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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.  

 

Op de koffie in het Theehuis 

Wijkraad Vlakwater organiseert elke eerste zondagochtend van het kwartaal een gezellig treffen in 

het Theehuis van het Odapark. De eerstvolgende keer is zondag 6 oktober a.s. van 11.00 uur tot ca 

13.00 uur. U bent allen van harte welkom voor een kop koffie of iets anders. Aanmelden via 

wijkraad@vlakwater.org is fijn i.v.m. de organisatie, maar ook zonder aanmelding bent u hartelijk 

welkom! Deze keer hebben we speciaal aandacht voor: Stichting Hard voor Hart Venray – AED 

 

 

 

Over de stichting en de werkwijze van het AED systeem is nog te weinig bekend. Er hangen 45 AED’s 

in de gemeente Venray (waarvan 23 in Venray), maar te weinig mensen weten waar die hangen en 

hoe je er mee om moet gaan. 

Iedereen in Venray zou dat eigenlijk moeten weten, het kan van levensbelang zijn. Op zondagmorgen 

6 oktober krijgen we daar meer info over. We hebben de heer Geert Nelissen (voorzitter van de 

stichting) bereid gevonden om hierover voor ons een lezing te houden. 

We krijgen dan uitleg over het ontstaan van de stichting, de werkwijze en alle informatie die daarbij 

hoort. Er is dan ook voldoende tijd voor het stellen van vragen, zodat alles voor eenieder duidelijk 

wordt. Het dan verder uitdragen van de opgedane kennis zal welkom zijn. 

Mogen we op een goede opkomst rekenen? Het is een zeer belangrijk onderwerp. 

http://www.vlakwater.org/
mailto:wijkraad@vlakwater.org
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Wijkbarbecue 31 augustus 2019 

 

Er zijn veel vergaderingen aan voorafgegaan, maar eindelijk was het dan zover. Op zaterdag 31 

augustus 2019 was het speelveldje aan de Molenklefweg door de barbecuecommissie omgetoverd 

tot een mooie ontmoetingsplaats voor jong en oud uit onze wijk. En ook nu hadden de thuisblijvers 

ongelijk. Voor de kinderen waren er springkussens, spelletjes en natuurlijk water. Het was immers 

erg warm. 

Voor de ouderen geen spelletjes of watergevecht, maar hangtafels of een bankje om een drankje te 

drinken en gezellig te kletsen. Na de huishoudelijke mededelingen van de voorzitter van de bbq 

commissie en een kort woordje van de voorzitter van de wijkraad konden de borden worden gevuld 

met salades, vlees en stokbrood. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand met honger is weggegaan. 

Het was allemaal prima verzorgd. 

Helaas gingen zo rond de klok van 20.00 uur de sluizen open en viel in korte tijd veel regen. Het was 

goed om te zien dat er veel wijkbewoners in een tent passen. Het had wel wat, zo samen schuilen 

voor de regen. Nadat de regen was opgehouden bleef het nog lang gezellig op het speelveldje. 

De organisatie van de bbq verdient een groot compliment!  

De wijkbarbecue was heel geslaagd en is zeer zeker voor herhaling vatbaar. 

Loes Straatman 

 

http://www.vlakwater.org/
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Kwisspel 

 

Ook dit jaar gaat Kwisspel weer voor een uitermate gezellige kwisavond voor alle inwoners van de 

gemeente Venray. Voor de 5e keer op rij (Lustrum!!!!) wordt, op 26 oktober 2019, dit leuke, 

onderhoudende evenement georganiseerd.  

Op die avond wordt aan elk deelnemend team het opdrachtenboek uitgereikt. De teams gaan 

vervolgens thuis of in hun clubhuis, repetitieruimte of fuifkelder aan de slag met de kwisvragen, 

puzzels en doe opdrachten. 

KWISSPEL is bij uitstek geschikt voor vriendenteams, de dorpsraad of welk team van welke pluimage 

dan ook. Deelnamevoorwaarden: de inschrijving en de uitvoering moet plaats vinden op een adres 

binnen de gemeente Venray. Om de kwis goed uit te kunnen voeren is het raadzaam om een team 

van 10 tot 15 personen op te trommelen. Zorg ook voor variatie in je team: jong en oud, slim en 

creatief, technisch en sportief. 

Op 9 november volgt de feestavond met daarin alle oplossingen en de bekendmaking van de 

prijswinnaars. Wil je meedoen met een wijkteam? Meld je z.s.m. aan via wijkraad@vlakwater.org! 

 

Zienswijze gemeente op reactivering vliegbasis de Peel 

 

Het college van B&W, daarin gesteund door de gemeenteraad, is geen voorstander van een 

hernieuwde ingebruikname van de militaire luchthaven De Peel. Het bestuur van de gemeente vreest 

voor geluidsoverlast en vermindering van de luchtkwaliteit, het negatief effect daarvan op de 

leefbaarheid in de gemeente Venray en het welzijn van de bevolking. Burgemeester en wethouders 

hebben dit in een zienswijze aan het Ministerie van Defensie laten weten. 

Ook de negatieve effecten op de economie, de bedrijvigheid en het toekomstperspectief van met 

name agrarische en toeristisch recreatieve ondernemingen zijn volgens het gemeentebestuur 

onaanvaardbaar. Net als de waardevermindering van woonhuizen en bedrijfsvastgoed. De gemeente 

Venray is daarom geen voorstander van het voornemen tot een reactivering van de militaire 

vliegbasis. 

Ook de Wijkraad Vlakwater heeft om genoemde redenen een zienswijze ingediend bij het Ministerie 

van Defensie. 

http://www.vlakwater.org/
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Wij Ontwikkel Dag 2019 

 

Op vrijdagmiddag 27 september zult u een groep van ongeveer twintig medewerkers van de 

gemeente door de wijk zien wandelen. Afgevaardigden van de wijkraad zullen deze mensen alles 

over onze mooie wijk vertellen. 

In het programmaboek WOD 2019 staat het programma van Vlakwater als volgt aangegeven: “Een 

mooie wandeling door de wijk vertelt jou alles over verleden, heden en toekomst! Hoe kunstzinnig 

ben jij?” 

De wandeling wordt in het theehuis van het Odapark afgesloten. 

 

GlaswebVenray 

  

Heeft u vragen en wilt u graag dat GlaswebVenray bij u op de thee komt? Dat kan! Wanneer u 

minimaal zes personen die geïnteresseerd zijn in glasvezel bij elkaar brengt, dan komen zij graag 

bij u op de thee! Voor meer informatie en/of het plannen van een afspraak kunt u geheel 

vrijblijvend een mail sturen naar: info@glaswebvenray.nu o.v.v. 'op de thee'. 

http://www.vlakwater.org/
mailto:info@glaswebvenray.nu
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Wijkagenda 

 

 

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 

 

 

Fietspad Aan de Dril – Vlakwater – Kempweg 

 

Binnenkort zal het gerenoveerde fietspad tussen Aan de Dril en Kempweg gereed zijn. Een mooie, 

snelle fietsverbinding tussen de wijken Vlakwater en Veltum. 

 

 

 

 

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/
mailto:nieuwsbrief@vlakwater.org

