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Op zondag 10 juli is er van 12.00 tot 17.00 uur  een wijkfeest georganiseerd door 
de wijken Biest en Groenewoud. Het feest vindt plaats in het park Aan de Bron. 
Het park zal vol staan met attracties voor jong en oud, optredens, een rommel-
markt en nog veel meer!

Het doel van het wijkfeest is om ontmoeting in de wijken te stimuleren. U kunt in 
een ontspannen, gezellige en kindvriendelijke sfeer uw eigen en andere buurtbewo-
ners beter leren kennen. Daarnaast is het voor verenigingen mogelijk om zichzelf 
op deze dag te presenteren. Ook kunnen kinderen en volwassenen hun spulletjes 
verkopen op de rommelmarkt.
Het wijkfeest is zowel in Biest als in Groenewoud opgenomen in de leefbaarheid- 
agenda. De leefbaarheidagenda is een onderdeel van het project mijnstraatjouw-
straat. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Weert, Wonen Weert, 
Politie Limburg-Noord, Punt Welzijn en Wijk- en Dorpsraden om de leefbaarheid 
en sociale samenhang in de wijken en dorpen te verbeteren, Het wijkfeest is hier 

een uitstekend voorbeeld van. 

Deze dag zal gevuld worden met 
attracties zoals o.a. een zweefmolen, spring-
kussens en een kindertreintje. Daarnaast 
kunnen de kinderen geschminkt worden, 
kun je een airbrush tattoo laten zetten is er 
een clown en is de urban sport Tour van 
Punt Welzijn aanwezig, PSW verzorgt een 
terras met koffie en cake. 
De sporthal verzorgt o.a. popcorn ijsjes, 
wafels, broodjes, frisdrank en zwakalco-
holische dranken. Iedereen is op deze dag 
van Harte Welkom! 

Wilt u of uw kind spulletjes verkopen op 
de rommelmarkt of wilt u uw zaak of ver-
eniging op deze dag presenteren, stuur dan 
een email naar: wijkraaddebiest@online.nl

Wijkfeest Biest-Groenewoud

Digitaal dit Wijkblad ontvangen?

U kunt dit wijkblad ook digitaal ontvangen. 
Dit wijkblad is dan in kleur!
U kunt dit verzoek mailen naar:
wijkraaddebiest@online.nl.
 
Ook wij gaan met onze tijd mee!
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De bankjes  nabij de hoek Biest / Kasteelsingel zijn iets naar achter verplaatst zodat er voor de voetgangers meer ruimte 
ontstaat en de doorgang over de stoep verbetert. Ook zijn enkele verkeersborden verplaatst om zo een betere doorgang te 
krijgen. We hadden gedacht dat de banken verder naar achter zouden worden gezet, maar helaas is dat niet gebeurd. 

Commentaar van de bankzitters: het uitzicht wordt beperkt door 
de bomen, maar de veiligheid is zeer goed verbeterd, het liefst had 
men ook nog een dak boven de banken ;). 

De bankjes op die plaats zijn een geliefde en zeer populaire plaats 
van samenkomst voor veel mensen. Dat kun je wel zien want het 
is vaak erg druk daar bij de bankjes, daarom dromen zij nog van 
een grotere plek met meer plaats in de hoek van de kasteelsgraaf 
op het talud. Dat zou een uitmuntende locatie zijn voor een mooie, 
wat grotere ontmoetingsplaats. Deze plaats op de hoek is een 
grensgeval want het grenst aan Biest en de Binnenstad. Misschien 
dat die wijkraden kunnen samenwerken om dit te verwezenlijken.
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De bankjes nabij de hoek Biest/Kasteelsingel Dave Saes op Koninginnendag 2011

Je hebt hem vast al eens gezien in de stad en hij is altijd bij bijzondere 
evenementen.  Orgelman Dave Saes mocht dit jaar zijn orgel bespelen voor 
de koninklijke familie. Heel erg bijzonder!

Koninginnedag door Dave Saes
Met Koninginnedag hebben we in de Hoogstraat orgel mogen draaien voor de Ko-
ningin.Het was wel spannend en ik was toch ook wel zeer zenuwachtig maar het viel 
achteraf best allemaal wel mee.
De Koningin stond voor het orgel en zei dat het mooi was, mijn moeder had ook een 
orgel en aan haar heeft Beatrix gevraagd of het een oud orgel was, mijn moeder heeft 
haar verteld dat het orgel 25 jaar oud is en dat het mijn eerste orgel, gebouwd door 
mijn opa en zijn schoonbroer was.
Maxima heeft met mij gepraat en gevraagd of ik naar Amerika ging want dit had ze 
gehoord, ik heb haar geantwoord dat hier sprake van is en wanneer de gelegenheid 
zich voordoet en ik de kans krijg dat ik dan zeer zeker ga, ze antwoordde dat dit dan 
wel erg fijn zou zijn.
Tegen mijn moeder had ze gezegd dat wij best wel ergens kwamen met de draai-
orgels en mijn moeder heeft lang met Maxima en Willem 
Alexander gepraat over de landen en plaatsen waar wij 
heen gaan. Willem Alexander nam 2 cd’s van mij in ont-
vangst en vroeg of er een voor zijn moeder bij was, hij 
zou er zelf voor zorgen dat ze de cd van mij kreeg.
Op youtube zijn we onder:- Koninklijke Familie bij het 
draaiorgel 2011- te vinden, hierop is te zien hoe spontaan 
en gemoedelijk alles verliep.
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In eerdere artikelen is ingegaan over de geschiedenis van de Biest, de Doolhof en een bijzonder taxus. Nu het Hospice in 
september 8 jaar bestaat een terugblik op het ontstaan van het Hospice, zoals ook te lezen is op een informatiebord bij 
de ingang van het Hospice.

In het voorjaar van 1997 constateerde een groep 
gezondheidswerkers uit de omgeving van het 
Leudal de behoefte aan een mogelijkheid om 
ernstig zieke mensen in hun laatste levensfase 
op te vangen buiten de ziekenhuismuren, als dat 
thuis niet meer ging. Men dacht aan het opzetten 
van een hospice zoals die in Engeland op kleine 
schaal al bestonden. 

Er werd een stichting gevormd onder de naam 
Eerbied voor het Leven, die als doelstelling had, 
de medemens in zijn laatste levensfase te omrin-
gen met liefdevolle en deskundige zorg. Dit werd 
bereikt door intense samenwerking van verpleeg-
kundigen en vrijwilligers met ondersteuning van 
alle noodzakelijke deskundigen.

De provincie Limburg ondersteunde het initiatief 
van harte en stelde financiële middelen beschik-
baar voor de opstartfase met het verzoek uit te 
zien naar een locatie in de gemeente Weert. Op wonderlijke wijze kwam er een schitterend pand met tuin in beeld, eigendom 
van de Stichting de Doolhof. Deze was bereid het pand te verkopen aan de toenmalige wooncorporatie Balans Weert, later 
Wonen Weert. Onder zeer milde condities verhuurde de wooncorporatie het pand aan de Stichting Eerbied voor het Leven, de 
oprichters van het hospice in Weert. 

 
Een architect, aannemer en een groeiend leger vrijwilligers gingen aan de slag om het statige pand en de prachtige tuin weer 
helemaal in oude glorie te herstellen en geschikt te maken voor de opvang van ernstig zieke mensen. Bijna honderd vrijwilligers 
onderverdeeld in werkgroepen zorgden voor onder meer interieur, keuken, tuin, techniek en publiciteit voor fondsenwerving.

De stichting slaagde erin samenwerking tot stand te brengen met onder andere de Thuiszorg Midden Limburg, de huisartsen en 
het St. Jans Gasthuis. 

Franciscus van Assisi is het grote voorbeeld: arm als 
een luis maar met een groot hart voor de medemens. 
De naam Franciscus Hospice was geboren en zou 
uitgroeien tot een alom gewaardeerd en bewonderd 
initiatief. Onder grote belangstelling opende het Fran-
ciscus Hospice op 18 september 2003 haar deuren. Op 
8 oktober 2003 werd de eerste bewoner opgenomen. 

Zes ernstig zieke mensen kunnen op hun eigen kamer 
in het bijna-thuis-huis liefdevol worden verzorgd. 
Er is tijd voor troost, ondersteuning, berusting en 
overgave.  

Vrijwilligers aan het ziekbed doen mensen terugden-
ken aan tijden dat hulp van buren en vrienden heel 
gewoon was, de z.g.n Naoberplicht of zorg. In het 
Franciscus Hospice ontdekken we opnieuw de beteke-
nis van die vroeger zo vertrouwde gemeenschapszorg. 

Ontstaan van het Franciscus Hospice04



ANTONIUS van Padua GEVONDEN

Beste mensen van de Biest,

In een vorig wijkblad heb ik om uw hulp gevraagd bij het zoeken naar een beeld van de 
Heilige Antonius. Ongeveer een half jaar was ik bezig om dit beeld ergens in Nederland te 
vinden. Tot onze aangename verrassing kregen wij na de oproep in dit wijkblad zo kort bij 
huis zelfs twee beelden aangeboden. Vanaf nu kan iedereen die een goede reden heeft om 
de Heilige Antonius extra te bedanken ook in onze parochiekerk terecht. Een diep gevoeld 
dankgebed of een intense vraag aan Heilige Antonius, beste vriend 
maak dat ik kan zelfs met een noveenkaars ondersteund worden. 
Goede gevers en Antonius hartelijk dank!
En er is nog meer goed nieuws.

Heilige Eucharistie viering  op donderdag ochtend

Pater Bergsma, inwoner van onze parochie, heeft aan-geboden om 
naast de zaterdagavond en zondagochtend op enkele donderdag-
ochtenden in de maand de Heilige Eucharistie te vieren! 

Voor juiste datums kunt u contact opnemen met onze koster Cor 
Lambers tel. 521737.  

Bijbelleesgroep

Op initiatief van Karin van Lier zijn wij gestart met een Bijbelleesgroep. Gekozen is voor een globale benadering waarbij 
het de bedoeling is meer zicht te krijgen op de Bijbel  als geheel. Iedere bijeenkomst wordt een Bijbelboek bestudeerd. Pater 
Reintjes leidt de cursus. Wij komen eens in de 4 weken bij elkaar op de donderdagavond om half acht in de parochiezaal. 
Inmiddels zijn er 10 deelnemers. De kosten bedragen 8 euro per kwartaal  p.p. 

Voor eventuele vragen en opgave kunt u terecht op het volgende e-mailadres: 
kvanlier-parochiedebiest@hetnet.nl of op tel nr.0495-548904

Twee nieuwe lektoren

Op zaterdagavond kan het zijn dat u een van onze twee nieuwe jonge lectoren ontmoet. Wij zijn blij met hun hulp. 

Alle goeds,
Namens het parochiebestuur

 

ANTONIUS VAN PADUA GEVONDENOntstaan van het Franciscus Hospice
door Pieter van der Hooft
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Schuttersgilde anno 1885
st. Hieronymus 
Data inzameling oud papier en kleding:

  9   juli             2011     13   augustus   2011
10   september 2011       8   oktober     2011
12   november 2011      10   december 2011

Het papier kan tussen 10 en 13 uur aangeboden worden bij de 
container welke geplaatst is nabij de kruising Kloosterstraat/Charitasstraat.
Het is op bovenstaande data ook mogelijk om gebruikte afgedankte kleding 
aan te leveren. De kleding kan verpakt in zakken of in dozen aangeleverd 
worden.



Kleine berichten uit de wijk

Verliefdenlaantje beter bereikbaar

Het laantje tussen de Minderbroederslaan en de Zuid-
Willemsvaart wordt ook wel het verliefdenlaantje genoemd. 
Dit laantje, met afwisselend kastanjes en lindebomen, is een 
uitstekende plaats voor verliefde stelletjes om een stukje 
te wandelen. Dit laantje is sinds enige tijd beter bereikbaar 
door nieuwe aangelegde traptreden.

De poort bij Charitashof 

Begin mei is de poort bij Charitashof geplaatst. De 
poort is heel mooi gerestaureerd. Het conserveren 
heeft iets langer geduurd als de bedoeling was maar 
nu is ze er toch. 

Het is de bedoeling dat de poort open is van 7 tot 
22 uur en dat de doorgang alleen wordt gebruikt als 
voetpad, dus geen fietsen en brommers toegestaan.
Op de foto’s ziet u de smid bezig met het passen van 
de poort.

ServiceAbonnement: actief en comfortabel leven

Het ServiceAbonnement van de Stichting Land van Horne 
brengt senioren comfort aan huis. Allerlei activiteiten en 
services maken het leven gemakkelijker, leuker en veiliger. 
Iets voor u?

Meedoen en eenvoudig gebruik van services
Serviceabonnees kunnen deelnemen aan activiteiten in een van de (woon)zorgcentra van Land van Horne. Bij Van Berlo Heem, 
Ververshof, St. Martinus en Hieronymus kunt u bijvoorbeeld kienen, sjoelen, genieten van een muziekmiddag of meedoen met een 
doe-middag.  
Daarnaast kunnen abonnees eenvoudig en vaak voordelig gebruik maken van interessante diensten: zoals een was- of strijkservice, 
tuinonderhoud, ondersteuning belastingaangifte en nog meer service aan huis door een audicien, kapper of manicure.

Op de hoogte blijven
Serviceabonnees ontvangen elke maand een activiteitenkalender. Daarnaast ontvangt de abonnee driemaal per jaar het Servicejour-
naal met interessante informatie en een overzicht van de diensten en aanbiedingen. 

Abonnementsgelden
Het ServiceAbonnement kost per maand 4,25 euro per persoon en 6,25 euro voor echtparen/samenwonenden. Voor de activiteiten in 
de (woon)zorgcentra betaalt u nog een kleine eigen bijdrage. Deze bedragen staan ook in de activiteitenkalender vermeld.

Interesse of meer informatie
Hebt u interesse in het ServiceAbonnement of hebt u vragen? Wij helpen u graag. Bel tijdens kantooruren met ons gratis informatie-
nummer 0800 33 33 888. Ook bent u van harte welkom bij informatiepunt Het Zorgkompas. Hier bent u tevens aan het juiste adres 
voor vragen over zorg, wonen en welzijn en het (gratis) lenen van medische hulpmiddelen. Zorgkompas 
Boerhaavestraat 2 in Weert: van  maandag tot en met vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur geopend. Een afspraak is niet nodig! 

Alexandra Bongaerts, Servicecoördinator.Stichting Land van Horne, www.landvanhorne.nl

06



Wijkmentoren

Tijdens de bewonersavond in december afgelopen jaar, werd door bewoners het idee ter tafel gebracht om teams wijk-
mentoren in de wijk op te zetten. Met als doel de sociale veiligheid en samenhang in de wijk te vergroten.

Uit de burgerpeiling 2010 blijkt dat onze wijk de Biest laag scoort in de leefbaarheidindex (hoe schoon, goed, veilig en gezellig 
wordt de wijk ervaren). Bewoners ervaren de wijk Biest minder leefbaar dan voorgaande jaren. Tevens blijkt dat bewoners uit de 
wijk zich minder veilig voelen op straat dan gemiddeld in Weert (12% Biest, 6% gemiddeld in Weert).

Het idee van de wijkmentoren krijgt een vervolg in de leefbaarheidagenda 2011. Er is dus geld voor gereserveerd.  Ook is er een 
werkgroep opgericht met mensen van de gemeente, de wijkraad, de politie en Punt Welzijn. 

De wijkmentoren benaderen de problemen in de wijk op een positieve manier, ze proberen de mensen in de wijk te stimuleren 
en te coachen om de saamhorigheid en het veiligheidsgevoel te bevorderen. Om deze rol zo goed mogelijk uit te oefenen, zullen 
de vrijwillige mentoren worden opgeleid. Het project valt of staat met voldoende aanmeldingen van bewoners. Daarom zijn wij 
op zoek naar mensen die dit werk graag willen doen. Iedereen met het hart op de juiste plaats kan meedoen, jong of oud, man of 
vrouw, van welke kleur dan ook. Heb je interesse om wijkmentor te worden, neem dan contact op met de wijkraad Biest of laat 
een bericht achter op wijkraaddebiest@online.nl. 

In het vorige wijkblad werd een oproep gedaan voor mensen die wijkmentor zouden willen worden. Er hebben zich al en-
kele mensen aangemeld, maar voor de opleiding en om alles goed te laten verlopen zijn er meer mensen nodig.  Alleen als er 
voldoende aanmeldingen zijn, heeft het plan/idee recht op vervolg en zal de opleiding worden gestart. Na deze opleiding kunnen 
de opgeleide mentoren spoedig hun positieve en  ondersteunende werk in onze wijk gaan doen. Dus als u interesse heeft meld u 
alstublieft aan.

Veiligheid in de wijkKleine berichten uit de wijk

Sites met gestolen goederen.

Sites met gestolen goederen.

Twee politiewebsites zijn afgelopen weken gelanceerd of vernieuwd. Beide gaan over gestolen goederen. 
Het gaat om de websites Stopheling.nl en Isditvanjou.nl

Stopheling.nl is opgezet om heling via internet tegen te gaan. Wie een gestolen goed koopt, maakt zich schul-
dig aan heling. Consumenten kunnen daarom op Stopheling.nl het serienummer intikken van het artikel dat 
ze willen kopen, bijvoorbeeld een fiets, televisie, camera, laptop of mobiele telefoon. Als het artikel gestolen 
blijkt, gaat er een melding naar het politiekorps waar aangifte is gedaan en volgt er een onderzoek dan wel 
een afhandeling door het openbaar ministerie. Of de site, die ook mobiel toegankelijk is, een succes wordt, 
hangt af van de bereidheid van consumenten om serienummers te 
registreren. En uiteraard van de bereidheid om aangifte te doen als 
dat artikel gestolen wordt.

De website Isditvanjou.nl toont, vanaf 2008, goederen die bij 
woninginbrekers zijn teruggevonden. Met een dubbel doel: de 
rechtmatige eigenaar krijgt zijn gestolen spullen terug en inbrekers-
helers worden aan inbraken gekoppeld. De site trok weliswaar 
veel bezoekers, maar leverde niet voldoende resultaat op. Dit is de 
reden waarom de site nu vernieuwd is. Er worden alleen nog maar 
unieke spullen, zoals sieraden en kunstvoorwerpen, op de site gezet 
en geen veel voorkomende goederen zoals mobiele telefoons. Alle 
aangevers van vermogensdelicten krijgen informatie over de site 
en kunnen zich abonneren. Elke keer als er nieuwe spullen op de 
site worden gezet, krijgen abonnees een digitale nieuwsbrief. Aan 
de site zijn verder RSS-feeds en Twitter toegevoegd. De site is zo 
ingericht dat alle korpsen kunnen participeren. 
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De wijkraad van de Biest maakt 5 maal per jaar het wijkblad om alle inwon-
ers van de wijk te informeren over allerhande zaken die spelen in de wijk. 

Maar u kunt ook het wijkblad samen met ons maken...........

Wilt u zelf een stukje schrijven voor het wijkblad? Bijvoorbeeld over iets dat 
in de wijk speelt en u aan het hart gaat, een leuke anekdote of gebeurtenis uit 
het verleden, of een bijzondere afbeelding of foto. Of misschien heeft u nog 
een ander idee. Stuur uw bijdrage naar: Stichting wijkraad de Biest, Postbus 
345, 6000AH Weert, of per e-mail naar wijkraaddebiest@online.nl 

Op dinsdagavond 13 september as. is de jaarlijkse bewonersavond. Op de
bewonersavond worden de mogelijke punten voor de leefbaarheid agenda 
2012
vastgesteld. Heeft u ideeën? Kom naar de bewonersavond. Het is heel
belangrijk voor de wijk.

Wat u misschien nog weten wilt?

Stichting wijkraad de Biest 
Postbus 345 6000 AH Weert 

e-mail: wijkraaddebiest@online.nl 
tel. 06 51149319 

Postbank 2934720

Belangrijke telefoonnummers en 
emailadressen: 

Politie en/of wijkagent John Vranken 
tel. 09008844

email: john.vranken@limburg-noord.politie.nl

Meldpunt Jeugdoverlast 
tel. 0900 8844

meld misdaad anoniem tel. 0800 7000

Punt Welzijn, opbouwwerker Lizette Aarts
tel: 0495-697900

email: l.aarts@puntwelzijn.nl
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Colofon

Artikelen Wijkraad De Biest
 D. Saes
 P. van der hooft
 G. Hendriks
Druk    PSW
Ontwerp   Toep communicatieconcepten

Bij de servicelijn Gemeentewerken kunt u terecht met 
al uw vragen, tips en klachten over onderhoud en afval. 
Voorbeelden daarvan zijn:
• snoeiwerk
• zwerfvuil
• straatreiniging
• verstopt riool
• plantsoenen
• hondentoiletten
• ect, etc, etc.
De servicelijn is iedere werkdag bereikbaar van 8.30 tot 
17.00 uur. Ook kunt u een e-mail sturen naar servicelijn@
weert.nl. De klachten of tips worden geregistreerd en zo 
snel mogelijk afgehandeld. Sindskort kunt u ook anoniem 
meldingen doen, u hoeft dan uw naam niet te vermelden.


