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Bands	Op	ZOndag	Middag	
31 oktober

fOtO’s	uit	de	wijk
Vakantie- en straatfeestfoto’s

BewOnersavOnd	in	’t	stekske
dinsdagaVond 19 oktober

HerfstpuZZel
puzzel mee en win!

Vakantiefoto van IJvonne Brok: Lekkere vakantie 
aan zee in eigen land met hun 2,5 jarige dochter. 



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

Verzekeringen & Risicomanagement 

Bij ons kun je ook terecht voor een: 
 

Arbeidsongeschiktheids-
verzekering  

 
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende intake 

 



wijkCentruM	’t	stekske	ZOekt
gastheer/-vrouw die tijdens activiteiten wil openen/
sluiten en bardiensten wil draaien. alles in overleg! 
wil je niet op vaste basis maar gewoon soms helpen 
als het uitkomt? laat het ons graag even weten: 
wijkcentrum@landweert.nl 

de deadline voor de volgende uitgave is 
zaterdag	27	november	2021

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

de	ZOMer	is	vOOrBij;	Maar…

weg vakanties. Hup weer aan het werk. de scholen zijn al 
lang weer begonnen. alles is weer in zijn normale ritme.

maar… gelukkig mogen en kunnen we weer veel meer 
de laatste tijd.
we zijn erg blij met de lange lijst van activiteiten in 
de komende periode in wijkcentrum ‘t stekske. al die 
activiteiten maken dat je vanzelf weer lekker bezig kunt 
zijn en vanzelf weer gaat genieten; ook van de periode 
na de zomer!
daarom: wandel gerust eens binnen bij ’t stekske. 
we zien u graag! u bent welkom!

De redactie, 2 oktober 2021

aCtiviteiten
‘t	stekske

16 OkT  kINDERbINgO
17 OkT gARAgESALE
18 OkT  HIppE bINgO
19 OkT  bEWONERSAVOND   
 “DROMEN OVER 
 LANDWEERT”
22 OkT  kINDERDIScO 
 (HALLOWEEN)
26 OkT  SAMEN AAN TAFEL   
 LANDWEERT LEEFT
31 OkT  bANDS Op   
 ZONDAg MIDDAg
19 NOV  kINDERDIScO
27 NOV  SINTERkLAASMIDDAg
28 NOV  bANDS Op 
 ZONDAg MIDDAg
30 NOV  SAMEN AAN TAFEL   
 LANDWEERT LEEFT
11 DEc  kINDERbINgO
12 DEc kERSTMARkT
17 DEc  kINDERDIScO   
 (kERSTgALA)
19 DEc  bANDS Op 
 ZONDAg MIDDAg
21 DEc  SAMEN AAN TAFEL   
 LANDWEERT LEEFT

ER IS DIT jAAR gééN WIjkFEEST/
FOuTE FEEST.

WEkELIjkSE AcTIVITEITEN
• bewegen voor ouderen (ma)
• garde- & showdans(di) 
• inloopmiddag (wo)
• koersbal (do) 

OM DE WEEk AcTIVITEITEN
• klaverjassen (do, oneven weken) 
• schaken jeugd (do)
• schaken volwassenen (do)

Voor de complete agenda en tijden van 
de activiteiten in wijkcentrum ‘t stekske 
zie de website van landweert. 
www.landweert.nl/agenda
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Vakantiefoto van Rene: Luchtballon boven Landweert 
op 5 augustus 2021.



 



even	vOOrstellen:
dansgrOep	HappineZZ

Wij doen aan garde en showdans.
wat is dat: dansen in een team, conditie, 
lenigheid, acrobatiek, wedstrijden maar 
vooral: superleuk! wil jij ook graag een 
danseres zijn, ben je 6 jaar of ouder, meld je 
dan nu aan: wijkvereniging@landweert.nl
wij trainen wekelijks in ‘t stekske in landweert 
op dinsdag van 18.00 tot 19.15 uur.

sinterklaas	
Zaterdag 27 november van 14:00 uur tot 
16:00 uur gaan we een sinterklaasmiddag 
houden. 
sinterklaas heeft ons per mail al benaderd 
dat hij ons zeker niet zal vergeten en het heel 
gezellig vindt om de kindjes uit de landweert 
te mogen begroeten. 
omdat sinterklaas wat duidelijkheid wil wie 
er zal komen vragen we papa en mama de 
kinderen eerst aan te melden. (gemiddelde 
leeftijd tussen de 3 en 7 jaar) het gaat vooral 
om de goedgelovigen. 
aanmelden met naam/jongen of meisje/ 
en leeftijd dan kan sinterklaas zich een klein 
beetje voorbereiden. leuk als je in de mail iets 
benoemd over het kind. 
lilianwijkvereniging@landweert.nl 
de kosten voor deze middag zijn €15,- per 
kind. meld je snel aan want er zijn maar een 
beperkt aantal plaatsen.

kerstMarkt
Zondag 12 december gaan we weer een 
kerstmarkt houden. Tijdstip: 13:00 uur tot 
17:00 uur. 
Vind je het leuk om een kraampje huren en 
verkoop te doen van je spullen? (mits dit 
maar kerst gerelateerd is) dan wees snel…
leuk als de bezoekers met leuke kerst-
cadeaus de deur uit kunnen wandelen. 
een kerstman zal voor de kindjes aanwezig 
zijn, en misschien dat hij ook nog wat 
uitdeelt. 
er zullen 22 kraampjes verhuurd worden, 
€ 10 per kraampje. (ongeveer 1,80 x 90) 
wees snel want vol is vol. 
lilianwijkvereniging@landweert.nl 
deelname is pas definitief wanneer je een 
berichtje terug hebt ontvangen.

dansen
in ’t stekske is sinds enige maanden een 
nieuwe vloer, de vorige vloer was niet goed 
geschikt om op te dansen, wij zijn benieuwd 
of er animo is onder de volwassenen voor 
een dansactiviteit. wellicht volksdans, of 
line dance? 
wij horen graag als je hier interesse in hebt, 
vermeld er bij wat je voorkeur heeft en op 
welk dagdeel: wijkvereniging@landweert.nl

knutselen
wij zoeken vrijwilligers die de knutsel-
activiteit weer nieuw leven in willen 
blazen. Voorheen werd er 1x per maand 
op woensdagmiddag geknutseld met ca. 
30 a 40 kinderen. dat zou natuurlijk ook op 
een andere dag kunnen (zaterdag?). Heb je 
interesse om mee te organiseren? laat het 
ons dan weten: wijkvereniging@landweert.nl

aCtiviteiten	van	de	wiJkVereniging landweert
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wij	zijn	de	zorgpartners	van	het	
wijkteam	landweert!	deze	keer:	

Josephine van Els
ik ben buurtcirkel-
coach, preventie-
medewerker voor 
de sociale wijk-
teams in Venray 
en werkzaam bij 
metggz; organisa-
tie voor geestelijke 
gezondheidszorg 

voor jong en oud. ik ondersteun men-
sen bij een psychische kwetsbaarheid 
of psychosociale problematiek. men-
sen met psychische problemen komen 
meestal wel op eigen kracht een heel 
eind zeker met steun van mensen uit 
hun eigen omgeving. Heeft u echter vra-
gen of maakt u zich zorgen om u zelf of 
een naaste, of komt u mensen tegen met 
verward gedrag, neem dan gerust con-
tact op met het wijkteam landweert of 
met mij.

Jolanda 
van der Weiden
ik werk als maat-
schappelijk werker 
bij synthese. ieder-
een heeft bijna 
dagelijks te maken 
met kleinere of 
grotere problemen. 
Vaak kunnen men-
sen die zelf oplos-
sen, soms lukt dat niet. met vragen en/of 
problemen over: ingrijpende gebeurtenis-
sen, zoals overlijden, scheiding, eenzaam-
heid, burenoverlast, eigen functioneren, 
financiën en pesten kunt u contact opne-
men met mij. daarnaast ben ik buurtcirkel-
coach.

wilt	u	graag	contact	met	ons?	
loop dan op woensdagmiddag tussen 
14.00u en 17.00u binnen bij het stekske. 
stuur een e-mail of kijk op de website.
e-mail: landweert@wijkteamvenray.nl
website: wijkteamvenray.nl/landweert

.
 

wijkteaM	landweert	
eVen Voorstellen, wie ziJn wiJ? 

de volgende sat’s zijn: 26 oktober en 30 
november. Volg voor de laatste informatie 
onze website www.landweertleeft.nl en de 
publicaties 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, fluitenkruid 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



prettig	Ouder	wOrden	in landweert

en voor je het weet is ook deze zomer 
weer voorbij. maar… wij hebben gewoon 
doorgewerkt. graag willen we u meenemen 
in datgene waarmee we de laatste weken 
mee bezig zijn geweest.

klachten	over	de	brandgangen
zo kregen we klachten over de begaan-
baarheid van de brandgangen over 
achterstallig onderhoud. Hierover hebben 
we contact gezocht met wonen limburg. en 
dit zijn de afspraken:
Het onderhoud van de brandgangen qua 
onkruid etc. moet worden gedaan door de 
huurder. 
wonen limburg is verantwoordelijk voor de 
brandgangen die liggen aan huurwoningen. 
zij zijn niet verantwoordelijk voor brand-
gangen bij koopwoningen. daar zijn de 
eigenaren zelf verantwoordelijk. 
de tegels die ongelijk liggen (één tegeldikte 
omhoog steken) worden door wonen 
limburg vervangen. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met hen opnemen. 

aanbieden van ons dossier straten en 
stoepen aan wethouder Cor Vervoort en 
dave groenen (gebiedsmentor)
op 8 september mochten wij ons dossier 
“Controleren van straten en stoepen van 
landweert”, aanbieden aan wethouder 
Vervoort en gebiedsmentor groenen.
Helaas konden onze studenten, die 
meehielpen bij de controle van 74 wegen, er 
niet bij zijn. zij hadden een introductieweek 
van school.
Veel dingen zijn al goed geregeld in onze 
mooie wijk. maar er zijn ook nog heel wat 
knelpunten. zoals het parkeren (half) op de 
stoep, het ontbreken van zebrapaden en 

verlagingen van stoepen, waardoor het op 
en af rijden van stoepen erg moeilijk is.
tijdens deze presentatie hebben wij natuur-
lijk gevraagd hoe we nu verder gaan met dit 
project. Hierover had de wethouder wel een 
omlijnd idee. wij bespreken de knelpunten 
met dave groenen, en we maken samen een 
plan hoe het een en ander wordt opgepakt. 
de scholieren houden wij op de hoogte over 
de ontwikkelingen zodat zij ook kunnen zien 
dat er echt iets wordt gedaan met de kritiek. 
wij houden u op de hoogte van de verdere 
ontwikkelingen.

Opening	van	Match	dependance
Vanaf 8 september kunt u voor vragen 
betreffende vrijwilligerswerk ook terecht bij 
’t stekske: elke woensdagmiddag van 14 tot 
16 uur. u kunt vrijblijvend binnenlopen. de 
koffie staat klaar. mocht u liever een gesprek 
thuis, dan kan dat ook. 
bel even 06 82699180 voor een afspraak. 
maar u kunt ook zelf opzoek gaan. kijk eens 
op www.ditisietsvoorjou.nl

vergevorderde	plannen	
voorlichting	over	het	rijden	op	e-bikes
in samenwerking met Veilig Verkeer 
nederland en de gemeente Venray, plannen 
wij binnenkort een voorlichtingsmiddag of 
ochtend over het veilig rijden op een e-bike. 
dit omdat er veel ongelukken gebeuren met 
oudere deelnemers in het verkeer.
deze workshop duurt 2,5 uur, inclusief pauze, 
en vindt in een informele setting plaats. per 
workshop is er plek voor max. 20 deelnemers 
(min. 12 deelnemers). aan de hand van foto’s, 
stellingen, feiten en filmpjes gaan deelnemers 
met elkaar in gesprek. de getrainde VVn-
fietscoach stimuleert interactie, deelt 
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concrete handelingsperspectieven en be- 
handelt de volgende onderwerpen:
•  Diversiteit van voertuigen en drukte op 

het fietspad
   waar je vroeger op het fietspad alleen fietsers 
tegenkwam, is het nu een drukte van belang 
met allerlei voertuigen, zoals scootmobielen, 
e-bikes, bakfietsen, monowheels, etc. wat 
betekent dit voor ons gedrag op het fietspad 
en hoe gaan we hier veilig mee om?

• Omgaan met medeweggebruikers
   Hoe reageer je op wielrenners, op pubers 
die in een groep bij elkaar fietsen of op 
vrachtwagens bij het stoplicht?

• Vitaliteit
   bij het ouder worden vinden er fysieke 
veranderingen plaats. dit heeft ook invloed 
op de vitaliteit en verkeersdeelname. Hoe 
kun je daar rekening mee houden?

• kennis van de fiets
   waar moet de fiets aan voldoen, welke 
ondersteunende accessoires zijn beschik-
baar en welke alternatieven bestaan er zodra 
fietsen lastiger wordt?

Voor het realiseren van een duurzame 
gedragsverandering, krijgen deelnemers na 
afloop van de workshop informatiemateriaal 
mee. Hierin staan concrete handelings-
perspectieven opgenomen waarmee senio-
ren direct aan de slag kunnen.
u kunt zich nu al aanmelden want vol=vol
per e-mail prettigoudworden@landweert.nl 
of 06 82699180

rondetafelgesprekken
op 13 oktober organiseren wij rondetafel-
gesprekken. klinkt heel moeilijk, maar is het 
niet. wij willen gewoon heel graag weten 
wat er onder ouderen leeft en waar wij 
mogelijk mee kunnen helpen. zo’n gesprek 
verplicht tot niets. gewoon informeel met 

elkaar praten over wat er beter geregeld zou 
kunnen worden of waar u blij van wordt.
Hoewel wij al een groepje hebben gevormd, 
is iedereen die belangstelling heeft welkom.
wel vooraf even aanmelden: 
e-mail prettigoudworden@landweert.nl 
of 06 82699180

activiteit:	Bloemschikken!
eind september was er een bloemschik-
activiteit georganiseerd. Helaas moesten 
we meerdere dames teleurstellen omdat 
wij niet meer plekken beschikbaar hadden. 
Volgende keer beter dames. (mannen 
zijn trouwens ook van harte welkom) de 
pompoencreaties zijn werkelijk schitterend 
geworden. ze zouden in een bloemen-
winkel niet misstaan. een gezellige middag 
die voor herhaling vatbaar is.
in december gaan we een kerstcreatie 
maken. wat deze keer de kosten zijn, weten 
we nog niet. maar wij zorgen er ook deze keer 
voor dat de kosten laag blijven.
ook nu geldt: aanmelden want vol =vol  
per e-mail prettigoudworden@landweert.nl 
of 06 82699180

wilt u op de hoogte blijven van onze activi-
teiten? dan kunt u zich geheel vrijblijvend 
aanmelden voor onze maandelijkse flyer. 
Hierin staan de precieze data van onze 
activiteiten de tijden en de kosten. 
u krijgt de flyer maandelijks in de bus. 
aanmelden voor informatie via de mail kan 
natuurlijk ook. gewoon even een telefoontje 
naar 06 82699180 of een e-mail naar 
prettigoudworden@landweert.nl

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

9



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?

een geweldige burendag op de rozemarijn.
samen met een paar bewoners van de 
reseda, hebben we overdag een bingo 
gedaan en hadden we een leuk springkus-
sen voor de kids. rond etenstijd een lekkere 
barbecue, gevolgd door een gezellige avond 
met muziek. erg fijn om weer ’s met de straat 
bij elkaar te zijn. mede dankzij de ondersteu-
ning van het oranjefonds en van het wijk-
platform en de inleg van de bewoners heb-
ben we er een leuke dag van kunnen maken.

onze eerste buurtbarbecue op de zwane-
bloem. Het was zeer geslaagd en erg gezellig. 
kennismaking tussen de bewoners, verschil-
lende nieuwe mensen is als zeer prettig erva-
ren. Voor herhaling vatbaar!
bedankt voor jullie bijdrage

Burendag	rozemariJn BBQ	zwanebloem





Hier	MOet	en	wil	je	Bij	
Zijn!	kOM	OOk!	
denk mee! droom mee!

Bewonersavond	 op	 dinsdagavond	 19	
oktober.	 wanneer er zich voldoende 
bewoners aanmelden (minimaal 15 per-
sonen), vindt de eerder aangekondigde 
bewonersavond plaats, met het vervolg 
van “dromen over landweert”. we willen 
en gaan het niet alleen maar bij dromen 
laten! samen willen we landweert klaar 
maken voor de toekomst!
elke bewoner in landweert is welkom om 
mee te denken. Heb je verbeterpunten, 
mooie ideeën die het verdienen om uitge-
werkt te worden in en voor onze wijk: kom 
dan zeker naar deze avond.

we starten om 19.30 uur
eindtijd: ca. 22.00 uur. 
aanMelden	is	verpliCHt	
dit	kan	tOt	ZOndag	17	OktOBer	a.s.	
per	Mail:	wijkplatform@landweert.nl

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



HerfstpuZZel
puzzel mee en win!
als	 u	 de	 Herfstpuzzel	 invult	 en	 de	
juiste	 letters	 in	 de	 vakjes	 onderaan	
plaatst,	 verschijnt	 een	 woord	 dat	
bescherming	biedt	tegen	nattigheid.
als	u	als	wijkbewoner	kans	wilt	maken	
om	een	waardebon	van	de	plus	te	win-
nen	twv	€	25,-	moet	u	dit	woord	samen	
met	 uw	 naam,	 straat	 en	 huisnummer	

vóór	1	november	a.s.	mailen	naar	
kasbeheerderwpfl@ziggo.nl

uit	 de	 goede	 oplossingen	 worden	
2	 winnaars	 geloot.	 de	 uitslag	 en	 de	
namen	van	de	winnaars	worden	bekend	
gemaakt	in	wijkinfo	69.

Horizontaal
5.bouwsel van spin 7.Herfstkleur 8.lang-
werpig kledingstuk 9.amerikaans feest 
11.muziekinstrument 12.oranje groente 
14.Herfstmaand 15.ruige sport 17.Vrucht 
in bolster 19.Huis van kabouter 21.Hoort 
bij landweert leeft 22.nog even lekker 
warm 24.loof van bomen 27.warm wol-
len kledingstuk 29.snelschrijven 30.tref-
centrum in landweert 31.boomvrucht 
32.onstuimig weer 33.warmtebron in huis 
34.lekker met slagroom 35. Veiligheid in 
de wijk 36.gaat naar warmere streken

verticaal
1.groen op boomstam 2.leeft onder de 
grond 3.ontspannen en genieten 4.pret-
tige sfeer 6.1 uur terug 10.metaal 13.leuk 
tijdverdrijf 16.licht van wax 18.meerijden 
20.Houdt van een winterslaap 22.film-
pje kijken 23.Cowboyfeest 25.koele lucht 
26.zondagmiddagactiviteit 28.groente 
met veel zaadjes





Belangrijke	gegevens	en	telefOOnnuMMers

wijkplatfOrM	landweert
secretariaat 0478 586860
wijkplatform@landweert.nl
www.landweert.nl/wijkplatform

wijkCentruM	’t	stekske
kruidenlaan 161, 5803 bV VenraY
wijkcentrum@landweert.nl 
www.landweert.nl/wijkcentrum

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

syntHese
0478 517300 

Brandweer
077 3565656 | SpOED 112

sCHOlen	in	landweert
De klimboom 0478 550219
De kruudwis 0478 582974
Montessoricentrum Venray 0478 515750

pOlitie	venray
0900 8844 | SpOED 112
www.politie.nl

Wijkagent Venray Oost
frits meelkop 
frits.meelkop@politie.nl

wHatsapp	Buurt	preventie
Voor informatie 
e-mail: wabpVenray@ziggo.nl

Huisartsen	Buiten	kantOOruren
0900 8818

ZiekenHuis	venray
0478 522222

wOnen	liMBurg
088 3850800
post@wonenlimburg.nl
postbus 1254 
6040 kg roermond

sMile	venray/	sMile	landweert	
info@smilevenray.nl  

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

COlOfOn

Redactie Wijkplatform
marja van mil 
thieu thielens

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

Voor advertenties kunt u recht-
streeks contact opnemen met 
kasbeheerderwpfl@ziggo.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”.


