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05 - Klooster Biest
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08 - Wat u misschien nog wilt weten

Op 8 september organiseren de wijkraden Biest en Groenewoud voor 
alle kinderen een gratis toegankelijke buitenbioscoop. 

Het park “Aan de Bron” zal dan dienen als decor voor de professioneel 
opgezette buitenbioscoop. 

Ouders zijn ook van harte welkom en worden uitgenodigd om 
met een eigen ‘picknickmand’ met lekkers, dekentje of stoeltje 

de film met de kids te komen bekijken. 

De wijkraden danken de bedrijven die met hun bijdragen deze 
buitenbioscoop mede hebben mogelijk gemaakt.
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De gelaarsde katDe gelaarsde katDe gelaarsde kat

We hebben nu al veel over de kbo, de archeolo-
gische onderzoeken en de historie geschreven, 
maar we willen heel graag ook van de jeugd en 
jongeren artikelen plaatsen. 

Dus wil je bekend worden in de buurt, laat via 
dit oude medium weten wie je bent en schrijf 
een stukje over wat je interesseert, of knip en 
plak je spreekbeurt in een mailtje en stuur het 
naar de wijkraad.



1. NOTEER DE DATUM in uw agenda en ver-
spreid ‘m onder uw buren: 22 september 2012! 

2. Misschien heeft u al een goed idee voor 
Burendag, misschien wilt u eerst nog samen 
met uw buren nadenken over een leuk plan. 
Organiseer in dat geval een BRAINSTORM 
 SESSIE. Schrijf tijdens de sessie alle ideeën op. 
Aan het eind van de sessie beslist u of een idee 
haalbaar is qua uitvoerbaarheid en kosten. Dan 
hakt u de knoop door.

3. Goed idee bedacht? Dan kunt u een PLAN-
NING MAKEN. In de planning bepaalt u wie wat 
gaat doen.  Verdeel de taken zo gelijk mogelijk. 
Geef ook aan wanneer iets klaar moet zijn. 
Vergeet hierbij ook het aanvragen van eventuele 
vergunningen bij de gemeente niet!

4. MAAK EEN KOSTENOVERZICHT. Bepaal wat 
Burendag mag gaan kosten en hoeveel u aan welk 
onderdeel wilt besteden. Voor de uitvoering van 
uw Burendag idee kunt u een aanvraag indienen 
bij het Oranje Fonds. Dit formulier kunt u 

downloaden op www.burendag.nl. Hier vindt u 
ook de voorwaarden en richtlijnen.

5. NODIG TIJDIG AL UW BUREN UIT om de 
Burendag activiteit bij te wonen. Op www.buren-
dag.nl staan hiervoor uitnodigingen die u kunt 
downloaden en printen. Vul daarna uw eigen 
gegevens in en doe ze bij iedereen in de brieven-
bus. Misschien is het ook een leuk idee om de 
Burgemeester of een bekende buurtgenoot uit 
te nodigen?

6. MAAK EEN DRAAIBOEK VOOR DE DAG ZELF. 
Hierin vermeldt u wie op welk moment wat 
moet doen. Bijvoorbeeld:
‘09.00 uur – Kees: ballonnen en slingers ophangen.’

7. De dag voor Burendag kunt u gebruiken om 
de LAATSTE INKOPEN te doen en om alvast de 
buurt te versieren. Wanneer u een aanvraag 
indient bij het Oranje Fonds, of uw activiteit op 
de website aanmeldt ontvangt u een leuk 
Burendag feestpakket!

HOE ORGANISEER 
IK BURENDAG?
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Burendag

Op 22 september viert Nederland voor de zevende keer Burendag. 
Voorgaande jaren was het steeds een groot nationaal feest. 
In 2011 deden in heel Nederland ruim 1 miljoen mensen mee! Samen 
ondernamen zij allerlei activiteiten die de buurt leuker maakten en 
hen nader tot elkaar brachten. Burendag is een initiatief van Douwe 
Egberts en het Oranje Fonds en wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in 
september gevierd. 
Dit jaar is het ook mogelijk om geld aan te vragen bij het Oranje 
Fonds wanneer je Burendag op 21 of 23 september viert.
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Voorbereiding en uitvoering

Het thema van Burendag is ‘koppen bij elkaar’. Dus: Kop-
pen bij elkaar en verzin samen een goed idee voor Burendag. 
En ook: Koppen bij elkaar en ga samen Burendag vieren! Op 
Burendag voeren buren overal in Nederland hun goede ideeën 
uit, van buurtontbijtjes tot zeskampen en schoonmaakacties, 
eventueel met een bijdrage van maximaal € 500 van het Oranje 
Fonds.
Dit jaar willen het Oranje Fonds en Douwe Egberts er een nóg 
groter succes van maken. 
Deze zomer gaan wij daarom heel Nederland de vraag stellen: 
‘Wat doe jij op Burendag?’

Wilt u getuige zijn van de voorbereidingen en de uitvoering 
overal in het land? Neem dan contact op met een van onder-
staande persvoorlichters:
Jonne Boesjes, woordvoerder Oranje Fonds,
telefoonnummer (030) 2339 344

Olga Hesselink, woordvoerder Douwe Egberts,
telefoonnummer (030) 297 2455

Burendag nationale feestdag
Op initiatief van Douwe Egberts vierden we in 2006 voor het 
eerst Burendag in Nederland. In 2008 ontstond de samenwer-
king tussen Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Het Oranje 
Fonds is het nationale fonds voor sociale initiatieven en 
bevordert de samenhang tussen groepen mensen. Met Burendag 
willen beide organisaties mensen dichter bij elkaar brengen.
Douwe Egberts brengt buren met elkaar in contact, met een 
goede kop koffie. Met koffie kun je echt even de tijd nemen 
voor je buren. Koffie is voor buren het begin voor het leggen en 
versterken van de contacten. En die contacten zijn de basis voor 
een leuke Burendag!

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo 
contact en verbinding tussen groepen mensen. Ook met Buren-
dag willen wij mensen dichter bij elkaar brengen. Daarom is 
het voor buurtorganisaties mogelijk een aanvraag tot € 500,= 
in te dienen bij het Oranje Fonds om hun Burendagplan te kun-
nen uitvoeren.
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Biest op internet

Op de website biestblog.wordpress.com vindt u informatie over de wijk de Biest en verenigingen. 
U kunt reageren op artikelen en u kunt uw informatie doorgeven aan de webmaster. 
Wilt u zelf met uw vereniging, zaak of wetenswaardigheid op de website? Geef een reactie op de website. 
Ook de wijkkrant van wijkraad de Biest is er in kleur te vinden.
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Seniorenvereniging “altijd jong” de biest
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Altijd Jong was ook dit jaar present op het Wijkfeest “Aan 
de Bron”

Voor de senioren vereniging was het een zeer geslaagde en 
gezellige middag. De sfeer was heel goed en de talrijke 
bezoekers lieten zich niet door een regenbuitje uit het veld 
slaan. Velen vereerden onze stand met een bezoek en lieten 
zich informeren over onze vereniging. Het blad van de KBO, 
de “Nestor”, vond daarbij veel belangstelling.

Wilt u naar aanleiding van uw bezoek aan onze stand nog 
nadere informatie, schroom dan niet om contact met ons op 
te nemen. U bent natuurlijk ook welkom om een keer de sfeer 
te komen proeven op een dondermiddag vanaf 14.00 uur, voor 
een kop koffie of thee. Wees welkom ! 

U vindt ons in de “Orangerie” van Zorgcentrum Hieronymus 
op de Biest 43. 

Seniorenvereniging Altijd Jong, 
telefoon 524085, e-mail: fransentiny@planet.nl

“Aanvraag Altijd Jong bij het 
Dichterbijfonds toegekend !”
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Als seniorenvereniging zijn wij in 2011 verhuisd van “t Son-
nehofke” naar “de Orangerie” van Zorgcentrum Hieronymus, 
Biest 43 te Weert. In ons nieuwe onderkomen hadden wij grote 
behoefte aan nieuw spelmateriaal, en aan kastruimte om de 
spel- en handwerkmaterialen op te bergen. Na meer dan dertig 
jaar gebruik in het Sonnehofke waren wij wel aan vervanging 
hiervan toe. 

Omdat de aanschaf de draagkracht van onze leden te boven 
gaat, hebben wij een aanvraag ingediend bij het Dichterbijfonds 
van de Rabobank. 

Tot onze grote vreugde is die aanvraag gehonoreerd. Ter infor-
matie: Het Dichterbijfonds van de Rabobank ondersteunt ieder 
jaar projecten, die bijdragen aan de sociaal maatschappelijke 
ontwikkeling, de leefbaarheid en het welzijn van wijk en regio. 
Heel veel dank aan bestuur van de Rabobank, aan het Dichter-
bijfonds en in het bijzonder aan de leden van de Ledenraad, die 
voor ons project gekozen hebben.
 
Het bestuur van de Seniorenvereniging “Altijd Jong”



tekst 5Klooster Biest“Aanvraag Altijd Jong bij het 
Dichterbijfonds toegekend !”

Deze kaart (hier rechts te zien) en tekst zijn uit het artikel “De 
Aldenborgh te Weert” van Daniel Wely, te zien op showeert.nl. 
De originele kaart is op te zoeken in het RHCL in Maastricht. 
Het HOVO geeft daar ook een cursus “onderzoek in het kadas-
ter” door Maan Verheijen.

Op de kaart in de rechterhoek staan de percelen die inmiddels 
zijn gesloopt en waar al een inventariserend onderzoek d.m.v. 
proefsleuven heeft plaatsgevonden. Er zijn enkele interressante 
ontdekkingen gedaan. Waaronder een vroegere bedding van 
de Weerterbeek. Of er verder onderzoek moet worden gedaan, 
wordt nog beslist door B+W.

In de Kloosterstraat op het perceel van de oude school zijn 
sporen uit de vroege ijzertijd aangetroffen. Hier komt zeker 
vervolgonderzoek d.m.v. een definitieve opgraving, vooral om-
dat over de vroege ijzertijd in Weert nog maar weinig of niets 
bekend is. De opgravingen op Kampershoek hebben vooral 
gegevens opgeleverd over de late ijzertijd en de romeinse tijd.
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Schuttersgilde St. Hieronymus

Oud papier inzameling 2012:
     

Het papier kan tussen 10 en 13 uur aangeboden worden bij 
de container welke geplaatst is nabij de kruising Kloost-
erstraat/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.
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Bericht van uw wijkagent

Helaas gebeurt het nog steeds. Mensen die met een smoesje 
een huis proberen binnen te komen. Ze doen zich bijvoor-
beeld voor als een medewerker van een bedrijf of instantie 
die een bankpas of pincode nodig heeft. Of men wil graag 
even van uw telefoon of toilet gebruik maken. Wees alert en 
bel de politie als u het niet vertrouwt. Onthoud ook dat u 
niet de enige bent die dit overkomt.

Oplichters aan de deur gebruiken verschillende “babbeltrucs”. 
Meestel zijn ze met hun tweeën. Terwijl de één met de bewoner 
het huis binnenloopt, doorzoekt de ander de spullen in huis. 
Een bekende truc is dat twee meisjes met een zielig verhaal 
aanbellen of ze hun moeder even mogen beleen. Dit is een 
smoes om binnen te komen om u vervolgens te bestelen van 
pas/geld of sieraden. Laat daarom in principe geen vreemden 
binnen, zeker niet met twee personen tegelijk.

Geef nooit uw pincode af.
Uw pincode moet u nooit afgeven. Ook niet als iemand van 
de “bank” of de “politie” belt of u een mail stuurt. Wij hebben 
uw pincode niet nodig en zullen daar nooit om vragen. Geen 
enkele officiële organisatie/instantie zal u ooit om de pincode 
vragen! De code is namelijk alleen voor u. Ook komt het voor 
dat iemand zich voordoet als agent, maar dit in werkelijkheid 
niet is. Vraag daarom altijd om zijn of haar legitimatiebewijs of 
bel bij twijfel naar 0900-8844.

TIPS
- houd uw pinpas en pincode altijd apart.

- houd het saldo op lopende bankrekeningen beperkt 
  en verlaag de limiet van uw max dagopname.

- berg waardevolle papieren en sieraden op in een  
   verankerd kluisje.

- gebruik deurspion, kierstandhouder en/of intercom.

- ga niet in op “zielige verhalen” en laat geen vreemden  
   binnen.

- vraag medewerkers van bedrijven of instellingen om 
   hun identiteitsbewijs.

- onthoud dat bedrijven en instellingen niet onaange- 
   kondigd bij u aan de deur komen voor financiële zaken  
   maar vooraf een afspraak maken.

- ga niet in op mails waar de bank uw gegevens wilt  
   verifiëren en waarbij ze uw pincode moeten weten

06 Babbeltrucs aan de deur, trap er niet in!
Blijf op uw hoede.

Agenda wijkraad

De eerstkomende vergadering van de wijkraad is op 
dinsdag 11 september as. Op deze vergadering zal wor-
den besproken welke punten in de leefbaarheid agenda 
2013 zullen komen. Belangrijk dus! Wilt u de vergade-
ring  bijwonen, meld u dan even aan bij het contactpunt 
van de wijkraad, dan laten wij u weten op welke locatie 
de vergadering zal plaatsvinden, op dit moment is dat 
nog niet bekend. 

Agenda 2012 wijkraad de Biest
    
sept.    8 Buitenbioscoop  20.00u
sept.  11 september 19.30 vergadering i.v.m. 
          Leefbaarheid agenda, komt allen!
okt .  23 vergadering 19.30 u
nov.    2 deadline aanlevering artikel voor wijkblad december
dec.   11 kerstmarkt Hieronymus van 13.30 tot 17.00 u.

!!
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De wijkraad heeft me als directeur verzocht om regelmatig een bijdrage te leveren aan het Wijkblad.
Ik geef graag gehoor aan deze vraag omdat een school zoals Basisschool Aan de Bron een belangrijk deel is van de wijk. 

Een school heeft verschillende relaties met de omgeving en 
dus ook met de wijk. School en wijk kunnen prima samen-
werken, dat zagen we ook bij de laatste Straatspeeldag die 
door de wijkraad georganiseerd was en goed verlopen is.
 
Kindcentrum Aan de Bron is een prachtige accomodatie 
voor kinderopvang, basisschool en allerlei sportactiviteiten. 
Een bruisend centrum in de wijk waar velen met plezier van 
gebruik maken. Maar..... dat kan nog meer en zeker als het 
in combinatie is met wijkactiviteiten voor de kinderen en 
volwassenen.
Voor het komende jaar staat de verdere inrichting en ontwik-
keling van de Kunstpassage Aan de Bron op de rol.
In het afgelopen jaar zijn er al een paar tentoonstellingen 
geweest van o.a. werken van de kinderen. 

Wat zijn de gedachten achter de Kunstpassage Aan de Bron?
Leerlingen maken vele malen per dag gebruik van de gang tussen 
de school en de sporthal. Taal/lezen en rekenen zijn erg belangrijk 
en krijgen veel aandacht op school, maar er is meer dat bijdraagt 
aan de totale ontwikkeling van het kind. Denk o.a. maar eens aan 
sport, kunst, cultuur en techniek.

Op school wordt aan al deze zaken aandacht besteed en deze lange 
gang geeft ons de mogelijkheid om cultuur en techniek specifiek 
onder de aandacht te brengen van de kinderen, maar ook voor de 
ouders en de inwoners van de wijk.

We denken aan het organiseren van tentoonstellingen van werk-
stukken van onze leerlingen maar ook aan exposities van bijv. 
bewoners uit de wijk.

Op school werken we sinds twee jaar met een cultuurcoach die 
samen met de leerlingen en de leraren onderwerpen uit de les-
sen aardrijkskunde, geschiedenis, biologie enz.samen met een 
kunstenaar of docent verwerkt. Ook Kinderopvang Humanitas doet 
hieraan mee in het kader van de naschoolse opvang.
Tentoonstellen van werkstukken van kinderen gebeurt drie keer 
per jaar volgens een vast schema en in de tussentijd willen we 
andere personen de kans geven om hun creativiteit te tonen in de 
vorm van een expositie. We zijn het afgelopen jaar gestart met een 
zeer geslaagde Fototentoonstelling van de Fotoclub Weert. In de 
toekomst kunnen we ook via dit wijkblad de activiteiten onder uw 
aandacht brengen.
 
Ideeën rondom de verdere opzet en inrichting  van de Kunstpas-
sage zijn welkom.
 
Herm Verbugt,
Directeur Basisschool Aan de Bron.
h.verbugt@aandebron.nl

Babbeltrucs aan de deur, trap er niet in!
Blijf op uw hoede.

Agenda 2012 wijkraad de Biest
    
sept.    8 Buitenbioscoop  20.00u
sept.  11 september 19.30 vergadering i.v.m. 
          Leefbaarheid agenda, komt allen!
okt .  23 vergadering 19.30 u
nov.    2 deadline aanlevering artikel voor wijkblad december
dec.   11 kerstmarkt Hieronymus van 13.30 tot 17.00 u.



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
GEMEENTE WEERT
LEDEN VAN WIJKRAAD DE BIEST
KBO
SCHUTTERSGILDE ST. HIERONYMUS
DE WIJKAGENT 
HERM VERBUGT,
DIRECTEUR BASISSCHOOL AAN DE BRON.

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.

 

Het wijkblad verschijnt vijf keer per jaar. In het wijkblad wil de wijkraad van 
de Biest u informeren over de zaken die in de wijk gebeuren of gaan gebeuren 
voor zover dat bekend is. 

Heeft u zelf informatie waarvan u denkt dat zou iets zijn voor het wijkblad, 
een leuk verhaal, een gedicht, een mooie foto, een historische wetenswaardig-
heid, kortom alles wat in het wijkblad past, stuur het naar ons. Naar: Stichting 
wijkraad de Biest, Postbus 345, 6000AH Weert, of per e-mail naar wijkraad-
debiest@online.nl 

De wijkraad bestaat momenteel uit een handjevol mensen die vrijwillig en met 
liefde met de wijkraad bezig zijn. De taken worden steeds meer uitgebreid, 
daarom zijn wij op zoek naar mensen met hart voor de wijk, die een bijdrage 
willen leveren bij de wijkraad. Meld u aan, u bent van harte welkom. 

VORMGEVING
R. TOOROP

DRUKWERK
PSW

Ook wij gaan met onze tijd mee!

0495 575000 
voor alle contacten met de gemeente!

Het vertrouwde servicelijn nummer van de Gemeente Weert 

is komen te vervallen. U kunt uw klacht of opmerkingen nu 

kwijt via het normale telefoonnummer van de Gemeente Weert. 

U wordt dan doorgeschakeld met de juiste persoon.


