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Vraag naar onze voordelige
pakketverzekering voor particulieren
tot wel 12% korting
info@vievermannsverzekeringen.nl | www.vievermannsverzekeringen.nl
06 10960426 | Zevenblad 28 5803 LZ Venray

ACTIVITEITEN
‘T STEKSKE

HERFST
Vallende blaadjes, onweer, wind, regen, da’s heel andere
koek dan die mooie zomer!
Maar ook: mooie herfstkleuren: regenbogen, prachtige
wolkenpartijen, paddenstoelen en het winterklaarmaken van je tuin (of juist niet…).
In deze wijkinfo berichten we weer volop over
activiteiten in onze wijk; met een terugblik middels
foto’s van b.v. buurtbbq’s, straatfeesten en activiteiten
van de wijkvereniging.
Zondag 8 september jl. werden alle vrijwilligers in en
rond het wijkcentrum weer getrakteerd op een gezellige
bijeenkomst in ’t Stekske om hen te bedanken voor hun
inzet het afgelopen jaar. Waar zouden we zijn zonder
hun inzet! Het opknappen van ’t Stekske gaat overigens
gestaag door. Wandel eens binnen op een vrijdagavond
bij het buurtcafé!
Woensdag 6 november praten we over ouder worden in
Landweert. Aansluiten? Graag!
Vrijdag 8 november is St. Maarten in onze wijk.
Attentie gevraagd voor het niet te missen Foute Feest
van de wijkvereniging op 23 november; maar ook
de steeds drukker bezocht wordende optredens van
Bands Op Zondag Middag (27 oktober, 24 november).
Die nodigen uit om maar eens binnen te wandelen: het
is gratis!!!!
Vergeet niet te kijken naar het programma van C.V. de
Piëlhaan; zij vieren dit jaar hun 11-jarig jubileum!
Er zijn ook weer diverse bijeenkomsten van Samen aan
Tafel en Ons Genot.
Enne…..pssst…..Sinterklaas komt er aan!
Kortom: je hoeft je niet te vervelen in Landweert.
Tot gauw in ’t Stekske, of elders in ons mooie Landweert.
De redactie

23 okt	
Inloopmiddag
		en knutselen
27 okt	
Bands Op
		 ZondagMiddag
29 okt		 Samen aan Tafel
1 nov		 Meidengroep
2 nov		 Bruno Gröning
		vriendenkring
5 nov		 Do it yourself
6 nov		 Over Ouder worden
		in Landweert
8 nov		 Kinderdisco’s
8 nov	
St. Maarten
		 (start en einde optocht)
9 nov		 Bruno Gröning lezing
13 nov	 	themamiddag
		 Ons Genot
15 nov	
uitkomen Trio
		 C.V. De Piëlhaan
16 nov		filmmiddag
17 nov		familiebrunch
		 Samen aan Tafel
20 nov		knutselen
23 nov		 Het Foute Feest
24 nov		 Bands op
		 Zondagmiddag
26 nov		 Samen aan Tafel
30 nov		 Sinterklaasmiddag
6 dec		 Meidengroep
7 dec		 Kinderbingo
11 dec		 Advent of Kerst		viering Ons Genot
13 dec		 Kinderdisco’s

WekelijksE activiteiten
• 50+ gym/ouderen gym (ma)
• Inloopmiddag (wo)
• Garde - & Showdans (di)
• Koersbal (do)
• Schaken (do)
Om de week activiteiten
•K
 aartavond (Klaverjassen)
(do, oneven weken)
• Vrijdag Buurtcafé
(vr, meestal oneven weken)
Voor de complete agenda en
tijden van de activiteiten in
Wijkcentrum ‘t Stekske zie
www.landweert.nl/agenda/

De deadline voor de
volgende uitgave is
za 30 november 2019

3

ACTIVITEITEN VAN DE WIJKVERENIGING LANDWEERT
De Wijkvereniging Landweert organiseert diverse activiteiten voor jong en oud. U hoeft
geen lid te zijn van onze vereniging om deel te nemen, iedereen mag mee doen met
de activiteiten. Activiteiten vinden plaats in Wijkcentrum ’t Stekske (Kruidenlaan 161).
Heeft u vragen? Dan kunt u ons mailen op wijkvereniging@landweert.nl Aanmelden
activiteiten/meer info: www.landweert.nl/wijkvereniging. Op onze website kan je de
volledige jaarkalender bekijken en downloaden.
BOZM
“BOZM” staat voor “Bands Op Zondag
Middag”, een gezellige middag in
Wijkcentrum ‘t Stekske waar iedere
keer andere bandjes komen optreden.
27 oktober, 24 november, 29 december.
Van 15:00u (14:30u zaal open) tot 18:00u.
Gratis entree

Inloopmiddag
Komt u gerust eens langs…
Toe aan een gesprek, wat gezelligheid of
misschien leuk om een spelletje te doen?
Kom dan eens kijken bij de inloopmiddag
in ’t Stekske. Iedere woensdag van 14:00u
tot 16:00u bent u van harte welkom, u
krijgt van ons een gratis kopje koffie/thee.

Buurtcafé
Lijkt het je leuk om te darten? Kom gezellig
naar het Buurtcafé! Of kom gewoon voor
de gezelligheid en muziek. Om de week
op vrijdagavond vanaf 20u tot ca. 0:00u
(soms wat later, soms wat vroeger). Zie
landweert.nl/agenda voor de datums van
het Buurtcafé.

Klaverjassen
Of liever Bridge of wat anders?
Om de week, op donderdagavond, wordt
er geklaverjast in ‘t Stekske. Maar de zaal
is ook (gratis) beschikbaar voor kaarters
die een ander spel willen spelen. Schuif
gerust een keer aan! Zaal 19:15u open. Op
landweert.nl/agenda ziet u wanneer er
gekaart wordt, of kijk op het prikbord in
‘t Stekske.

50+ GYM / Ouderen gym
Iedere maandag van 10:45 tot 11:30 is er
gym voor ouderen /50+-ers. Aansluitend
wordt er gezamenlijk nog een kopje koffie/
thee gedronken. Geen inschrijfkosten.
Wilt u ook meedoen? Meld u dan aan voor
een gratis proefles: 06-41318607 (Jeroen;
na 17u) of wijkvereniging@landweert.nl,
er is nog 1 plaatsje beschikbaar!
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Gardedans & Showdans
Voor kinderen uit Venray die willen
dansen in een team, willen werken aan
hun conditie, lenigheid, acrobatiek is
er Gardedans & Showdans in ‘t Stekske.
Vanaf 6 jaar. Elke dinsdag is er les van
18:15u-19:15u. Interesse om mee te doen?
Mail: gardedans@landweert.nl of kijk
voor meer info op www.landweert.nl/
wijkvereniging/activiteiten/gardedansshowdans/

SINT EN PIET
Het duurt nog een poosje maar de
pepernoten liggen al in de winkel en
wij gaan ons ook voorbereiden op een
ouderwets gezellige sinterklaasmiddag.
Datum
Tijd
Leeftijd

30 NOVEMBER 2019
14:00 uur / 16:00 uur
4 t/m 8 jaar (Per mail is
leeftijd bespreekbaar)
Kosten
€5
Opgave
vóór 10 november.
Aanmelding Lilianwijkvereniging@
landweert.nl
	(Max. van 25 kinderen
wees snel want vol is vol
aanmeldingen lopen hard.)
We starten de middag met een geweldig
optreden van een MYSTERY ACT.
Daarna zullen Sint en Piet ons wijkgebouw
bezoeken. In de hoop dat ze voor ieder
kindje een cadeautje bij zich hebben.
We vragen de ouders zijn/haar kind wel
op te geven zodat Sint en Piet weten wie
er allemaal komen. Tevens kleine info over
het kind (voor in het grote boek).
Ouders opa’s oma’s iedereen is welkom!
(Tegen betaling is er koffie/thee en
frisdrank verkrijgbaar).
Een fotograaf zal die middag aanwezig
zijn om deze middag vast te leggen.

Hippe Bingo

Kinderdisco

Meidengroep

Ook de afgelopen tijd waren er weer
veel activiteiten georganiseerd door de
wijkvereniging, hiernaast een impressie.

Buurtcafé
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NATUUR IN LANDWEERT
Maak je tuin eens niet winterklaar!
Als de eerste nachtvorst zijn intrede
doet, lijkt hij de natuur altijd te verrassen.
De ene dag is alles nog vrolijk groen en
bloeiend, de volgende dag, na de eerste
vorst, een slappe, bruine prut. Zo gaat
het elk jaar en in de natuur is er niets of
niemand die vlak voor de winter alles
opruimt. Dat kunnen we ook in onze
tuin toepassen.
Voor veel mensen is het normaal om in de
herfst de tuin ‘winterklaar’ te maken. Alles
wordt gekortwiekt, geveegd, schoon
geblazen en er staat geen grassprietje
verkeerd. Maar is dat wel slim? De natuur
is een meester in het winterklaar maken
van zichzelf. Ze laat de herfstbladeren
op de grond vallen en vormt zo een
lekker dekentje, dat de bodem en vaste
planten beschermt tegen strenge vorst.
In dat bladerdekentje leven ook nog
eens een heleboel insecten, wormen
en ander klein gedierte, die een goede
voedselbron zijn voor hongerige vogels.
Vogels zijn er ook erg blij mee als je
zo weinig mogelijk planten, bomen
en heesters snoeit. De vruchten,
bessen en zaden dienen als natuurlijke
voedselbron. Vaak laten de vogels de
bessen hangen tot na de vorst. Dan
smaken ze het lekkerst en is er niets
anders meer te eten.
En natuurlijk is een tuin waar niet alles is
afgeknipt en weggesnoeid ook gewoon
mooi. Denk eens aan de goudkleurige
halmen van siergrassen, die echte
blikvangers zijn in de winterzon. Of aan

mooie, met rijp versierde takjes op een
koude winterochtend. Dat lijken wel
juwelenkettingen.
Wat moet je dan wel doen? Genieten
van al het moois dat de herfst en de
winter te bieden hebben. En verder
liefst zo weinig mogelijk. Oh ja, veeg wel
bladeren van je gazon. Als die blijven
liggen, wordt het gras daaronder geel of
sterft zelfs af. Dat wil je natuurlijk niet.

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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C.V. DE PIËLHAAN JUBILEUM 1X11
We tellen al af.... Nog een paar weken en dan is het de 11de van de 11de en begint
officieel het carnavalsseizoen. Carnavalsvereniging De Piëlhaan bestaat dit jaar 11 jaar,
een bijzondere mijlpaal en dat gaan we vieren.
Met de gedachte ‘De Piëlhaan kraait jong en oud bijeen, wij vieren het 1x11-feest
met iedereen’ is er een mooi programma in elkaar gezet voor dit jubileumseizoen.
Als maatschappelijk betrokken vereniging willen we iets teruggeven aan de wijk
Landweert. Met dit programma denken wij veel wijkbewoners, jong en oud, een plezier
te kunnen doen.
OPENING SEIZOEN
Op maandag 11 november 2019
beginnen wij met de opening van het
jubileumseizoen in wijkgebouw ’t Stekske
dat tijdens het carnavalsseizoen jaarlijks
wordt omgedoopt tot ‘t Hanenstekske.
Hierbij zal o.a. worden stilgestaan bij
het jubileumjaar, dankwoord aftredende
Raadsleden en welkom heten nieuwe
Raadsleden. Daarna is er tijd om rustig
kennis te maken met de vereniging.
Aanvang: 19.00 uur
Toegang: gratis

UITKOMEN JUBILEUMTRIO
Op vrijdag 15 november 2019
organiseren we in ‘t Hanenstekske een
avondvullend programma met onder
meer een optreden van onze eigen
Piëlkukes en diverse artiesten uit de
gemeente Venray. Wil je het aftreden van
het Trio 2019 en het toetreden van Prins
Jeroen tot de APC (Ald Prinse Compeneej)
bijwonen of ben je gewoon nieuwsgierig
naar ons nieuwe Trio? Kom gerust langs
en beleef deze fantastische avond.
Aanvang: 19.41 uur
Toegang: gratis
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JUBILEUMFEEST
Op zaterdag 7 december 2019 zullen
wij ons jubileumfeest vieren in dè
feestzaal van Limburg; ZAAL 7. Na het
welkomstwoord van onze voorzitter
zullen de Vorst, het Trio en de Raad van
XI het feest openen, waarna Feestorkest
SjanTé uit Ysselsteyn de avond muzikaal
zal omlijsten. Rond 21:30 uur is er een
optreden van niemand minder dan
LVK-winnaar 2019: HOONDERVEL. Alle
wijkbewoners van Landweert zijn hierbij
van harte uitgenodigd om dit feest
samen met ons te vieren.
Aanvang: 20.11 uur		
Toegang: gratis

PRINSENRECEPTIE
Op zaterdag 18 januari 2019 zal er in
’t Hanenstekske een receptie worden
gehouden om ons nieuwe Trio te
feliciteren.
Aanvang: 14.11 uur
Toegang: gratis

OUDERENBRUNCH
Op zondag 26 januari 2020 zullen wij, in
samenwerking met Landweert Leeft, een
Vastelaovendbrunch voor de ouderen
uit de wijk organiseren: brunchen
en genieten van Vastelaovendliedjes
van vroeger en optredens van o.a.
Buutreedner en Artiest. Aanmelden voor
deze activiteit kan via de flyer of via de
website van Landweert Leeft.
Aanvang: 11.11 uur
Toegang: gratis (Vol = Vol)

ACTIVITEITEN TIJDENS CARNAVAL
Op zondag 23 februari 2020 en
dinsdag 25 februari 2020 organiseren
wij ons inmiddels niet meer weg te
denken Krumelbal en Kukenbal. Op
deze middagen genieten jong en oud
van de Vastelaovend in een prettige
en overzichtelijke omgeving. Met o.a.
muziek, optredens, scholenbattles en
nog veel meer. Dit mag je niet missen.
Zondag 23 februari aanvang: 15.11 uur
Toegang: gratis
Dinsdag 25 februari aanvang: 14.11 uur
Toegang: gratis

LICHTJESOPTOCHT LANDWEERT
Op vrijdag 21 februari 2020 zullen
wij beginnen met hopelijk een nieuwe
traditie binnen de wijk Landweert; een
lichtjesoptocht voor de jeugd door de wijk
Landweert (St. Maarten-route), waarbij
natuurlijk ook de ouders en grootouders
welkom zijn om mee te doen. Versier de
fiets, bolderkar of kinderwagen èn jezelf
met (LED-)lichtjes en doe mee!
Na de lichtjesoptocht kunnen de kinderen
nagenieten van een Vastelaovenddisco
van de wijkvereniging in ’t Hanenstekske:
polonaise lopen met je schoolmaatjes en/
of buurtvriendjes/-vriendinnetjes. Doen!
Aanvang: 19.11 uur		
Toegang: gratis (toegang disco € 2,00,
incl. 2 consumpties)

Verdere informatie over deze activiteiten
is binnenkort te vinden op de
Facebookpagina van C.V. de Piëlhaan,
www.piëlhaan.nl of andere media. We
hopen in ieder geval vele wijkbewoners
te mogen begroeten tijdens deze
activiteiten om samen ons jubileumjaar
te beleven.
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LANDWEERT LEEFT!!!

WIJKTEAM Landweert

Landweert Leeft is een zelfstandige
stichting die met een groot aantal vrijwilligers de activiteiten Samen aan
Tafel en de Familiebrunch organiseert
in het wijkgebouw van Landweert.

Informatie over het wijkteam kunt u
teruglezen op de website:
www.wijkteamvenray.nl.

Activiteiten komende periode
29 oktober:
Samen aan Tafel
Deelname: kost € 8,17 november
Familiebrunch
Deelname: kost € 6,17 december
Samen aan Tafel
Deelname: kost € 8,Aanmelden via telefoon 581913 of
e-mail: info@landweertleeft.nl; uiterlijk
1 week van tevoren: ovv telefoonnummer, geboortedatum op contactpagina
van www.landweertleeft.nl; of per mail:
info@landweertleeft.nl; of telefonisch
bij fam. Hendrikx: 0478 581913. Toch
nog verhinderd: graag zo snel mogelijk
doorgeven.

De wijkverpleegkundige is bij de activiteit “Samen aan Tafel” aanwezig van
12.30 – 15.30 in ’t Stekske.
Het wijkteam is elke woensdagmiddag
aanwezig in wijkcentrum ’t Stekske.

“Ons Genot”
Een lidmaatschap van
“Ons Genot” kost € 7,50 per jaar.
Opgeven kan bij onze voorzitter
Piet Vogelsangs, tel. 06 22995812.
Gegevens Secretaris
Helma Steigenga, Sleutelbloem 77
5803 KG Venray, NL77RABO0153917008
Tel: 0478 585527, Tel: 06 51647244
Activiteiten in de
komende periode
13 november Themamiddag
11 december
Kerst- of adventviering
Elke donderdag
9.00 - 11.00 uur en 13.00 - 15.30 uur
Koersballen in ’t Stekske
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Over ouder worden in Landweert
woensdag 6 november 19.30 uur ‘t Stekske
Oudere mensen willen het liefst zo lang
mogelijk thuis blijven wonen. Thuis, in
de eigen buurt. Ook in Landweert wonen
ouderen met veel plezier en willen graag
zo lang mogelijk in onze wijk blijven
wonen. Maar: wat heeft u als oudere
nu nodig om prettig te blijven wonen?
Welke voorzieningen zijn onmisbaar?
En aan welke activiteiten wilt u graag
meedoen?
Heeft u bijvoorbeeld behoefte aan
dansavonden? Of muziekbingo?
Gaat u graag samen met een groepje
wijkbewoners wandelen? Wat mag er echt
niet verdwijnen in de wijk? Of wat mist u in
de wijk aan zorg? We horen het heel graag!
‘We’ zijn de Ouderenvereniging Ons Genot,
het Wijkplatform, de Wijkvereniging en
het Wijkteam van Landweert.
Meer weten; bel naar:
• Piet Vogelsangs, voorzitter “Ons Genot”
tel. 06 – 22 99 58 12 of naar
• Jeroen Tabeling, tel. 06 – 41318607
(na 17:00 uur).
U kunt ook een contactformulier invullen
o pw w w. l a n d we e r t . n l / p re t t i g - o u d worden of langskomen bij het Wijkteam.
Het wijkteam is elke woensdag van 14:00
tot 17:00 uur aanwezig in wijkcentrum
‘t Stekske.
Op woensdag 6 november a.s. 19.30 uur
in ’t Stekske komen we bij elkaar om te
praten over dit onderwerp. We nodigen
u van harte uit om mee te doen!

In aansluiting op het voorgaande bericht
willen we bewoners die ouder zijn dan 70
jaar attenderen op onderstaand bericht,
dat verspreid is vanuit Gemeente Venray:
Ruim zestig organisaties, instellingen,
bedrijven, verenigingen en evenementen
tekenden 17 juni jl. het Leefstijlakkoord
Venray. Zij willen bijdragen aan een
duurzaam fitter, gezonder en vitaler
Venray. Venray wil in 2022 de gemeente
zijn waar o.a. de gelukkigste senioren
van Limburg wonen en leven. Dit is geen
ambitie van de gemeente, maar van alle
partners samen.
Om in kaart te brengen hoe senioren
(70+ers), woonachtig in de gemeente
Venray, hun geluk en kwaliteit van leven
ervaren zal er een anoniem onderzoek
worden uitgevoerd onder deze doelgroep.
Op basis van dit onderzoek naar het
‘geluksgevoel’ van senioren vanaf 70 jaar
in de gemeente Venray, wat dient als een
soort 0-meting, én de gegevens van de
GGD die ons zal begeleiden, weten we wat
we moeten doen om in 2022 de gelukkigste
senioren van Limburg te hebben.
Ons streven is om in september en oktober
zo veel mogelijk 70+ers uit de gemeente
Venray te bevragen over de ervaringen
ten behoeve van hun geluk en kwaliteit
van leven. De vragenlijst zal anoniem
worden afgenomen en is zowel digitaal
als op papier in te vullen. De vragenlijst
kan digitaal ingevuld via deze link https://
forms.gle/RvbZauZZ74VHMHvTA.
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Keizersveld 43 a
5803 AM Venray
077-3970437
info@leefvrijrisk.nl
www.leefvrijrisk.nl

Verzekeringen & Risicomanagement
Bij ons kunt u ook terecht voor:

Aansprakelijkheidsverzekering
ZZP-er
Neem gerust contact met ons op voor een passende en vrijblijvende offerte

JANTJE BETON

COLLECTE
2 T/M 7 MAART 2020

School, huiswerk, sport, pianoles, liken, delen: kinderen krijgen het
drukker en drukker. En omdat we steeds meer binnen werken en
binnen leven, worden dingen als speelplaatsen en buiten spelen
steeds minder vanzelfsprekend. Drie op de tien kinderen speelt niet
of slechts één keer per week vrij buiten.
En dat terwijl spelen ontzettend belangrijk is. Kinderen moeten
bewegen voor een gezonde ontwikkeling. En tijdens het spelen leren
ze allemaal belangrijke dingen zoals vrienden maken en omgaan met
tegenslagen. Spelen houdt je vrolijk en open tegenover de wereld.
Eigenlijk zou iedereen wat meer moeten spelen.
Daarom organiseert Jantje Beton één keer per jaar een grote
collecte. Samen met tienduizenden vrijwilligers halen we zoveel
mogelijk geld op voor de clubkas van de vereniging en voor de
projecten van Jantje Beton.

50%
50%
VOOR

VOOR
JE CLUB

HOE?

SIMPEL!

JANTJE BETON

•
•
•
•
•

DOE MEE!
•
•
•
•

50% van de opbrengst = voor jouw club.
Verhoog de opbrengst met een online
collectebus.
Deelname is gratis en super simpel.
En je helpt kinderen voor wie spelen minder
vanzelfsprekend is.

Meld je aan op www.jantjebeton.nl/collecte
Wanneer je een club of vereniging aanmeldt, bekijkt Jantje Beton of er in jouw
plaats al wordt gecollecteerd.
Als dat zo is, dan ontvang je de contactgegevens van een regiocoördinator.
Anders ontvang je informatie om zelfstandig aan de slag te gaan.
De collecte is te organiseren in 5-stappen. Jantje Beton helpt je bij iedere stap.
De collecteweek is van 2 t/m 7 maart.

Sint-Maarten optocht
Landweert - Venray

Vuurspektakel met
paardenshow door
‘Rin ende Maes’
Vrijdag 8 november
om 18.30h bij ‘t Stekske

Sint Maarten Landweert 8 november 2019
Ook dit jaar trekt Sint Maarten weer
door Landweert. Het verschil met
andere jaren is dat we een compleet
vernieuwde route lopen en dat we
onderweg getrakteerd worden op een
verrassende show met Sint Maarten,
paarden en vuur. Op vrijdag 8 november vertrekt de optocht als vanouds om
18.30 uur bij wijkgebouw ’t Stekske.

Het mooiste cadeau dat je kunt
geven is je tijd. Het mooie wat
je terug krijgt is voldoening en
verdieping.
Spreekt deze tekst je aan?
Word dan zorgvrijwilliger bij ons.
Je hebt geen zorgachtergrond
nodig; wij hebben zelf een
goede voorbereidingscursus. Die
cursus begint in januari 2020.

Na de tocht is er eveneens zoals andere
jaren warme chocolademelk en een
speculaasje voor de kinderen.
De verwachte eindtijd is circa 20.00 uur.
Komen jullie samen met papa en mama
ook gezellig meewandelen met jullie
zelfgemaakte lampion?

Heb je ook zin om op maandagavond gezellig 1,5 uur recreatief
te volleyballen?
Dan zien we je graag a.s. maandag
in het MFC Brukske, van 20:00 tot
21:30 uur.

Bel of mail voor vrijblijvende
informatie, of meld je aan.
0478 551434
Hoenderstraat 95e
5801CJ Venray
www.hospicezenit.nl
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BUURT BBQ van Luz & Ko (Luzerne en Koningskaars)
Op zaterdag 27 juli hebben we ons
jaarlijkse straat BBQ gehouden. Het was
erg gezellig, BBQ en drank besteld en
afgeleverd die dag. Samen met de buurt
tent opgebouwd met verlichting en
versieringen.
Het is leuk om te zien dat iedereen dan
meehelpt opbouwen en opruimen.
Tussendoor wordt er nog een spelletje
gedaan en iedereen doet enthousiast
mee.
Gelukkig was het heerlijk weer ondanks
slechte voorspelling hebben we het
droog gehouden.
Bedankt voor jullie bijdrage!
We organiseren ook nog een straatontbijt, hopelijk ook met mooi weer.

Straatfeest
Anemoon

Tevens heb ik de activiteit van BOZM
besproken en gaan we zeker een
zondagmiddag bezoeken.
Tot volgend jaar!
Groetjes, Anita van Helden

Het heeft even geduurd....
Mede door jullie bijdrage hebben
we er een geweldig straatfeest van
kunnen maken!
Nogmaals dank hiervoor!
Groetjes,
Francien Giellen
Namens bewoners Anemoon
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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
Synthese
0478 517300

Wijkagent Venray Oost
Harry van de Kruijs
harry.van.de.kruijs@politie.nl
Brandweer
077 3565656 | SPOED 112
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

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

