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Save the date: noteer de datum: zaterdag 9 september van
11 tot 17 uur organiseert het wijkplatform Landweert “een
portie voor een praatje” op de parkeerplaats bij wijkcentrum ’t
Stekske aan de Kruidenlaan. We zijn op dit moment druk bezig
met alle voorbereidingen.
Wij nodigen alle bewoners van Landweert van harte uit om mee
te doen.
Bewoners van alle nationaliteiten en uit alle windrichtingen,
willen we met elkaar laten kennismaken door middel van iets
waar iedereen van houdt: lekker eten! De gezelligheid wordt
vergroot door muziek. Tevens kunt u op deze dag kennismaken
met allerlei activiteiten die plaatsvinden in wijkcentrum ’t
Stekske.
Wilt u ook wat lekkers maken op onze kosten? Of wilt u
meehelpen organiseren: meldt dit dan bij
wijkplatform@landweert.nl; of bel met Cor van Dijk 06-2543210.
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Nieuwe rubriek Natuur in Landweert
“samenscholing in de boomtoppen”
Met hun zwart-witte uiterlijk, krassende zang en brutale gedrag
zijn eksters een bekende verschijning in onze wijk. Bij veel
mensen hebben ze een slecht imago (ze zouden vaak nesten
van andere vogels leegroven), maar ik vind dat niet terecht.
Incidenteel roven ze een nestje leeg, dat klopt, maar hun
hoofdvoedsel bestaat uit insecten (80%), aangevuld met
granen, fruit en aas/menselijke etensresten.
Eksters zijn zeer intelligente, nieuwsgierige en sociale dieren.
Mooie dieren ook, als je ze goed bekijkt. Ze vormen paren voor
het leven. In het voorjaar bouwt elk paartje een flink nest van
takjes en modder met een zachte bekleding: een prachtig
bouwsel met een goed verstopte ingang en een dakje als
bescherming tegen rovers. Ze krijgen zo’n 5 jongen, die uit het
ouderlijk territorium vertrekken als ze volwassen zijn. Ze gaan
dan in een groep van 10 tot wel 50 vrijgezelle vogels leven. In
deze zgn. jeugdbendes leven ze 3 jaar.
In de lente vinden nu en dan lawaaierige samenscholingen
plaats. Enkele vogels zitten elkaar dan schetterend achterna in
de boomtoppen, waarbij ze uitdagend hun witte vleugels en
staartveren laten zien. Waar dit gedrag precies voor dient is
onduidelijk, al vermoed men dat het gaat om vogels die het
territorium van een ander paartje op het oog hebben. Door het
rumoer en de opschudding, komen alle naburige eksters nieuwsgierig als ze zijn- de wedstrijd bekijken. Resultaat is een
grote, lawaaierige samenscholing van eksters, die wel een paar
dagen kan duren.
Dus de volgende keer dat je een groepje eksters ziet, denk dan
niet: wat een schreeuwlelijkerds, maar verdiep je eens in hun
interessante gedrag. Misschien ga je nog van ze houden...
Esther Swinkels woont in Landweert en is IVN natuur- en
landschapsgids.
IVN Geysteren-Venray organiseert regelmatig excursies, wandelingen,
jeugd- en jongerenactiviteiten, etc. Kijk op www.IVN-Geysteren-Venray.nl
of volg ons op facebook.
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NIEUW MUZIEKBINGO!
Wijkvereniging Landweert, Ouderenverenging Ons Genot en
Landweert Leeft organiseren - voor het eerst gezamenlijk - een
muziekbingo op dinsdag 2 mei a.s.
De zaal is 19:00 uur open; we starten om 19:30 uur. De
eindtijd zal rond 21:30 uur zijn.
Een gezellige avond waar bingo gecombineerd wordt met
muziek. Deelname is € 4,- inclusief een consumptiebon voor
koffie of thee.
Het muziekthema: Nederlandstalig 60- en 70-jaren met soms
wat nieuwere muziek.
Hoe werkt het?
Er wordt muziek gedraaid en u legt het fiche op het vakje van
de muziekbingokaart waar het liedje vermeld staat dat u hoort.
Veel muziekkennis is niet nodig, men mag elkaar helpen en er
loopt ook hulp door de zaal. Kortom: een gezellige muzikale
avond waar genoeg ruimte is om te kletsen.
Er zijn ook leuke prijsjes te winnen, maar het gaat vooral om
de gezelligheid. Komt u ook kijken?

UITNODIGING JAARVERGADERING
13 APRIL
“Stichting Wijkcentrum Landweert” (’t Stekske) en
“Wijkvereniging Landweert” houden donderdag 13 april
gezamenlijk een jaarvergadering in Wijkcentrum ’t Stekske.
U - als wijkbewoner- bent meer dan welkom om onder andere
te horen hoe het Wijkcentrum ervoor staat, wat er te wachten
staat en wat de Wijkvereniging zoal het afgelopen jaar heeft
georganiseerd.
De zaal is vanaf 19:00 uur open en om 19:30 uur gaan we van
start.
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TAI CHI IN ‘t STEKSKE
Tijdens het opstellen van deze wijkinfo is er een
beginnerscursus Tai Chi gestart in Wijkcentrum ’t Stekske. U
kunt echter nog gewoon aansluiten. Iedere maandag van 19:30
tot 21:30 uur is er les. U kunt vrijblijvend een keer meedoen.
Meer informatie? Bel dan naar 0492-769032 of loop een keer
op maandag binnen.

Landweert Leeft

Samen aan Tafel (SAT)
In 2017 zijn de nog openstaande data: 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. De laatste familiebrunch
werd bezocht door 115 personen! Geef je tenminste een week
van te voren op tel. 581913, maar ben je onverhoopt
verhinderd, meld je dan ook af. De volgende brunch is de
Moederdag brunch op 14 mei, het belooft weer heel gezellig te
worden met een speelhoek, schmink en een springkussen voor
de kinderen.
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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We organiseren 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. Activiteiten vinden plaats in Wijkcentrum ’t Stekske
(Kruidenlaan 161).Heeft u vragen? Dan kunt u ons mailen:
wijkvereniging@landweert.nl Aanmelden activiteiten/meer info:
www.landweert.nl/wijkvereniging.
Op onze website kunt u de volledige jaarkalender bekijken en
downloaden.

ACTIVITEITEN IN DE KOMENDE WEKEN
Hippe Bingo
18 mei [19:00 uur zaal open, € 6]
Workshop*
6+13 april Kip maken.
6 april bloemstuk/krans maken
Meidengroep* 7 april, 12 mei, 2 juni
Kinderdisco* 14 april, 19 mei, 16 juni, 14 juli [beachparty]
Knutselen*
19 april, 24 mei, 21 juni
Kinderbingo
8 april, 3 juni [15:00 -16:30uur]
Koffie uur Inloop: elke dinsdag [14 -16 uur]met een gratis
kopje koffie/thee
Yoga
Wekelijks op woensdag [19 -20 uur]
Kaarten
13 april, 27 april, 11 mei, 25 mei 19:30 uur]
Buurtcafé
14 april, 28 april, 12 mei, 26 mei [20:00 uur]
*Voor activiteiten met een sterretje dien je je aan te melden via onze website

YOGA OVERDAG VANAF 7 APRIL
Sinds een jaar kunt u via de wijkvereniging Yoga lessen volgen
(€7,50) op woensdagavond. In die periode hebben diverse
mensen aangegeven graag (ook) overdag yogales te willen
volgen. Wij gaan vanaf april van start met een ochtendgroepje
op vrijdagochtend van 9:30 tot 10:30 uur. Wilt u aansluiten en
een proefles volgen? Neem dan contact op:
wijkvereniging@landweert.nl; of 06-41318607 (Jeroen)
BABYBABBELS VANAF 7 APRIL
Leonie kwam met het idee of er in ’t Stekske niet iets voor
ouders en hun baby georganiseerd kon worden. Aniek sloot aan
en samen met de wijkvereniging zijn ze tot ‘Babybabbels’
gekomen. Vanaf 7 april iedere vrijdag van 10:45 tot 11:45 uur
zijn mama’s/papa’s welkom met hun baby (0-2 jaar) om te
komen en gezellig te kletsen en samen kinderliedjes te
luisteren/zingen en wie weet ontstaan er nog andere leuke
ideeën! Deelname € 1,- (koffie/thee € 1,20) Loop gewoon eens
binnen! Vragen? wijkvereniging@landweert.nl
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FIETSCROSSWEDSTRIJD 17 JUNI
De Wijkvereniging is momenteel bezig met het organiseren van
een fietscrosswedstrijd voor kinderen op de crossbaan van de
natuurspeelweide (langs de A73).
Zaterdag 17 juni kunnen kinderen uit verschillende
leeftijdscategorieën (vanaf ca. 4 jaar tot 12) strijden voor een
podiumplek. Lijkt het uw kind leuk om mee te doen, dan vragen
wij u zich alvast aan te melden zodat u t.z.t. meer informatie
van ons ontvangt. Hulp tijdens deze dag is ook van harte
welkom. Contact via: wijkvereniging@landweert.nl
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Informatieavond “Scheiden, en dan….?” 23 mei in ’t
Stekske 19.30 – 21.30 uur georganiseerd door

Bent u net gescheiden, gaat u scheiden of heeft u vragen
hierover? Er gaat dan namelijk veel veranderen. Denk
bijvoorbeeld aan financiële zaken en het ondersteunen van uw
kinderen. Welzijnsorganisatie Synthese en advocatenkantoor
het Familierechthuis organiseren een informatieavond
‘Scheiden, en dan…?’.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
- juridische en praktische gevolgen;
- alimentatie;
- mediation;
- omgangsregeling;
- communicatie tussen partners;
- communicatie met de kinderen.
Voor vragen en/of deelname kunt u contact opnemen met Jolanda van der
Weiden of Moniek Seijkens van Synthese via telefoonnummer: 0478517300 of mailen naar info@synthese.nl.

7

Goede Doelen Venray: 18 tot 22 april a.s.
de tweede ronde komt er aan!

Goede Doelen Venray organiseert een jaarlijkse gezamenlijke collecte in
Venray. De eerste keer in 2016 was een groot succes. In Venray werd
ruim € 61.400 opgehaald voor 16 goede doelen!
Alle inwoners ontvangen in de week vóór 18 april een brief, waarin
aangegeven kan worden welke goede doelen men wil steunen en voor
welk bedrag. Er kan daarbij gekozen worden voor een machtiging of voor
de schenking van een contant bedrag in de bijgevoegde retourenvelop. De
envelop wordt een week later weer opgehaald. Op deze manier blijft de
ondersteuning van goede doelen niet alleen mogelijk, maar wordt deze
ook gemakkelijker en veiliger. En er komen minder collectanten aan de
deur.
De goede doelen die deelnemen in Venray: Nederlandse Hartstichting,
Longfonds, Nederlandse Rode Kruis, KWF Kankerbestrijding,
Hersenstichting, Nederlands Brandwondenstichting, Nierstichting,
Alzheimer Nederland, Epilepsiefonds, Reumafonds, Amnesty International,
Prinses Beatrix Spierfonds, Nationaal fonds kinderhulp, Maag Lever Darm
stichting, MS fonds en het fonds Verstandelijk Gehandicapten.
Hoe herkent u de collectant van Goede Doelen Venray ?
U herkent de collectant aan de emmer, die voorzien is van het logo van
Goede Doelen Venray. De collectant kan zich legitimeren met een IDkaartje van Goede Doelen Venray.
Loopt u de collectant mis? Dan kunt u de envelop tot uiterlijk 28 april
afgeven bij de Rabobank, Schouwburgplein 13.
De gegevens van de collecte, organisatie en opbrengst zijn openbaar. Men
kan alle gegevens inzien op de website: www.goededoelenvenray.nl. Ook
op Facebook is Goede Doelen Venray actief.
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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. 0622995812.
Elke donderdagochtend en -middag is er koersballen.

Wijkteam Landweert
Alle informatie over het wijkteam kunt u teruglezen op
de website: www.wijkteamvenray.nl;
De Koffietent staat op maandag vanaf 18.00 – 19.30
uur 10 april bij Boterbloem, Honingklaver en Gentiaan
en 15 mei bij Herderstasje en Honingklaver.
Tip: kijk altijd even op de website voor de laatste stand van zaken.
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Betere samenwerking wijkverpleging, huisartsen
en de sociaal wijkteams in de wijk
Zorgaanbieders en gemeenten werken nauw samen om de
kwaliteit van leven van inwoners te bevorderen. Als mensen
belemmeringen ondervinden of met ziekte te maken krijgen,
wordt de best passende ondersteuning en zorg ingezet. Althans
dat wordt geprobeerd.
In de praktijk komt het helaas nog voor dat de inwoner die een
probleem ondervindt, zijn verhaal bij meerdere instanties moet
doen. Ook zien we dat niet altijd de best passende
ondersteuning wordt ingezet, simpelweg omdat professionals
van elkaar niet weten wat de ander kan. Soms zien we ook dat
professionals niet op de hoogte zijn wie er allemaal betrokken
is bij een burger. Hierdoor ervaart de burger dubbelingen of
krijgt tegenstrijdige adviezen.
Om dit te verbeteren is in 2017 in Landweert een project
gestart in samenwerking met huisartsen, thuiszorgorganisaties,
de gemeente en zorgverzekeraar VGZ. Door dit project willen
we de samenwerking verbeteren tussen thuiszorgorganisaties,
de huisartsenzorg en de professionals/ vrijwilligers in het
sociale/ gemeentelijke domein. We rollen activiteiten uit,
waardoor professionals elkaar leren kennen en beter weten wat
de ander te bieden heeft. Ook worden afspraken gemaakt
tussen de verschillende professionals over communicatie,
informatie-uitwisseling, regievoering, etc. Daardoor wordt
sneller de juiste ondersteuning of zorg ingezet en in goede
samenhang. De verwachting is ook dat informatie beter en
sneller wordt overgedragen, waardoor er efficiënter kan worden
gewerkt en de burger minder belast wordt met vragen die al
bekend zijn.
De pilot wordt nu ingezet in Landweert. Eind 2017 wordt
een evaluatie uitgevoerd, waarna we kijken hoe we het
geleerde uit kunnen rollen in de hele regio Noord-Limburg.
U kunt een filmpje bekijken met meer info onder de volgende
link https://www.omroepvenray.nl/webtv/aftrap-pilotsamenwerking-zorgverleners
Heeft u vragen: dan kunt u contact opnemen met de
projectleider Ellen Struijcken (ellenstruijcken@outlook.com) of
met Han Verkuijlen (han.verkuijlen@venray.nl).
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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
De deadline voor de eerstvolgende wijkinfo is zaterdag 13 mei.
Wilt u adverteren in deze wijkinfo en daarmee onze activiteiten mede
ondersteunen: neem dan contact met ons op via wijkplatform@landweert.nl
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Andere telefoonnummers

Scholen in Landweert
De Klimboom:
0478-516030
De Kruudwis:
0478-582974
Montessoricentrum Venray:
0478-515750
Peuterspeelzaal De Blokkendoos:
06-47309642

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;

Hulpdiensten
Politie Venray
0900-8844, spoed: 112
Brandweer
077-3565656, spoed: 112
Huisartsen buiten kantooruren:
0900-8818
Ziekenhuis Venray
0478-522222

Wijkgebouw ’t Stekske
Kruidenlaan 161
5803 BV VENRAY
0478-510792
Wijkvereniging Landweert
www.landweert.nl;
e-mail:
wijkvereniging@landweert.nl;

Wonen Limburg
088-3850800
e-mail: post@wonenlimburg.nl;
Postbus 1254
6040 KG ROERMOND

Smile Landweert is bereikbaar
via Landweert.nl/organisaties/

Synthese
0478-517300

Ouderenvereniging Ons Genot
piet.vogelsangs@home.nl
landweert.nl/ouderenvereniging

Is uw straatverlichting defect:
meldt dit via
073-5479351

Landweert Leeft
www.landweertleeft.nl;
info@landweertleeft.nl;

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”

Carnavalsvereniging “De
Piëlhaan”
pielhaan@hotmail.com
landweert.nl/pielhaan;
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