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April 2021 

DE JAARVERGADERING 2021 
kan helaas dit jaar door corona niet doorgaan….. 
 

Elk jaar wil het bestuur en de vele werkgroepen, de activiteiten van het afgelopen 

jaar en de plannen voor het nieuwe jaar delen met de buurtbewoners. De 

jaarvergadering is daar bij uitstek het juiste moment voor. De laatste jaren 

combineerden we dit met een informatieavond over diverse onderwerpen. Denk 

aan hemelwater-afkoppeling, de mogelijkheden voor zonnepanelen, isolatie van 

huizen et cetera. 

Jaarverslag op website 

Iedereen zal begrijpen dat de jaarvergadering dit jaar, met de huidige 

coronabeperkingen, niet kan doorgaan. Toch willen we iedereen de gelegenheid 

geven zich op de hoogte te stellen van de inhoud van het jaarverslag, waarin alle 

plannen en activiteiten beschreven worden. Het jaarverslag, waar nu door het 

bestuur de laatste hand aan wordt gelegd, is binnenkort te lezen op onze 

website. Voor wie wil, is een papieren versie beschikbaar. Daarvoor kunt u 

contact opnemen met het bestuur (reij0099@planet.nl). Zijn er onduidelijkheden, 

op- of aanmerkingen, suggesties en vragen, dan nodigen wij iedereen hartelijk uit 

om contact op te nemen met het bestuur. 

Activiteiten werkgroepen 

In het jaarverslag 2020 kunt u lezen over de activiteiten die de vele werkgroepen 

en bewoners het afgelopen jaar hebben ondernomen. Vaak zult u lezen dat door 

het coronavirus en de beperkende maatregelen, die door de overheid werden 

opgelegd, vele activiteiten niet meer konden doorgaan. Activiteiten die juist in 

deze tijd van isolement erg werden gemist. Maar veiligheid gaat boven alles, 

zeker voor de kwetsbare bewoners onder ons. 

U zult ook lezen dat sommige werkgroepen alternatieve initiatieven hebben 

ondernomen om toch in contact te blijven met elkaar en de wijk. Daarvoor is een 

diepe buiging op zijn plaats. Deze tijd vraagt veerkracht en energie en die zullen 

we dadelijk ook weer nodig hebben als we de activiteiten weer mogen opstarten.  

 

Het bestuur ziet uit naar de tijd waarin we onze activiteiten weer kunnen 

oppakken en verder kunnen met de vele plannen die er bij de werkgroepen zijn 

om de leefbaarheid van onze mooie buurt tot ver na 2025 te vergroten. Over een 

feestelijke afsluiting van het coronajaar wordt nu nagedacht…………!!!!!!!! 

Namens het bestuur van de Oranjebuurt,  

Eleonoor Clermonts  en Marius Reijnen 

 

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


 

 

 

Als bestuur hebben we de afgelopen periode 

nieuwe ontwikkelingen voorbij zien komen. Een 

aantal daarvan delen we graag met jullie.  

 

Jaarverslagen 

Er is hard gewerkt aan de afronding van het 

financiële jaarverslag 2020, het reguliere 

jaarverslag 2020 én de begroting 2021.  

 

Nieuwe WhatsApp groep 

Er is een nieuwe WhatsApp groep (OB-Nieuwsflits) 

opgericht om buurtbewoners te informeren als er 

een nieuw item op de website 

(www.oranjebuurtvenray.nl) is geplaatst. 

 

Reminder 

Reminder: geef je mobiele nummer (+naam + 

woon- en mailadres + welke app) door via  

06-54924772 (Matt Botden), om toegevoegd te 

worden tot de Oranjebuurt NOOD-App, Social App 

en/of Nieuwsflits. Je hebt hier een smartphone 

voor nodig! 

 

WhatsApp buurtpreventie 

Er zijn inmiddels stickers verspreid in het kader van 

de ‘WhatsApp buurtpreventie’. Er komen ook nog 

borden. Deze worden binnenkort door de 

gemeente geplaatst. 

 

Buurtvereniging ‘de vriendschap’ 

Het koffertje van de oude buurtvereniging  

‘de vriendschap’ is in ons bezit gekomen. De 

buurtvereniging bestond uit delen van de 

Oranjebuurt en Bomenbuurt en heeft 50 jaar 

bestaan. We hebben afgesproken om relevante 

stukken aan te bieden aan Rooynet. Foto’s van 

vroegere activiteiten gaan we mogelijk 

tentoonstellen. Het bingospel is al eerder naar de 

Oranjetreffers gegaan. 

 

 

 

 

 

Twee laadpalen 

Er is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van  

twee laadpalen in onze buurt (voor het ‘openbaar’ 

laden van elektrische auto’s). Deze aanvraag is nog 

niet toegekend. 

 

Leuke paasattentie 

De werkgroep Contactmiddag (Oranjetreffers) 

zorgt voor een leuke paasattentie voor de 

deelnemers van de vrijdagmiddag 

ontmoetingsgroep ☺. 

 

Feestelijke afsluiting coronajaar 

Elders in deze nieuwsbrief staat dat wij (alvast) 

nadenken over een feestelijke afsluiting van het 

coronajaar. Ideeën voor een feest en/of 

activiteiten zijn welkom (aan te leveren via: 

info@oranjebuurtvenray.nl). Wordt vervolgd!  

 

Namens het bestuur: FIJNE PASEN! 
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