gemerkte bomen te vellen. Dit gebeurt 

dit jaar op twee zaterdagen, eenmaal eind november en 

eenmaal begin december. 

 

Waardevol werk 

Na beide oefendagen halen vrijwilligers de omgezaagde 

stammen uit het bos en verwerken de takken. Die worden 

‘teruggegeven’ aan het bos om er te verteren tot nieuwe 

bosgrond. De stammen worden deels op verschillende manieren 

hergebruikt in het bosgebied rondom de Perdstal.  

 

 

Boeiend bos 

Deze manier van werken heeft veel voordelen. Er hoeven geen zware machines het bos in. En er 

wordt op maat gewerkt: op de kleine, open gehakte plekken kan tussen de hoge bomen weer licht op 

de bodem vallen. Snel zullen daar nieuwe planten kiemen, die vlinders, salamanders, kevers, allerlei 

soorten vogels aantrekken. Die gevarieerdheid is niet alleen goed voor een gezond bos, maar ook 

aantrekkelijk voor bezoekers. De gemeente nodigt u van harte uit hiervan te komen genieten! 

 

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. 

http://www.vlakwater.org/
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