
Het wijkblad de Biest heeft een nieuw jasje. We proberen het voor u meer overzichtelijk en prettiger leesbaar te maken. Heeft u nog op-
merkingen, een mooie foto, een column over de wijk of heeft u een interessant item voor het wijkblad laat het ons dan weten en 
misschien staat uw verhaal of foto in de volgende editie van Wijkblad De Biest. Mail ons: wijkraaddebiest@online.nl

De wijkraad heeft de kaart met het bestemmingsplan 
bekeken en gezien dat het speelterrein aan de Klooster-
straat Graafschaphornelaan, lees meer op pag.. 

Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat de woning aan de Graaf Jacob-
straat 1 na een grondige verbouwing haar deuren heeft geopend als het Toon 
Hermans Huis Weert, lees meer op pag 2
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In de vorige wijkbladen vroegen we of jongeren ook een stukje zouden kunnen 
schrijven. En dat is gebeurd. De schrijvers hebben hun cadeautje al gekregen en 
een van de beste artikelen vindt je hieronder. We hebben de naam eruit gelaten.

Hallo, Ik ben  ..... ik vind mijn wijk gewoon fantastisch en prachtig ik heb een 
paar kinderen ondekt ze zijn alle twee 7 jaar oud en ze zijn super aardig maar 
afentoe als we buiten spelen dan komen er auto,s en dan moeten wij weer aan 
de kant en dat is het enige nadeel de wijk biest is mooi en rustig en aardige  
mensen in de buurt.  Er is een speeltuin in de buurt daar kan je spelen en er 
zijn eendjes als je mijn straat uitloop en daar ergens staat weer de Hupkens 
lekker ijsje eten JAMMIE..........   dit was mijn verhaal
                                                                                                                 
GROETJES                                                                                                                                  

Als jonge schrijver kun je altijd in het wijkblad schrijven. Over je straat, of wat 
je meemaakt, of een leuke gebeurtenis, of wat dan ook. Alleen nu zijn even de 
cadeautjes op. Stuur je verhaal met of zonder tekening naar:
wijkraaddebiest@online.nl

Jonge schrijvers uit de buurt

editie #1 jaargang 2013nieuws uit de wijk
De Biest



Toon Hermans Huis Weert

Wij stellen ons graag aan u voor….

Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden 
dat de woning aan de Graaf Jacobstraat 1 
na een grondige verbouwing haar deuren 
heeft geopend als het Toon Hermans Huis 
Weert (THHW), voor sommigen een 
bekend begrip, voor anderen iets waar men 
nog nooit van gehoord heeft. 
Het Toon Hermans Huis Weert is een in-
loophuis, een bijzondere ontmoetingsplaats 
voor iedereen die met de ziekte die kanker 
heet, geconfronteerd wordt. Wij bieden een 
huiskamergevoel, praten, lachen, zingen en 
huilen soms met elkaar. Het Toon Hermans 
Huis Weert is een plek om te delen. Dat dit 
in een enorme behoefte voorziet, blijkt wel 
uit het feit dat we inmiddels 600 gasten per 
kwartaal ontvangen! Wij zijn, samen met 
onze gasten, dan ook erg blij met de locatie, 
gelegen dichtbij het Sint Jans Gasthuis. 

Men kan bij ons terecht voor een luisterend 
oor, informatie over niet medische zaken 
of om lotgenoten te ontmoeten. Maar ook 
voor activiteiten die het leven aangenamer 
maken. Kankerpatiënten en hun naasten 
hebben vaak veel spanningen, zoals zor-
gen over het verloop van de ziekte en het 
behandelproces. Binnen het Toon Hermans 
Huis Weert is er dan ook veel aandacht 
voor ontspannende activiteiten. Zo zijn er 
bewegingsactiviteiten als wandelen, ontspan-
ningsoefeningen of yoga, maar ook creatieve 
activiteiten zoals schilderen, boetseren en 
beeldhouwen. Samen koken of meedoen aan 
een culinaire workshop behoort ook tot 
de mogelijkheden. In de welnessruimte kan 
men terecht voor massages en lichaams-
verzorging. Voor jongeren en nabestaanden 
is een specifiek aanbod van activiteiten 
beschikbaar. 

Verder organiseren wij lezingen en thema-
bijeenkomsten. In het informatiecentrum is 
een groot aanbod van boeken, tijdschriften, 
brochures en audiovisueel materiaal. 

In ons huis vind je gezellige kamers en 
functionele ruimtes voor de verschillende 
activiteiten. Ingericht met dank aan onze 
donateurs, want we kunnen slechts bestaan 
dankzij de giften van particulieren en bedrij-
ven en de hulp van vele vrijwilligers.
Je kunt bij ons terecht van maandag tot 
en met donderdag van 9:00 tot 16:00 uur 
en op vrijdagochtend van 9:00 tot 13:00 
uur. De toegang is gratis en een afspraak 
maken is niet nodig. Iedereen is welkom: 
man, vrouw, jong, oud, nabestaande, familie, 
vriend, vriendin of voormalig patiënt. Ook u 
bent als buurtbewoner van harte welkom, 
voor een rondleiding of als gast.

Meer informatie? Kijk eens op onze website 
www.toonhermanshuisweert.nl

Nieuws uit de wijk
COLOFON
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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 be-
kend is.
Heeft u zelf informatie waarvan u 
denkt dat zou iets zijn voor het wijk-
blad, een leuk verhaal, een gedicht, 
een mooie foto, een historische we-
tenswaardigheid, 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:
wijkraaddebiest@online.nl 

We zijn nog op zoek naar mensen 
die het leuk vinden om met de buurt 
en de wijk bezig te zijn. Meld u aan 
om eens een vergadering mee te 
maken. U bent hartelijk welkom. 
E-mail: wijkraaddebiest @online.nl

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.

	  

Kanker	  hoef	  je	  niet	  alleen	  te	  dragen	  

Agenda in 2013 Wijkraad de Biest    

Vergaderdatums: 2013 (dinsdagen) 
8 januari
26 februari
2 april
21 mei
11 juni
2 juli
10 september
22 oktober 

Wijkfeest:          14 juli 2013
Buitenbioscoop: september 2013
Kerstmarkt:      10 december 2013

Wijkblad: Deadline inleveren kopij: 
23 maart, 3 juni, 5 augustus, 2 nov.
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Gemeente        Voorzieningen
De wijkraad kreeg onderstaande 
brief van de gemeente. In deze 
brief vraagt de gemeente om hulp 
bij het bepalen van de vraag en 
het aanbod van voorzieningen in 
de wijken en dorpen. Help ons 
mee om te zorgen voor voldoende 
voorzieningen in de wijk. De vorige 
oproep leidde tot slechts een (1) 
reactie! Wij weten dat er behoefte 
is aan voorzieningen, maar we 
moeten de vraag kunnen aanto-
nen, zonder vraag geen voorzie-
ning. Daarom onderstaand de brief 
van de gemeente:

Beste leden van de wijk- en dorpsraden uit 
Weert,

Voorzieningenplannen
Zoals u weet is de gemeente gestart met 
een traject dat uiteindelijk dient te leiden 
tot 7 voorzieningenplannen, voor de ver-
schillende stadsdelen en dorpen in Weert. 
Inmiddels is het eerste voorzieningenplan 
(Stramproy) in de afrondende fase aan-
beland. Eind 2012 is gestart met de voor-
zieningenplannen voor het stedelijk gebied. 
De afgelopen periode hebben hiervoor het 
aanbod in kaart gebracht, waarbij is geke-
ken naar zaken als omvang (hoe groot is 
het gebouw, hoeveel ruimten), kwaliteit en 
functionaliteit, gebruik, etc.. 
Voor de dorpen Tungelroy,  Altweerterheide 
en Swartbroek starten wij de trajecten nu.

Online dossier
Wij hebben een online dossier aangemaakt 
waarin alle producten worden geplaatst 
van de verschillende voorzieningenplan-
nen. Deze is te vinden via www.weert.nl/
voorzieningenplan. Het online dossier is 
voor iedereen toegankelijk en kan daardoor 
heel gemakkelijk als vraagbaak fungeren. We 
hebben hier de vragenlijsten voor gebrui-
kers en aanbieders van ruimten op gezet 
en eind vorige week is via Land van Weert 
een oproep gedaan aan alle verenigingen en 
instellingen om deze in te vullen.

Wat vragen wij van u?
Wij willen ook u vragen om via uw kanalen 
de mensen uit uw wijk/dorp te wijzen op 
de vragenlijst. De inbreng is belangrijk voor 
ons, maar ook voor de verenigingen, instel-
lingen en inwoners in het algemeen. De 
voorzieningenplannen vormen immers de 
basis voor het toekomstige voorzieningen-

aanbod in Weert. Wij vragen instellingen om 
de vragenlijst uiterlijk 1 maart 2013 aan te 
leveren. De inbreng wordt vervolgens ver-
werkt in inventarisatierapporten en vormen 
mede de basis voor de verdere uitwerking 
van de plannen.

De contactinformatie die wij verzamelen via 
de binnengekomen reacties, gebruiken wij 
ook om mensen op de hoogte te houden 
wanneer nieuwe producten beschikbaar ko-
men op de website, of wanneer wij aanvul-
lende input vragen. Wij hopen dan ook dat 
zo veel mogelijk mensen deelnemen en de 
vragenlijst invullen!

Klankbordgroep kerkdorpen
Per deelgebied wordt een klankbordgroep 
geformeerd. Met deze klankbordgroep 
wordt periodiek overleg gevoerd over de 
voorzieningenplannen. De eerste bijeen-
komst wordt gepland nadat de inventarisa-
tie (door de gemeente) is afgerond. Naar 
verwachting is dit omstreeks april. Per 
deelgebied is een klankbordgroep gewenst 
van maximaal 10 tot 12 personen. Deelne-
mers moeten niet enkel vanuit het eigen/
verenigingsbelang meedenken, maar vooral 
een brede kijk hebben op de wijk en de 
maatschappelijke belangen die hier spelen.

In het verleden hebben wij de wijkraden in 
het stedelijk gebied al gevraagd om per-
sonen voor deze klankbordgroep aan te 
dragen. Voor de dorpen Tungelroy, Altweer-
terheide en Swartbroek is dit nog niet ge-
beurd. Bij deze dan ook het verzoek aan de 
dorpsraden om namen en contactgegevens 
van 10 tot 12 personen uit uw deelgebied 
aan ons door te geven. In de bijlage treft u 
een bestand  aan waarin u de contactgege-
vens kunt invullen. Uiteraard stellen wij het 
op prijs als u bij de betreffende personen 
vooraf alvast peilt of zij interesse hebben 
om zitting te nemen in de klankbordgroep. 
Graag willen wij u vragen om de lijst uiter-
lijk 1 maart aan te leveren. De gemeente 
bepaalt de definitieve samenstelling en no-
digt de beoogde deelnemers uit om zitting 
te nemen in de klankbordgroep.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met Jack Westenberg 
(0495-575447/j.westenberg@weert.nl), 
of Roel Deneer (0495-575454/r.deneer@
weert.nl)
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Over het verdere onderzoek op de vind-
plaats Biest 47-53, waar twee behouden-
swaardige locaties zijn aangetroffen, moet 
nog een selectiebesluit worden genomen.

Bij de vindplaats oude school op de 
Kloosterstraat zijn inderdaad sporen van 
menselijk gebruik gevonden. Deze dateren 
uit de vroege IJzertijd (800-500 v.Chr.).

Bij grondverstoringen t.b.v. een verbou-
wing op de Observantenstraat is de 
bedding van de Weerterbeek gevonden en 
geconstateerd dat deze een breedte had 
van ongeveer drie meter.

Kerstviering 2012
Donderdag 20 december vierden de leden 
van Altijd Jong samen Kerstmis in de Or-
angerie van Zorgcentrum Hieronymus.
Om 11.00 uur begonnen we met een 
sfeervolle eucharistieviering, waarin pater 
Latten ofm voorging. Waarbij aan het begin 
van de viering het Licht uit Betlehem werd 
binnengedragen. Een bijzonder ervaring!  
Na afloop van de viering was er koffie met 
een kerstkransje. Bij een glas wijn, fris of 
advocaatje met slagroom, lieten de leden 
zich het viergangen diner goed smaken. 
’s Middags was er kaarten, rummykub en 
kienen voor leuke prijzen.
De middag werd afgesloten met een 
Kerstloterij, waarbij koffie met kerstbrood 
werd geserveerd. Door de warmte en de 
sfeer van deze samenkomst werd het echt 
Kerstmis voor onze leden.

Kerstmarkt 2012
Op 12 december j.l. organiseerde de 
Wijkraad de jaarlijkse Kerstmarkt in 
de oude kerk op de Biest. Wij als KBO 
afdeling Biest namen hieraan deel, zoals 
inmiddels traditie is.
Onze tombola met vele mooie prijzen 
trok veel bezoekers. 

Archeologie op de Biest

 Kerstviering Senioren-

vereniging Altijd Jong KBO

Er werden meer dan driehonderd envel-
oppen getrokken! Ook onze kraam met 
promotiemateriaal van de KBO stond in 
de belangstelling, waarbij we onze bezoek-
ers konden verrassen met de Kerst-editie 
van de Nestor, het blad van de KBO.  Met 
dank aan het KBO kantoor in Roermond 
voor de ondersteuning met promotiema-
teriaal. De aanwezigheid van de Kerstman, 
de kraam van de Wijkraad met wafels 
(alleen de geur al), koffie en glühwein 
maakten de middag mede tot een groot 
succes.  

Al met al was het een zeer geslaagde 
en gezellige middag, voor de bewoners 
van Zorgcentrum “Hieronymus” , leden 
van onze afdeling en bezoekers uit de 
wijk. Met dank aan de Wijkraad voor hun 
ondersteuning en voor de perfecte organi-
satie. In 2013 doen wij graag weer mee! 

Frans Janssen
Voorzitter Seniorenvereniging Altijd Jong / 
KBO Biest-Weert
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Kerstmarkt in de Paterskerk

Speeltuin Noorderlaan

Papierinzameling

De draaimolen uit de speeltuin van de 
Noorderlaan is al enige tijd geleden 
verwijderd voor reparatie.

Nu blijkt de draaimolen dusdanig versleten 
te zijn dat hij vervangen moet worden. De 
offerte voor een nieuwe is binnen en er 
is in de laatste week van januari opdracht 
gegeven voor een nieuwe draaimolen. 
Daarna is er nog een leveringstermijn van 
6-8 weken. Dus rond Pasen zal er weer 
een draaimolen staan als alles goed gaat. 

De kerstmarkt van 11 december j.l. werd 
goed bezocht. Veel wijkbewoners wisten 
de weg te vinden naar de oude paterskerk 
aan de Biest. 
Er was veel aanbod van kerst gerelateerde 
artikelen. De opbrengst van verkoop van 
vers gebakken wafels met koffie thee en 
gluhwein verliep erg goed.  We hebben het 
KBO van wijk de Biest en de activiteiten-
begeleiding van zorgcentrum Hieronymus 
kunnen verblijden met een geldbedrag van 
totaal € 542,40.

Schuttersgilde St. Hieronymus

Oud papier inzameling 2013:

Het papier kan tussen 10 en 13 uur aan-
geboden worden bij de container welke 
geplaatst is nabij de kruising Klooster-
straat/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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Zwembad 

Woensdagmiddag kinderactiviteit 
bij zwembad De IJzeren Man

Iedere woensdagmiddag zijn er bij het 
zwembad leuke kinderactiviteiten. Deze zijn 
van 15:15-16:00 uur. Je betaalt de reguliere 
entreeprijs maar je mag gratis meedoen met 
de activiteiten! 

Planning tot aan de zomervakantie: 

09-01-2013 Watervolleybal
16-01-2013 Waterbasketbal
23-01-2013 Glijbaanrace 
30-01-2013 Waterspeeltuin
06-02-2013 Glijbaanrace
20-02-2013 Waterpolo
27-02-2013 Kinderactiviteitendag 
06-03-2012 Waterbasketbal
13-03-2013 Glijbaanrace 
20-03-2013 Waterspeeltuin
27-03-2013 Kinderactiviteitendag  
03-04-2013 Snorkelen
10-04-2013 Watervolleybal
17-04-2013 Waterbasketbal
24-04-2013 Glijbaanrace 
15-05-2013 Waterspeeltuin
22-05-2013 Glijbaanrace
29-05-2013 Waterpolo
05-06-2013 Watervolleybal
12-06-2013 Waterbasketbal
19-06-2013 Snorkelen
26-06-2013 Glijbaanrace 

Arrangementen voor kinderfeestjes 
bij Zwembad De IJzeren Man

Bij zwembad De IJzeren Man zijn sinds 
kort arrangementen voor kinderfeestjes te 
boeken. Deze arrangementen kun je boeken 
op woensdagmiddag of op zaterdag. Er zijn 
verschillende thema’s waar je uit kunt kiezen:

• Prinsessenfeest
Activiteit:
De kinderen helpen prinses Lila om de dia-
mant te vinden. Door middel van aanwijzin-
gen en puzzels gaan ze op wateravontuur op 
zoek naar de diamant. 

Doelgroep:
Meisjes tot en met 10 jaar (in het bezit van 
een A-diploma)

• Piratenfeest
Activiteit:
De kinderen helpen Pim Piraat om de amulet 
te vinden. Door middel van aanwijzingen en 
puzzels gaan ze op wateravontuur op zoek 
naar de verborgen amulet. 

Doelgroep:
Jongens tot en met 10 jaar (in het bezit van 
een A-diploma) 

• Spectaculaire water 4 kamp
Activiteit:
Een variatie op de traditionele 6 kamp, 
maar dan in het water. De kinderen worden 
verdeeld over 2 teams en strijden tijdens 4 
spellen tegen elkaar. Wie wordt de kampi-
oen???

Doelgroep:
Meiden en jongens in de leeftijd van 6 tm 12 
jaar (in het bezit van een A-diploma)

• Snorkelavontuur
Activiteit:
Kinderen krijgen een introductie op het 
snorkelen. Met flippers, duikbril en een snor-
kel worden er leuke oefeningen gedaan. Als  
laatste wordt er nog een eindspel gespeeld. 

Doelgroep:
Meiden en jongens in het bezit van een B/C 
diploma. 

• Aqua-dancing
Activiteit:
De kinderen maken een keuze uit:
1.  Dansen op kindermuziek (6 tm 10 jaar)
2.  Aquarobics/ aquajoggin
3.  Aquazumba 

Doelgroep:
Meisjes en jongens in de leeftijd van 6 tm 
12 jaar (in bezit van diploma A)

Al deze arrangementen kosten € 7,50- euro 
per persoon. Minimale deelname is 7 personen. 
Er dient minimaal 1 begeleider bij aanwezig 
te zijn. De arrangementen zijn inclusief entree. 
Tevens wordt er een tafel met stoelen 
gereserveerd  voor de groep. 
Voor reserveringen neemt u contact op met de 
receptie van het zwembad: 0495-537170
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Hier vindt u een tekening van het bestemmingsplan 
Kloosterstraat en een afbeelding van de huizen die er 
gaan komen. Op biestblog.wordpress.com bij: “Verslag 
van de informatiebijeenkomst op 26 juni 2012 over de 
nieuwbouw op de Biest”, kunt u de afbeeldingen van het 
ontwerp van het appartementengebouw downloaden.

Op: http://weert.nl/Bestemmingsplannen.html vindt u 
onder ontwerpbestemmingsplannen verdere informatie 
over de regels en toelichting, de onderzoeken enzo-
voort.

De wijkraad heeft de kaart met het bestemmingsplan 
bekeken en gezien dat het speelterrein aan de Kloost-
erstraat Graafschaphornelaan de bestemming verkeer 
heeft. De wijkraad zal een zienswijze indienen om de 
verkeersfunctie van het speelterrein om te zetten in 
groen, als dat mogelijk is, zodat het behoud als speelter-
rein mogelijk beter gewaarborgd blijft.

Bestemmingsplan    Kloosterstraat

Uit de regels van het Bestemmingplan

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het behoud of de aanleg van voorzieningen  
voor het wegverkeer (wegen, bermen, verkeersgroen, voet-
paden, fietspaden, trottoirs,
parkeervoorzieningen e.d.), doeleinden van verblijf, solitaire 
speeltoestellen, het waterbeheer, de natuurlijke afvloeiing van 
water, groenvoorzieningen c.q. karakteristieke beplanting en 
voorzieningen ten algemene nutte;

b. het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke en/
of stedenbouwkundige waarden, ter plaatse van de aanduiding 
waardevolle boom;

c. speelterrein ter plaatse van de aanduiding speelterrein.

Iedereen kan zijn eigen zienswijze indienen bij de 
gemeente tot 27 februari 2013.



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 Mariska Sanders
tel: 0495-697900

email: m.sanders@puntwelzijn.nl
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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.

Wijkkrant op internet?

Op de website biestblog.wordpress.com vindt u infor-
matie over de wijk de Biest en verenigingen. U kunt 
reageren op artikelen en u kunt uw informatie door-
geven. Wilt u zelf met uw vereniging, zaak, of wetens-
waardigheid op de website? Geef een reactie op de 
website. Ook de wijkkrant van wijkraad de Biest is er
in kleur te vinden.


