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Verzekeringen & Risicomanagement

Bij ons kun je ook terecht voor een:
Autoverzekering
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte

STICHTING
WIJKCENTRUM
LANDWEERT
’T STEKSKE
Helaas deze keer geen
agenda in de wijkinfo:
er zijn geen activiteiten
in ’t Stekske mogelijk.
Om op de hoogte te blijven
of bepaalde activiteiten/
evenementen in ’t Stekske
(weer) door mogen gaan,
raden we u aan de site
www.landweert.nl/agenda
op zijn tijd te controleren.

EEN NIEUW JAAR
2022 startte zoals 2021 eindigde: met ongerustheid en heel
veel verschillende meningen (en bijbehorende uitingen)
over Corona. In de praktijk betekent dit hoe dan ook weer
geen volle activiteitenagenda in Landweert.
Wat niet wil zeggen dat er hier helemaal niets gaande is!
Lees de verhalen van de wijkvereniging, ’t Stekske, Prettig
Ouder Worden Landweert en lees ook over een heel mooi
hoopgevend initiatief van bewoonster Suzanne Rutten. Er
gebeuren mooie dingen! En elke bewoner van Landweert
is uitgenodigd om mee te doen.
Blijf denken in mogelijkheden! Dat is zoveel prettiger leven!
We gaan er weer voor in dit nieuwe jaar!
De redactie, 20 januari 2022
De deadline voor de eerstvolgende uitgave is
woensdag 9 maart 2022. Die volgende Wijkinfo
nr. 71 zal begin april bezorgd worden.
U kunt alle eerder verschenen wijkinfo’s digitaal teruglezen op www.landweert.nl/wijkplatform/wijkkrant

Of de berichten van de
Wijkvereniging en Landweert
Leeft te volgen op hun social
media.
De leden van Ons Genot
worden rechtstreeks benaderd wanneer er weer activiteiten kunnen plaatsvinden.
Door de Covid-19 richtlijnen
is het wijkcentrum gesloten.
Het bestuur en vrijwilligers
kijken er naar uit weer open
te mogen gaan voor alle
activiteiten. Wij volgen de
maatregelen van het RIVM
en het kabinet. We houden
jullie op de hoogte via deze
wijkinfo en de website van
Landweert.
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Bezorgservice

Van Dieck’s
waorstenbrödjes
Oplaadpunt voor
elektrische auto’s
OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag van 07:00 - 21:00 uur
zondag van 08:00 - 20:00 uur

Goed eten. Daar houden we van.

www.welovevenray.nl | www.plus.nl
Kruidenlaan 159 | Venray | 0478 553900

E-bike?

dé fietsenwinkel

www.green-drive.nu

Stationsweg 126C | 5807 AD Oostrum | 06 - 425 634 24

CORONA UPDATE VANUIT
WIJKVERENIGING LANDWEERT
De huidige maatregelen zorgen ervoor
dat wij weinig kunnen organiseren.
Gelukkig mag de binnensport wel weer,
dus 50+ gym en de Gardedans zijn weer
gestart. Ook zijn er uitzonderingen ter
voorkoming van eenzaamheid en mag
de wekelijkse koﬃe/thee inloop gewoon
plaatsvinden
(woensdag
14u/17u).
Wij hopen dat de maatregelen snel
versoepeld kunnen worden zodat ook
weer andere activiteiten zoals Kinderdisco,
Kinderbingo, Hippebingo, etc. opgepakt
kunnen worden. Wij kunnen overigens
nog wel vrijwilligers gebruiken voor
enkele activiteiten.
Zou u bijvoorbeeld willen helpen met
knutselen? Of wat anders?
Informeer naar wat mogelijk is:
wijkvereniging@landweert.nl of (na 18u)
via 06-41318607 (mag ook via WhatsApp).

BEWEGEN IS GEZOND!
Wilt u ook meer bewegen? Misschien is de
50+ gym dan wel iets voor u! In Wijkcentrum
’t Stekske zijn er wekelijks gymlessen. De
huidige groep is vol maar wij willen kijken
of er animo is om een tweede groep te
starten. Een eerste aanmelding hiervoor
hebben wij al ontvangen!
Heeft u interesse?
Laat het dan even weten via e-mail:
wijkvereniging@landweert.nl of (na 18u)
via 06-41318607 (mag ook via WhatsApp.
DANSEN?
Wij zijn benieuwd of er animo is, onder
de volwassenen, voor een dansactiviteit.
Wellicht volksdans of line dance?
Wij horen graag als je hier interesse
in hebt. Vermeld hierbij je voorkeuren
(frequentie/dagdeel/etc.):
wijkvereniging@landweert.nl of (na 18u)
via 06-41318607 (mag ook via WhatsApp).

Bij Join us ben ik gewoon mezelf
en heb ik vrienden gemaakt.

Kom erbij!
En doe leuke dingen met Join us
/joinus.nu

@join_us.nu

WIJKTEAM LANDWEERT
Het wijkteam vraagt uw aandacht voor het bericht
op de naast liggende pagina, Join us.

VASTELAOVEND 2022
BIJ CV DE PIËLHAAN
VASTELAOVOND 2022…
het is nog maar zeer de vraag of we dit jaar
Vastelaovond kunnen vieren. Voorlopig
mag er nog niks georganiseerd worden
in verband met de huidige maatregelen.
Het uitkomen van het nieuwe trio van de
Piëlhaan, dat op 21 januari zou plaatsvinden, is inmiddels afgelast. Bekeken wordt
of dit op een later moment wel kan. Dit zal
ook afhangen van de volgende persconferentie en de mogelijke versoepelingen.

De Vorstenraod van Rooy zou dit jaar het
LVK organiseren. De Piëlhaan, ook lid van
de Vorstenraod, zou hieraan een bijdrage
leveren. Afgelopen week is besloten dat dat
in de geplande vorm door de huidige maatregelen niet mogelijk is en verplaatst wordt
naar het weekend van 3 en 4 februari 2023.
We volgen de ontwikkelingen op de voet en
houden jullie op de hoogte via onze social
media. Dus hou deze in de gaten voor eventuele activiteiten die we hopen te mogen
organiseren dit jaar.

LANDWEERT LEEFT
SAMEN AAN TAFEL
Elke laatste dinsdag van de maand vinden
de Samen aan Tafels plaats.
I.v.m. met Corona: volg voor de laatste informatie onze website www.LandweertLeeft.nl
en de publicaties in Peel&Maas en Omroep
Venray.

Geef je sowieso tijdig op, dat kan door betaling van 8 euro op bank IBAN NL90RABO
0336 0722 01 of contant bij Mia Hendrix,
Fluitenkruid 44, 0478 581913.
Eet smakelijk en blijf gezond!
Met vriendelijke groet, Cor van Dijk,
Voorzitter Stichting Landweert Leeft
Boterbloem 34, 5803CL Venray
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BEWONERSINITIATIEVEN
IN LANDWEERT
Beste bewoners van Landweert.
“GEEF WAT JE OVER HEBT
NEEM WAT JE NODIG HEBT”
Onder die noemer wil ik graag een voor
iedereen toegankelijk kastje plaatsen,
naast mijn minibiebje op het Kleefkruid.
WIE WIL MIJ HELPEN DIT TE REALISEREN??

MEEDOEN

Ik ben hiervoor om te beginnen, op zoek
naar een klein kastje, liefst wit, met een
glazen deurtje. En natuurlijk, straks voor
de inhoud van het kastje, naar voedsel: in
blik, glas of lang houdbaar. Maar ik dacht
ook aan menstruatiespullen; verband, tampons; ik las dat één op de tien meisjes daar
geen geld voor heeft.

Neem dan contact met mij op. Wellicht dat
we zo samen de problemen en de moeilijkheden, die soms op iemands pad komen,
wat kunnen verlichten.

Wie kan mij helpen aan een kastje? Of misschien wil jij ook een kastje plaatsen in
jouw straat? Of wil je mee helpen dit kastje
te vullen?

Heb jij ook ideeën voor een beter
Landweert: neem contact op met het
Wijkplatform van Landweert via e-mail
wijkplatform@landweert.nl.

Suzanne Rutten
Kleefkruid 10
0620591294

EEN WIJKMOESTUIN VOOR
LANDWEERT
Sommige dromen komen misschien uit...De droom over een wijkmoestuin door en
voor bewoners van Landweert heeft een groep actieve wijkbewoners opgeleverd!
Ook zin om daaraan mee te doen? Je bent van harte welkom! Aanmelden kan via
wijkplatform@landweert.nl.
Joop en Monique
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Wij
zoeken
Jou!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
LANDWEERT
Vind jij het belangrijk dat
er leven is in de wijk waar jij
woont? Dat er activiteiten
georganiseerd kunnen worden
voor jong én oud. Dan zijn wij
op zoek naar jou!!

Sta je graag achter de bar om
mensen te voorzien van een
drankje tijdens hun eigen feestje
of tap je liever een biertje voor de
wekelijkse kaartclub?
Zou jij de carnaval een keer willen
meemaken aan de andere kant
van de bar of zou je graag een keer
gastheer of gastdame zijn tijdens
de gemeenteraadsverkiezingen?
Dan ben je bij ons aan het goede
adres!
Kijk voor meer informatie op
www.landweert.nl/wijkcentrum/
vrijwilligerswerk/

Voorbeeld activiteiten
gastheer/gastdame
• Vergadering van een zorgorganisatie of politieke partij
• Feestjes van buurgenoten
• Gemeenteraadverkiezingen
• Activiteiten van onze carnavalsvereniging de Piëlhaan
• Wekelijke clubjes zoals de
kaart – en schaakclub
Eigenschappen
voor een vrijwilliger
• Sociaal
• Flexibel
• Door de weeks en/of in het
weekend beschikbaar
• Beschikbaar op afroep of
beschikbaar op geplande
data / dagen

Kruidenlaan 161
5803 BV Venray
wijkcentrum.penningmeester@landweert.nl

NATUUR IN DE WIJK
NACHTHEMEL IN DE WINTER
De winter is vooral een periode van
verstilling, van tot rust komen en (zelf)
reflectie. De ogen dwalen daarbij als
vanzelf naar omhoog. En dan is het een
voordeel dat ’s winters de nachten vroeg
beginnen, want dan kun je verdwalen in
de onmetelijkheid van de sterrenhemel.
En die is ’s winters prachtig!
Er is van alles te ontdekken. Als je richting
het zuiden kijkt zie je o.a. de wintersterrenbeelden Orion, met zijn kenmerkende 3
sterren in zijn gordel, Cassiopeia, de sterrengroep in de vorm van een W en het twinkelende groepje van 7 sterren dat de Plejaden
heet, maar ook wel het zevengesternte of de
zeven zussen wordt genoemd. Er is nog veel
meer met het blote oog te ontdekken in de
nachthemel. Pak er eens een verrekijker bij
(een telescoop is natuurlijk helemaal ideaal),
dan wordt alles nog duidelijker. Bekijk dan
eens de Maan in haar diverse schijngestalten en met haar prachtige kraters met stralenkransen. Of zoek naar de planeten Venus,
Mars, Jupiter en Saturnus, die zich regelmatig laten zien. Ook meteoren (vallende sterren) zijn soms kort zichtbaar als flitsen in de
nacht en in donkere nachten kun je een deel
van onze Melkweg of zelfs complete sterrenstelsels ontdekken, zoals de Orionnevel die
redelijk goed te zien als een wazige vlek net
onder de drie gordelsterren.
Maar wanneer is er in onze omgeving nog
sprake van donkere nachten? Nederland is
een land waar sprake is van ernstige lichtverontreiniging. Bij een volkomen donkere
lucht is het mogelijk om in Nederland 2.500
sterren te zien. Door lichtvervuiling zijn in
veel plaatsen ’s nachts nog maar zo’n 50
sterren zichtbaar. Dat terwijl het donker,

voor mens, plant en dier één van de oerkwaliteiten is. We hebben de duisternis
nodig om gezond te blijven.
Ook in Landweert is er sprake van flinke
lichtverontreiniging, veroorzaakt door o.a.
openbare verlichting, bedrijfs- en reclameverlichting en sportvelden. Hieraan kunnen wij als bewoners van Landweert weinig
doen, behalve dan onze eigen (tuin)verlichting doven zodra we naar bed gaan of, als
je nieuwe buitenverlichting wilt aanschaffen, armaturen te kiezen die niet naar boven
uitstralen. Tenslotte kun je de gemeente
vragen om te handhaven op verlichting van
bedrijven en reclamezuilen die de hele nacht
onnodig staat te branden. Want het is wettelijk al geregeld dat die verlichting ’s nachts uit
moet, alleen wordt er nog te weinig op gelet.
In afgelopen jaren is al het een en ander verbeterd. De gemeente heeft in onze wijk de
openbare verlichting aangepast naar LEDverlichting die minder strooilicht veroorzaakt.
Ook steeds meer bedrijven doven hun nachtverlichting. Laten we hopen dat het binnen
nu en enkele jaren weer donker genoeg
wordt zodat we alle bovengenoemde hemelverschijnselen weer goed kunnen zien.
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
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PRETTIG OUDER
WORDEN IN LANDWEERT
SANDER VAN LOON
Goudsmid

Unieke handgemaakte
(gedenk)sieraden
Reparaties
Trouwringen

06 24 28 86 55 · www.sandervanloon.com

De “kerstvrouwen” Lon en Danielle van Prettig
Ouder Worden in actie tijdens hun rondgang
door Landweert (Foto: Peel en Maas Venray)

PRETTIG OUDER WORDEN IN LANDWEERT
BINNENKORT IN WIJKCENTRUM
‘T STEKSKE!
Speciaal voor de ouderen onder ons,
starten we (onder voorbehoud) begin
maart met een computercursus voor
beginners op leeftijd.
U leert de basisvaardigheden zoals een
DigiD regelen, digitaal afspraken maken
(bloedprikken, ziekenhuisafspraken of uw
dossier inzien enz.) Maar ook: de gevaren
van cybercrime herkennen.
Er zijn kosten verbonden aan deze cursus.
We proberen om die zo laag mogelijk te
houden. Voorwaarde is wel, dat u zelf een
laptop of tablet meeneemt.
Bij interesse kunt u zich nu al opgeven,
want: vol=vol. Opgeven telefonisch bij
Lon Berden 06 82699180 of via e-mail (zie
onder dit bericht en op de achterkant van
deze wijkinfo)
Onze (onder voorbehoud) geplande
activiteiten voor de komende periode
Februari
• E-bike voorlichting
• Stratenproject afhandeling
Maart
• Computercursus
(zie informatie hierboven)
• Rondetafelgesprekken
April
• Paasbrunch
• Start tuintjesproject
TERUGBLIK
Het afgelopen jaar hebben wij Prettig
Ouder worden in Landweert stevig op de
kaart gezet. En daar zijn we trots op.

Vanaf januari geven wij maandelijks een
eigen flyer uit aan de 80 huishoudens die
hebben gereageerd op onze vraag of zij
van onze activiteiten op de hoogte wilden
blijven.
Als bedankje hebben we de Kerstman
ingeschakeld.
Een handgeschreven kaart met wat lekkers
eraan, persoonlijk door de Kerstman
afgegeven, aan een lange stok i.v.m. de
coronamaatregelen.
De reacties waren overweldigend. Mensen
die in tranen waren of waarvan de kerst
erg eenzaam zou gaan worden tot mensen
die de voordeur niet konden openen
door ziekte. Ook achteraf hebben we nog
bedankmailtjes gekregen. We kunnen met
recht spreken van een geslaagde actie.
Ook Peel en Maas heeft aan onze actie
aandacht besteed. We stonden zelfs met
een foto op de voorpagina.
Mocht u interesse hebben in onze flyer,
dan kunt u zich aanmelden via de mail
of via een briefje met vermelding van uw
naam adres en eventueel uw e-mailadres.
Stop het briefje in de brievenbus bij
‘t Stekske. In de flyer staan maandelijks
een overzicht van onze activiteiten,
workshops of dingen die voor u interessant kunnen zijn.
We wensen u een mooi 2022 met veel
gezondheid.
Prettig ouder worden in Landweert
Lon, Daniëlle en Carla
prettigoudworden@landweert.nl
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Wij
zoeken
Jou!
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
STEMBUREAU ‘T STEKSKE
14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen weer.
Om stemmen in het Stekske mogelijk te maken zijn we opzoek
naar vrijwilligers .
Wil jij ons graag helpen deze dagen en ben je benieuwd naar de
bijbehorende taken en tijdstippen neem dan contact met ons op.
Gezien de vele mogelijkheden bespreken we die graag met je in
afstemming met jouw mogelijkheden.
Neem ook nog eens een kijkje op
www.landweert.nl/wijkcentrum/vrijwilligerswerk/

Kruidenlaan 161
5803 BV Venray
wijkcentrum.penningmeester@landweert.nl

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN VENRAY
Senioren, chauﬀeurs met rijbewijs C/D/E
en overige automobilisten die voor
verlenging van hun rijbewijs moeten
worden gekeurd, kunnen hiervoor
terecht bij Goedkope Keuringen op
11 februari en vervolgens eens per
maand bij Hotel Restaurant Asteria,
Maasheseweg 80A. Voor informatie en
een afspraak belt u naar het landelijke
afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf
een datum reserveren kan via de website:
www.goedkopekeuringen.nl.
Tarieven (incl. BTW)
75+ B/E en medisch € 45,00,
Taxipas en C/D/E € 60,00.

SUDOKU

Voordat u naar de keuring gaat dient er
eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te
worden, 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 papieren 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.

DEFINITIEF BESTEMMINGSPLAN TER INZAGE
N270 VIA VENRAY
Op dinsdag 14 december 2021 heeft de
gemeenteraad van de gemeente Venray
het bestemmingsplan N270 Via Venray
vastgesteld. Het bestemmingsplan en
alle stukken die erbij horen liggen vanaf
zaterdag 25 december 2021 tot en met
vrijdag 04 februari 2022 voor iedereen
ter inzage. U kunt de stukken inzien
bij het gemeentehuis in Venray of op
www.ruimtelijkeplannen.nl
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BELANGRIJKE GEGEVENS EN TELEFOONNUMMERS
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

BRANDWEER
077 3565656 | SPOED 112
POLITIE VENRAY
0900 8844 | SPOED 112 | www.politie.nl
Wijkagent Venray Oost
Frits Meelkop, frits.meelkop@politie.nl
WHATSAPP BUURT PREVENTIE
Voor informatie
e-mail: WABPVenray@ziggo.nl
HUISARTSEN BUITEN KANTOORUREN
0900 8818
ZIEKENHUIS VENRAY
0478 522222
SYNTHESE
0478 517300

CARNAVALSVERENIGING DE PIËLHAAN
pielhaan@hotmail.com | www.pielhaan.nl
PRETTIG OUDER WORDEN
prettigoudworden@landweert.nl
SCHOLEN IN LANDWEERT
De Klimboom 0478 550219
De Kruudwis 0478 582974
Montessoricentrum Venray 0478 515750

PROTEION THUISZORG
24 uur per dag bereikbaar
088 8500000 | www.proteion.nl
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. Overlast melden: kies op venray.nl;
het tabblad: ‘Melding, klacht, bezwaar en zienswijze’. Daarna op melding klikken.

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

