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Carne Vale 

Uit mijn vroegste jeugd herinner ik mij de carnavalsoptocht nog 
en meteen komt dan ook de vastentijd in mijn herinnering. 
Bovenin de kast naast de kachel hingen de worsten te drogen , 
bloedworst en leverworst en ook nog een paar zijden spek, op 
de lagere planken stonden de snoep-trommels  van mijn 
broertjes en zusjes en van mij. Doordeweekse snoepjes 
moesten we in de trommel doen; zondags na de kerk zaten we 
dan allemaal in de zondagse kamer, door de week mochten we 
daar niet komen. We zaten dan te schaken, te lezen, te 
tekenen of samen hersengymnastiek te doen aan de grote 
tafel. Dat was ook de tijd dat we iets uit de snoeptrommel 
mochten nemen. Op Paaszondag was het dan altijd spannend 
wie het meeste in de trommel had om op te snoepen. Mij staat 
niet bij dat we in de vastentijd zoveel afgevallen zijn . 
Als ik dan de beelden op TV zie hoe mensen op de blote voeten 
in de slippers lopen om zich te warmen aan een houtvuurtje 
ergens op een Grieks eiland, blij zijn als ze die dag een maaltijd 
krijgen en totaal geen uitzicht hebben op een beter leven, dan 
denk ik, met ons trommeltje hadden we het zo slecht nog niet. 
Wat mij opvalt deze dagen, nu we weer allerlei schone beloftes 
horen van de politici, hoe weinig warmte en zorgzaamheid er in 
de plannen zit. Een Amerikaanse regering die grotendeels uit 
miljonairs bestaat en het als hun eerste en belangrijkste taak 
rekent om Obamacare (de ziektekostenverzekering) af te 
breken, de Europese Unie, die macht-spelletjes tot een beroep 
maakte en onze eigen regering, die vindt dat ze het supergoed 
hebben gedaan ondanks dat degenen die het land mee 
opbouwden, vaak niet meer kunnen rekenen op adequate zorg 
omdat daar geen geld voor wordt uitgetrokken.    

Biomuell,  15 Januari 2017  

Informatie voor alle bewoners  
in Landweert 
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 Carnavalsvereniging De Piëlhaan   

Vrijdag 20 januari jl. is de nieuwe prins van De Piëlhaan 
uitgekomen. Deze wijkinfo was toen “onderweg naar u”.  
Wilt u weten wie de nieuwe prins is dan verwijzen wij u graag 
naar de website van Landweert.  
Het programma  van de Piëlhaan (in ’t Stekske):  
 
4 februari Prinsreceptie 14:11-20:11 
26 februari Krumelbal 15:11-19:11 
27 februari Carnaval* 15:00-19:00 
28 februari Kukebal 15:11-19:11 
*Op maandag is ’t Stekske open en er is muziek, echter geen 
programma van CV de Pielhaan. 
 
Om in de stemming te komen hier een lekker recept vanuit De 
Piëlhaan voor deze carnavalstijd namelijk:  

Truiensoep. 
500 gram rundergehakt, 1 rookworst,  

2 grote uien, 3 paprika's (rood, geel en groen), 
 500 gram champignons, 2 prei 

1 liter tomatensap 
1 pot witte bonen in tomatensap 
2 bouillonblokjes, sambal, ketjap 

Bereiding: 
Rul het gehakt tot het gaar is en fruit dan de uien, paprika, 

champignons en prei mee. Doe dan de witte bonen in 
tomatensaus erbij en roer goed door. Giet dan de tomatensap 

en de bouillonblokjes erbij en breng dit aan de kook. Doe indien 
gewenst nog iets water bij. Snij de rookworst in plakjes en 

voeg dit toe als de soep kookt. Daarna op smaak brengen met 
peper, zout, ketjap en sambal. 

Het is niet moeilijk, gewoon alles bij elkaar gooien en aan de 
kook brengen!!! Smakelijk eten! 

 Nicole de Jonge 
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HULP GEVRAAGD.  

 

Ja, nog steeds! 

 

In de voorgaande wijkinfo hebben wij u al verteld dat wij als 
wijkbewoners zelf moeten zorgen voor het wijkcentrum. Het is 
dus niet “iets” dat de gemeente doet, nee wij zelf moeten het 
overeind houden. 

Het bestuur van Wijkcentrum Landweert heeft grootse plannen. 
Het gebouw mag immers wel een update beurt krijgen. De tuin 
is onlangs (eindelijk) aangepakt, hopelijk is dat u ook 
opgevallen. Maar wij willen meer! 

Daarom zoeken wij nog mensen met tijd, om de ideeën mee te 
realiseren maar ook om de huidige “dagelijkse gang van zaken” 
in goede banen te blijven leiden. Hoeveel tijd dat kost en wat je 
kunt doen: dat is in goed overleg af te spreken. Trefwoorden: 
punctueel, nauwkeurig, initiatiefnemer, organisatietalent, 
helder/duidelijk, direct. 

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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Landweert Leeft  
 

 
 
Samen aan Tafel (SAT) 
In 2017 gaan we gewoon weer door en wel op de volgende 
data: 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, 
email:  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 zoeken altijd sociaal betrokken bewoners 
die als vrijwilliger zich een uurtje per week in willen zetten. 
Gewoon voor de gezelligheid, voor de wekelijkse boodschappen 
of een gezamenlijke wandeling.  
Het telefoonnummer om je op te geven als vrijwilliger, maar 
ook voor mensen die een beroep op ons willen doen:  
06-214 245 42, of 06 - 2543 2010 .  
En ons emailadres is : burenhulp@landweertleeft.nl; 
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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 
 
Een lidmaatschap van “Ons Genot” kost € 7,50 per jaar. 
Opgeven kan bij onze voorzitter Piet Vogelsangs, tel. 06-
22995812. 
Onze activiteiten de komende periode: 
Elke donderdagochtend en middag is er koersballen. 
 
8  februari is onze jaarvergadering, waarna 5 ronden gratis 
kienen (alleen voor leden). 
8 maart is er een themamiddag voor leden en niet-leden. 
Meer informatie vindt u op de website van Landweert. 
 

Nieuwjaarstreffen Landweert  

Het was gezellig tijdens het door ’t Stekske, Wijkplatform, 
Wijkvereniging en “Landweert Leeft” georganiseerde 
nieuwjaarstreffen op zondag 8 januari jl.  
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Wijkteam  Landweert 
 
Alle informatie over het wijkteam kunt u teruglezen op 
de website: www.wijkteamvenray.nl; 
20 februari 18.00 – 19.30 uur Koffietent bij 
Christoffelkruid, Circusroos, Daslook, Ganzevoet, etc. 
De tent staat op de parkeerplaats voor de flat! 
Tip: kijk altijd even op de website voor de laatste stand 
van zaken.  
 
 

 

 

Aangifte inkomstenbelasting 2016  

€ 65,00 incl. aangifte partner 

Alle verzekeringen 

Hypotheek aanvraag Maximaal € 1000,00 
 

Info@vievermannsverzekeringen.nl 
06-10960426 

Zevenblad 28 5803 LZ Venray 
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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 18 maart 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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Wijkvereniging Landweert organiseert 
diverse activiteiten voor jong en oud. U 
hoeft geen lid te zijn van onze 

vereniging om deel te nemen, iedereen mag mee doen met de 
activiteiten. Alle activiteiten vinden plaats in Wijkcentrum ’t 
Stekske (kruidenlaan 161) 

Heeft u vragen? Dan kunt u ons mailen op 
wijkvereniging@landweert.nl  Aanmelden activiteiten/meer info : 
www.landweert.nl/wijkvereniging 
Op onze website kunt u de volledige jaarkalender bekijken en 
downloaden. 

Activiteiten van februari t/m april 2017 
 
Workshops*  
2 februari (schminken) en  
6 februari Paasstuk maken 
Meidengroep* 3 februari, 10 maart, 7 april 
Kinderdisco* 10 februari (thema Carnaval), 17 maart, 14 april 
Knutselen* 15 februari, 22 maart, 19 april 
Filmmiddag 25 maart 
Kinderbingo 18 februari en 8 april 
Hippe Bingo 23 maart (19:00u zaal open, € 6) 
*Voor activiteiten met een sterretje is aanmelding via onze 
website noodzakelijk. 
 

Via deze wijkinfo verspreiden wij tevens ONZE FLYER met 
daarop informatie over Yoga, Buurtcafé/Darten, Kaartavond en 
de Inloopmiddag. 
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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 
5803 BV VENRAY 
0478-510792 
 
Wijkvereniging Landweert 
www.landweert.nl; 
e-mail: 
wijkvereniging@landweert.nl; 
 
Smile Landweert is bereikbaar 
via Landweert.nl/organisaties/ 
 
Ouderenvereniging Ons Genot 
piet.vogelsangs@home.nl 
landweert.nl/ouderenvereniging 
 
Landweert Leeft 
www.landweertleeft.nl; 
info@landweertleeft.nl; 
 
Carnavalsvereniging “De 
Piëlhaan” 
pielhaan@hotmail.com 
landweert.nl/pielhaan; 

Andere telefoonnummers 
 
 
 
 
Scholen in Landweert 
De Klimboom:   

0478-516030 
De Kruudwis:   
 0478-582974 
Montessoricentrum Venray: 
 0478-515750 
Peuterspeelzaal De Blokkendoos: 
 06-47309642 
 
 
Hulpdiensten 
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” 

 


