I N F O R M AT I E V O O R I N W O N E R S V A N L A N D W E E R T

MEI|JUNI 2021

PRIJSWINNAARS
KONINGSDAGWEDSTRIJD
WIJKVERENIGING | PAGINA 5
SAMEN AAN TAFEL
PAGINA 7
PRETTIG OUD WORDEN
PAGINA 8
UITSLAG LENTEPUZZEL
PAGINA 9

Keizersveld 43 a
5803 AM Venray
077-3970437
info@leefvrijrisk.nl
www.leefvrijrisk.nl

Verzekeringen & Risicomanagement
Bij ons kun je ook terecht voor een:

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende intake

STICHTING
WIJKCENTRUM
LANDWEERT
’T STEKSKE
Helaas weer geen agenda
deze wijkinfo omdat er nog
steeds geen activiteiten in
’t Stekske mogelijk zijn.

BESTE BEWONERS VAN LANDWEERT
Hoe toepasselijk: op deze dag van de arbeid is de redactie
“aan het werk” om weer een mooie wijkinfo voor u te
schrijven! Wij doen dat overigens met plezier!
Voor wat betreft de activiteiten in ’t Stekske is de situatie
helaas niet gewijzigd. Er kunnen nog steeds geen
activiteiten plaatsvinden. We blijven hopen op betere
tijden. Dat wil echter niet zeggen dat er niets gebeurt in
Landweert.
Een dank u wel is op zijn plaats, aan al die mensen die
onze vragenlijst invulden.
De werkgroep gaat er volgende week mee aan de slag. De
inbreng van de ca. 100 binnen gekomen reacties op de
enquête, wordt verwerkt in het tot stand brengen van een
actuele omgevingsvisie voor Landweert.
In de volgende wijkinfo doen we daarover verslag.
Degenen die hebben aangegeven persoonlijk geïnformeerd
te willen worden, krijgen zo snel mogelijk bericht.
We gaan, ondanks Corona, vol goede moed, de zomerperiode in. En blijven zeggen: hou vol, blijf gezond en
vergeet niet van het leven te genieten!
1 mei 2021, de redactie

Om op de hoogte te blijven
of bepaalde activiteiten/
evenementen in ’t Stekske
(weer) door mogen gaan,
raden we u aan de site
www.landweert.nl/agenda
op zijn tijd te controleren.
Of de berichten van de
Wijkvereniging en Landweert
Leeft te volgen op hun social
media. De leden van Ons
Genot worden rechtstreeks
benaderd wanneer er weer
activiteiten kunnen plaatsvinden.
Door de Covid-19 richtlijnen is het wijkcentrum
nog steeds gesloten. Het
bestuur en vrijwilligers
kijken er naar uit weer open
te mogen gaan voor alle
activiteiten. Wij volgen de
maatregelen van het RIVM
en het kabinet. We houden
jullie op de hoogte via deze
wijkinfo en de website van
Landweert.
De deadline voor de
volgende uitgave is
za 24 juli 2021
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NIEUWS VANUIT WIJKVERENIGING
LANDWEERT KONINGSDAG WEDSTRIJD
Met koningsdag organiseerden we een wedstrijd voor de kinderen in Landweert. Wie
zijn tuin of raam het mooist versierde kon een prijs winnen. Hieronder de prijswinnaars
in beeld. Van harte gefeliciteerd allemaal!
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Oplichters maken ook gebruik van het internet. Knip dit uit en
leg het naast uw computer, tablet of telefoon. Dan heeft u het
altijd bij de hand, en weet u wat u moet doen.

1. Maak nooit zomaar geld over.
Wordt er gevraagd om geld? Denk eerst goed na of dat wel klopt. Twijfelt
u? Als u gebeld wordt, hang op. Als u een e-mail of berichtje krijgt,
verwijder het. Klik niet op de link.
Krijgt u opeens een berichtje via WhatsApp met de vraag om geld?
Bijvoorbeeld van uw kind of een vriend. Zorg dat u zeker weet dat het
berichtje van uw (klein)kind of vriend(in) komt! Bijvoorbeeld door te bellen.
Niet gebeld = geen geld.

2. Geef nooit uw inloggegevens
wachtwoord of pincode.

af,

zoals

een

Oplichters doen net of ze een bank, computerbedrijf, of gemeente zijn en
vragen om uw inloggegevens, zoals uw wachtwoord of pincode. Geef
niemand uw inloggegevens. Niet aan de telefoon, niet aan de deur, niet per
e-mail, SMS of WhatsApp.
Banken bellen u niet om te vragen naar rekeningnummers en inlogcodes,
of om ergens in te loggen. Computerbedrijven bellen u niet om u te ‘helpen’
met een probleem op uw computer, door mee te kijken op uw scherm.
Alleen oplichters doen dat.

3. Zorg dat uw basisbeveiliging op orde is
-

-

Gebruik verschillende, sterke wachtwoorden. Bijvoorbeeld een wachtzin:
een zin met 4 woorden van 4 letters is al erg sterk.
Doe je updates. Stel automatische updates op uw computer, telefoon of
tablet in
Installeer een virusscanner
Maak regelmatig back-ups
Eerst checken, dan klikken. Klik nooit zomaar op een link

Wilt u meer informatie?
Heeft u een Digi-vraag en wilt u iemand daarover spreken? Bel gratis
de DigiHulplijn 0800 – 1508, maandag tot vrijdag tussen 09:00 17:00 uur.
Meer informatie is te vinden op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

LANDWEERT LEEFT SAMEN AAN TAFEL
Bij de herinnering die ik voor april aan iedereen stuurde, heb ik geschreven dat we
eerst de IJsheiligen gehad moeten hebben. Voor diegenen die daar niet zo goed in
thuis zijn, hun naamdagen zijn van 11 mei tot vrijdag 14 mei, Sint Mamertus, Sint
Pancratius, Sint Servatius en Sint Bonifatius, waarvan Mamertus de minst bekende
is en vaak wordt overgeslagen; veel landbouw en weerspreuken zijn aan hen ontleend. Deze vind ik leuk: ‘’Wie zijn schaap scheert voor St. Servaas, houdt meer van
wol dan van het schaap”.
Half en half rekenen we erop dat we na
bijna anderhalf jaar in juni weer in `t Stekske
kunnen eten, de meesten zijn dan ook 2x
gevaccineerd, het zou probleemloos moeten kunnen.
Dus waarschijnlijk dinsdag 25 mei, de laatste dinsdag van de maand, komen we voor
de laatste keer met de vrijwilligers en de
stagiaires van het Raayland College weer
de kant en klare en warme maaltijd tijdens
etenstijd tussen 12.30 en 13.30 bij u thuisbrengen.
Geef u uiterlijk maandag 17 mei op via
info@landweertleeft.nl of de contactpagina op www.landweertleeft.nl. Bent u
nieuw, dan met naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.
Daarvoor moet je dan wel € 8 per persoon overmaken op de bankrekening van

Stichting Landweert Leeft, IBAN NL90 RABO
0336 0722 01, of € 8 in een envelop met je
naam en adres bij Mia Hendrix of bij mij in
de bus doen. Misschien ook een tip om na
te volgen: een aantal hebben in één keer tot
het eind van het jaar per bank betaald, en…
misschien heb je vrienden of bekenden uit
Landweert of met banden in Landweert of
weet je iemand die ook wel eens een praatje
wil maken en mee wil eten.
EET SMAKELIJK! EN BLIJF GEZOND!
De overige data dit jaar altijd op de laatst
dinsdag m.u.v. december: 29 juni, 28 sep,
26 okt, 30 nov en 21 dec.
Met vriendelijke groet, Cor van Dijk
Voorzitter Stichting Landweert Leeft
Boterbloem 34, 5803 CL Venray

WIJKTEAM
ZORG GOED VOOR ELKAAR
De coronacrisis is helaas nog niet voorbij. Door de strengere maatregelen hebben we
de inloop op woensdag in ’t Stekske voorlopig stopgezet. Dat vinden we erg jammer.
Het wijkteam blijft per mail: landweert@wijkteamvenray.nl en telefonisch: 06-40837894
bereikbaar voor alle vragen uit de wijk over zorg en welzijn, leefbaarheid en veiligheid.
Op de website www.wijkteamvenray.nl/landweert/wijknieuws/ kun je lezen wanneer wij
weer in ’t Stekske aanwezig zijn.
Blijf gezond! Wijkteam Landweert
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PRETTIG OUD WORDEN IN LANDWEERT
Na een lange periode van veel willen en niks kunnen, vanwege de coronaregels, zijn
we weer met volle moed aan de slag gegaan.
Het controleren van de openbare ruimte
op veiligheid
Eindelijk, we konden in april weer op pad!
Na een lange periode van plannen, afzeggen en weer plannen, zijn we dan eindelijk
begonnen met het controleren van straten en stoepen op veiligheid voor oudere
bewoners. Samen met de stagiaires van het
Raayland college worden de knelpunten in
kaart gebracht door het maken van foto’s,
en hiervan maken we een rapport. Dit rapport wordt straks aangeboden aan de Wethouder van de Gemeente Venray met de
vraag wanneer deze knelpunten worden
aangepakt.
We zijn nog niet helemaal klaar met controleren. In de volgende Wijkinfo meer hierover.
Ervaart u zelf hindernissen op de stoepen
of oversteekpunten, of straten, meld het
dan aan ons.
We maken foto’s en nemen ook deze knelpunten mee in ons rapport.
Melden op 06-82699180
Vrijwilligerswerk doen, gewoon in je
eigen buurt
Samen met Match zetten we een vrijwilligerspunt op in ’t Stekske.
Zodra de Coronamaatregelen het toelaten
kunt u op woensdagmiddag, vrijblijvend
binnenlopen voor een gesprekje of een
vraag. De koffie staat klaar!
Samen met u gaan we kijken welk vrijwilligerswerk er bij u past en wat uw wensen
zijn. Begeleiding en ondersteuning wordt
natuurlijk geboden.
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Ook als u enkele mensen zoekt, om samen
een activiteit te gaan doen, bent u bij ons
welkom. Bijv. voor het oprichten van een
kaartclubje, of om samen mee te fietsen, te
wandelen, te schaken enz.
Een gesprek verplicht u tot niets.
Deze dependance van Match is er natuurlijk voor alle leeftijden.
POWER, veerkracht op leeftijd
In september starten wij, in samenwerking
met Match, met een cursus Power, veerkracht op leeftijd.
Een initiatief voor en door senioren die
elkaar willen inspireren om het ouder worden op een positieve manier te beleven.
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten:
1. Lichaam en geest
2. Sociale contacten
3. Materiele situatie
4. Arbeid & participatie
5. Waarden & inspiratie
Doet u mee? Het wordt vast een hele interessante en leuke ervaring!
De minimumleeftijd is 55 jaar. En er is
ruimte voor 10 cursisten.
Aanmelden kan nu al op tel. 06-82699180
(maar vol is vol).
De kosten zijn € 25,00 incl. de cursusmap
en koffie en thee.
Bezoekjes?
Nog steeds zijn we op zoek naar ouderen
die graag af en toe een bezoekje willen
krijgen. Of om eens een wandelingetje te
maken, een terrasje te bezoeken of om te
winkelen in het dorp.

Bent u of weet u zo iemand? Meld u dan aan
voor een vrijblijvend gesprek. 06-82699180
Maar ook als u vrijwilliger wil worden. U
bent van harte welkom.
Voorlichting “blijven wonen of verhuizen”
Voorlichting over de mogelijkheden en
aanpassingen om uw woning (koop of
huur) ouderproof te maken.
Deze voorlichtingsmiddag stond vorig jaar
al gepland maar door de Coronaregels kon
deze niet worden gehouden. Zodra de
regels versoepelen, zullen wij deze belangrijke voorlichtingsmiddag, weer organiseren. Meerdere mensen hebben zich vorig
jaar aangemeld. Zij hebben voorrang bij
het uitnodigen. Wilt u ook uitgenodigd
worden? Stuur ons dan een appje, of bel

UITSLAG LENTEPUZZEL
IN WIJKINFO NR 65
De oplossing van de lentepuzzel in
Wijkinfo nr 65 was: “Lentekriebels”.
Van de talloze juiste inzendingen zijn
als winnaars uit de bus gekomen:
Manou Mulder en Joop Koopmans.
Zij ontvingen de Plus waardebon
twv € 25,-.
Bedankt voor jullie deelname en voor
de leuke reacties.
Bestuur Wijkplatform

ons: 06-82699180
Een mailtje met uw naam en telefoonnummer mag ook:
prettigoudworden@landweert.nl
Er zijn geen kosten verbonden aan deze
voorlichtingsmiddag.
Tot slot, hebt u een vraag of wens, bel
gerust voor een gesprekje. Het verplicht u
tot niets.
Dat was het weer voor deze keer.
Blijf gezond en hopelijk tot ziens!
Lon Berden en Daniëlle van Bommel
Prettig ouder worden in Landweert
E-mail prettigoudworden@landweert.nl
Tel. 06-82699180 of 06-82006531

E-bike?

dé fietsenwinkel

www.green-drive.nu

Stationsweg 126C | 5807 AD Oostrum | 06 - 425 634 24

Bezorgservice

Van Dieck’s
waorstenbrödjes
Oplaadpunt voor
elektrische auto’s
OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag van 07:00 - 21:00 uur
zondag van 08:00 - 20:00 uur

Goed eten. Daar houden we van.

www.welovevenray.nl | www.plus.nl
Kruidenlaan 159 | Venray | 0478 553900

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2020
WIJKPLATFORM LANDWEERT
Normaliter dient ieder jaar in een algemene vergadering financiële verantwoording te worden afgelegd aan de wijkbewoners voor wat betreft de besteding van
de door de gemeente gesubsidieerde ondersteuningsgelden.
In deze Coronatijd is het echter niet mogelijk om een algemene jaarvergadering te
houden. Vandaar in deze Wijkinfo het financiële overzicht van 2020.
Beginsaldo op
1/1/2020 		

In plaats van het jaarlijkse vrijwilligerstreffen
werden alle vrijwilligers verrast met een Plus
waardebon van € 25,-.
Inkomsten
Diverse straten/buurten en een kinderbingo
konden we blij maken en ook het clubje
Gemeente
€ 6.568,00
kinderen, dat iedere maand geheel vrijwilAdvertenties
€ 1.320,00
lig zwerfvuil opruimt in onze wijk verdiende
Overig
€ 100,57
		
€ 7.988,57 		echt wel een financiële ondersteuning.
Zeker niet te vergeten de projecten van
		
€ 12.553,32
Prettig Oud Worden in Landweert. De talloze
activiteiten van dit initiatief hebben we kunUitgaven
nen helpen met ondersteuning.
Ondersteuning
€ 1.034,85
Het bestuur staat nog steeds open voor sugOrganisatiekosten € 3.201,16
		
€ 4.236,01
gesties vanuit de wijk voor activiteiten die
mogelijk in aanmerking komen voor finanEindsaldo op
ciële ondersteuning.
Laat uw gedachten eens gaan over een jaar31/12/2020 		
€ 8.317,31
lijks terugkerende sportdag voor de jeugd,
Openstaande factuur
€ 2.800,00
een knallend karaoke- of playbackfestijn voor
Beschikbaar eindsaldo
op 31/12/2020 		
€ 5.517,31
jong en oud, een puzzeltocht met de auto of
de fiets of al wandelend.
Hiervoor zijn echter wel personen nodig, die
ervaring hebben met dit soort activiteiten.
In verband met de coronaregels werd in 2020 Laat weten aan het Wijkplatform als er interesse is.
minder geld uitgegeven.
Een en ander is natuurlijk, voor dit jaar zeker
De muzikale activiteiten van Bands Op nog, zeer afhankelijk van hoelang de coronaZondag Middag konden in januari, februari regels nog blijven gelden en in welke mate
en september nog gebruik maken van een deze dienen te worden toegepast.
financiële injectie ten behoeve van het
maken van posters en het huren van geluids- Penningmeester Wijkplatform Landweert
Thieu Thielens
apparatuur.
€ 4.564,75
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WOORDZOEKER
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WINTERKONINKJE
APPELVINK
BOSMIER
DAS
EGEL
FLAMINGO
KEVER
REE
VLEERMUIS

WOLF
BOOMMARTER
BOSMUIS
EDELHERT
ELAND
HAZELWORM
LIBELLE
ROODBORSTJE
WESPENBOKTOR

NATUUR IN DE WIJK
IN 5 STAPPEN NAAR EEN WAARDEVOL GAZON
Enkele dagen geleden was het de dag van
de paardenbloem. Een prachtige plant,
waarvan de bloem, die uit honderden
mini-bloempjes bestaat, een boeketje op
zichzelf is. Maar bijna niemand wil deze
nectarbom in zijn gazon. Waarom niet?
Wie wil er in deze tijd van verlies aan planten,
dieren en insectensoorten nog een gazon
als een biljartlaken? Het is echt gemakkelijk
om van een eentonig gazon een functioneel
stukje tuin vol leven te maken. Volg gewoon
de volgende 5 stappen:
1.	Gebruik geen chemische (on)kruidverdelgers of (on)gedierte-bestrijders en stop
met meststoffen. Zonder mest groeit het
gras trager, waardoor je minder hoeft te
maaien.
2.	Het eerste jaar, of zelfs enkele jaren, moet
je regelmatig maaien omdat de grond
nog te voedselrijk is. Anders krijg je alleen
een veld hoog gras onder bloemen. Maar
daarna, als bloemen en kruiden beginnen
op te komen, moet je juist minder gaan
maaien. Zo krijgen bloemen een kans om
te bloeien en krijgen insecten een voedselbron.
3.	
Vaak is tweemaal per jaar maaien voldoende. De eerste keer het liefst niet voor
half juni en een tweede maaibeurt in september. Zo kunnen flink wat bloemen nog
een tweede keer bloeien en zaad vormen.
Laat het maaisel een dag liggen, zodat
zaad eruit kan vallen. Daarna moet je het
maaisel zorgvuldig verwijderen. Zo zorg
je ervoor dat je grond verder verschraalt.
Dat betekent steeds minder maaiwerk en
steeds meer bloemen!

4.	Laat mossen toe. Het is een natuurlijke
ontwikkeling. Zij bieden weer kans aan
paddenstoelen en aan een heel eigen
bodemleven.
5.	Laat bloemen en kruiden toe. Madeliefjes,
paardenbloemen en klaver komen snel
op. Pas als de grond schraler wordt komen
minder algemene planten op, zoals biggenkruid, muizenoortje en margriet. Je
graslandje wordt steeds interessanter
voor insecten.
Je kunt dit bloementapijt rustig blijven
gebruiken, erover lopen of erop liggen.
Heerlijk toch, als je op je rug tussen de bloemen kunt liggen en bijen en hommels om je
heen hoort zoemen. Dat kun je doen in de
tijd die je bespaart omdat je minder hoeft te
maaien.
Esther Swinkels
(IVN natuur- en landschapsgids)
IVN Geysteren-Venray organiseert excursies, wandelingen, jeugd- en jongerenactiviteiten, etc. Kijk
op www.IVN-Geysteren-Venray.nl of volg ons op
facebook.
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PEUGEOT ECONOMY SERVICE 5+
Hoogwaardige service tegen een betaalbare prijs
zonder verborgen kosten VANAF € 159,Speciaal voor uw Peugeot van 5 jaar of ouder.

Wassink Autogroep is uw Peugeot dealer in Venray
Wassink Autogroep
Keizersveld 101 Venray
088 - 92 77 605

Exclusief
& persoonlijk
Wij maken alle sieraden op
ambachtelijke wijze met de hand
in ons atelier: Ringen, armbanden,
colliers, trouwringen, gedenksieraden en nog veel meer.
Ook het omsmelten en hergebruik
van bestaande sieraden behoort
tot de mogelijkheden.

Keizersveld 71E • 5803 AP-Venray
Lianne 06 28254548 • Andre 06 54314785
info@jeeco.nl • www.jeeco.nl
www.jeeco-trouwringen.nl

HET MOOISTE CADEAU DAT JE
KUNT GEVEN IS JE TIJD.
HET MOOIE WAT JE TERUGKRIJGT IS
VOLDOENING EN VERDIEPING.
Spreekt deze tekst je aan?
Word dan (zorg)vrijwilliger bij ons. Je hebt
geen zorgachtergrond nodig; wij hebben
zelf een goede voorbereidingscursus.

www.hospicezenit.nl
0478 5 51430 of 0478 551434
Hoenderstraat 95e
5801CJ Venray

Bel of mail voor vrijblijvende informatie,
of meld je aan.

TAALHUIS
HORST AAN DE MAAS EN VENRAY
2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Dit zijn mensen die moeite
hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Dit belemmert hen
bijvoorbeeld in het voeren van oudergesprekken, het kunnen lezen van bijsluiters, het
regelen van geldzaken of het schrijven van een CV en sturen van een mail.
Bij het Taalhuis kunnen deze mensen
terecht voor ondersteuning. Middels een
intakegesprek worden zij gekoppeld aan
de juiste (taal)aanbieder.

Vrijwilligers van taalaanbieders kunnen
een training volgen bij het Taalhuis. Daarnaast biedt het Taalhuis trainingen aan
over het herkennen en verwijzen van laaggeletterdheid.
Voor meer informatie
Telefoon/Whatsapp 0621389608 of
e-mail: lwillemssen@biblionu.nl of
whendrix@biblionu.nl.

Links: Lieke Willemssen, rechts: Wendy Hendrix

Om op de hoogte te blijven van de
activiteiten van het Taalhuis:
www.facebook.com/Taalhuishorstvenray
www.taalhuishorstvenray.nl of schrijf u
in voor de nieuwsbrief (door een mail te
sturen naar lwillemssen@biblionu.nl).
15

BELANGRIJKE GEGEVENS EN TELEFOONNUMMERS
WIJKPLATFORM LANDWEERT
Secretariaat 0478 586860
wijkplatform@landweert.nl
www.landweert.nl/wijkplatform

SCHOLEN IN LANDWEERT
De Klimboom 0478 550219
De Kruudwis 0478 582974
Montessoricentrum Venray 0478 515750

WIJKCENTRUM ’T STEKSKE
Kruidenlaan 161, 5803 BV VENRAY
wijkcentrum@landweert.nl
www.landweert.nl/wijkcentrum

POLITIE VENRAY
0900 8844 | SPOED 112
www.politie.nl

WIJKVERENIGING LANDWEERT
wijkvereniging@landweert.nl
www.landweert.nl/wijkvereniging
OUDERENVERENIGING ONS GENOT
piet.vogelsangs@home.nl
www.landweert.nl/ouderenvereniging
LANDWEERT LEEFT
info@landweertleeft.nl
www.landweertleeft.nl
CARNAVALSVERENIGING
DE PIËLHAAN
pielhaan@hotmail.com | www.pielhaan.nl

Wijkagent Venray Oost
Frits Meelkop
frits.meelkop@politie.nl
WHATSAPP BUURT PREVENTIE
Voor informatie
e-mail: WAPBVenray@ziggo.nl
HUISARTSEN BUITEN KANTOORUREN
0900 8818
ZIEKENHUIS VENRAY
0478 522222

SYNTHESE
0478 517300

WONEN LIMBURG
088 3850800
post@wonenlimburg.nl
Postbus 1254
6040 KG ROERMOND

BRANDWEER
077 3565656 | SPOED 112

SMILE VENRAY/ SMILE LANDWEERT
info@smilevenray.nl

Opmerkingen over de openbare ruimte in wijk Landweert (groen, bestrating, etc.) kunnen via
de website van de gemeente Venray gemeld worden: www.venray.nl “overlast melden”.

COLOFON

Deze Wijkinfo is een uitgave van het Wijkplatform van Landweert en
verschijnt 6x per jaar met een overzicht van activiteiten in Landweert.

Redactie Wijkplatform
Marja van Mil
Thieu Thielens

Heeft u tips, vragen of opmerkingen: de redactie is bereikbaar per
mail: wijkplatform@landweert.nl

Voor advertenties kunt u rechtstreeks contact opnemen met
kasbeheerderwpfl@ziggo.nl

