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WELKOM!

Zaterdag 9 september organiseert het wijkplatform
Landweert “EEN PORTIE VOOR EEN PRAATJE” op de
parkeerplaats bij wijkcentrum ’t Stekske aan de Kruidenlaan
161. (Zie ook de bijgevoegde losse flyer). Bij slecht weer
verplaatsen we deze activiteit van buiten naar binnen.
Bewoners van Landweert (en enkelen van daarbuiten) van alle
nationaliteiten en uit alle windrichtingen, maken kennis met
elkaar door zelfgemaakt lekker eten! Laat u verrassen! U bent
van harte welkom om te komen proeven en praten!
We starten om 11.00 en eindigen om 17.00 uur. Er is muziek
en dans. Diverse organisaties die actief zijn in en rondom ’t
Stekske stellen zich aan u voor.
Meer weten: neem contact op via wijkplatform@landweert.nl;
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Rubriek Natuur in Landweert
Augustus oogstmaand: oogsten zonder te zaaien
Moestuiniers zullen zeggen dat je moet zaaien om te oogsten,
maar ook mensen met een siertuin kunnen in deze periode
profiteren van wat de natuur te bieden heeft. Soms groeit het
fruit in je eigen tuin, denk bijvoorbeeld aan rozenbottels
waarvan je heerlijke jam kunt maken. Aan de randen van de
wijk zijn wilde hoekjes, waar spontaan bramen opkomen (pluk
alleen bramen die boven je knieën groeien, want daar hebben
honden, katten of vossen niet tegen geplast). Vaak worden
bes-dragende struiken aangeplant in heggen of
gemeenteplantsoenen. Officieel is wildplukken verboden, maar
over een klein pluksel voor eigen gebruik wordt zeker niet
moeilijk gedaan. Pluk dus niet meteen een hele struik leeg.
Laat ook wat hangen voor de buren en natuurlijk voor onze
vliegende vrienden, de vogels.
Een heel bekende bes is de vlierbes, die in augustus/ begin
september rijp is. Je kunt ze beter niet
rauw eten vanwege hun gehalte aan
blauwzuur, maar als je uitsluitend rijpe
bessen gebruikt en ze eerst verhit, dan
zijn ze erg gezond. Vlierbessensiroop
staat in de volksgeneeskunde bekend als
goed middel tegen keelpijn, hardnekkige
verkoudheid en griep en is heel makkelijk
zelf te maken. Hoe dan? Knip ± 2 kg
vlierbestrossen en ris met een vork de bessen van de takjes.
Goed wassen en takjes en groene bessen verwijderen. Kook de
bessen circa 20-30 minuten in een bodempje water. Druk dan
de smurrie met een pollepel door een fijne zeef (de
achterblijvende drab met pitjes kun je invriezen en gebruiken
als vogelvoer in de winter). Voeg aan het sap een kaneelstokje,
citroensap en 500 gr suiker (of honing) toe en laat het nog
even sudderen. Om de siroop te bewaren voor barre tijden
waarin verkoudheden meestal toeslaan, kun je hem inwecken
in steriele, afgesloten flessen of invriezen in ijsblokkenzakjes.
Je kunt de siroop natuurlijk ook meteen gebruiken als
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smaakmaker in de yoghurt of als aanmaaklimonade. Geniet
ervan!
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.

De deadline voor de eerstvolgende wijkinfo is zaterdag 7 oktober
a.s.
Wilt u adverteren in de wijkinfo en daarmee onze activiteiten
ondersteunen: neem dan contact met ons op via
wijkplatform@landweert.nl

NAZOMEREN……..
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KLEURPLAATJE…………
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Advertentie
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ROMMELMARKT 24 september 2017
24 september van 9 tot 12 uur organiseert Wijkvereniging
Landweert een rommelmarkt op de parkeerplaats bij
wijkcentrum ’t Stekske. Verkopers kunnen alles aanbieden:
kinderspullen, prullaria, kleding, antiek, klein huishoudelijk,
hobby-artikelen, GEEN commerciele verkoop.
Er zijn activiteiten voor kinderen zoals een springkussen.
Wil je verkopen: aanmelden is vereist.
Toegang/verkopen is gratis.
Verkopers zorgen zelf voor een kleed, eventueel
tafel/kledingrek/stoel. Aanmelden via
lilianwijkvereniging@landweert.nl; of via onze website
(www.landweert.nl/wijkvereniging)
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ACTIVITEITEN VAN DE
WIJKVERENIGING
Wijkvereniging Landweert organiseert 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: wekelijks op dinsdagmiddag 14-16 uur; kom
gratis kopje koffie/thee drinken. 5 september starten we weer.
Kaartavond: om de week op donderdag 19:30 uur,
voornamelijk klaverjassen. 7 september, 21 september, 5
oktober, 19 oktober, etc.
Yoga: iedere woensdagavond 19:00-20:00 of vrijdagochtend
9:30-10:30. Proefles gratis. Lesgeld € 7,50. Per september
starten we weer.
Darten: om de week vanaf 20:00u is er darten of gewoon
gezellig wat drinken aan de bar. 8 september, 22 september, 6
oktober, 20 okt., etc.
Kinderdisco: vrijdag 15 september. Aanmelden vereist. Meer
info op de website
Hippe Bingo: donderdag 28 september 19.00 uur zaal open.
Deelname € 6,-

Kinderbingo: zaterdag 7 oktober 15:00 -16:30 uur.
Back in Time feestavond: 25 november (t.z.t. meer info op
de website)
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Wijkteam Landweert
Alle informatie over het wijkteam kunt u teruglezen op
de website: www.wijkteamvenray.nl;
De wijkverpleegkundige is aanwezig bij Samen aan
Tafel van Landweert Leeft.
Tip: kijk altijd even op de website voor de laatste stand van zaken.

Synthese, Onderneming voor Zorg en Welzijn
Leunseweg 51 / Postbus 5033
5800 GA Venray
Tel: 0478 517300
Info@synthese.nl
www.synthese.nl
U kunt bij Synthese terecht voor o.a.:
Maatschappelijk werk
Aanvraag jeugdsportfonds/jeugdcultuurfonds
Trainingen/groepswerk voor kinderen en volwassenen
Buurtbemiddeling
Jeugd- en jongerenwerk
Thuisadministratie
Opbouwwerk
Mantelzorgondersteuning
OOK (Ondersteuning Ouders en Kinderen)
Ouderenadvisering
Preventieve huisbezoeken 75+
Netwerkcoach
Gezinscoach

Landweert Leeft
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Samen aan Tafel (SAT)
In 2017 zijn de nog openstaande data: 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
De volgende Familiebrunch is op 17 september, zie de website
en de poster bij de Plus.
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 e-mailadres 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
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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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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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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