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Verzekeringen & Risicomanagement

Bij ons kun je ook terecht voor een:

Arbeidsongeschiktheids-
verzekering 

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende intake



De deadline voor de volgende uitgave is 
zaterdag 2 oktober 2021

U kunt alle eerder verschenen wijkinfo’s digitaal terug-
lezen op www.landweert.nl/wijkplatform/wijkkrant
 

DOE DAN MAAR LANDWEERT…
Hoera het is zomer, het zonnetje doet zijn best, en het is 
vakantietijd!

Maar niet iedereen is even blij.
Dit jaar geeft en heeft niet iedereen dezelfde moge-
lijkheden. Toch is dat eigenlijk altijd zo; ook zonder 
Corona. 
De een heeft meer te besteden dan de ander. Of men kan/
wil door gezondheidsproblemen van zichzelf of naasten 
niet ver van huis. En als je denkt aan alle wateroverlast 
van de afgelopen tijd dan tel je je zegeningen en ben je 
blij met de plek waar wij mogen wonen: in Landweert.

Voor iedereen geldt:
Wat er ook kan en/of mag, waar je ook voor kiest, waar 
je ook rekening mee moet/wilt houden, je bent zelf 
degene die er wat moois van kan maken. Voor jezelf, 
maar ook voor anderen.

Doe het hoe dan ook verantwoord. Blijf gezond en we 
blijven zeggen: vergeet niet te genieten!

De redactie, 24 juli 2021
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NIEUWE 
INRICHTING 
WIJKCENTRUM 
‘T STEKSKE
 

GEZOCHT 
GASTHEER/-
VROUW
WIJKCENTRUM 
‘T STEKSKE
Het wijkcentrum is op zoek 
naar gastheren/-vrouwen 
voor het openen en sluiten 
van het Wijkcentrum, bar-
dienst draaien, hand-en-
spandiensten uitvoeren. 
Lijkt het jou wat om ons 
sporadisch of op vaste 
momenten te helpen 
in ’t Stekske, neem 
dan contact op via 
wijkcentrum@landweert.nl

Het Wijkcentrum heeft een 
nieuwe vloer gekregen. De 
oude grindvloer voldeed 
niet meer en is vervangen 
door een pvc-vloer, hierop is 
onder andere veel beter op 
te dansen. Momenteel wor-
den nieuwe tafels en stoelen 
uitgezocht, wij hopen ons 
oude meubilair dit jaar nog 
te vervangen. Voor de iets 
langere termijn wordt er 
ook al gekeken naar andere 
voorzieningen zoals een 
airco, zonnepanelen en 
het vervangen van de 
huidige keuken.
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ACTIVITEITEN VAN DE 
WIJKVERENIGING LANDWEERT

Al enige tijd is de dansgarde weer aan het 
dansen in ’t Stekske. Naast een nieuwe 
vloer, is er nu ook een wandspiegel zodat 
ze nog prettiger kunnen dansen. 
Ook de klaverjasclub en de schaakclub zijn 
al een tijdje bezig (beide om de week op 
donderdagavond). 

Na de zomer willen meer kinderacti-
viteiten starten, zoals de kinderdisco 
(24 september, 22 oktober, 19 november, 
17 december) maar ook de knutselmiddag. 
We zoeken nog wel vrijwilligers voor deze 
knutselmiddagen. Lijkt het je leuk om 
op woensdagmiddag te knutselen met 
kinderen? Neem dan contact op met 
wijkvereniging@landweert.nl. 

Maar ook als je wil helpen met andere acti-
viteiten/bestuurstaken kun je ons een mail 
sturen. 

Er zijn ook weer ideeën om het “buurtcafé” 
op te starten, inclusief een dartcompeti-
tie. Via Facebook houden wij jullie op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Wij hopen ons programma zo snel moge-
lijk rond te hebben en zullen de datums 
van onze activiteiten dan verspreiden via 
de website (landweert.nl) en Facebook.

Samen aan Tafel gaat weer beginnen.
Zoals gebruikelijk elke laatste dinsdag 
van de maand: de eerstvolgende SAT 
staat voor dinsdag 28 september. Daarna 
26 oktober.

Volg voor de laatste informatie onze web-
site www.LandweertLeeft.nl en de publi-
caties in Peel & Maas en Omroep Venray. 

Geef je sowieso tijdig op, dat kan door 
betaling van 8 euro op bank IBAN 
NL90RABO 0336 0722 01 of contant bij 
Mia Hendrix, Fluitekruid 44, 0478 581913.

Eet smakelijk en blijf gezond!

Met vriendelijke groet, 
Cor van Dijk, 
Voorzitter Stichting Landweert Leeft
Boterbloem 34, 5803CL Venray

LANDWEERT LEEFT 
SAMEN AAN TAFEL
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Wij zijn de zorgpartners van het wijk-
team Landweert! Deze keer: 

Mery Verhoeven, 
verpleegkundige in 
de wijk. 
Ik sta klaar voor alle 
bewoners-jong en 
oud- van Landweert. 

U kunt bij mij te-
recht met vragen 
op het gebied van 

zorg en welzijn. Dit kunnen vragen zijn 
over eenzaamheid, vervoer of lichame-
lijke en geestelijke gezondheid. Maar 
ook vragen over bijvoorbeeld opvoe-
den, fi nanciën of veiligheid in en om het 
huis denk ik graag met u mee.

In Nederland is de laatste jaren veel 
veranderd op het gebied van zorg en 
Welzijn. De regelgeving is vaak complex. 
Als u een zorgvraag heeft dan wordt 
eerst gekeken naar wat u zelf kunt doen 
of wat uw omgeving kan betekenen. Het 
is dan goed om te weten dat u er niet 
alleen voor staat.

Lisa Waltmans, ik 
werk als cliënton-
dersteuner bij MEE 
de Meent Groep. 
MEE staat voor 
een samenleving 
waarin iedereen zo 
zelfstandig moge-
lijk mee kan doen 
en helpt mensen 
met een beper-
king hierbij. Dit kan een verstandelijke 
of lichamelijke beperking zijn, autisme 
of bijvoorbeeld een chronische ziekte. 

Als cliëntondersteuner van MEE geef 
ik informatie, advies en kortdurende 
ondersteuning. Bijvoorbeeld bij vragen 
over werk, wonen, ontwikkeling, sociale 
contacten, geldzaken of regelgeving. Ik 
denk met u mee om samen een goede 
oplossing te vinden, zodat u zelf weer 
verder kunt. 

Wilt u graag contact met ons? 
Loop dan op woensdagmiddag tussen 
14.00u en 17.00u binnen bij het Stekske. 
Stuur een e-mail naar ons of kijk op de 
website.

E-mail: landweert@wijkteamvenray.nl
Website: wijkteamvenray.nl/landweert

WIJKTEAM LANDWEERT 
EVEN VOORSTELLEN, WIE ZIJN WIJ? 



PRETTIG OUDER WORDEN IN LANDWEERT

Informatie van Prettig Ouder Worden 
voortaan via eigen flyers
Voor het laatst een verslagje van onze acti-
viteiten van de afgelopen maand (en een 
vooruitblik op september), via deze Wijk-
info. 

De laatste keer, want wij zullen ons voor-
taan in de wijkinfo beperken tot infor-
matie over activiteiten die niet aan tijd 
gebonden zijn. De reden is dat de Wijkinfo 
6 x per jaar verschijnt, waardoor we met 
het aankondigen van onze activiteiten 
steeds achter de feiten aanlopen. 
Prettig Ouder Worden start daarom vanaf 
september met het verspreiden van eigen 
flyers.
Wilt u op de hoogte zijn van alles wat 
we organiseren of waar we mee bezig 
zijn? Laat het ons even weten. Wij bezor-
gen u dan vrijblijvend deze maandelijkse 
flyer met daarin de activiteiten voor de 
komende maand. 
Indien gewenst kan de informatie ook per 
e-mail naar u verstuurd worden.
Aanmelden kan via: 
prettigoudworden@landweert.nl. 
Vermeld svp uw adres, telefoonnummer 
en e-mailadres. 
Of bel ons: 06 82699180
De adressen zullen niet voor andere doel-
einden worden gebruikt. (Privacywetge-
ving)

Terugblik op onze activiteiten in juli
Presentatie voor Burgemeester en wet-
houders:
In de maand juli mochten we een pre-

sentatie geven voor Burgemeester en 
Wethouders over de werkzaamheden van 
Prettig ouder worden in Landweert. 
Deze presentatie was een succes! De 
Gemeente staat achter onze missie en 
visie en onze activiteiten. Dus, daar waar 
zij kunnen, zullen ze ons ondersteunen.

Scootmobielentocht
De afgelopen maand organiseerden we een 
scootmobielentocht via Overloon naar de 
Smakt. Het weer speelde mee en de deelne-
mers vonden het een super geslaagde mid-
dag. Vonden wij ook! Dank aan het Wijkplat-
form die trakteerde op koffie met vlaai bij ’t 
Pelgrimshuus. En dank aan de verkeersrege-
laars van Match, die ons veilig over gevaar-
lijke kruispunten loodsten.
Dit is zo goed bevallen dat wij hiervan een 
terugkerend evenement willen maken!

Blijven wonen of verhuizen?
Ook deze bijeenkomst werd goed bezocht 
en was daarmee een succes. Ergotherapeu-
ten, medewerkers van Wonen Limburg en 
medewerkers van de WMO informeerden 
ons over de mogelijkheden van aanpassin-
gen in en rondom het huis. Er was ruimte 
om vragen te stellen. Tijdens deze middag 
werd maar weer eens bevestigd, dat de digi-
tale wereld voor veel mensen veel te snel 
gaat. Voor ons een aandachtspunt waarmee 
wij na de zomervakantie aan de slag gaan. 

Controleren van straten en stoepen
Samen met de studenten van het Raay-
land college controleerden we de straten 
op veiligheid voor rollators, rolstoelen en 
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scootmobielen. Er zijn een aantal knel-
punten gevonden, die worden verwerkt in 
een rapport voor de Gemeente.
De wethouder ontvangt dit rapport in sep-
tember. Natuurlijk vragen we dan meteen 
wanneer en hoe de knelpunten worden 
opgelost. We blijven aan de bel trekken. 

Onderhoud van tuintjes
We zijn ook nog druk op zoek naar moge-
lijkheden om tuintjes van ouderen te 
onderhouden. Diverse partijen hebben we 
hiervoor al benaderd. Maar tot nu toe niet 
met het gewenste resultaat. We blijven zoe-
ken naar mogelijkheden en geven niet op.

Computercursus voor beginners
Tijdens de presentatie “blijven wonen of 
verhuizen”, kwamen er (weer) opmerkin-
gen/klachten over het steeds meer aan-
gewezen zijn op de digitale wereld.
Niet iedereen van boven de 55 jaar is in staat 
om een Digid aan te vragen, digitaal een for-
mulier te downloaden, in te vullen, afspra-
ken te maken of een medisch dossier te 
bekijken. Deze wereld verandert supersnel.
Ook oplichting via mails, sms’jes telefoon-
tjes etc. behoeft aandacht. Net zoals een 
beginnerscursus omgaan met een com-
puter, laptop of tablet.
Wij gaan ons inzetten om een beginners-
computercursus voor ouderen naar Land-
weert te halen. We zijn hierover in gesprek 
met de bibliotheek. In de flyer van sep-
tember vertellen we hier meer over.
 
Na de zomervakantie staan er diverse 
activiteiten op ons wensenlijstje.
•  Het organiseren van een muziekmiddag 

op een woensdagmiddag of bijvoor-
beeld bloemschikken, Misschien een 

hapjesproeverij of expositie van zelfge-
maakte spullen. Talent is er genoeg in 
Landweert.

•  We openen een dependance van Match, 
waar u terecht kunt met vragen over vrij-
willigerswerk of het organiseren van een 
activiteit. 

•  We starten met een cursus Power: Veer-
kracht op leeftijd 

•  In samenwerking met de bibliotheek 
organiseren we een computercursus 
voor beginners

•  In samenwerking met de Gemeente een 
workshop over elektrische fietsen en de 
veiligheid in het verkeer. 

•  We willen een boekenkast plaatsen in  
’t Stekske. U kunt er dan op uw gemak 
een boek lezen, maar ook een boek mee-
nemen, of een ander boek terugzetten.

•  Bovendien bezoeken we nog steeds een-
zame ouderen. Voelt u zich eenzaam? Of 
zoekt u een maatje om mee te wandelen 
of om mee naar de markt te gaan, neem 
dan telefonisch contact met ons op.

•  En nog even dit: bel de Wensbus voor uw 
uitje naar het dorp, of omliggende dorpen. 
De Wensbus, dan hoeft u niet te lopen! 
Tel.06 27032957; vervoer van deur tot deur.

Heeft u interesse in een van de genoemde 
activiteiten? Laat het ons dan even weten. 
We informeren u graag.

Allemaal een hele fijne zomer toegewenst!

Lon Berden en Daniëlle van Bommel
Kartrekkers van Prettig ouder worden.
E-mailadres prettigoudworden@landweert.nl
Tel. 06 82699180
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Venray, focus op mensen

Regelmatig krijgt de politie van Venray een melding over diefstal van 
een fiets.Vaak zijn dit elektrische fietsen. De meeste van deze fietsen 
worden weggehaald in het centrum van Venray.

Leg je fiets aan de ketting

Je kunt het dieven een stuk moeilijker maken:

• Sluit je fiets altijd af en gebruik daarbij een extra los kettingslot. 
Zet hiermee je fiets vast aan een paal, hek of aan de 
fietsenrekken die op verschillende plekken in het centrum staan. 

• Stal je fiets bij een (bewaakte) fietsenstalling, bijvoorbeeld in de 
Leeuwstraat in het centrum van Venray.

+

Sluit je fiets 
altijd af en 

gebruik daarbij 
een extra slot 

NIET 1             MAAR 2
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DROMEN OVER LANDWEERT: 
EN NU VERDER
Save the date! 
Dinsdag 19 oktober staat de eerder aan-
gekondigde bewonersavond gepland met 
het vervolg van “Dromen over Landweert”. 
Want we willen en gaan het niet alleen 
maar bij dromen laten! Samen willen we 
Landweert klaar maken voor de toekomst!

Een belangrijke conclusie van de uitgevoerde 
enquête is dat de meeste bewoners van 
Landweert heel tevreden zijn over hun wijk.
Toch zijn er nog best punten die voor ver-
betering vatbaar zijn, of mooie ideeën die 
uitwerking behoeven. 

De werkgroep zet momenteel de uitkom-
sten zorgvuldig op een rij, vraagt nog, daar 
waar dat aan de orde is, verduidelijking 
van de ingebrachte punten bij bewoners. 
De bewoners die dit wilden, hebben een 
inmiddels samenvatting van de enquête 
ontvangen. 

Na de zomervakantie krijgt dit een ver-
volg door het organiseren van een aan-
sprekende, uitdagende avond waarbij 
iedereen die        heeft voor Landweert uit-
genodigd is om mee te denken.

Hier moet en wil je bij zijn! 
Kom ook! Denk mee! Droom mee!

Kun je niet wachten: Aanmelden kan ook 
nu al via: wijkplatform@landweert.nl; 
(In de volgende wijkinfo volgt een herin-
nering/herhaling van deze oproep).

Nu de coronamaatregelen het weer toelaten, worden er in de wijk straat-/buurtfeestjes 
georganiseerd. Bent u dit ook van plan met uw straat of buurt vergeet dan niet om een 
ondersteuningsbijdrage aan te vragen bij het Wijkplatform.
Download op www.landweert.nl/wijkplatform/ondersteuning het aanvraagformulier en mail 
dit naar kasbeheerderwpfl @ziggo.nl of deponeer het in de brievenbus op Penningkruid 1.

Ook dit jaar staan we weer open voor het ontvangen van foto’s met een klein verhaal over 
het verloop van het straatfeest en indien de ruimte het toe laat om deze te plaatsen in 
Wijkinfo nr 68.

Bestuur Wijkplatform

ONDERSTEUNINGSBIJDRAGE 
WIJKPLATFORM



Goed eten. Daar houden we van. Kruidenlaan 159 | Venray | 0478 553900
www.welovevenray.nl | www.plus.nl

Bezorgservice

Van Dieck’s 
waorstenbrödjes

Oplaadpunt voor 
elektrische auto’s

maandag t/m zaterdag van 07:00 - 21:00 uur
zondag van 08:00 - 20:00 uur

OPENINGSTIJDEN

www.green-drive.nu
Stationsweg 126C   |   5807 AD Oostrum   |   06 - 425 634 24

dé fietsenwinkel

E-bike?



Elke keer als de Wijkinfo door de brievenbus 
valt ben ik weer benieuwd wat er nu zoal in 
zal staan. Ik vind het een mooie kleurrijke 
wijkkrant  met voldoende informatie en 
soms leuke en bruikbare tips.
Graag wil ik iets vertellen over een grote pas-
sie van mij: het verzamelen van prins carna-
valmedailles. Ik heb er nu ongeveer 100.

Ik heb ze vanaf 1939. De meeste zijn van 
carnavalsvereniging De Piëlhaas in Venray.
Mijn interesse om deze medailles te gaan 
verzamelen is spontaan in mij opgekomen.

Mijn allereerste medaille kreeg ik in 1958. 
Deze is van carnavalsvereniging De Piëlhaas.
De allermooiste medaille die ik heb is die 
van prins Jeroen I van De Piëlhaas. Hij was 
prins carnaval in 2020.

Een medaille waar ik heel trots op ben, is 
de medaille met mijn naam erop en die 
gemaakt werd vanwege het feit, dat ik 
de bedenker was van de Hazestekt van 
De Piëlhaas in 2018. De Hazestekt is een 
speldje, dat éénmalig wordt uitgegeven  
en waarvan het ontwerp is gemaakt  
door een willekeurige inwoner van Venray.

Mijn favoriete carnavalsvereniging is De 
Piëlhaan van Landweert. Elk jaar ben ik 
weer van de partij bij de carnavalsvereni-
ging die veel plezier met zich meebengt. 
Jammer dat er dit jaar vanwege de corona-
crisis geen carnaval is geweest. Van De 
Piëlhaan heb ik ook hele mooie medail-
les. De laatste medaille van De Piëlhaan 
in mijn verzameling is die van prins Coen I  
van 2020.

Als er iemand naar mijn verzameling wil 
komen kijken, kan dat altijd. Wel graag 
een belletje vooraf. (0478-586456).

Albert Martens

HOBBYHOEKJE ALBERT MARTENS 
Dag medewijkbewoners van Landweert. Mijn naam is Albert Martens en ik woon op 
Christoffelkruid nr 48 hier in de wijk Landweert.



Voor wie? 
(Jong)volwassenen met een verstandelijke beperking (zowel man als vrouw).

Wat? 
Korfbal is een teamsport met een bal waar weinig/geen lichamelijk contact is.

Waar?
Sportpark 't Klaverblad in Leunen

Lijkt jou dit leuk? 
Of wil je eerst wat meer informatie over het G-team en de vereniging? 
Neem dan een kijkje op de website https://kvoranjewit.nl 
of stuur een email naar:  gteamoranjewit@hotmail.com

Hopelijk tot snel!

Groetjes Anouk, Carlijn, Janneke en Roos                                                                                      
Kom meedoen!

Kom je korfballen in ons G-team?



NATUUR IN DE WIJK OP SAFARI IN JE TUIN

Heeft je tuin beschutte plekjes met rul 
zand, dan kan dit het leefgebied zijn van 
een moordzuchtig roofdiertje, de mie-
renleeuw.  

Deze insectenlarve is circa 5 mm groot en 
heeft een paar imposante kaken. Door in 
cirkels achteruit te bewegen, vormt hij een 
kratertje in het losse zand. Onderin dat kuil-
tje wacht hij geduldig op slachtoffers. Vaak 
zijn dat, je raadt het al, mieren. 

Mieren schuiven op de schuine helling van 
het kratertje naar beneden, daarbij ‘gehol-
pen’ door de mierenleeuw die met zijn 
sterke kaken korrels zand naar de potentiële 
slachtoffers gooit. Eenmaal onderin de kuil 
beland, grijpt de mierenleeuw de mier met 
zijn kaken vast en zuigt hem leeg. Het lege 
mierenkarkasje gooit hij daarna met een 
boog uit zijn kuiltje. 

Na 2 tot 3 jaar heeft hij genoeg van zijn roof-
dierenbestaan. Hij spint een cocon, in de 
vorm van een konijnenkeutel, en ondergaat 
een volledige metamorfose. 

Uit de cocon verschijnt een prachtig vlie-
gend insect, de mierenleeuwjuffer. Deze 
wordt zelden gezien omdat hij direct hoog 
de bomen in vliegt. 

Dit insect leeft slechts enkele weken. Lang 
genoeg om zich voort te planten en weer 
eitjes te leggen op een geschikte plaats in 
het zand. 

En zo begint de cyclus weer opnieuw. 
Fascinerend toch!

Esther Swinkels 
(IVN natuur- en landschapsgids)
IVN Geysteren-Venray organiseert excursies, wan-
delingen, jeugd- en jongerenactiviteiten, etc. Kijk 
op www.IVN-Geysteren-Venray.nl of volg ons op 
facebook.





“JOOP = TOP” 
EEN PLUUM VOOR JOOP LINDERS 

Huub Thijssen van “Match voor Vrijwilligers” 
overhandigde Joop Linders, in aanwezigheid 
van het wijkplatform, Prettig Ouder Worden 
en de bestuursleden van ’t Stekske, een certi-
fi caat, behorende bij het beeldje: “De Pluum”, 
dat Joop nog zal worden uitgereikt tijdens 
een bijeenkomst in het gemeentehuis. 

Joop ontvangt 
die Pluum 
vanwege zijn 
jarenlange 
vrijwilligers-
werk in en 
voor Landweert. Zo is hij penningmeester bij 
’t Stekske, bestuurslid van het wijkplatform, 
secretaris van het Wijkradenoverleg (WRO) 
en eigenlijk het gezicht van ’t Stekske te 
noemen.

Kei bedankt Joop. En heel veel plezier bij de 
offi  ciële uitreiking ergens in september!

Wij maken alle sieraden op 

ambachtelijke wijze met de hand 

in ons atelier: Ringen, armbanden, 

colliers, trouwringen, gedenk-

sieraden  en nog veel meer.

Ook het omsmelten en hergebruik 

van bestaande sieraden behoort 

tot de mogelijkheden.

Exclusief 
& persoonlijk

Keizersveld 71E  •  5803 AP-Venray

Lianne 06 28254548  •  Andre 06 54314785

info@jeeco.nl  •  www.jeeco.nl

www.jeeco-trouwringen.nl

Tijdens de vergadering van het bestuur van ’t Stekske, 
op maandag 12 juli jl. vond een heuse overval plaats!



Senioren, chauff eurs met rijbewijs C/D/E en 
overige automobilisten die voor verlenging 
van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, 
kunnen hiervoor terecht bij Goedkope 
Keuringen op 9 juli, 13 augustus en vervol-
gens eens per maand bij Hotel Restaurant
Asteria, Maasheseweg 80A. 

Voor informatie en een afspraak belt u naar 
het landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 
616. Zelf een datum reserveren kan via de 
website: www.goedkopekeuringen.nl. 

Tarieven incl. BTW
75+ B/E en medisch: € 40,00
Taxipas en C/D/E: € 60,00.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst 
een Gezondheidsverklaring gekocht te wor-
den en is verkrijgbaar bij de gemeente en via 
internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).

U beantwoordt de vragen en stuurt de 
Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het 
kan een aantal weken duren voordat u de 
papieren die de arts moet invullen thuis-
gestuurd krijgt van Het CBR (per post of via 
de mail).

De verwerking en beoordeling door het CBR 
kan meerdere maanden in beslag nemen. 
Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een 
afspraak te maken voor de keuring. Ook in-
woners uit omliggende gemeenten zijn van 
harte welkom.

Stel jij je neutraal op als er onenigheid is bij jouw in de buurt of op het werk? Kun jij de 
betrokkenen gezamenlijk om tafel krijgen door dit te faciliteren? Dan zijn wij op zoek 
naar jou!

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING 
SENIOREN IN VENRAY

Misschien is het een leuk idee om in Wijkinfo 
nr. 68 vakantiefoto’s van leuke momenten of 
prachtige omgevingen te plaatsen.

Stuur uw foto(s) met een korte omschrijving 
digitaal naar kasbeheerderwpfl @ziggo.nl. 
Wij maken dan een keuze uit de mooiste/
leukste foto’s.

Bestuur Wijkplatform

VAKANTIEFOTO’S 
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‘Buurtbemiddelaars gezocht’
 “Het is een mooi middel om mensen an-
ders naar elkaar te laten kijken. Om begrip 
te kweken voor ieders handelwijze. Als 
buurtbemiddelaar geeft het mij enorm 
veel voldoening om mensen te helpen in 
iets wat hen zelfstandig niet lukt. Dat is om 
hen naast elkaar te krijgen in plaats van 
tegenover elkaar. Kortom: samen te bren-
gen.” Dit was het antwoord van Winfried, 
een van de vrijwillige buurtbemiddelaars 
bij Synthese, op onze vraag ‘Waarom ben 
jij buurtbemiddelaar’. 
Winfried is al jaren betrokken en kan samen 
met zijn collega’s wel versterking gebruiken. 

Daar waar de buren zelf niet uitkomen, 
wordt buurtbemiddeling ingezet. Denk 
hierbij aan harde muziek die in de avond 
wordt afgespeeld, overhangende takken 
of onenigheid over de plaatsing van de 
schutting. Wanneer het lukt om de buren 
gezamenlijk om de tafel te krijgen en het 
probleem aan te pakken, is de kans kleiner 
dat het probleem zich opnieuw voordoet.
 
Welke kennis en vaardigheden 
heb je nodig? 
Als vrijwillige buurtbemiddelaar luister 
je naar het verhaal van beide buren. Je 
neemt een neutrale houding aan en hebt 
geen vooroordelen. Je bent geïnteres-
seerd in je medemens. Andere belangrijke 
eigenschappen zijn: goed luisteren, door-
vragen en samenvatten. Het goed kunnen 
omgaan met emoties is ook een pre.

Wat is de meerwaarde van een 
buurtbemiddelaar? 
Als buurtbemiddelaar schep je een kader 
waarin beide buren met elkaar in gesprek 
gaan om een oplossing te vinden. Buurt-
bemiddeling draagt een steentje bij aan 
een betere onderlinge verstandhouding 
en het bevorderen van wederzijds respect 
tussen buren. 
Je plant zelf de afspraken met collega- be-
middelaars en de desbetreffende buren 
zodat je rekening kunt houden met jouw 
eigen agenda.  Daarnaast komen we 2 à 
3 keer per jaar samen met alle vrijwillige 
buurtbemiddelaars en de coördinatoren 
Buurtbemiddeling Synthese. Om van el-
kaar te leren, ervaringen uit te wisselen 
en elkaar op de hoogte te houden van alle 
ontwikkelingen.

Wat kun je van Synthese verwachten?
Je krijgt van ons een professionele training 
Buurtbemiddeling, begeleiding tijdens 
de werkzaamheden en voortdurende bij-
scholing. Je maakt deel uit van een en-
thousiast team. 
Daarnaast krijg je de reis- en andere on-
kosten vergoed.

Word jij de nieuwe collega van Winfried? 
Neem dan contact op met Synthese, 
buurtbemiddeling@synthese.nl. 
Of bel met een van de coördinatoren:
Gemeente Venray: Colin Weeink, 
tel. 06 40161422.

Stel jij je neutraal op als er onenigheid is bij jouw in de buurt of op het werk? Kun jij 
de betrokkenen gezamenlijk om tafel krijgen door dit te faciliteren? Dan zijn wij op 
zoek naar jou!

WERVING NIEUWE VRIJWILLIGERS 
BUURTBEMIDDELING 
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