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Vraag naar onze voordelige pakketverzekering 
voor particulieren tot wel 12% korting. Ook voor Aangifte 

Inkomstenbelasting 2019, voor uzelf en partner €65,00.

info@vievermannsverzekeringen.nl | www.vievermannsverzekeringen.nl
06 10960426 | Zevenblad 28 5803 LZ Venray



LentekrIebeLs 

Februari was erg nat en begin maart was het al niet veel 
anders.
Net bijgekomen van alle carnavalsfestiviteiten kwam 
Corona om de hoek kijken: best heftig: er lijkt weinig 
zonnigs te melden op dit moment.

Maar toch: de zomer is in aantocht. Je merkt het. Het is 
langer licht; er is meer zon. Dat lijkt ons een heel goed 
anti-virusmiddel. Het is in ieder geval al warm genoeg 
om de tulpenbollen en de bloesem te doen ontwaken 
in de tuinen. De vogels fluiten je elke ochtend vroeger 
wakker. 
Daarom: blijf kalm: de lente komt er aan; lentekriebels 
laten zich door niets en niemand stoppen. 

Er is van alles te doen in onze wijk! Kom kijken en 
meedoen. We nodigen u van harte uit om aan te sluiten.

De redactie

ACtIVIteIten
‘t stekske

WIjkcENTRuM ’T STEkSkE IS T/M 
6 APRIL gESLOTEN! 
8 APR   PAASVIERINg VOOR 
  ALLE bEWONERS EN   
  PAASkIENEN ONS gENOT
10 APR  kINDERDIScO 1 EN 2
14 APR  HIPPE bINgO
15 APR  kNuTSELEN 
26 APR    bOZM gOOD cOMPANy 

IERSE MuZIEk 
28 APR  SAMEN AAN TAFEL
13 MEI  kNuTSELEN
13 MEI   MIDgETgOLF 
  ONS gENOT
15 MEI  kINDERDIScO 1 EN 2
16 MEI  FIETScROSS
17 MEI  FAMILIEbRuNcH
26 MEI  SAMEN AAN TAFEL
31 MEI   bOZM ZENZATION 
  MET cLASSIc ROck

WEkELIjkSE AcTIVITEITEN
• 50+ gym/ouderen gym (ma)
• Inloopmiddag (wo)
• Garde - & Showdans (di) 
• Koersbal (do) 
• Schaken (do)

OM DE WEEk AcTIVITEITEN
•  Kaartavond (Klaverjassen)  

(do, oneven weken) 
• Vrijdag Buurtcafé
  (vr, meestal oneven weken)

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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De deadline voor de 
volgende uitgave is 
za 2 mei 2020

In verband met het Coronavirus, check de facebook-
pagina of de website van Landweert of activiteiten 
doorgaan. 
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eLke LAAtste 
WOensDAG 

VAn De MAAnD
WeGGOOIen? MOOI nIet!
In de Kemphaan draait het elke laatste woensdag van 
de maand allemaal om repareren. Tussen 13:00 uur en 
16:00 uur staan diverse vrijwillige reparateurs klaar om 
tegen een vrijwillige eigen bijdrage te helpen bij alle 
mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen 
zijn aanwezig. Neem van thuis kapotte spullen mee; 
Broodroosters, lampjes, föhns, kleding en andere textiel, 
fietsen, speelgoed, servies... alles wat het niet meer doet, 
is welkom. En maakt kans op een geslaagde reparatie. De 
reparateurs in het Repair Café weten bijna altijd raad. 

Wij zoeken nog 
vrijwilligers!

ben je handig? Vind 
je duurzaamheid ook 

belangrijk? neem contact  
met ons op!

reparatie van Meubels-
elektrische apparaten-

speelgoed-Fietsen-kleding 
en andere textiel etcetera.

kom ook en neem je te 
repareren spullen mee!

kom in contact met 
buurtgenoten

rePAIr CAFe VenrAY
De Kemphaan

Kennedyplein1 Venray
06-51621428

info@repaircafevenray.nl

www.repaircafevenray.nl

Elke laatste woensdag van de 
maand, 13-16 uur

Kosten:  vrijwillige donatie
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ACtIVIteIten VAn De WIJKVERENIGING LANDWEERT
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50+ GYM/ OuDeren GYM
Iedere maandag van 10:45 tot 11:30 uur is 
er gym voor ouderen /50+ ers. Aansluitend 
wordt er gezamenlijk nog een koffie/thee 
gedronken. Geen inschrijfkosten. Wilt u 
ook meedoen? Meld u dan aan voor een 
gratis proefles: 06-41318607 (Jeroen; na 
17:00 uur) of wijkvereniging@landweert.
nl, er is nog beperkt plaats!

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

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 19:15 uur open. 
Op landweert.nl/agenda ziet u wanneer er 
gekaart wordt, of kijk op het prikbord in  
‘t Stekske.

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 18:15 -
19:15 uur. Interesse om mee te doen? Mail: 
gardedans@landweert.nl of kijk voor meer 
info op www.landweert.nl/wijkvereniging/
activiteiten/gardedans-showdans/

Zondag 8 maart heeft de onze dansgroep 
Happinezz meegedaan aan een dans-
wedstrijd te gemert. Ze hebben daar de 
3de prijs behaald.
ben jij 5 jaar of ouder en wil je ook zo 
kunnen dansen kom dan naar de proefles 
op 21 april om 18:00u in Wijkcentrum  
‘t Stekske Landweert (kruidenlaan 161).

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 meedoen met de 
activiteiten. Activiteiten vinden plaats in Wijkcentrum ’t stekske (kruidenlaan 161).
heeft u vragen? Dan kunt u ons mailen via wijkvereniging@landweert.nl. 
Aanmelden activiteiten/meer info: www.landweert.nl/wijkvereniging. (zie ook de 
agenda vooraan in deze wijkinfo). Op onze website kunt u de volledige jaarkalender 
bekijken en downloaden. Wijkcentrum ’t stekske is t/m 6 april gesloten! 
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De winterkoning is een klein gedron-
gen, zandkleurig vogeltje met een 
prachtig, eigenwijs staartje dat recht 
omhoog staat. 

Waarom deze kleine vogeltjes winter-
koninkjes heten is mij een raadsel. Ze kun-
nen namelijk helemaal niet goed tegen 
koude. In koude perioden kruipen ze met 
flinke aantallen dicht bij elkaar om elkaar 
warmt te houden, maar velen zullen een 
lange strenge winter niet overleven. Maar 
goed, we gaan richting lente en dan laat 
de winterkoning een apart gedrag zien…

De winterkoningman bouwt met mos 4 
tot 6 bolvormige nestjes, met aan de zij-
kant een opening. Als die klaar zijn begint 
hij met zijn heldere en parelende zang 
een vrouwtje te versieren. Die zang is erg 
herkenbaar door de rollende R, die enigs-
zins klinkt als een klein naaimachientje. 
Onvoorstelbaar hoeveel geluid zo’n klein 
vogeltje kan produceren. Zelfs op een 
afstand van 500 meter is hij nog goed te 
horen. 
Het vrouwtje dat voor de advances van 
het mannetje valt, kiest één van de nestjes 
en bekleedt de toekomstige kinderkamer 
met veren, haren en plukjes wol. Dan legt 
ze 5 tot 8 gestippelde eitjes en begint te 
broeden. 
Daarmee is de winterkoningman nog niet 
tevreden. Hij is een echte Casanova en 
gaat door met zijn luide gezang om andere 
vrouwtjes  versieren. Nieuwe vrouwtjes 
kunnen weer kiezen uit de resterende 

nestjes. Zo kan een winterkoningman wel 
drie families tegelijk grootbrengen. 
De nestjes die niet bezet worden door 
vrouwtjes, worden door het mannetje 
en later ook door de jonkies gebruikt als 
speel- en overnachtingsplaats. 

Wil je ook zo’n vrolijk zingende insecten-
eter in je tuin? Zorg voor dicht struikgewas 
in je tuin waar het winterkoninkje zich als 
een muis door kan bewegen. Elke holte 
en elk hoekje kammen ze uit op zoek naar 
insecten en spinnetjes. 

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.

nAtuur In De WIjk 
WINTERKONING, EEN RASECHTE CASANOVA
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Het trio en de leden van C.V. de Piëlhaan hebben genoten van een fantastische 
vastelaovend in het jubileumjaar van de vereniging. Mooi dat we hierbij zoveel 
wijkbewoners mochten ontmoeten: als deelnemer of toeschouwer bij de lichtjesoptocht 
of tijdens een van de feestjes in ‘t Stekske. Middels deze foto’s willen we graag terugblikken 
op wat mooie momenten.

C.V. De PIëLhAAn TERuGBLIK JuBILEuMSEIZOEN

Ouderenbrunch

Receptie

Lichtjesoptocht

Krumelbal

Uitkomavond

Krumelbal

Kukebal

Lichtjesoptocht

Kukebal
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Jubileumfeest

Jubileumfeest

Krumelbal

Lichtjesoptocht

Krumelbal

Kukebal

Kukebal

Ouderenbrunch

Receptie

Krumelbal

Krumelbal Ouderenbrunch
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heb je ook zin om op maandag- 
avond gezellig 1,5 uur recreatief 
te volleyballen?

Dan zien we je graag a.s. maandag, 
in de MFC Brukske, Kiosk 5, 5802 NP 
in Venray, van 20:00 tot 21:30 uur.

Contact vcgengeneul@gmail.com

Landweert Leeft is een zelfstandige 
stichting die met een groot aantal vrij-
willigers de activiteiten samen aan 
tafel en de Familiebrunch organiseert 
in het wijkgebouw van Landweert.

AcTIVITEITEN IN DE kOMENDE PERIODE                   
28 april Samen aan Tafel                                                    
17 mei   Familiebrunch 
 11.00 – 13.00 uur
26 mei   Samen aan Tafel

De wijkverpleegkundige is aanwezig bij 
de Samen aan Tafel.

Aanmelden via telefoon bij fam.  
Hendrikx 0478 581913 of e-mail:  
info@landweertleeft.nl. uiterlijk 1 week 
van tevoren: ovv telefoonnummer, 
geboortedatum op contactpagina van 
www.landweertleeft.nl.

Toch nog verhinderd: graag zo snel 
mogelijk doorgeven. 

LAnDWeert LeeFt!!!
 

“Ons GenOt”

Een lidmaatschap van “Ons genot” kost
€ 10,00 per persoon 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
8 april  paaskienen
13 mei  midgetgolf Arcen

Daarnaast de gebruikelijke koersbaltijden 
(zie agenda).
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De gemeente Venray werkt vanaf nu met 
de MijnGemeenteAPP. Die is te vinden in 
de App Store en de Google Play Store. De 
MijnGemeenteAPP maakt het makkelijk 
en laagdrempelig om door te geven wat 
er aan de hand is en waar zich dat precies 
afspeelt. Dat kan nu gewoon eenvoudig, 
op de smartphone.

Meteen op de goede afdeling
Door een handig keuzemenu is het voor 
de inwoner makkelijk om een melding 
te doen, maar wordt het ook voor de 
gemeente makkelijker: een melding 
komt zo automatisch meteen op de 
goede afdeling terecht. Daar kunnen 
de werkzaamheden dan meteen in de 
werkplanning worden opgenomen. Wel 
zo efficiënt!

Nieuw meldingenformulier
Deze zomer ging de gemeente Venray 
al over op een nieuw meldingsformulier. 
Ook dat formulier is zo ingericht dat een 
melding meteen bij de goede afdeling 
van de gemeente binnenkomt. 

Inloopspreekuur hulp bij uw financiën
De inloopspreekuren bij ’t Stekske vinden 
plaats op woensdagen van 14-17 uur. 
Aanmelden vooraf is niet nodig. 
Data: 8 april, 20 mei, 17 juni 

 

Wijkteam Landweert
Adres: Wijkgebouw ’t Stekske, 
Kruidenlaan 161, 5803 BV Venray

Hier vindt u ons van 14.00 tot 17.00 uur 
op de volgende dagen: 
Woensdag 8 april 
Woensdag 20 mei 
Woensdag 17 juni 

GeMeente VenrAY MIJNGEMEENTEAPP 

Meldingen maken? gebruik de MijngemeenteAPP! kapotte straatlantaarn?
Loszittende stoeptegels? Zwerfvuil? Maak een melding in de MijngemeenteAPP!



Hierbij willen wij alle Goud en Zilver sponsoren bedanken 
voor hun steun aan onze vereniging. Mede door hun 
bijdrage is ons 1x11 jubileumjaar een onvergetelijk 
jaar geworden.

Vastelaovendsgroet,

Namens het Trio en de leden 
van C.V. de Piëlhaan

beDAnkt 

Z RG

VOOR MIJN KIND

GASTOUDERBUREAU



1515

Het wijkplatform zoekt bezorgers van 
de wijkinfo. Het wijkblad dat huis aan 
huis bezorgd wordt in heel Landweert.

Wat bieden wij?
•  6 x per jaar een gezonde wandeling 

door Landweert: leer uw buurt kennen!
• Met gratis frisse lucht.
•  Als dank een leuke attentie en een 

jaarlijkse gezellige bijeenkomst.
•  Eeuwige dank van alle bewoners en 

het wijkplatform in het bijzonder.

Wij zoeken bezorgers voor de straten: 
• Akelei/Bolderik
• Kattestaart/ Kamperfoelie/ Kogeldistel
• Weegbree/Wederik 

Wil en kun je wat betekenen: neem dan 
contact op met onze superpostman en 
buurtkenner: Math Goumans, lid van 
het wijkplatform, bereikbaar via tele-
foonnummer 0478 513676

Bent u dit jaar (weer) van plan om 
samen met uw straatgenoten een leuk 
straatfeestje te organiseren?
Vergeet dan niet om tijdig (minimaal 
6 weken van te voren) een ondersteu-
ningsbijdrage aan te vragen bij het 
Wijkplatform.
Zie hiervoor www.landweert.nl/wijk-
platform/ondersteuning

Bestuur Wijkplatform

De geplande gezamenlijke algemene 
jaarvergadering van de Wijkvereniging, 
het Wijkcentrum en het Wijkplatform op  
31 maart a.s. gaat niet door.
De door de regering genomen maatre-
gel om alle horecabedrijven tot en met  
6 april te sluiten geldt ook voor wijk- 
centrum ’t Stekske.

Financieel jaaroverzicht 2019 van het Wijk-
platform.

beginsaldo  €   3.445,-

Inkomsten   
Gemeente € 6.471,-
Advertenties € 1.620,-  
Overig € 1.600,- €   9.691,- 
  € 13.136,-
uitgaven
Ondersteuning € 5.148,-
Organisatiekosten € 3.450,- €  8.598,-
Eindsaldo  €  4.538,-
 
In 2019 werden een aantal straatfeesten 
financieel ondersteund. Carnavalsvereni-
ging de Piëlhaan, de St. Maartenviering, 
het Nieuwjaarstreffen, het vrijwilligers-
feest, alsmede de muzikale activiteiten 
van Bands Op Zondag Middag konden 
gebruik maken van een financiële injectie.
Het bestuur staat nog steeds open voor 
suggesties vanuit de wijk voor activiteiten 
die mogelijk in aanmerking komen voor 
financiële ondersteuning.

Bestuur Wijkplatform

WIjkInFObezOrGers 
GezOCht 

zOMertIjD = tIjD 
VOOr een Feestje 

ALGeMene 
jAArVerGADerInG 
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uItnODIGInG AAn ALLe 65+-ers In LAnDWeert
De werkgroep Prettig ouder worden in Landweert zoekt u! Graag willen wij bewoners 
van Landweert, ouder dan 65 jaar, uitnodigen voor een gesprek om er achter te komen 
waar u behoefte aan heeft als het gaat over verbeterpunten van  wonen in Landweert. 
Voor nu, maar ook in de toekomst. Bijv. als u over enkele jaren (of misschien nu al) niet 
meer zo mobiel bent, of zonder partner komt te staan, of geen vervoersmiddel heeft. 
Hoe zou u het dan graag binnen onze wijk geregeld willen zien?

Een gesprek met ons verplicht u tot niets en uw gegevens worden anoniem verwerkt. 
Wij zijn op zoek naar informatie over de knelpunten die u op dit moment ervaart of 
waarvan u denkt dat deze zich in de toekomst kunnen aandienen.  
Meedoen kost u enkel wat tijd onder het genot van een kop koffie. Tijd waarin u samen 
met een kleine groep leeftijdsgenoten met ons spreekt over de knelpunten in de wijk of 
over zaken die u graag anders geregeld  wilt zien. 

Wij bieden u een luisterend oor en proberen daar waar mogelijk, veranderingen in gang 
te zetten. Helpt u mee?

Vrijdag 24  april willen we voor het eerst met iedereen die wil aansluiten aan tafel. 
Plaats: wijkcentrum ’t Stekske. 
Tijd: 14.00 uur.
Aanmelden: heel graag; dan weten we hoeveel stoelen en koffie we klaar moeten 
zetten. u bent van harte welkom, hoe groot of klein uw inbreng ook is.
Wilt u meer informatie: bel Lon Berden tel. 06-82699180

  
  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 
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Zoals beloofd houden wij u in elke Wijkinfo 
op de hoogte van de ontwikkelingen, vraag-
stukken, maar ook tegenvallers binnen ons 
project “Prettig ouder worden in Landweert”.
Door de ontwikkelingen rondom het Coro-
navirus hebben we een vergadering in 
maart afgezegd en er als werkgroep voor 
gekozen elkaar op dat moment schriftelijk 
te informeren. 
Zoals eerder aangegeven is een aantal leden 
van de werkgroep  hard aan het werk om 
een activiteit specifiek gericht op ouderen in 
Landweert van de grond te krijgen. Hopelijk 
kunnen we u hier de volgende keer meer 
over vertellen.  
Ondertussen is een missie en visie opge-
steld zodat iedereen in de projectgroep 
weet waar we mee bezig zijn en waar we 
voor staan. De missie en visie zoals we hem 
tot nu toe hebben beschreven:

Missie: wat streven we na
“De Gemeente Venray wil in 2022 de 
gemeente zijn waar o.a. de gelukkigste seni-
oren van Limburg wonen.”( Info Gemeente 
Venray). 
Ook de bewoners van Landweert vergrijzen. 
Wij, de mensen van “Prettig ouder worden in 
Landweert” willen samen met de bewoners 
en met hulp van professionals ontdekken 
wat er in de praktijk nodig is, om eventuele 
negatieve gevolgen van zelfstandig blijven 
wonen op hogere leeftijd te verminderen.

Visie: wat willen we bereiken
Projectgroep “Prettig ouder worden in Land-
weert” wil voor 2022 de knelpunten die erva-
ren worden door ouderen, in kaart brengen  

en daar waar mogelijk oplossen. We doen 
dit samen met Gemeente en professionals. 
We gebruiken “de 8 Domeinen” die wor-
den gehanteerd door Movisie (het landelijk 
kennisinstituut voor een samenhangende 
aanpak van sociale vraagstukken) Deze 
“8 Domeinen” zijn in de vorige Wijkinfo 
beschreven.

Wat willen de ouderen van Landweert 
zelf veranderd hebben in onze wijk?
In onze zoektocht naar wat wenselijk is, is 
we de uitslag van de enquete onder 75+-ers 
van de Gemeente meegenomen. Wij zijn op 
zoek naar meer informatie dan wat uit deze 
enquete naar voren kwam. Daarom wil-
len we graag zélf in gesprek komen met de 
ouderen in onze wijk.
Het is immers weinig respectvol om beslis-
singen te nemen over de hoofden van u 
allen. Om die reden onderstaande….

Intussen werken wij er hard aan om de 
knelpunten die wij al kennen, verder uit te 
werken. Daar waar dat kan werken we aan 
oplossingen. 
Zo bekijken wij op dit moment de mogelijk-
heden van openbaar vervoer in onze wijk. 
Daarnaast is een idee een bijeenkomst te 
organiseren over het ouderproef maken 
van woningen. Daarbij gaat het zowel over 
huur- als koopwoningen
In de volgende vergadering (15 april) wordt 
besproken wat we als eerste aanpakken.

Tot de volgende keer.
Lon Berden
“Prettig ouder worden in Landweert”

PrOjeCt
“PrettIG OuDer WOrDen In LAnDWeert”
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bij het maken van deze Wijkinfo zijn 
er al 20 doden en meer dan 1000 
besmette mensen in nederland door 
het Coronavirus.
En dan zijn er nog van die “zieke” mensen, 
die er genoegen in scheppen om van deze 
heftige situatie misbruik te maken door het 
versturen van misleidende berichten.
Tips om uw eetgewoonte aan te passen of 
Whattsapp-berichten waarbij u een link 
moet aanklikken. Niet doen!! Luister naar 
de aanwijzingen van uw huisarts of de alge-
mene aanwijzingen, die regelmatig op tv 
worden uitgezonden.

Er zijn zelfs mensen die misbruik van de situ-
atie maken door te collecteren om geld op 
te halen voor Corona bestrijding. Wees alert 
en vraag in ieder geval naar hun id-bewijs of 
maak een foto.
 
Volg de algemene aanwijzingen goed op, 
zodat het virus de minste kans heeft om zich 
te verspreiden.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. 
Blijf gezond allemaal!

COrOnAVIrus



beLAnGrIjke GeGeVens en teLeFOOnnuMMers

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”.

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 

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
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  

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


