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Op het moment dat we dit schrijven is de zomervakantie nog 
volop bezig. 

Het komend weekend is het Venrayse kermis. 
Daarna nadert langzaam maar zeker het einde van die 
vakantieperiode. 

En wat hebben we een geweldig zomerse zonnige zomer! Je 
zou bijna gaan verlangen naar een herfstige regenachtige  
herfst…. 
Een van de favoriete bezigheden in onze wijk was barbecueën. 

Het wijkplatform heeft dit gemerkt: diverse financiële 
ondersteuningsaanvragen voor buurtbarbecues zijn ontvangen 
en gehonoreerd. Hopelijk heeft iedereen ervan genoten! 
In Wijkcentrum ’t Stekske starten vanaf 20 augustus weer de 

eerste activiteiten. 
In deze uitgave van de wijkinfo weer een overzicht van al die 

bedrijvigheid. 
 

Wij wensen u veel leesplezier en graag tot ziens in ’t Stekske of 
elders in Landweert.  

 

 

Informatie voor alle bewoners  

in Landweert 

 
Wijkinfo nr. 49 

September 2018 



 
  
 

 

2 
 
 

 

  

 

“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. 

Komende activiteiten 
Elke donderdagochtend en -middag is er koersballen. 
12 september Midgetgolf Arcen 
10 oktober Themamiddag: lezing/presentatie over Oekraïne 

door Cor van Dijk. 
14 november Herfstkienen11 december Advent- of kerstviering.  
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Tuinen zijn oases 

 
Terwijl ik dit stukje schrijf is het tropisch warm. De 

herfst lijkt dit jaar vroeg te vallen: bermen zijn dor 

en geel, veel bomen en struiken laten hun blad al 

vallen. Dieren hebben het erg moeilijk. Onze groene 

tuinen, liefst met een waterpartijtje, zijn op dit 

moment oases voor ons zelf en voor veel dieren: 

insecten, vogels, kleine zoogdieren. Dieren uit de nabije natuur, 

zoals konijnen, reeën en vossen, zijn steeds minder schuw. Ze 

hebben water en voedsel nodig en nu dat in de natuur steeds minder 

te vinden is, komen ze richting de bewoonde wereld.  

Hopelijk is bij het verschijnen van dit blad de droogte en hitte 

voorbij, maar is dat niet het geval dan kun je het volgende doen: 

• Schoteltje water voor kleinere dieren (egels, muizen) in de tuin; 

• Wat hoger geplaatste waterbakjes voor de vogels, waarin ze ook kunnen  
badderen. Leg stokjes in het water zodat hommels, bijen en 

vlinders die komen drinken niet verdrinken; 

• kattenbrokjes voor egeltjes op de grond zetten, meelwormen en zaad 
voor vogels 

 

De afgelopen maanden was het heet, heter heetst. In onze regio 

heerste de langste hittegolf sinds het begin van de metingen. 

Volgens klimaatdeskundigen gaat dit– naast extreme regenbuien – 

steeds vaker voorkomen.  
In zo’n warme tijden wordt duidelijk wat beplanting doet voor mens 

en dier. Tuinen met veel groen en volwassen bomen zijn duidelijk 

koeler dan tuinen waar veel betegeld is. Dat komt omdat 

verhardingen en muren de warmte langer vasthouden. Dus wil je 

volgend jaar voorbereid zijn op weer een warme zomer: haal in de 

herfst die tegels eruit en zet er groen voor in de plaats. Laat je 

muren begroeien met klimop en het is binnen nog aangenamer. Een 

flinke boom koelt net zo hard als 10 airco’s, en dat gratis en voor 

niets. Groen is koel, mooi en gezond! 

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/
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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. 

 

Darten 

Ook darten? Wij zoeken leden voor een dartteam. 

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 uitwedstrijd en om 
de week een thuiswedstrijd.  
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  
06-39263758 (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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DE DEADLINE VOOR DE VOLGENDE WIJKINFO IS 

ZATERDAG 6 OKTOBER 2018 
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NIEUW: Gardedans & Showdans 
Voor kinderen uit Venray die willen dansen in een team, willen 
werken aan hun conditie, lenigheid, acrobatiek starten er op 
4+11 september proeflessen Gardedans & Showdans. 6 t/m 9 
jaar van 18u-19u en 10+ van 19u-20u. Interesse om mee te 

doen? Mail: gardedans@landweert.nl;  Meer info op 
https://www.landweert.nl/wijkvereniging/activiteiten/gardedans-

showdans/ 

 
Rommelmarkt 23 september 
Zondag 23 september is er weer de jaarlijkse rommelmarkt van 
Wijkvereniging Landweert van 9:00u tot 12:00u. Ook voor 
kinderen is er weer vertier met o.a. een springkussen. Wilt u 
verkopen? Nagenoeg alles is toegestaan (geen commerciële 

verkoop). Reserveer een plaats via 

lilianwijkvereniging@landweert.nl;  of kijk voor meer info  
https://www.landweert.nl/wijkvereniging/activiteiten/rommelmarkt-

kledingbeurs 

 
 

2008-2018

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

Autorijschool Ven-rij
Peter Barents

al meer dan 20 jaar ervaring in het geven van instructies

Voor een professionele, persoonlijke aanpak en gezellig rijlessen.

Kijk op de site voor: aanbiedingen en mogelijkheden.

Ook voor automaat.

Bel en maak een afspraak voor die 1e rijles

mailto:gardedans@landweert.nl
https://www.landweert.nl/wijkvereniging/activiteiten/gardedans-showdans/
https://www.landweert.nl/wijkvereniging/activiteiten/gardedans-showdans/
mailto:lilianwijkvereniging@landweert.nl
https://www.landweert.nl/wijkvereniging/activiteiten/rommelmarkt-kledingbeurs
https://www.landweert.nl/wijkvereniging/activiteiten/rommelmarkt-kledingbeurs
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YOGA Laatste kans… 
Net na uitkomen van deze wijkinfo wordt bekeken of wij nog 

doorgaan met de Yogalessen in Wijkcentrum ’t Stekske op 

woensdagavond (19u-20u). Helaas is de instructrice gestopt 
met lesgeven en zijn er enkele leden gestopt. Inmiddels zijn er 
wel wat nieuwe aanmeldingen en ook een instructrice is 
gevonden, maar wij hebben niet genoeg leden om de kosten te 
dekken. Wilt u nog Yogales volgen? Maak het dan gauw 
kenbaar via wijkvereniging@landweert.nl;  of 06-41318607 
meer informatie 
https://www.landweert.nl/wijkvereniging/activiteiten/yoga 

 
Interesse-peiling: 50+ GYM 
Al jaren is op maandag in Wijkcentrum ’t Stekske een groepje 

50+ers actief met gym. Ook als u minder goed ter been bent 
kunt u (op een stoel) meedoen. Helaas trekt de organisatie de 

stekker uit deze activiteit. Vanuit Landweert/’t Stekske wordt 
nu bekeken of er zelf een doorstart gegeven kan worden aan 
deze activiteit, een ervaren instructrice is al gevonden. Wilt u 
mee doen? Iedere maandag (excl. vakanties) van 10:30-11:15 
(40x per jaar). Kosten ca. € 4 per les (zal afhangen van aantal 
deelnemers). Meld u aan bij interesse voor een proefles: 06-
41318607 (Jeroen) of wijkvereniging@landweert.nl; 

 
Klaverjassen 
Om de week, op donderdagavond, wordt er geklaverjast in ‘t 
Stekske. Schuif gerust een keer aan. De zaal gaat 19:15u 

open. De volgende kaartavonden zijn op 7 en 21 september, 4 
en 18 oktober, 1 en 15 en 29 november, 13 december. 

mailto:wijkvereniging@landweert.nl
mailto:wijkvereniging@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 

mailto:Info@vievermannsverzekeringen.nl
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LANDWEERT LEEFT  

De volgende SAT’s zijn op dinsdagmiddag 28 augustus en 

dinsdagmiddag 25 september.  
Op zondag 16 september is de volgende familiebrunch.  
Kosten SAT: € 7,50 per persoon, Brunch € 5,00 per persoon 
Aanmelden: 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. 
 

Een groter Nest in 
Landweert!    
Kinderopvang ’t Nest is nu ruim een half jaar actief in Venray. In Landweert 
wordt er hard aan de weg getimmerd om de capaciteit van ‘t Nest uit te 
breiden.  

Bij Kindcentrum Landweert wordt na de 
zomervakantie de nieuwbouw in 
gebruik genomen. ’t Nest gaat gebruik 
maken van 3 prachtige ruimtes. Twee 
daarvan worden de vaste stek voor de 
peuters en de jongste BSO-kinderen. In 
de andere ruimte gaat per 1 september 
een verticale groep van start. Dus ook 
voor dagopvang voor kinderen van 0-4 

jaar, kunt u dan terecht bij ’t Nest in uw eigen wijk! 

Voor de wat oudere BSO-kinderen wordt een prachtige eigen plek gecreëerd in 
WOC ’t Stekske. De behoefte aan uitdaging en een eigen plek voor deze 
leeftijdscategorie komt hier volledig tot zijn recht.  

Benieuwd naar alle mogelijkheden die `t Nest in Venray voor jou te bieden 
heeft? Neem dan gerust een kijkje op de site: www.kinderopvanghetnest.nl of 
bel met ons servicebureau voor meer informatie via 077-3661955

mailto:info@landweertleeft.nl
http://www.landweertleeft.nl/
http://www.kinderopvanghetnest.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. Nieuwe vrijwilligers blijven 
welkom!! 

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) 
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WIJKTEAM LANDWEERT 
Alle informatie over het wijkteam kunt u teruglezen op 
de website: www.wijkteamvenray.nl; 

De wijkverpleegkundige is steeds aanwezig bij Samen 
aan Tafel van Landweert Leeft. Dat is op dinsdag 28 
augustus en dinsdag 25 september 12.30 – 16.00 uur. 
De Koffietent staat maandag 24 september bij 

Basisschool De Klimboom van 14.30 – 16.00 uur.  
 
Tip: check altijd de website voor de laatste stand van zaken.  
 
 

http://www.wijkteamvenray.nl/


 
  
 

 

12 
 
 

 

 

 

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/

