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Voor alle bewoners van Landweert: fijne feestdagen en
de beste wensen voor 2018!
NIEUWJAARSRECEPTIE LANDWEERT
Het bestuur van ’t Stekske, Wijkplatform, Wijkvereniging,
“Landweert Leeft” en De Pielhaan, organiseren gezamenlijk een
nieuwjaarstreffen op zondag 7 januari a.s. bij ’t Stekske
vanaf 14.00 tot ca. 17.00 uur. U bent van harte welkom!
Met muziek door REVER-B: covers van toen en nu in een eigen
jasje.
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Berichten van Carnavalsvereniging De Piëlhaan
Onthulling vlag De Piëlhaan

CV De Piëlhaan uit Landweert, die ondertussen al weer het 9e
seizoen is ingegaan, is het nieuwe carnavalsseizoen begonnen
met de onthulling van een eigen carnavalsvlag.
De sterk groeiende vereniging richt zich binnen de wijk op het
kleinschalig vieren van carnaval voor het gehele gezin. Hierbij
is een eigen identiteit gecreëerd en is er een eigen vlag
ontstaan.
Op de 11e van de 11e werd de vlag feestelijk gepresenteerd in
wijkcentrum ‘t Stekske. De oprichters van de
carnavalsvereniging onthulden de vlag onder het toeziend oog
van de verenigingsleden en nieuwsgierige wijkbewoners.
Hierna werd de geel/blauwe vlag in de mast gehesen, door de
kinderen werden ballonnen opgelaten en is het nieuwe
carnavalsseizoen officieel weer gestart.

Alle activiteiten van De Pielhaan vindt u terug via
www.landweert.nl/pielhaan; te beginnen met:
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De deadline voor de eerstvolgende wijkinfo is zaterdag
13 januari 2018. 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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Rubriek Natuur in Landweert
Vreemde vogels in de winter
Veel mensen voeren vetbollen,
vogelpindakaas of strooizaad om ’s
winters de tuinvogels te helpen.
Daarmee worden vooral mezen,
mussen, vinkachtigen en roodborstjes
bediend. Vooral mee doorgaan, zou ik
zeggen, maar door slim te voeren kun
je nog meer vogels in je tuin krijgen. Vaak worden namelijk de
lijsterachtigen vergeten. Lijsterachtigen zijn dol op bessen en
fruit.
De bekendste lijster is de merel. Deze soort heeft het op dit
moment erg moeilijk vanwege een vogelziekte (Usuruvirus) die
in ons land rondwaart, waardoor een groot aantal merels sterft.
Je kunt de merels helpen door besdragende stuiken, zoals
lijsterbes, hulst, kardinaalsmuts, mei- en sleedoorn in je tuin te
zetten. Vanaf begin herfst tot einde winter kun je ook fruit
bijvoeren. Verspreid stukjes appel of peer op rustige plekjes
over de grond. De merels zullen je dankbaar zijn!
Misschien trekken de bessen en het fruit ook andere, minder
bekende lijsterachtigen aan zoals de grote lijster en de
zanglijster. En heb je wel eens gehoord van de kramsvogel en
de koperwiek? Ook die, uit het hoge noorden afkomstige
lijsterachtigen kunnen ’s winters je tuin bezoeken.
Een prachtige, maar vreemde vogel is de Pestvogel. Deze soort
wordt soms jaren niet gezien in Nederland en verschijnt
sommige winters plotseling massaal in ons land. Het verenkleed
is lichtbruin van kleur, maar je herkent ze vooral aan de grote
kuif en hun zwarte oogmasker en keelvlek. Pestvogels worden
vaak opgemerkt in bebouwd gebied omdat ze opduiken in
groenstroken met veel bessen, zoals bij scholen en
winkelcentra. Later in de winter worden ze ook op bessen van
Gelderse roos en vuurdoorn gevonden. Pestvogels zijn niet erg
schuw en laten zich meestal prachtig bekijken. Dus wellicht
binnenkort bij uw plaatselijke supermarkt: pestvogels!
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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Landweert Leeft

Samen aan Tafel (SAT)
Voor 2017 staat nog het kerstdiner van 19 december
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. Zie ook de Wijkkalender.
De eerstvolgende data in 2018: 30 januari en 27 februari a.s.
18 Maart staat voor de eerstvolgende Brunch.
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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St. Maarten in Landweert 10 november 2017

Op vrijdagavond 10 november vond in onze wijk opnieuw de
jaarlijkse Sint-Maartenoptocht plaats. De tocht werd dit jaar
voor het eerst gezamenlijk georganiseerd door de
oudervereniging van sterrenschool De Klimboom en basisschool
De Kruudwis. Rond half 7 begon de stoet vanaf wijkcentrum ’t
Stekske te trekken. Er werd dit jaar een vernieuwde en kortere
route gelopen. Bij het speelveld op de Rozemarijn aangekomen
stonden de lieden van Rin en de Maes klaar om de kinderen en
hun ouders te trakteren op een spectaculaire show met veel
vuur, waarin het Sint-Maartenverhaal werd verteld en
opgevoerd.
Na de show werd de optocht vervolgd terug naar ’t Stekske,
waar voor de kinderen lekkere warme chocolademelk en een
speculaasje gereed stonden. Het was een zeer geslaagde avond
met een grote opkomst!
Tot slot een bijzonder woord van dank voor alle vrijwilligers die
zich hebben ingezet om dit mogelijk te maken voor de kinderen
van Landweert, peuterspeelzaal De Blokkendoos voor hun hulp
op de avond zelf en de financiële bijdrage van onze sponsoren
Wijkplatform Landweert, Plus Van Dijk en cafetaria Snackkoning.
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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 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;

Activiteitenkalender op de deurmat
In de maand december valt de nieuwe activiteiten kalender bij
u op de mat. Hierin staat een schema met de activiteiten die
wij in 2018 organiseren. Let dus goed op uw brievenbus! Wij
wensen u alvast fijne feestdagen en hopen u 7 januari te zien
op de nieuwjaarsreceptie in ’t Stekske (zie 1e pagina)
Yoga
Er is nog plaats bij onze yoga
lessen op woensdagavond 19
-20 of vrijdagochtend 9:3010:30. Voor jong en oud,
mannen en vrouwen. Ook
eens meedoen? Neem
contact via
wijkvereniging@landweert.nl.
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
4personen), maar er is nog genoeg ruimte voor andere
kaartliefhebbers. Kan je niet klaverjassen? We willen het je wel
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leren, of (als we geen 4 tal 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!

Inloopmiddag
Elke dinsdagmiddag 14 – 16 uur. Kom (gratis) een kopje koffie
of thee drinken. IEDEREEN is welkom! Neem je breiwerk of
andere hobby mee of speel gezellig samen een spelletje of kom
gewoon even!

Wijkteam Landweert
Alle informatie over het wijkteam kunt u teruglezen op de
website: www.wijkteamvenray.nl;
Maandag 22.1 Reigersbek
Maandag 26 februari Zevenblad
De wijkverpleegkundige is aanwezig bij Samen aan Tafel van
Landweert Leeft.
Tip: kijk altijd even op de website voor de laatste stand van
zaken.
Betere samenwerking wijkverpleging, huisartsen en de
sociaal wijkteams in de wijk
In 2017 zijn we gestart met verschillende activiteiten om de
samenwerking tussen huisartsen, thuiszorg en de gemeente
Venray (sociale domein) te versterken.
Zo zijn er voor professionals diverse bijeenkomsten geweest
om elkaar, elkaars aanbod én elkaars werkwijze beter te leren
kennen. Ook zijn er concrete afspraken gemaakt over hoe de
samenwerking te verbeteren. We merken dat professionals
elkaar nu beter weten te vinden en elkaar ook sneller opzoeken
voor afstemming.
Dat is natuurlijk mooi, maar wat kunt u daarvan merken?
We verwachten dat u sneller de juiste zorg en ondersteuning
krijgt. Ook verwachten we dat er minder zaken dubbel worden
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gedaan. Immers als professionals beter op de hoogte zijn van
wat de ander doet, worden deze zaken niet nogmaals opgepakt
door een andere professional.
Ook zorgen we ervoor dat de informatie die overgedragen mag
worden (privacy blijft een belangrijk punt), zo goed mogelijk
wordt overgedragen. Op deze wijze hoeft u uw verhaal niet
dubbel te doen en ontvangt u ook geen tegenstrijdige adviezen.
Zoals een cliënt laatst zei tegen de wijkverpleegkundige: “Zo
fijn dat jij afstemt met de praktijkverpleegkundige van de
huisarts. Dan hoef ik daar niet zelf achteraan en wordt het toch
goed geregeld”.
Uiteraard hopen wij dat alles in één keer goed zal gaan. We
weten daarentegen ook dat dat niet het geval zal zijn. We
zetten met elkaar stappen voorwaarts, en ook wel eens een
stapje terug. Dat kan ook niet anders. We vragen aan
professionals om anders te gaan werken en dat is leren, met
vallen en opstaan.
Gelukkig is het besef er dat dit bijdraagt aan betere zorg en
gaan we er samen voor!
Voor meer info kunt u contact opnemen met projectleider Ellen
Struijcken (ellenstruijcken@outlook.com) of met Han Verkuijlen
contactfunctionaris gebiedsgericht werken,
han.verkuijlen@venray.nl).
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Sinds 1 oktober houdt Synthese spreekuren in de wijk
voor de aanvraag van het Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds.
U kunt een aanvraag voor het Jeugdsportfonds of
Jeugdcultuurfonds doen via onderstaande spreekuren in
de wijk. (medewerkers van Synthese zijn dan aanwezig)
Dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur in het Stekske in
Landweert
Dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur bij het MFC in het
Brukske
Woensdag van 13.30 tot 14.30 uur bij ’t Schopke in
Veltum
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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 december: advent- of kerstviering
Het programma voor 2018 vindt u ook bij
www.landweert.nl/ouderenvereniging en in de Wijkkalender
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Werkgroep hondenpoepoverlast Landweert opgeheven
De werkgroepleden schreven ons het volgende:
Hiermee laten wij weten dat onze werkgroep is gestopt met
onze activiteiten.
We zijn 3 jaren bezig geweest in Landweert, om mensen aan te
spreken de hondenpoep van hun trouwe viervoeter op te
ruimen. Hiervoor hebben we zakjes uitgedeeld aan de
bewoners die we hebben gesproken.
We hebben een verzoek ingediend bij de gemeente om meer
prullenbakken te plaatsen in Landweert en de prullenbakken die
op de speelveldjes staan, te laten verplaatsen naar de randen
van die veldjes, zodat de hondenbegeleider ook gebruik kan
maken van die prullenbakken. (Honden mogen niet op de
kinderspeelveldjes komen). 2 prullenbakken zijn verplaatst, en
er zijn in totaal 2 prullenbakken bijgekomen. De gemeente wil
de 15 prullenbakken die we hebben gevraagd, niet plaatsen. Zij
vindt dit te duur. Ook controle en handhaving zit er niet in.
Er blijkt onduidelijkheid over het opruimen van de hondenpoep
door de hondenbegeleider: men denkt dat er overal
gedoogzones zijn in Landweert en daarbuiten! Ook kun je een
heel gesprek aangaan over de “bebouwde kom”. Dat is
helemaal onduidelijk.
We hebben de gemeente gevraagd om de gedoogzones i.v.m.
hondenpoep, op te heffen. Dus dat men altijd de hondenpoep
moet opruimen. Ook dat is de gemeente niet van plan.
De gemeentewet (=Algemene plaatselijke verordening, waarin
de regels van de gemeente staan, waar men zich aan moet
houden), is veelal niet bekend bij de hondenbegeleiders,
alhoewel we 3 jaren geleden de uitgeprinte versie van dit
onderdeel, huis aan huis hebben bezorgd in Landweert.
Toch hebben we wel het idee dat er nu iets minder overlast van
hondenpoep is in Landweert.
Blijf elkaar er op aanspreken als je iemand ziet die de
hondenpoep niet opruimt.
Wij hebben ons best gedaan om bewoners van Landweert
bewust te maken dat de hondenpoep opgeruimd moet worden.
En wel deponeren in de grijze bak, dus niet in de
groencontainer, want dan komt dit tòch nog terug in het milieu,
en dat is zeker niet de bedoeling. Ook geen zakje in het
rioolputje. Dat is nog erger, dan komt dit op den duur in
aanraking met ons drinkwater!
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Er zijn ook heel veel hondenbegeleiders die wel netjes de
hondenpoep opruimen. Fijn, blijf dit vooral doen, voor een
gezonde leefomgeving voor ons allemaal. Dankjewel!
We hebben uit de media vernomen, dat de gemeente deze
overlast nummer 1, hondenpoepoverlast, in 2018
gemeentebreed gaat aanpakken.
Wij kijken er naar uit, u ook?
Blijf ondertussen genieten van de wandeling met je hond. Zorg
goed voor je huisdier en zijn afval. Welzijn is niet alleen eten
geven. Maar ook kijken naar wat je hond nodig heeft!
Veel plezier samen.
Namens de opgeheven werkgroep Hondenpoepoverlast
Landweert,
Bas van den Woldenberg,
Henny van Loon.
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Aangifte inkomstenbelasting 2017
€ 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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Zoek je een zinvolle invulling als vrijwilliger dan is dit wat voor jou!
Wij zorgen voor mensen die ernstig ziek zijn en niet meer zullen herstellen. Zij
willen vaak graag thuis blijven om hier samen met hun dierbaren hun laatste
levensfase af te sluiten. Van de familie vraagt dit veel inspanning, tijd en zorg.
Op verzoek verlenen vrijwilligers van de VPTZ, en dat kunt u zijn, hierbij
ondersteuning. Ondersteuning in de vorm van een luisterend oor, gesprek,
waken of lichte zorg.
De Stichting VPTZ Noordelijk Noord-Limburg, zoekt gemotiveerde vrijwilligers
in de gemeenten Gennep, Bergen, Venray en Horst aan de Maas, die zich zowel
overdag als ’s nachts willen inzetten voor dit werk.
Scholing en training op locatie maken deel uit van de voorbereiding.
Geïnteresseerd: neem dan contact op met de coördinator van de VPTZ
Noordelijk Noord-Limburg, tel. 06-55790271 of stuur een e-mail naar
info@vptznoordlimburg.nl.
Nadere informatie kunt u vinden op onze website: www.vptznoordlimburg.nl.
In het voorjaar starten wij weer met een nieuwe basiscursus. Reageren kan
tot 1 januari a.s.

*******Nieuw in Venray********
Keizersveld 13J Venray 06-40355209
www.daya-yoga.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

Straatverlichting niet in orde:
0411 440401 of
storingen@nobralux.nl;
mastnummer noteren!

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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