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Aangifte inkomstenbelasting
€ 65,00 INCL. AANGIFTE PARTNER

Alle verzekeringen
info@vievermannsverzekeringen.nl | www.vievermannsverzekeringen.nl
06 10960426 | Zevenblad 28 5803 LZ Venray

ACTIVITEITEN
‘T STEKSKE
31 MAART BANDS OP
ZONDAGMIDDAG

LENTE
Helaas voor alle carnavalsvierders was het eerste mooie
weer dit jaar een weekje te vroeg! Maar van de andere
kant: wat was het heerlijk om alvast wat te mogen
genieten van die vroege voorjaarswarmte. Dat smaakt
naar meer!
In deze wijkinfo weer een overzicht van alle activiteiten
de komende periode in ’t Stekske. Speciaal aandacht
gevraagd voor een nieuwe- gratis - activiteit in ’t Stekske:
Bands op Zondag Middag. De eerste keer op 31 maart en
vervolgens 28 april.
Door de verbouwing bij de Plus is ’t Stekske de
komende tijd enigszins afgeschermd door hekken en
bouwmaterialen. Maar verder zijn we gewoon geopend!
Alle activiteiten gaan door.
Ook aandacht deze keer voor informatie van onze
wijkagent o.m. in verband met een toename van
inbraken in onze wijk.
De volgende wijkinfo verschijnt eind mei.
Kortom: er is weer genoeg te lezen; wij wensen iedereen
een hele mooie lente toe!
De redactie

4 APRIL

HIPPE BINGO

5 APRIL

KINDERDISCO

6 APRIL

KINDERBINGO

10 APRIL

PAASKIENEN
(Ons Genot)

12 APRIL

MEIDENGROEP

17 APRIL

KNUTSELEN

28 APRIL

BANDS OP
ZONDAGMIDDAG

30 APRIL

SAMEN AAN TAFEL
(Landweert Leeft)

10 MEI

KINDERDISCO

15 MEI

KNUTSELEN

18 MEI

HIPPE BINGO

19 MEI

FAMILIEBRUNCH
(Landweert Leeft)

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
• 50+ gym/ouderen gym (ma)
• Inloopmiddag (ma)
• Garde - & Showdans (di)
• Koersbal (do)
• Schaken (do)
OM DE WEEK ACTIVITEITEN
•K
 aartavond (Klaverjassen)
(do, oneven weken)
• Vrijdag Buurtcafé
(vr, meestal oneven weken)
Voor de complete agenda en
tijden van de activiteiten in
Wijkcentrum ‘t Stekske zie
www.landweert.nl/agenda/

De deadline voor de
volgende uitgave is
zaterdag 4 mei 2019
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JAARVERGADERING WIJKVERENIGING, STEKSKE EN
WIJKPLATFORM LANDWEERT
Dinsdag 26 februari jl. was de
gezamenlijke jaarvergadering van de
Wijkvereniging, Wijkcentrum ’t Stekske
en het Wijkplatform van Landweert.

Over de diverse financiële administraties
werd inzicht gegeven.

Op duidelijke wijze werd uitleg gegeven
over de bezigheden in 2018 van de
Wijkvereniging en het Wijkplatform en
over de diverse activiteiten die plaats
hebben gevonden in ’t Stekske alsook
nieuwe activiteiten die in 2019 plaats
gaan vinden.
Talloze onderwerpen waarmee de Wijkvereniging actief is geweest passeerden
de revue; er staan veel nieuwe plannen op
het programma voor 2019.

Even werd nog stil gestaan bij het grote
onderhoud van ’t Stekske wat op dit
moment gaande is.
Het behoeft geen nadere uitleg, dat de
werkzaamheden van deze geledingen
gericht zijn op het welzijn van de
wijkbewoners. Het was dan ook een enorme
tegenvaller, dat de opkomst bedroevend
was. Wat zou het prachtig zijn als het
belang van deze 3 geledingen nog dieper
zou doordringen bij de wijkbewoners. Dit
zou de onderlinge wisselwerking zeker ten
goede komen. Samen kunnen we alles aan.

Het Wijkplatform informeerde o.m. dat
steeds meer wijkbewoners die een
buurtfeestje organiseren de weg hebben
gevonden om financiële ondersteuning
aan te vragen.

Als laatste nog een oproep van de
2 sprekers aan onze wijkbewoners: zowel
de Wijkvereniging als het Wijkplatform
zijn dringend op zoek naar aanvulling van
hun bestuur.

Keizersveld 43 a
5803 AM Venray
077-3970437
info@leefvrijrisk.nl
www.leefvrijrisk.nl

Vraag nu vrijblijvend een offerte aan voor je
schadeverzekeringspakket en ontvang
10% extra korting op je Autoverzekering!
“Uw adviseur voor een vrij en verzekerd leven zonder kostbare risico’s “

5

ACTIVITEITEN VAN DE WIJKVERENIGING LANDWEERT
De Wijkvereniging Landweert organiseert diverse activiteiten voor jong en oud. U hoeft
geen lid te zijn van onze vereniging om deel te nemen, iedereen mag mee doen 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 kun je de
volledige jaarkalender bekijken en downloaden.
SCHAKEN IN ’T STEKSKE?
Donderdag 14 maart zijn wij gestart met
wekelijks schaakles voor de jeugd van
19.00 tot 20.00 uur en aansluitend vrij
schaken voor volwassenen (loop gewoon
eens binnen). Wil je ook schaakles? Meld
je dan aan voor een proefles en stuur een
e-mail naar wijkvereniging@landweert.
nl of bel 06 41318607 (Jeroen; na 17.00
uur). Meer informatie www.landweert.nl/
wijkvereniging/activiteiten/schaken/
50+ GYM / OUDEREN GYM
Iedere maandag van 10.45 tot 11.30 uur is
er gym voor ouderen /50+-ers. Aansluitend
wordt er gezamenlijk nog een koffie/thee
gedronken. Geen inschrijfkosten. Wilt u
ook meedoen? Meld u dan aan voor een
gratis proefles: 06 41318607 (Jeroen; na
17.00 uur) of wijkvereniging@landweert.nl
, er is nog beperkt plaats!
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FIETSCROSS WEDSTRIJD
Onze jaarlijkse fietscross wedstrijd komt
er weer aan! Op 18 mei is het zo ver!
Van 13.00 tot 17.00 uur kan je jeugd
weer crossen op de fietscrossbaan in
Landweert. Aanmelden en info via: www.
landweert.nl/wijkvereniging/activiteiten/
fietscross
OOK DARTEN?
Wij zoeken leden voor een 2e dartteam!
Lijkt het je leuk om ook competitie te
darten? Geef jezelf dan op: wijkvereniging
@landweert.nl of telefonisch/WhatsApp
06 11258158 (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!

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 13.00
tot 15.00 uur 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 19.15 uur open.
Op landweert.nl/agenda ziet u wanneer er
gekaart wordt, of kijk op het prikbord in
’t Stekske.
BOZM
“BOZM” staat voor “Bands op zondagmiddag”, een gezellige middag in
Wijkcentrum ‘t Stekske waar iedere
keer andere bandjes komen optreden.
Data 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni,
29 september, 27 oktober, 24 november,
29 december. Van 15.00 (14.30 uur zaal open)
tot 18.00 uur. Gratis entree.

GARDE EN SHOWDANS LANDWEERT
Even voorstellen: Wij zijn een leuke
dansgroep met 12 enthousiaste meiden
(tussen 7 en 12 jaar ) die wekelijks trainen
om de danspasjes van het garde en
showdansen onder de knie te krijgen.
Tevens oefenen wij op lenigheid en
acrobatiek. Wij streven er naar om volgend
seizoen te gaan deelnemen aan een aantal
toernooien.
Op proef is bij ons ook een solo danseres
gestart, Milou van der Wegen (zie foto).
Milou is 9 jaar en omdat het boven
verwachting gaat en ze haar dansje al
klaar heeft mag zij gaan deelnemen aan
het danstoernooi op 14 april in Olympic
Sportcentrum te Wijchen. Aanvang om
9.30 uur. Zeker de moeite waard om eens
te gaan kijken naar onze mooie danssport.
Na de mei vakantie starten we met het
nieuwe dansseizoen. Ben jij 5 jaar of ouder
en houdt je ook zo van dansen dan kun
je op 9 en 16 april mee komen dansen in
“t Stekske van 18.15 - 19.15 uur want dan
hebben wij namelijk proeflessen.
Je kunt je aanmelden via:
wijkvereniging@landweert.nl
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Ook als je geen lid bent
van de bibliotheek.
15, 22 en 29 maart.
En 5, 12 en 26 april.
18.00 tot 20.00 uur.

Bibliotheek Venray
Merseloseweg 59
5801 XR Venray

LANDWEERT LEEFT!!!
Landweert Leeft is een zelfstandige
stichting die met een groot aantal vrijwilligers de activiteiten, Samen aan
Tafel en de Familiebrunch, organiseert
in het wijkgebouw van Landweert.
Activiteiten komende periode
Dinsdag 30 april
Samen aan Tafel
Deelname: kost € 8,-Zondag 19 mei
Familiebrunch
Deelname: kost € 6,-Aanmelden via telefoon 581913 of
e-mail: info@landweertleeft.nl; uiterlijk
1 week van tevoren: ovv telefoonnummer, geboortedatum op contactpagina
van www.landweertleeft.nl; of per mail:
info@landweertleeft.nl; of telefonisch
bij fam. Hendrikx: 0478 581913. Toch
nog verhinderd: graag zo snel mogelijk
doorgeven.

WIJKTEAM LANDWEERT
Alle informatie over het wijkteam kunt
u teruglezen op de website:
www.wijkteamvenray.nl.
De wijkverpleegkundige is bij de activiteiten “Samen aan Tafel” aanwezig van
12.30 – 15.30 in ’t Stekske.
Geplande koffietentdata
9 april, 17.30 uur
23 mei, 17.30 uur
Penningkruid, Reigersbek en Tormentil.
Tip: check altijd de website voor de laatste
stand van zaken.

“ONS GENOT”
Een lidmaatschap van “Ons Genot”
kost € 7,50 per jaar. Opgeven kan bij
onze voorzitter Piet Vogelsangs,
tel. 06 22995812.
GEGEVENS SECRETARIS
Helma Steigenga, Sleutelbloem 77
5803 KG Venray, NL77RABO0153917008
Tel: 0478 585527, Tel: 06 51647244

ACTIVITEITEN IN DE
KOMENDE PERIODE
10 april
Paaskienen
15 mei
Midgetgolf Arcen
Elke donderdag
9.00 - 11.00 uur en 13.00 - 15.30 uur
Koersballen in ’t Stekske
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NATUUR IN LANDWEERT WINTERBLOEM OF LENTEBODE?
Na een stille winterperiode, waarin de
meeste vogels die in Nederland verbleven zich kalm hielden, is het plots weer
een gefluit, gepiep en getjilp van jewelste.
Roodborsten, vinken, mezen, merels, alles
komt voorbij. Het vroege voorjaar, als er
nog geen bladeren aan de takken zitten,
is de perfecte tijd om vogels in je directe
omgeving te spotten
Voor mij is het echte lentegeluid het geluid
van de koolmees. Een koolmees heeft een
heel gevarieerde zang, maar is vooral herkenbaar aan zijn tweetonige roep, die al
heel vroeg in het voorjaar begint. Vie fuuu
vie fuuu vie fuuu, alsof hij continu druk
doende is met een fietspompje. Ik word
daar altijd heel blij van.
Het roodborstje kun je herkennen aan het
geluid van een scheidsrechtersfluitje. Ik hoor
dat telkens weer in zijn gevarieerde zang.
Ook de vink heeft een heel herkenbaar
geluid. Je kunt dat geluid vertalen naar
een zin in ons eigen dialect. De vink zingt
steeds “Luusterde geej ok nor radio drie?”
Als je dat zinnetje eenmaal kunt koppelen
aan de zang van de vink, hoor je ineens
hoeveel vinken er in onze wijk leven.
Iedereen kent de merel, met zijn prachtig fluitende en rollende zag of het schel
alarm als er een kat in de buurt is. Jammer
dat er tegenwoordig zo weinig merels in
de wijk zitten, doordat er veel geveld zijn
door een besmettelijk virus. Maar dan
is het extra genieten als je toch een zingende merel spot.

Voor diegenen die niet zo goed de vogel
achter het geluid kennen, is het fijn dat er
vogels zijn die hun eigen naam scanderen,
zoals de tjiftjaf (“tjiftjaf, tjiftjaf, tjiftjaf”) of
de koekoek. Maar verwar het ‘koe-koek’
niet met het ‘roekoe’ van de duiven.
Wil je nog meer weten over de natuur?
Doe mee met één van de activiteiten van
IVN Geijsteren-Venray. Er zijn regelmatig
excursies, wandelingen, jeugd- en jongerenactiviteiten of cursussen. Kijk op de
website www.IVN-Geysteren-Venray.nl of
volg ons op facebook.
Esther Swinkels
Inwoner van Landweert en natuur- en
landschapsgids bij IVN Geysteren-Venray
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BEDANKT!
C.V. DE PIËLHAAN
Prins Jeroen I, zijn adjudanten Bart en
Maikel en de leden van C.V. de Piëlhaan
kijken terug op een fantastische vastelaovend. Wij willen alle wijkbewoners
die met ons hebben meegefeest of op
een andere manier hebben bijgedragen aan het slagen van dit mooie feest,
hartelijk bedanken!
Wilt u ook lid worden van onze vereniging,
kijk dan op de website www.pielhaan.nl
of stuur een mail naar pielhaan@hotmail.
com. Ook kunt u ons steunen door ‘vriend
van’ te worden. Meer informatie hierover
vindt u ook op onze website.
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TERUGBLIK TRIO 2019
C.V. DE PIËLHAAN

INBRAAK EN PREVENTIE
VAN DE WIJKAGENT

Dit jaar mocht ik als prins Jeroen I samen
met mijn adjudanten Maikel en Bart
voorop gaan in de vastelaovend. Wat
hebben we hier intens van genoten.

Onze wijkagent Harry van de Kruijs
vraagt aandacht voor de actie “waak
voor inbraak stop woninginbraken”.

Vanaf september hebben wij wijselijk
onze mond moeten houden en ik kan jullie vertellen, dat viel niet altijd mee!
Al snel was het januari en was de uitkomavond. Ik ben niet vaak zenuwachtig
maar toen begon het toch wel te kriebelen. Maar de kriebels verdwenen toen
wij door een schitterende erehaag een
podium op mochten komen, en vanaf
toen is het allemaal heel snel gegaan. We
hebben verschillende recepties bezocht
en we hadden natuurlijk onze eigen
receptie. Ook zijn we bij verschillende
activiteiten geweest. Allemaal stuk voor
stuk prachtig.
En toen was het zover, de vastelaovensdagen braken echt aan. Wat zijn we
geleefd maar wat hebben we genoten.
Het was ook mooi om te zien dat er steeds
meer wijkgenoten naar het krumelbal en
kukenbal komen. De kinderen zie je dan
ook echt genieten en dat is prachtig!
Maar helaas, zo snel als de vastelaovend
aanbrak zo snel was het ook weer gedaan
en hebben we een mooie intense afsluiting mogen ervaren.
Graag wil ik alle wijkbewoners die aanwezig waren bedanken voor het bijdragen
aan een onvergetelijke vastelaovend!
Groetjes,
Prins Jeroen I
Adjudanten Maikel en Bart

De laatste tijd is er vaker ingebroken in
Landweert (ca. 20 inbraken in de periode
vanaf 1.1.19 tot begin maart).
Treft u onderstaande flyer in uw brievenbus, dan is het volgende aan de hand:
om bewoners attent te maken op risico’s
voor inbraak, gaat de politie individuele
woningen checken op zaken als openstaande ramen, deuren, ladders, etc. en
vervolgens eventuele
bijzonderheden op dit
gebied bekend geven
aan de bewoners van
de bezochte huizen.
Zelf een Buurt-whatsapp starten
In dit verband vraagt de politie ook aandacht voor de mogelijkheid van het opzetten van zgn. Buurt-whatsapp-groepen. De
ontwikkeling hiervan wordt gepromoot
door de politie. Er zijn er al een paar in
onze wijk, maar uitbreiding is gewenst.
Mocht u meer willen weten: in wijkcentrum
’t Stekske liggen flyers met informatie.
Alle informatie is ook terug te vinden op
de website: https://wabp.nl/ : alles wat u
moet weten om zelf een Buurt-whatsapp te starten.
Wilt u onze wijkagent zelf spreken/
live zien: hij is vaker - op niet vooraf
gecommuniceerde tijden (want dat is
afhankelijk van prioriteiten die er spelen)
- aanwezig in de koffiecorner van de Plus.
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GOEDE DOELEN VENRAY
COLLECTE VAN 23 T/M 29 APRIL 2019
Goede Doelen Venray organiseert de
jaarlijkse gezamenlijke collecte in Venray.
De vorige collecte in 2018 was weer een
succes. Zo’n 300 collectanten gingen op
pad om voor zestien landelijke goede
doelen geld in te zamelen. In totaal is
ruim € 77.000 opgehaald.
Voor veel mensen is het inmiddels een
vertrouwd verschijnsel: de envelop in de
bus en in de week erna bezoek van de
collectant.
De nieuw ronde van de gezamenlijke collecte wordt gehouden van dinsdag 23
april tot en met maandag 29 april 2019. De
voorbereidingen zijn al weer in volle gang.
Alle inwoners ontvangen in de week vóór
23 april een brief, waarin aangegeven
kan worden welke goede doelen men wil
steunen en voor welk bedrag. Er kan daarbij gekozen worden voor een machtiging
of voor de schenking van een contant
bedrag in de bijgevoegde retourenvelop.
De envelop wordt een week later weer
opgehaald. De goede doelen die deelnemen in Venray: Nederlandse Hartstichting, Longfonds, Nederlandse Rode Kruis,
KWF Kankerbestrijding, Hersenstichting,
Nederlands Brandwondenstichting, Nierstichting, Alzheimer Nederland, Epilepsiefonds, Reuma Nederland, Amnesty
International, Prinses Beatrix Spierfonds,
Nationaal fonds kinderhulp, Maag Lever
Darm stichting, MS fonds en het fonds
Verstandelijk Gehandicapten.

Hoe herkent u de
collectant van Goede Doelen Venray?
U herkent de collectant aan de emmer,
die voorzien is van het logo van Goede
Doelen Venray. De collectant kan zich
legitimeren met een ID-kaartje van
Goede Doelen Venray.
Loopt u de collectant mis? Dan kunt u de
envelop tijdens de collecteweek afgeven
bij de Rabobank, Schouwburgplein 13.
De gegevens van de collecte, organisatie en opbrengst zijn openbaar. Men
kan alle gegevens inzien op de website:
www.goededoelenvenray.nl. Ook op
Facebook is Goede Doelen Venray actief.

COLOFON
Deze Wijkinfo is een uitgave van het
Wijkplatform van Landweert en verschijnt 6x per jaar met een overzicht van
activiteiten in Landweert.
Redactie Wijkplatform:
Marja van Mil en Thieu Thielens
Heeft u tips, vragen of opmerkingen:
de redactie is bereikbaar per mail:
wijkplatform@landweert.nl
Voor advertenties kunt u
rechtstreeks contact opnemen
met kasbeheerderwpfl@ziggo.nl;
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BELANGRIJKE GEGEVENS EN TELEFOONNUMMERS
WIJKPLATFORM LANDWEERT
Secretariaat 0478 586860
wijkplatform@landweert.nl
www.landweert.nl/wijkplatform

SCHOLEN IN LANDWEERT
De Klimboom 0478 516030
De Kruudwis 0478 582974
Montessoricentrum Venray 0478 515750

WIJKCENTRUM ’T STEKSKE
Kruidenlaan 161, 5803 BV VENRAY
wijkcentrum@landweert.nl
www.landweert.nl/wijkcentrum

POLITIE VENRAY
0900 8844 | SPOED 112
www.politie.nl

WIJKVERENIGING LANDWEERT
wijkvereniging@landweert.nl
www.landweert.nl/wijkvereniging
OUDERENVERENIGING ONS GENOT
piet.vogelsangs@home.nl
www.landweert.nl/ouderenvereniging
LANDWEERT LEEFT
info@landweertleeft.nl
www.landweertleeft.nl
CARNAVALSVERENIGING
DE PIËLHAAN
pielhaan@hotmail.com
www.pielhaan.nl
SYNTHESE
0478 517300

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
post@wonenlimburg.nl
Postbus 1254
6040 KG ROERMOND
SMILE VENRAY/ SMILE LANDWEERT
info@smilevenray.nl

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”.

