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HERFST 2020…
BIJZONDERE TIJDEN

Geen Fout Feest dit jaar, geen hippe bingo’s, ook 
géén St. Maartensviering in onze wijk. 
Heel veel activiteiten kunnen niet doorgaan door de 
Coronarichtlijnen die helaas nog steeds gelden.

Toch is er nog genoeg wat WEL doorgaat: bijv. 50+ gym, 
gardedans, de inloopmiddag, koersballen, schaken voor 
de jeugd, Bands op Zondagmiddag.
In deze uitgave van de wijkinfo meldt carnavalsvereniging 
De Piëlhaan zich met hun laatste berichten. 
Prettig Ouder Worden blijft hard werken aan het 
voorgenomen plan om ouderen prettig te laten wonen 
in onze wijk en doet daarvan verslag.
Samen aan Tafel en Ons Genot gaan stug door met het 
bieden van gezelligheid aan hun deelnemers. Dat is 
hartstikke belangrijk in deze tijden.
We willen met zijn allen natuurlijk wel graag ergens naar 
uit kunnen zien. Daardoor blijf je positief in het leven 
staan.

Ondanks, of juist door het feit dat de herfst voor de deur 
staat. De herfst kan ook heel mooi zijn! Sommige dingen 
veranderen niet. Na de herfst volgt altijd de winter, 
Sinterklaas, Kerstmis. En carnaval! Het gaat allemaal 
door, maar wellicht wat anders dan anders.

Wij van de redactie melden ons weer in december 
met de laatste wijkinfo van 2020. Hopelijk met meer 
positieve berichten. Tot die tijd: Let op elkaar! Kijk of je 
wat kunt betekenen voor een ander! Hou vol, en blijf 
vooral gezond! 

3 oktober 2020, Wijkplatform Landweert 

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

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

25 OKT  BAND OP 
  ZONDAGMIDDAG
27 OKT  SAMEN AAN TAFEL 
11 NOV THEMAMIDDAG 
  ONS GENOT
13 NOV  KINDERDISCO’S
9 OF   ADVENT OF 
11 DEC  KERSTVIERING 
  ONS GENOT
29 NOV BAND OP 
  ZONDAG MIDDAG 
11 DEC KINDERDISCO’S

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
• 50+ gym/ouderen gym (ma)
• Inloopmiddag (wo)
• Garde - & Showdans (di) 
• Koersbal (do) 
• Schaken voor de jeugd (do) 
  (je kunt je opgeven voor 
  een proefl es).
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De deadline voor de 
volgende uitgave is 
za 23 november 2020

U kunt alle eerder 
verschenen wijkinfo’s 
digitaal teruglezen op 
www.landweert.nl/
wijkplatform/wijkkrant;

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

BIJZONDERE TIJDEN
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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 koffi  e/thee gedronken. Geen 
inschrijfkosten. Wilt u ook meedoen? 
Meld u dan aan voor een gratis proefl es: 
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 koffi  e/thee.

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/.

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. 



“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
•  Donderdag van 9.00 11.30 en 
  13.00 - 15.30 uur is er koersbal. 
•  11 november is er een presentatie met 

als onderwerp: Oekraine
•  9 of 11 december een advent- of 
   kerstviering

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

Wijkteam inloop: op woensdagen is het 
wijkteam elke week present in ’t Stekske 
van 14 - 17 uur.
Voor informatie over het wijkteam zie: 
www.wijkteamvenray.nl;

Door de coronacrisis zijn, op een na, alle 
straatfeesten niet door gegaan.
Het is natuurlijk sneu als er een feestje 
niet doorgaat, maar het is in het bijzonder 
jammer voor de kinderen. Zij kunnen er 
niets aan doen, zeker niet de kinderen tot 
12 jaar.
Misschien wil een straat toch iets organi-
seren specifi ek voor deze groep. 
Een middag met spelletjes en een patatje 
met limo gaat er altijd wel in.
En er hoeven maar een paar volwassenen bij 
te zijn om op te letten, dus handhaving van 
de coronamaatregelen is gegarandeerd.
Bent u met uw straat iets dergelijks van 
plan, vraag dan ondersteuning aan bij het 
Wijkplatform.

Thieu Thielens,
De kasbeheerder van het Wijkplatform

FINANCIËLE 
ONDERSTEUNING 
KINDEREN 
DOOR WIJKPLATFORM

Bent u met uw straat iets dergelijks van 
plan, vraag dan ondersteuning aan bij het 



LANDWEERT LEEFT
SAMEN AAN TAFEL

De vakantietijd is weer voorbij. De 
Coronatijd is er nog steeds maar het 
is weer mogelijk om Samen aan Tafel 
te organiseren en de deelnemers van 
Samen aan Tafel daardoor een paar 
gezellige uurtjes te laten genieten. 

De maanden april t/m juni wilden we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan, wetend 
dat iedereen toch al minder bezoek kreeg 
en dus hebben we bij diegene die zich 
opgegeven hadden een 3-gangen maaltijd 
aan huis gebracht. Hier hebben we heel 
veel positieve reacties op gekregen.

En dan nu verder.  
Dinsdag 29 september de eerste 
keer onder de nieuwe coronaregels, 
waar we ons aan moeten houden. We 
hadden 38 aanmeldingen wat heel veel 
voorbereiding kostte, een compleet 
andere tafelopstelling en indeling, voor 
iedereen lag er een naamsticker op een 
bepaalde tafel, waarbij rekening werd 
gehouden met de 1,5 meter, huisgenoten 
en vaste vrienden. We hadden een nieuwe 
groep stagiaires van het Raayland, die 
allemaal mondkapjes droegen en onder 
begeleiding van onze vrijwilligers voor de 
bediening zorgden. Het was even wennen 

maar iedereen ging na afloop tevreden 
met een gevulde maag naar huis.
Wil je op 27 oktober ook  mee aanschuiven 
bij Samen aan Tafel geef je dan uiterlijk de 
20e  op met naam, adres, geboortedatum, 
telefoonnummer en emailadres via  
info@landweertleeft.nl of de contact-
pagina op www.landweertleeft.nl. Daar-
voor moet je wel 8 euro per persoon 
overmaken op de bankrekening van 
Stichting Landweert Leeft,  IBAN NL90 
RABO  0336 0722 01, of 8 euro in een 
envelop met je naam en adres bij mij of 
Mia Hendrix, Fluitenkruid 44, tel 0478 
581913,  in de bus doen. 

PS.: Vanwege corona organiseren we dit 
jaar nog geen brunch.

EET SMAKELIJK!  EN BLIJF GEZOND!

Met vriendelijke groet, 
Cor van Dijk, 
Voorzitter Stichting Landweert Leeft
Boterbloem 34, 5803CL Venray

I.v.m. Corona: check de website van Landweert 
Leeft voor de laatste stand van zaken.

STRAATFEEST 
WALSTRO

Op 22 augustus hebben we in de Walstro 
ons straatfeest georganiseerd. We hebben 
de coronamaatregelen strikt opgevolgd.
Ondanks deze maatregelen is alles super-
goed verlopen. We hebben op de opritten 
spelletjes gedaan met de kinderen en een 
mooi springkussen gehuurd.
Volop dikke pret voor de jeugd dus.

’s Middags kregen we nog bezoek van Ferry 
van het Wijkteam. Zijn zoontje vond het 
springkussen ook super.
Na de spelletjes hebben we genoten van 
een heerlijke barbecue.

Ondanks de coronamaatregelen was dit 
weer een zeer geslaagd straatfeest.

Monique Beurskens en Ellen Tabeling



VANAF

09:30

STATIEGELD 
FLESSENACTIE

DE LEDEN VAN C.V. DE PIËLHAAN 
KOMEN IN DE WIJK LANDWEERT 

BIJ U LANGS!
Voor meer info zie Facebook.

ZA 7
NOVEMBER

Op het moment van het samenstellen van deze wijkkrant is er in Nederland een 
toename van het aantal corona besmettingen en zijn de maatregelen landelijk 
verder aangescherpt. 

C.V. DE PIËLHAAN VASTELAOVEND 2020-2021 

Op basis van de RIVM richtlijnen en de 1,5 
meter maatschappij kunnen en mogen 
wij als vereniging het ons niet permitteren 
om verantwoordelijk te worden voor een 
besmetting en de mogelijke gevolgen 
daarvan. 
C.V. de Piëlhaan heeft besloten dit jaar 
geen nieuwe Prins uit te roepen en 
we zullen de Vastelaovend niet op de 
gebruikelijke wijze vieren zoals iedereen 
dit van ons gewend is.
We zijn in gesprek met de andere 
carnavals-verengingen van de gemeen-
te Venray en we bekijken wat de 
mogelijkheden zijn om de Vastelaovend 
op de een of andere manier toch een 
soort van doorgang te laten vinden. 

Iedere vereniging binnen de Vorstenraad 
zal zijn eigen plan mogen trekken en we 
zullen ons met z’n allen wel inspannen om 
“als het mogelijk” is, iets te organiseren 
met als gezamenlijk thema;

“Terug naar de kern en hou het klein”  

In de volgende editie van deze wijkkrant 
hopen wij meer informatie te kunnen 
delen over hoe dit er gaat uitzien. 

Alaaf en blijf gezond,
Bestuur C.V. de Piëlhaan

  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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Tja en wat nu? Verhuizen dan maar? Terwijl 
je zo graag in deze buurt woont.
Om de keuze, blijven wonen of verhuizen 
gemakkelijker te maken, stond een 
voorlichting gepland op 7 oktober om 14 
uur in ’t Stekske..
In deze voorlichtingsmiddag worden 
een aantal aanpassingen in huur en/of 
koopwoningen besproken.
Hiervoor hebben wij uitgenodigd: een 
medewerker van Wonen Limburg, een 
medewerker van de WMO en een ergo-
therapeut. Zij informeren over de 
mogelijkheden. Want, wie goed is 
geïnformeerd, kan makkelijker een keuze 
maken.
Door de richtlijnen van de RIVM is aan-
melden noodzakelijk.
Aanmelden op prettigoudworden@
landweert.nl; of via telefoonnummer 
06-82699180
Wegens de aangescherpte Corona-
maatregelen, hebben wij moeten 
besluiten om deze voorlichting te 
verzetten. 
Aanmelden kan nog steeds. Je krijgt dan 
vanzelf bericht wanneer de voorlichting 
wel doorgang kan vinden. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT: 
DOE JE MEE?
Wij willen nog veel bereiken in Landweert. 
Ideeën en enthousiasme genoeg.
Maar onze mogelijkheden zijn beperkt 
door het kleine aantal vrijwilligers.
Dus wij zijn op zoek naar mensen, jong 
of oud, die mee willen helpen bij het 
bedenken en realiseren van activiteiten in 
de Wijk.
Veel of weinig uren ter beschikking? Alles 
is goed en bespreekbaar. En we vragen niet 
“iets” wat niet bij je past. Het zou zo leuk 
zijn als wij wat meer activiteiten zouden 
kunnen opzetten, die niet standaard zijn. 
Misschien heb je wel een leuk idee? Of wil 
je graag meehelpen om een activiteit op 
te zetten? Vertel het aan ons!
Je bent van harte welkom. Ook om eens 
te informeren hoe het een en ander loopt. 
Gewoon vrijblijvend. 

Dit was het weer voor deze keer.
Lieve mensen blijf gezond en pas een 
beetje op elkaar.

Lon Berden, Tel 06 280699180
De activiteiten van Prettig Ouder Worden zijn 
terug te lezen op de site van landweert.nl; 

PRETTIG OUDER WORDEN IN LANDWEERT

De afgelopen periode is wat stroef verlopen door de vakanties en de Corona. Maar 
met een heel klein cluppie mensen zijn we toch doorgegaan met ons voorgenomen 
plan om ouderen in Landweert een fi jne woonplek te bieden. Hierover wil ik jullie 
weer graag informeren.

WENSBUS
De Wensbus is intussen een feit en rijdt 
voor oud en jong vanuit Landweert door 
Venray en naar de omliggende dorpen. 
En hier zijn we trots op. Hopelijk wordt 
de Wensbus een succes. Elders in deze 
wijkinfo, vind je een advertentie met meer 
informatie (o.a. over het aanmelden).
Nog een tip: het is ook mogelijk om de 
bus te bestellen, voor mensen die in een 
van de omliggende dorpen wonen en die 
graag naar Landweert willen komen.

VRIJWILLIGERSMARKT
Op 5 september stonden wij met een stand 
op de vrijwilligersmarkt, georganiseerd 
door Match. Ons doel was, studenten van 
het Raaylandcollege, die dit jaar voor het 
eerst een maatschappelijke stage moeten 
doen, enthousiast te maken, voor ons 
project. En dat is gelukt!
Wij hoopten op 4 studenten maar 
uiteindelijk meldden zich het dubbele 
aantal aan.
En nu gaan we aan de slag! (zie hieronder).

KNELPUNTEN OP WEGEN EN STOEPEN 
IN KAART BRENGEN
Ons doel is om de wijk veiliger te maken 
voor ouderen.
Samen met de studenten van het 
Raaylandcollege, lopen wij binnenkort, 

door de wijk, op zoek naar knelpunten 
voor ouderen met of zonder rollators, 
scootmobielen of rolstoelen. Van die 
knelpunten maken de studenten foto’s en 
een korte samenvatting waarom dit een 
knelpunt is of kan zijn. Maar ook dingen 
die dik in orde zijn in onze wijk worden in 
kaart gebracht en vermeld in een rapport.
Dit rapport wordt samen met de studenten 
aangeboden, aan de Gemeente. En na-
tuurlijk vragen wij wanneer er iets aan de 
knelpunten wordt gedaan.
Wij hopen van de ene kant, dat de 
studenten in de toekomst wat meer oog 
en begrip krijgen voor de ouderen onder 
ons. En van de andere kant hopen wij 
zo, het vertrouwen in de Gemeente te 
vergroten. 
Dus als je ons ziet lopen en je steunt ons 
werk….graag een duimpje omhoog! Dat 
motiveert nog meer om er iets moois van 
te maken.

PRETTIG OUD WORDEN IN UW 
HUIS INFORMATIEBIJEENKOMST
 UITGESTELD!
Met het voortschrijden van de leeftijd 
worden we steeds meer geconfronteerd 
met de beperkingen die de leeftijd nu 
eenmaal met zich meebrengt.
De wc te laag, de keukenkastjes te hoog, 
slipgevaar in de badkamer, en het wordt 
steeds moeilijker om de eerste etage te 
bereiken.
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NATUUR IN DE WIJK
WEETJES OVER WILDE 
KONIJNTJES

Om maar met weetje #1 in huis te 
vallen: een konijn is géén knaagdier. Ze 
hebben in tegenstelling tot knaagdieren, 
een hazenlip; een spleet tussen de 
tanden die doorloopt tot de neus. En ze 
hebben stifttandjes; kleine tandjes die 
achter de bovenste snijtanden staan. 
De onderste snijtanden slijten tegen 
deze stifttandjes af. Verder houden ze 
nooit, zoals knaagdieren, hun eten vast 
met hun pootjes. Een konijn is dus een 
haasachtige.

Weetje #2 Konijnen zijn sociale dieren die 
in familieverband leven met een stikte 
rangorde. Ze eten graag samen en spelen 
vaak met elkaar. Dit geldt overigens ook 
voor tamme konijnen. Het is daarom geen 
slim idee om een tam konijn eenzaam in een 
kooi te houden. 

Weetje #3 Konijnen graven enorme 
gangenstelsels. Hoe langer ze ergens 
wonen, hoe meer pijpen en holen. Jonge 
konijntjes worden in speciale gangen 
geboren, de kraamkamers. Moeder konijn 
bekleedt deze met grassen en haren uit haar 
buikvacht. De eisprong van het vrouwtje 
wordt door de paring geactiveerd. Daardoor 
leiden bijna alle paringen tot zwangerschap. 

Weetje #4 Maar als het voedsel karig is, 
zoals in de winter, wordt de zwangerschap 
vaak niet voldragen en lossen de embryo’s in 
het lichaam op. Daar¬om zie je jonge wilde 
konijntjes vooral tussen maart en augustus.

Weetje #5 Een konijn is een strikte vegetariër 
die gras, kruiden, schors en jonge twijgen 
eet. Er zit voldoende sap in hun eten en 
daarom hoeven ze niet veel te drinken. 

Weetje #6 Maar wist je ook dat ze een soort 
herkauwers zijn. Nadat ze hun groentes 
hebben gegeten, passeren die aan het 
eind van het darmstelsel de blinde darm. 
Daar leven bacteriën die nodig zijn voor 
de verdere vertering van plantaardige 
vezels. Het konijn eet deze uitwerpselen 
(inclusief bacteriën) direct weer op nadat 
hij ze heeft uitgepoept. Pas dan kunnen de 
voedingsstoff en door het lichaam worden 
opgenomen. De konijnenkeutels die wij 
overal zien liggen, zijn dus 2 keer verteerd.

Weetje #7 Konijnen gaan nooit ver van hun 
hol weg, hoe verder van het hol hoe schuwer 
ze worden. Het zijn stille dieren, die met de 
achterpoten op de grond te stampen als er 
gevaar is. Konijnen kunnen wel gillen, maar 
doen dat alleen als ze bang of gewond zijn.

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.

LIVE MUZIEK
BANDS OP ZONDAG MIDDAG

BLUES, ROCK 
AND BEYOND

29 NOVEMBER 15.00 UUR

’T STEKSKE LANDWEERT
KRUIDENLAAN 161 | 5803 BV VENRAY
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ACTIVITEITEN 
SYNTHESE | THUIS IN JE WIJK   

GRIP EN GLANS
Als je ouder wordt, verandert je situatie. 
55+’ers kunnen behoefte hebben aan 
nieuwe manieren om grip te houden op 
hun leven en om hun leven een beetje 
meer glans te geven.
Met de cursus GRIP&GLANS bieden we 
ondersteuning in het zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden om je tijd prettiger in te 
vullen en in het aanleren van vaardigheden 
om zelf actief bij te dragen aan de glans 
van je eigen leven.
Voor wie is de cursus bedoeld?
Je bent 55 jaar of ouder. Als je verder één of 
meerdere van de volgende stellingen met 
‘ja’ beantwoordt, dan is de GRIP& GLANS 
groepscursus heel geschikt voor jou.
Ik mis soms mensen en gezelligheid om 
me heen: ja/nee
•  Mijn kennissenkring kan wel wat
  uitgebreider: ja/nee
•  Ik vind dat ik te weinig leuke bezigheden 

heb: ja/nee
•  Ik wil wel iets ondernemen, maar ik stel 

het steeds uit: ja/nee

Concrete onderwerpen zijn:
• positief zijn en blijven;
•  initiatief nemen en zelfvertrouwen 

opbouwen;
• samen met anderen zijn en vriendschap;
• doelen stellen en bereiken;
•  persoonlijke sterke punten ontdekken en 

uitbouwen;
•  de positieve kanten van het alleen zijn, 

dan wel samenzijn, ervaren.

De cursus bestaat uit zes wekelijkse 
bijeenkomsten van 2,5 uur. Inclusief pauze 
en voor thee en koffi  e wordt gezorgd. De 
groep bestaat uit ongeveer tien personen 
en wordt begeleid door twee ervaren 
GRIP&GLANS-docenten. De cursus biedt 
ruimte om ervaringen uit te wisselen en 
vaardigheden te oefenen. Bij de cursus 
hoort een werkmap.

Voor wie:  inwoners van 55+ uit de 
gemeente Venray, Horst aan 
de Maas, Beesel, Bergen en 
Mook en Middelaar.

Wat:   groepscursus GRIP&GLANS.
Waar:  Synthese Horst, Bemmelstraat 2
Wanneer:   maandag 26 oktober, 2, 9, 16, 

23 en 30 november 2020 van 
15.00 tot 17.30 uur.

Informatie en aanmelden
Aanmelden kan tot 2 weken voor start 
cursus. Enkele weken voor de start van 
de training is een intakegesprek. Na 3 
maanden is een terugkom-bijeenkomst.
Voor uitgebreidere informatie kun je altijd 
contact met ons opnemen.

EEN KINDJE ERBIJ, WAT BETEKENT DIT 
VOOR JOU EN MIJ?
Op donderdag 5 november organiseert 
Synthese in samenwerking met Gezins-
coach Venray de themabijeenkomst ‘Een 
kindje erbij, wat betekent dit voor jou en 
mij?’
Een kindje krijgen is iets heel bijzonders. 
Misschien is het wel het mooiste wat 
je ooit mee maakt. Het brengt ook 
veranderingen met zich mee en kan dus 
ook best spannend zijn. Opeens ben je 
naast partners van elkaar ook ouders!
De themabijeenkomst staat in het teken 
van de vraag hoe jullie het leuk houden 
samen.
Voor meer informatie en aanmelden 
bezoek onze website www.synthese.nl, 
via het kopje aanbod & inschrijving kun je 
je gelijk aanmelden. Aanmelden kan tot 
26 oktober 2020.

Zien we jullie 5 november?
Tijdens de avond houden we rekening 
met de richtlijnen vanuit het RIVM 

ROUWVERWERKINGSGROEP 
Heb je een dierbare verloren en heb je 
behoefte om dit verlies met anderen te 
delen?
Hiervoor biedt de rouwverwerkingsgroep 
ondersteuning. Door in gesprek te gaan 
met lotgenoten krijg je inzicht in jouw 
persoonlijke verlieservaring. Je kunt 
ervaringen uitwisselen en elkaar steunen. 
De rouwverwerkingsgroep biedt ruimte 
om emoties en verhalen met elkaar te 
delen om je te helpen met het verwerken 
van het verlies.

Per groep worden zes begeleide 
bijeenkomsten georganiseerd.  Er wordt 
een zevende terugkombijeenkomst ge-
pland naderhand. Daarna kan de groep 
desgewenst als zelfhulpgroep verder gaan.

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

Wat:  Rouwverwerkingsgroep 
Waar:  Beesel of Horst
Wanneer:   Woensdag 28 oktober, 4, 

11, 18 en 25 november en 2 
december 2020 van 10.00 tot 
12.00 uur.

Informatie en aanmelden 
Er zijn geen kosten aan de training 
verbonden. Aanmelden kan tot 2 weken 
voor start cursus. Deelnemen aan de 
training kan alleen na aanmelding én 
bevestiging door contact met de trainer.
Bij voldoende deelnemers gaat de training 
door. Voor uitgebreidere informatie kun je 
altijd contact met ons opnemen.

Trainers: Jolanda van der Weijden en 
Maartje Verrijt.
Tijdens de training wordt rekening 
gehouden met de Corona-richtlijnen die 
van toepassing zijn.

Je kunt je voor al deze bijeenkomsten 
aanmelden via de website van Synthese, 
www.synthese.nl via het kopje aanbod & 
inschrijving. 



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


