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2 MEI 2020 HEFTIG, BIZAR, STIL
Zo kun je de tijd die we nu meemaken het beste
omschrijven; Covid-19 - het Coronavirus - heeft stevig
toegeslagen. Ook in Landweert zijn bewoners ziek
geworden en overleden. Wij wensen alle betrokkenen
heel veel sterkte toe.
De gevolgen van de lockdown (=afsluiting) die we
meemaken voelt iedereen: we blijven zo veel mogelijk
thuis. Daardoor is het stil op de wegen en in het openbaar
vervoer. Scholen sloten en er kwam thuis-onderwijs voor in
de plaats. Er wordt ook nu nog als het even kan vanuit thuis
gewerkt waarbij digitaal overleg aan de orde van de dag is.
We leven in Nederland nu in een 1-½- meter-samenleving.
We geven allemaal een stukje vrijheid op in het belang van
iedereen. En hoe lang het duurt en wat de toekomst na
corona zal brengen is nog ongewis.
Corona kan ook positieve effecten hebben. Onze tuinen
waren nog nooit zo vroeg in het jaar spic en span (daarvoor
stond je dan wel een uurtje in een file met je afval). En hé:
als the Stones geïnspireerd door corona, “Living in a ghost
town” uitbrengen…. Misschien dat ook mensen zoals u
en ik ideeën kunnen ontwikkelen waarbij we meer oog
hebben voor hoe we omgaan met elkaar en met de wereld.
In eerste instantie zouden er in ons wijkcentrum geen
activiteiten mogelijk zijn tot 6 april; uiteindelijk blijkt
deze periode veel langer te duren. In deze uitgave van
de wijkinfo daarom geen overzicht met activiteiten in
‘t Stekske. Voorlopig is dit nog echt niet aan de orde.
In plaats daarvan hebben we diverse gebruikers van
’t Stekske en anderen die actief zijn in Landweert, benaderd
om te vertellen wat corona teweeg brengt/bracht: hoe zij
omgaan met de huidige situatie; wat hun toekomstplannen
zijn en wat ze verder nog kwijt willen over deze tijd.

ACTIVITEITEN
‘T STEKSKE
Om op de hoogte te blijven
of bepaalde activiteiten /
evenementen weer door
kunnen gaan, is het belangrijk
dat u de site www.landweert.
nl regelmatig controleert.
U kunt ook alle eerder
verschenen wijkinfo’s
digitaal teruglezen op
www.landweert.nl/
wijkplatform/wijkkrant

De deadline voor de
eerstvolgende uitgave is
za 8 augustus 2020.
Deze Wijkinfo (nr. 61)
zal dan omstreeks
22/23 augustus a.s.
bij u in huis zijn.

Hulp nodig?
De link naar de website van
de gemeente met daarop
zichtbaar de beschikbare
hulp van professionals bij
eventuele problemen is:
https://www.venray.nl/
ondersteuning-thuissituatie

Onze vraag aan alle bewoners van Landweert is: let op
elkaar! Kijk of je wat kunt betekenen voor een ander!
Hou vol en blijf vooral gezond!
Wijkplatform Landweert
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WIJKVERENIGING LANDWEERT
Al enkele weken organiseren wij geen activiteiten meer. Een van de laatste activiteiten
was de kinderdisco in maart, toen waren de scholen nog geopend.
Inmiddels gaan de scholen weer voor
de helft open, maar wij zullen nog geen
activiteiten organiseren want dat is in strijd
met de richtlijnen. Het horeca gedeelte
van ’t Stekske moet gesloten blijven en
samenkomen met meer dan 3 personen
mag niet. Kinderen mogen enkel buiten
spelen onder toezicht en zoveel mogelijk op
afstand van elkaar, ook mogen ze 50% van
de tijd naar school en buiten sporten maar
meer (nog) niet. Deze richtlijnen beperken
ons in het organiseren van onze reguliere
activiteiten zoals kaartavond, ouderengym, kinderdisco, knutselen, buurtcafé,

kinderbingo, dansgarde, meidengroep,
kinderbingo etc.
Wij bekijken per update van nieuwe
richtlijnen of er mogelijkheden zijn om
weer te starten met activiteiten, maar wij
schatten momenteel in dat een en ander
voor september in ieder geval niet meer
opgestart zal worden. Via de facebook
pagina van Landweert informeren wij
welke activiteiten er te zijner tijd weer
zullen starten, maar vooralsnog is alles
nog onzeker.

WIJKCENTRUM ‘T STEKSKE
Vanaf het moment dat de horeca haar deuren moest sluiten is ook Wijkcentrum
’t Stekske gesloten voor activiteiten. Voor de horeca een enorme klap, maar ook voor ons
als wijkcentrum is dit een tegenslag die wij gaan voelen op financieel gebied.
Er zijn geen barinkomsten en ook de huurinkomsten zijn aanzienlijk lager (enkel nog
huurinkomsten van BSO). Onze kosten
lopen gewoon door, verzekering, elektra/
gas (al zal de eindafrekening dit jaar lager
uitvallen), Buma/Stemra rechten, etc.
Ook het onderhoud aan het pand moet
gewoon door blijven gaan, zoals velen al
hebben gezien is het schilderwerk voorzien van een nieuwe kleur. Deze lopende
onderhoudswerkzaamheden/contracten waren al geruime tijd voorzien en
ingepland en gaan daarom ook gewoon
plaatsvinden. Natuurlijk ook erg spijtig
dat er geen (ontmoetings-)activiteiten
meer kunnen plaatsvinden, maar anderzijds ook erg begrijpelijk gezien de ernst
van het Covid-19 virus.
Het bestuur van Wijkcentrum ’t Stekske
volgt de ontwikkelingen op de voet. Als
er mogelijkheden zijn om weer open te
gaan dan zullen wij daar ook gebruik van
maken en onze huurders daarover informeren. Uiteraard wel alleen als een en
ander veilig kan.
Voortbestaan ‘t Stekske
Momenteel speelt er, naast de financiële
tegenslag door Covid-19, ook nog een
andere financiële tegenslag. Gemeente
Venray is met haar plan “schoon door de
poort” al vanaf 2014 met alle wijkcentra en
dorpshuizen in gesprek met doel om hen
op “eigen benen te laten staan”, dus zonder enige vorm van subsidie. Wat dit voor
Wijkcentrum ’t Stekske in zal houden is tot

op heden nog steeds niet geheel duidelijk.
Moeten wij huur afstaan aan gemeente en
gaat gemeente zelf weer voor onderhoud
zorgen of worden wij volledig eigenaar
van het pand (tegen welke kosten?) en
blijven wij het onderhoud uitvoeren?
Duidelijk is dat ’t Stekske niet meer door
mag gaan met de huidige “privatiseringsregeling” met Gemeente Venray. Volgens
deze regeling (2004) hoeft ’t Stekske geen
huur voor het pand te betalen maar moet
wel zelf alle kosten betalen zoals onderhoud, verzekeringen, gas/elektra, etc.
Om in de hoge kosten te voorzien ontvangt ’t Stekske jaarlijks subsidie van
Gemeente Venray waarmee we een klein
deel van onderhoudskosten kunnen
bekostigen. Met de barinkomsten en
inkomsten uit verhuur (aan verenigingen
etc.) worden de overige kosten betaald.
Op deze manier wordt ons Wijkgebouw al
vele jaren in stand gehouden. De subsidie
om een gedeelte van het groot onderhoud uit te laten voeren, zullen wij op
termijn (2021?) niet meer ontvangen,
dat is dus een flinke financiële strop. Op
termijn, als er (eindelijk) meer duidelijkheid vanuit Gemeente Venray komt, zal
er ongetwijfeld een informatie-avond
komen om huurders en wijkbewoners te
informeren. Voor nu hopen wij de “coronatijd” zonder al te veel kleerscheuren door
te komen. Hopelijk gaat het jullie allemaal
goed en zien wij jullie weer spoedig in
’t Stekske.
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Voor komende zomer vragen wij weer scholieren / studenten vanaf 13 jaar
voor werkzaamheden in tuinbonen en suikermais teelt.
Opgeven of meer informatie; Mts. Timmermans-Claessens
Laagriebroekseweg 32, 5809 ET Leunen
Tel. 06 17 77 28 25 | E-mail pietendian@outlook.com

WIJKTEAM LANDWEERT
Anita Janssen verpleegkundige wijkteam
535 Landweert, mailde ons het volgende:
Het wijkteam van Landweert spreekt
elkaar nu 1x per 3 weken via beeldbellen
om te kijken wat we kunnen doen. Zijn er
onderling vragen direct aan onze partners
dan bellen of appen we elkaar.
Ikzelf ben normaal aan het werk in de
thuiszorg en maak mijn volledige werkweek.
Ik ben normaal bereikbaar op mijn telefoonnummer; 06 52 66 92 94. Ik zal niet
altijd meteen mijn telefoon opnemen
maar spreek de voicemail in met naam
en telefoonnummer dan bel ik op mijn
werkdagen terug. Dit is altijd dinsdagwoensdag en donderdag; vrijdag werk ik
niet altijd maar dan ben ik in het weekend
aan het werk.
Als wijkverpleegkundige krijg ik weinig
vragen. Een vraag die mij gesteld is; wat
kun je betekenen voor een ander?
•	Hou de buurt in de gaten of iedereen
dagelijks actief is.

•	
Doe een kaartje in de brievenbus
gewoon voor aandacht.
•	Wil je iets betekenen door een luisterend oor of een praatje te maken,
	
zet dan je telefoonnummer erbij en
wanneer je beschikbaar bent.
•	
Misschien kun je voor iemand een
boodschap doen?
In de thuiszorg beleefden we de eerste
weken een flinke druk: hoe gaan we hiermee om en wat kunnen we doen om de
cliënten te beschermen maar ook ons zelf?
We zijn heel goed opgevangen door onze
leidinggevenden en onze organisaties.
Door elke dag met ons te communiceren
werden we goed op de hoogte gehouden.
Maar ook door een kaartje werd een hart
onder de riem gestoken. Samen hebben
we het gedaan en zijn trots op elkaar.
Advies dat ik wil geven: houd u aan de
richtlijnen van RIVM. Het is zo belangrijk
om dit nog vol te houden. We helpen
elkaar hiermee.
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PLUS GUIDO VAN DIJCK
Hoe heb je deze Coronaperiode ervaren? Wat merken jullie ervan in de praktijk?
Personeel / bezoekers? Hebben jullie alle maatregelen kunnen handelen?
Wij moeten een aantal zaken regelen om
de veiligheid in onze winkel te waarborgen. Dat lukt aardig maar het is soms lastig
omdat we dagelijks met een behoorlijke
klantenstroom te dealen hebben; de vraag
is groot in onze winkel. Daarom hanteren we
het maximale aantal klanten van 92. We controleren dit d.m.v. het verplichten van het
meenemen van een winkelwagentje voor
elke klant. Dat wordt ondertussen goed
opgevolgd omdat mensen de maatregelen als ”normaal” ervaren op dat punt. Maar
ondanks deze maatregel is het af en toe niet
makkelijk je door de winkel te bewegen. Er
lopen veel klanten, minder dan we eigenlijk zouden mogen (maximaal 144 klanten)
en medewerkers die de vakken aanvullen
en de orders verzamelen voor de bezorgafdeling (e-commerce). We hebben tevens
minder displays in de winkel staan om meer
ruimte te creëren. Een enkele keer wordt de
sfeer wat grimmig. Het is toch wel erg lastig
om even snel door de winkel te bewegen en
niet iedereen is even strikt met de maatregelen. Dan zijn er wat mensen die daar lastig
mee om kunnen gaan. Gelukkig gebeuren
er geen vervelende dingen en zijn alle mensen uiteindelijk meegaand. Het belangrijkste is dat we meer geduld moeten hebben
want het is nu echt even anders boodschappen doen dan wat je gewent bent.
We hebben alle gevraagde maatregelen
kunnen doorvoeren en denken na over
extra, andere dingen die we kunnen doorvoeren. Zo hebben we al aanpassingen
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gedaan in de medewerkersplanning (bezetting) op de bezorgafdeling en de vulploeg.
We laten het werk meer verspreid over de
dag uitvoeren waardoor we eerder beginnen (6:00 uur) en later stoppen (0:00 uur).
Hierdoor is er minder drukte op de winkelvloer. Ook de stickers op de vloer werken
goed en de medewerkers hebben hesjes aan met daarop de vraag goed op de
afstand te letten. We poetsen buiten voor
de deur elk winkelwagentje dat gebruikt
is door een klant om de verspreiding van
het virus zo veel mogelijk te beperken. Dat
wordt enorm gewaardeerd door onze klanten. Het is soms wat druk waardoor je goed
moet opletten hoe en waar je een winkelwagentje pakt. Verder hebben we door de hele
winkel op diverse plekken flesjes met desinfectiemiddel staan die mensen kunnen
gebruiken. Ook staan er desinfectiedoekjes
bij de handscanners waarmee de klanten
de handvatten van de scanners kunnen
schoonmaken.
Onze medewerkers werken iedere dag hard
om de vraag te verwerken. Het aanleveren
van goederen gebeurt nog steeds niet
voldoende waardoor we lege schappen
hebben bij een 200-tal artikelen. Vooral op
de houdbaar is dat goed te merken. Mensen
kunnen wel altijd iets pakken maar niet altijd
precies dat artikel wat ze nodig hebben en
kiezen dan sneller voor een vervangend,
vergelijkbaar artikel.
We zorgen goed voor onze medewerkers;
zo krijgen ze op dit moment op donderdag
en vrijdag een kleine lunch van onze eigen
kok Edwin van Boxtel. Een goede soep, een

hamburgertje of iets anders waarmee de
maag weer gezond en lekker gevuld wordt.
Dat maken we hoofdzakelijk van artikelen
die tegen de datum zijn maar nog niet de
container in hoeven. We gebruiken de goederen dus extreem goed.

zie nieuwe mogelijkheden. Dit zal ik later dit
jaar, begin volgend jaar, verder gaan bekijken. Dat er veel draagvlak voor zo’n voertuig
is, is mij de afgelopen tijd zeker wel duidelijk
geworden en kan dus breed in de samenleving ingezet worden.

Wordt er meer bezorgd?
Er wordt inderdaad meer aan bezorging en
ophalen van boodschappen gedaan. Wij
lopen op dit moment tegen de het maximum van onze capaciteit aan omdat de vraag
groter is dan wat we kunnen verwerken. Om
de kwaliteit te garanderen gaan we ook niet
méér capaciteit aanbieden zodat we wát we
doen ook goed kunnen doen. We leveren nu
per dag zo’n 90 orders bij onze klanten in de
gemeente Venray en dagelijks komen zo’n
15 klanten hun bestellingen ophalen.

Persoonlijke ervaringen
Het ondernemerschap past nog altijd goed
bij me maar vraagt op dit moment andere
capaciteiten en kwaliteiten dan waar ik normaalgesproken mee bezig ben. Ik ben altijd
erg gedreven het voor elke klant goed te
doen en mensen te inspireren met goed en
lekker eten. En wanneer er vragen of opmerkingen zijn, zorg ik er voor dat mensen tevreden naar huis gaan. Dat is nu anders want
we moeten mensen gaan weigeren aan de
deur “je moet even wachten voordat je naar
binnen mag” en “let goed op afstand houden in de winkel” wat best een uitdaging is.
Niet leuk om te doen maar wel erg belangrijk dat we dat met z’n allen blijven doen en
waarvan ik de verwachting heb dat het nog
wel even zo blijft.
Ik vind het erg moeilijk te zien dat er veel
mensen zijn die het moeilijk hebben. Die
de verschrikkelijke ziekte oplopen en vechten voor hun leven maar ook mensen die
thuis zitten omdat er geen werk is en ze
geen omzet (ondernemers) of inkomen hebben. In de PLUS hebben wij die problemen
niet en moeten we alle zeilen bijzetten om
het voor elkaar te krijgen. Dat voelt raar en
ik bedenk me regelmatig wat ik er aan kan
doen, zo probeer ik er mee te dealen.

In de enquete voor 75+-ers kwam de
vraag naar voren om aan te geven of er
behoefte was om opgehaald te worden
om boodschappen te doen gecombineerd met een koffiemomentje. Hoe is
hier op gereageerd door de 75+-ers? Was
er genoeg animo? Gaat dit inderdaad
gebeuren?
Dit idee heb ik al een tijdje en mensen blijken hier enthousiast over te zijn. Naast de
perikelen met Covid-19 is - ook door een
aantal praktische en financiële zaken - dit
voorlopig even geparkeerd om dat later
weer op te pakken. Er zitten nogal wat ogen
en haken aan om dit op de goede en correcte manier uit te voeren. Inmiddels kijk ik
al uit op nieuwe vormen van uitvoeren en
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Nu gaan we zeer binnenkort onze actie
met WE
VENRAY weer onder de aandacht brengen bij de klanten en ondernemers. Dat is een systeem dat al langer bij
ons loopt en dat op zich al erg succesvol
is. Klanten kunnen met de spaarboekjes van de koopspaarzegels van PLUS,
WE
VENRAY-waardecheques kopen die
ze kunnen besteden waardoor het rendement op de zegels 50% is (vol boekje heeft
met d.m.v. zegels kopen uiteindelijk € 4,00
betaald en levert hen € 6,00 op). Maar wanneer
men een vol zegelboekje inlevert voor een
WE
VENRAY-cheque ontvangen ze een
cheque die € 8,00 waard is en dus nog een
extra voordeeltje oplevert.

En dan nog even dit…..

Bovenstaande afval/troep werd aangetroffen in de belevingstuin van Landweert.
Wellicht gedeponeerd door iemand die
getroffen is door een ziekte die het gezonde
verstand aantast?
Laten we er aub met zijn allen voor waken,
dat onze wijk geen vuilnisstortplaats wordt.
Zó ga je dus niet om met onze wereld!

“ONS GENOT”
Piet Vogelsangs voorzitter van Ons
Genot heeft ons n.a.v. vragen het volgende verteld:

De eigen leden van Ons Genot worden
dan - zoals gebruikelijk - door een flyer uitgenodigd.

Voor Ouderenvereniging Ons Genot is het
op dit moment nog niet duidelijk wanneer
er weer gestart kan worden met de activiteiten. Er zijn ook nog geen concrete plannen gemaakt.

Persoonlijk wil Piet nog graag het volgende doorgeven:
Hou je aan de regels en denk er niet te
licht over. Ik weet wat voor impact het op
de mensen heeft als ze het coronavirus
krijgen! Dat merk ik bij mijn vrijwilligerswerk in de flats en appartementen waar
het coronavirus heerst.

Bij Ons Genot heeft men te maken met de
meest kwetsbare groep, waar ook angst
heerst dat hen iets gaat overkomen.
De verwachting is dat voor deze groep
bewoners het het langst zal duren eer
weer activiteiten kunnen beginnen. Ons
Genot wacht met de start van activiteiten
totdat de overheid groen licht geeft.

Wij gaan in die flats - met bescherming - naar
binnen en wij zetten de maaltijden voor de
voordeur, bellen aan en gaan twee meter
achteruit tot bewoners de deur geopend
hebben. In die flats is het erg stil!

Blijf gezond!

WIJKINFOBEZORGERS GEZOCHT
Het wijkplatform zoekt bezorgers van de
wijkinfo. Het wijkblad dat 6x per jaar huis
aan huis bezorgd wordt in heel Landweert.
Wat bieden wij?
•	6 x per jaar een gezonde wandeling
door Landweert: leer uw buurt kennen!
•	Met gratis frisse lucht.
•	Als dank een leuke attentie en een jaarlijkse gezellige bijeenkomst.

•	Eeuwige dank van alle bewoners en het
wijkplatform in het bijzonder.
Wil en kun je wat betekenen: neem dan
contact op met onze superpostman
en buurtkenner: Mat Goumans, lid van het
wijkplatform, bereikbaar via
telefoonnummer 0478 513676
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PROJECT “PRETTIG OUDER WORDEN IN LANDWEERT”
Corona…brengt een akelige tijd die we
niet zagen aankomen. Opeens stond
alles stil.
Voor mijzelf moeilijk, om van 100% bezig-zijn
terug te schakelen. Geen kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen om mij heen.
Zorgen om buurtgenoten die geconfronteerd werden met het coronavirus.

Wij werken aan:
•	
Het organiseren van een ronde tafel
gesprek. Met als doel, te horen wat de
ouderen belangrijk vinden in de wijk.
•	Onderzoeken of een (gedeelde) wensbus
mogelijk is voor Landweert, zodat mensen zonder vervoersmogelijkheden of
slecht ter been toch naar andere locaties
kunnen reizen.
•	Guido van Dijck van de Plusmarkt heeft
(al voor de coronacrisis) plannen gemaakt
om ouderen op te halen voor het doen
van de boodschappen. Inclusief een koffiemomentje. (Super sympathiek). Daar
gaan we meer van horen.
•	
We gaan onderzoeken welke nieuwe
activiteiten na de coronatijd kunnen worden aangeboden. Binnen ’t Stekske of
daarbuiten.

Dus ben ik zelf maar begonnen om kleine
bloemstukjes en gehaktballen te maken
voor alleenstaande mensen in de straat.
Want aan de situatie kan ik niks veranderen.
Maar wel aan het saamhorigheidsgevoel
in de buurt. En ik word vrolijk van de leuke
reacties. Misschien een tip voor iedereen:
laat je buurtgenoten weten dat niemand
alleen staat. Een kaartje, een lief berichtje
in de brievenbus, een praatje over de schutting, kan de dag weer goed maken. En vraag
zelf ook hulp, als dat nodig is.

Heeft u tips of ideeën over een activiteit,
laat het ons dan weten!

Ons project “Prettig ouder worden in
Landweert” ligt niet helemaal stil hoor.
Met een klein clubje mensen pakken we
door. Want de coronatijd gaat voorbij en dan
willen we al een aanbod kunnen doen.

Kortom, we zijn er nog. Alleen iets minder
snel dan we zouden willen.
Tot dan: blijf gezond en let goed op elkaar!
Voor tips of vragen: lonberden@hotmail.com
of 06-82699180. Lon Berden
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NATUUR IN DE WIJK DIEREN NIET IN QUARANTAINE
Omdat wij met z’n allen inmiddels ruim
zes weken weinig buiten komen en
weinig auto rijden krijgt de natuur in
onze wijk meer ruimte. Bijna iedereen
heeft wel de beelden gezien van wilde
dieren die ronddolen in uitgestorven
stadscentra. Ook in onze wijk krijgen
dieren meer ruimte, al heb ik nog niets
gehoord van vreemde ontmoetingen.
Eén dier dat altijd al stilletjes ‘s nachts
rondsluipt in onze wijk is de egel. Normaliter is de egel in winterslaap van november tot april/mei. Wellicht zijn ze dit jaar,
vanwege het extreem mooie weer in april
al eerder wakker geworden. Als ze uit de
winterslaap komen gaan ze meteen op
zoek naar voedsel. Een egel eet rupsen,
larven, wormen, pissebedden, slakken,
oorwurmen, mieren, spinnen, maar soms
ook zieke of dode muizen, bijen en wespen of eetbaar afval. Heb je egels in je
tuin? Dat is gunstig omdat ze per nacht
wel 40 huisjesslakken kunnen eten.
Het gaat echter slecht met de egel. De
egel is een cultuurvolger; hij leeft in en
nabij de stedelijke omgeving. Om
voldoende voedsel te vergaren, hebben de dieren een leefgebied
van minimaal 10
hectare nodig.
Ze leggen elke
nacht zo’n 2
km af. Iedereen heeft wel
eens de plat
gereden overblijfselen gezien
van zo’n nachte14

lijke egeltocht. In Nederland worden jaarlijks minimaal 135.000 egels doodgereden. Vroeger waren dat er veel meer; een
teken dat de egelpopulatie behoorlijk is
afgenomen. Naast verkeersdoden wordt
dat veroorzaakt door de afname aan
insecten en slakken. De afgelopen twee
extreem droge zomers hebben daar zeker
geen goed aan gedaan. De bebouwde
omgeving wordt voor de egel ook steeds
minder aantrekkelijk. Tuinen zijn vaak
ontoegankelijk door schuttingen en zijn
egelonvriendelijk omdat ze grotendeels
verhard zijn. En nu heerst er een nieuw
gevaar. In veel tuinen waar nog wel gras
ligt, waren ’s nachts robotgrasmaaiers
rond. Nieuwere modellen kunnen erg
stil zijn, wat betekent dat egels ze niet
opmerken totdat het te laat is. Egels, die
zich instinctief oprollen, maken vaak geen
schijn van kans tegen de scherpe messen
van de robotmaaiers en worden zwaar
verminkt of zelfs gedood.
Op de website van de egelwerkgroep
(www.egelwerkgroep.com) vind je veel
tips vinden om je tuin op een simpele
manier aan te passen zodat die
geschikt wordt als egelleefgebied, foerageerplek,
paarplek,
kraamplek, nestelplek
én overwinteringsplek.
Nog vier extra
tips om egels
te helpen:
• Maak (samen
met de buren)
een egelsnelweg.

	
Enkele gaten van
15 x 15 cm in heg
of schutting om de
egels toegang te
geven tot een hele rij
tuinen;
•	
Will je je tuinegel
bijvoeren:
kattenvoeding (droog of
nat) is hiervoor erg
geschikt. Geef egels
nooit melk. Van de
lactose worden ze
ziek en kunnen ze
zelfs sterven. Om
dezelfde reden moet
je ook voorzichtig
zijn met kattenmelk,
pindakaas, pinda’s en
rozijnen;
•	Spuit of strooi geen
gif tegen insecten en
slakken. Deze gifstoffen hopen zich op in
de egel en uiteindelijk zal deze er ook
ziek van worden of
zelfs sterven;
•	
Zet je robotmaaier
alleen overdag aan.
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.

LANDWEERT
LEEFT:
SAMEN AAN TAFEL
Coronatijd, betekent voor heel veel ouderen nauwelijks
nog contacten en opgesloten zitten tussen de 4 muren
van je woning. Veel van de deelnemers van Samen aan
Tafel misten die paar gezellige uurtjes die ze maandelijks samen konden genieten.
Daar wilden we met de Stichting Landweert Leeft wat aan
doen en na enige organisatie en met de medewerking van
Culinair Creatief hebben Philip en ik op 17 april rond etenstijd tussen half een en half twee voor ruim 40 deelnemers
een warme maaltijd aan de deur gebracht.
We hebben hierop alleen maar positieve reacties gekregen
en hoewel wij allemaal hopen dat we gewoon weer echt
Samen aan Tafel kunnen zitten, de vraag om het nogmaals
te organiseren.
Dat is ons weer gelukt; vrijdag 15 mei zijn 40 deelnemers
met een gemiddelde leeftijd van ruim 78 jaar blij gemaakt
met een warme maaltijd, met een dessert van de Plus en
een bloemetje van “Reintjes Bloemen” aan de Lorbaan.
Wil je ook mee aanschuiven bij Samen aan Tafel, geef je dan
tenminste 1 week van tevoren op met naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres via info@landweertleeft.nl of de contactpagina op www.landweertleeft.
nl. Daarvoor moet je wel € 8 per persoon overmaken op de
bankrekening van Stichting Landweert Leeft, IBAN NL90
RABO 0336 0722 01, of € 8 in een envelop met je naam en
adres bij mij in de bus doen.
(Op onze website staan alle geplande data van SAT
genoemd)
EET SMAKELIJK!
Cor van Dijk,
Boterbloem 34
Venray
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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 550219
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”.

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
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

