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Vraag naar onze voordelige 
pakketverzekering voor particulieren 

tot wel 12% korting

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



“DECEMBER - alweer de laatste maand van het jaar, 
Het is WINTER daar is (bijna) iedereen zo mee klaar, 
FEESTDAGEN maken deze tijd dan wel weer gezellig en 
fijn, TERUGKIJKEN maar ook VOORUITKIJKEN in een 
gezellig samenzijn”.

In ’t Stekske vinden diverse kerstactiviteiten plaats waar 
u als bewoner graag kunt aansluiten. Zo organiseert 
Landweert Leeft “Samen aan Tafel” in kerstsfeer op 
dinsdag 17 december en op woensdag 18 december is 
er een kerstinloop voor alle bewoners van Landweert in 
’t Stekske. Genoeg mogelijkheden voor gezelligheid en 
een goed gesprek.

Om het nieuwe jaar goed in te luiden en elkaar alle goeds 
toe te wensen voor 2020 is er een nieuwjaarsborrel in  
‘t Stekske voor alle bewoners van Landweert op zondag  
5 januari a.s. vanaf 14.00 uur. U bent van harte welkom! 

De redactie en het Wijkplatform Landweert wensen alle 
bewoners in onze wijk en alle adverteerders prettige 
kerstdagen, een spetterende jaarwisseling en een 
gelukkig maar bovenal een goed en gezond 2020 toe!

De redactie
 

ACTIVITEITEN
‘T STEKSKE

18 DEC KNUTSELEN
11 DEC  KERST/ADVENTSBIJEENKOMST 

ONS GENOT (ALLEEN VOOR 
LEDEN)

17 DEC  SAMEN AAN TAFEL 
 LANDWEERT LEEFT
18 DEC  KERSTINLOOp VOOR ALLE 

BEWONERS VAN LANDWEERT
29 DEC   BANDS Op ZONDAGMIDDAG 
  RAMBLE TAMBLE EN NO 

RANGE 
2020
5 JAN  NIEUWJAARSTREFFEN VOOR 

ALLE BEWONERS VAN
  LANDWEERT IN WIJKCENTRUM 

’T STEKSKE
18 JAN   RECEpTIE TRIO DE pIËLhAAN
19 JAN  BANDS Op ZONDAGMIDDAG
 BLUES TRAIN 
26 JAN VASTELAOVEND-BRUNCh  
  DE pIËLhAAN EN LANDWEERT 

LEEFT
21 FEB   LIChTJESOpTOChT EN 
 AANSLUITEND 
 VASTELAOVENDDISCO 

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
• 50+ gym/ouderen gym (ma)
• Inloopmiddag (wo)
• Garde - & Showdans (di) 
• Koersbal (do) 
• Schaken (do)

OM DE WEEK ACTIVITEITEN
•  Kaartavond (Klaverjassen)  

(do, oneven weken) 
• Vrijdag Buurtcafé
  (vr, meestal oneven weken)

Voor de complete agenda en tijden van 
de activiteiten in Wijkcentrum ‘t Stekske 
zie de website van Landweert. 
www.landweert.nl/agenda

3

De deadline voor de 
volgende uitgave is 
za 25 januari 2020



4

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 meedoen met de 
activiteiten. Activiteiten vinden plaats in Wijkcentrum ’t Stekske (Kruidenlaan 161).
heeft u vragen? Dan kunt u ons mailen via wijkvereniging@landweert.nl. 
Aanmelden activiteiten/meer info: www.landweert.nl/wijkvereniging. (zie ook de 
agenda vooraan in deze wijkinfo). Op onze website kunt u de volledige jaarkalender 
bekijken en downloaden. De jaarkalender voor 2020 is “in de maak”. 

Ook de afgelopen tijd werden er weer allerlei activiteiten georganiseerd door de 
wijkvereniging. Kinderdisco’s, knutselen, schaken, buurtcafé, sinterklaas, de hippe bingo. 

Het Foute Feest van 23 november jl. met Gert Janssen en DJ Frank.
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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 kopje 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!

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 woensdag van 14:00 tot 16:00 
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.

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 18:15 -19:15 uur. 
Interesse om mee te doen? Mail: gardedans@
landweert.nl of kijk voor meer info op 
https://www.landweert.nl/wijkvereniging/
activiteiten/gardedans-showdans/

GASThErEN/
GASTVrOuwEN 
GEZOChT

wij zoeken vrijwilligers die periodiek 
of op regelmatige basis bardienst 
willen draaien bij diverse activiteiten 
in wijkcentrum ‘t Stekske.

Te denken aan feestjes voor particulie-
ren, inloopmiddagen, vergaderingen 
van externe bedrijven enz. 

Wij hebben een grote groep van bar 
vrijwilligers, maar toch komt het wel 
eens voor dat er niemand kan, daarom 
zoeken wij voor uitbreiding van dit 
team nog enkele GASTVROUWEN/-
HEREN.

Heeft u interesse om eens te helpen tij-
dens activiteiten? Informeer vrijblijvend!

Als vrijwilliger wordt u toegevoegd 
aan onze whatsapp groep. 

U kunt dan vrijblijvend reageren op 
oproepjes om bardiensten te draaien. 
Het is ook mogelijk om bardiensten 
te draaien op vaste dagen of bij vaste 
activiteiten.

Ervaring met tappen is een pré maar 
niet noodzakelijk.

Mail naar: info@landweert.nl of vul 
het volgende formulier in: www.land-
weert.nl/vrijwilliger-worden
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het is een zeer beweeglijk, fladderend 
dier, het weegt slechts 4 tot 8 gram,  
heeft een spanwijdte van rond de 20 cm 
en je kunt het in vrijwel elke straat vin-
den, ook nog in november en decem-
ber… Rara wat is dat? 

De gewone dwergvleermuis! De meest 
voorkomende vleermuis van Nederland. 
Er is op dit moment nog steeds een kans 
dat je ze ziet. Alle vleermuizen houden 
een winterslaap, omdat er in de winter te 
weinig insecten zijn om te kunnen overle-
ven. De dwergvleermuis begin als laatste 
aan de winterslaap, pas in november of 
december. 

De dwergvleermuis overwintert voorname-
lijk in gebouwen. De dieren zoeken plekjes 
op in spouwmuren, onder dakpannen, in 
dilatatievoegen, achter betimmering en 
achter daklijsten. In deze overwinterings-
plaatsen moet een constante temperatuur 
heersen. Het mag er niet vriezen, maar ook 
niet warmer zijn dan tien graden. En het 
moet vochtig zijn om uitdroging te voor-
komen. 

Tijdens de winterslaap verlagen ze hun 
lichaamstemperatuur, de stofwisseling en 
het ademhalingsritme. In relatief milde 
Nederlandse winters worden ze soms 
wakker en gaan ook midden in de winter 
op jacht.

Dwergvleermuizen zijn beschermde die-
ren. Verstoren, vangen, doden of hun 
verblijfplaats vernietigen of onbereikbaar 
maken is bij wet verboden. Maar waarom 

zou je dat ook doen? Ze knagen niet en 
brengen geen nestmateriaal naar bin-
nen. Ze verspreiden geen ziekten. Het 
zijn gewoon erg mooie en nuttige dieren. 
Een dwergvleermuis kan in één nacht een 
enorme hoeveelheid muggen dansmug-
gen, schietmotten, maar ook haften, gaas-
vliegen en nachtvlinders verorberen. Die 
heb je dan in ieder geval niet in je huis. 
Vleermuizen hebben een onterechte repu-
tatie als vampiers en in-de-haren-vliegers. 
Ze doen mensen echter geen kwaad. Dus 
als je ze aantreft rondom je huis, wees blij!

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.

NATuur IN lANDwEErT FLADDERENDE INSEcTENETERS   



Brunchen en genieten van Vastelaovendliedjes 
van vroeger met optredens van o.a. Buutreedner 

helga Cornelissen en Zangeres Neppy Beppy.

Brunch wordt u kosteloos aangeboden door C.V. de piëlhaan 
inclusief Koffie, Thee en Melk. Alle andere drankjes op eigen kosten.  

Aanmelden uiterlijk 2 weken van tevoren met NAW, telefoonnummer en 
geboortedatum via mail info@landweertleeft.nl of telefoon fam. Hendrix 
0478-581913.

GRATIS  TOEGANG |  VOL=VOL

C .V .  DE  P IËLHAAN PRESENTEERT

26 jANuARI

OuDEREN 
BRuNCH

GRATIS  TOEGANG |  VOL=VOL

WIJKCENTRUM ‘T STEKSKE | KRUIDENLAAN 161 | VENRAY • LANDWEERT

Brunchen en genieten van Vastelaovendliedjes 
van vroeger met optredens van o.a. Buutreedner 

helga Cornelissen en Zangeres Neppy Beppy.

Brunch wordt u kosteloos aangeboden door C.V. de piëlhaan 
inclusief Koffie, Thee en Melk. Alle andere drankjes op eigen kosten.  



Prins coen I is 45 jaar en woonachtig in de 
wijk Landweert. Hij is gelukkig getrouwd 
met cindy. Samen hebben ze 3 dochters: 
Isa, Bo en Roos.

In het dagelijks leven is coen werkzaam als 
Service Adviseur bij Auto Arena in Venray. 
In zijn vrije tijd vindt hij het leuk om te 
koken en sport hij drie keer per week. Eén 
keer per week doet hij dit in de vorm van 
bootcamp met zijn adjudanten.

Hij koos als zijn adjudanten Emiel van  
Kuijck en Alex Jans-Beken. Met deze heren 
is coen al meer dan 35 jaar bevriend en ze 
zijn wat dat betreft vrienden voor het leven.
Daarom luidt hun leus voor deze carnaval 
dan ook:

C.V. DE pIËlhAAN NIEUWE TRIO 

Coen Goumans is vrijdagavond 15 januari jl. in ’t Stekske  uitgeroepen tot jubileumprins 
van carnavalsvereniging de piëlhaan in de Venrayse wijk Landweert.

‘Weej as vriende vur 
hét laeve, gaon mit ôllie 

ennen fantastische 
vastelaovend belaeve!’

rECEpTIE 
TRIO c.V. DE PIËLHAAN
Op zaterdag 8 februari wordt er 
een receptie gehouden ter ere van 
prins coen I en zijn adjudanten 
in wijkcentrum 't Stekske aan de 
Kruidenlaan 161 in Venray. De 
receptie begint om 14.11 uur tot 
15.41 uur, daarna gaat het feest door 
tot 18.11 uur. 

Let op, in de vorige uitgave was een 
verkeerde datum opgenomen!

STEUNT U 
OOK C.V. DE 
PIËLHAAN?
DONEER IN DECEMBER,
JANUARI EN FEBRUARI 
UW LEGE FLESSEN BIJ 

PLUS GUIDO VAN DIJCK.

BEDANKT
VOOR UW 

 BIJDRAGE!

FOTO: FOTOHUIS VENRAY



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

Verzekeringen & Risicomanagement 

Wij feliciteren 
Carnavalsvereniging de Piëlhaan  
van harte met het 1x11 jubileum 

Alaaf!!! 
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Landweert Leeft is een zelfstandige 
stichting die met een groot aantal vrij-
willigers de activiteiten Samen aan 
Tafel en de Familiebrunch organiseert 
in het wijkgebouw van Landweert.

Activiteiten in de komende periode 
17 december 
Samen aan Tafel
Aanvang 12.30 – 16.30 uur
26 januari 2020  
Vastelaovend-brunch cV De  Piëlhaan en 
Landweert Leeft 
Aanvang: 11:11 uur. 

Aanmelden uiterlijk 1 week van tevo-
ren: ovv naam, 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. 

lANDwEErT lEEFT!!!
 

Een lidmaatschap van
“Ons Genot” kost € 10,00 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
11 december Kerst- of adventsviering 

“ONS GENOT”



KErSTINlOOp
18 DECEMBER

14.00 –17.00 UUR
BUURThUIS ’T STEKSKE

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM! 
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GEZOChT! 

De stichting Wijkplatform Landweert 
is op zoek naar 1 of 2 enthousiaste 
bestuursleden, die zich betrokken voe-
len bij het reilen en zeilen in onze wijk.

Het zittend bestuur bestaat uit 5 leden 
waarmee de taken van voorzitter, secre-
taris en penningmeester zijn ingevuld. 
Daarnaast zijn er nog 2 algemene 
bestuursleden.
Het invullen van deze functies gaat wat 
ons betreft in goed overleg. Wij gelo-
ven in samenwerking en het aanvullen 
van elkaars kwaliteiten. Het doen waar 
je goed in bent en blij van wordt, is 
daarbij het belangrijkste.

Is dit iets voor u?
Het bestuurswerk vraagt geen speci-
fieke capaciteiten. Wat vrije tijd en hart 
voor onze wijk zijn de voornaamste ver-
eisten. Wat het bestuur kan bieden, is 
gezelligheid en inspraak in diverse acti-
viteiten/onderwerpen.
Voor deze vrijwilligersrol is, m.u.v. een 
heerlijk kopje koffie/thee tijdens de ver-
gadering, geen vergoeding beschikbaar.

Wij vergaderen 11x per jaar, meestal de 
eerste dinsdagavond in de maand.

Voor vragen en aanmelden kan con-
tact worden opgenomen met onze 
secretaris Marja van Mil. Per mail:  
wijkplatform@landweert.nl of telefo-
nisch: 0478-586860

heb je ook zin om op maandag- 
avond gezellig 1,5 uur recreatief 
te volleyballen?

Dan zien we je graag a.s. maandag, 
in de Gymzaal Pastoor van der Gaet-
straat 52, 5801 GN Venray, van 20:00 
tot 21:30 uur.

Contact vcgengeneul@gmail.com

Informatie over het wijkteam kunt u 
teruglezen op de website: 
www.wijkteamvenray.nl.

De wijkverpleegkundige is bij de activi-
teiten “Samen aan Tafel” aanwezig van 
12.30 – 15.30 in ’t Stekske.

het wijkteam is elke woensdagmiddag 
aanwezig in wijkcentrum ’t Stekske.

wIjKTEAM LANDWEERT



KOM ZWEMMEN BIJ DE LEUKSTEZWEMVERENIGING VAN NOORD-LIMBURG!

www.spiovenray.nl

ZWEMVERENIGING 
SPIO



Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde
praktijk op  www.podotherapiehermanns.nl

Tel. 085 053 00 33

De achillespees is de sterkste pees van 
het menselijk lichaam en verbindt de 
kuitspieren met het hielbeen. De kuit-
spieren zijn erg sterk, waardoor de 
trekkracht op de achillespees enorm 
groot kan worden. Zeker bij lange, 
zware belasting zoals bij hardlopen 
of wandelen. Om blessures te voor-
komen, moet de trekkracht van de 
spieren zo gelijkmatig mogelijk over 
de pees verdeeld worden. Indien de 
stand van het hielbeen niet recht is, 
ontstaat er een hoek tussen het hiel-
been en het onderbeen. Hierdoor 
wordt er aan de ene kant van de pees 
harder getrokken dan aan de andere 
kant en wordt de pees overbelast. 
Men kan hierdoor pijn aan de pees 
en aan de kuitspier ondervinden en 
uiteindelijk kan het leiden tot ontste-
kingsverschijnselen.

Door het dragen van steunzolen, 
wordt  de stand van de voeten een-
voudig gecorrigeerd en zullen de pijn-
klachten verminderen of verdwijnen. 
In de meeste gevallen worden hierbij 
spieroefeningen aangeboden voor 
een optimaal resultaat. Hierdoor kunt 
u weer klachtenvrij bewegen.

Podotherapie Hermanns heeft vesti-
gingen door heel Limburg, ook bij u in 
de buurt.

Bij de meeste verzekeraars wordt het 
grootste deel van de therapieën ver-
goed en podotherapie valt niet onder 
uw eigen risico. Podotherapie is vrij 
toegankelijk, wat wil zeggen dat u een 
afspraak kunt maken zonder verwij-
zing van een arts of medisch specialist!

AChIllESpEESKlAChTEN
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De afgelopen maanden waren er een 
15 tot 20 tal meldingen van scooters 
die overlast veroorzaakten in Land-
weert, met name in de straten rondom 
de Kamperfoelie etc..
De overlast bestond uit uitlaten die veel 
te veel herrie veroorzaakten, snelheid 
en onveilige situaties.
 
Door een oplettende melder kon de 
woning benaderd worden waar deze 
scooter/auto’s vaker bij elkaar kwamen.
Met medewerking van de bewoners 
werden de jongeren bij elkaar getrom-
meld en aangesproken op hun rijgedrag.
 
Zij begrepen de ernst van de situatie en 
beloofden beterschap. Zij  waren aan-
spreekbaar en waren er zich niet van 
bewust dat de overlast zo groot was.
 
Harrie van de Kruijs 
Wijkagent Venray Oost 

BErIChT VAN 
ONZE wIjKAGENT
DEcEMBER 2019

Het jaarlijks terugkerende oudejaarsfeest 
ligt weer in het vooruitzicht. champagne, 
oliebollen en vuurwerk worden massaal 
ingekocht. Vuurwerk brengt ieder jaar 
opnieuw gevaren met zich mee. Bij het 
afsteken is het daarom belangrijk hier 
voorzichtig mee om te gaan. 

U mag vuurwerk alleen afsteken tus-
sen 31 december 18.00 uur en 1 januari 
02.00 uur van het daarop volgende jaar. 
Ziet U iemand voor of na die tijd vuur-
werk afsteken? Dan kunt u 0900-8844 
bellen en aan de politie doorgeven wat 
u ziet.

hoe steek ik vuurwerk veilig af?
•  Bewaar vuurwerk op een veilige, droge 

plek
• Laat vochtig en oud vuurwerk liggen
• Lees altijd de gebruiksaanwijzing
•  Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en 

stabiel staat
•  Vuurwerkpijlen mag u alleen afsteken 

in een goedgekeurde lanceerstandaard
•  Gebruik een aansteeklont en een veilig-

heidsbril
•  Blijf op een veilige afstand van het 

vuurwerk
•  Draag geen licht ontvlambare kleding 

zoals nylon, maar kies bijvoorbeeld 
voor kleding van spijkerstof, wol of 
katoen

•  Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is 
afgegaan) nooit opnieuw aan. De kans 
is groot dat dit te snel ontbrandt

Zorg ervoor dat de viering van het 
oudejaarsfeest als een leuke en fijne 
happening in uw gedachten blijft.

VuurwErK
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Mede hierdoor hebben we een prachtige 
dag gehad. We hebben samen het groen 
onderhouden, de borden opgehangen 
voor onze buurt-WhatsApp, een heerlijke 
BBQ genuttigd en lekker wat gedronken.
Het was super gezellig!!

Volgend jaar gaan we er weer voor.
Bedankt!! Huub Janssen

BuurT BBQ BURENDAG HONINGKLAVER/HERDERSTASJE

Wat mooi dat het Wijkplatform ook onze burendag op 28 september heeft gesponsord!
 

DE ADVERTEERDERS IN DEZE WIJKINFO WENSEN 
DE WIJKBEWONERS VAN LANDWEERT pRETTIGE FEESTDAGEN EN 

EEN GOED EN GEZOND 2020 TOE.



BElANGrIjKE GEGEVENS EN TElEFOONNuMMErS

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”.

wIjKplATFOrM lANDwEErT
Secretariaat 0478 586860
wijkplatform@landweert.nl
www.landweert.nl/wijkplatform

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

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 

SChOlEN IN lANDwEErT
De Klimboom 0478 550219
De Kruudwis 0478 582974
Montessoricentrum Venray 0478 515750

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
post@wonenlimburg.nl
Postbus 1254 
6040 KG ROERMOND

SMIlE VENrAY/ SMIlE lANDwEErT 
info@smilevenray.nl  

Deze Wijkinfo is een uitgave van het Wijkplatform van Landweert en 
verschijnt 6x per jaar met een overzicht van activiteiten in Landweert.

COlOFON

Redactie Wijkplatform
Marja van Mil 
Thieu Thielens

Heeft u tips, vragen of opmerkin-
gen: de redactie is bereikbaar per 
mail: wijkplatform@landweert.nl

Voor advertenties kunt u recht-
streeks contact opnemen met 
kasbeheerderwpfl@ziggo.nl


