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NIEUWSJAARSBIJEENKOMST 

Net als de rest van de wereld is onze buurt nog steeds in de ban van de 

coronapandemie. Gelukkig zijn er steeds weer nieuwe initiatieven om de buurt 

levendig te houden, zoals ‘Beer voor je raam’, de lichtjestocht en het onderzoek 

van leerlingen van het Raayland College (zie achterzijde van deze nieuwsbrief). 

Dat wordt zeer gewaardeerd. 

 

U zult begrijpen dat het deze keer helaas niet mogelijk is om een 

nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. Zodra dit wel kan, hoort u van ons. 

  

Wij wensen iedereen fijne en gezellige feestdagen en veel 

gezondheid en voorspoed voor 2021! 

 

Bestuur Oranjebuurt 

 
LICHTJESTOCHT ORANJEBUURT 

De werkgroep Kind & Jeugd organiseerde van 8 t/m 15 november een lichtjestocht in 

plaats van Sint Maarten. Het leverde sfeervolle plaatjes op en het mooist versierde huis  

werd door de werkgroep beloond met een leuke prijs! 

   

 

VOORZITTER GEZOCHT! 

Als actief en betrokken 

bestuur van de 

Oranjebuurt missen we 

sinds het vertrek van Piet 

Kroft een voorzitter.  

Heeft u interesse om 

voorzitter te worden, 

neem dan contact op 

Marius Reijnen: 

reij0099@planet.nl 

of 06 1171 7405. 

http://www.oranjebuurtvenray.nl/
mailto:info@oranjebuurtvenray.nl
mailto:reij0099@planet.nl


 

 

 

Werkgroepen 
 
Burenhulp 
Steekt in de Oranjebuurt de ‘ouderwetse Naoberhulp’ in 
een modern jasje.  
Contactpersoon: Gerrit van Dijck  
Coördinatieteam: Ine Thielen, tel. 06 1061 9564.  
Communicatie 
Verzorgt communicatie en -lijnen tussen bestuur, 
werkgroepen, Oranjebuurt en daarbuiten.  
Contact: Matt Botden, info@oranjebuurtvenray.nl 
Contactmiddag 
Bezorgt ouderen en alleenstaanden een plezierige 
vrijdagmiddag. Contact: Bernadette Hellegers, 
muts58@hotmail.com 
Duurzaamheid  
Werkt aan het leeftijdsbestendig maken en houden van de 
Oranjebuurt.  
Contact: Marcel Creemers, mlm.creemers@gmail.com 
Groen  
Wil een nog groenere buurt organiseren.  
Contact: Jacq Oomen, joomen@123mail.org 
Kind en Jeugd  
Kijkt naar wat we met en voor de jongeren in de buurt 
kunnen realiseren. Contact: Linda Peters 
kindenjeugdoranjebuurt@hotmail.com  
Nieuwjaarsborrel  
Organiseert de 2de zondag van januari de jaarlijkse 
Oranjebuurt-nieuwjaarsborrel.  
Contact: Gerda van Bon, gvbon@hotmail.com 
Parkeerbeleid 
Bewaakt veiligheid m.b.t. het parkeren in de Oranjebuurt 
(minimaliseren zoekverkeer).  
Contact: Lambert Manders, lwmmanders@home.nl 
Pleinen 
Werkt samen met Petrus’ Bandenschool om omgeving 
Kolkweg/schoolplein aantrekkelijk en veilig voor iedereen te 
maken. Contact: Tom Vaessen, post@tomvaessen.nl 
Samenwerking Petrus’ Bandenschool 
Werkt samen met de Petrus’ Bandenschool om dit HET 
Centrum van de buurt te maken.  
Eleonoor Clermonts, eleonoor.thijssen@gmail.com 
Welkom 
Verwelkomt nieuwkomers (dus ook baby’s) in de 
Oranjebuurt. Contact: Yvonne Wismans, 
yvonnewismans@telfort.nl 
2Switch  
Probeert geluidsoverlast, verkeers-, parkeerdruk rondom 
2Switch beperkt te houden.  
Contact: Roland Heesbeen, rheesbeen@home.nl 

Beste bewoners van de Oranjebuurt, 

Wij zijn drie leerlingen in ons eindexamenjaar 

op het Raayland College. Momenteel zijn wij 

bezig met een project in de Oranjebuurt. Wij 

vinden contact en cohesie binnen de buurt erg 

belangrijk, daarom hebben we ervoor gekozen 

ons onderzoek te richten op de samenwerking 

tussen de Petrus’ Banden school en de 

buurtbewoners van de Oranjebuurt. Wij denken 

dat hier een kans ligt waar nog niet genoeg 

gebruik van gemaakt wordt. 

U kunt meewerken door de enquête in te 

vullen, schriftelijk bij deze nieuwsbrief of via 

internet op de website van de Oranjebuurt.  

De schriftelijke enquête kunt u inleveren bij: 

Wilhelminastraat 18 of Bernardstraat 30A. 

Ook willen wij via een aantal mondelinge 

gesprekjes in kaart brengen wat beide partijen 

voor elkaar kunnen betekenen. Wij zullen 

voordat we bij mensen langs komen dit via 

telefoon of mail laten weten.  

 

Mocht u interesse hebben om met ons mee te 

denken, dan horen wij dit graag! U kunt dan 

mailen naar: RC140732@leerling.raayland.nl 

Denk hierbij aan experts in een bepaalde 

branche die een uurtje op de school komen 

vertellen wat zij doen in het dagelijkse leven. 

Anderzijds kan er gedacht worden aan 

leerlingen die buurtbewoners helpen met kleine 

klusjes tegen een mogelijk zakcentje. Deze 

groepen hebben veel potentie om elkaar te 

kunnen helpen op manieren die nog niet 

genoeg benut worden. Uiteindelijk zouden wij 

met ons onderzoek de mogelijkheid willen 

creëren om een stelsel op te zetten waarbij 

deze 2 groepen hun behoeftes kenbaar kunnen 

maken en hun vaardigheden kunnen toepassen.   

Lisa van de Kerkhof, Milou Peeters en  

Teun Cuijpers 
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