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Burgernet: help mee personen op te 
sporen 

De gemeente start met de werving van Burgernetdeelnemers. Burgernet is een samen-
werkingsverband tussen gemeente, politie, burgers en ondernemers om samen te werken 
aan de veiligheid en leefbaarheid in de eigen buurt.
 
Burgernet geeft snel informatie over veiligheid en incidenten in de 
eigen buurt. Met Burgernet kunnen burgers de politie helpen bij het 
opsporen van verdachte of vermiste personen. Gemeenten kunnen 
hun inwoners waarschuwen voor incidenten die van invloed zijn op 
de volksgezondheid of openbare orde zoals gevaarlijk zwemwater of 
een plotselinge wegafsluiting. 
 
Met Burgernet kunnen burgers door de politie(meldkamer) via 
telefoon, sms of email in hun woon- en werkomgeving direct worden 
betrokken bij het vinden van bijvoorbeeld verdachte personen of 
voertuigen. 

Na een melding ontvangen de Burgernetdeel-
nemers een ingesproken bericht via de (mobiele) 
telefoon of een tekstbericht per SMS of email, 
met het verzoek uit te kijken en de politie te bel-
len wanneer zij iets gezien hebben. Zo helpen zij 
direct bij de opsporing van daders, een voertuig 
of een vermist kind. Alle deelnemers ontvangen 
na afloop van de Burgernetactie een bericht over 
de resultaten van de actie.
 
Werk mee aan de veiligheid in je buurt en meld 
je aan via:

www.burgernet.nl.

W i j k b l a d  D e  B i e s t  n i e u w s  u i t  d e  w i j k
editie 
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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 vakantie is voorbij, we zijn aan een nieuw clubseizoen begonnen. 
Altijd Jong is een gezellige club. Een club waar u - onder het genot van een kop koffie -  mensen kunt ontmoeten, maar ook 
kunt deelnemen aan activiteiten, als handwerken, Yoga, een kaartje leggen of rummy-cub spelen.

Op feestdagen als Sinte Merte, Sinterklaas, Kerstmis en Pasen zijn er extra activiteiten: een eucharistie viering en of een gezamen-
lijke maaltijd (omdat samen eten gezelliger is, dan alleen eten).

Ons programma ziet er volgt uit:
Op maandagmiddag  handwerken      van    14.00  - 17.00 uur
Op dinsdagmorgen yoga                       van    8.45  -   9.45 uur
Op  donderdagmiddag clubmiddag        van  14.00  - 17.00 uur 

Spreekt dit programma u aan, kom dan eens binnenlopen in ons clublokaal: 
De Orangerie van het Zorgcentrum Hieronymus. De koffie staat klaar. Op donderdagmiddag is er altijd één van de bestuursleden 
aanwezig. Komt u niet graag alleen, kom dan samen met echtgenoot, broer, zus, buurman, of een van onze leden. U kunt u natuurlijk 
ook eerst vrijblijvend informatie vragen. 

Belangenbehartiging:
Maakt u zich ook zorgen over uw pensioen, over goede en betaalbare gezondheidszorg, inkomen pensioen en koopkracht, wonen en 
vervoer ?  
Zoekt hulp en advies bij het invullen van uw belastingformulier of aanvragen van hulpmiddelen? 
Dan heeft u een reden temeer om lid te worden van onze vereniging, want wij willen meer zijn dan alleen maar een club van kaarten 
en kienen. Om u deskundig van dienst te kunnen zijn, zijn we de koepelorganisatie KBO. 
Uw belangen worden door de grootste bond van ouderen maximaal behartigd, in de landelijke politiek, op provinciaal niveau, maar 
ook in Weert op de Biest!  

Als lid van de KBO krijgt u ieder maand het prachtige blad “de 
Nestor”, ook krijgt u o.a. korting op de ziektekostenverzekering 
van Zilveren Kruis-Achmea. 

Lid zijn van Altijd Jong kost u slechts 25 euro per jaar !  

Wees welkom!

Het bestuur van Altijd Jong.
Secretariaat: tel 524085, E-mail: fransentiny@planet.nl
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Seniorenvereniging “Altijd jong” de Biest Geen kapvergunning voor monumentale 
eik en es in de tuin van Zorgcentrum 
Hieronymus Biest

Door het zorgcentrum was een kapvergunning 
aangevraagd voor een monumentale Amerikaanse 
eik en een es in de tuin van het voormalig Francis-
caner klooster. Deze bomen zouden aangetast zijn 
door de reuzenzwam. 

Bij controle van de kapaanvraag bleek, dat er ter 
plaatse (in de winter en voorjaar) geen zichtbare 
sporen van de zwam te vinden waren. Doordat de 
eik iets minder vitaal is, is nader onderzoek door 
een boomdeskundige volgens Stichting Groen Weert 
gewenst. De gemeente heeft daarom 24 juni jl. gehoor 
gegeven aan de bezwaren van de omwonenden, de 
Wijkraad De Biest de Bomenstichting en Stichting 
Groen Weert.

In de bomen zit dood hout wegens achterstallig 
onderhoud. Dit dient verwijderd te worden.
De eik is voor de bewoners van Weert een belangrijke 
boom. Bij de x-factor verkiezing in 2009 werd deze 
boom gekozen op de 3e plaats met maar 5 stemmen 
verschil met de beuken op de Kazernelaan. De boom 
heeft een omtrek van 4,23m en een hoogte van 32m 
Waarschijnlijk de dikste en hoogste van zijn soort in 
Weert.

In de eik is een bewoond nesthol van de Grote bonte 
specht aanwezig. Volgens de faunawet mag er nu niet 
gekapt worden. Volgens zorgvuldig bosbeheer mag 
de eik zelfs helemaal niet gekapt worden. Wel mag, 
indien achteraf blijkt dat de boom geen toekomstver-
wachting meer heeft, en de veiligheid in geding is, de 
boom ingenomen worden.
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Zomereik: de bewaker van de entree tot het hospice

Bij de toegang naar het hospice staat een monumentale, meer dan 100 jarige eik. 
Hij is voor de uitbreiding van het Hospice in 2003 gespaard gebleven. De fundering 
van de nieuwbouw is aangepast aan de plaats van de wortels. Ook door de speciale 
constructie van de houten loopbrug krijgen de wortels alle ruimte.
De zomereik (Quercus rubur) is het symbool van mannelijkheid, van kracht, macht, 
schoonheid, verhevenheid, lange levensduur en hoogte, zowel in spirituele als ma-
teriële zin.

De eik is het zinnebeeld van gastvrijheid omdat de boom onderdak biedt aan niet 
minder dan 500 verschillende soorten insecten. Hier biedt de boom ook onderdak 
aan de gasten van het hospice Hij geeft hen beschutting, koelte en zuurstof.

Trots en fier houdt hij de wacht. Door zijn wijkende houding geeft de ‘koning der 
bomen’ de bezoekers de gelegenheid dit huis te betreden.

foto: Martie Haagen



In 1975 was het kruis voor het laatst gerestau-
reerd, nu na 36 jaar moest dat opnieuw gebeuren. 
Het resultaat mag gezien worden.  Het kruis werd 
grondig gerestaureerd en de bol en de haan zijn verguld 
met 24 karaat bladgoud. 
Schitterend blinken ze, een lust voor het oog van ieder die 
omhoog wil zien.

Donderdag 21 juli 2011 werd het gerestaureerde kruis 
door het Weerter dakdekkersbedrijf Verkoelen terugge-
plaatst. Omdat er ’s morgens een berichtje in de Lim-
burger had gestaan, waren enkele belangstellenden uit 
de wijk naast bewoners van Zorgcentrum Hieronymus 
erbij toen de gardiaan van de Franciscanen, Gerard 
Heesterbeek, mooie woorden sprak, geno-
men uit “Menslief ik wens je vrede en alle 
goeds” van Phil Bosmans (p. 118). 
Enkele citaten: “Ken je één enkel leven 
dat nooit en nergens getekend werd door 
lijden en kruis, één enkele mens die niet weet wat 
pijn en verdriet is?... In ieder mensenleven komen de 
donkere dagen, de ‘kruis’-dagen, of je nu gelovig bent 
of niet….Ik ben ervan overtuigd dat lijden en kruis een 
diepe zin hebben. Ze maken je rijper, ze louteren je, 
ze maken je los van een hoop waardeloze, zinloze din-
gen…..”, en nog meer stichtende woorden, zoals “Als 
je gelovig bent, zeg ik je dit: Jezus van Nazaret heeft 
alles z’n diepe zin gegeven door zelf deze weg te 
gaan”. Na deze woorden nam hij de kwast ter hand 
en zegende met veel water bol en kruis en haan, 
zeggend: “Moge dit kruis gezegend zijn en moge 
er zegen zijn voor allen die opzien naar dit kruis”. 
Toen was het wachten, totdat dappere lieden zich 
lieten omhoog hijsen om op te stijgen tot boven de 
Angelustoren om snel en handig bol en kruis en haan 
te plaatsen. Het was toen ongeveer 12.15 uur. 

Laten we zeggen: tot over 175 jaar!

Het was géén gezicht: de Angelustoren van de Paterskerk zónder gouden wereldbol, 
kruis en blinkende haan. Meer dan 175 jaar hadden ze de toren compleet gemaakt 
zoals het hoort. Een vertrouwd beeld voor de mensen van de Biest van generatie op 
generatie. Maar op een kwade dag, ergens in 2011, en door een onhandige manoeuvre 
van werklieden was het kruis door een lange grijparm aangetikt en uit het lood geslagen. 

Zozeer dat het bij een beetje storm, die juist die dag verwacht werd, op het kerkdak dreigde 
te vallen, met alle kwalijke gevolgen voor het kerkdak van dien. Er moest dus wat gebeuren. 
Naar beneden met wereldbol en kruis en haan! 
En zo gebeurde het ook. 
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Het 5e Toon Hermans Huis Weert 
officieel geopend

HET KRUIS OP DE ANGELUSTOREN

Afgelopen zaterdag, 25 juni, is het Toon Hermans Huis Weert e.o officieel geopend.
Samen met wethouder van Welzijn, Harry Coolen opende voorzitter Loekie Van Maaren letterlijk de voordeur. 
Dat gebeurde in aanwezigheid van genodigden, waaronder  Maurice Hermans, zoon van Toon en Mart Martens de 
grondlegger van de Toon Hermans Huizen.

Na enkele toespraken en uitwisseling van cadeaus werden de genodigden door de gastvrouwen en bestuursleden rondgeleid. De 
gasten staken hun verwondering over de schitterende verbouwing en warme inrichting niet onder stoelen en banken. Dat werd 
ook in het gastenboek verwoord: “Wat is het fantastisch om zo’n huis in Weert te mogen hebben. Dit is terecht een huis om “lief 
te hebben, een warme deken om je heen, een luisterend oor en nabijheid van elkaar.” 

Zowel bij de verbouwing als de inrichting is heel veel rekening gehouden met laagdrempeligheid, praktisch gebruik en vooral 
met de voorwaarde dat onze gasten zich “thuis” moeten voelen. 
Met een gezellig samenzijn werd het officiële gedeelte afgesloten. Zondag kregen belangstellenden de gelegenheid om het huis te 
bekijken. Hier maakten 130 mensen gebruik van.

Het Toon Hermans Huis Weert is een inloophuis voor iedereen die met kanker geconfronteerd wordt, maar ook voor de naasten. 
Het is een bijzondere ontmoetingsplaats en de deuren staan voor iedereen wagenwijd open. Je kunt er praten of juist zwijgen, 
lachen of huilen. Als gast kun je er jezelf zijn, alles mag en niets moet.
Je kunt er deelnemen aan verschillende activiteiten, praten met lotgenoten, lezingen bijwonen of informatie halen. Je kunt terecht 
met je vragen, emoties, je pijn, verdriet en twijfels. Je vindt bij ons betrokkenheid en een warm onthaal. Kanker houdt geen reke-
ning met leeftijd, daarom is het Toon Hermans Huis Weert er voor jong en oud, kortom voor iedereen.

Je vindt het Toon Hermans Huis aan de Graaf Jacobstraat 1, 6001 XA Weert.
tel. 0495-541 444
e-mailadres: info@toonhermanshuisweert.nl
website: www.toonhermanshuisweert.nl

Openingstijden:
maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.
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Wijkfeest Biest - Groenewoud geslaagd

Door het mooie weer en gezellige drukte is het wijkfeest op 10 juli jl. geslaagd te noemen. Voor 
jong en oud een heerlijke dag!
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Schuttersfeest

Schuttersgilde st. Hieronymus van de Biest organiseerde op 17 juli 2011 een schut-
tersfeest. Een mooie optocht met vele schutters, schutterskoningen en -koninginnen, 
muzikanten, bordjesdragers vendelaars, bielemannen, marketentsters, zoetelaarsters 
en tambour-maîtres trok door de straten van onze wijk. 

Kerstmarkt 2011

De zomer is nóg niet voorbij maar op 13 december 2011 organiseert de wijkraad i.s.m.  
KBO Biest en zorgcentrum Hieronymus in de oude paterskerk aan de Biest een kerstmarkt.

- Wilt U zelf Uw eigen verkooptafel inrichten met spulletjes die in de kerstsfeer passen 
 neem dan contact op met wijkraaddebiest@online.nl of 06-51140319
 
- Om de kerstmarkt mooi aan te kleden zijn we op zoek naar HOELA HOEPELS. 
 We kunnen ze gebruik en als onderdeel voor het maken van een mooie kersversiering. 
 Heeft U er een voor ons neem dan ook contact op met:
  Stichting wijkraad de Biest 
  Postbus 345 6000 AH Weert 
  e-mail: wijkraaddebiest@online.nl 
  tel. 06 51149319
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Bewonersavond Wijkraad De Biest

De bewonersavond van wijkraad de Biest wordt 
gehouden op dinsdagavond 13 september as. Om 
19.30 u tot 21.30 u in het Sonnehöfke, Graafschap-
hornelaan, hoek Franciscuslaan, tegenover de Over-
weertstraat.

Na de verwelkoming en opening is er een terugblik op de leefbaarheidagenda van 2011.  Daarna wordt er gesproken 
over de leefbaarheidagenda van het volgend jaar. Zoals u weet zijn ideeën voor verbeteringen in de wijk welkom. 
Een idee of voorstel moet voldoen aan enkele eisen :
1. Het moet passen in een of meer thema’s: SCHOON, HEEL, VEILIG of ONTMOETING.
2. Er kunnen maximaal 5 ideeën per jaar in de leefbaarheidagenda worden gebracht.
3. Het idee of voorstel moet uitvoerbaar zijn binnen een jaar.
4. Het idee moet passen binnen het wijkbudget.
 
Er zijn al meerdere ideeën bij de wijkraad binnengekomen, maar natuurlijk kunt u altijd met voorstellen komen, in 
contact met de wijkraad, of op de bewonersavond. Als uw idee dit jaar niet wordt gekozen, is het misschien iets om 
te onthouden voor volgend jaar, of het is wellicht iets waarvoor bij de gemeente moet worden aangeklopt.
Wij verwachten u op 13 september om 19.30 in het Sonnehöfke. De koffie is bruin.

met vriendelijke groet, 
Wijkraad de Biest.



Wat u misschien nog wil weten?

Datum inzameling oud papier 2011 (Schutterij):

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.

Stichting wijkraad de Biest 
Postbus 345 6000 AH Weert 

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

Postbank 2934720

De wijkraad van de Biest maakt 5 maal per jaar het wijkblad om alle inwoners 
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 

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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