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Venray 
 

INHOUD: 

* Wees er snel bij, er zijn nog enkele moestuintjes vrij 

* Paasactiviteit 

* Poep aan je schoen 

* Samen houden we de wijk schoon 

* Winnaars letterzoektocht 

* Activiteiten via venrayopenup.nl 

* Staat het al op de kalender? 

* Informatie over de wijkraad 
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Nog enkele moestuintjes vrij 
Zin om aan de slag te gaan met zaden, groenteplantjes, bloembollen 

en fruitboompjes? Er zijn nog enkele plekken over voor wie een 

moestuintje wil. Naast de Kruitweg flat op schone, nieuwe grond. 

Meld je aan via secretaris.wr.vwm@gmail.nl en wie weet eet jij straks 

je eigen gekweekte groenten. 

 

Paasactiviteit voor kinderen tot 12 jaar  

 

 

Poep aan je schoen 
We hebben het waarschijnlijk allemaal wel eens gehad dat je vol met 

je schoen in een hondendrol trapt. Los van de overlast en de ergernis 

die hondenpoep in de wijk geeft, is het ook gevaarlijk voor de 

volksgezondheid vooral voor spelende kinderen. Ook als je wandelt 

door het voedselbos, graag óp de paden, zeker met honden. 

Bij deze een oproep aan alle hondenbezitters om de ontlasting van 

hun hond op te ruimen.  

 

mailto:secretaris.wr.vwm@gmail.nl
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Samen houden we de wijk schoon 
Doet u ook mee? Elke 1e zaterdag van de maand wandelen we, 

gewapend met prikstok en vuilniszak, door de wijk om 

rondslingerend afval op te ruimen. Naast een stukje gezelligheid, 

dragen we zo samen bij aan een schonere wijk.  

Wat opviel bij de eerste ronde is dat op sommige plekken 

etensresten, brood e.d. in de buitenlucht neer worden gegooid. Dit 

moeten we echt voorkomen omdat de resten allerlei ongedierte 

aantrekt. Ook lagen er enorm veel sigarettenpeuken op de grond. 

Het duurt maar liefst 10 jaar voordat deze afgebroken zijn. 

De eerstvolgende wandeling is op zaterdag 3 april. We starten de 

wandeling om 11:00 uur vanaf Whistlerstraat 16. Na afloop drinken 

we samen koffie/thee. Het zou natuurlijk geweldig zijn als we de 

wandelingen voortaan zonder prikstok en vuilniszak kunnen doen, 

gewoon omdat het schoon is.  
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Winnaars letterzoektocht 
De juiste oplossing was plantjesruilmarkt. De 4 

inzenders van het juiste woord hebben hun prijs 

inmiddels ontvangen.  

Voor sommige kinderen was een beetje hulp van 

de ouders nodig bij het puzzelen. Maar dat maakt 

het puzzelen natuurlijk ook weer extra leuk. 

 

Staat het al op de kalender? 

De plantenruilmarkt op 17 april van 12:00-16:00 uur. De planten 

worden geruild vanaf de eigen voordeur. Wil je meedoen stop dan 

een briefje in de bus op Whistlerstraat 16 of vul het contactformulier 

op onze website wijkraadwestmiddenvenray.nl    

Activiteiten via venrayopenup.nl 

In deze coronatijd voel je je als jongere soms letterlijk en figuurlijk 

opgesloten. Je wilt dingen ondernemen, contact hebben met 

anderen en lekker je energie kwijt kunnen.   

Kijk op  https://www.venrayopenup.nl/ voor activiteiten waardoor je 

je even niet opgesloten voelt en lekker bezig kunt zijn in de middag.  

Informatie over de wijkraad 
Kijk voor actuele informatie op www.wijkraadwestmiddenvenray.nl 

of volg ons via Facebook. Of installeer de Hoplr app voor nieuwtjes, 

tips en hulp in de buurt. Tips voor onderwerpen in de wijkkrant 

kunnen gemaild worden naar secretaris.wr.vwm@gmail.nl 

Ben je jong, volg je een communicatie gerelateerde opleiding en heb 

je zin om mee te helpen om deze wijkkrant nog leuker te maken?  

Ook dan horen we graag van je. 

Samen houden we onze buurt prettig om in te wonen. 

https://www.venrayopenup.nl/
http://www.wijkraadwestmiddenvenray.nl/
mailto:secretaris.wr.vwm@gmail.nl

