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Voor u ligt de eerste Wijkinfo in 2018.
Het Wijkplatform wenst alle bewoners in Landweert
alles toe wat wenselijk is in dit nieuwe jaar.
In onze wijk is er de komende tijd van alles te doen en
daar doen wij u weer verslag van in de hoop dat u al
die activiteiten gaat bezoeken.
Het Wijkplatform feliciteert De Piëlhaan met de
benoeming van Prins Job I en zijn adjudanten en wenst
iedereen een mooie carnavalstijd toe. Verderop meer
hierover!
Verder is ook het Wijkplatform op zoek naar uitbreiding
in het bestuur. Wilt u het Wijkplatform helpen bij onze
activiteiten, neem dan contact op met onze voorzitter
Wim, telefonisch bereikbaar: 06-10960426 of mail naar
wijkplatform@landweert.nl;
Tot gauw in Landweert.
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Ook ’t Stekske is op zoek naar vrijwilligers
In de activiteitenkalender die onlangs bij u op de mat is
gevallen stond al een oproep. Dat heeft gelukkig al
diverse vrijwilligers opgeleverd waarmee gebouwd
wordt aan een “Stekske 2.0”. Maar er zijn nog meer
mensen nodig! ’t Stekske zoekt o.a. nog gastheren/vrouwen die in een roulatiesysteem bij diverse
activiteiten willen openen/sluiten en bardiensten willen
draaien. Mensen die hand- en spandiensten willen
uitvoeren zoals bijvoorbeeld tafels/stoelen klaarzetten
voor een activiteit, mensen met technische kennis om
gezamenlijk zorg te dragen, dat het gebouw
onderhouden wordt, kleine reparaties worden gedaan
en het er van buiten en binnen toonbaar uitziet. Alle
werkzaamheden in overleg, zowel op gebied van aantal
uren als op gebied van de taken die je wil gaan doen.
Een compleet overzicht:
htps://www.landweert.nl/wijkcentrum/vrijwilligerswerk/
Meer informatie of een keer vrijblijvend praten over
vrijwilligerswerk? Bel: 06-41318607 (Jeroen)
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Carnaval in Landweert
Trio 2018 CV de Piëlhaan 2018

Foto: Fotohuis Venray.

Job Wijnen is vrijdag 5 januari in ’t Stekske uitgeroepen
tot prins Job d’n Urste en is hiermee de negende prins
van carnavalsvereniging De Piëlhaan in de Venrayse
wijk Landweert.
Prins Job I is 38 jaar, woonachtig in Venray. Samen
met zijn partner Claudia Jenneskens hebben ze één
dochter genaamd Amy. 2,5 jaar geleden is hij zijn eigen
gastouderbureau in Venray gestart met de naam
“Gastouderbureau Zorg Voor Mijn Kind”, vooral in de
regio Noord-Limburg en Brabant actief. In zijn vrije tijd
gaat hij graag een stevig stuk wandelen en zo nu en
dan een stukje “toeren” op de motor. Als hobby is hij
ook nog graag bezig met foto- en videobewerking. Als
zijn adjudanten koos prins Job I, Henk Roozeboom en
John Lenders. Beiden zijn doorgewinterde
carnavalisten.
Op zaterdag 27 januari wordt er een receptie
gehouden ter ere van prins Job I in wijkcentrum ‘t
Stekske aan de Kruidenlaan 161 in Venray. De receptie
begint om 14.11 uur tot 15.41 uur, daarna feesten we
door tot 18.11 uur.
Het motto voor 2018 is: Mit de kuukes veurop, viere
weej vastelaovend same mit Prins Job.
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Het totale programma van De Piëlhaan 2018

4

Grandioze

kinderoptocht

De
Blokkendoos

Let op: de aanvangstijd en route zijn gewijzigd. Start
vrijdag 9 februari om 9:00 uur.
Route : (Klimboom voorop)
Boterbloem-Gentiaan-Heggewikke-Kruidenlaan-Klaproos
(Kruudwis sluit aan achter Klimboom)-KoningskaarsKroonkruid-Wijnruit-Penningkruid –Sleutelbloem-Fluitekruid.
Kruudwis loopt via de Kruidenlaan-Klaproos terug.
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Rubriek Natuur in Landweert
Ondergrondse natuur
De natuur is op dit moment rustig, maar
één ding valt op: grote molshopen.
Een mol houdt geen winterslaap. Hij blijft
actief en hij moet elke paar uur eten
anders sterft hij de hongerdood. Zodra
de temperatuur buiten daalt, trekt zijn
hoofdvoedsel (wormen) dieper de grond in omdat het daar
warmer is. De mol heeft geen keuze en moet er achter aan.
Zijn gangen worden dieper en hij verplaatst meer grond dan
normaal. Het graafafval duwt hij naar buiten en zo ontstaan de
bekende winterse molshopen. Het gangenstelsel kan wel
400m2 groot zijn. Sommige gangen liggen vlak onder het
maaiveld, andere liggen een meter diep. Ook graaft hij een
extra diepe gang om regenwater af te voeren.
Met hun gegraaf zijn mensen mollen liever kwijt dan rijk, maar
ze verrichten nuttig werk. Naast regenwormen eet een mol
namelijk ook schadelijke dieren, zoals larven van insecten. En
hij eet veel! Elke dag tenminste de helft van zijn eigen gewicht.
Daarnaast doen mollen aan grondverbetering. Ze beluchten de
grond en mixen humus uit de bovenlaag met de diepere
aardlagen.
Dus zie je zo’n grote molshoop in je gazon, ga dan niet meteen
aan de slag met klemmen. Denk eens aan dat beestje dat
ondergronds aan het werk is. Als de mol eenmaal klaar is met
zijn ondergronds stelsel, is het afgelopen is met de molshopen,
hij doet dan alleen nog onderhoud aan zijn gangen. Aangezien
een mol een solitair beestje is, komen er niet meer mollen.
Zo’n molshoop is misschien niet zo fraai, maar als je het zand
voorzichtig wegschept, dus zonder de gang te beschadigen,
krijg je geen nieuwe molshoop op die plek. De kale plek die
achterblijft inzaaien met gazonzaad en na een tijdje zie je er
niets meer van. Dat is een diervriendelijke oplossing.
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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Start beginnersklas Taoïstische Tai Chi™ kunsten
in Venray
Op maandag 22 januari tussen 19:30 en 21:30 uur was
er open huis en een gratis proefles Taoïstische Tai Chi™
kunsten in Venray, Wijkcentrum 't Stekske. Aanleiding
was de nieuwe klas voor beginners die dan van start
ging. Interesse om aan te sluiten: je mag altijd binnen
lopen om kennis te maken.
Gezond door het leven
Tai chi kan het best omschreven worden als
‘bewegende meditatie’ die goed is voor de circulatie,
balans, houding, kracht en lenigheid en stressverlagend
werkt. Deze langzaam uitgevoerde zachte bewegingen
zijn voor iedereen geschikt ongeacht leeftijd of fysieke
conditie.
40.000 leden wereldwijd
De vereniging is in 1970 opgericht door de Chinese
taoïstische monnik Master Moy Lin Shin en heeft nu in
25 landen 40.000 beoefenaars. Naast het beschikbaar
maken van taoïstische kunsten is het vrijwilligersaspect
een belangrijke doelstelling van de vereniging. Alle
geaccrediteerde instructeurs geven onbetaald les als
onderdeel van hun eigen training.
Gratis proefles
Probeer een gratis proefles in Wijkcentrum 't Stekske,
Kruidenlaan 161, 5803 BV Venray. Aanmelden is niet
nodig. Meer weten? Kijk op onze website www.taoist.nl
voor de lestijden en –dagen in Venray en andere
locaties in de buurt. Of bel met ons nationale Centrum
in Helmond: 0492-769032.
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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.

YOGA
Er is nog plaats bij onze yogalessen op
woensdagavond 19-20.00 of vrijdagochtend
9:30-10:30. 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.
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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.
Koffietenten in de wijk: maandagen van 18.00 – 19.30:
22 januari Reigersbek; 26 februari Zevenblad, 26 maart
Knopkruid.
Tip: kijk altijd even op de website voor de laatste stand van zaken.
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Landweert Leeft

De tijd vliegt……
Er nu staat er al weer 2018 op de kalender en nog even dan is
het Vastelaovend.
Wij kunnen terug kijken op twee erg geslaagde activiteiten: de
Familiebrunch op 10 december, waaraan bijna 100
wijkbewoners hebben deelgenomen. Een gezellige samenzijn
waarbij o.a. heerlijke quiches maar ook warme kroketten op
het buffet stonden.
Hierna hadden we met Samen aan Tafel op 19 december; het
langzamerhand fameuze kerstdiner met wel een heel smakelijk
en uitgebreid kerstmenu. Onze vrijwilligers hadden zich
ingespannen om er iets bijzonders van te maken. Bella
Huisman had aangeboden de muzikale intermezzo’s te
verzorgen en Ahmed Uggla had zowel de amuse als het dessert
verzorgd, voor beiden kreeg hij uitgebreide complimenten. En
niet te vergeten de paddenstoelensoep van Harrie. Al met al
twee sfeervolle activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en
sociale samenhang in de wijk.
De volgende Samen aan Tafel is op 30 januari a.s. Aanmelden
€ 7,50 per persoon, onder vermelding van naam,
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roepnaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, per
telefoon naar 581913 van de fam. Hendrix of 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.
18 Maart staat voor de eerstvolgende Brunch. Zie ook de
Wijkkalender
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:
06-44763557, of 06 - 2543 2010 . Ons e-mailadres is:
burenhulp@landweertleeft.nl.

“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.
Activiteiten in de komende periode:
21 februari jaarvergadering met aansluitend kienen
14 maart paaskienen
Het programma voor het hele jaar is terug te vinden op de
website van Landweert.
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Wat is Smile Venray?
Smile Venray is een Venrays initiatief dat wijkbewoners
stimuleert om zelf de verkeersveiligheid in de wijk te
verbeteren. Dat doet Smile Venray vanuit een positieve
benadering: belonen in plaats van straffen, complimenten
maken in plaats van foeteren.
In samenwerking met de politie worden acties gehouden om
het gedrag van de weggebruikers te beïnvloeden.
Ook met de gemeente trekken we op. Zo beoordelen we
verkeerssituaties en bekijken we gezamenlijk de
(on)mogelijkheden om verkeerssituaties aan te pakken.
Samen met buurtbewoners gaan we aan de slag.
Smile Venray, in elke wijk. Doet u mee?
In de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan in de wijk
Landweert met Smile Landweert. De werkgroep Smile
Landweert merkt om zich heen dat in vrijwel elke wijk een
groep is of ontstaat die zich bezighoudt met verkeersveiligheid
en leefbaarheid. We zien dan ook kansen en mogelijkheden om
elkaar te versterken in de inzet en elkaar te helpen.
Smile Venray sluit met deze ontwikkeling aan op de wensen en
behoeften die er leven in de verschillende wijken. Bovendien
kan elke wijk haar activiteiten ontplooien met een eigen Smile.
De gedachte is dat elke wijk en dus ook elke Smile haar eigen
identiteit heeft, maar haar kracht ontleent in de samenwerking
met andere Smiles, als onderdeel van Smile Venray.
Ziet u kansen om in uw wijk de verkeersveiligheid te
verbeteren? Stuur een mail met uw idee en uw telefoonnummer
naar info@smilevenray.nl. Dan nemen we zo snel mogelijk
contact met u op.
Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor de
lancering van de nieuwe website www.smilevenray.nl. Voor de
realisatie hiervan is samenwerking gezocht met SOS SEO
(www.sosseo.nl). Het resultaat kunt u vanaf 1 januari 2018
zien.
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2008-2018
Autorijschool Ven-rij
Peter Barents

Bel en maak een afspraak voor die 1e rijles
Voor een professionele, persoonlijke aanpak en gezellig rijlessen.

Kijk op de site voor: aanbiedingen en mogelijkheden.
Ook voor automaat.
al meer dan 20 jaar ervaring in het geven van instructies

Christoffelkruid 26 Venray
0478-58 43 40
06-222 55 729
www.Ven-Rij.nl

De deadline voor de eerstvolgende wijkinfo is zaterdag 17 maart.
Wilt u adverteren in de wijkinfo en daarmee onze activiteiten
ondersteunen: neem dan contact met ons op wijkplatform@landweert.nl
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Aangifte inkomstenbelasting 2017
€ 65,00 incl. aangifte partner
Alle verzekeringen
Hypotheek aanvraag Maximaal € 900,00
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

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

Synthese
0478-517300

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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