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Verzekeringen & Risicomanagement 

Bij ons kun je ook terecht voor een: 
 

Arbeidsongeschiktheids-
verzekering  

 
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende intake 

 



De eerste Wijkinfo in 2020 ligt voor u met weer een 
overzicht van alle activiteiten in Landweert.

We  starten het jaar met goed nieuws voor wat betreft 
het project “Prettig ouder worden in Landweert”. Vol 
enthousiasme en met een flink aantal bewoners zijn 
we in november 2019 begonnen om de uitwerking van 
dit project te realiseren en willen we u de komende 
tijd blijven informeren over de voortgang ervan (zie 
voor meer info blz. 16 en 17 in deze Wijkinfo). Wilt u 
meedenken: u bent van harte uitgenodigd!

In februari staat ook in Landweert vooral de Carnaval 
centraal. Carnavalsvereniging De Piëlhaan heeft diverse 
activiteiten in petto voor jong en oud in hun jubileumjaar. 
De lichtjesoptocht op 21 februari voor de jeugd is uniek 
in Venray. Genoeg mogelijkheden voor alle inwoners 
van Landweert. 

De redactie wenst iedereen een hele mooie carnaval toe.

De redactie
 

ACTIVITEITEN
‘T STEKSKE

7 FEB MEIDENgROEP
8 FEB  REcEPTIE TRIO 
 c.V. DE PIëLhAAN
12 FEB ThEMAMIDDAg 
 ONS gENOT
12 FEB kNUTSELEN
14 FEB cARNAVAL kINDERDIScO
16 FEB   BANDS OP ZONDAg 
 MIDDAg:  AFTER DARk 
18 FEB  SAMEN AAN TAFEL 
21 FEB  LIchTjESOPTOchT 
23 FEB kRUMELBAL c.V. DE PIëLhAAN
25 FEB kUkEBAL c.V. DE PIëLhAAN
11 MRT  jAARVERgADERINg 
 ONS gENOT 
29 MRT  BANDS OP ZONDAg 
  MIDDAg: BASEMENT BLUES
8 APR PAASVIERINg 

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
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De deadline voor de 
volgende uitgave is 
za 14 maart 2020
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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.”. 
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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 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 www.landweert.nl/wijkvereniging/
activiteiten/gardedans-showdans/

School, huiswerk, sport, pianoles, liken, delen: kinderen krijgen het 
drukker en drukker. En omdat we steeds meer binnen werken en 
binnen leven, worden dingen als speelplaatsen en buiten spelen 

steeds minder vanzelfsprekend. Drie op de tien kinderen speelt niet 
of slechts één keer per week vrij buiten.

En dat terwijl spelen ontzettend belangrijk is. Kinderen moeten 
bewegen voor een gezonde ontwikkeling. En tijdens het spelen leren 
ze allemaal belangrijke dingen zoals vrienden maken en omgaan met 
tegenslagen. Spelen houdt je vrolijk en open tegenover de wereld. 

Eigenlijk zou iedereen wat meer moeten spelen. 

Daarom organiseert Jantje Beton één keer per jaar een grote 
collecte. Samen met tienduizenden vrijwilligers halen we zoveel 
mogelijk geld op voor de clubkas van de vereniging en voor de 

projecten van Jantje Beton.

JANTJE BETON 
COLLECTE

2 T/M 7 MAART 2020

• Meld je aan op www.jantjebeton.nl/collecte
• Wanneer je een club of vereniging aanmeldt, bekijkt Jantje Beton of er in jouw

plaats al wordt gecollecteerd.
• Als dat zo is, dan ontvang je de contactgegevens van een regiocoördinator.

Anders ontvang je informatie om zelfstandig aan de slag te gaan.
• De collecte is te organiseren in 5-stappen. Jantje Beton helpt je bij iedere stap.
• De collecteweek is van 2  t/m 7 maart.

• 50% van de opbrengst = voor jouw club.
• Verhoog de opbrengst met een online

collectebus.
• Deelname is gratis en super simpel.
• En je helpt kinderen voor wie spelen minder

vanzelfsprekend is.

DOE MEE!

HOE?
SIMPEL!

50%
50%

VOOR 
JANTJE BETON

VOOR 
JE CLUB
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In veel tuinen en plantsoenen staan 
hazelaren. Deze struik is een naakt-
bloeier; de plant bloeit als deze nog geen 
bladeren heeft. het is de eerste soort uit 
onze wilde flora die in het jaar begint te 
bloeien. 

In de winter hangen aan de kale takken 
de bloeiende katjes. Dit zijn de mannelijke 
bloeiwijzen. De katjes, die uit schubjes en 
meeldraden bestaan, zijn al aan het eind 
van de zomer aan de planten te zien als 
het blad nog aan de struiken zit. In de win-
ter, tijdens langdurige koude, staat de ont-
wikkeling vrijwel stil, maar zodra het iets 
warmer wordt, ontwikkelen de katjes ver-
der en kunnen tot zo’n 12cm lang worden. 
De hazelaar is een windbestuiver en de 
mannelijke katjes geven de pollen af aan 
de lucht. Dat is als schieten met hagel op 
een mug. Daarom produceren hazelaars 
erg veel pollen. Sommige mensen zijn 
gevoelig voor die pollen en krijgen al in de 
winter hooikoorts als hazelaarpollen hun 
neus- of oogslijmvliezen bereiken.

Een klein deel van het pollen komt op 
de stempels van de vrouwelijke bloemen 
terecht, wat dan tot bevruchting leidt. 
Maar waar zitten die vrouwelijke bloei-
wijzen dan? Die zitten apart aan dezelfde 
struik en zijn heel klein. Ze zitten met drie 
tot vier stuks in een klein knopje bij elkaar 
op de takken. Tijdens de bloei zijn de rode 
stijlen met de stempeltjes te zien. Als je ze 
met een loep bekijkt, zijn ze beeldschoon. 
Probeer het maar eens.
Pas na de bloei ontwikkelen de eironde 
bladeren zich. Ze hebben een gezaagde 

bladrand die eindigt in een spitse punt. 
Dan beginnen ook de bevruchte vrouwe-
lijke bloempjes zich te ontwikkelen tot 
hazelnoten. 
De hazelnoten zijn rijp en eetbaar in sep-
tember tot begin oktober. Ze worden dan 
niet alleen door mensen gegeten, maar 
vormen een belangrijke voedselbron in 
de winter voor een aantal soorten dieren. 
Eekhoorns zijn dol op hazelnoten, maar 
ook muizen, kraaien en gaaien genieten 
er volop van. 

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 DE wIjK 
LuSTEN EN LASTEN DOOR VROEGSTE BLOEIER
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AANVANG 19 .11 UUR
VERZAMELEN BIJ ‘T STEKSKE VANAF 18.30 UUR
Loop je gezellig met ons mee?! Kom verkleed, versier jezelf 
met zoveel mogelijk lichtjes en je maakt kans op een leuke 
prijs. Skelters, bolderkarren en kinderwagens zijn toegestaan 
(liefst versierd met lampjes), overige voertuigen niet.

AANVANG 19 .11 UUR
VERZAMELEN BIJ ‘T STEKSKE VANAF 18.30 UUR
Loop je gezellig met ons mee?! Kom verkleed, versier jezelf 
met zoveel mogelijk lichtjes en je maakt kans op een leuke 
prijs. Skelters, bolderkarren en kinderwagens zijn toegestaan 
(liefst versierd met lampjes), overige voertuigen niet.



De jubilerende carnavalsvereniging de  
Piëlhaan heeft zondag 26 januari in samen-
werking met Stichting Landweert Leeft in 
wijkcentrum ‘t Stekske een brunch voor  
de ouderen georganiseerd. Als maatschap-
pelijk betrokken vereniging wilde zij door 
dit initiatief de samenwerking tussen be- 
trokken organisaties vergroten en iets 
terugdoen voor de gemeenschap. 

Vanaf 11.00 uur werden de gasten welkom 
geheten door Vorst Tim en Prins Coen met 
zijn adjudanten Alex en Emiel, waarna de 
brunch kon beginnen. Zo’n 70 ouderen 
werden getrakteerd op een brunch die 
mede mogelijk werd gemaakt door de 
sponsoren van de vereniging. 

Voor entertainment was gezorgd in de 
vorm van carnavalsmuziek van vroeger, 
buutreedner Helga Cornelissen en zange-
res Neppie Beppie. Om 14.00 uur werd 
de brunch afgesloten en kon iedereen 
terugkijken op een gezellige middag die 
zeker voor herhaling vatbaar is. 

SuCCESVOllE CArNAVAlSBruNCh
VOOr OuDErEN IN DE wIjK lANDwEErT

STEUNT U 
OOK C.V. DE 
PIËLHAAN?

DONEER IN FEBRUARI 
UW LEGE FLESSEN BIJ 

PLUS GUIDO VAN DIJCK.

BEDANKT
VOOR UW 

 BIJDRAGE!

SChOlENOpTOChT 
lANDwEErT 
Op vrijdagochtend 21 februari staat 
het scholenbal op ons programma. 
Om 09.00 uur starten we eerst met alle 
scholen in een kleurrijke optocht door 
de wijk. Komen jullie ook kijken?

De route is als volgt: vanuit de 
Boterbloem naar de Gentiaan •  
Heggewikke • Boterbloem • 
Kruidenlaan • Klaproos • Koningskaars •  
Kroonkruid • Wijnruit • Vingerhoeds-
kruid • rode fietspad (vanaf hier gaan 
de leerlingen terug naar hun eigen 
school).
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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 
18 februari   Samen aan Tafel                             
15 maart Brunch                                                       
31 maart   Samen aan Tafel

De wijkverpleegkundige is aanwezig bij 
de Samen aan Tafel.

Aanmelden via telefoon bij fam.  
Hendrikx 0478 581913 of e-mail:  
info@landweertleeft.nl. uiterlijk 1 week 
van tevoren: ovv telefoonnummer, 
geboortedatum op contactpagina van 
www.landweertleeft.nl.

Toch nog verhinderd: graag zo snel 
mogelijk doorgeven. 

lANDwEErT lEEFT!!!
 

“ONS GENOT”

Een lidmaatschap van “Ons genot” kost
€ 10,00 per persoon 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
Themamiddag 
12 februari van 14.00 – 16.00 uur 

Jaarvergadering 
11 maart van 14.00 – 16.00 uur

Daarnaast de gebruikelijke koersbaltijden 
(zie agenda).
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De gemeente Venray werkt vanaf nu met 
de MijnGemeenteAPP. Die is te vinden in 
de App Store en de Google Play Store. De 
MijnGemeenteAPP maakt het makkelijk 
en laagdrempelig om door te geven wat 
er aan de hand is en waar zich dat precies 
afspeelt. Dat kan nu gewoon eenvoudig, 
op de smartphone.

Meteen op de goede afdeling
Door een handig keuzemenu is het voor 
de inwoner makkelijk om een melding 
te doen, maar wordt het ook voor de 
gemeente makkelijker: een melding 
komt zo automatisch meteen op de 
goede afdeling terecht. Daar kunnen 
de werkzaamheden dan meteen in de 
werkplanning worden opgenomen. Wel 
zo efficiënt!

Nieuw meldingenformulier
Deze zomer ging de gemeente Venray 
al over op een nieuw meldingsformulier. 
Ook dat formulier is zo ingericht dat een 
melding meteen bij de goede afdeling 
van de gemeente binnenkomt. 

Voor financiële vragen:
inloopspreekuren op locatie 
Goed omgaan met financiën is niet 
altijd makkelijk. De zorgverzekering, de 
hypotheek of huur, boodschappen of het 

telefoonabonnement – allemaal diverse 
uitgaven die in balans moeten blijven 
met uw inkomen. Klinkt ingewikkeld, 
maar dat is het vaak helemaal niet. De 
gemeente Venray helpt u bij het beant-
woorden van uw financiële vragen. 
Voortaan bent u van harte welkom tij-
dens de inloopspreekuren op locatie voor 
een individueel gesprek en advies. 

Voor iedereen
De inloopspreekuren op locatie zijn voor 
alle inwoners van de gemeente Venray 
met een vraag over financiën. Aanmelden 
is niet nodig. De gesprekken zijn één op 
één en strikt vertrouwelijk.  Alle locaties 
en datums vindt u hieronder en hiernaast:

jongeren Service punt
Adres: gebouw van Gilde opleidingen 
Venray, lokaal 101, 
Henri Dunantstraat 40, 5807 ES Oostrum
Hier vindt u ons van 11.00 tot 13.00 uur 
op de volgende dagen: 
Woensdag 19 februari
Woensdag 18 maart
Woensdag 15 april 
Woensdag 13 mei 
Woensdag 10 juni

GEMEENTE VENrAY MIJNGEMEENTEAPP 

Meldingen maken? gebruik de MijngemeenteAPP! kapotte straatlantaarn? 
Loszittende stoeptegels? Zwerfvuil? Maak een melding in de MijngemeenteAPP!
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Vraag naar onze voordelige pakketverzekering 
voor particulieren tot wel 12% korting. Ook voor Aangifte 

Inkomstenbelasting 2019, voor uzelf en partner €65,00.

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

wijkteam landweert
Adres: Wijkgebouw ’t Stekske, Kruidenlaan 
161, 5803 BV Venray.
Hier vindt u ons van 14.00 tot 17.00 uur 
op de volgende dagen: 
Woensdag 4 maart
Woensdag 8 april 
Woensdag 20 mei 
Woensdag 17 juni 
De wijkverpleegkundige is aanwezig bij 
de Samen aan Tafel van Landweert Leeft.

Stichting Ik Begin
Adres: Julianasingel 67, 5802 AT Venray. 
Hier vindt u ons van 10.00 tot 12.00 uur 
op de volgende dagen:  
Donderdag 13 februari
Donderdag 12 maart
Donderdag 9 april 

Donderdag 28 mei 
Donderdag 25 juni 

Inloopspreekuur op maandag blijft 
Het inloopspreekuur ‘Hulp bij financiën’, 
elke maandag tussen 16.00 en 19.00 uur 
in het gemeentehuis, blijft bestaan. Hier 
gingen al 200 mensen u voor. En ook u 
bent van harte welkom! Ook hiervoor 
hoeft u geen afspraak te maken. 

pilot
De inloopspreekuren op locatie zijn 
een pilot. Na zes maanden evalueert 
de gemeente Venray of dit concept de 
nodige animo heeft opgeleverd. Aan 
de hand daarvan wordt de voortgang 
bepaald. 

GEMEENTE VENrAY MIJNGEMEENTEAPP 
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C.V .  DE  P IËLHAAN PRESENTEERT

KUKEBAL
AANVANG 14.11 UUR TOT 18.11 UUR
SCHOLENBATTLE MET SCHOLEN UIT LANDWEERT

februari

25
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KRUMELBAL
AANVANG 15.11 UUR TOT 19.11 UUR
LEUKE KINDERACTIVITEITEN

februari

23
KUKEBAL
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februari

25

KRUMELBAL
AANVANG 15.11 UUR TOT 19.11 UUR
LEUKE KINDERACTIVITEITEN
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Lokaal & multidisciplinair: twee woorden 
die van toepassing zijn op Theaterproduc-
tie WIES. Door middel van de disciplines 
zang, dans, toneel, muziek en poëzie maak 
je kennis met veelzijdig karakter WIES. 
Wies is de rode draad door de voorstelling 
heen en kampt met een grote diversiteit 
aan wensen, uitdagingen en problemen. 
Laat je meevoeren op een reis in de tijd, 
een reis door het lichaam en een reis door 
het leven. Een gevecht tegen de oorlog en 
een gevecht met jezelf. Ervaar de verschil-
lende kanten van vrijheid en het gebrek 
hieraan in een pure en soms confronte-
rende vorm. 

Een bijzondere kracht van deze productie 
is de samenwerking tussen verschillende 
disciplines en de regio. Zo komen de ver-
schillende acteurs uit o.a. Deurne, Horst 

en Venray, doen er Venrayse muzikanten 
mee en wordt er gedanst door Froxx uit 
Horst. Daarnaast is er medewerking ver-
leend door de historische platformen uit 
Venray en Horst, Wim Moorman (Horst) 
en Ad Welten (Venray). Speciaal is ook de 
medewerking met een Turkse fotograaf/ 
kunstenaar die gezorgd heeft voor een 
indrukwekkende fotocompilatie.

In ’t kort  
Geniet op woensdag 4, donderdag 5 of 
vrijdag 6 maart 2020 van lokaal talent 
uit jouw eigen achtertuin in de Venrayse 
Schouwburg. Een grensoverschrijdende 
voorstelling die je niet wilt missen! 
Kaarten zijn te bestellen via de site van 
Schouwburg Venray.   

CulTuur THEATERPRODuCTIE WIES: 
OP REIS DOOR ONZE VRIJHEID

Nog een aantal weken en dan is het zover. lokaal talent staat te popelen om je mee 
te nemen op een reis door verleden en heden. Met een knipoog naar het stilstaan en 
vieren van 75 jaar vrijheid, maar ook naar onze eigen vrijheid vandaag de dag en het 
gebrek hieraan. Theaterproductie wIES is te zien op 4, 5 en 6 maart in de Venrayse 
Schouwburg. Kom & ga mee op reis! 
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Beste buurtbewoners, 
we zijn begonnen!

wie zijn wij?
Een aantal enthousiaste buurtbewoners, 
vrijwilligers en professionals uit Land-
weert, die zich graag in willen zetten voor 
de oudere medebewoners, zodat Land-
weert in de toekomst “ouderdomproof” 
wordt. Graag willen wij u meenemen in dit 
proces.

Na een eerste vergadering, waarbij 8 men-
sen aanschoven was het aantal deelnemers 
in de tweede vergadering verdubbeld!
Bent u straks, na het lezen van dit stukje, 
enthousiast geworden over dit project, 
dan nodigen wij u van harte uit om aan te 
sluiten bij onze volgende bijeenkomst op 
woensdag19 februari (aanmelden kan via 
wijkplatform@landweert.nl;).

Door uw bijdrage kunnen we wellicht nog 
meer realiseren in Landweert!

In de tweede bijeenkomst is besloten dat 
wij een missie en visie willen formuleren. 
Hierin komt te staan wie wij zijn, waar we 
voor staan, en wat willen we bereiken.
Ons doel is duidelijk. Landweert moet een 
buurt worden waar ook de ouderen onder 
ons prettig kunnen wonen, zodat bijv. 
“moeten verhuizen wegens het gebrek 
aan aanpassingen” niet meer nodig is. 
u leest onze “voorlopige” missie en visie in 
de volgende Wijkinfo Landweert.
(“Voorlopig” omdat we de komende 
maanden deze missie en visie willen of 
kunnen bijstellen als dat nodig is). 

hoe gaan we hierbij tewerk?
Aan de hand van het beleidsstuk “de 8 
Domeinen” van Movisie, gaan we, per 
onderdeel, knelpunten vaststellen die het 
thuis blijven wonen in Landweert in de 
weg kunnen staan. Met de bedoeling die 
knelpunten zoveel mogelijk op te lossen. 
Dit doen we samen met instanties zoals de 
Gemeente, de Woningbouwvereniging, 
huisartsen.

Dit zijn de 8 Domeinen:
Buitenruimte en bebouwing: denk hierbij 
aan brede stoepen, veilige oversteekpun-
ten, bankjes, openbaren toiletten enz.
Vervoer: voldoende parkeerplekken, toe-
gankelijkheid voor minder validen, open-
baar vervoer.
huisvesting: voldoende aangepaste 
woningen of mogelijkheden voor aanpas-
singen. Een prettige leefomgeving.
Sociale Participatie: divers en betaalbaar 
activiteitenaanbod, wat aansluit bij de 
doelgroep, inzicht geven in de activiteiten 
die er zijn. En het bevorderen van sociaal 
contact.
Respect en sociale inclusie: voorkomen 
dat ouderen door ziekte, financiële situ-
atie of culturele achtergrond niet deelne-
men aan de samenleving. Bevorderen van 
prettig contact met buren. Beeldvorming 
over ouderen. 
communicatie en informatie: informatie-
voorziening die geschikt is voor ouderen, 
zoals de buurtkrant met informatie over 
de buurt. Niet alles digitaal. Mogelijk het 
aanbieden voor internetcursussen en toe-
gang tot het internet.
Burgerparticipatie en werk: inspraakmo-
gelijkheden en mogelijkheden in de buurt 

prOjECT PRETTIG OuD WORDEN IN LANDWEERT
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om vrijwilligerswerk te doen. Een structu-
reel punt voor advies en ondersteuning.
Zorg en welzijn: goed aanbod van thuis-
zorg en verpleging, huisarts en apotheek 
op loopafstand. Vrijwilligers die hulp bie-
den als dat nodig is.

Wij informeren u in elke Wijkinfo over de 
voortgang van de verschillende punten.
Onze successen delen we graag met u, 
maar ook de dingen waar we tegenaan 
lopen. En de dingen die we niet kunnen 
realiseren.
We horen graag u tips en vragen. Het zou 
fijn zijn als dit een project wordt van ons 
allemaal.
uw inbreng is erg belangrijk: in verband 
met de nieuwe privacywet is het voor ons 
niet mogelijk om te achterhalen, waar de 
ouderen onder ons wonen en wat er per-
soonlijk nodig is.
Hebben wij uw interesse gewekt? Kijk dan 
in de volgende Wijkinfo of loop binnen bij 
volgende bijeenkomst om mee te doen. u 
en uw tips zijn van harte welkom. 

Lon Berden
“Prettig ouder worden in Landweert”.
Bewoner. Kartrekker voor het onderdeel 
missie en visie.

Meedenkers gezocht
Naast het formuleren van een missie en 
visie is een aantal van ons begonnen met 
het invullen/uitwerken van activiteiten 
voor ouderen in  Landweert in ons wijk-
centrum. De achterliggende gedachte 
is dat wanneer er voldoende aanspre-
kende activiteiten plaatsvinden, bewoners 
gemakkelijker de loop zullen vinden naar 
’t Stekske. Ook hiervoor zijn we op zoek 
naar meedenkers. In feite gaat het dan om 
een uitwerking van het onderdeel Sociale 
Participatie. 17

In 2018 tijdens de Burendag van 
Honingklaver en Herderstasje ont-
stond het idee om een Buurt Whatsapp 
in te stellen. Na de nodige informatie 
ingewonnen te hebben bij Synthese 
is hier verder over gesproken door 
enkele buurtgenoten. Er is een behoef-
tepeiling gedaan, waarbij ook de 
Herik betrokken is. De belangstelling 
bleek ruim voldoende te zijn om een 
Buurt Whatsapp te starten in de kring 
Honingklaver, Herik en Herderstasje. 
Op de jaarlijkse Burendag in 2019 is de 
Buurt WhatsApp in werking getreden.

We wilden het Wijkplatform informeren 
zodat men weet wat er in de buurt leeft 
en aangepakt wordt door buurtgenoten.

Groeten,
Arno Lensen
Huub Janssen
Chris Billekens

BuurT whATSApp 
HONINGKLAVER EN 
HERDERSTASJE
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Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en 
overige automobilisten die voor verlenging 
van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, 
kunnen hiervoor terecht bij de Rijbewijs-
keuringsArts op 20 februari, 4 en 18 maart 
en vervolgens twee keer per maand in het 
Vincentiushof, Vincentiushof 13.

Informatie en een afspraak maken:
Bent u lid van Meander eXtra neemt u dan 
contact op met Meander eXtra, telefoon 
045-5748800.
Bent u lid van Service van Envida (voorheen 
GroenekruisService) neemt u dan contact 
op met Service van Envida, telefoon 043-
3690610.

Bent u geen lid dan belt u naar het lande-
lijke afsprakenbureau: 036-7200911. 
Zelf een datum reserveren kan via de web-
site: www.rijbewijskeuringsarts.nl. 

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 50,00, medisch, 
C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 70,00. 

Leden van Envida, Meander en/of CNV/
FNV/ouderenbonden krijgen € 10,00 kor-
ting op bovenstaande prijzen.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij 
de locatie een afspraak te maken.

Voordat u naar de keuring gaat dient 
er eerst een Gezondheidsverklaring 
gekocht te worden en is verkrijgbaar bij 
de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl 
(inloggen met DigiD).

u beantwoordt de vragen en stuurt de 
Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan 
een aantal weken duren voordat u de papie-
ren die de arts moet invullen thuisgestuurd 
krijgt van Het CBR (per post of via de mail). 

De verwerking en beoordeling door het 
CBR kan meerdere maanden in beslag 
nemen. Geadviseerd wordt om ruim van 
tevoren een afspraak te maken voor de 
keuring. Ook inwoners uit omliggende 
gemeenten zijn van harte welkom.

GOEDKOpE rIjBEwIjSKEurING SENIOrEN IN VENrAY

Hierbij 2 foto’s van het Glühweinmo-
mentje op oudjaarsdag in de Konings-
kaars dat ik bijna elk jaar organiseer. 
Er waren dit jaar bijna 40 personen 
waaronder enkele kinderen.
Erg gezellig en de moeite waard, omdat 
er ook weer nieuwe buren aansloten.

Iedereen mag vrijwillig een financiële 
bijdrage leveren (maar dat hoeft niet). 
Die bijdrage maak ik dan over aan het 
kankerfonds. 
Misschien een ideetje voor andere straten?

Groetjes Lon Berden

GlühwEINMOMENT 
KONINGSKAARS



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


