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GEZAMENLIJKE TERUGBLIK WIJK LANDWEERT 

waarna BEWONERSAVOND OVER SPEELVELDJES 

IN LANDWEERT 

UITNODIGING 10 APRIL 2018 V.A. 19.00 UUR 

Het Wijkcentrum, de Wijkvereniging en het 

Wijkplatform nodigen alle bewoners van Landweert uit 

voor een gezamenlijke bijeenkomst waarbij we u graag 

willen bijpraten over wat we het afgelopen jaar hebben 

ondernomen. Wij kijken terug op 2017 en werpen ook 

een blik op de toekomst. 

 

Na een korte pauze, krijgt de avond een vervolg met 

een bewonersavond georganiseerd door het 

wijkteam en wijkplatform van Landweert.  

Vanuit het wijkteam presenteren zich nieuwe gezichten 

en is er vanaf 20.40 uur een toelichting door Reinold 

Wiedemeijer namens gemeente Venray over het nieuw 

te realiseren kunstgras breedtesportveld op locatie 

Rozemarijn (op de plek waar nu al een trapveld ligt). 

Daarnaast zal hij toelichting geven over het opheffen 

van kleine speelplekken en het centraliseren en 

eventueel opwaarderen van grotere speelplekken (allen 

gelegen in de wijk Landweert). 

Vanaf 21.00 uur is er een gezellige nazit, met borrel en 

bitterbal. U bent van harte welkom!  

Informatie voor alle bewoners  

in Landweert 

 

Wijkinfo nr. 47 
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Feestelijke heropening speeltuin 

Sneeuwklokje/Silene/Sterrenmuur 

 

Zaterdag 17 maart j.l. 

werd het speeltuintje aan 

Sneeuwklokje/Silene/Ster-

remuur officieel heropend 

door wethouder Busser 

onder grote belangstelling 

van de ouders en 

kinderen, vertegenwoordigers van het Wijkplatform en 

de Rabobank. Peel en Maas Venray was er om opnames 

te maken. 

 

Op initiatief van Kim van Wees kwamen al in 2016 

ouders en kinderen bijeen om samen plannen te maken 

over herindeling/uitbreiding van de speeltuin, waarbij 

de wens van de kinderen een belangrijke factor was. 

Met de uitkomst ging Kim aan de 

slag. Zij nam contact op met de 

gemeente. Het plan was de 

verwijdering van de jeu-de-

boulesbaan door de gemeente, een 

goede onderhoudsbeurt van de 

bestaande speeltoestellen, de 

herindeling van het speelveld met 

aanvulling met enkele nieuwe speeltoestellen. Dit 

werden een duoschommel, een 3-voudig duikelrek, een 

ballenvanger en een wiebel loopbrug. 

Om dit te kunnen realiseren moest Kim sponsoren 

zoeken. Dit werden Jantje Beton, het Rabo 

Coōperatiefonds, Wonen Limburg, het Wijkplatform 

Landweert, supermarkt Plus, bakkerij van Gassel, 

Cafetaria de Weert, Voshaart Makelaardij en zeker niet 

te vergeten de gemeente Venray, die in deze een zeer 

trouwe en behulpzame partner is gebleken. Zij hebben 
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Kim met raad en daad en een flinke financiële bijdrage 

bijgestaan. 

Zonder de financiële 

hulp van deze 

organisaties/bedrijven 

was het project nooit 

tot stand gekomen. 

Maar ook zeker niet 

onbelangrijk waren de 

mensen die bij de Plus 

statiegeldflessen 

hebben gedoneerd aan het project. Hartelijke dank 

hiervoor. 

 

Toch kreeg Kim te maken met hindernissen die ze 

moest overwinnen. Zo stelde Jantje Beton speciale 

eisen voor het soort speeltoestellen die erbij kwamen. 

De gemeente stelde i.v.m. milieu en veiligheidseisen 

voor de ondergrond van de schommels en het duikelrek 

en het ergste was wel, dat de leverancier van de 

nieuwe speeltoestellen failliet ging. De gemeente wist 

de curator echter dusdanig te overtuigen, dat levering 

kon plaats vinden, maar het was wel even een 

spannende periode. 

Door vastberadenheid en volharding van Kim is het 

speelveldje toch gerealiseerd en de kinderen zijn er 

maar wat blij mee. 

 

De weergoden leverden tijdens de heropening hun 

bijdrage in de vorm van sneeuw en een gure koude 

wind, maar dat mocht de pret niet drukken. De 

kinderen werden prachtig geschminkt door De 

Kleurdoos en genoten van limonade en chips, terwijl de 

ouders en genodigden zich onder het gezellig samenzijn 

tegoed deden aan koffie met gebak. 
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ACTIVITEITEN VAN DE WIJKVERENIGING 
Wijkvereniging Landweert organiseert diverse activiteiten voor jong en 
oud. U hoeft geen lid te zijn van onze vereniging om deel te nemen, 

iedereen mag meedoen met de activiteiten. Activiteiten vinden plaats in 
Wijkcentrum ’t Stekske (Kruidenlaan 161).Heeft u vragen? Dan kunt u ons 

mailen: wijkvereniging@landweert.nl;  Aanmelden activiteiten/meer info: 
www.landweert.nl/wijkvereniging; Op onze website kunt u de volledige 

jaarkalender bekijken en downloaden. 

 

OOK DARTEN? WIJ ZOEKEN LEDEN VOOR 

DARTTEAM(S) 

Sinds afgelopen jaar faciliteert 't Stekske dartteams om 

deel te nemen aan de competitie bij de Peelland Dart 

Bond. Het eerste seizoen dat er een dartteam in ’t 

Stekske darts speelt is bijna voorbij. Het lijkt erop dat 

deze met succes afgesloten gaat worden in de 

competitie.  

Na de zomer gaan we weer van start en hoe leuk zou 

het zijn als er team bij komt?  Een dartteam bestaat 

minimaal uit 4 spelers. Als beginnend team start je in 

de vierde divisie en speel je om de week een 

uitwedstrijd en om de week een thuiswedstrijd.  

De uitwedstrijden kunnen variëren van maandag tot en 

met vrijdag. De thuiswedstrijden zijn vastgesteld om de 

week op vrijdag. Op de speelavond zelf worden er 10 

wedstrijden gespeeld verdeeld over 4 single 

wedstrijden 501 beste van 5, 4 koppelwedstrijden tac-

tics, 1 solo en 1 teamronde. 

Lijkt het je leuk om ook competitie te darten? Geef 

jouw team dan op voor 1 juli of neem contact op met 

wijkvereniging@landweert.nl; of telefonisch/WhatsApp 

06-53799637 (Chris). Natuurlijk ben je ook van harte 

welkom om eens te komen kijken bij het Buurtcafé.  

mailto:wijkvereniging@landweert.nl
http://www.landweert.nl/wijkvereniging
mailto:wijkvereniging@landweert.nl


 
  

5 
 

 

Nb: bestaande teams die van speelgelegenheid willen 

wisselen zijn ook van harte welkom! 

KAARTAVOND 

 
Om de week is er een kaartavond in ’t Stekske. We 

spelen voornamelijk klaverjassen omdat wij dat 

allemaal kunnen en leuk vinden. Iedere keer hebben 

we ca. 3 tafels (met elk 4 personen), maar er is nog 

genoeg ruimte voor andere kaartliefhebbers. Kun je 

niet klaverjassen? We willen het je wel leren, of (als we 

geen 4-tal hebben) kunnen we ook een ander spel 

spelen, of kom met je vrienden/kennissen gewoon 

gezellig erbij zitten om een ander (kaart)spel te spelen. 

Loop gewoon eens binnen! 

INLOOPMIDDAG 

 
Wekelijks op dinsdagmiddag 14u-16u, kom (gratis) een 

kopje koffie of thee drinken. IEDEREEN is welkom! 

Neem je breiwerk of andere hobby mee of speel 

gezellig samen een spelletje of kom gewoon even 

kijken en een praatje maken. Schroom niet en loop 

gewoon eens binnen! 

BUURTCAFE 

Kom gezellig darten (evt. in competitieverband; zie 

oproep elders in de wijkinfo) of gewoon kletsen aan de 

bar. Om de week op vrijdagavond is het “Buurtcafé” 

geopend vanaf 20:00u. Geen entree en iedereen is 

welkom. De volgende data is er een Buurtcafé : 30 

maart, 13 april, 27 april, 11 mei, 25 mei, 8 juni, 22 juni 

en 6 juli.  
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VRIJWILLIGERS VOOR ‘T 

STEKSKE 

Verschillende vrijwilligers hebben zich al gemeld, na 

onze oproep(en) waarin wij vragen om te helpen, om 

ons wijkcentrum draaiende te houden. Maar wij zoeken 

er nog meer… 

Zoals mensen die hand- en spandiensten willen 

uitvoeren bijvoorbeeld tafels/stoelen klaarzetten voor 

een activiteit. Mensen met technische kennis om 

gezamenlijk zorg te dragen dat het gebouw 

onderhouden wordt, kleine reparaties worden gedaan 

en het er van buiten en binnen toonbaar uitziet. 

Alle werkzaamheden in overleg, zowel op gebied van 

aantal uren als op gebied van de taken die je wil gaan 

doen. 

Een compleet overzicht kan je vinden op: 
https://www.landweert.nl/wijkcentrum/vrijwilligerswerk/ 

Meer informatie of een keer vrijblijvend praten over 

vrijwilligerswerk? Bel: 06-41318607 (Jeroen) 

 

Opknappen Wijkcentrum 

De gebruikers van het Wijkcentrum 

(verenigingen/wijkbewoners) zijn het er allemaal over 

eens, die gele muren kunnen écht niet meer. Ooit was 

het een hippe kleur, maar nu al jaren niet meer. 

Wijkcentrum ’t Stekske is begonnen met het opknappen 

van de binnenkant. 

Momenteel wordt de vergaderruimte aangepakt en in 

de meivakantie zullen er werkzaamheden zijn aan de 

hal en de zalen. Niet alles zal tegelijk gebeuren en het 

zal ook zeker niet allemaal in 2018 klaar zijn, maar 

stap voor stap zal ons Wijkcentrum weer van deze tijd 

zijn. Zin om te helpen? 06-41318607 (Jeroen) 
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Oude kleurstelling; alles was geel, zelfs de radiatoren 

 

 
 

 

Nieuwe kleurstelling; wanden wit, kozijnen en deuren 

antraciet evenals het plafond en gordijnen. Er is nog 

veel werk aan de winkel…  
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Wijkteam  Landweert 

Alle informatie over het wijkteam kunt u teruglezen op 

de website: www.wijkteamvenray.nl; 

De wijkverpleegkundige is aanwezig bij Samen aan 

Tafel van Landweert Leeft. 

Koffietenten in de wijk: maandagen van 18.00 – 19.30: 

26 maart Knopkruid. 23 april Kaardebol plantsoen. 28 

mei Kogeldistel plantsoen. 

En natuurlijk de bewonersavond op 10 april a.s. (zie 1e 

pagina). 
Tip: kijk altijd even op de website voor de laatste stand van 
zaken.  

Samenwerking thuiszorg, huisartsenzorg en 

gemeente verbeterd!  
Afstemming tussen de thuiszorg, huisartsenpraktijken en de 
gemeente is heel wenselijk (uiteraard na toestemming burger). 
Er kunnen dan afspraken worden gemaakt over o.a. wie het 
aanspreekpunt is voor de inwoner, wie de intake doet en ook 
hoe de zorg en ondersteuning het beste op elkaar aan kunnen 

sluiten.  
Om dit op te kunnen pakken is het essentieel dat professionals 
elkaar goed kennen, zowel persoonlijk als dat ze weten wat de 
ander doet. Ook is het belangrijk dat er goede afspraken 
worden gemaakt over de samenwerking. 
Om deze samenwerking te verbeteren is begin 2017 in 
Landweert een project gestart. Dit project heeft zich gericht op 
het verbeteren van de samenwerking tussen huisartsen, de 
gemeente en de thuiszorgorganisaties.  

Er zijn verschillende activiteiten uitgerold het afgelopen jaar, 
zoals diverse netwerkbijeenkomsten, werkbezoeken aan elkaar 
en meer. Ook zijn er afspraken gemaakt over o.a. 

http://www.wijkteamvenray.nl/
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bereikbaarheid, het uitwisselen van informatie en de 
coördinatie van de zorg en ondersteuning.  

Eind 2017 is dit project positief geëvalueerd! De samenwerking 
tussen professionals is verbeterd. Dit komt met name doordat 
ze elkaar persoonlijk hebben leren kennen én beter op de 
hoogte zijn wat de ander doet, hoe de ander werkt en hoe de 
ander te bereiken is.  
Een wijkverpleegkundige gaf aan: 
“Bij sommige problemen is het heel duidelijk waar je moet zijn. 
Bij andere problemen niet. Doordat ik nu andere professionals 
ken in de wijk, bel ik sneller om even af te stemmen wat zij 

voor mijn cliënt kunnen betekenen. Dit doe ik soms ook 
anoniem, wanneer er geen toestemming is. Dit helpt mij snel te 
ontdekken wie wat kan betekenen voor mijn cliënt”. 
Betrokken burgers hebben aangegeven dat ze tevredener zijn 
over de zorg en ondersteuning. Dit komt met name doordat 
snel de juiste zorg en ondersteuning wordt ingezet en deze 
goed aansluit op elkaar. Ook worden de inwoners minder belast 
met een extra intakegesprek, omdat professionals onderling 
afstemmen.   
“Mevrouw geeft aan het fijn te vinden dat ik als 

wijkverpleegkundige afstem met de WMO-consulent voor 
aangepast vervoer. Er komen al zoveel mensen over de vloer, 
dat ze het allemaal niet meer zo goed snapt en blij is met deze 
hulp.”  
Om er voor te zorgen dat deze samenwerking continue wordt 
verbeterd, zijn in de wijk Landweert diverse personen 
aangewezen die hier blijvend aandacht aan besteden. Ook zijn 
er allerlei materialen ontwikkeld die daarbij gebruikt kunnen 
worden.  

Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u contact 
opnemen Han Verkuilen, contactfunctionaris gebiedsgericht 
werken: han.verkuijlen@venray.nl. 
 

 

mailto:han.verkuijlen@venray.nl
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Landweert leeft 
Familie brunch 
De zaal stroomde zondag de 18e maart om 11 uur weer vol 
ondanks de winterse kou en de gure wind op die dag. Het 
buffet was weer rijkelijk voorzien en vanwege Pasen stonden en 
paaseitjes op de tafels en konden de kinderen aan een aparte 
tafel paaseieren schilderen. En vanaf half twaalf konden de 
kinderen zich laten schminken. Als extraatje waren er dit keer 
kroketten, die ook vlot aftrek vonden. 
Er werd nog gezellige nagetafeld, maar om twee uur stroopten 
de vrijwilligers bijgestaan door een paar stagiaires van het 
Raayland de mouwen op om alle afwas weg te werken en de 
zaal op te ruimen. 
De eerstvolgende familiebrunch is op 17 juni. 

 
De volgende Samen aan Tafel is op 27 maart en daarna op 24 
april,aanmelden   € 7,50 per persoon, onder vermelding van 
naam, roepnaam, adres, telefoonnummer, 
geboortedatum, per per telefoon naar 581913 van de fam. 
Hendrix of e-mail of een briefje naar: Samen aan Tafel. Cor 
van Dijk. Boterbloem 34, email:  info@landweertleeft.nl;  of via 
de contactpagina van www.landweertleeft.nl. Zie ook de 
Wijkkalender. 
 

Buren Helpen Buren 
Ook Buren Helpen Buren is een activiteit van de Stichting 
Landweert Leeft. Wij zoeken altijd sociaal betrokken bewoners 
die als vrijwilliger zich een uurtje per week in willen zetten. Het 
telefoonnummer om je op te geven als vrijwilliger, maar ook 
voor mensen die een beroep op ons willen doen:  
06-44763557, of 06 - 2543 2010 . Ons e-mailadres is: 
burenhulp@landweertleeft.nl. 

 

 

http://www.landweertleeft.nl/
mailto:info@landweertleeft.nl
http://www.landweertleeft.nl/
mailto:burenhulp@landweertleeft.nl
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“Ons Genot” 
Ouderenvereniging Landweert 

Secretaris: Helma Steigenga 
 

Sleutelbloem 77 
5803 KG Venray 
Tel: 0478-585527 
Tel: 06-51647244 

        NL77RABO0153917008 
Een lidmaatschap van “Ons Genot” kost € 7,50 per jaar. 
Opgeven kan bij onze voorzitter Piet Vogelsangs, tel. 06-

22995812. 
Elke donderdagochtend en middag is er koersballen. 

Komende activiteiten 

11.4 themamiddag 

9.5 midgetgolf Arcen 

14.6 uitstapje. 

Het hele programma voor het hele jaar is terug te 

vinden op de website van Landweert. 
 

 

2008-2018

Christoffelkruid 26 Venray
0478-58 43 40
06-222 55 729
www.Ven-Rij.nl

Autorijschool Ven-rij
Peter Barents

al meer dan 20 jaar ervaring in het geven van instructies

Voor een professionele, persoonlijke aanpak en gezellig rijlessen.

Kijk op de site voor: aanbiedingen en mogelijkheden.

Ook voor automaat.

Bel en maak een afspraak voor die 1e rijles
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VVV VENLO STREETLEAGUE 

STRAATVBOETBALCOMPETITIE 

Wil je je team aanmelden: ga naar www.venraybeweegt.nl 
en doe dat voor 5 april a.s.! 
Doelgroep 
• U17: jongens en/of meiden van 13 t/m 16 jaar  
• Ladies U17: meiden van 13 t/m 16 jaar  
Doel 
De VVV-Venlo StreetLeague is een straatvoetbalcompetitie 

waarin jongeren van 13 t/m 16 jaar uit verschillende wijken en 
dorpen de strijd met elkaar aan gaan op de volgende 3 
onderdelen: Sport, BuurtBijdragen en Fair Play.  
Het concept zorgt voor ontmoeting, verbinding, trots, 
enthousiasme en ontwikkeling.   
Middels de Buurtbijdragen leveren de jongeren een 
maatschappelijke bijdrage in en aan hun eigen wijk of buurt. 
De jongeren komen in contact met andere jongeren, 
buurtbewoners en organisaties in de wijk of buurt, hetgeen de 

leefbaarheid in de wijken en buurten vergroot. Daarnaast leren 
de jongeren afspraken te maken en deze ook na te komen. Op 
deze manier draagt de VVV-Venlo StreetLeague ook bij aan de 
persoonlijke ontwikkeling van de jongeren.  
Voor meer informatie ga naar: www.venraybeweegt.nl; 
 

Bericht van Synthese 
Het spreekuur voor het aanvragen van het 
Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds is vanaf maandag 5 
februari in Landweert niet meer op de dinsdagmiddag, maar op 

maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur in het wijkcentrum ’t 
Stekske, Kruidenlaan 161, Landweert 
Verder kunt u hiervoor terecht op onderstaande locaties in 
Venray: dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur: MFC Brukske, 
Kiosk 5, Brukske. Woensdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur: ’t 
Schöpke, Veltumse Kleffen 70B, Veltum  
Een afspraak maken bij Synthese is niet nodig, u kunt gewoon 
op een van bovenvermelde dagen en tijden binnenlopen. In de 
schoolvakanties is er geen spreekuur. 

Vergeet niet om een loonstrook of uitkeringsspecificatie en de 
contributie van de sportvereniging mee te nemen 

 

http://www.venraybeweegt.nl/
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De deadline voor de eerstvolgende wijkinfo is zaterdag 5 
mei 2018. 
Wilt u adverteren in de wijkinfo en daarmee onze 

activiteiten ondersteunen: neem dan contact met ons op 

wijkplatform@landweert.nl 

 

 

mailto:wijkplatform@landweert.nl
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Aangifte inkomstenbelasting 2017 

€ 65,00 incl. aangifte partner 

Alle verzekeringen 

Hypotheek aanvraag Maximaal € 900,00 
Info@vievermannsverzekeringen.nl 

06-10960426 
Zevenblad 28 5803 LZ Venray 

 

 

mailto:Info@vievermannsverzekeringen.nl
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Deze wijkinfo verschijnt 6 x per 

jaar en is een uitgave door het 
Wijkplatform Landweert, te 

bereiken via het secretariaat: 
0478-586860 

E-mail: 
wijkplatform@landweert.nl; 

Informatie via de website 
www.landweert.nl; 

 

Wijkgebouw ’t Stekske 
Kruidenlaan 161 

5803 BV VENRAY 
0478-510792 

 
Wijkvereniging Landweert 

www.landweert.nl; 
e-mail: 

wijkvereniging@landweert.nl; 
 

 
Ouderenvereniging Ons Genot 

piet.vogelsangs@home.nl; 
landweert.nl/ouderenvereniging 

 

Landweert Leeft 
www.landweertleeft.nl; 

info@landweertleeft.nl; 
 

Carnavalsvereniging “De 
Piëlhaan” 

pielhaan@hotmail.com; 
landweert.nl/pielhaan; 

 
 
 
 
 
 

 
Andere telefoonnummers 
 

 
 

 
 

Scholen in Landweert 
De Klimboom:   

0478-516030 
De Kruudwis:   

 0478-582974 
Montessoricentrum Venray: 

 0478-515750 

Peuterspeelzaal De Blokkendoos: 
 06-47309642 

 
 

Hulpdiensten 
Politie Venray 

0900-8844, spoed: 112 
Brandweer 

077-3565656, spoed: 112 
Huisartsen buiten kantooruren:  

0900-8818 
Ziekenhuis Venray 

0478-522222 
 

Wonen Limburg 

088-3850800 
e-mail: post@wonenlimburg.nl; 

Postbus 1254 
6040 KG ROERMOND 

 
Synthese 

0478-517300 
 

 
 

 
Andere 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” 
 

mailto:wijkplatform@landweert.nl
http://www.landweert.nl/
http://www.landweert.nl/
mailto:wijkvereniging@landweert.nl
mailto:piet.vogelsangs@home.nl
http://www.landweertleeft.nl/
mailto:info@landweertleeft.nl
mailto:pielhaan@hotmail.com
mailto:post@wonenlimburg.nl
http://www.venray.nl/

