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 Wijk -- West-Midden -- Venray 

 

 

* Uitreiking kern met Pit 

* Jeugdactiviteit in Den Hoender 

* De Zorggroep zoekt verbinding met onze wijk 

* Hondenpoep niet in het voedselbos  

* Join Us 

*  Taalhuis 

*  Zwerfvuil prikken elke eerste zaterdag van de maand 

* Uitbreiding bloemrijke grasvelden 

* Informatie over de wijkraad 

* Wijkteam 
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Uitreiking Kern met Pit 

Het Voedselbosproject in de wijk Venray West-Midden heeft 

zaterdag 22 januari een cheque ter waarde van € 1.000,- ontvangen. 

In het bijzijn van loco burgemeester Cor Vervoort en projectleider 

Annie Timmermans van de gemeente Venray werd de feestelijke prijs 

overhandigd door Peter van Melik van Kern met Pit.  

 

 

Kern met Pit is een initiatief van de KNHM foundation die 

burgeriniatieven adviseert, begeleidt en financieel ondersteunt. 

KNHM zelf krijgt hulp van het gerenommeerde architectenbureau 

Arcadis bij het realiseren van projecten. Voor het voedselbosproject 

betekende dit hulp in de vorm van een schetsontwerp voor de 

inrichting, advies van landschapsarchitecten en diverse workshops. 

De voedselboswerkgroep is heel blij met alle hulp en zal er zeker de 

komende jaren letterlijk de vruchten van plukken. 
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Kindercarnaval in Den Hoender 

Op 25 februari is alle basisschooljeugd welkom bij het kindercarnaval 

van 15.00 – 18.00 uur. Aanmelden kan via wijkplatformnoordwest.nl 

Regelmatig organiseert wijkplatform Noord-West jeugdactiviteiten in 

wijkcentrum Den Hoender. Kinderen uit onze wijk zijn hier ook van 

harte welkom. Kijk voor informatie over de activiteiten op 

wijkplatformnoordwest.nl  

 

Het is telkens weer een gezellige boel in Den Hoender. 

 

De Zorggroep zoekt verbinding met onze wijk 

Iedereen moet kunnen meedoen en hoort erbij. Om deze slogan 

waar te maken zoeken de Zorggroep en de bewoners van Rooyhof 

graag de verbinding met de wijk op. Binnen het management wordt 

er al gebrainstormd over allerlei ideeën.  
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Vragen zoals ‘Zouden wijkbewoners behoefte hebben aan een 

eetpunt/ontmoetingscentrum?’ en ‘Welke activiteiten spreken de 

wijkbewoners aan?’ komen hier regelmatig voorbij. 

Om de verbinding op te zoeken en succesvol te laten verlopen, 

moeten de ideeën aansluiten bij de behoefte van de wijkbewoners. 

Om antwoorden op deze vragen te krijgen, inventariseert de 

Zorggroep via deze weg de behoeften. Heeft u bijvoorbeeld behoefte 

aan een buurthuis waar jong en oud elkaar kan ontmoeten? Of een 

ontmoetingsplek in de wijk waar gezamenlijk maaltijden genuttigd 

kunnen worden? Heeft u behoefte aan lotgenotencontact of lijkt het 

u leuk om met wijkbewoners activiteiten te ondernemen? Heeft u 

andere ideeën of bent u enthousiast hierover geworden, dan neemt 

de Zorggroep dat graag mee in hun brainstormsessies. Geef ideeën, 

opmerkingen of wensen door via  secretaris.wr.vwm@gmail.com 

 

Overlast hondenpoep in voedselbos 

Hondenpoep blijft een bron van ergernis. Dat is ook niet zo 

verwonderlijk want wie wil nou in een hondendrol trappen. Met hulp 

van enthousiaste vrijwilligers is tussen de flats Kruitweg en 

Gerbrandystraat een grote start gemaakt met de aanplant van 1.000 

planten, kruiden, struiken en bomen. Het grootste deel hiervan levert 

in de toekomst heerlijke vruchten en kruiden. Alle wijkbewoners 

kunnen straks gratis genieten van een verse appel, peer, vijg of een 

lekkere aardbei.  

Met name de aardbeien zijn langs de voetpaden geplant. Een plek 

waar momenteel helaas veel honden poepen en plassen, zowel 

overdag als ’s avonds. We snappen natuurlijk dat de prettige locatie 

uitnodigt om er doorheen te lopen. Maar doe dat liever niet met 

honden. Gebruik de weg vóór de flats om vanuit de wijk naar de 

Westsingel en verder te wandelen.  

 

mailto:secretaris.wr.vwm@gmail.com
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Join Us 

Preventie werk Vincent van Gogh, gezinscoachteam Venray en 

Synthese hebben het project Join Us opgezet. Bedoeld voor jongeren 

tussen 12 en 25 jaar die zich eenzaam voelen. Om ernstige gevolgen 

te voorkomen is het belangrijk dat hier aandacht voor is. Heeft u het 

vermoeden dat een jongere zich alleen voelt? Wijs ze op Join Us waar 

jongeren samenkomen en leren om zelfstandig vriendschappen op te 

bouwen en te onderhouden. Deelname is gratis. Kijk voor uitgebreide 

informatie en aanmelden op www.join-us.nu 

 

Het Taalhuis helpt  

In Venray is 15% van de inwoners laaggeletterd. Dus ook in onze wijk 

zijn er bewoners die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of 

omgaan met een computer. Dat kan af en toe best lastig zijn als je 

een formulier moet invullen, af moet rekenen in de winkel of wilt 

voorlezen aan je kleinkind.  

Het is niet voor iedereen even 

gemakkelijk om hardop te 

zeggen dat je moeite hebt met 

lezen of schrijven. Sommigen 

proberen het voor de omgeving 

verborgen te houden omdat ze 

zich hiervoor schamen.  

Maar zeker nu, waar je steeds 

meer zaken zelf moet regelen, 

vaak met de computer, is het 

belangrijk dat iedereen mee kan 

doen. Ken je in je omgeving 

iemand die hulp kan gebruiken.  

Wijs ze op het Taalhuis in de 

bibliotheek Venray.  

http://www.join-us.nu/
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Samen met de taalconsulent wordt er gekeken welke hulp het beste 

past. Met een cursus bijvoorbeeld om beter Nederlands te leren 

lezen en schrijven of een cursus over leren omgaan met de computer. 

Bel taalconsulent Wendy (rechts op de foto) op tel. nummer 06 21 38 

96 08 voor het maken van een afspraak voor een gesprek. Of mail 

naar taalhuis@biblionu.nl 

 

Zwerfvuil prikken elke 1e zaterdag van de maand 

 

 

Elke 1e zaterdag van de maand wordt onze wijk door vrijwilligers 

schoongemaakt. We starten om 11:00 uur bij de garage van Fieke, 

Wistlerstraat 16. Wij zorgen voor de benodigde spullen. Meestal zijn 

we binnen een uur klaar en drinken dan een kopje koffie, thee of 

ranja en kletsen nog wat na. We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken, 

ook hier geldt: vele handen maken licht werk!  

 

mailto:taalhuis@biblionu.nl
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Uitbreiding bloemrijke grasvelden 

Binnen de bebouwde kom van Venray zijn meerdere locaties 
recreatief gras (2-wekelijks gemaaide grasvelden = gazons) 
omgevormd naar bloemrijke graslanden en bloemenweiden.  

Ook is het maaibeheer op verschillende locaties aangepast door 
minder vaak te maaien. Vaak nog maar één of twee keer en dan 
maaien en ruimen van de vegetatie. Door het ruimen wordt de grond 
schraler (minder rijk aan voedingsstoffen) waardoor de grasgroei 
minder wordt en de bloeiende planten meer ruimte krijgen. De ene 
locatie is wat meer geslaagd dan de andere maar voor het overgrote 
deel zijn de omvormingen succesvol geweest.  

Succesvol op de eerste plaats door een kleurenrijke aanwinst en aan 
de andere, zeker zo belangrijke kant, een verhoging van de 
biodiversiteit (meer inheemse planten en hierdoor dieren) binnen de 
bebouwde kom. Daar waar het wat minder is gelukt, wordt er dit jaar 
opnieuw ingezaaid. 

In 2022 wil de gemeente een vervolg geven aan de uitbreiding van 
deze omvormingen naar meer bloemrijke graslanden en 
bloemweiden binnen de bebouwde kom. In onze wijk gaat het om de 
grotere grasvelden tussen de Westsingel en de Doormanstraat die 
locatie die mogelijk in aanmerking komen voor omvorming van 
intensief gemaaid gazon naar meer bloem- en kruidenrijk grasveld 
voor dit jaar of de komende jaren.  

 

Wijkraad informatie 

Kijk voor actuele informatie op www.wijkraadwestmiddenvenray.nl 

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

hulp in de buurt.  

Tips, vragen, ideeën? Mail ze naar secretaris.wr.vwm@gmail.com 

Of stop een briefje in de brievenbus op Nieuwlandstraat 20.  

Heb je zin en tijd om ons mee te helpen met de website, Facebook of 

teksten voor de wijkkrant? We kunnen alle hulp goed gebruiken.  

http://www.wijkraadwestmiddenvenray.nl/
mailto:secretaris.wr.vwm@gmail.com
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Wijkteam Venray 

Wie zijn wij en wat doen we? 

 

Wij zijn een wijkteam van professionals uit verschillende organisaties 

dat zich gezamenlijk inzet voor de leefbaarheid, veiligheid en 

zorg/welzijn van u en uw wijk.  

 

U kunt hierbij denken aan vragen over gezondheid, opvoeden, 

vervoer of financiën. Maar ook voor vragen over ontmoeten en fijn 

wonen in de buurt kunt u bij ons terecht. 

Welke organisaties maken deel uit van het wijkteam Centrum 

Centrum-West? 

Gemeente, Synthese, 

Wonen Limburg, MEE De 

Meent Groep, Politie 

Noord-Limburg en De 

Zorggroep.  

 

Wijkspreekuur 

De inloop is voortaan eens per 4 weken. De data voor 2022 worden 

nog bekend gemaakt. Locatie is het wijkcentrum Den Hoender (St. 

Ursulastraat 2) van 11.30 – 12.30 uur. Mogen wij u daar begroeten?  

Mocht dit niet lukken qua tijdstip kijken we graag met u naar een 

passend alternatief.  

Bel (0478) 523 333 of mail naar 

centrum_centrum_west@wijkteamvenray.nl.  

Zie voor meer informatie www.wijkteamvenray.nl voor de agenda. 

Tot ziens in de wijk! 

mailto:centrum_centrum_west@wijkteamvenray.nl
http://www.wijkteamvenray.nl/

