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BELANGSTELLING VOOR DE NATIONALE 

BUITENSPEELDAG OP DE BIEST 

Sinds 1994 wordt er in Nederland elk jaar 

een Nationale Buitenspeeldag gehouden 

(tweede woensdag in juni). Op die dag 

worden overal in ons land straten af-

gesloten voor verkeer, zodat kinderen er 

zonder gevaar naar hartenlust kunnen 

spelen. 

  

De dag is een echte actiedag met span-

doeken, folders, ouders en natuurlijk veel 

spelende kinderen op straat. Door het 

afsluiten van de straten wordt de aandacht 

gevraagd van omwonenden, de gemeente 

en voorbijgangers. Elke straat, buurt of 

school kan meedoen om zo de eigen 

omgeving veiliger en kindvriendelijker te 

maken. 

De Nationale Buitenspeeldag vraagt op een speelse manier 

aandacht voor een kindvriendelijke inrichting van buurten en 

straten. De actie doet een beroep op buurtbewoners en voorbij-

gangers om hun verkeersgedrag onder de loep te nemen. De 

actiecomités nodigen vertegenwoordigers van de gemeente uit om 

bij de actie aanwezig te zijn. De gemeente kan zo op een directe 

manier in gesprek komen met kinderen en ouders uit een buurt of 

straat. De problemen die kinderen en ouders in hun buurt of straat 

ervaren, kunnen dan besproken worden en er kunnen oplossingen 

en ideeën aangedragen worden. 

 

Uit voorgaande buitenspeeldagen blijkt dat het contact dat op deze 

wijze gelegd wordt tussen buurten en gemeente vaak leidt tot 

aanpassingen en verbeteringen, bijvoorbeeld snelheidsbeperken-

de maatregelen, veilige oversteekplaatsen of gewoon meer speel-

ruimte. 

                Een feestdag in Nederland!!! 

 

DATUM: WOENSDAG 14 JUNI 2017 
 

DE WIJKRAAD WIL DIT INITIATIEF ONDERSTEUNEN! 

 

 

 

 

http://www.beleven.org/feesten/lijsten/landen.php?land=Nederland
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OPENING VAN HET JAAR 2017 
Donderdagmiddag 5 januari opende Altijd Jong het jaar feestelijk met  

koffie of thee met heerlijke wafel. Aansluitend werd het glas geheven op 

het Nieuwe Jaar. Ook deze eerste middag van het jaar was er ruimte  voor 

een gezellig samen zijn en om een kaartje te leggen. Wij wensen alle lezers 

een heel voorspoedig 2017. 

 

SPONSORACTIE VAN HEERSCHAP- JUMBO 
 

COLOFON 
 

REDACTIE: 

Stichting wijkraad de Biest 

Postbus 345 6000AH Weert 

e-mail: wijkraaddebiest@outlook.com 

INGBank: NL72INGB0002934720 

 

AAN DIT BLAD HEBBEN MEEGEWERKT: 

leden van Wijkraad de Biest 

K.C. aan de Bron 

Gemeente Weert 

Humanitas Weert 

KBO 

Werkgroep Wei-jershof 

Toon Hermanshuis 

En anderen 

Lay-out: Jet Kirkels-Verberne 

 

Het wijkblad verschijnt vijf keer per jaar. 

In het wijkblad wil de wijkraad van de 

Biest u zo goed mogelijk informeren over 

wat er gebeurt in uw eigen wijk. 

 

Wilt u zelf een artikel aanleveren voor het 

wijkblad? Mail de tekst als Word-bestand 

en de foto’s los als .jpg 

 

BIESTBLOG.NL 

Op de website biestblog.nl vindt u 

informatie over de wijk de Biest, de 

wijkraad, verenigingen en ander nieuws. 

Ook kunt u de wijkkrant digitaal bekijken.  

 

Abonneer u op de emailservice van 

www.biestblog.nl. U ontvangt dan een 

melding als er nieuws op de site is. 

 

Wilt u een bericht of wetenswaardigheid 

van u zelf, uw vereniging of uw zaak op 

internet? Stuur een mail. Wij proberen het 

zo snel mogelijk op Biestblog.nl te 

plaatsen en zo komt het automatisch ook 

op facebook en twitter. 

 

VERGADERDATA WIJKRAAD DE BIEST: 

2017: 21 februari, 4 april, 9 mei, 13 juni, 

18 juli, 12 september, 17 oktober en 

28 november. 

Wilt u weten hoe het toegaat op een 

vergadering en wat er wordt besproken, 

meld u dan even aan via 

wijkraaddebiest@outlook.com 

dan laten wij u weten op welke locatie 

de vergadering zal plaatsvinden. 

 

Mensen die mee willen werken met 

de wijkraad zijn van harte welkom. 

Zij kunnen zich opgeven via 

wijkraaddebiest@outlook.com 

We zijn altijd op zoek naar mensen 

die het leuk vinden om met de omgeving 

en de wijk bezig te zijn.  

 

WIJKBLAD: DEADLINE INLEVEREN KOPIJ:  

2017: 20 maart, 16 mei, 24 juli en 

9 oktober. 

 

 

Seniorenvereniging Altijd Jong Biest- 

Weert doet mee aan de sponsoractie 

Heerschap Verenigt van de Heer-

schap Groep. Deze groep beheert de 

Jumbo winkels op Moesel, het Col-

legeplein, Leuken en Boshoven.  

In de periode van 11 januari tot 21 

februari ontvangt U in de Jumbo-

winkels bij iedere 15 euro aan bood-

schappen een voucher. Deze voucher 

kunt u in de in de winkel schenken 

aan een vereniging. Uw stem is dus 

geld waard voor onze seniorenver-

eniging Altijd Jong. 

 

Hartelijk dank voor Uw 

ondersteuning! 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
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CARNAVALSMIDDAG 
Op donderdagmiddag 23 februari vieren wij samen  

Carnaval.  Wij beginnen met een mis in Carnavalssfeer. 

Gekleed in een boerenkiel of anderszins en met 

carnavalsmuziek maken de leden er samen een 

plezierige middag van. Er kan gekaart, Rummykub en 

Bingo gespeeld worden voor mooie prijzen, waaronder 

een aantal authentieke poppen.  En natuurlijk is er ook 

een hapje en een drankje.  

 

 

 

Op 10 en 11 maart organiseert het Oranjefonds de actie 

NL Doet. Het gaat hierbij om vrijwilligers initiatieven in 

en door de wijk. Ook Altijd Jong doet hier aan mee. 

 

Wij organiseren een ontmoetingsmiddag op vrijdag 10 

maart voor senioren uit de wijk. 

 

Graag nodigen wij hen uit,  om deel te nemen aan deze 

middag.  Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 

Wees van harte welkom op vrijdag 10 maart in de 

Orangerie het Zorgcentrum Hieronymus op de Biest. 

Opgeven kan tot 1 maart: telefoon 524085.  
 

PAASVIERING EN JAARVERGADERING 
Donderdag 13 april houden wij onze Paasviering en 

Jaarvergadering. Om 10.uur beginnen wij met een 

plechtige H. Mis. Aansluitend is de Jaarvergadering.  

Rond de klok van één uur gaan we aan tafel,  om samen 

een warme lunch te gebruiken, natuurlijk met een 

Paaseitje erbij.  

‘s Middags is er een gezellig samenzijn met kaarten, 

Rummykub en Bingo. Rond de klok van vier is er koffie 

en thee met Paasbrood en een Paasloterij. 

NL DOET 2017: UITNODIGING AAN ALLE SENIOREN VAN DE BIEST  
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FRANCISCUS HOSPICE 
 
 FRANCISCUS HOSPICE ZOEKT PER DIRECT 

ZORG-AAN-BED VRIJWILLIGERS VOOR DE 

AVOND-EN NACHT (SLAAP)DIENST 

 
Bij het Franciscus Hospice is er plaats voor zes terminale zieke 

mensen. Onze vrijwilligers zijn gedurende 24 uur per dag 

aanwezig. Zij ondersteunen samen met de verpleegkundigen 

de bewoners en hun naasten in de dagelijkse zorg, zoals je 

thuis ook zou doen. 

  

Voor medische zorg is de huisarts verantwoordelijk. “Er zijn” 

is de basis. Er is geen medische kennis nodig om dit werk te 

kunnen doen. Wel een groot hart en respect voor de 

bewoners en het proces dat zij doormaken. 

Vrijwilligers worden ondersteund door de coördinator en 

krijgen een scholing en reiskostenvergoeding. 

  

Op dit moment hebben we plaats voor enkele vrijwilligers die 

avond- en nacht(slaap)diensten kunnen invullen. 

  

Interesse? Neem dan contact met ons op 

Via info@franciuscushospice.nl 

of via telefoonnummer 0495-498977 

 

HULP EN OF ZORG AAN HUIS 
Er is veel veranderd in de zorg. Ouderen moeten 

langer zelfstandig thuis blijven wonen,  zo nodig met 

extra hulp, zoals hulp in de huishouding  of hulp bij 

de persoonlijk verzorging. Hulp in de huishouding 

kunt u aanvragen bij het WMO loket van de Ge-

meente. Aansluitend komt iemand van de Gemeente 

bij U aan huis om een persoonlijk plan te maken.  

Voor de persoonlijk verzorging (douchen, aankleden 

en verpleegkundige hulp) heeft u een indicatie nodig. 

Voor deze zorg komt de Thuiszorg van de Zorggroep 

of van Land van Horne en wordt vergoed door de 

ziektekostenverzekeraar.  

 

Als seniorenvereniging willen wij graag behulpzaam 

zijn, bij een aanvraag om ondersteuning. Daarom 

komen Land van Horne en een ouderenadviseur van 

de KBO samen bij u op bezoek, bij het opstellen van 

een ondersteuningsplan. 

Zie ook: www.KBOLimburg , www.UnieKBO  ,  

facebook: KBO Limburg  

DE KLEDING INZAMELACTIE  
Graag komen wij al uw oude kleding (textiel, schoenen, 

handschoenen, petten, sokken, ondergoed, bedden-

goed, handdoeken, gordijnen),  mits droog en schoon  

bij U ophalen. We brengen die naar de Sponsorwinkel. 

De opbrengst komt ten goede aan activiteiten voor de 

senioren in de wijk.   

Voor het ophalen van een partij kleding kunt u bellen 

naar telefoonnummer:  524085. Bij voorbaat hartelijk 

dank! Dank ook aan “Opslag Weert”. Wij mogen bij 

hen, gratis, gebruik maken van een opslagruimte, zie 

www.opslagweert.nl. 
 

CONTACT: 
Seniorenvereniging Altijd Jong  

Secr. T. Janssen-Beris 

Tromplaan 152  6004 ES Weert 

E-mail: T.Janssen1946@kpnmail.nl 

Tel: 0495 524085 

Bank: NL 88 RABO 0311 2996 01   t.n.v. 

Seniorenvereniging Altijd Jong. 
  

TIJDELIJKE VERHUIZING HOSPICE 

NAAR KAZERNETERREIN 

 
Waar meestal de rust overheerst, zal het 15, 16 

en 17 februari een drukte van belang zijn. De 

bewoners van het Franciscus Hospice verhuizen 

op die dagen naar een tijdelijke locatie op het 

kazerneterrein in Weert. 

 

Het karakteristieke pand aan de Doolhofstraat 

wordt nl de komende maanden met zorg en 

respect gerenoveerd en verbouwd om het 

comfort voor de zieke bewoners te verhogen. 

 

Als alles meezit kan in het najaar  weer intrek 

worden genomen in het sfeervolle hospice. 

  

Mogelijk dat bewoners aan de Doolhof-straat 

en in de nabije omgeving wat hinder en overlast 

zullen ondervinden. Wij vragen hiervoor begrip. 

  

Bestuur Stichting Eerbied voor het Leven 

Franciscus Hospice 

 

mailto:info@franciuscushospice.nl
http://www.kbolimburg/
http://www.opslagweert.nl/
mailto:T.Janssen1946@kpnmail.nl
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ACTIVITEITEN ROND PARK DE WEIJER 

DE BIEST EN HAAR BEWONERS IN 1950 
 

WERKGROEP 
Er heeft zich de vorige maanden een groepje enthousiaste 

mensen  gevormd dat al heel wat informatie heeft ver-

zameld voor het beoogde boek: “De Biest en haar bewoners 

in 1950”. De gegevens van enkele adressen en families 

hebben we al kunnen documenteren en klaargemaakt voor 

verdere publicatie.  

 

FOTO’S 
Het is moeilijk om aan foto’s te komen van de oude Biest van 

rond de jaren 1950. Vooral van de huizen en gebouwen die 

zijn afgebroken zijn niet veel foto’s meer te traceren. Daarom 

nu dan ook een oproep voor foto’s van de gebouwen van 

de Biest, gebeurtenissen en familiefoto’s, trouwfoto’s en 

gezinsfoto’s. 

Het is niet noodzakelijk dat de foto’s in 1950 gemaakt zijn. 

De peildatum van de adreslijst is 1950. De gezinnen die op 

die datum in de wijk de Biest woonden tellen mee. Het maakt 

niet uit of de foto’s eerder of later gemaakt zijn dan 1950. 

Foto’s van Biestkermis, van de kraampjes en attracties zijn 

ook zeer welkom. Van de huizen rechts in de Doolhofstraat 

(vanaf de Biest) die zijn afgebroken voor nieuwbouw en de 

Franciscuslaan. Eigenlijk alles van de Biest uit die tijd is 

welkom. 

Heeft u informatie? Bel dan een van de telefoonnummers die 

worden genoemd. De foto’s worden professioneel gescand 

en natuurlijk direct daarna aan de eigenaren terugbezorgd. 

AANVULING WERKGROEP 
Voor het verzamelen van gegevens willen we bij 

de (oud)bewoners van de Biest op bezoek gaan 

en  hen gegevens vragen uit de tijd van de jaren 

1950. Dit is een karwei dat nogal wat tijd vergt 

voor ons kleine groepje; daarom zoeken we nog 

mensen met goede contactuele eigenschappen, 

liefst enkele dames, die samen met ons willen 

gaan interviewen. De bewoners van de Biest die 

worden geïnterviewd zijn meestal mensen van 

hoge leeftijd.  Er zijn veel oud-bewoners uit de 

jaren ‘50, of hun nabestaanden, die niet meer op 

de Biest wonen, waarvan we het adres niet 

weten. Ook die mensen zoeken we.  

Als u ons kunt helpen bel een van onze mensen: 

Mart Schreurs: 0495-537297 

Paul Coumans: 0495-524632 

Paul Vanderfeesten: 0495-455272/06-48550274 

Paul van Wegberg: 0495-531003  

 

De winkel van Seerden was niet de enige krui-

denierswinkel op de Biest. We hadden er 

minstens twee, een groenteboer, twee bakkers 

een houthandel.  

Hoeveel cafés alleen al waren er op de Biest? 

Wat voor bedrijvigheid was er nog meer op de 

Biest in 1950? 

Graag willen wij weten welke bedrijvigheid u 

zich kunt herinneren en op welk adres. Stuur een 

e-mailtje naar wijkraaddebiest@outlook.com 



 

 

  

Maar voor het zover is moet nog veel werk verzet 

worden. Het planten van de nieuwe bomen gebeurt 

hoofdzakelijk door gespecialiseerde bedrijven, echter 

er blijft veel werk over voor vrijwilligers. Zo zullen 

enkele wilgen gekapt worden waarvan de takken 

gebruikt gaan worden voor knotwilgen langs het 

Zwarte pad. Ook moeten er nog enkele boompjes 

verplant worden en moeten nog stenen verwijderd 

worden aan de randen van de paden. Dit doen we 

zaterdag 18 februari vanaf 9.30 uur. Komt u ons een 

uurtje daarbij helpen? 

 

Werkgroep De Weijer  

 

PARK DE WEIJER GAAT BLOEIEN 
 

Bezoekers aan het park De Weijer hebben in het najaar 

kunnen genieten van een bloementapijt met een 

blauwe schijn door de hoeveelheid korenbloemen. Dit 

door het in de afgelopen zomer inzaaien van een 

bloemrijk mengsel. 

 

De verwachting is dat er het komend voorjaar nog meer 

gaat bloeien. Met zorg zijn de bomen uitgezocht 

waarbij gelet is op bloei van de bomen. Dit ook voor de 

bestuivers zoals de honingbij. 

Als alles meezit kunnen alle bomen geplant worden 

nog voor de lente, ook de boomgaard met 15 ver-

schillende hoogstambomen. 

 

U kunt zich altijd als vrijwilliger opgeven bij de 

wijkraad. E-mail: wijkraaddebiest@outlook.com 

of bij Paul Vanderfeesten 06 48 55 02 74 na 18 uur. 

 

VOLG DE ONTWIKKELINGEN VAN PARK DE WEIJER: 

http://biestblog.nl/ 

Kijk op de pagina van de wijkraad. Kijk bij ”park” 
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K I N D E R D A G V E R B L I J F  W A T E R W E R E L D ,  

P E U T E R O P V A N G  D O L F I J N  

E N  B U I T E N S C H O O L S E  O P V A N G  W A T E R V A L  

W E N S T  A L L E  B U U R T L E D E N  E E N  M O O I  2 0 1 7  

 
 

De activiteiten die plaatsvinden in het Franciscus Huis Weert 

kunt u vinden op de website: 

http://www.franciscushuisweert.nl/evenementen/ 

 
 

 

FRANCISCUSHUIS WEERT 

Woont u in de wijk Biest en vindt u het leuk uzelf voor te stellen? 
Stuur tekst en foto naar de redactie. Max 400 woorden. 

Kinderen, ouders en pedagogisch me-

dewerkers sluiten het jaar 2016 samen 

af. 

Eerst  samen in de kring  en dan bakken, 

plakken of spelletjes spelen. Wat een 

gezellige sfeer !!!!  

Bent u benieuwd hoe wij werken? Neem dan contact op met 

Yvonne Geurts 0495-547927 of 06-27899280. 

http://www.franciscushuisweert.nl/evenementen/
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RICK en Punt Welzijn willen alle mantelzorgers uit de gemeente Weert een heerlijke 

onbezorgde middag bezorgen. Lekker even ontspannen en samen bezig zijn met wat jij leuk vindt. 

Maak zelf een keuze wat het beste bij je past: 
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GRATIS CREATIEVE WORKSHOPS VOOR 

MANTELZORGERS  

 

De workshops vinden plaats bij RICK, Collegeplein 5. Deelname aan de workshops is GRATIS. 

Aanmelden kan via dit aanmeldformulier, telefonisch op 0495 – 697900 

of per  e-mail: s.kuepers@puntwelzijn.nl 

Aanmelden graag voor 3 februari. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2U54UrplE_3A_R4YKxpA57m3sM8Snv0CwiG9GiKRgIWHlXQ/viewform
mailto:s.kuepers@puntwelzijn.nl
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Tot nu toe was het zo, dat er veel goede doelen bij 

de mensen aanbelden om te collecteren. Vaak werd 

dit als vervelend ervaren en daarom is besloten om 

voor een andere aanpak te kiezen. In 2016 zijn vijftien 

goede doelen en organisaties overeengekomen hun 

afzonderlijke collectes te bundelen tot één gezamen-

lijke collecte. 
 

Met ingang van 2017 zal jaarlijks deze gezamenlijke 

collecte plaatsvinden. Dit allemaal onder de naam 

Weert Collecteert!  

De deelnemende landelijke goede doelen en orga-

nisaties, die allen het CBF keurmerk mogen voeren, 

staan op de website www.weertcollecteert.nl onder 

"Deelnemende fondsen". 
 

Eind maart 2017 wordt er op alle adressen in Weert een 

envelop bezorgd met daarin alle informatie en een 

formulier waarop men kan aangeven aan welk(e) 

doel(en) men hoeveel wil doneren. 

Van 3 tot en met 7 april halen collectanten de 

enveloppen met daarin het ingevulde formulier en 

donatie (of bijgevoegde eenmalige machtiging) op . 

Via de website, plaatselijke en social media wordt men 

voortdurend geïnformeerd over de voortgang en de 

resultaten. 

 

WEERT COLLECTEERT! 

  HELPEN?  
Het moge duidelijk zijn dat de organisatie Weert 

Collecteert een hele klus is en dat "helpende handen" 

daarbij onontbeerlijk zijn. Wie hart heeft voor welk 

goed doel dan ook,  zal zich zeker inzetten voor Weert 

Collecteert! en helpen dit project succesvol te maken. 

De belangrijkste acties in Weert Collecteert! zijn: 

* Het bezorgen van enveloppen 

* Het ophalen van deze enveloppen, de daadwerkelijke 

collecte. 

* Het tellen van het opgehaalde geld. 

* Koeriersdiensten 

Natuurlijk kan men zich ook voor meerdere acties  

inzetten. 

 

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 
Wilt u zich éénmaal per jaar enkele uurtjes in uw vrije 

tijd inzetten voor Weert Collecteert? Neem dan 

contact met ons op via onze website en word 

vrijwilliger. In overleg met u wordt daarna de taak 

gekozen die bij u past. 

 

Volg de website www.weertcollecteert.nl voor meer 

informatie en nieuws en lees en deel de berichten op 

facebook, twitter en instagram. 

 

TOON HERMANS HUIS WEERT 

 
MONT VENTOUX 
Ook dit jaar weer de beklimming van Mont Ventoux door Toons Toppers. 

Ook jij kunt die berg op fietsen of lopen! De informatieavond is al op 9 

februari gehouden maar misschien zijn er nog enkele plekken vrij. 

Informeer bij het Toon Hermans Huis in de Graaf Jacobstraat of mail naar: 

adminstratie@toonhermanshuisweert.nl. 

  

NIEUWE WELKOMSTFILM OVER TOON HERMANS HUIS 
Op de website van het Toon Hermans Huis vind je een nieuwe 

welkomstfilm. De totaal 9 minuten durende film geeft een informatief 

beeld van een aantal activiteiten die in het Huis worden gehouden. De 

film is tot stand gekomen in samenwerking met Ferry Nijsen van S-E-P 

productions, toneelvereniging de Krottepoffers uit Nederweert en een 

aantal vrijwilligers. De film zal ook worden gebruikt bij presentaties over 

het Toon Hermans Huis Weert e.o.. 

 

http://www.weertcollecteert.nl/
mailto:adminstratie@toonhermanshuisweert.nl


 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN MAILADRESSEN: 

 

Politie en/of wijkagent John Vranken 

tel. 0900-8844 

email: john.vranken@politie.nl 

 

Meldpunt Jeugdoverlast 

tel. 0900-8844 

meld misdaad anoniem tel. 0800 7000 

 

Punt Welzijn, opbouwwerker Bouke Kouters 

Tel. 06-11772996 

email: b.kouters@puntwelzijn.nl 

 

Gemeente Weert: 0495 575000 

Voor uw klacht, melding of opmerking 

het telefoonnummer van de gemeente. 

U wordt doorgeschakeld met de juiste persoon. 

 

U kunt ook via de website weert.nl een digitaal 

klachtenformulier invullen. 

 

Heeft u een SMARTPHONE? 

Dan kunt u de app “METONSINWEERT” 

Gebruiken bij een klacht 

over de openbare ruimte. 

U kunt dan meteen een foto meesturen. 

 

Bij het Repaircafé kunt u kleine reparaties laten 

verrichten, Neem vooral uw defecte apparaat mee 

(bijvoorbeeld fiets of koffiezetapparaat). 

Wie weet kunnen deze nog gerepareerd worden. 
 

Repaircafé is iedere 2e zaterdag van de maand, 

behalve in de maanden juli en augustus. 

Dus: 11 maart, 8 april. 13 mei, 10 juni, 

9 september, 14 oktober, 11 november 

en 9 december.   Dr. Kuyperstraat 221, Weert. 

Tijd: 13.00-16.00 uur. 

Iedere dinsdag bent u vanaf 17.00 uur welkom 

bij het Eetpunt in het trefcentrum van PSW 

aan de Graafschaphornelaan 88 

(ingang achterzijde) 
 

Kosten € 5,50 p.p. 

voor een heerlijke gezonde warme maaltijd. 
 

S.v.p. tevoren opgeven bij Wilma van Ratingen 

via 06-57548642 (op maandag- en dinsdagavond 

en donderdagmorgen) of per e-mail 

t.trefcentrumweert@pswml.nl 
 

Na de maaltijd is er een vrije inloopavond met 

gezellige spellen. Graag tot ziens. 

 

 

 

EETPUNT AAN DE BRON 
 

De wijk de Biest is een van de oudste en meest 

historische buurten van Weert na de binnenstad. De  

samenstelling van de bewoners is gekleurd en zeer 

verschillend. Er wonen mensen die er al meer dan 50 

jaar wonen, maar ook jonge stellen. Dat maakt onze 

wijk interessant en prettig om te wonen. Belangrijk om 

prettig te wonen is het dat je je buren kent. 

De wijkraad zet zich in door activiteiten te organiseren 

en ondersteuning van activiteiten, dit alles om mensen 

samen te brengen en voor een betere buurt.  

 

We willen nieuwe buurtbewoners verrassen met een presentje. 

Weet u dat er een nieuwe bewoner in de wijk is komen wonen? 

Laat ons dat weten, dan gaan wij ernaar toe met een presentje 

van de wijkraad.  

 

 WELKOM OP DE BIEST  

 

Ook verwelkomen we graag alle 

baby’s die op de Biest worden 

geboren. Dus als u papa of mama 

geworden bent, of kent u iemand 

die een kindje heeft gekregen, 

neem dan even contact met ons op.  

 

mailto:john.vranken@politie.nl
mailto:b.kouters@puntwelzijn.nl
mailto:t.trefcentrumweert@pswml.nl

