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Verzekeringen & Risicomanagement

Bij ons kun je ook terecht voor een:
Autoverzekering
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte

activiteiten
’t Stekske
27-3

Beste bewoners 
van Landweert,
Wat gebeurt er toch veel in de wereld! Corona was erg,
maar dat wat er nu in Oekraïne allemaal gebeurt: ik heb er
geen woorden voor. Wie dat wel heeft is Cor van Dijk (van
Landweert Leeft): hij heeft veel contacten daar en deelt zijn
verhaal met ons.
In onze wijk zijn veel activiteiten weer op gang gekomen.
Ook daarover leest u in deze uitgave: een verslag van de
Pielhaan over de afgelopen carnaval en een agenda vol
activiteiten in ’t Stekske van de Wijkvereniging, Ons Genot
en Prettig Ouder Worden. Ook Bands Op Zondagmiddag
gaat weer van start: niks zo helend voor de mens als muziek:
dat kunnen we nu echt wel gebruiken!
En gelukkig hebben we ook het mooie weer nog (althans
deze week): we hopen op een mooi voorjaar, ondanks alles!
De redactie, 11 maart 2022
De deadline voor de eerstvolgende uitgave is wo 27 april
2022. U kunt alle eerder verschenen wijkinfo’s digitaal
teruglezen op www.landweert.nl/wijkplatform/wijkkrant

Bands op
zondagmiddag
29-3 Samen aan Tafel
2-4
Kinderbingo
11-4 Hippe Bingo
15-4 Kinderdisco’s
20-4	veiligheid in en
rond het huis:
cybercrime: Prettig
Ouder Worden
24-4 Bands op
zondagmiddag
26-4 Samen aan Tafel
Wekelijkse activiteiten
Inloopmiddag
Elke woensdag 14:00u-17:00u
Garde- en Showdans
Elke dinsdag 18:15-19:15u
50+ gym
Elke maandag 10:30-11:15u
Koersballen
Elke dinsdag en donderdag
koersballen van Ouderenvereniging Ons Genot.
om de week activiteiten
Klaverjassen
In de even weken op
donderdag, 19:30-22:30u
Zaal 19:15u open
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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Wij
zoeken
Jou!

Vrijwilligers gezocht
Landweert
Vind jij het belangrijk dat
er leven is in de wijk waar jij
woont? Dat er activiteiten
georganiseerd kunnen worden
voor jong én oud.   Dan zijn wij
op zoek naar jou!!

Sta je graag achter de bar om
mensen te voorzien van een
drankje tijdens hun eigen feestje
of tap je liever een biertje voor de
wekelijkse kaartclub?
Zou jij de carnaval een keer willen
meemaken aan de andere kant
van de bar of zou je graag een keer
gastheer of gastdame zijn tijdens
de gemeenteraadsverkiezingen?
Dan ben je bij ons aan het goede
adres!
Kijk voor meer informatie op
www.landweert.nl/wijkcentrum/
vrijwilligerswerk/

Voorbeeld activiteiten
gastheer/gastdame
•	Vergadering van een zorgorganisatie of politieke partij
• Feestjes van buurgenoten
• 	Gemeenteraadverkiezingen
•	Activiteiten van onze carnavalsvereniging de Piëlhaan
• 	Wekelijke clubjes zoals de
kaart – en schaakclub
Eigenschappen
voor een vrijwilliger
• Sociaal
• Flexibel
•	Door de weeks en/of in het
weekend beschikbaar
•	Beschikbaar op afroep of
beschikbaar op geplande
data / dagen

Kruidenlaan 161
5803 BV Venray
wijkcentrum.penningmeester@landweert.nl

Berichten van
DE WIJKVERENIGING LANDWEERT
Knutselen
Voor de corona werd er 1x per maand
op woensdagmiddag geknutseld met
kinderen in Wijkcentrum ’t Stekske. Wij
zouden dit graag weer terug zien, maar
momenteel zijn er geen vrijwilligers die
hier de kar voor willen trekken (knutselwerk voorbereiden, inkopen doen, e.d.).
Wij zijn dus op zoek naar vrijwilligers
hiervoor. Je wordt begeleid en staat er zeker
niet alleen voor, wij helpen je graag op weg
en samen met anderen kunnen we vast
weer een leuke knutselactiviteit opstarten!
Dansen? Line Dance?
Wij zijn benieuwd of er animo is, onder
de volwassenen, voor een dans activiteit.
Bijvoorbeeld Line Dance (een eerste
aanmelding hiervoor hebben wij al
mogen ontvangen). Maar ook voor andere
dansactiviteiten staan wij open. Wij horen
graag als hier interesse voor is. Vermeld
hierbij je voorkeuren (frequentie/dagdeel/
wat voor dans etc.): wijkvereniging@
landweert.nl of (na 18:00u) via 06-41318607
(mag ook via WhatsApp)
carnavalsdisco

Bewegen is gezond!
Wilt u ook meer bewegen? Misschien is
de 50+ gym iets voor u! In Wijkcentrum
’t Stekske zijn er wekelijks gymlessen,
de huidige groep is vol maar wij zijn
bezig met een tweede groep. Hier zijn
momenteel al 8 aanmeldingen voor en we
willen binnenkort starten (waarschijnlijk
op maandagochtenden 9:30-10:15u).
Heeft u ook interesse om mee te doen?
Laat het dan even weten via e-mail:
wijkvereniging@landweert.nl of (na 18:00u)
via 06-41318607 (mag ook via WhatsApp)
Vooraankondiging 2022
15 mei 		
Hobbymarkt
		
10:00u-13:00u
18 september Rommelmarkt
		
9:00u-13:00u
19 november
Foute Feest
		
20:00u-2:00u
26 november
Sinterklaasviering
11 december
Kerstmarkt
		
13:00u-17:00u

Kom bij ons langs!

Workshop: voel je goed en houd contact
Petra Gerrits en Anita Boom geven een workshop over goed voor
jezelf zorgen en over contact maken en houden in deze tijd.
Deze avond zal er ook iemand van Wijkteam Landweert
aanwezig zijn.

Op donderdag 14 april 2022 van 18.45 tot 19.45 uur
in wijkcentrum 't Stekske.
Voor alle inwoners van Gemeente Venray vanaf 18 jaar.
Wil je graag deelnemen?
Stuur een e-mail naar preventie@vvgi.nl
Meedoen is gratis!
Wijkcentrum 't Stekske,
Kruidenlaan 161 Venray
De workshop is een samenwerking van
Synthese, Vincent van Gogh en MEE De Meent Groep

Wijkteam  landweert
Het wijkteam vraagt uw aandacht voor
onderstaande berichten:
Even voorstellen
Mieke Vervoort, cliëntondersteuner bij MEE
de Meent Groep (vervang Lisa Waltmans tot
mei 2022).
Een samenleving waarin iedereen mee kan
doen op een manier
die passend is en waar
iemand zich goed bij voelt. MEE ondersteunt mensen met een beperking om dit
te verwezenlijken. Het gaat om mensen met
een verstandelijke of lichamelijke beperking, NAH (niet-aangeboren hersenletsel),
chronisch zieken of met mensen met ggzproblematiek.
Als cliëntondersteuner geef ik informatie,
advies en kortdurende ondersteuning op
alle verschillende levensgebieden; werk,
wonen, ontwikkeling, sociale contacten,
geldzaken en regelgeving.
We staan langs u en kijken samen wat nodig
is om te zorgen dat u zo zelfstandig mogelijk
verder kunt.

Mantelzorg in Balans
Zorgen voor een ziek familielid kan veel voldoening geven. Echter kan langdurig zorgen (ongemerkt) zwaarder worden. Om het
zorgen op lange termijn goed vol te houden,
kan een cursus ‘Blijf in Balans’ waardevol zijn.
Het kan overbelasting voorkomen. Je krijgt
handreikingen aangeboden en kunt ervaringen en tips uitwisselen. Thema’s die aan
de orde komen zijn: keuzes maken, hoe zorg
je voor meer energie en grenzen stellen.
De cursus vindt plaats op maandag 11 en
25 april en 9 mei van 19.00 tot 21.00 uur bij
Synthese in Venray. Mantelzorgers uit Venray
en Horst aan de Maas zijn van harte welkom!
Er zijn geen kosten aan verbonden. Je kunt
je aanmelden via de website van Synthese
www.synthese.nl onder het kopje ‘aanbod en inschrijving’. Voor meer informatie
kun je terecht bij Saar Bloemers Steunpunt
Mantelzorg Venray, mantelzorg@venray.nl
of 06 55385023
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WIJZIGINGEN IN DE WERKWIJZE 
SAMEN AAN TAFEL
Op 22 februari hebben we eindelijk weer
een Samen Aan Tafel gehad, iedereen
keek er naar uit en het was weer ouderwets gezellig.

Je kunt ook in een keer voor het eerste
halfjaar betalen en wel voor 29 maart,
26 april, 31 mei en 28 juni, dus of € 9,00 of
4x 9 = € 36.00.

Wil je in het vervolg deelnemen aan Samen
aan Tafel dan kan dat alleen als je 1 week van
tevoren per Bank betaald hebt op de bankrekening van Stichting Landweert Leeft,
IBAN NL90 RABO 0336 0722 01.
Dat is dus al uiterlijk 22 maart voor de volgende Samen Aan Tafel op 29 maart.
We beginnen in het vervolg om12.30u.

Ben je verhinderd vanwege dokter, ziekte
e.d. is het verzoek dit tenminste 2 dagen
van te voren te melden; dan blijft de betaling staan tot de volgende keer.
Afmelden bij Gerard en Riet van Well, Aronskelk 62 , 5803BK Venray, tel. 06-17341634
NB: wij zijn ook op zoek ook nieuwe deelnemers en vrijwilligers c.q. bestuursleden.
De data voor het eerste halfjaar zijn
29 maart, 26 april, 31 mei en 28 juni.
Reserveer die nu al in je agenda.
EET SMAKELIJK! EN BLIJF GEZOND!

SANDER VAN LOON
Goudsmid

Unieke handgemaakte
(gedenk)sieraden

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

Reparaties
Trouwringen

06 24 28 86 55 · www.sandervanloon.com
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terugblik carnaval 2022
in het hanenstekske in landweert
We hadden het niet meer verwacht, wel
gehoopt en het is er toch van gekomen!
Onze vereniging C.V. De Piëlhaan heeft
de carnaval toch nog kunnen vieren
en een aantal mooie activiteiten in
het tot Hanenstekske omgedoopte
wijkcentrum mogen organiseren.
Op vrijdagavond heeft de vereniging
afgetrapt met een avond voor de leden
zelf. Met een kahoot-quiz, gewonnen
door raadslid Ferry van Gompel,
een drankje, hapje, veel muziek en
gezelligheid. Daarnaast hadden we een
heuse buutredner op bezoek, Joop van
de Kringloop, oftewel Joep Troep met
een geweldig optreden! Even opwarmen
richting de overige carnavalsdagen.
Op dinsdag en zondag was het gezellig
druk in het Stekske. Ons langstzittende
prinsentrio, Prins Coen I met zijn
adjudanten Alex en Emiel, waren met hun
hennen en gevolg aanwezig. Veel ouders
en kinderen hebben met ons mee gevierd.
Verschillende artiesten, zoals Nevvenén,

’t Zootje, Maik & Kyra, Loss!, Feest-J en
Waldina Barendrecht kwamen de dagen
opluisteren met hun nieuwste, maar ook
hun oude liedjes. Al met al, hele geslaagde
dagen. De foto’s zeggen genoeg!
Op dinsdagavond is de carnaval weer
als vanouds afgesloten met de leden en
vrijwilligers van de vereniging met een
heerlijke maaltijd en frietjes met snacks
voor de kinderen.
Heel veel dank aan iedereen die het in
korte tijd mogelijk gemaakt heeft om
weer iets moois te organiseren.
Op naar een volgend jaar met hopelijk
weer een programma zoals we dat
gewend zijn, met o.a. de lichtjesoptocht,
scholencarnaval, de scholenbattle en nog
veel andere leuke activiteiten.
Wil je ook lid worden van deze mooie
club? Meld je dan bij het secretariaat via
pielhaan@hotmail.com. Er zijn nog diverse
andere mogelijkheden om onze vereniging
te steunen.

WASSINK AUTOGROEP,
UW FORD EN PEUGEOT DEALER
IN VENRAY EN OMSTREKEN
SPECIAAL VOOR JOUW FORD OF PEUGEOT OUDER DAN 5 JAAR
FORD ECONOMY SERVICE

PEUGEOT ECONOMY SERVICE

Hoogwaardige onderhoudsbeurt
tegen een betaalbare prijs zonder
verborgen kosten V.A.€155,-

Hoogwaardige onderhoudsbeurt
tegen een betaalbare prijs zonder
verborgen kosten V.A.€159,-

(incl. haal en breng service)

(incl. haal en breng service)

Wassink Autogroep
wassinkautogroep.nl

Flyer-venray.indd 1

Keizersveld 101 Venray
088 - 92 77 605

20-1-2022 14:27:18

E-bike?

dé fietsenwinkel

www.green-drive.nu

Stationsweg 126C | 5807 AD Oostrum | 06 - 425 634 24

Bezorgservice
Het lekkerste
gebak van
ut Bruêdje
Oplaadpunt voor
elektrische auto’s
OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag van 07:00 - 21:00 uur
zondag van 08:00 - 20:00 uur
www.plus.nl | Kruidenlaan 159 | Venray | 0478 553900

www.welovevenray.nl

Cor van Dijk NAUW
BETROKKEN BIJ OEKRAïNE
Zoals veel mensen die Cor van Dijk kennen weten, is hij nauw betrokken bij
Oekraïne: hij heeft er veel kennissen, die
als het ware een tweede familie van hem
zijn. Hij stuurde ons onderstaand aangrijpend verhaal.
Hij heeft aangegeven contact met hem
op te nemen, wanneer je behoefte hebt
om hierover met hem te spreken.
Кор, твоя поддержка очень много значит
для меня! Я очень обрадовался, когда
увидела твое сообщения! не волнуйся
за меня! Я в безопасности, я все время
в бункере. эту ночь, наверное, тоже
придется провести здесь! сирены не
прекращаются. все время объявляют о
воздушной тревоге....
Cor, jouw steun betekent veel voor mij! Ik
was heel blij toen ik je bericht zag!
Maak je geen zorgen over mij! Ik ben veilig,
ik ben de hele tijd in de bunker. Ook deze
nacht zal hier waarschijnlijk moeten worden
doorgebracht! De sirenes stoppen niet. De
hele tijd kondigen ze een luchtalarm aan ....
Zo begon de mail die ik gisteravond van een
vriendin ontving.
En zo kan ik nog wel een aantal mailtjes of
whatsapps citeren. Van mijn vrienden in
Kharkiv, de stad van een miljoen inwoners
op ongeveer 20 km van de Russische grens,
is Ira met de kinderen op de donderdagmorgen dat de bombardementen begonnen,
meteen in de auto gestapt en naar het dorp
op 250 km afstand, waar de rest van de familie woont, gereden, Egor, haar man is er na
een uur achteraan gereden. In de loop van

de afgelopen 2 weken is hun appartement
in Kharkiv gebombardeerd. De eerste twee
dagen kon Ira alleen maar huilen.
Het dorp ligt afgelegen van hoofdwegen.
Hier wonen de grootouders van midden 80
en mijn huis staat er ook, daar leef ik altijd
als ik daar ben. Nu wonen er vrienden met
kinderen uit Kharkiv in. Hier heeft iedereen
tenminste te eten en te drinken, ze hebben
kippen, kalkoenen, eenden, varkens en een
paar koeien, in de kelder ligt de wintervoorraad aardappels, kool, wortels en dergelijke.
In mijn huis ligt ook een wintervoorraad
aardappels en dergelijke.
De ouders van vrienden van Ira zijn nog in
Kharkiv, ze zijn te oud en durven niet meer
naar buiten, sowieso zijn de schappen in de
winkels leeg en kunnen ze ook niet meer aan
medicijnen komen, die ze nodig hebben.
Een van mijn andere vrienden woont met
haar dochtertje van 4 in een dorp niet ver
van Donetsk, en toen ze ‘s morgens naar
buiten wilden, lagen er verderop in de straat
doden of gewonden. Ze heeft een week
lang met angst en beven in haar appartement gewoond en is toen naar haar oudere
zus gevlucht naar een afgelegen dorp op 50
km van Donetsk, een dorp met de ironische
naam DobrePoli: goede stad.
Ira’s man mailde mij gisteren of ik aan
gepantserde (Armor?) auto’s kon komen,
die willen ze naast hun 2 trekkers bewapenen zodat ze zich kunnen verdedigen als de
Russen komen.
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Natuur in de wijk
Van grijs muisje naar
virtuoos zanger
Bij de titel ‘van grijs muisje naar virtuoos
zanger’ zullen veel mensen denken aan
de bescheiden huisvrouw uit Idols die
magistraal een aria ten gehore bracht. Ik
daarentegen moet meteen denken aan
een Heggenmusje.
Het Heggenmusje – overigens geen familie van de Huismus - is een klein, bruingrijs
vogeltje dat bijna het gehele jaar onopvallend rondscharrelt in de tuin. Het zoekt
met zijn kleine, spitse snaveltje in heggen,
struiken en op de grond naar insecten. In de
winter vult het dit dieet soms aan met zaadjes van de voederplank. Hoe weinig de heggemus opvalt gedurende het grootste deel
van het jaar, zo opvallend is zijn aanwezigheid in de vroege lente. Dan zoekt hij - want
het gaat dan om het mannetje - een hoge
plaats op en laat zijn hoge, zilveren gezang
horen. Een verbazingwekkend luide zang
voor zo’n klein, timide vogeltje. Voor mij echt
een lentegeluid.
Maar Heggenmusjes hebben nog meer verrassingen. Je verwacht het niet van deze
onopvallende vogeltjes, maar ze houden er
een interessant seksleven op na. Een paartje
Heggenmusjes accepteert vaak een tweede
mannetje in hun territorium. Hoewel het
vrouwtje meestal paart met het eerste mannetje, slaagt ze er regelmatig in om ook met
het tweede mannetje te paren. En paren
doen ze vaak… wel één of twee keer per uur
en dat zo’n 10 dagen lang. Die paringen zijn
zo kort dat je het nauwelijks als paring herkent; het lijkt of het mannetje alleen even op
de rug van het vrouwtje springt.

Het accepteren van een extra mannetje in
het territorium heeft voor het paartje een
groot voordeel. Door met een extra mannetje te paren, helpen er twee mannetjes
met het beschermen van het legsel en het
tweede mannetje helpt ook met de broedzorg van de jongen. De jongen hebben dan
een grotere overlevingskans.
Die bescherming van het legsel is erg
belangrijk. Een van de gevaren voor de
Heggemus is namelijk de Koekoek. Koekoeken leggen hun ei in de nesten van andere
vogels. Een vrouwtjeskoekoek specialiseert
zich op een bepaalde vogelsoort en er zijn
dus speciale ‘heggenmus-koekoeken’. Het
Koekoekvrouwtje gooit één van de kleine,
lichtblauwe eitjes van de heggenmusjes uit
het nest en legt daarvoor in de plaats haar
eigen, grotere ei, dat veel lijkt op de eitjes
van de heggemus. Het koekoeksjong wordt
meestal eerder geboren en werkt de andere
eieren of kuikens vakkundig uit het nest.
Het grote koekoeksjong verlaat het nest na
zo’n 17-18 dagen. Dan wordt hij nog 2 à 3
weken gevoerd door de veel kleinere heggenmusjes. Arme beestjes… hebben ze zo
vaak gesekst en hard hun best gedaan om
een mooi legsel te produceren en dan doen
ze het nog voor een vreemde vogel.

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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PRETTIG OUDer WORDEN IN LANDWEERT
Ook in de afgelopen maand(en) hebben
we hard gewerkt om Landweert een
prettige wijk te laten worden voor
ouderen.
Zo is het Stratenproject voltooid.
In een gesprek met Wethouder Cor
Vervoort en enkele medewerkers van de
Gemeente hebben we inzicht gekregen in
de werkzaamheden van de Gemeente om
onze wijk “Ouder proof” te maken.
Al onze wensen zijn ingewilligd of worden
nog op korte termijn gerealiseerd.
Helaas waren de studenten van het
Raaylandcollege niet aanwezig. Ze waren
natuurlijk wel uitgenodigd maar door
het vele Coronaverzuim, gaven zij er de
voorkeur aan om gewoon de lessen op
school te volgen. Natuurlijk zullen wij
ze wel schriftelijk informeren over de
voortgang.
Rondetafelgesprek
Dit gesprek stond al een jaar op de planning
maar door de Coronamaatregelen bleef
dit gesprek steeds maar op de plank
liggen. Nu was het eindelijk zo ver.
Het motto van deze ochtend: Wat vinden
de ouderen belangrijk in hun wijk?
De meeste mensen die wij spraken hadden
veel behoefte aan structurele activiteiten.
Zowel overdag maar ook ’s avonds. Dit
gaan we bespreken met het Wijkplatform.
Anderen waren bezorgd over de
verkeersdrukte nu er 2 rotondes worden
aangelegd.
We hebben wij dit aangekaart bij de
wethouder en medewerkers van de
Gemeente.
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Tip: bent u bezorgd over de snelheid van
verkeersdeelnemers in de straat, vraag
dan bij de Gemeente een snelheidsmeter
aan. Het apparaatje meet de snelheid en
geeft een smiley of een boos gezichtje. Dit
kan helpen om de snelheid van auto’s te
verminderen door bewustwording.
E-bikes en veiligheid
Deze workshop werd gegeven door Veilig
Verkeer Nederland.
Wij hadden eerlijk gezegd meer verwacht
van de presentatie en hebben dit ook aan
Veilig Verkeer Nederland door gegeven.
Hierover hebben we binnenkort nog een
gesprek.
Aankondiging
Op woensdag 20 april organiseren wij
een avond over veiligheid in en om het
huis maar de nadruk ligt op digitale
fraude: whatts app fraude en telefonische
babbeltrucs.
Het is niet de bedoeling om mensen bang
te maken, maar om de mensen situaties
te leren herkennen. Ter voorkoming dat u
slachtoffer wordt van deze criminelen.
Ook krijgt u informatie wat u kunt
ondernemen als u toch slachtoffer bent
geworden.
De avond wordt gegeven op een luchtige,
maar serieuze interactieve wijze, waarbij
de aanwezigen zoveel mogelijk worden
betrokken. (Maar eigen inbreng wordt
niet geforceerd). De avond is gratis.
Aanmelden is verplicht.
Bij aanmelding geven we ook het exacte
tijdstip van aanvang door.
Lon Berden 06-82699180

Bewonersinitiatieven
in landweert
Herhaalde oproep
Beste bewoners van Landweert.
“GEEF WAT JE OVER HEBT
        NEEM WAT JE NODIG HEBT”
Onder die noemer wil ik graag een voor
iedereen toegankelijk kastje plaatsen, naast
mijn minibiebje op het Kleefkruid.
De Wensbus rijdt voor iedereen uit
Landweert door Venray en naar de
kerkdorpen.
Brengt u van deur tot deur. Slecht ter
been? U mag een begeleider gratis mee
laten rijden. Helaas geen rolstoelen of
scootmobielen, een rollator mag wel mee.
Aanmelden: een dag voorafgaand aan
de gewenste rit Tel. 06 27032957 of
wensbus@gmail.com
Dit was het weer voor deze keer.
Spreuk van de dag:
“Vroeger was alles beter.
Gelukkig hebben we in de
toekomst steeds meer vroeger”.
Midas Dekker

Prettig ouder worden in Landweert
Lon, Daniëlle en Carla
prettigoudworden@landweert.nl

Wie wil mij helpen dit te realiseren??
Ik ben hiervoor om te beginnen, op zoek naar
een klein kastje, liefst wit, met een glazen
deurtje. En natuurlijk, straks voor de inhoud
van het kastje, naar voedsel: in blik, glas of lang
houdbaar. Maar ik dacht ook aan menstruatiespullen; verband, tampons; ik las dat één op
de tien meisjes daar geen geld voor heeft.
Wie kan mij helpen aan een kastje? Of misschien wil jij ook een kastje plaatsen in
jouw straat? Of wil je meehelpen dit kastje
te vullen?
Meedoen
Neem dan contact met mij op. Wellicht dat
we zo samen de problemen en de moeilijkheden, die soms op iemands pad komen,
wat kunnen verlichten.
Suzanne Rutten
Kleefkruid 10,0620591294
Heb jij ook ideeën voor een beter
Landweert: neem contact op met het
Wijkplatform van Landweert via e-mail
wijkplatform@landweert.nl.
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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
Groene Kruis Thuiszorg
088 61 088 61
www.dezorggroep.nl/wijkverpleging
Wonen Limburg
088 3850800 | post@wonenlimburg.nl
Postbus 1254, 6040 KG ROERMOND
Smile Venray/ Smile Landweert 
info@smilevenray.nl

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

COLOFON

Deze Wijkinfo is een uitgave van het Wijkplatform van Landweert en
verschijnt 6x per jaar met een overzicht van activiteiten in Landweert.

Redactie Wijkplatform
Marja van Mil
Thieu Thielens

Heeft u tips, vragen of opmerkingen: de redactie is bereikbaar per
mail: wijkplatform@landweert.nl

Voor advertenties kunt u rechtstreeks contact opnemen met
kasbeheerderwpfl@ziggo.nl

