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Noteer de datum: zaterdag 9 september van 11 tot 17 uur
organiseren wij “een portie voor een praatje” op de
parkeerplaats bij wijkcentrum ’t Stekske aan de Kruidenlaan.
Bewoners van alle nationaliteiten en uit alle windrichtingen,
gaan met elkaar kennismaken door lekker eten! Wij zijn op dit
moment nog op zoek naar mensen die hun kook- en/of
bakkunsten willen delen: daarom:
KOKERS UIT ALLE LANDEN EN ALLE STREKEN VERENIGT
U: VERRAS LANDWEERT MET UW CULINAIRE KUNSTEN
EN LAAT VAN U HOREN!
De eerste bijeenkomst met onze kokers is donderdag 1
juni om 19.30 uur in wijkcentrum ’t Stekske.
Wilt u wat lekkers maken op onze kosten? Of wilt u meehelpen
organiseren: neem contact op via wijkplatform@landweert.nl;
of bel met Cor van Dijk 06-2543210.
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Rubriek Natuur in Landweert
“Over de bloemetjes en de bijtjes”
Bijen staan bekend als ijverige insecten die
overvloedig honing produceren. Echter: alleen
de honingbij doet dat en honingbijen zijn in
feite landbouwhuisdieren. Naast de honingbij
komen zo’n 350 andere wilde bijensoorten voor, van kleine
maskerbijtjes, gewone slobkousbijen, tot grote behaarde
hommels (ja, dat zijn ook bijen). Weinig mensen kennen wilde
bijen omdat ze onopvallend leven en nooit overlast
veroorzaken. Toch zijn deze diertjes van groot belang voor de
bestuiving in zowel moes- als de siertuin. Elke bijensoort houdt
er eigen gewoontes op na. De ene verzamelt stuifmeel op
willekeurige bloemen, de andere op één specifieke
plantensoort. Sommige graven nesten in de grond, andere
nestelen in holle stengels of in muren. Deze diversiteit is overal
in Nederland te vinden, zelfs op balkons midden in de wijk.
Als je een nestplaats van wilde bijen hebt ontdekt, zie je ze
soms de nestgang ingaan met het kopje eerst. Ze laten dan
nectar achter of sluiten een kamertje af. Als ze er achteruit
ingaan, leggen ze een eitje of laten ze stuifmeel achter. Meestal
zitten in een nestgang meerdere cellen achter elkaar. Elk eitje
wordt eerst een larfje. Het larfje eet het voedsel en verpopt
zich. Pas een jaar later komen de jonge bijen uit. Daarbij
kennen ze, net als mensen, het principe ‘Last in, First out’. De
jongste bij in de voorste kamer ontpopt als eerste en kruipt
eruit. Vervolgens ontpoppen om de beurt alle bijtjes, de oudste
als laatste.
Het plaatsen van een bijenhotel is een leuke manier om het
leven van wilde bijen te volgen. Je hoeft niet bang te zijn, want
er zijn nauwelijks wilde bijen die steken. Een bijenhotel is
eenvoudig zelf te maken. Boor gaten (ø 2 - 8 mm) in stukken
hardhout of steen, bundel holle stengels (aan één zijde
gesloten) en hang alles op een zonnige plaats. Zorg dan nog
voor voldoende bloeiende planten en er worden zeker
verschillende wilde bijensoorten aangetrokken.
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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Ondersteuning activiteiten/voorzieningen

Bericht van het wijkplatform Landweert
Het Wijkplatform Landweert stimuleert bewoners om actief te
zijn in de wijk. Om dat mogelijk te kunnen maken is er een
beperkt budget beschikbaar voor activiteiten en/of
voorzieningen in de wijk.
Het budget mag worden besteed aan initiatieven vanuit de wijk
Landweert, die op een of andere manier een bijdrage leveren
aan leefbaarheid, spelen en groen, onderwijs en jeugd, welzijn
en veiligheid in de wijk.
Elke buurt/straat komt in aanmerking, als er maar voldoende
draagvlak bij de bewoners is.
Nu de zomer eraan komt organiseert u misschien een straat- of
buurtbarbecue of plant u een activiteit op gebied van sport
en/of ontspanning. Er zijn talloze activiteiten denkbaar, als ze
maar passen binnen het kader van de hierboven genoemde
onderwerpen.
Wilt u weten of u van deze leefbaarheidsondersteuning gebruik
kunt maken, ga dan naar
www.landweert.nl/wijkplatform/ondersteuning/ en lees hier wat de
voorwaarden zijn en hoe u moet handelen om voor de bijdrage
in aanmerking te komen.
Wij wensen alle bewoners van Landweert een hele mooie fijne
zonnige zomerperiode toe!
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Ook vrijwilligerswerk doen?
Ook vrijwilligerswerk doen in de wijk? Helpen bij activiteiten
zoals bijvoorbeeld het knutselen op woensdagmiddag, of als
gastheer/vrouw, of bestuurstaken uitvoeren of aansluiten bij
een van de vele commissies en werkgroepen? Er zijn veel
mogelijkheden, ook wat betreft tijd/inzet. Informeer
vrijblijvend: info@landweert.nl (Jeroen)
Tai Chi
Kennismaken met Tai Chi? Tai Chi is een Chinese bewegingsleer
waarbij je door ronde, vloeiende en harmonieuze bewegingen
je lichaam ontwikkelt naar een hoger niveau van gezondheid.
Door intensief en nauwkeurig de bewegingen te volgen, leer je
bewust omgaan met je lichaam en geest. Iedere maandag zijn
er Tai Chi lessen in ’t Stekske van 19:30 tot 21:30 uur. U kunt
vrijblijvend een keer meedoen. Meer informatie? Bel dan naar
0492-769032 of loop een keer op maandag binnen.

Wij ontvingen het volgende bericht van Gemeente
Venray over het melden van kapotte straatverlichting.
Dit kan op de volgende 3 manieren:
- Ga naar de website van de gemeente Venray
https://www.venray.nl/, klik op “Meldingen, klachten en
bezwaar” en vervolgens op “Melding”. Als u doorklikt kunt
u een melding doen op de website van Nobralux. Wanneer
u daar uw mailadres invult krijgt u bericht als de storing is
opgelost.
- Klik op de link:
https://www.nobra.nl/gem/storingmelden_VE
- Of bel 0411 - 440 401
Vermeldt in alle gevallen het mastnummer.
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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 meedoen 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.

UITGELICHT
Inloopmiddag, kaarten, yoga, darten
Enkele activiteiten die wij extra onder de aandacht willen
brengen:
Inloopmiddag: wekelijks op dinsdagmiddag 14 -16 uur; kom
gratis een kopje koffie thee drinken.
Kaartavond: om de week op donderdag 19:30 uur;
voornamelijk klaverjassen. 8 juni, 22 juni, 6 juli 7, september,
21 september, etc.
Yoga: iedere woensdagavond 19:00-20:00 of vrijdagochtend
09:30-10:30 uur. Proefles gratis. Lesgeld € 7,50
Darten: om de week vanaf 20:00 uur kunt u darten of gewoon
gezellig wat drinken aan de bar. 9 juni, 23 juni, 7 juli, 8
september, 22 september, etc.
Rommelmarkt 24 september
Ook dit jaar organiseren wij weer
een rommelmarkt op het plein bij
’t Stekske en wel op 24
september van 09:00 tot
12:00 uur.
Kinderen en volwassen zijn
welkom om hun spullen te
verkopen, vooraf aanmelden is
wel vereist:
lilianwijkvereniging@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.
Er is een springkussen, motorcrossdemonstratie, diverse
spellen en een drone komt alles filmen. Kortom veel spektakel!
Kom kijken en kinderen meld je aan om mee te doen!! Je mag
ook op je gewone fiets meedoen, als je maar over de crossbaan
kunt fietsen.
Aanmelden (kosten € 2,50) bij voorkeur via het formulier op
onze website.
www.landweert.nl/wijkvereniging/activiteiten/fietscross/
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Organiseert een thema-avond over financiële regelingen voor
mantelzorgers datum: 29 mei a.s. in de Kemphaan van 19 – 21 uur
Informatie opvragen: bel 077 3978500 of info@synthese.nl;
Weerbaarheidscursus voor jongeren van 13 t/m 21 jaar
Elke donderdagavond in de maand juni organiseert het jongerenwerk
Synthese een weerbaarheid/zelfverdedigingscursus voor jongens en
meiden tussen de 13 en 21 jaar.
De cursus vindt plaats in de kleine gymzaal van Vincent van Gogh aan de
Oostsingel 7 in Venray en begint om 20.00 uur. Om 22.00 uur is de les
afgelopen. Data: 01-06 08-06 15-06 22-06 29-06
Het volgen van deze cursus is kosteloos, echter bij aanvang van de cursus
wordt er € 20,- borg voor deelname aan de lessen gevraagd.
Aanmelden kan via Synthese 0478 517364, info@synthese.nl of via
jongerenwerker Patrick Kleisterlee 06 17157551,
p.kleisterlee@synthese.nl .
Ondersteuning ouders en kinderen (OOK)
Kun je net dat extraatje gebruiken om weer structuur in huis te hebben of
zoek je een voorbeeld hoe je samen met jouw kinderen iets kunt
ondernemen? Weet jij soms ook niet wat je moet doen als jouw kind niet
luistert en je geen controle hebt in huis?
Dan is het OOK project iets voor jou.
Vrijwilligers van OOK helpen gezinnen (ouders èn kinderen) die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Naast praktische zaken kunnen we ook samen met het gezin werken om
het sociaal netwerk te vergroten. Als ouder bepaal je zelf waaraan je
werkt en een vrijwilliger helpt jou hierbij.
Voor meer informatie over het project OOK of om samen met een
professional te bekijken wat OOK voor jou kan betekenen neem je contact
op met Welzijnsorganisatie Stichting Synthese, 0478-517300of stuur een
e-mail naar een van de coördinatoren van OOK.
Gemeente Venray: Songul Tasdemir, s.tasdemir@synthese.nl
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Landweert Leeft

Samen aan Tafel (SAT)
In 2017 zijn de nog openstaande data: 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
Afgelopen Moederdag wisten weer veel families de weg naar de
Familiebrunch te vinden, zodat we met ruim 90 personen een
paar uurtjes gezelligheid en lekker eten met elkaar hadden. Als
vanouds was er een speelhoek en de schmink voor de kinderen
en met het zonnige weer werd het springkussen buiten ook
druk bezocht. Alle dames boven de 20 kregen vanwege
Moederdag een roos aangeboden.
De volgende Familiebrunch is op 17 september, zie de website
en de poster bij de Plus
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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. 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 . 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. 0622995812.
Elke donderdagochtend en middag is er koersballen.
Programma 2017
4 juni: bus/boot uitstapje of feestmiddag
13 september: midgetgolf in Arcen
11 oktober: themamiddag: over gevaren in- rond het huis deel
3 met demonstraties, ook voor niet-leden.
9 november: herfstkienen
6 of 13 december: advent of kerstviering
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Wijkteam Landweert
Alle informatie over het wijkteam kunt u teruglezen op
de website: www.wijkteamvenray.nl;
De Koffietent staat op maandag 12 juni om 15.00 uur
bij basisschool De Klimboom.
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
De deadline voor de eerstvolgende wijkinfo is zaterdag 12
augustus.
Wilt u adverteren in de wijkinfo en daarmee onze activiteiten
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:
zie pagina: 4

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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