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NL-DOET 
Op 10 maart nam “Altijd Jong” 

samen met Zorgcentrum Hiero-

nymus deel aan de landelijke actie 

NL-doet. Dankzij een financiële 

bijdrage van het Oranjefonds 

konden we aan leden en bewoners  

een gezellige middag aanbieden in 

de Aula van Hieronymus. Bij bin-

nenkomst was er koffie en thee 

met heerlijk cake van PSW.  

 

De troubadour Gerard van Kol liet 

de aanwezigen volop genieten van 

mooie Limburgse en vele andere 

bekende liederen. 

 

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: 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: 16 mei, 24 juli en 9 oktober. 

 

 

Aan het eind van de middag was er voor alle aanwezigen en voor de 

bewoners op de afdelingen “koude schotel” met zelf gekookte eieren en 

vers gesmeerde broodjes . Ook was er een yoga-clinic onder leiding van 

Karin Witteboer voor leden, bewoners, vrijwilligers en bezoekers in de 

Zonnewijzer.  Dankzij de hulp van vrijwilligers van de Rabobank en 

bewoners uit de wijk werd de middag een groot succes. Waarvoor onze 

hartelijke dank!    

  

 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
http://www.biestblog.nl/
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com


  
 

 
            “Altijd Jong” / KBO Biest - Weert 
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SPONSORACTIE 

HEERSCHAP-JUMBO 
Op zaterdag 4 maart mochten 

wij bij de Jumbo op het College-

plein een cheque in ontvangst 

nemen van € 150,35. Wat een 

geweldig resultaat! 

Graag willen wij alle mensen 

hartelijk bedanken, die bij de 

actie “Heerschap Verenigt”  

hun waardepunten aan Altijd 

Jong gaven. Heel veel dank! 

 

ONDERSTEUNING VAN ALTIJD JONG DOOR HET SAMENFONDS 0495  

Bij de jaarvergadering en ook bij het vieren van feesten 

mogen wij veel leden verwelkomen en daar zijn we blij 

om. Maar daarbij doet zich altijd het probleem voor, 

dat we weinig stoelen hebben. Om dat probleem uit de 

wereld te helpen, hebben we een aanvraag tot 

ondersteuning ingediend bij het Samenfonds  van de 

Sponsorwinkel. Die aanvraag is gehonoreerd met een 

bijdrage van € 600,00. Waarvoor onze hartelijk dank aan 

het Samenfonds! Voortaan kunnen onze leden allemaal 

makkelijk zitten.         
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VASTELAOVUNDJ  
Op donderdag 23 februari vierden de leden van “Altijd 

Jong”. Pater H.Latten ofm wist in een sfeervolle viering het 

tijdelijke en het eeuwige op een ludieke wijze te verenigen. 

Aansluitend was er voor ieder een heerlijke tompouce 

opgemaakt in de carnavalskleuren. 

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. 
  

PAASVIERING / JAARVERGADERING          
Op donderdag 13 april, Witte Donderdag, vierden de leden van Altijd 

Jong Pasen en werd ook de Jaarvergadering gehouden. Om 10.00 uur 

ging pater Latten ofm voor in een sfeervolle Paasviering. Daarna was er 

koffie of thee met een paastraktatie en  hielden wij onze jaarvergadering.  

Rond de klok van één uur gingen we aan tafel,  om samen een warme 

lunch te gebruiken. Na een Paasloterij was er een gezellig samenzijn en 

werd er gekaart, Rummykub of Bingo gespeeld voor mooie prijzen. Rond 

de klok van vier was er nog koffie de luxe. Om half vijf uur sloten we onze 

Paasviering af, waarbij ieder nog een vrolijk paasei meekreeg.  

 

AFSCHEID 
Zoals altijd in het leven zijn er naast de vele momenten 

van gezellig samenzijn en samen plezier maken, ook 

momenten van verdriet. Wij moesten de afgelopen tijd 

afscheid nemen enkele trouwe leden. Op 1 oktober 

van Mien van Wegberg – Van Tuel, op 11 maart van 

Netje Fiers-Claes en op 23 maart van Truus Sijben-v.d. 

Port.  Alle drie “oud Biestenaren”, die  gedurende meer 

dan 35 jaar lid waren van onze vereniging. Wij missen 

hen zeer in ons midden. 

Er werd gekaart, Rummykub en Bingo gespeeld 

voor mooie prijzen. Als afsluiting was er een 

heerlijk broodje kroket van “ ‘t Frietmenke” en een 

krentenbol van bakker Moonen. Al met al een zeer 

gezellige en geslaagde middag. 

 

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 
 

Het gaat goed met het boek over de bewoners van de Biest. 

Binnenkort wordt u misschien gevraagd voor een interview, waarin 

u vragen krijgt over het wonen op de Biest in 1950. We proberen 

met alle mensen die in 1950 in de wijk de Biest woonden te praten 

en als dat niet meer mogelijk is willen we graag met hun familie 

praten over wie er woonde, en of er foto’s zijn. 

Ook willen we graag de bijzondere gebeurtenissen in die jaren 

vastleggen, dus als u daar gegevens van heeft of weet, willen we 

dat graag weten. 

We hebben hier enkele groepsfoto’s 

waarvan we de namen van de personen 

zoeken. Kent u iemand of meer mensen, 

laat het weten bij een van de mensen die 

werken aan het boek: 

Mart Schreurs 0495 537297, 

Paul Coumans0495 524632, 

Paul van Wegberg 0495 531003 of 

Paul Vanderfeesten 06 48550274. 

A 

B 



 
 

  

In ons nieuwsblad van november jl. werd gevraagd wie de sportman van 

de Biest was die zich bokskampioen van Zuid Nederland 1948 mocht 

noemen. Later heeft hij in meer klassen kampioenschappen behaald. 

Voor de mensen die het nog niet weten: het is Harrie Clauwers later o.m. 

eigenaar van het café op de hoek Biest-Kloosterstraat. 

Rond de jaren 1940 - 1950 was er een grote boksclub in de stad. In zaal 

Apollo? Ook daar zijn enkele foto's van, maar we zoeken er nog meer, 

liefst actiefoto's. 

De andere foto was een opname van het uitdelen van “sokkerkuurkes” 

op de Doolhofstraat. Sokkerkuurkes werden uitgedeeld bij de geboorte 

van een kind, zoals nu beschuit met muisjes. Of het ook dezelfde muisjes 

waren zoals die er nu zijn weet ik niet. 

 

Onze mensen van het project "de Biest en haar bewoners in 1950" gaan 

met veel plezier verder met verzamelen van gegevens voor het boek. 

Eerdere uitgaven van het Nieuwsblad kunt u vinden of downloaden 

op biestlog.nl. 

 

6 

De activiteiten die plaatsvinden in het Franciscus Huis Weert 

kunt u vinden op de website: 

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

 
 

 

FRANCISCUSHUIS WEERT 

 

In het Nieuwsblad van februari stond 

een foto van de winkel van Seerden, in 

de buurt van de Biesterbrug. Ge-

vraagd werd of er nog meer winkels of 

andere zaken waren op de Biest. Het 

blijkt dat er op de Biest nogal wat 

ondernemers waren. We zijn nog aan 

het inventariseren welke bedrijven er 

rond 1950 waren, maar het blijkt dat 

het er veel waren. 

Weet u welke bewoners een bedrijfje 

hadden op de Biest laat het ons weten 

via: 

wijkraaddebiest@outlook.com, 

biestenbewoners@gmail.com 

of via onze mensen die werken aan 

het boek, zoals eerder vermeld. 

C 

Graag duidelijk vermelden op welke foto de gegevens die u door wilt geven van toepassing zijn. 

http://biestlog.nl/
http://www.franciscushuisweert.nl/evenementen/
mailto:biestenbewoners@gmail.com
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De wijkraad organiseert en ondersteunt activiteiten 

met als doel: het bevorderen van een betere buurt en 

het verbeteren van de contacten tussen de bewoners. 

 

Dit jaar houdt de wijkraad zich bezig met meerdere 

projecten: 

- het wijkpark de Wejer, 

- het project de Biest en haar bewoners in 1950, 

- de buitenbios, 

- het repair café, 

- het project zelfredzaamheid en eenzaamheid, 

- we verzorgen de website 

- en maken 5 keer per jaar het wijkblad. 

 

Kortom, activiteiten die ervoor zorgen dat er een 

leefbare wijk is die voor jong en oud mogelijkheden 

biedt voor een goed leven in onze wijk. 

 

De mensen van wijkraad de Biest vervullen vol ent-

housiasme hun taken voor de buurt. Helaas lopen we 

tegen een paar beperkingen aan: we zijn met te weinig 

mensen en de meeste worden al een dagje ouder. 

GEZOCHT: NIEUWE LEDEN VOOR DE WIJKRAAD 
 

Daarom is de wijkraad al een tijd lang op zoek naar 

nieuwe leden. Zo komen er misschien frisse ideeën en 

wat extra handjes om de oudere leden te ontlasten.  De 

extra leden kunnen ook mensen vervangen die, na 

jarenlang hun best gedaan te hebben voor de wijk, 

willen stoppen of weer eens iets anders willen gaan 

doen. Het is prettig als alle bestuurstaken goed 

verdeeld kunnen worden en niet jarenlang op de 

schouders van slechts enkelen rusten. Het alternatief is 

anders wellicht dat de wijkraad in de toekomst moet 

fuseren of zichzelf moet opheffen. Het ontbreken van 

een ‘eigen’ wijkraad is nooit positief voor een wijk! 

 

Daarom een oproep voor nieuwe bestuurders en 

wijkraadleden die projecten willen begeleiden. Meld 

u aan als belangstellende voor een functie bij de 

wijkraad de Biest: wijkraaddebiest@outlook.com 

 

Geef uw wijk uw medewerking 

daar heeft u zelf plezier van! 
Wijkraad de Biest 

 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
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BUITEN SPELEN 

OP KINDERDAGVERBLIJF WATERWERELD 
Buitenspelen is een belangrijk onderdeel van de 

dagindeling bij kinderdagverblijf Waterwereld en 

peuteropvang Dolfijn. Buiten hebben kinderen pas 

echt de ruimte. Het is niet alleen gezond, het 

bevorderd ook de motorische ontwikkeling en het 

samen spelen.  Samen beweegspelletjes doen: op je 

tenen lopen, hard rennen, springen of op je tenen 

lopen. Ook is het leuk om allerlei dingen te 

ontdekken in de zandbak. Alle zintuigen worden 

geprikkeld: de wind die door je haar waait, de zand 

die door je vingers glipt en de lentezon die je huid  

verwarmt. 

 

Wilt u meer weten, kom gerust eens een kijkje bij 

ons nemen. 

Kinderdagverblijf Waterwereld, 

Maaslandlaan 1a te Weert. 

Wij zijn te bereiken op 

0495-547 927 of 06-27 89 92 

 

  

 

Het is al een aantal jaren geleden 

dat er op de Biest een “Buitenspeeldag” werd georganiseerd. 

Dit jaar is het dan toch weer zover! 
 

Op woensdag 14 juni wordt een buitenspeeldag gehouden 

in de omgeving van de Johanna van Meursstraat. Tijd: van 12.30 tot 18.00. 
 

Alle kinderen van de Biest kunnen er aan meedoen. 

Wat er precies allemaal gaat gebeuren, is nog niet helemaal bekend, 

maar er zullen spellen worden gehouden en je kan er lekker springen. 

Er zijn ook geruchten dat er een kabouter met limonade komt. 
 

Voor meer informatie moet je goed opletten: 

bij de school zal een poster worden opgehangen als dat mag, 

en ook op internet: www.biestblog.nl kun je straks informatie vinden. 

http://www.biestblog.nl/
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PARK DE WEIJER  
 

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” 

 

In park de Weijer zijn inmiddels meer dan 100 bomen 

geplant waarvan een dikke 60 verschillende soorten. 

Verder is de fruitboomgaard geplant en is er een 

smulhaag en een Limburgse gemengde haag aange-

legd. 

De werkgroep denkt over enige tijd een cursus “bomen 

snoeien” te laten plaatsvinden. Informatie hierover in 

een van de toekomstige uitgaven van het wijkblad. 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com


 
  

TOONS TOPPERS 2017 
Ook dit jaar is er weer een groep enthousiaste fietsers en wandelaars die 

onder de naam Toons Toppers 2017 op 31 augustus en 1 september de 

beruchte Mont Ventoux gaan beklimmen. Te voet of met de fiets. En ook 

dit jaar is er weer een groep scholieren van de middelbare scholen in 

Weert die meefietst. Zoals het er nu naar uitziet gaan 19 wandelaars en 12 

fietsers de magische berg beklimmen. De trainingen en sponsorwervingen 

zijn inmiddels begonnen. Wil je meer weten over de Toons Toppers 2017 

kijk dan op de website http://www.grootverzettegenkanker.nl.. 

Een gedeelte van de sponsorgelden komt ten goede  aan het Toon 

Hermans Huis in Weert. Het grootste deel wordt besteed aan onderzoeken 

om de ziekte kanker te bestrijden. 
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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. 

 

JAN CARISTOCHT 2017 
Als training en voorbereiding organiseert het Toon Hermans Huis 

Weert e.o. dit jaar voor de vijfde keer een sponsor wandel- en 

fietstocht onder de naam Jan Caristocht. De wandelaars lopen 

ongeveer 20 à 25 km en de fietsers peddelen op hun racefietsen ca. 

100 km. Waar de tochten heen gaan, wordt in april bekend gemaakt. 

Er is deskundige begeleiding o.a. van de TWC Nederweert. Je kunt de 

wandelaars en fietsers steunen door zelf mee te wandelen of  fietsen 

of door een donatie. Minimale bijdrage is € 25,- pp.   

De tocht is sinds 2014 vernoemd naar de mede-initiatiefnemer en 

grote stimulator Jan Caris uit Ospel, die, hoewel toen al zwaar ziek, in 

2014 de Mont Ventoux zowel te voet als per fiets bedwong. Op 7 juni 

2015 is Jan, die ook als vrijwilliger in het Toon Hermans Huis Weert 

actief was, overleden. 

TOON HERMANS HUIS WEERT 

 

Wil je mee doen aan de Jan Caristocht of 

sponsoren? Meld je  aan via 

administratie@toonhermanshuisweert.nl 

of telefonisch (0495) 541444. 

 
 
 

 

http://www.grootverzettegenkanker.nl/
mailto:administratie@toonhermanshuisweert.nl
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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: 13 mei, 10 juni, 

9 september, 14 oktober en 11 november. 

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

