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Zomer 2020….. 
hou het hoofd koel

de zomer ziet er dit jaar heel anders uit dan we 
in het begin van dit jaar gedacht hadden. Corona 
blijkt helaas een taaie rakker en vraagt veel geduld 
en discipline van ons mensen; zoals daar zijn: geen 
(verre) vakanties, aangepaste kermissen, anderhalve 
meters afstand maar vooral voor velen: leven met 
angst voor je gezondheid.

Er blijken in Nederland de nodige Corona-experts te 
wonen. Er zijn berichten over allerlei theorieën. Woorden 
als: schijnveiligheid, vrijheidsbeknotting vallen; er is 
onduidelijkheid over gegeven richtlijnen. 
En alles - niet alleen over dit virus - wordt (zonder eerst 
in alle wijsheid tot 10 te tellen) “hup” de wijde wereld 
ingegooid via social media waarbij iedereen zijn gelijk 
wil hebben. Dat is pas echt vermoeiend! Beter toch maar 
te luisteren in het belang van allen en de rust te bewaren.

In deze uitgave is - naast info over geplande activiteiten 
- info opgenomen over de beoogde woonlocatie van 
tijdelijk arbeidsmigranten op Keizersveld, windmolens, 
en de plannen rondom de reactivering van vliegbasis De 
Peel, plus de stand van zaken aangaande het voetpad bij 
de Spurkterdijk.  

Wij hopen dat de geplande activiteiten in wijkcentrum 
’t Stekske vanaf september kunnen doorgaan (check de 
website!). Geheel volgens de op dat moment geldende 
richtlijnen! 

Let op elkaar! Kijk of je wat kunt betekenen voor een 
ander! Hou vol, hou het hoofd koel en blijf vooral 
gezond! 

8 augustus 2020, Wijkplatform Landweert 

ACtIVIteIteN
‘t StekSke VANAf 
1 SePtemBer

Om op de hoogte te blijven of 
bepaalde activiteiten/ evenementen 
doorgaan, raden we u aan altijd 
de site www.landweert.nl
te controleren. 

02 SEpT  WIjKTEAM
11 SEpT  MEIDENgROEp
12 SEpT  KINDERbINgO
18 SEpT  KINDERDIScO I EN II
23 SEpT  KNuTSELEN
24 SEpT  HIppE bINgO
27 SEpT  bAND Op 
  ZONDAgMIDDAg
29 SEpT  SAMEN AAN TAFEL
  LANDWEERT LEEFT
02 OKT  MEIDENgROEp 
9 OKT  KINDERDIScO I EN II
14 OKT  KNuTSELEN
14 OKT  HERFSTKIENEN 
  ONS gENOT
18 OKT  FAMILIEbRuNcH 
  LANDWEERT LEEFT 
25 OKT  bAND Op 
  ZONDAgMIDDAg

WEKELIjKSE AcTIVITEITEN
• 50+ gym/ouderen gym (ma)
• Inloopmiddag (wo)
• Garde - & Showdans (di) 
• Koersbal (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 
www.landweert.nl/agenda)
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De deadline voor de 
volgende uitgave is 
za 3 oktober 2020

hulp nodig
De link naar de website van de gemeente met 
daarop zichtbaar de beschikbare hulp van 
professionals bij eventuele problemen is: 
www.venray.nl/ondersteuning-thuissituatie
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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 en 50plussers. 
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 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 tot 
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/.

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. 
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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                   
29 september  Samen aan Tafel
18 oktober  Familiebrunch 

Wil je ook mee aanschuiven bij Samen aan 
Tafel of de familiebrunch, geef je dan ten-
minste 1 week van tevoren op met naam, 
adres, geboortedatum, telefoonnummer 
en e-mailadres via info@landweertleeft.nl 
of de contactpagina op www.landweert-
leeft.nl. 

Kosten familiebrunch € 6 per persoon. 
Kosten Samen aan tafel € 8 per persoon. 
Overmaken op de bankrekening van 
Stichting Landweert Leeft, IBAN NL90 
RABO 0336 0722 01, of het gevraagde 
bedrag in een envelop met je naam en 
adres bij mij in de bus doen: Cor van Dijk, 
Boterbloem 34, Venray.

I.v.m. Corona: check de website van Land-
weert Leeft voor de laatste stand van zaken. 

lANdweert leeft
SAmeN AAN tAfel

 

“oNS GeNot”

wIjkteAm 
lANdweert

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
Ook Ons Genot start weer met activiteiten
•   Vanaf donderdag 3 september van 
 9:00 - 11:30 en 13:00 - 15:30 uur 
 is er weer koersbal. 
•  9 september gaan we midgetgolfen in 

Arcen.
•  14 oktober staat Herfstkienen op de 

agenda

I.v.m. Corona: check de website van Land-
weert voor de laatste stand van zaken of 
neem telefonisch contact op.

Wijkteam inloop: vanaf woensdag 2 sep-
tember is het wijkteam weer elke week 
present in ’t Stekske van 14:00 - 17:00 uur.
Voor informatie over het wijkteam zie: 
www.wijkteamvenray.nl.
 



BerIChteN VANuIt het wIjkPlAtform

“er IS eeN lANGe weG BewANdeld”: 
StANd VAN ZAkeN AANleG VAN de 
VoetPAdeN BIj het VIAduCt NAAr 
de SPurkterdIjk
Medio 2017 nam het Wijkplatform 
Landweert contact op met de gemeente 
i.v.m. de verkeersveiligheid van met name 
voetgangers, bij de verbinding Lisdodde 
en het viaduct over de A73 naar de 
Spurkterdijk (Oostrum).

De wens van het wijkplatform was een voet-
pad langs de op- en afrit van het viaduct.

De gemeente stond welwillend tegenover 
onze vraag, maar wilde eerst nog een tel-
ling/meting houden om een goed inzicht 
te krijgen over de verkeersintensiteit.

Enige tijd nadat het onderzoek was afge-
rond begon de aanleg van twee voetpaden 
richting de oprit van het viaduct, vanuit 
Landweert Zuid en Landweert Noord. Ech-
ter er gebeurde nog niets aan de Oostrumse 
kant van het viaduct. Na overleg bleek er 
sprake te zijn van een misverstand. Een paar 
maanden later is ook het voetpad aan de 

aan andere kant van het viaduct tot stand 
gebracht. Onlangs is de aansluiting van de 
voetpaden naar het voetpad op het viaduct 
perfect gerealiseerd.

Wat nog niet rond is, is de 30 km zone 
van de Lisdodde doortrekken tot aan de 
Spurkterdijk en een veilige oversteek van 
het voetpad Landweert Noord naar het 
voetpad van Landweert Zuid. 

wilt u het wijkplatform spreken over onderstaande onderwerpen, dan  
kan dat natuurlijk: neem in dat geval s.v.p. per mail contact op met:  wijkplatform@
landweert.nl.
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wooNloCAtIe ArBeIdSmIGrANteN 
oP keIZerSVeld
KAFRA Housing is voornemens om samen 
met OTTO Work Force een nieuwe huisves-
tingslocatie voor arbeidsmigranten te rea-
liseren op het bedrijvenpark Keizersveld, 
tussen nummer 12 en 14. Het plan is om 
hier de eerste KAFRA TOWER te vestigen, 
een appartementencomplex van 4 verdie-
pingen dat ruimte biedt aan 92 arbeidsmi-
granten. In 2018 hebben wij MHP Venray 
op de Hulst in Oostrum gerealiseerd, een 
locatie voor 240 bewoners. 

De KAFRA TOWER wordt op basis van een 
tijdelijke omgevingsvergunning voor 10 
jaar gebouwd en bestaat uit 16 apparte-
menten met elke 4 eenpersoonskamers 
en 14 studio’s voor 2 personen (stelle-
tjes). De accommodatie is ‘corona-proof’, 
veel ruimer dan de SNF- normen en zeer 
energiezuinig. De bewoners werken in 
Venray en directe omgeving en zullen in 
de meeste gevallen met de fiets naar het 
werk gaan. 

Als initiatiefnemers hechten wij veel 
waarde aan goed overleg met de direct 
betrokken bedrijven en omwonenden. 
Vanwege de beperkte mogelijkheden door 
Covid-19 zijn grootschalige bijeenkomsten 
niet mogelijk. Daarom hebben wij een 
besloten Facebook-groep gecreëerd voor 
de ondernemers van Keizersveld en de 
omwonenden in een straal van 750 meter 
van de beoogde locatie. Op deze Face-
bookpagina leest u als direct omwonenden 
de benodigde achtergrondinformatie en 
ook gaan wij in op de vragen en opmerkin-
gen die er worden gesteld. 

Daarnaast wordt er een klankbordgroep 
geformeerd die de komende weken regel-
matig bijeen zal komen om de plannen 
waar nodig bij te sturen of aan te scher-
pen. Op die manier worden de belangen 
van de omwonende maximaal gediend. 
Als u interesse heeft om te participeren 
in de klankbordgroep kunt u dat kenbaar 
maken bij de beheerder van deze Face-
bookpagina. 

Daarnaast zijn er natuurlijk wel klein-
schalige bijeenkomsten mogelijk. Als blijkt 
dat er behoefte is om even goed door 
te praten over specifieke onderwerpen 
dan organiseren wij graag een dergelijk 
contactmoment. Ook het Wijkplatform 
Landweert kan een rol spelen als 
intermediair om zo de onderlinge com-
municatie in deze corona-tijd zo optimaal 
mogelijk te laten verlopen. 

Wij hopen dat u lid wordt van onze beslo-
ten Facebookgroep. Daarvoor kunt u 
zich aanmelden met uw naam, adres en 
gebruikersnaam op Facebook via: info@
kafrahousing.com. Wij zien uit naar een 
vruchtbare gedachtenwisseling.



reACtIVerING VlIeGBASIS de Peel 
Ongetwijfeld heeft u gehoord over de 
plannen aangaande de herinrichting van 
vliegbasis De Peel in Vredepeel.

Het Wijkplatform Landweert is geen geko-
zen vertegenwoordiging.

Daarom zijn wij van mening dat we geen 
standpunt kunnen innemen namens de 
bewoners van Landweert over de herstart 
van de Vliegbasis.  

Wel willen wij u informeren over waar u de 
relevante informatie over dit onderwerp 
kunt vinden. Wat dat betreft verwijzen wij 
u graag naar de website van de gemeente 
Venray. www.venray.nl/reactivering-vlieg-
basis-de-peel.

ter INformAtIe:
wINdPArk VeNrAY 
In februari 2020 heeft de gemeente  
Venray, op basis van haar beleidsplan 
KODE Venray, besloten om in een peri-
ode van een half jaar te onderzoeken 
wat de mogelijkheden en legitimiteit zijn 
voor een windpark op Venrays grondge-
bied. Op basis van de resultaten zal de 
gemeente besluiten of zij verdere stappen 
gaat zetten. Het onderzoek kan gezien 
worden als een eerste voorbereidende en 
verkennende fase. 

Dit onderzoek is een kans voor bewoners 
om met elkaar in dialoog te gaan over de 
wenselijkheid van een windpark. Maar 
ook een kans om samen te onderzoeken 
hoe de negatieve effecten beperkt kun-

nen worden. En als blijkt dat windmo-
lens gerealiseerd kunnen worden, het 
streven om zoveel mogelijk inkomsten/
opbrengsten in de regio bij de dorpen 
en bewoners te houden. De gemeente  
Venray heeft Frank van Bussel gevraagd 
om als onafhankelijke procesbegelei-
der het onderzoek te faciliteren. Hij zal 
dit doen samen met een werkgroep van 
actieve bewoners uit het gebied. Deze 
bewoners doen dit vanuit hun betrok-
kenheid en op persoonlijke titel. Er zul-
len informatie- en ontwerpsessies wor-
den georganiseerd waarin bewoners de 
ruimte krijgen met elkaar in gesprek te 
gaan. Ook zullen er gesprekken plaatsvin-
den met direct omwonenden rond moge-
lijke locaties. De resultaten zullen worden 
gepresenteerd aan de gemeente Venray. 

Vertraging 
Helaas zal deze voorbereidende fase van 
onderzoek vertraging oplopen vanwege 
de onmogelijkheid om bijeenkomsten te 
organiseren als gevolg van het Covid-19 
virus. Omdat de gemeente beseft dat de 
voorbereidingsfase grote zorgvuldigheid 
vraagt heeft zij besloten om de activitei-
ten rond de voorbereidende fase op te 
schorten. Als er vanuit gezondheidsrede-
nen geen belemmeringen meer zijn wordt 
na de zomervakantie 2020 de draad weer 
opgepakt. 

Bewoners worden de komende tijd op de 
hoogte gehouden via de dorps- en wijk-
krantjes. 

Frank van Bussel 
Procesbegeleider Windpark Venray
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“tIP VAN thIeu” de “CeNteNmAN” VAN het wIjk-
PlAtform. eNerGIelABel Voor woNINGeN. 
Bij de verkoop of verhuur van uw woning 
moet u een definitief energielabel laten 
registreren. Begin 2015 hebben alle vijf 
miljoen huiseigenaren van de Rijksoverheid 
een voorlopig energielabel ontvangen. Dit 
label is gebaseerd op onder meer bouwjaar. 

Het doel ervan is dat je gaat nadenken 
over manieren om je huis comfortabeler 
en energiezuiniger te maken. Bij verkoop 
of nieuwe verhuur moet je het voorlopige 
label definitief maken. Dat kan eenvoudig 
online en kost een paar euro’s tot een paar 
tientjes. Ontbreekt een definitief label bij 
verkoop of verhuur, dan riskeer je een boete 
van 170 euro voor natuurlijke personen en 
340 euro voor rechtspersonen. 

Vanaf 1 januari 2021 gaat de manier 
waarop het energielabel wordt bepaald, 
veranderen. De grootste verandering is 
dat het energielabel uitgebreider wordt. 
Nu kunt u als woningeigenaar nog zelf 
online een aantal woningkenmerken 
doorgeven, waarna het label op afstand 
wordt vastgesteld. Vanaf 1 januari 2021 
vraagt u een energielabel aan door een 
afspraak te maken met een vakbekwaam 
energieadviseur. Die komt langs en bekijkt 
in gemiddeld 1 à 2 uur tijd het huis. Zo 
wordt het energielabel nauwkeuriger en 
is het mogelijk om verbetermogelijkheden 
op maat aan te bieden. Deze aanbevelingen 
voor verduurzaming komen ook op het 
label te staan. Het aanvragen van een 
energielabel gaat straks tussen de 100 en 
de 200 euro kosten. Dit hangt mede af van 
de tijd die een adviseur nodig heeft om alle 
kenmerken op te nemen. 

Het nieuwe energielabel gaat in vanaf  
1 januari 2021. 

Heeft u al een geregistreerd energielabel 
voor uw huis (of gebouw)? Dat blijft 
gewoon 10 jaar geldig. Het is daarom 
het overwegen waard, dat als u plannen 
hebt om uw woning binnen nu en 10 
jaar te verkopen of verhuren, alvast uw 
voorlopige energielabel definitief te 
laten maken. Zo kunt u flink wat kosten 
besparen. 

Informatie: 
•  www.energielabelvoorwoningen.nl/
   ?cookieCheck=true 
• www.energielabel.nl/woningen 
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PrettIG ouder wordeN IN lANdweert

lieve mensen in landweert,
de eerste schrik over Corona is intussen wat afgezwakt. maar blijf alsjeblieft waakzaam 
zodat de tweede golf ons niet te pakken krijgt. wij, als werkgroep, werden de 
afgelopen periode wat gehinderd door alle maatregelen maar zijn toch doorgegaan 
met ons Project. Intussen hebben wij elkaar weer gezien tijdens een vergadering waar 
we spraken over ieders gezondheid en belevenissen in die afgelopen periode. maar er 
werd ook gesproken over datgene waar we mee bezig zijn in onze werkgroep en wat 
nu on hold staat. we willen u informeren over het volgende:

de weNSBuS IN wIjk lANdweert 
Informatieve bijeenkomst 26 augustus a.s.
Met trots kunnen we u vertellen dat na 
overleg met de mensen van de Wensbus 
Merselo/Vredepeel de uitkomst was dat 
zij graag met ons willen samenwerken! Op 
naar vervoer in onze wijk!
Op woensdag 26 augustus om 14:30 uur in 
wijkcentrum ‘t Stekske is er een voorlich-
tingsmiddag voor iedereen die interesse 
heeft in dit onderwerp.  Natuurlijk met 
gelegenheid tot het stellen van vragen.
Er wordt na afloop een flyer verspreid 
waarin alle belangrijke informatie is na te 
lezen. 
N.B.: De Wensbus is er voor iedereen; niet 
alleen voor de ouderen onder ons. 
Wilt u deze bijeenkomst bijwonen: meldt 
u zich dan s.v.p. aan via 06-82699180

VoorlIChtING oVer AANPASSINGeN 
BINNeN uw woNING: dAtum VolGt
Uit een enquête, uitgevoerd in opdracht 
van de Gemeente Venray, bleek dat veel 
mensen zich afvragen of zij nog in hun 
huis of woning kunnen blijven wonen 
bij het stijgen van de leeftijd. Daarom 
plannen wij een voorlichtingsmiddag 
over dit onderwerp in september. Zodat 
u goed geïnformeerd wordt voordat u de 
keuze maakt: aanpassen of verhuizen.

Zowel een medewerker van de Stichting 
Wonen alsook een voorlichter van de 
WMO én een ergotherapeut komen 
uitleggen hoe u uw woning zodanig aan 
kunt passen zodat u in uw woning kunt 
blijven wonen.
De datum volgt: hou de informatie via 
de website en de posters bij ’t Stekske en 
winkelcentrum goed in de gaten.

INVeNtArISAtIe eN VerBeterING 
kNelPuNteN oP weGeN eN StoePeN
Onze wijk heeft nogal wat onveilige 
plekken voor rollators, scootmobiels en 
rolstoelen. Er zijn ook te weinig veilige 
oversteekplaatsen. Vaak wordt er met 
hoge snelheid door de wijk gescheurd 
waarbij voetgangers de vouw uit de broek 
wordt gereden. Dit moet en kan anders!
Help ons alstublieft mee met het opsporen 
van verbeterpunten. En geef deze aan ons 
door!
Omdat wij niet de gehele wijk alleen 
kunnen inventariseren, vragen wij bij het 
Raaylandcollege om 4 leerlingen die in 
hun Maatschappelijke Stage ons hierbij 
ondersteunen. De werving gebeurt 
op 5 september met een stand op de 
vrijwilligersmarkt van Match, op het 
schouwburgplein.
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De bedoeling is dat met het rapport wat 
wij hierover maken we, samen met de 
studenten, naar de Gemeente gaan met 
de vraag wat (en wanneer) aan deze 
knelpunten te doen. We vragen hiervoor 
ook aandacht in de lokale media.
Wij willen verbeteringen, zodat iedereen, 
jong en oud, gebruik kan maken van 
veilige wegen en stoepen in Landweert. 
Wordt vervolgd.

GeSPrektAfelS: wAt wIlt u Zelf, 
dAt wIj reGeleN? u kuNt ZICh 
hIerVoor AANmeldeN.
Wij zijn nog steeds op zoek naar 60+ 
wijkbewoners om mee in gesprek te gaan 
en te luisteren naar hun wensen. Tijdens 
het drinken van een kopje koffie met wat 
lekkers erbij, willen we samen kletsen over 
de dingen die voor u belangrijk zijn in 
Landweert. Wij nodigen u van harte uit om 
deel te nemen aan onze gesprekstafels. 
Deelname verplicht tot niets en het 
worden geen zware gesprekken. 

Mocht het vervoer een probleem zijn, dan 
zorgen wij hiervoor.
Wat is er voor u belangrijk in onze wijk? 
Wat ontbreekt er? Waarmee bent u blij? 
Zijn er activiteiten die u op prijs stelt? 
Welke nieuwe activiteiten zou u leuk 
vinden? (Overigens zonder dat u verplicht 
wordt om er aan deel te nemen)? En als u 
alleen wilt luisteren naar anderen, dan is 
dat ook goed.

Maar vooral: doe mee! Want als wij niet 
weten wat voor u belangrijk is, dan heeft 
dit project maar weinig waarde.

Interesse: neem contact met ons op. 
Al onze activiteiten en bijeenkomsten 
zijn Coronaproef. We houden ons aan de 
regels van het RIVM.

Aanmelden/vragen: neem contact op met 
Lon Berden en Daniëlle van Bommel, 
kartrekkers van “Prettig ouder worden in 
Landweert”. lonberden@hotmail.com Tel. 
06 -82699180.

oNderSteuNINGSAANVrAAG 
Voor eeN Buurt-BBQ of StrAAtfeeSt?

De eerste aanvragen voor financiële 
ondersteuning van een straat- of buurtfeest 
in onze wijk zijn alweer binnen en ook 
gehonoreerd. Willen jullie ook: download 
het aanvraagformulier op: www.landweert.
nl/wijkplatform/ondersteuning/ en stuur 
de aanvraag naar het wijkplatform.
De mogelijkheid bestaat, dat een of 
meerdere leden van het Wijkteam een 
gezellig praatje komen maken.

Er gaat niets boven een plezierig feestje 
in een goede sfeer en met veel leut, maar 
laten we de voorzichtigheid in acht blijven 
houden.

Pas de geldende coronamaatregelen toe, 
waarvan de belangrijkste zijn 1½ meter 
afstand en goed de handen wassen.



Woensdag 26 augustus aanstaande zal 
eindelijk de langverwachte 3e editie van 
Repair Café Venray plaatsvinden. De eerste 
2 edities waren een daverend succes! We 
mochten veel mensen begroeten en er zijn 
veel producten gerepareerd. Net voor de 
derde editie, waarvan de verwachtingen 
hoog gespannen waren, gooide corona 
helaas roet in het eten. Nu er weer wat meer 
ruimte ontstaat, gaan wij weer voorzichtig 
opstarten. 

Wellicht ten overvloede, nog even in het 
kort: wat houdt het Repair Café in:
In de Kemphaan aan het Kennedyplein 1 te 
Venray draait het elke laatste woensdag van 
de maand allemaal om repareren. Tussen 
13.00 en 16.00 uur staan diverse vrijwillige 
reparateurs klaar om gratis te helpen bij 
alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap 
en materialen zijn aanwezig. Mensen die 
het Repair Café bezoeken, nemen van 
thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, 
lampjes, föhns, kleding, 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. En dat allemaal 
tegen een vrijwillige eigen bijdrage. Speciale 
aandacht vragen wij voor een scharenslijper, 
die aanwezig zal zijn. Ook is er een dame 
aanwezig die uitermate bedreven is in het 
repareren van alle soorten textiel. 

Wij hopen dat mensen in de tussentijd hun 
defecte spullen bewaard hebben, en de weg 
naar ons weer weten te vinden. Daarom bij 
deze het verzoek om deze informatie te 
delen richting uw leden, zodat we samen 
weer verder kunnen bouwen aan een 
duurzamere wereld op 26 augustus.

uiteraard volgen wij de richtlijnen van 
het RIVM. Wij verwijzen hiervoor naar de 
aanwijzingen op locatie, en verzoeken 
eenieder de aanwijzingen van onze 
vrijwilligers op te volgen. Verder het 
verzoek om zoveel mogelijk alleen te 
komen, en natuurlijk thuis te blijven bij 
(milde) klachten.

  
  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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ACtIVIteIteN 
SYNtheSe | thuIS IN je wIjk   

 ‘de relAtIe-luISterlIjN’
professionals luisteren naar jou.
Heb je problemen in de relatie met je 
partner, of met je ouders of kinderen? 
Loop je hiermee rond? En wil je graag je 
hart luchten? Of heb je juist advies nodig?
Juist in deze tijd, vanwege corona, 
kan hierover praten opluchten, rust 
brengen en nieuwe inzichten opleveren. 
Bij ‘De Relatie-Luisterlijn’ vind je een 
professioneel, luisterend oor. Jouw verhaal 
staat centraal. En dat verhaal doet ertoe. 
Je kan vrijblijvend en anoniem bellen voor 
een vertrouwelijk gesprek. 

Vanaf 1 juli op maandag t/m donderdag 
tussen 09:00 en 17:00 uur en op vrijdag 
tussen 09:00 en 12:30 uur staan de 
professionals van Synthese voor jou klaar 
om te luisteren. Bel 0478 - 51 73 38. 
Wil je graag een e-mail sturen? Dat 
mag ook. Dit kan naar relatieluisterlijn@
synthese.nl. Je ontvangt binnen één 
werkdag reactie. 

‘De Relatie-Luisterlijn’ is er voor de 
inwoners uit de gemeente Venray, Bergen, 
Gennep en Mook en Middelaar.

BuurtBemIddelING
In deze tijd van Corona staan we veel voor 
elkaar klaar; we doen een boodschapje 
voor oma, we helpen een neefje met het 
huiswerk. Maar ook zijn we veel meer 
thuis wat kan betekenen dat je ook meer 
last van elkaar kunt hebben.

Buurtbemiddeling Synthese helpt jullie 
om samen oplossingen te vinden. We 
kunnen tips geven of een gesprek plannen 
waarin we met z’n allen aan tafel gaan om 
te kijken of jullie er toch samen uit kunnen 
komen. Dit kan via buurtbemiddeling@
synthese.nl of 0478 517300. Kijk op de 
website www.synthese.nl onder ‘Wat doen 
we’- ‘Buurtbemiddeling’ om de folders te 
downloaden voor meer informatie.

Wie op zoek is naar algemene tips om er 
met de buren uit te komen, kan ook eens 
kijken op de gloednieuwe website 
www.problemenmetjeburen.nl.
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SoCIAle VAArdIGheIdStrAINING 
Voor 9-12-jarigen in Horst of Venray. 
Door middel van oefeningen, theorie, 
spellen en toneelstukjes krijgt het kind 
handvatten om beter voor zichzelf op 
te komen. De training bestaat uit zes 
bijeenkomsten van anderhalf uur en een 
ouderavond. 

Voor wie:    Kinderen uit de gemeente 
Venray, Horst aan de Maas, 
Beesel, Bergen en Mook en 
Middelaar.

Wat:    Sociale vaardigheidstraining 
voor 9-12-jarigen.

Waar:   Synthese Horst of Venray, 
locatie nader te bepalen.

Wanneer:    Maandag 7, 14, 21 en 28 
september en 5 en 12 oktober 
2020 van 15:45 tot 17:15 uur. 
Ouderavond: maandag 14 
september 2020 om 19:30 uur. 

Informatie en aanmelden
Er zijn geen kosten aan de training 
verbonden. Aanmelden kan tot 2 weken 
voor start cursus. Enkele weken voor de 
start van de training is een intakegesprek.
Voor uitgebreidere informatie kun je altijd 
contact met ons opnemen. Je kunt je ook 
aanmelden via de website van Synthese, 
www.synthese.nl via het kopje aanbod & 
inschrijving. 

trAINING tIm eN flAPoor IN VeNrAY
De training Tim en Flapoor is een sociale 
vaardigheidstraining voor kinderen van 6 
t/m 8 jaar. Kinderen vinden het soms lastig 
om te vragen of ze met anderen mogen 
spelen of worden snel boos in de omgang 
met andere kinderen. Samen met andere 
kinderen leert het kind hoe het op een 
goede manier kan omgaan met zichzelf 
en anderen. De training bestaat uit acht 
bijeenkomsten van anderhalf uur en een 
ouderavond. 

Voor wie:   Kinderen uit de gemeente 
Venray, Horst aan de Maas, 
Beesel, Bergen en Mook en 
Middelaar. 

Wat:   Tim en Flapoor sociale 
vaardigheidstraining voor 6 
t/m 8-jarigen 

Waar:   Synthese, Leunseweg 51 te 
Venray

Wanneer:   Maandag 26 oktober, 2 en 
9 november, dinsdag 17 
november, maandag 23 en 30 
november, 7 en 14 december 
2020 van 15:30 tot 17:00 uur. 
Ouderavond: dinsdag 10 
november 2020 van 19:30 tot 
20:30 uur middels videobellen.

Informatie en aanmelden 
Er zijn geen kosten aan de training 
verbonden. Aanmelden kan tot 2 weken 
voor start training. Je kunt je aanmelden via 
de website van Synthese, www.synthese.nl 
via het kopje aanbod & inschrijving. 



trAINING de kINdereN SCheIdeN mee 
‘het ZANdkASteleNProGrAmmA’ IN 
BeeSel
Een echtscheiding is voor iedereen een 
moeilijke en onzekere tijd. In de training 
‘De Kinderen Scheiden Mee’ werkt een 
erkend coach met een groepje kinderen 
om de verwerking van de scheiding zo 
goed mogelijk op gang te brengen en 
problemen zoveel mogelijk te voorkomen.
In de ouderbijeenkomst krijgen ouders 
informatie over de training, hoe ze het 
gedrag van hun kinderen kunnen snappen 
en hoe ze hun kinderen kunnen steunen.

Voor wie:  Kinderen (basisschoolleeftijd) 
wiens ouders gaan scheiden 
of gescheiden zijn uit de 
gemeente Venray, Horst aan 
de Maas, Beesel, Bergen en 
Mook en Middelaar.

Wat:  Training De kinderen scheiden 
mee

Waar:   Beesel, Zalencentrum de 
Schakel, Broeklaan 2 in Reuver

Wanneer:    Woensdag 21 oktober 2020 
van 13:30 tot 17:00 uur. 
Ouderavond donderdag 15 
oktober 2020 van 19:00 tot 
20:00 uur.

Informatie en aanmelden
Er zijn geen kosten aan de training 
verbonden. Aanmelden kan tot 2 weken 
voor start cursus. Je kunt je aanmelden via 
de website van Synthese, www.synthese.nl 
via het kopje aanbod & inschrijving. 

trAINING BlIjf IN BAlANS IN VeNrAY
Zorgen voor iemand kan veel voldoening 
geven, maar langdurig zorgen kan 
(ongemerkt) steeds zwaarder worden. 
Het is niet altijd gemakkelijk om balans 
te houden in het dagelijks leven als je 
intensief voor een naaste zorgt. Deze 
training maakt mantelzorgers bewust 
van patronen en helpt te ontdekken hoe 
de balans kan worden behouden en/of 
hersteld. Er wordt informatie en advies 
gegeven en mantelzorgers kunnen 
ervaringen en tips uitwisselen. De training 
bestaat uit drie avonden van twee uur.

Voor wie:   Mantelzorgers uit de 
gemeente Venray en Horst 
aan de Maas.

Wat:  Training Blijf in balans
Waar:   Synthese, Leunseweg 51 te 

Venray
Wanneer:   Woensdag 23 september en 7 

en 21 oktober 2020 van 19.00 
tot 21.00 uur.

Informatie en aanmelden
Er zijn geen kosten aan de training 
verbonden. Aanmelden kan tot 2 weken 
voor start cursus. Je kunt je aanmelden via 
de website van Synthese, www.synthese.nl 
via het kopje aanbod & inschrijving. 
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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


