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Verzekeringen & Risicomanagement 

Bij ons kun je ook terecht voor een: 
 

Arbeidsongeschiktheids-
verzekering  

 
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende intake 

 



het	is	Niet	aNders……
Eigenlijk wilden we het niet meer over Corona hebben. 
net als iedereen hoopten ook wij dat rond deze tijd we alle 
narigheid achter ons gelaten hadden. Het tegendeel blijkt 
waar te zijn.

alle activiteiten in ’t Stekske zijn – tot nader bericht - 
voorlopig weer van de baan. Verandert dit, dan wordt dit 
gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen. 

Voor alle duidelijkheid: ook de kerstmarkt kan niet 
doorgaan dit jaar.

natuurlijk hopen we dat iedereen gezond blijft en dat 
er snel weer activiteiten kunnen plaatsvinden. (als het 
niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het 
gaat….)

We hopen – ondanks alles – dat u en uw familie, een 
mooie kerst en een goed nieuw jaar tegemoet kunt 
zien. Op naar betere tijden in 2022! En vooral: heel veel 
gezondheid!

Fijne feestdagen!

De redactie, 26 november 2021

stichtiNg	
wijkceNtrum	
LaNdweert
’t	stekske

Helaas deze keer geen 
agenda in de wijkinfo: 
er zijn geen activiteiten 
in ’t Stekske mogelijk.

Om op de hoogte te blijven 
of bepaalde activiteiten/ 
evenementen in ’t Stekske 
(weer) door mogen gaan, 
raden we u aan de site 
www.landweert.nl/agenda 
op zijn tijd te controleren. 

Of de berichten van de 
Wijkvereniging en Landweert 
Leeft te volgen op hun social 
media. 
De leden van Ons genot 
worden rechtstreeks bena-
derd wanneer er weer activi-
teiten kunnen plaatsvinden. 

Door de Covid-19 richtlijnen 
is het wijkcentrum gesloten. 
Het bestuur en vrijwilligers 
kijken er naar uit weer open 
te mogen gaan voor alle 
activiteiten. Wij volgen de 
maatregelen van het RiVM 
en het kabinet. We houden 
jullie op de hoogte via deze 
wijkinfo en de website van 
Landweert.  

De deadline voor de 
volgende uitgave is 
woensdag	19	januari	2022
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kennismaken:	 martine	 bruinink	 –	
gebiedscoördinator	 en	 regisseur	 van	
het	wijkteam	Landweert	

Sinds 1 november 
heb ik het stokje 
over genomen van  
mijn collega Dave 
groenen. Dave en 
ik hebben geruild 
van werkgebied, 
Dave heeft als ge-
biedscoördinator 
de dorpen van 
Venray van mij 

overgenomen, en ik van hem de wij-
ken in Venray Oost (Landweert, Brukske, 
antoniusveld, Burggraaf, Oranjebuurt, 
Wijk Zuid, Smakterheide en de Brabander). 
 
Samen met het wijkteam Landweert 
werken wij aan de thema’s die inwoners 

uit Landweert bezighouden op gebied 
van veiligheid, leefbaarheid, openbare 
ruimte en zorg. Daarbij werken we nauw 
samen met het wijkplatform Landweert. 
Mocht u een vraag hebben die voor de 
gemeente, of een van de partners uit 
het wijkteam (MEE, Synthese, Wonen  
Limburg, politie, METggz, BOa’s, proteion 
& wijkplatform Landweert): schroom 
niet om contact op te nemen! 

We horen graag wat er leeft en speelt 
en helpen u een stap verder. U kunt uw 
vraag rechtstreeks stellen aan de wijk-
teamleden of het algemene e-mailadres 
landweert@wijkteamvenray.nl gebrui-
ken. Ook bij twijfel mag u ons opzoeken, 
we hebben altijd een luisterend oor. Er is 
iedere woensdagmiddag tussen 14.00u 
en 17.00u een wijkteamlid in ‘t Stekske 
aanwezig voor al uw vragen. U hoeft zich 
hier niet voor aan te melden. 

 

wijkteam	LaNdweert	
EVEn VOORSTELLEn, WiE Zijn Wij? 

de	eerstvolgende	data	zijn
Dinsdag 21 december 2021
Dinsdag 28 januari 2022

Volg – zeker i.v.m. de richtlijnen Corona - 
voor de laatste informatie onze website 
www.LandweertLeeft.nl en de publicaties in 
peel&Maas en Omroep Venray. 

geef je sowieso tijdig op, dat kan door beta-
ling van 8 euro op bank iBan nL90RaBO 
0336 0722 01 of contant bij Mia Hendrix, 
Fluitenkruid 44, 0478 581913.

Eet smakelijk en blijf gezond! Ook in 2022! 
Fijne feestdagen!

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

LaNdweert	Leeft	
SaMEn aan TaFEL



Goed eten. Daar houden we van. Kruidenlaan 159 | Venray | 0478 553900
www.welovevenray.nl | www.plus.nl

Bezorgservice

Van Dieck’s 
waorstenbrödjes

Oplaadpunt voor 
elektrische auto’s

maandag t/m zaterdag van 07:00 - 21:00 uur
zondag van 08:00 - 20:00 uur

OPENINGSTIJDEN



bewoNersavoNd
DROMEn LanDWEERT!

Helaas is de geplande bewonersavond van 
19 oktober niet doorgegaan.
Er waren onvoldoende aanmeldingen om 
de bewonersavond uit te voeren zoals we 
dat bedoeld hadden: het uitwerken van 
delen van de omgevingsvisie in kleine 
groepjes aan de hand van de inbreng/
onderwerpen aangedragen door deze 
bewoners.
Desondanks niet  getreurd!
Er is persoonlijk contact opgenomen met 
degenen die wel aanwezig wilden zijn.
Hen is gevraagd wat zij verwacht had-
den van de avond, welke onderwerpen zij 
belangrijk vonden en wilden bespreken 
en waar zij tijd aan wilden besteden om er 
mee aan de gang te gaan.
Op die manier zijn er een tiental bewoners 
nu meer actief in onze wijk met onderwer-
pen die hun aan het hart gaan.

Samen werken we daarmee uiteindelijk 
toch aan het uitwerken van een toekomst-
visie voor Landweert. Hieronder een eerste 
bericht van zo’n groep actief geworden 
bewoners. 

U hoort nog meer 
van ons! We blij-
ven dromen en 
dromen waarma-
ken!

interesse om mee te doen en mee te den-
ken: dat mag altijd: neem contact op met 
het Wijkplatform Landweert e-mailadres: 
wijkplatform@landweert.nl;

eeN	wijkmoestuiN	voor	
LaNdweert
Sommige dromen komen misschien wel 
uit...De droom over een wijkmoestuin door 
en voor bewoners van Landweert heeft een 
groep actieve wijkbewoners opgeleverd! 
Samen gaan we brainstormen om inhoud 
aan deze dromen te geven. Ook kunnen we 
via Kern met pit aan workshops deelnemen. 
En zo wordt het allemaal steeds concreter.

zin	om	mee	te	doen?	
je bent van harte welkom! aanmelden kan 
via wijkplatform@landweert.nl.  

Joop en Monique
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www.green-drive.nu
Stationsweg 126C   |   5807 AD Oostrum   |   06 - 425 634 24

dé fietsenwinkel

E-bike?

Wij maken alle sieraden op  

ambachtelijke wijze met de hand  

in ons atelier: Ringen, armbanden, 

colliers, trouwringen, gedenk- 

sieraden  en nog veel meer.

Ook het omsmelten en hergebruik 

van bestaande sieraden behoort  

tot de mogelijkheden.

Exclusief 
& persoonlijk

Keizersveld 71E  •  5803 AP-Venray

Lianne 06 28254548  •  Andre 06 54314785

info@jeeco.nl  •  www.jeeco.nl

www.jeeco-trouwringen.nl



In aanloop naar de jaarwisseling zijn in 
de gemeente Venray in de afgelopen 
weken alweer harde knallen van illegaal 
zwaar vuurwerk te horen. Helaas zijn er 
ook al diverse vernielingen aangericht. 
Zwaar vuurwerk inclusief knalvuurwerk is 
verboden. Ook de verkoop en het afsteken 
van vuurwerk is de komende jaarwisseling 
verboden.

vuurwerkverbod:	
miNder	druk	op	de	zorg
net als vorig jaar is de verkoop en het afsteken 
van vuurwerk de komende jaarwisseling 
verboden. Dit om een extra belasting van 
de zorg, handhavers en hulpverleners zo 
veel mogelijk te voorkomen. jaarlijks wordt 
er bij de nieuwjaarsviering een extra beroep 
gedaan op de zorg. Dat wil het kabinet dit jaar 
voorkomen vanwege de enorme druk op de 
zorgprofessionals als gevolg van COViD-19.

iLLegaLe	opsLag?	meLd	het!
De opslag van illegaal zwaar vuurwerk levert 
levensgevaarlijke situaties op. in veel gevallen 
hebben mensen de vuurwerkbommen 
gewoon in huis. Weet u wie zich bezig houdt 
met het afsteken van illegaal vuurwerk, waar 
illegaal vuurwerk ligt of wordt verhandeld? 
Meld het bij de politie (0900 8844) of bij Meld 
Misdaad anoniem (0800 7000).

meer	weteN?
Kijk voor meer informatie 
over vuurwerk op www.
politie.nl/onderwerpen/
vuurwerk. alle 
informatie over het 
vuurwerkverbod 
vindt u op www.rijksoverheid.nl.

meLd	
iLLEgaaL VUURWERK

Venray, focus op mensen

Regelmatig krijgt de politie van Venray een melding over diefstal van 
een fiets.Vaak zijn dit elektrische fietsen. De meeste van deze fietsen 
worden weggehaald in het centrum van Venray.

Leg je fiets aan de ketting

Je kunt het dieven een stuk moeilijker maken: 

•  Sluit je fiets altijd af en gebruik daarbij een extra los kettingslot. 
Zet hiermee je fiets vast aan een paal, hek of aan de 
fietsenrekken die op verschillende plekken in het centrum staan. 

•  Stal je fiets bij een (bewaakte) fietsenstalling, bijvoorbeeld in de 
Leeuwstraat in het centrum van Venray.

+

Sluit je fiets 
altijd af en 

gebruik daarbij 
een extra slot 

 

NIET 1             MAAR 2

Het was weer een zeer geslaagde Burendag 
dit jaar, met uitzonderlijk mooi weer. Op 
het speelveld in de hoek Honigklaver / 
Herik was een tent geplaatst waar iedereen 
ontvangen werd met koffie en vlaai. Hierna 
werden er vogelhuisjes opgehangen rond 
deze 3 straten, op een natuur vriendelijke 
manier. We hopen dat de vogels volop gaan 
broeden en zo ook een bijdrage leveren om 
rond de kastjes de processierups een halt toe 
te roepen. Hierna werd de BBQ aangestoken 
en kon iedereen genieten van een lekker 
buffet. gezien het mooie weer was het tot 
laat in de avond erg gezellig.

alles werd mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van het Wijkplatform en het 
Oranjefonds. Beide organisaties bedankt 
hiervoor.

Namens de bewoners: Chris Billekens.

bureNdag	2021	
HOningKLaVER, 
HERDERSTaSjE En HERiK
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Meld illegaal vuurwerk 
 
In aanloop naar de jaarwisseling zijn in de gemeente Venray in de afgelopen weken 
alweer harde knallen van illegaal zwaar vuurwerk te horen. Helaas zijn er ook al diverse 
vernielingen aangericht. Zwaar vuurwerk inclusief knalvuurwerk is verboden. Ook de 
verkoop en het afsteken van vuurwerk is de komende jaarwisseling verboden.  
 
Vuurwerkverbod: minder druk op de zorg  
Net als vorig jaar is de verkoop en het afsteken van vuurwerk de komende jaarwisseling verboden.  
Dit om een extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te 
voorkomen. Jaarlijks wordt er bij de nieuwjaarsviering een extra beroep gedaan op de zorg. Dat wil 
het kabinet dit jaar voorkomen vanwege de enorme druk op de zorgprofessionals als gevolg van 
COVID-19.  
 
Illegale opslag? Meld het! 
De opslag van illegaal zwaar vuurwerk levert levensgevaarlijke situaties op. In veel gevallen 
hebben mensen de vuurwerkbommen gewoon in huis. Weet u wie zich bezig houdt met het 
afsteken van illegaal vuurwerk, waar illegaal vuurwerk ligt of wordt verhandeld? Meld het bij de 
politie (0900 8844) of bij Meld Misdaad Anoniem (0800 7000). 
 
Meer weten?  
Kijk voor meer informatie over vuurwerk op www.politie.nl/onderwerpen/vuurwerk. Alle informatie 
over het vuurwerkverbod vindt u op www.rijksoverheid.nl.  
 
 

  



prettig	ouder	wordeN	in LanDWEERT

Het jaar 2021 loopt op zijn einde.
Wat waren we in januari nog vol goede 
moed. De vaccinaties kwamen eraan en 
we verwachtten allemaal dat het een top 
jaar ging worden zonder Corona!
Helaas haalde de realiteit ons snel in. 
Helaas weer een jaar waar we ons a.h.w. 
doorheen moesten worstelen. Ook wij 
als vrijwilligers van prettig ouder worden 
in Landweert knokten verder. Even een 
terugblik op alle projectjes en projecten. 
Want ondanks alles hebben we veel 
bereikt en daar zijn we trots op. Met name 
omdat wij maar met zijn tweetjes zijn.

buiteNruimte	eN	bebouwiNg	
Samen met de studenten van het Raayland 
controleerden we alle 74 straten op 
gebreken. We boden onze bevindingen 
aan wethouder Cor Vervoort aan. Hieruit 
komt een projectgroep die de gebreken 
aan straten en stoepen gaat aanpakken. 
Ook de studenten worden bij deze 
projectgroep betrokken.

vervoer	
We realiseerden de Wensbus. Een prettig 
vervoersmiddel voor alle mensen in 
Landweert, die behoefte hebben aan een 
ritje met de bus in de regio Venray. De bus 
rijdt van deur tot deur door Venray en de 
omliggende dorpen.
De workshop veilig rijden op e-bikes 
moesten we helaas verzetten wegens het 
oplopen van Coronabesmettingen. Zodra 
het weer kan, prikken we een nieuwe 
datum.

huisvestiNg
We hielden een voorlichtingsmiddag over 
de mogelijkheden van aanpassingen in 
woningen. En hadden contact met de 
Wonen Limburg over het onderhoud van 
de brandgangen.
Op dit moment zijn we bezig met een 
project om kleine tuintjes te onderhouden 
bij ouderen in Landweert. Zodra het plan 
concreet wordt, zullen we u hierover 
verder informeren.

sociaLe	participatie	
Onze eerste scootmobielentocht was  
een succes. En ook onze eerste bloem-
schikmiddag werd erg gewaardeerd.

respect	eN	sociaLe	iNcLusie	
Ons voornemen om contact te krijgen 
met anderstaligen is tot nu toe niet 
gelukt. Maar dit project blijft onder onze 
aandacht. Ook het bezoeken van eenzame 
ouderen loopt niet echt storm. Eenzame 
mensen zijn er beslist, maar zijn lastig te 
bereiken.

burgerparticipatie	eN	werk
Vanaf medio september is er een 
dependance van Match elke woens-
dagmiddag in ‘t Stekske. Dit informatie-
punt richt zich op advies over vrijwil-
ligerswerk. Helaas wordt hiervan nog 
weinig gebruik gemaakt.

commuNicatie	eN	iNformatie
We hadden het voornemen om een 
boekenkast te plaatsen in ’t Stekske. Maar 
door allerlei hobbels die we moesten 
nemen, hebben we hier van afgezien.
Er is nóg een project waar we druk mee 
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bezig zijn: een computercursus voor 
ouderen. Waarin ook wordt geleerd 
om een DigiD aan te vragen en om de 
criminaliteit op uw computer en telefoon 
te herkennen. Maar als eerste natuurlijk de 
basisvaardigheden aanleren.
Verder geven we maandelijks een flyer uit, 
waarop onze activiteiten van de maand 
staan. u	kunt	zich	hiervoor	vrijblijvend	
aanmelden.	 Deze flyer wordt niet huis 
aan huis bezorgd, maar op verzoek. alle 
60 plussers in onze wijk hebben een brief 
van ons gekregen waarmee onze flyer kan 
worden aangevraagd. Wij kondigen onze 
activiteiten via de flyer aan, omdat de 
Wijkinfo niet maandelijks uitkomt.

zorg	eN	weLzijN	
Er heeft een gesprek plaatsgevonden 
met de apothekers van Buitenlust en 
antoniusveld. Hier spraken we over de 
mogelijkheid om een medicijnenautomaat 
te plaatsen in het winkelcentrum. Helaas 
is zo n automaat plaatsen verbonden 
met hoge kosten en mede hierdoor niet 
haalbaar. 
in het voorjaar van 2022 gaan we, in 
samenwerking met de sportcoach van de 
gemeente, een middag organiseren voor 
licht dementerende ouderen.

Best een mooi resultaat toch?

We wensen u allen een mooi en gezond 2022 
toe. Ook al duurt het allemaal veel langer 
dan we dachten. Blijf positief. Het komt 
beslist goed.

Lon Berden en Daniëlle van Bommel
Kartrekkers van Prettig ouder worden.
E-mailadres prettigoudworden@landweert.nl
Tel. 06 82699180
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De oplossing van de herfstpuzzel in Wijkinfo 
nr 68 was: “Regenlaarsjes”.
Van de talloze juiste inzendingen zijn als 
winnaars uit de bus gekomen: annelies van 
Spronsen en Karen jenniskens. Zij ontvingen 
de plus waardebon twv € 25,-
Bedankt voor jullie deelname.

Bestuur Wijkplatform

hospice	 zenit	 venray	 kan	 versterking	
van	 vrijwilligers	 voor	 de	 directe	 zorg	
nog	heel	goed	gebruiken!

Heb je nog wat uren per week vrij, dan zou 
dat voor onze gasten en ons team heel 
fijn zijn. in januari 2022 willen wij graag 
met een nieuwe cursus groep starten op 
woensdagavond, zodat je goed voorbereid 
aan de slag kunt.

Voor nadere informatie kun je altijd 
contact opnemen, we vinden het fijn je te 
woord te staan.

aanmelden hiervoor graag via het aan-
meldformulier van de website van hospice 
Zenit, www.hospicezenit.nl of telefonisch; 
0478 551430 of 0478 551434.

uitsLag	
HERFSTpUZZEL

hospice	
zeNit	veNray		
ZOEKT VRijWiLLigERS
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TAALHUIS 
HORST AAN DE MAAS EN VENRAY
 

Bij het Taalhuis kunnen deze mensen 
terecht voor ondersteuning. Middels een 
intakegesprek worden zij gekoppeld aan 
de juiste (taal)aanbieder. 

Vrijwilligers van taalaanbieders kunnen 
een training volgen bij het Taalhuis. Daar-
naast biedt het Taalhuis trainingen aan 
over het herkennen en verwijzen van laag-
geletterdheid. 

Voor meer informatie
Telefoon/Whatsapp 0621389608 of 
e-mail: lwillemssen@biblionu.nl of 
whendrix@biblionu.nl. 

Om op de hoogte te blijven van de 
activiteiten van het Taalhuis: 
www.facebook.com/Taalhuishorstvenray
www.taalhuishorstvenray.nl of schrijf u 
in voor de nieuwsbrief (door een mail te 
sturen naar lwillemssen@biblionu.nl). Links: Lieke Willemssen, rechts: Wendy Hendrix

HET MOOISTE CADEAU DAT JE 
KUNT GEVEN IS JE TIJD.
HET MOOIE WAT JE TERUGKRIJGT IS 
VOLDOENING EN VERDIEPING.
Spreekt deze tekst je aan? 
Word dan (zorg)vrijwilliger bij ons. Je hebt 
geen zorgachtergrond nodig; wij hebben 
zelf een goede voorbereidingscursus.  

Bel of mail voor vrijblijvende informatie, 
of meld je aan.

www.hospicezenit.nl   
0478 5 51430 of 0478 551434 
Hoenderstraat 95e 
5801CJ Venray

2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Dit zijn mensen die moeite 
hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Dit belemmert hen 
bijvoorbeeld in het voeren van oudergesprekken, het kunnen lezen van bijsluiters, het 
regelen van geldzaken of het schrijven van een CV en sturen van een mail.  



Gezellige feestdagen, een fijne jaarwisseling 
en een goed maar vooral gezond 2022

Stichting Wijkplatform Landweert ✶ Stichting Wijkvereniging Landweert
Stichting Wijkcentrum ‘t Stekske ✶ Ouderenvereniging “Ons Genot” ✶ Projectgroep Prettig Ouder Worden 

  Stichting Landweert Leeft ✶ Carnavalsvereniging de Piëlhaan ✶ En al onze adverteerders



Natuur	iN	de	wijk 
HEDERa, OnDERgEWaaRDEERDE aLLESKUnnER

Deze groenblijver is zowel een klimplant 
als een bodembedekker. gedijt zowel in de 
zon als in de schaduw en doet het op iedere 
grondsoort. Hij reinigt de lucht en parasi-
teert niet op bomen maar zorgt via zijn eigen 
wortelstelsel in de grond voor water en voe-
dingsstoffen. De hedera is geen wurgplant, 
zoals veel  mensen denken, maar hij groeit 
recht omhoog door zich vast te grijpen met 
zijn hechtworteltjes in de oneffenheden in 
de bast van bomen (of muren). Daarbij kan 
hij, als hij de kans krijgt van ons mensen, 
tot 30m hoog groeien, een stamomtrek van 
1m krijgen en wel 400 jaar oud worden. als 
klimmer biedt hij schaduw en koelte. Ook 
als bodembedekker is hij erg waardevol. Hij 
houdt op hellingen de bodem vast, zodat 
die niet wegspoelt bij regenbuien, hij houdt 
de grond lekker vochtig, zorgt door de 
schaduwwerking dat er nauwelijks onkruid 
doorheen komt en biedt een goed leefkli-
maat voor (bodem)insecten. Bijzonder toch!
De hedera ziet eruit als een eenvoudige 

plant, toch is hij zeer bijzonder. Hij heeft 
namelijk twee verschillende soorten blade-
ren. De meest bekende zijn de bladeren in 
de vorm van een hand. aan takken waar-
aan bloemen komen, groeit een ander soort 
bladeren, die eirond of ruitvormig zijn. Over 
de bloemen gesproken: die zijn niet erg 
bekend. Ten eerste omdat ze minder in het 
oog springen omdat ze hoog in de plant 
groeien en ten tweede omdat het heel 
onopvallende geelgroene bloemtrosjes 
zijn. Maar wat zijn ze belangrijk in ons eco-
systeem. De klimop bloeit namelijk als één 
van de laatste planten van oktober tot wel 
midden december, waarbij hij veel nectar 
en stuifmeel produceert. Een waar vliegend 
buffet voor tal van insecten als zweefvliegen, 
bijensoorten en dag- en nachtvlinders. na 
de bloei vormen zich besjes, die pas rijp wor-
den in het vroege voorjaar (februari–maart), 
als veel andere bessen al zijn verorberd. Die 
insecten in het najaar en de bessen in het 
voorjaar vormen een voedselbron voor veel 
vogels. Daarnaast biedt de groenblijvende 
klimop volop schuil en nestelgelegenheid. 
Kortom: de hedera is een ondergewaar-
deerde alleskunner en als je ruimte hebt in 
je tuin voor een hedera, zeg ik: doen! 

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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in	nagenoeg	elke	tuin	komt	hij	wel	voor:	de	hedera	ofwel	klimop.	mijns	inziens	een	
ondergewaardeerde	 plant	 waar	 veel	 vooroordelen	 over	 bestaan.	 hij	 zou	 schadelijk	
zijn	voor	bomen	en	gebouwen	en	parasiteren	en	wurgen.	Niets	is	minder	waar.	



SPECIAAL VOOR JOUW FORD OF PEUGEOT OUDER DAN 5 JAAR

FORD ECONOMY SERVICEPEUGEOT ECONOMY SERVICE

Wassink Autogroep
wassinkautogroep.nl

Keizersveld 101   Venray   
088 - 92 77 605

Hoogwaardige onderhoudsbeurt 
tegen een betaalbare prijs zonder 
verborgen kosten

(Incl. haal  en breng service)
V.A. € 155,-

Hoogwaardige onderhoudsbeurt 
tegen een betaalbare prijs zonder 
verborgen kosten

(Incl. haal  en breng service)
V.A. € 159,-

Wassink Autogroep  uw Ford en Peugeot dealer 
in Venray en omstreken
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Gezamenlijke collecte Goede Doelen Venray zeer succesvol! 
Ruim € 91.000 opgehaald voor 17 goede doelen  
 
Na een langdurige stilte vanwege de heersende Covid-pandemie is er dit najaar 
eindelijk weer een collecteweek geweest in Venray. In de laatste week van 
september gingen ongeveer 250 collectanten op pad om voor 17 landelijke goede 
doelen geld in te zamelen. En na de onderbreking van 2020 was het meteen een 
klapper!  In totaal is ruim € 91.000 opgehaald, 19% meer dan de opbrengst van 
de vorige collecte!  
Voor veel mensen is het inmiddels een vertrouwd verschijnsel: de envelop in de bus 
en in de week erna bezoek van de collectant. 
 
De opbrengst wordt verdeeld over 17 landelijke goede doelen: 
KWF Kankerbestrijding 
Hartstichting 
Alzheimer Nederland 
Hersenstichting 
Maag Lever Darm Stichting 
Reuma Nederland 
Rode Kruis 
Nierstichting 
Longfonds 

MS  fonds 
Prinses Beatrix Spierfonds 
Fonds Kinderhulp 
Amnesty International 
Brandwondenstichting 
Epilepsiefonds 
HandicapNL 
Zonnebloem 

 
Organisatie  
De organisatie van de gezamenlijke collecte is in handen van de stichting Goede 
Doelen Venray. Deze stichting bestaat uit vrijwilligers van de 17 goede doelen.  Door 
één week per jaar gezamenlijk te collecteren namens alle goede doelen, kan de 
stichting Goede Doelen Venray mooie opbrengsten blijven behalen voor de 
aangesloten goede doelen. Voor de inwoners van Venray is het ook een plezierige 
werkwijze: één collecte voor zoveel verschillende doelen! 
De gegevens van de collecte, organisatie en opbrengst zijn openbaar. Men kan alle 
gegevens inzien op de website. http://www.goededoelenvenray.nl  
 
Collecteweek 2022 
Dit jaar was de collecte (hopelijk als uitzondering) in het najaar. Het komende jaar zal 
de collecteweek weer in de week na Pasen plaats vinden, vanaf 19 april 2022. 
 
------------------------ 
Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie over de collecteweek? Neem dan 
contact op met Jan-Hein de Wit, voorzitter Stichting Goede Doelen Venray, T 06-
27205561  
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beLaNgrijke	gegeveNs	eN	teLefooNNummers

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

prettig	ouder	wordeN
prettigoudworden@landweert.nl 

schoLeN	iN	LaNdweert
De Klimboom 0478 550219
De Kruudwis 0478 582974
Montessoricentrum Venray 0478 515750 

braNdweer
077 3565656 | SPOED 112

poLitie	veNray
0900 8844 | SPOED 112 | www.politie.nl

Wijkagent Venray Oost
Frits Meelkop, frits.meelkop@politie.nl

whatsapp	buurt	preveNtie
Voor informatie 
e-mail: WaBpVenray@ziggo.nl

huisartseN	buiteN	kaNtoorureN
0900 8818

ziekeNhuis	veNray
0478 522222

syNthese
0478 517300 

proteioN	thuiszorg
24 uur per dag bereikbaar
088 8500000 | www.proteion.nl

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

Opmerkingen over de openbare ruimte in wijk Landweert (groen, bestrating, etc.) kunnen 
via de website van de gemeente Venray gemeld worden. Overlast melden: kies op venray.nl; 
het tabblad: ‘Melding, klacht, bezwaar en zienswijze’. Daarna op melding klikken.


