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Verward….. 

Wat kan het leven toch wreed zijn.  Ik was gisteravond nog maar net terug van een avond 
live-muziek, toen ik het bericht  kreeg  dat iemand uit mijn kennissenkring omgekomen was 
bij een ongeval. Een vrouw in de bloei van haar leven , een echtgenote, een liefhebbende 
moeder voor haar kinderen en vooral een optimistische, energieke vrouw die als bestuurslid 
inspirerend werkte voor haar collega’s en de groep jongeren waar ze mee verbonden was, 
een vrouw waarvan het leven bruusk beëindigd werd. Het blijft me bezighouden en niet 
alleen mij, de hele nacht en ook vandaag flitsen de Facebook- en WhatsApp- berichten  over 
mijn mobieltje.  

Het laat mij niet los, en weet je…. als het zo dicht bij gebeurt, realiseer je je pas goed, dat het 
leven kostbaar is en dat je iedere dag opnieuw wat van je leven moet maken. Maar realiseer 
je je ook dat iedere leven, of het nu in het verkeer, door oorlog of anderszins waar ook ter 
wereld abrupt beëindigd wordt, een partner, kinderen, vrienden achter laat. Juist in deze 
decembermaand voelen we hoe belangrijk de warmte van de huiselijke kring, van je familie 
is, een warmte en liefde , die ineens doorbroken kan worden. Een warmte en betrokkenheid  
die heden ten dage in onze individualistisch ingestelde maatschappij vaak ver te zoeken is. 

Een aantal dagen terug was Jan Terlouw op de TV, hij sprak over een andere wereld, het 
hoorde alsof het een betere wereld was met een touwtje uit de brievenbus. Ik herinner mij 
dat wij vroeger 6 buitendeuren hadden, die pas afgesloten werden als mijn vader ’s avonds 
de ronde deed. Iedereen had zijn deur niet afgesloten, je opende de deur en riep: “Volluk!!”,  
dan kwam er wel iemand. Ik heb nog er nog steeds problemen mee om alles achter mij dicht 
te doen, dan bellen mijn buren mij en vragen: “Buurman waar ben je, je garage staat nog 
open”. Dan kan het zijn dat ik ergens in de buurt ben maar het is mij meerdere malen 
overkomen dat ik al meer dan 100 km van huis was, in Utrecht of Rotterdam. Ik denk dat 
mensen in de randstad een andere belevingswereld hebben dan wij hier in het oosten. Je 
hoeft maar naar de felheid van de pietendiscussie te kijken, het valt mij dan op dat ze een 
korter lontje hebben. Ik hoop dat hun vuurwerk dat niet heeft want dat kan dan  nog 
behoorlijk problemen geven met de jaarwisseling. En zoals gewoonlijk veel rotzooi van al het 
vuurwerk op straat dat uiteindelijk in de kliko  thuishoort. 

Ik wens u allen prettige en warme kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2017 toe! 

Biomuell,  5 december 2016  
 

Informatie voor alle bewoners  
in Landweert 
 

Wijkinfo nr.  39 
December2016 
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Voortgang Whatsapp buurtpreventie ‘WijkAlertLandweert2’ 

Even een up-grade! 

Sinds begin van dit jaar, zijn wij als buurtbewoners van een gedeelte van Landweert 2 
gestart met whatsapp buurtpreventie. Het begint zich langzaam te ontwikkelen, en we 
blijven zoeken naar nieuwe beheerders en deelnemers om Landweert veiliger te maken 
door een overkoepeling van een goedwerkende whatsappbuurtpreventie. 

Vanaf nu is er een nieuw logo, gekoppeld aan de website www.wabp.nl. 
We werken via de huisregels van deze website. 
Vanaf nu kan iedereen die interesse heeft zich hierbij aanmelden als 
beheerder/deelnemer. 
De site laat zien in welke buurt er al groepen gestart zijn. 

Mochten er nog vragen zijn, stuur een mail naar : 
buurtpreventielandweert@gmail.com 
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HULP  GEZOCHT 

Het wijkcentrum van Landweert, ‘t Stekske, wordt beheerd door een onbezoldigd (vrijwillig)  
bestuur,  met hulp van veel andere vrijwilligers die zich inzetten voor behoud van ons wijkcentrum. 
Vrijwilligers die bijvoorbeeld  helpen achter de bar,  openen tijdens activiteiten, administratie 
bijhouden, inkopen doen, of helpen met klusjes aan het gebouw (binnen en buiten) . 
 
Sinds 2004 is ons wijkcentrum geprivatiseerd. Dat wil zeggen dat de wijk (in de vorm van een 
stichting: “Stichting Wijkcentrum Landweert”) zelf moet zorgen voor het gebouw:  onderhoud, 
elektra, gas, water, verzekering, Buma/Stemra, OZB/WOZ. Kortom:  alle zaken die komen kijken bij 
exploitatie van het wijkcentrum worden uitgevoerd en betaald door deze stichting.  

Zonder vrijwilligers, maar ook zeker zonder uw bezoek is er geen bestaansrecht.  

Wij roepen dan ook de wijkbewoners van Landweert op om gebruik te maken van ons prachtig 
wijkcentrum of u aan te melden als bestuurslid/vrijwilliger als u zou willen helpen bouwen aan de 
toekomst van ons wijkcentrum.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Jeroen Tabeling wijkcentrum@landweert.nl 06-41318607 of 
Joop Linders wijkcentrum.penningmeester@landweert.nl 06-20325271 
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Natuur in Landweert: 09112014 20.000X Grus grus 
09112014 20.000x Grus grus wat is dit? Het type nummer van een vaatwasser, een haarföhn of 
toch een smart TV? Nee, het gaat hier om een onvergetelijke datum, een ongekend hoog aantal 
exemplaren en een bijzondere diersoort.  
 
Twee keer per jaar, in het voorjaar èn in het najaar, stijgt bij mij de spanning. Als ik ook maar even 
buiten ben spits ik mijn oren en speur ik de horizon af. Op zoek naar één van de mooiste voor- en 
najaarsgebeurtenissen:  dè trek van de Grus grus! Grus grus? Wat is dat dan voor dier zult u 
denken. Nou, als u een luid wat rauw en hees getrompetter hoort dat klinkt als “grus, grus” dan 
moet u zeker even omhoog kijken. Want het kan zijn dat u getuige bent van het overtrekken van 
een groep kraanvogels. Deze sierlijke, statige ja zelfs bijna keizerlijke vogels trekken in het voor- èn 
najaar vaak massaal over ons land. Ze zijn op reis van hun overwinteringsgebied in Zuid Spanje 
naar hun broedgebied in Scandinavië of weer terug. Met gestrekte nek, gestrekte poten en trage 
vleugelslagen trekken deze prachtige vogels soms in grote groepen in V-formaties ook over 
Limburg heen.  Ja soms, want vooral de windrichting bepaald welke route ze nemen en of deze 
over Limburg zal liggen.  
 
9 November 2014 was een bijzondere dag. Toen trokken maar liefst 20.000 kraanvogels over 
Limburg heen. Tja, en om enkele van die 20.000  te kunnen zien moet je natuurlijk ergens ver weg 
midden in de natuur staan?! Nee, dat hoeft helemaal niet want dit is wat mij overkwam. Rond half 
drie loop ik even naar buiten toe om wat afval in de container te doen. Alert als ik ben hoor ik in de 
verte uit de richting van het viaduct over de A73 het voor mij bekende “grus grus”. En warempel 
niet veel later krijg ik een groep kraanvogels in het zicht. Ze vliegen lager dan dat ik van hun 
gewend ben. Snel ren ik naar binnen om mijn verrekijker en fotocamera te pakken. Weer terug 
buiten hangt de groep kraanvogels boven onze wijk  Landweert, op een hoogte die vast niet veel 
meer dan 100 meter is. De strakke V-formatie is ondertussen veranderd in een rommelige 
ongeordende groep. Met moeite tel ik 88 vogels. Pal boven ons huis aan de Stationsweg besluit de 
groep te gaan cirkelen om zo te proberen weer wat hoogte te krijgen. Dat lukt en na een paar 
sierlijke rondjes, waarbij de zon hun buiken en nekken mooi oplicht, verdwijnt de groep richting 
het zuidwesten. Op weg naar? De Peel? Om daar te overnachten? Ik weet het niet. Wat ik wel 
weet is dat ik deze prachtige ontmoeting heb kunnen vastleggen met een paar foto’s. En zo blijft 
‘09112014 20.000x Grus grus’ voor altijd bewaard.                                                         Andy Liebrand 
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Eten  in Landweert – multi culti   
Deze keer  POLEN. 
 
De kerstdagen komen er aan. Dat betekent veel gezelligheid rond de kerstboom met familie en 
bekenden. “Samen eten”  is daar een wezenlijk onderdeel van, vaak zelfs het hoogtepunt van die 
gezelligheid, omdat er dan voldoende tijd is voor de maaltijd waar extra aandacht aan wordt 
besteed. Lekkere zondagse soep, hazenpeper of rijstepap met pruumen…. En wat dacht je van een 
lekker stuk Limburgse vlaai! 
 
Landweert is een wijk met diverse nationaliteiten.  En al die nationaliteiten hebben hun eigen 
cultuur ; vaak zie je in het eten die bijzonderheden terug. En dat kan erg lekker zijn! Zo kwam ik er 
laatst achter dat de Poolse keuken helemaal niet verkeerd is!   
 
Onze vriendenclub  moest aan de hand van het door mij klaar gemaakte eten  raden naar welk land 
we volgende keer ons uitstapje zouden maken. Dat zou Polen worden en op het menu stond:  

 Pierogi (deeggerecht  gevuld met bijvoorbeeld kaas, aardappel, kool, (maar kan ook met 
zoet) (lijkt wat op ravioli in het groot (en was een dwaalspoor naar Italië) 

 
 Gegrilde oscypek (schapenkaas) met bacon, gegrilde appel en cranberrysaus. 
 Barscz (rode bietensoep) (supergezond!) 
 Bigos (vleesstoof met zure kool, rundvlees, worst, tomaten en paddenstoelen) in een 

broodje. 

 
 Makowiec (dessert : cake met maanzaad): “Jammie”………… 

 
Wil je de ingrediënten origineel houden, dan stel ik voor dat je een bezoekje brengt aan een van de 
Poolse winkels hier in Venray.  Ik ben er prima geholpen (k&k pierogi, lekkere Poolse  rookworst, 
tot aan de gedroogde paddenstoelen toe).  
Heb je ook een bijzonder recept uit een ander of wellicht je eigen land dat de moeite waard is om te 
delen: geef het door via wijkplatform@landweert.nl;  we nemen het graag op in onze volgende 
wijkinfo. Idee:  carnavalseten?                                                                                                      Marja van Mil 
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De Wijkvereniging Landweert verspreid vanaf medio december een folder in Landweert met daarin 
al haar activiteiten voor 2017. Houd dus goed uw brievenbus in de gaten! 
Te zijner tijd zal de activiteitenkalender ook gepubliceerd worden op de website 
www.landweert.nl/wijkvereniging 

 
INLOOPMIDDAG 
 
Elke dinsdag is er een inloopmiddag in Wijkcentrum ´t Stekske van 14:00 tot 16:00 uur. 

Een leuke middag voor wie daar behoefte aan heeft.  Jong en oud treffen elkaar en maken een 
praatje, of gaan rummikub spelen of een kaartje leggen en aan weer een andere tafel maken ze 
(verjaardag/felicitatie) kaarten. 
 
Heeft u ook zin om aan te sluiten? Kom gerust langs! IEDEREEN is welkom. 
Deelname en koffie/thee zijn gratis (bier/fris € 1,60) 

http://www.landweert.nl/wijkvereniging/activiteiten/inloopmiddag/ 
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GEZOCHT: KAARTERS (Klaverjas / Bridge /etc.) 

Om de week op donderdagavond wordt er gekaart in Wijkcentrum ´t Stekske door een groepje van 
ca. 10 personen. Er wordt voornamelijk klaverjas gespeeld en daarbij zit men met een 4-tal aan 1 
tafel. We komen dus eigenlijk nog wat kaarters te kort. 

Wilt u ook klaverjassen? Kom gerust langs! Wij kunnen het u ook leren. Speelt u liever een ander 
spel, of bent u bijvoorbeeld met een groepje dat Bridge wilt spelen,  dan bent u ook van harte 
welkom! 

Deelname is gratis. We starten om 19:30 tot ongeveer 22:00 uur. 

In 2017 zijn de data voor het eerste half jaar: 
5 januari, 19 januari, 2 februari, 16 februari, 16 maart, 30 maart, 13 april, 27 april, 11 mei, 25 mei, 8 
juni, 22 juni 
www.landweert.nl/wijkvereniging/activiteiten/kaarten-klaverjassen 
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BUURTCAFE / DARTEN 

Een leuke avond voor de wijkbewoner die graag het weekend wil starten met een gezellig avondje 
in het café van ’t Stekske. 

Kom gezellig darten, of aan de bar “hangen” en gezellig kletsen. Het café is geopend vanaf 20:00 
uur en we gaan door tot in de late uurtjes. 

Wij hebben 2 professionele dartborden hangen waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt maar 
meer darters zijn altijd welkom! 

Het Buurtcafé is in 2017 geopend op: 6 januari, 20 januari, 3 februari, 17 februari, 17 maart, 31 
maart, 14 april, 28 april, 12 mei, 26 mei, 9 juni, 23 juni, 7 juli 
http://www.landweert.nl/wijkvereniging/activiteiten/buurtcafe/
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YOGA (Woensdagavond of ander tijdstip?) 

Iedere woensdagavond (19:00 -20:00 uur) is er Yoga in ’t Stekske. Eer is nog plaats voor een paar 
personen. Carmen Tijssen is onze Yoga instructrice, zij heeft een vierjarige Yoga opleiding afgerond 
in Doorn genaamd “Yoga en Vedanta” en heeft al jaren ervaring in het lesgeven. 
Er zijn ook diverse wijkbewoners die overdag Yoga lessen willen volgen, alleen allemaal met een 
ander tijdstip als voorkeur. Een groep vormen voor Yoga lessen overdag is op dit moment nog niet 
gelukt omdat er te weinig animo is, maar de vrijdagochtend is erg in trek. Vandaar nog een oproep: 
Heeft u ook interesse om Yoga lessen te volgen? Geef dan u voorkeurs dag/tijd op en wellicht 
kunnen wij dan een tweede Yoga groep starten. 

Of als u wilt aansluiten bij de woensdagavond groep en een proefles wilt volgen, neem dan ook 
contact met ons op: 
wijkvereniging@landweert.nl / 06-41318607 (Jeroen) 
http://www.landweert.nl/wijkvereniging/activiteiten/yoga/              
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Straten in Landweert 

 

 
(Aquilegia) is een geslacht van kruidachtige, winterharde, vaste planten uit 
de ranonkelfamilie (Ranunculaceae). Er zijn ongeveer 120 soorten. De soorten hebben 
drielobbige bladeren en opvallende bloemen in diverse kleuren. De meeste soorten 
bloeien grofweg van half april tot half juli. 
De planten vereisen een zonnige of halfzonnige plek om goed te bloeien. De grond dient 
matig vochthoudend te zijn; takjes en rottende bladeren zijn een pré. Planten kan het beste 
gebeuren in het eind van het najaar of begin van het voorjaar. Akelei is een 
geschikte snijbloem. 
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Landweert Leeft  

 
De data voor 2017 voor Samen Aan Tafel en de Familiebrunch vind je ook op de website 
www.landweertleeft.nl en de site van de wijk www.landweert.nl 

Samen aan Tafel (SAT) 

 
 
Onderwijl heeft u misschien ook van het Kerstdiner op 20 december zitten smullen.  
In 2017 gaan we gewoon weer door, maar Let op….. de data voor 2017 op verzoek van het 
wijkcentrum gewijzigd. Ze zijn nu op 24/01, 21/02, 21/03, 25/04, 30/05, 27/06, 29/08, 
26/09, 24/10, 21/11 en 19/12 (kerstdiner).Geef je tijdig op. 
Aanmelden,  € 7,50 per persoon, onder vermelding van naam, roepnaam, adres, 
telefoonnummer, geboortedatum, per e-mail of een briefje naar: Samen aan Tafel. Cor van 
Dijk. Boterbloem 34, e-mail:  info@landweertleeft.nl;  of via de contactpagina van 
www.landweertleeft.nl; of per telefoon naar 581913 van de fam. Hendrix 
 
Familiebrunch 
In 2017 hopen wij dat er weer veel families , maar ook alleenstaanden aan zullen schuiven. 
Geef je een week van te voren op tel. 581913, maar ben je onverhoopt verhinderd, meld je 
dan ook af. De data voor 2017 zijn: 12 maart, 14 mei (Moederdag), 17 september en 10 
december 
 
Buren Helpen Buren. 
Ook Buren Helpen Buren is een activiteit van de Stichting Landweert Leeft. 
Wij zitten erg verlegen om sociale bewoners die als vrijwilliger van Buren Helpen Buren zich 
een uurtje per week in willen zetten, dat kan gewoon voor de gezelligheid zijn, of iemand die 
de wekelijkse boodschappen haalt of om samen te gaan wandelen. Dank aan de vrijwilligers 
die hun steentje bijdragen. 
Het telefoonnummer om je op te geven als vrijwilliger, maar ook voor mensen die een 
beroep zouden willen doen op Buren Helpen Buren, is  06-214 245 42  of e-mail 
burenhulp@landweertleeft.nl. Het telefoonnummer voor vrijwilligers is ook 06 - 2543 2010 
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“Ons Genot” 
Ouderenvereniging 

Landweert 
Secretaris: Helma Steigenga 

Sleutelbloem 77 
5803 KG Venray 

Tel: 0478-585527 
Tel: 06-51647244 

           Bank: NL77RABO 0153917008 
 
Wist u dat je voor maar  € 7,50 lid bent van ”Ons Genot”? 
En als het dan zo ver is dat je toch iets mist of verlegen zit om een praatje of gezelschap, dan 
kom je naar ons maandelijks programma of  doet iedere donderdagmorgen of -middag mee 
met een van de koersbalgroepen. 

 
 
Opgeven kan o.a. bij onze voorzitter Piet Vogelsangs, tel. 06-22995812. 
Het voorlopige programma voor 2017 ziet er als volgt uit: 

11 januari        Themamiddag Voedselbank. Toegankelijk voor leden en niet leden. 

                        Bart van de voedselbank zal alles duidelijk uitleggen aan de hand van een presentatie 
over het werk wat zij doen, hoe men een beroep op hun kunnen doen en hoe men 
hun kunnen steunen. 

8  februari      Jaarvergadering + daarna 5 ronden gratis kienen. Alleen voor leden. 
8   maart         Themamiddag. Toegankelijk voor leden en niet leden. 
12  april           Paaskienen. Alleen voor leden. 
10 mei             Midgetgolf te Arcen. Alleen voor leden. 
14 juni             Bus/boot, uitstapje of een feestmiddag???. Alleen voor leden. 
13 september Midgetgolf te Arcen. Alleen voor leden. 
11oktober       Themamiddag toegankelijk voor leden en niet leden.  
                          Truus Brouwer over gevaren in en rond het huis deel 3 met demonstraties. 
8 november     Herfst kienen. Alleen voor leden. 
6 of 13 dec.      Advent viering. Alleen voor leden. 
 
Ook alle geplande activiteiten van Ons Genot staan genoteerd op de kalender die binnenkort 
in uw brievenbus valt (zie bericht Wijkvereniging Landweert). 
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Wijkteam  Landweert 
 
De koffietent stondmaandag 12 december bij de Plus. 
Het inloopspreekuur van de wijkverpleegkundige is bij Samen aan Tafel, eerstvolgende dinsdag 20 
december a.s.  
Alle informatie over het wijkteam kunt u teruglezen op de website: www.wijkteamvenray.nl; 
De data dat de koffietent straten bezoekt zijn hier terug te vinden. 
Bovendien flyert het wijkteam van tevoren in de straten waar de tent komt te staan.  

Tip: kijk altijd even op de website voor de laatste stand van zaken.  
 
 

 

Verzorgt aangifte 

 

Inkomstenbelasting 
Advies over alle Toeslagen 

Verzekeringen voor particulieren en bedrijven 
Vraag naar onze voordelige pakket verzekering zonder provisie 

Hypotheek met de laagste aanvraag/bemiddelingskosten 

Laagste hypotheek rente 
 
 

Info@vievermannsverzekeringen.nl 
06-10960426 

Zevenblad 28 5803 LZ Venray 
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DE NIEUWJAARSRECEPTIE IN LANDWEERT VOOR ALLE BEWONERS EN ZEKER ALLE 
VRIJWILLIGERS DIE ACTIEF ZIJN VOOR/IN ONZE WIJK, WORDT OOK DIT JAAR WEER 
GEHOUDEN IN ’T STEKSKE. 
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM VANAF 14.00 UUR OP ZONDAG 8 JANUARI 2017! 

Namens alle betrokken organisaties in Landweert: tot 8 januari! 
”Fijne feestdagen en alle goeds voor 2017” 

 
 
 
 
 
 
 
Wilt u ook adverteren, neem dan contact op met de redactie, bereikbaar via het secretariaat van het 
wijkplatform. Met uw advertentie helpt u de kosten voor deze wijkinfo te verlagen en draagt daardoor mede 
bij aan een van de doelstellingen van het wijkplatform: het verhogen van de leefbaarheid in Landweert door 
het attenderen en betrekken van bewoners van Landweert op/bij  activiteiten in onze wijk.  
 
Copy aanleveren voor het eerstvolgende nummer van deze wijkinfo kan tot en met zaterdag 14 januari 
2017 via het secretariaat van het wijkplatform wijkplatform@landweert.nl; 
 
Het is mogelijk losse informatie toe te voegen aan de wijkinfo. (Niet commercieel). Betreffende 
organisaties/personen kunnen deze informatie zelf insteken bij het wijkblad. Wil men dat regelen, dan kan er 
contact worden opgenomen met  
M. Goumans van het Wijkplatform. Hij is te bereiken via het secretariaat van het wijkplatform. 
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KLEURPLAAT 
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Deze wijkinfo verschijnt 6 x per jaar en is 
een uitgave door het Wijkplatform 
Landweert, te bereiken via het 
secretariaat: 
0478-586860 
Stationsweg 125a 
5803 AB VENRAY 
E-mail: wijkplatform@landweert.nl; 
Informatie via de website 
www.landweert.nl; 
 
Wijkgebouw ’t Stekske 
Kruidenlaan 161 
Postbus 65 
5800 AB VENRAY 
0478-510792 
 
Wijkvereniging Landweert 
www.landweert.nl; 
e-mail: wijkvereniging@landweert.nl; 
 
Ook Smile Landweert is bereikbaar via de 
website 
 
Landweert Leeft 
www.landweertleeft.nl; 
info@landweertleeft.nl; 
 
Carnavalsvereniging “De Piëlhaan” 
www.pielhaan.nl; 
 
 
 
 

 
Andere telefoonnummers 
 
Scholen in Landweert 
De Klimboom:   0478-516030 
De Kruudwis:    0478-582974 
Montessoricentrum Venray:  0478-515750 
Peuterspeelzaal 
De Blokkendoos:   06-47309642 
 
 
Politie Venray 
0900-8844, spoed: 112 
 
Brandweer 
077-3565656, spoed: 112 
 
Huisartsen buiten kantooruren:  
0900-8818 
 
Ziekenhuis Venray 
0478-522222 
 
Wonen Limburg 
088-3850800 
e-mail: post@wonenlimburg.nl; 
Postbus 1254 
6040 KG ROERMOND 
 
Synthese: 
0478-517300 
 
 
 
Is uw straatverlichting defect: meldt dit 
via  
073-5479351 
 
Andere 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” 

 


