Informatie voor alle bewoners
in Landweert

Wijkinfo nr. 44
Oktober/november
2017
Zaterdag 9 september organiseerden wij “EEN PORTIE
VOOR EEN PRAATJE”

Bewoners van Landweert van alle nationaliteiten en uit alle
windrichtingen, maakten kennis met elkaar door zelfgemaakt
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lekker eten! Er was muziek en dans. Het was, ondanks een
fikse regenbui, gezellig, geslaagd en vooral LEKKER!
Wij danken onze sponsoren: Gemeente Venray, Plus Van Dijk,
Jan Linders Venray, Welbers, Wonen Limburg. En natuurlijk alle
deelnemers! Volgend jaar weer? Wij laten u het weten.
Graag uw aandacht voor onderstaande activiteit die wij van
harte aanbevelen:
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Rubriek Natuur in Landweert
Wat is een typisch herfstfenomeen?
Een meerderheid van mensen zal bij die vraag
roepen: paddenstoelen! Het is echter zo dat je
paddenstoelen het hele jaar tegen kunt
komen, in alle vormen en maten. Nee, echt
typisch voor de herfst is de verkleuring van
bladeren. De loofbomen en -struiken laten een
mooi palet van kleuren zien: wilg, es, berk, inlandse eik, els,
abeel, hazelaar, elk met zijn eigen specifieke kleurenpracht.
Loofbomen beschermen zich tegen de koude periode door hun
bladeren te laten vallen. Dat doen ze door de vorming van een
kurklaagje aan de basis van de bladsteel, waardoor bij het
minste zuchtje wind de bladeren kunnen vallen. Maar voor ze
dat doen laten de bomen via hun sapstroom alle herbruikbare
voedingsstoffen uit de bladeren terugstromen naar de stam en
wortels, waar ze worden opgeslagen. Vooral chlorofyl, de
groene kleurstof wordt opgenomen en verdwijnt gaandeweg uit
de bladeren. De andere gele, oranje of rode kleurstoffen
worden zichtbaar en bepalen samen de kleur van de
herfstbladeren.
Als die bladeren uiteindelijk op je stoepje liggen, kun je een
onopvallend maar heel bijzonder fenomeen tegenkomen.
Sommige bladeren staan stevig opgerold rechtop tussen de
voegen, alsof iemand of iets onder de grond aan de blaadjes
trekt. En dat klopt: er is een regenworm aan het werk. Die
zuigt zich vast aan een blaadje en trekt dat in zijn gang. Hij kan
het blaadje zelf niet eten, want hij heeft geen tanden. Eerst laat
hij micro-organismen zoals bacteriën aan het werk, daarna kan
de worm de sappen opzuigen. In zijn darmen zet de regenworm
dat materiaal om in humus. De uitwerpselen – dat zijn de
welbekende wormenhoopjes - zijn op hun buurt weer
voedingsstoffen voor de planten. Zonder regenwormen hadden
planten heel wat minder voedsel ter beschikking.
Wat is de natuur toch wonderbaarlijk!
Esther Swinkels (IVN natuur- en landschapsgids)
IVN Geysteren-Venray organiseert excursies, wandelingen, jeugd- en
jongerenactiviteiten, etc. Kijk op www.IVN-Geysteren-Venray.nl of volg ons op facebook.
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*******Nieuw in Venray********
Keizersveld 13J Venray 06-40355209
www.daya-yoga.nl

De deadline voor de eerstvolgende wijkinfo is zaterdag 2
december a.s.
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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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 14.00 -16.00 uur,
kom gratis ‘n kopje koffie thee drinken. IEDEREEN welkom!
Neem je breiwerk of andere hobby mee of speel gezellig samen
een spelletje.
Kaartavond: om de week op donderdag 19:30 uur,
voornamelijk klaverjassen. 19 oktober, 3+17 november, 1+15
december
Yoga: iedere woensdagavond 19 -20 uur of vrijdagochtend
9:30-10:30 uur.
Darten: om de week vanaf 20:00u kan u darten of gewoon
gezellig wat drinken aan de bar. 20+27 oktober, 3+10+17
november, 1 +15 december
Kinderdisco: vr. 17 november en 22 december (kerstgala).
Aanmelden vereist. Meer info op website
Filmmiddag: 18 november (Sinterklaas komt), 16 december
(kerstfilm)
Hippe Bingo: don. 23 november 19.00 zaal open. € 6,Kinderbingo: zat. 9 december 15:00 -16:30uur
VRIJWILLIGERSWERK? WIJKVERENIGING LANDWEERT
De Wijkvereniging van Landweert telt inmiddels meer dan 30
vrijwilligers, geweldig! Maar wij zijn nog steeds op zoek naar
meer vrijwilligers om ons te helpen. Heel vrijblijvend en doen
wat je leuk lijkt en wanneer het je uit komt. Bijvoorbeeld op
woensdagmiddag keer helpen met knutselen, of als leidster bij
de meidengroep, er zijn veel mogelijkheden. Ook helpen? Laat
het ons weten via de website.
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YOGA
Er is nog plaats bij onze
yogalessen op
woensdagavond 19-20.00
of vrijdagochtend 9:3010:30. Voor jong en oud,
mannen en vrouwen.
Ook eens meedoen? Neem
contact met ons op via de
website Een proefles is gratis.
Les € 7,50

KAARTAVOND
Om de week is er een kaartavond in ’t Stekske. We spelen
voornamelijk klaverjassen omdat wij dat allemaal kunnen en
leuk vinden. Iedere keer hebben we ca. 2 a 3 tafels (met elk 4
personen) waar we spelen, maar er is nog genoeg ruimte voor
andere kaartliefhebbers. Kun je niet klaverjassen? We willen
het je wel leren, of (als we geen viertal hebben) kunnen we ook
een ander spel spelen, of kom met je vrienden/kennissen
gewoon gezellig erbij zitten om een ander (kaart)spel te spelen.
Loop gewoon eens binnen, data staan in deze wijkinfo.
FEESTAVOND

Voor de 6e keer organiseren wij een feestavond in ’t Stekske.
Net als vorig jaar (toen nog genaamd “Back in Time”) is ook nu
de entree gratis, met dank aan onze sponsoren!
De DJ draait deze avond de gezelligste “foute” hits van de
afgelopen decennia (bekend van radio programma “het foute
uur”).
Dresscode: “fout” (niet verplicht). Het belooft weer een super
gezellige avond te worden! Meer info op de website.
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Kennismaken met Tai Chi?
In september is er een beginnerscursus Taoïstische Tai Chi
gestart in ’t Stekske. Wilt u een keer kennismaken met Tai Chi?
U bent elke maandagavond van 19.30 uur – 21.30 uur van
harte welkom, loop gewoon eens binnen.

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.
De data van de koffietent voor de komende periode:
Maandag 20.11 14.30 – 16.00 uur bij de Kruudwis.
Tip: kijk altijd even op de website voor de laatste stand van zaken.
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Landweert Leeft

Samen aan Tafel (SAT)
In 2017 zijn de nog openstaande data: 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
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
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
10

Heb jij een idee voor je buurt?
Schrijf je in voor Kern met Pit!

Het aanleggen van een speeltuin, het restaureren van een
molen, een museum opzetten over de plaatselijke historie, een
educatieve route in een natuurgebied of het organiseren van
een groot theater waar de hele buurt aan mee doet. Zo maar
wat voorbeelden waar je als Kern met Pit mee aan de slag kunt
gaan.
Veel initiatiefnemers gingen je al voor, is jouw dorp, wijk of
buurt de volgende Kern met Pit?
Tot en met 31 oktober kun je je inschrijven. Maak van
jouw idee of droom werkelijkheid!
Wil je meer weten ga dan naar www.kernmetpit.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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