INFORMATIE VOOR INWONERS VAN LANDWEERT

oktober/november 2021

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:

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende intake

ACTIVITEITEN
‘T STEKSKE
16 okt
17 okt	
18 okt
19 okt

Vakantiefoto van Rene: Luchtballon boven Landweert
op 5 augustus 2021.

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
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 teruglezen op www.landweert.nl/wijkplatform/wijkkrant

kinderbingo
garagesale
Hippe Bingo
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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ACTIVITEITEN VAN DE WIJKVERENIGING LANDWEERT
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 kerstcadeaus 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 knutselactiviteit 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

Wijkteam LANDWEERT 
Even voorstellen, wie zijn wij?
Wij zijn de zorgpartners van het
wijkteam Landweert! Deze keer:
Josephine van Els
Ik ben Buurtcirkelcoach, preventiemedewerker voor
de sociale wijkteams in Venray
en werkzaam bij
Metggz; organisatie voor geestelijke
gezondheidszorg
voor jong en oud. Ik ondersteun mensen bij een psychische kwetsbaarheid
of psychosociale problematiek. Mensen met psychische problemen komen
meestal wel op eigen kracht een heel
eind zeker met steun van mensen uit
hun eigen omgeving. Heeft u echter vragen of maakt u zich zorgen om U zelf of
een naaste, of komt u mensen tegen met
verward gedrag, neem dan gerust contact op met het wijkteam Landweert of
met mij.

LANDWEERT LEEFT 
SAMEN AAN TAFEL
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.

Jolanda
van der Weiden
Ik werk als maatschappelijk werker
bij Synthese. Iedereen heeft bijna
dagelijks te maken
met kleinere of
grotere problemen.
Vaak kunnen mensen die zelf oplossen, soms lukt dat niet. Met vragen en/of
problemen over: ingrijpende gebeurtenissen, zoals overlijden, scheiding, eenzaamheid, burenoverlast, eigen functioneren,
financiën en pesten kunt u contact opnemen met mij. Daarnaast ben ik Buurtcirkelcoach.
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

.
Eet smakelijk en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Cor van Dijk,
Voorzitter Stichting Landweert Leeft
Boterbloem 34, 5803CL Venray
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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 begaanbaarheid 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 brandgangen 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
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verlagingen van stoepen, waardoor het op
en af rijden van stoepen erg moeilijk is.
Tijdens deze presentatie hebben wij natuurlijk 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 VVNfietscoach stimuleert interactie, deelt

concrete handelingsperspectieven en behandelt 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 beschikbaar 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 handelingsperspectieven opgenomen waarmee senioren 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 rondetafelgesprekken. 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 bloemschikactiviteit 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 bloemenwinkel 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 activiteiten? 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
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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

Burendag Rozemarijn

BBQ Zwanebloem

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 springkussen 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 ondersteuning van het Oranjefonds en van het wijkplatform en de inleg van de bewoners hebben we er een leuke dag van kunnen maken.
Onze eerste buurtbarbecue op de Zwanebloem. Het was zeer geslaagd en erg gezellig.
Kennismaking tussen de bewoners, verschillende nieuwe mensen is als zeer prettig ervaren. Voor herhaling vatbaar!
Bedankt voor jullie bijdrage

E-bike?

dé fietsenwinkel

www.green-drive.nu

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

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 personen), 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 uitgewerkt 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

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

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 winnen twv € 25,- moet u dit woord samen
met uw naam, straat en huisnummer

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

Horizontaal
5.Bouwsel van spin 7.Herfstkleur 8.Langwerpig 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 wollen kledingstuk 29.Snelschrijven 30.Trefcentrum 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.Prettige sfeer 6.1 uur terug 10.Metaal 13.Leuk
tijdverdrijf 16.Licht van wax 18.Meerijden
20.Houdt van een winterslaap 22.Filmpje kijken 23.Cowboyfeest 25.Koele lucht
26.Zondagmiddagactiviteit 28.Groente
met veel zaadjes

Uit de goede oplossingen worden
2 winnaars geloot. De uitslag en de
namen van de winnaars worden bekend
gemaakt in Wijkinfo 69.

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: WABPVenray@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

