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Voor u ligt de zomereditie 2018 van uw Wijkinfo. 

Daarin vragen wij speciale aandacht voor het 5-jarig 

bestaan van de eetactiviteiten van Landweert Leeft: 
Samen aan Tafel en de familiebrunch. Niets bindt beter 
dan eten, dus noteer de  data van de familiebrunch op 
Vaderdag en de eerstvolgende SAT. 

Verder aandacht voor de activiteiten van de 
Wijkvereniging, “Ons Genot” en het Wijkteam. Er zijn  
“kriebelbeestjes”, maar er is ook een hond die u wat wil 
vertellen. Wijkgebouw ’t Stekske werkt stug door aan 

een beter onderkomen. 

Het Wijkplatform kijkt terug op een niet echt druk 
bezochte, maar wel goed verlopen gezamenlijke 
jaarvergadering en bewonersavond op 10 april jl. 

Er waren een aantal nieuwsgierige bewoners aanwezig, 

die wilden weten hoe het verder gaat met de 
speelveldjes in Landweert. Zij worden betrokken bij het 
vervolg door de betreffende ambtenaar van de 
Gemeente Venray. 

De volgende wijkinfo verschijnt eind augustus! 

Wij wensen iedereen een mooie zomer toe!  

Informatie voor alle bewoners  

in Landweert 
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VIJF JAAR LANDWEERT LEEFT,  SAMEN AAN TAFEL 

In maart was het 5 jaar geleden dat Samen aan Tafel voor de 
eerste keer georganiseerd werd. Sindsdien zijn door de 

vrijwilligers in 55 keer 2214 maaltijden bereid en geserveerd. 
De kookploeg heeft ongeveer 700 kilo aardappels geschild en 
de restaurantploeg  heeft ongeveer 300 tafels gedekt om maar 
niet te spreken van de vele borden en schalen en dergelijke die 

naderhand afgewassen moesten worden. De laatste 3 jaren 
werden de vrijwilligers bij gestaan door de stagiaires van het 
Raayland College. Alle keren is er gezongen voor de jarigen die 
in een bepaalde maand jarig waren en allemaal een presentje 
mochten ontvangen.  
Samen aan Tafel kenmerkt zich door een gemoedelijke , 

gezellige atmosfeer, waar samen zijn en lekker eten hand in  
hand gaan. De volgende SAT is op dinsdagmiddag 29 mei en 
dinsdagmiddag 26 juni.  
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FAMILIEBRUNCH 

Op zondag 17 juni is de volgende familiebrunch. Dit keer eens 
niet op Moederdag maar op Vaderdag. Wij kijken nog of er een 

leuk presentje voor ze aan zit, wie weet….. Als extra snack 
verzorgt een vrijwilliger loempiaatjes. Yammy… 
Geef je tijdig op, de vorige keer zaten we dicht tegen het 
maximum van 100 plaatsen. Natuurlijk is er schmink en 
waarschijnlijk ook het springkussen. Aanmelden kan tot   
1 week voorafgaand aan de datum € 7,50 per persoon, 
Brunch € 5,00 per persoon onder vermelding van naam, 

roepnaam, adres, tel.nr., geb.datum, telefonisch bij 581913 
van de fam. Hendrix of e-mail naar: Samen aan Tafel. Cor 
van Dijk. Boterbloem 34,  info@landweertleeft.nl;  of via de 

contactpagina van www.landweertleeft.nl. Meer info vindt u 

in de  wijkkalender 
 

mailto:info@landweertleeft.nl
http://www.landweertleeft.nl/
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NATUUR IN LANDWEERT 

Vliegende draken en dartele juffers 

Heb je een vijver(tje) in je tuin, dan trekt dat veel 

leven aan: badderende vogels, wespen komen drinken, 

misschien leven er wel kikkers. Ook heb je een grote 
kans op libellen en juffers. Volwassen libellen en juffers 
vliegen van begin mei tot eind oktober. Het zijn echte 
zonaanbidders die bij warm, zonnig weer actief zijn. Bij 
bewolking en regen kruipen ze weg in de vegetatie. 
De larven van libellen en juffers, ook nymfen genoemd, leven 

enkele maanden tot soms jaren in het water, waar je ze kunt 
vinden op de bodem en tussen waterplanten. Het zijn beruchte 
rovers die alle waterbeestjes eten die ze tegenkomen zoals 
wormpjes, muggenlarven, kreeftjes, (kikker)visjes en zelfs 
andere libellenlarven. Hun huid groeit niet mee met de rest van 
hun lichaam en dus barsten ze op een gegeven moment 

letterlijk uit hun vel. Dit gebeurt negen tot zestien keer en na 

elke vervelling lijkt de larve meer op een volwassen libel. Alleen 
de vleugels ontbreken.  
Als de libellenlarven volgroeid zijn, klimmen ze via een planten-
stengel het water uit. De larve klemt zich vast en begint aan 
zijn laatste vervelling. Uit het huidje sluipt de volwassen libelle, 
dit keer met vleugels. Pas na een paar uur heeft de libelle zijn 
vleugels opgepompt en uitgehard en kan hij vliegen. 

Na het uitsluipen blijft het larvenhuidje achter. Als je goed 
zoekt tussen de waterplanten of langs de oever, kun je ze 
meestal wel vinden. De meeste soorten sluipen uit binnen 
enkele decimeters boven het wateroppervlak, maar sommige 
soorten kun je op meters hoogte van het water vinden. 
Larvenhuidjes kunnen lange tijd bewaard worden. Heel leuk is 

het om ze aan een insectenspeld prikken en te bewaren als in 
een insectenverzameling. Je moet het huidje dan wel met een 
druppeltje lijm aan de speld vastplakken, anders schuift het 
naar beneden. Het is dan natuurlijk de sport om zoveel 
mogelijk verschillende soorten te verzamelen. 
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. 

http://www.ivn-geysteren-venray.nl/


 
  
 

 

5 
 
 

 

 



 
  
 

 

6 
 
 

 

 

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 

 

 

Voor vragen en het verzamelen van informatie kunt u altijd bij 

ons terecht via de mail wijkplatform@landweert.nl 

Of op de website www.landweert.nl 

mailto:Info@vievermannsverzekeringen.nl
mailto:wijkplatform@landweert.nl
http://www.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. 

 
OOK DARTEN? WIJ ZOEKEN LEDEN VOOR DARTTEAM(S) 
Sinds afgelopen jaar faciliteert 't Stekske dartteams om deel te 
nemen aan de competitie bij de Peelland Dart Bond. Het eerste 
seizoen dat er een dartteam in ’t Stekske darts speelt is bijna 
voorbij. Het lijkt erop dat deze met succes afgesloten gaat 

worden in de competitie.  
Na de zomer gaan we weer van start en hoe leuk zou het zijn 
als er team bij komt?  Een dartteam bestaat minimaal uit 5 
spelers en maximaal 11. Als beginnend team start je in de 
vierde divisie en speel je om de week een uit wedstrijd en om 
de week een thuis wedstrijd.  

De uitwedstrijden kunnen variëren van maandag tot en met 

vrijdag. De thuiswedstrijden zijn vastgesteld om de week op 
vrijdag. Op de speelavond zelf worden er 10 wedstrijden 
gespeeld verdeeld over 4 single wedstrijden 501 beste van 5, 4 
koppelwedstrijden tac-tics, 1 solo en 1 teamronde. 
Lijkt het je leuk om ook competitie te darten? Geef jouw team 
dan op voor 1 juli of neem contact op met 

wijkvereniging@landweert.nl;  of telefonisch/WhatsApp 06-
53799637 (Chris). Natuurlijk ben je ook van harte welkom om 
eens te komen kijken bij het Buurtcafé.  
NB: bestaande teams die van speelgelegenheid willen wisselen 
zijn ook van harte welkom! 
 
 

mailto:wijkvereniging@landweert.nl
http://www.landweert.nl/wijkvereniging
mailto:wijkvereniging@landweert.nl
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ORANJE FONDS COLLECTE : 22 t/m 26 mei 
Dé collecte voor een sociaal en betrokken Nederland. U steunt 

hiermee lokale sociale initiatieven. 
“Wijkvereniging Landweert”, “CV de Piëlhaan” en “Landweert 
Leeft” gaan samen collecteren namens het Oranje Fonds. De 
helft van de opbrengst gaat naar het Oranje Fonds, het andere 
deel wordt verdeeld door de genoemde verenigingen die het 
gaan gebruiken voor hun maatschappelijke doelstelling. 
 

FIETSCROSS 

De Wijkvereniging is momenteel bezig met organiseren van een 
fietscross wedstrijd voor kinderen op de crossbaan van de 
natuurspeelweide (langs de A73). 
Zaterdag 23 juni van ca. 13.00  tot 17.00 uur kunnen kinderen 
uit verschillende leeftijdscategorieën (vanaf ca. 4 jaar tot 12) 
strijden voor een podiumplek.  

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 
kan fietsen.  Aanmelden (kosten € 2,50) bij voorkeur via het 
formulier op onze website 
ww.landweert.nl/wijkvereniging/activiteiten/fietscross/ of evt. 
Wijkvereniging@landweert.nl 
 
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. 3 tafels (met elk 4 
personen), maar er is nog genoeg ruimte voor andere 
kaartliefhebbers. Kun je niet klaverjassen? We willen het je wel 

mailto:Wijkvereniging@landweert.nl
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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! 

 
ZELF EEN IDEE? 
Heeft u zelf een idee voor een activiteit en wilt u zelf ook mee 
organiseren? Laat het ons weten: 06-41318607 (Jeroen) / 
wijkvereniging@landweert.nl; 
 
 

 
INLOOPMIDDAG 
Wekelijks op dinsdagmiddag 14.00 -16.00 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 kijken en een praatje maken. 
Schroom niet en loop gewoon eens binnen! 
 

mailto:wijkvereniging@landweert.nl
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VRIJWILLIGERS VOOR ’T STEKSKE GEZOCHT 
 
Verschillende vrijwilligers hebben zich al gemeld, na onze 
oproep(en) waarin wij vragen om te helpen, om ons 
wijkcentrum draaiende te houden. Maar wij zoeken er nog 
meer… 

Zoals mensen die hand- en spandiensten willen uitvoeren 

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. 
Voor een compleet overzicht: 
https://www.landweert.nl/wijkcentrum/vrijwilligerswerk/ 

Meer informatie of een keer vrijblijvend praten over 

vrijwilligerswerk? Bel: 06-41318607 (Jeroen) 

 

Gewijzigde deadline voor de eerstvolgende 

wijkinfo:donderdag 2 augustus 2018. 
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ER WORDT NOG STEEDS HARD GEWERKT IN ’T 

STEKSKE  
 
In de vorige editie las u al dat wij bezig zijn met het opknappen 

van Wijkcentrum ´t Stekske. Momenteel (meivakantie) is de 
stukadoor bijna klaar en zal de schilder starten met de binnen 
kozijnen (buiten vooralsnog niet). Als voorbereiding op de 
werkzaamheden hebben vrijwilligers van diverse verenigingen 
geholpen om een en ander te demonteren zoals plinten, 
gordijnen, verlichting, etc. Vanaf medio mei zal er gesaust 
worden (ook door vrijwilligers) en later in juni/juli komt er een 
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nieuw plafond met nieuwe verlichting (ook daar zullen 

vrijwilligers bij helpen). Ook de gordijnen zullen in deze periode 

vervangen worden. Daarna zijn wij nog niet klaar, er staat nog 
meer op het programma, maar daarover later meer. Bezoekt u 

binnenkort ons Wijkcentrum? Het kan zijn dat wij nog bezig zijn 
met een en ander maar hopen de overlast voor u beperkt te 
houden. 
Wordt vervolgd…… 
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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: maandag 28 mei 19.00 – 19.30 
uur Kogeldistel plantsoen. 
Dinsdag 29 mei 12.30 – 16.30 uur inloopspreekuur 
wijkverpleegkundige  bij SAT, 
Maandag 25 juni 19.00 – 19.30 uur Lathyrus koffietent. 

Dinsdag 26 juni 12.30 – 16.30 uur inloopspreekuur 
wijkverpleegkundige SAT. 
 
Tip: check altijd de website voor de laatste stand van zaken.  
 

http://www.wijkteamvenray.nl/
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“Ons Genot” 
Ouderenvereniging Landweert 

 

Secretaris: Helma Steigenga 
Sleutelbloem 77 
5803 KG Venray 
Tel: 0478-585527 
Tel: 06-51647244 

        NL77RABO0153917008 
 

Een lidmaatschap van “Ons Genot” kost € 7,50 per jaar. 
Opgeven kan bij onze voorzitter Piet Vogelsangs,  

tel. 06-22995812. 
 
Elke donderdagochtend en -middag is er koersballen. 

 
Komende activiteiten 
14 juni  jaarlijks uitstapje. 
12 september midgetgolf Arcen 

 
Het hele programma voor het hele jaar is terug te 
vinden op de website van Landweert. 
 
 
 
 

 

De deadline voor de eerstvolgende wijkinfo is donderdag 

2 augustus 2018. 

Wilt u adverteren in de wijkinfo en daarmee onze 

activiteiten ondersteunen: neem dan contact met ons op: 

wijkplatform@landweert.nl 

mailto:wijkplatform@landweert.nl
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Deze wijkinfo verschijnt 6 x per 

jaar en is een uitgave door het 

Wijkplatform Landweert, te 

bereiken via het secretariaat: 

0478-586860 

E-mail: 

wijkplatform@landweert.nl; 

Informatie via de website 

www.landweert.nl; 

 
Wijkgebouw ’t Stekske 

Kruidenlaan 161 

5803 BV VENRAY 

0478-510792 

 

Wijkvereniging Landweert 

www.landweert.nl; 

e-mail: 

wijkvereniging@landweert.nl; 

 

 

Ouderenvereniging Ons Genot 
piet.vogelsangs@home.nl; 

landweert.nl/ouderenvereniging 

 

Landweert Leeft 

www.landweertleeft.nl; 

info@landweertleeft.nl; 

 

Carnavalsvereniging “De 

Piëlhaan” 

pielhaan@hotmail.com; 

landweert.nl/pielhaan; 

 

Andere telefoonnummers 

 

 

Scholen in Landweert 

De Klimboom:   
0478-516030 

De Kruudwis:   

 0478-582974 

Montessoricentrum Venray: 

 0478-515750 

Peuterspeelzaal De Blokkendoos: 

 06-47309642 

 

 

Hulpdiensten 

Politie Venray 

0900-8844, spoed: 112 

Brandweer 
077-3565656, spoed: 112 

Huisartsen buiten kantooruren:  

0900-8818 

Ziekenhuis Venray 

0478-522222 

 

Wonen Limburg 

088-3850800 

e-mail: post@wonenlimburg.nl; 

Postbus 1254 

6040 KG ROERMOND 

 
Synthese 

0478-517300 

 

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” 

 

mailto:wijkplatform@landweert.nl
http://www.landweert.nl/
http://www.landweert.nl/
mailto:wijkvereniging@landweert.nl
mailto:piet.vogelsangs@home.nl
http://www.landweertleeft.nl/
mailto:info@landweertleeft.nl
mailto:pielhaan@hotmail.com
mailto:post@wonenlimburg.nl
http://www.venray.nl/

