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Belangrijke
contactgegevens 

Centraal
alarmnummer 

112
(bij verdachte
omstandigheden en 
echte nood!)

Brandweer
077-3598777 

Politie
0900-8844 

Meld misdaad 
anoniem
0800-7000

Gemeente Venray
0478-523333
of www.venray.nl 
(ook meldpunt zwerfvuil)

Wijkteam
Centrum/West
www.wijkteamvenray.nl

Straatverlichting 
kapot? Bel met: 
0800-8889999

Juni 2021

Nettie Baartman (voorzitter) 
0478-750615 | 06-22458604 | 
baartman.nettie@kpnmail.nl 
Keizershof 2a, 5801 MP Venray

Thea Voesten-Peeters (secretaris)
0478-510098 | 06-15535952
info@wijkraadvenraycentrum.nl 
Kempweg 14, 5801 VS Venray

Arno Vullings (penningmeester)
0478-584609 | 06-23848427 | a.vullings@hccnet.nl 
Julianasingel  18, 5802 AV Venray

Fred Bok (lid)
0478-586403 | 06-53678030 | fgeravo@hotmail.com
Jerusalem 105, 5801 ML Venray

Riny Creemers (lid)
0478-589526 | info@henseniushuis.nl
Henseniusstraat 11a, 5801 AW 

Voor informatie en vragen: 
•  kijk op onze website www.wijkraadvenraycentrum 
•  ons secretariaat: Kempweg 14, 5801 VS Venray 

tel: 0478-510098, info@wijkraadvenraycentrum.nl

Vergaderingen
Onze openbare vergaderingen vinden doorgaans plaats 
op de derde dinsdag van de maand, om 20.00 uur in 
Het Hol van de Leeuw, Henseniusstraat 11a in Venray. 
Het zou fijn zijn als u even door wilt geven wanneer 
u aanwezig wilt zijn, dit gezien de ruimte, maar ook 
vanwege het feit dat bij geen agenda, de vergaderingen 
ook geen doorgang vinden of bij teveel afmeldingen 
binnen het bestuur, de vergadering verplaatst zou 
kunnen worden.

Colofon
Redactie: Thea Voesten / 
Nettie Baartman
Oplage: 1400, 
huis aan huis verspreid 
in Venray Centrum

Bestuurssamenstelling

Voorwoord van de voorzitter

Aan alle wijkbewoners van het Centrum Venray, 

En toen……… toen was er al weer een 
jaar voorbij.

Een jaar met veel onrustige tijden, 
verdrietige momenten maar ook met 
positieve ontwikkelingen.

Heeft u het nieuwe Gouden Leeuwplein al gezien!!

Zoals het er nu naar uitziet komt 
de wereld weer op gang en kunnen wij 
ook als Wijkraad Centrum voor de 
bewoners proberen leuke activiteiten te 
organiseren.
Bedankt voor de positieve reacties op 
onze enquête van september 2020.
Zodra het kan gaan we beginnen met 
de duofiets zodat mensen die dit willen 
een rondje kunnen gaan fietsen. In onze 
wijk staan 2 duofietsen waar we met z’n 
allen gebruik van kunnen maken. Als het 
programma hiervoor klaar is hoort u dit 
zo snel mogelijk.
Ook onze koffie inloop willen we met 
ingang van de laatste donderdag 
van september weer starten in de 
schouwburg. De berichten hierover 
komen dan in de lokale media.
Voor nu wens ik iedereen een mooie 
zomer, lees meer informatie over onze 
wijk in dit blad en toch voor iedereen: 
blijf gezond!!
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Beste bewoners van het Centrum,
We hopen dat alles goed met jullie gaat. Corona houdt ons al 
meer dan een jaar in de greep. Dingen die vanzelfsprekend 
waren, zijn dat niet meer. Hopelijk is het einde van deze 
crisis in zicht en kunnen we jullie weer in de wijk ontmoeten. 
Tijdens de maandelijkse inloop in de Schouwburg of op de 
weekmarkt. We missen de contacten en leuke gesprekken met de 
centrumbewoners enorm. 

We zijn uiteraard wel bereikbaar voor jullie vragen. Dit kunnen vragen zijn over 
zorg, maar ook over fijn wonen in de wijk. Geen vraag is te gek. Wij bieden altijd 
een luisterend oor.  

Wie zitten in het wijkteam?
Ons team bestaat uit het een wijkverpleegkundige van de Zorggroep, 
opbouwwerker en maatschappelijk werker van Synthese, medewerker leefbaarheid 
van Wonen Limburg, de wijkagent, consulent van MEE en een Boa van de gemeente 
Venray. We werken nauw samen met de Wijkraad Centrum en andere organisaties. 

Hoe kunt u ons bereiken?
Vanwege de coronamaatregelen zijn wij momenteel telefonisch via nummer 
06-23367303 bereikbaar of per mail centrum_centrum_west@wijkteamvenray.nl. 
Op de website www.wijkteamvenray.nl staat vermeld wanneer wij weer aanwezig 
zijn in de wijk. We kijken ernaar uit om jullie weer te ontmoeten. 

Hopelijk snel tot ziens en blijf gezond! 

Groetjes, Wijkteam Centrum  

Kijk ook op www.wijkteamvenray.nl
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Beste Bewoners,

Politie en de Fraudehelpdesk zien 
sinds de corona-crisis een verschuiving 
in de criminaliteit. Zo is het aantal 
slachtoffers van hulpvraagfraude 
(bijvoorbeeld via WhatsApp) fors 
toegenomen en worden babbeltrucs 
gebruikt waarbij oplichters ‘hulp’ 
aanbieden. Slachtofferschap kan 
iedereen overkomen en dus ook elke 
oudere. Ouderen worden als extra 
kwetsbaar beschouwd.

Momenteel loopt er een campagne 
senioren en veiligheid. Tijdens deze 
campagne wordt aandacht besteed aan 
verschillende vormen van criminaliteit 
waar ouderen regelmatig slachtoffer 
van worden. Het doel van de campagne 
is de senioren bewust te maken en 
handelingsperspectief te bieden wat ze 
zelf kunnen doen om slachtofferschap 
te voorkomen.

Schouwburg Venray van 10-12 uur
Koffie inloop Vacatures

Nog steeds zijn we op zoek naar
actieve bestuursleden. Gezien
het feit dat binnen afzienbare
tijd een aanvulling van tenminste
één bestuurslid wenselijk is,
zou het fijn zijn wanneer zich 
iemand zou aanmelden om het 
bestuur te versterken.

Voor informatie en vragen: 
Kijk op onze website 
www.wijkraadvenraycentrum.nl 
Ons secretariaat: 
Kempweg 14, 5801 VS Venray
tel: 0478-510098
info@wijkraadvenraycentrum.nl

Oplichters worden steeds slimmer. Ze 
verzinnen steeds weer nieuwe manieren 
om mensen op te lichten. Ook corona 
levert nieuwe methodes op: zo doen 

criminelen zich voor als verpleger en 
willen ze u zogenaamd komen prikken. 
Of een bankmedewerker komt wel bij 
u langs, omdat u niet naar de bank kunt 
komen. Helaas zien wij dat ouderen vaak 
het doelwit zijn van deze oplichters.

Er is een brochure opgesteld waarin 
inzicht gegeven wordt in de verschillende 
methodes. Tevens staan er tips in om 
dergelijke oplichting te voorkomen. 
Want: “laten we het ze niet te makkelijk 
maken”. 

Marcel Deenen
Wijkagent Venray Centrum
 
Politie l Eenheid Limburg l 
District Noord en Midden Limburg
RBT Venray-Gennep l Team Venray
Bezoekadres: Leunseweg 4 Venray
Postadres: Postbus 1230, 6201 BE 
Maastricht
Telefoon: 0900-8844.
 
@politieVenrayGennep
@politieVenray
@wijkagent_venray_centrum
 

Meer informatie? 
Kijk op politie.nl

De brochure is te downloaden middels deze link:
https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/documenten/brochures/
2021/04/01/poster-senioren-en-veiligheid
 
Mensen die niet de mogelijkheid hebben om deze te downloaden kunnen via mail 
contact met mij opnemen zodat ik een uitgeprinte versie kan doen toekomen. 
Meer informatie is ook de vinden op de website: 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl of www.politie.nl

Maak het ze niet te makkelijk.nl

Veilig in je buurt 
Wil je ook bijdragen aan de 
veiligheid in je buurt? Dit kan 
eenvoudig door lid te worden van 
je lokale WABP groep. Kijk voor 
alle informatie op www.wabp.nl

Met ingang van 30 september 2021 hebben we onze 
maandelijkse koffie inloop van 10.00 u tot 12.00 uur in de 
foyer (boven) van de schouwburg op het Schouwburgplein.
Op dit moment is nog niet bekend welke spreker we 
uitnodigen maar zoals u dat van ons gewend bent komt dat 
zeker goed. 

       Tot dan!!

Uit de enquête van vorig jaar is gebleken dat er mensen zijn die het gezellig 
vinden om ook koffie te willen drinken maar dan ‘s avonds omdat ze overdag 
moeten werken. Begrijpelijk natuurlijk. Uiteraard willen we hier gehoor
aan geven en vragen de mensen die dit willen een mail te sturen naar 
info@wijkraadvenraycentrum.nl zodat we kunnen bekijken hoe groot deze 
groep gaat worden. Dit in verband met het reserveren van een locatie. 
Ook willen we dan weten op welke avond, dan proberen we daar rekening mee 
te houden. We zullen het zeker niet iedereen naar de zin kunnen maken maar 
proberen kan altijd nietwaar. U mag ook een briefje in de brievenbus doen bij 
de bestuursleden, geen probleem.

Zoals iedereen weet is Restaurant Uniek 1932 op de Bleek inmiddels gesloten.
Hier werd iedere maand voor ouderen een maaltijd bereid. We willen bekijken 
of er nog behoefte aan is en of wij als wijkraad hier iets in kunnen organiseren.

Laat het ons weten!! 


