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De actieve werkgroepen
Burenhulp →

Steekt in de Oranjebuurt de ‘ouderwetse Naoberhulp’ in een modern jasje.
Contactpersoon: Gerrit van Dijck / Coördinatieteam: Ine Thielen, tel. 06 1061 9564.

Buurt nieuwsblad → Maakt elk kwartaal een papieren nieuwsbrief om bewoners te informeren over activiteiten
van de werkgroepen en het gebeuren in het algemeen in onze Oranjebuurt.
Contactpersoon: Sies Liebrand <siesanne@ziggo.nl>
Communicatie →

Verzorgt communicatie en -lijnen tussen bestuur, werkgroepen, Oranjebuurt en daarbuiten.
Contactpersoon: Matt Botden <info@oranjebuurtvenray.nl>

Contactmiddag →

Bezorgt ouderen en alleenstaanden een plezierige vrijdagmiddag.
Contactpersoon: Bernadette Hellegers <muts58@hotmail.com>

Duurzaamheid →

Werkt aan het leeftijdsbestendig maken en houden van de Oranjebuurt.
Contactpersoon: Marcel Creemers <mlm.creemers@gmail.com>

Groen →

Wil een nog groenere buurt organiseren.
Contactpersoon: Jacq Oomen <joomen@123mail.org>

Kind en Jeugd →

Kijkt naar, wat we met en voor de jongeren in de buurt kunnen realiseren.
Contactpersoon: Linda Peters <kindenjeugdoranjebuurt@hotmail.com>

Nieuwjaarsborrel → Organiseert de 2de zondag van januari de jaarlijkse Oranjebuurt-nieuwjaarsborrel.
Contactpersoon: Gerda van Bon <gvbon@hotmail.com>
Parkeerbeleid →

Bewaakt veiligheid m.b.t. het parkeren in de Oranjebuurt (minimaliseren zoekverkeer).
Contactpersoon: Lambert Manders <lwmmanders@home.nl>

Pleinen →

Werkt samen met Petrus Bandenschool om omgeving Kolkweg/schoolplein
aantrekkelijk en veilig voor iedereen te maken.
Contactpersoon Tom Vaessen <post@tomvaessen.nl>

Samenwerking
P B school →

Werkt samen met de Petrus Bandenschool om dit HET Centrum van de buurt te maken.
Contactpersoon: Piet Kroft <p.kroft@kpnplanet.nl>

Welkom →

Verwelkomt nieuwkomers (dus ook baby’s) in de Oranjebuurt.
Contactpersoon: Yvonne Wismans <yvonnewismans@telfort.nl>

2Switch →

Probeert geluidsoverlast, verkeers-, parkeerdruk rondom 2Switch beperkt te houden.
Contactpersonen: Roland Heesbeen <rheesbeen@home.nl>

Bestuur →

Vertegenwoordigt, als collegiaal bestuur, de stichting (spreekbuis voor de buitenwacht;
de hoofdlijnen beleid/begroting en subsidie; stimuleert en coördineert de werkgroepen.
Contact: <info@oranjebuurtvenray.nl>
Piet Kroft, Marius Reijnen, Hein van Laarhoven, Bernadette Hellegers, Yvonne Wismans,
Roland Heesbeen, Susan Wijnhoven, Eleonoor Clermonts

Oproep
Heeft u zelf of kent u iemand die (niet professionele) hulp nodig heeft of wilt u dat zelf bieden, neem contact op met de
werkgroep Burenhulp.
Weet u dat er in de Oranjebuurt een baby is geboren of dat er nieuwe bewoner(s) zijn gekomen, laat dat even weten aan
werkgroep Welkom: Yvonne (zie bij werkgroep Welkom) of Riet <rietduijghuisen@home.nl>
Heeft u vragen, tips, opmerkingen over de Oranjebuurt, laat het ons weten. <info@oranjebuurtvenray.nl>
Wilt u een tip voor een nieuw bericht op onze website, geef het door aan. <info@oranjebuurtvenray.nl>

Interesse in een actieve bijdrage aan een van deze werkgroepen?
Neem contact op met de contactpersoon.

