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Vrijwilligers van Landweert verwend 
 

Zondag 23 september jl. zijn vrijwilligers die actief zijn in onze 
wijk, als dank voor hun inzet in het afgelopen jaar, verwend 

met een gezellig treffen in ’t Stekske. De opkomst was goed: er 
waren ca. 60 vrijwilligers. Er was livemuziek en een heerlijke 
catering. Er is van genoten! Het was keigezellig!  
Afgesproken is dat we dit elk jaar gaan doen om op deze 
manier vrijwilligers duidelijk te maken hoe belangrijk zij zijn 

voor Landweert, en hoe groot de waardering voor hun inzet is.  
 

Tijdens de bijeenkomst is er tevens afscheid genomen van het 
beheerdersechtpaar van wijkcentrum ’t Stekske Jan en Wilma 
Schuurs. Zij werden in het zonnetje gezet met bloemen, 
geschenken en een welgemeend dank je wel van alle 
aanwezigen en organisaties in Landweert. 
 

Daarom: wil je ook verwend worden: meld je als vrijwilliger bij 
een van de organisaties van onze wijk.  
 
 

 

Informatie voor alle bewoners  

in Landweert 

Wijkinfo nr. 50 
oktober/november 
2018 
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LANDWEERT LEEFT  

 

De volgende SAT’s zijn op dinsdag 30 oktober, 27 november, 
en 18 december. 
De familiebrunch is op zondag 9 december. 
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. 
 

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

 

De eekhoorn met zijn pluimstaart en 

gepluimde oren is een echte boombewoner 

die als een acrobaat tussen de takken rent en 
springt. Wist je dat een eekhoorn altijd met 
de kop naar beneden afdaalt van een 
boomstam? Dit kunnen ze door hun geringe 
gewicht (250-350 gr) en hun scherpe nagels. 
De grote pluimstaart is daarbij van 

levensbelang. Met de staart houdt de 
eekhoorn zich in evenwicht bij het klimmen en springen. Ook 

dient de staart als paraplu bij regen en als deken tijdens koude 
nachten.  
Eekhoorns zijn niet erg sociaal en leven vooral solitair, waarbij 
ze een eigen leefgebied hebben. Maar die leefgebieden kunnen 

elkaar wel overlappen.  
In de herfst is er een goede kans om eekhoorns in de buurt te 

zien, vooral ‘s ochtends vroeg. Ze zijn dan bezig zich voor te 
bereiden op de winter, o.a. door te zorgen dat er genoeg 
voedsel is. Wist je dat een eekhoorn wel 100 dennenappels per 
dag kan verorberen? Het gaat uiteraard alleen om de zaadjes. 
Eekhoorns eten ook graag beukennootjes, kastanjes, 

hazelnoten en eikels. Ze verstoppen grote aantallen zaden en 
noten op verschillende plaatsen. Gek genoeg onthouden 
eekhoorns niet waar ze hun voorraad verstopt hebben, ze 
moeten deze op de geur terugvinden. Soms vinden ze het 
voedsel terug, soms niet. En zo planten ze dan weer nieuwe 
bomen en struiken voor de toekomstige generaties eekhoorns. 
In tuinen waar vogelvoer wordt aangeboden, weten eekhoorns 

dit vaak snel te vinden en ze eten daar graag van. Je ziet ze de 

vreemdste capriolen uithalen om bij een netje pinda’s te 
komen. Er zijn in de handel ook speciaal voor eekhoorn 
gemaakte voerhuisjes en voedermengsels te koop, maar als je 
een interessante tuin hebt met (oude) bomen en genoeg te 
eten, komen ze ook wel zonder die speciale voorzieningen. 

Eekhoorns beschermen zich tegen de koude omstandigheden 
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door een stevig winternest te maken hoog in een boom. Ze 
houden daar geen winterslaap, zoals veel mensen denken, 

maar ze houden zich ‘s winters erg rustig en blijven soms 
dagenlang in hun nest.  
 

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. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 
 
 

 

“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. 
14 november Herfstkienen 

11 december Advent- of kerstviering.  
 

http://www.ivn-geysteren-venray.nl/
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Venray in Dialoog organiseert buurtdialogen ‘omzien 
naar elkaar’  

 
De jaarlijkse, landelijke Week van de Dialoog staat van 2 tot en 
met 9 november in het teken van OMZIEN. Ook de vrijwilligers 

van Venray in Dialoog doen dit jaar weer mee. Met het thema 
‘Omzien naar elkaar, hoe doe je dat in Venray?’ wil de 
werkgroep bijdragen aan een gemeente met buurten waarin 
het goed samenleven is.  Wil jij over dit thema een dialoog in 
jouw buurt of dorp organiseren? Dat kan. De werkgroep Venray 
in Dialoog zorgt dan voor een gespreksleider. Het levert je in 

elk geval een goed gesprek met buurtgenoten op en er 
ontstaan misschien zelfs nieuwe initiatieven aan tafel! 
Een dialoog is een open gesprek over ervaringen, dromen en 
mogelijkheden dat bijdraagt aan onderling begrip, 

verbondenheid en inzicht. Aan één dialoogtafel kunnen 
minimaal vier en maximaal acht personen deelnemen. Een 
getrainde dialoogbegeleider begeleidt het gesprek en zorgt 

ervoor dat iedereen naar elkaar luistert en aan bod komt. Een 
dialoog duurt 2,5 uur. 
De werkgroep Venray in Dialoog heeft als droom om tijdens de 
Week van de Dialoog in vele dorpen, wijken en buurten in de 
gemeente Venray buurtdialogen te organiseren waar wordt 
gesproken over het thema ‘Omzien naar elkaar, hoe doe je dat 

in Venray? Het zou mooi zijn als mensen hun  woonkamer, 
eettafel of andere ruimte in de wijk beschikbaar willen stellen 
voor een verbindend straat- of buurtgesprek! Als ons dat lukt, 
zijn we ervan overtuigd dat we met elkaar Venray een stukje 
socialer en prettiger maken! 

Wil je een dialoog in jouw buurt organiseren of je wilt 
deelnemen aan een buurtdialoog, mail dan naar 

info@venrayindialoog.nl. 
 
 
 
 

mailto:info@venrayindialoog.nl
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DE DEADLINE VOOR DE VOLGENDE WIJKINFO IS 

ZATERDAG 1 december 2018 
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Start introductiecursus Taoïstische Tai Chi™ 

kunsten  
 
Benieuwd wat Tai Chi is en hoe het kan helpen? De Taoïstische 
Tai Chi Vereniging Nederland is   op maandag 17 september 

weer gestart met het geven van wekelijkse  tai chi lessen in 
wijkcentrum ‘t Stekske, Kruidenlaan 161 van 19:30 uur tot 
21:30 uur. Tijdens de lessen wordt kennisgemaakt met de 

choreografie van de vorm en wordt de basis gelegd voor de 
verdere ontwikkeling van de tai chi. U bent  van harte welkom 
om eens te komen kennismaken. De eerste les is altijd een 

gratis proefles. U kunt dan beslissen of u wilt instromen. 

 
Gezonder door het leven 
Tai Chi werkt stressverlagend en is goed voor circulatie, balans, 
houding, kracht en flexibiliteit. De bewegingen zijn voor 
iedereen geschikt ongeacht leeftijd of fysieke conditie. 
Wereldwijd 
Leden zijn welkom in alle klassen van de vereniging zowel in 

Nederland als in 25 andere landen, zonder bijkomende kosten. 
Taoïstische tradities 
Het taoïsme benadrukt spirituele ontwikkeling door het 
cultiveren van lichaam en geest, met als uiteindelijk doel in 
harmonie te komen met jezelf en met de wereld.  De 
grondbeginselen van de Taoïstische Tai Chi Vereniging 

Nederland zijn een afspiegeling van de taoïstische tradities 
waarin vrijwilligerswerk en anderen helpen belangrijk zijn. 
 
Aanmelden en info: 
website  www.taoist.nl email info.oost@taoist.nl telefoon 0492-
769032    

http://www.taoist.nl/
mailto:info.west@taoist.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. 

 

 
 
50+ GYM / Ouderengym 
Iedere maandag van 10:45 tot 11:30 is er gym voor ouderen: 

50+-ers. Aansluitend wordt er gezamenlijk nog een koffie/thee 
gedronken. Lesprijs € 3,75 ; geen inschrijfkosten. Wilt u ook 
meedoen? Aanmelden voor een gratis proefles: 06-41318607 
(Jeroen) of wijkvereniging@landweert.nl; 

 
 

 
Wijkfeest “het Foute Feest” zaterdag 24 november 2018 
 
Ook dit jaar is er weer een feestavond in ’t Stekske. Al voor de 
7e keer op rij! Het belooft - net als vorig jaar - weer een 
geweldig gezellige avond te worden! De entree is gratis en de 
muntprijs € 1,80. Kom ook met je buren, vrienden of familie. 

DJ Frank draait alle “foute” nummers waar je wel op moet gaan 
dansen! Je mag in je “foute” kledij komen, maar het is niet 
verplicht. 

mailto:wijkvereniging@landweert.nl
http://www.landweert.nl/wijkvereniging
mailto:wijkvereniging@landweert.nl
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Gardedans & Showdans 
Voor kinderen uit Venray die willen dansen in een team, willen 

werken aan hun conditie, lenigheid, acrobatiek is er Gardedans 
& Showdans in ‘t Stekske. Vanaf 6 jaar. Elke dinsdag is er les 
van 18:15u-19:15u. Interesse om mee te doen? Mail: 
gardedans@landweert.nl of kijk voor meer info op 

https://www.landweert.nl/wijkvereniging/activiteiten/  
 
 
Inloopmiddag; komt u gerust eens langs… 
Toe aan een gesprek, wat gezelligheid of misschien leuk om 
een spelletje te doen? Kom dan een kijken bij de inloopmiddag 
in ’t Stekske. Iedere maandag van 13:00u tot 15:00u bent u 

van harte welkom, u krijgt van ons een gratis kopje koffie/thee. 
 

 
Klaverjassen (of liever Bridge of wat anders?) 
Om de week, op donderdagavond, wordt er geklaverjast in ‘t 
Stekske. Maar de zaal is ook (gratis) beschikbaar voor kaarters 
die een ander spel willen spelen. Schuif gerust een keer aan! 

Zaal 19:15u open. Volgende kaartavonden is op 18 oktober, 1 
en 15 en 29 november, 13 december 
 
 
Ook darten? Wij zoeken leden voor een dartteam! 
Lijkt het je leuk om ook competitie te darten? Geef jezelf dan 

op: wijkvereniging@landweert.nl of telefonisch/WhatsApp 06-
39263758 (Chris). Natuurlijk ben je ook van harte welkom om 
eens te komen kijken bij het Buurtcafé (’t Stekske) waar wij 

darten, zie landweert.nl/agenda voor de datums van het 

Buurtcafé. 
NB: bestaande teams die van speelgelegenheid willen wisselen 
zijn ook van harte welkom! 
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Wij ontvingen het volgende bericht van gemeente Venray 
 

De gemeente Venray vervangt elk jaar een deel van de 
openbare verlichting. Dit doen we omdat verlichting verouderd 
is, te veel energie verbruikt en om te bekijken of de huidige 

verlichting nog voldoet aan de normen en het beleid wat we 
bepaald hebben. We doen dit ook om de sociale en 
verkeersveiligheid te verbeteren en energie te besparen. Alle 
nieuwe verlichting is voorzien van een dimmer, zodat 
bijvoorbeeld ’s nachts als er weinig verkeer is het licht niet 
onnodig fel brandt. 

Alle verlichting die wij vervangen, zal vervangen worden door 
LED verlichting. Op sommige plaatsen zullen lichtmasten 
verdwijnen, maar daar komen dan op andere plaatsen weer 
lichtmasten voor terug om een betere verdeling te krijgen. 

 
Dit jaar zal tussen oktober en december de verlichting op de 
Kroonkruid, de Kaardebol en de Smakterveldweg aangepakt 

worden. 
Wij zullen de overlast zoveel mogelijk proberen te voorkomen, 
maar helaas is dat niet altijd mogelijk. 
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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 

 

  

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 12.30 
– 16.00 uur. 
De Koffietent staat maandag 29.10 14.30 – 16.00 uur 

bij de Kruudwis. Dinsdag 30.10 12.30 – 16.30 uur bij 
SAT Stekske. Maandag 26.11 van 14.30 – 16.00 uur bij 
de Montessorischool.  
Tip: check altijd de website voor de laatste stand van zaken.  

mailto:Info@vievermannsverzekeringen.nl
http://www.wijkteamvenray.nl/
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 Inluiden carnavalsseizoen C.V. de Piëlhaan 

 

 
 

Op zondag 11 november a.s. om 11.11 uur opent 

carnavalsvereniging de Piëlhaan het nieuwe 

carnavalsseizoen. Dit wordt gedaan tijdens een 

gezellige bijeenkomst in wijkgebouw ’t Stekske.  

Tijdens deze bijeenkomst zal vorst Herbert, na 4 jaar 

vorst te zijn geweest, zijn functie overdragen aan de 

nieuwe vorst. Tevens zullen enkele raadsleden aftreden 

en nieuwe raadsleden worden geïnstalleerd. 

Wilt u vorst Herbert bedanken en de nieuwe vorst 

feliciteren dan bent u van harte welkom om hier bij 

aanwezig te zijn. ’t Stekske is open vanaf 10.30 uur. De 

entree is gratis. 
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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 
www.politie.nl 

Wijkagent Venray Oost 

Harry van de Kruijs 

harry.van.de.kruijs@politie.nl; 

 

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
http://www.politie.nl/
mailto:harry.van.de.kruijs@politie.nl
mailto:post@wonenlimburg.nl
http://www.venray.nl/

