
Wijkfeest in park Aan de Bron
Op zondag 14 juli van 12.00 tot 17.00 uur organiseren de wijken Biest en Groenewoud in samenwerking met PSW een groot wijkfeest! 
Dit feest zal plaatsvinden in het park Aan de Bron gelegen op de hoek van de Maaslandlaan en de Graafschap Hornelaan. Iedereen is deze 
dag welkom om samen met andere wijkbewoners in een gezellige en kindvriendelijke sfeer deel te nemen aan de vele leuke activiteiten!
Lees meer op pagina 2

Kleding en textiel in de groene containers. 
Milieuaspecten van Basisschool Aan de Bron.  
Het is belangrijk en vormend voor de rest van het 
leven om kinderen al vroeg te leren dat iedereen een 
rol heeft en een bijdrage kan leveren aan het in stand 
houden van ons milieu. lees meer op pag 7

“NL doet” in de speeltuin Kloosterstraat-Graafschaphornelaan!
‘NLdoet’ zet vrijwillige inzet in de spotlight en stimuleert iedereen om een 
dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. lees meer op pag 3
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Collecteweek Brandwonden Stichting 

Van 6 t/m 12 oktober is het collecteweek voor de Nederlandse 
Brandwonden Stichting.  Bijna de helft van onze totale inkomsten zijn 
direct afkomstig van de  collecte. Geen wonder dat we blij zijn met 
iedereen die meehelpt om van de collecte een succes te maken. 
Heeft u in de week van 6 t/m 12 oktober een paar uurtjes over om 
in uw straat / buurt te collecteren? Geef u dan op als collectant. 

Alvast hartelijk dank voor
uw inzet.

Ans de Bakker,
Noorderlaan 52,
tel: 0495-533973
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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, 6000 AH Weert, of 
per e-mail naar:
wijkraaddebiest@online.nl 
De redactie behoudt het recht inge-
stuurde berichten in te korten.

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. 

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.
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Wijkfeest in park Aan de Bron

	  

	  

Het wijkfeest is als wijkactiviteit ter bevor-
dering van ontmoeting van de wijkbewo-
ners opgenomen in de leefbaarheidagenda 
2013 van beide organiserende wijken en is 
onderdeel van ‘Mijn Straat Jouw Straat’. ‘Mijn 
Straat Jouw Straat’ is een samenwerkings-
verband tussen Gemeente Weert, Wonen 
Weert, Politie Limburg-Noord, Punt Welzijn 
en wijk- en dorspraden om de leefbaarheid 
en de sociale samenhang in de wijken en 
dorpen te verbeteren. 

Kinderen kunnen zich deze dag laten 
schminken, een (afwasbare) tattoo laten zet-
ten en zich uitleven door deel te nemen aan 
verschillende workshops van dansschool Ju-
dith’s Dancepoint, waaronder het op muziek 
ritmisch drummen op grote ballen tijdens 
de workshop Drums Alive. Er kunnen spul-
len worden verkocht op de rommelmarkt, 
oud Hollandse spelen worden gespeeld en 
kinderen kunnen in attracties zoals de nos-
talgische zweefmolen, kindertrein, Big Fun 
glijbaan en een Jungle speeleiland. Daarnaast 
is er een ballonnenclown en Punt Welzijn is 
met het rijdende Buurterras aanwezig. Op 
het terras en in de kantine van PSW kunt u 
genieten van koffie en heerlijke zelfgebakken 
wafels. Vastelaovündj-Vereniging De Schäöp-
kes verzorgt de verkoop van frisdrank en 
zwakalcoholische dranken en er zijn diverse 
snacks te koop. 

Wilt u deelnemen en andere wijkbewoners 
informeren over uw vereniging of wilt u of 
uw kind deelnemen aan de rommelmarkt, 
dan kunt u zich aanmelden via wijkraadde-
biest@online.nl. Kinderen, waaronder ook 
peuters en kleuters, kunnen zich tijdens het 
wijkfeest ter plekke aanmelden voor het 
volgen van de workshops van de dans-
school.

Kom dus allemaal naar het wijkfeest om er 
samen een leuke dag van te maken!
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“NL doet” was in de speeltuin       Kloosterstraat - Graafschap Hornelaan

 
Kloppend hart
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele 
sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat 
daarom met NLdoet zien hoe belangrijk 
actieve burgers voor de samenleving zijn. 
Daarnaast draagt NLdoet bij aan een goed 
imago van het vrijwilligerswerk. Ook laat 
NLdoet zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan 
zijn.

Recordaantal
Dit jaar waren 310.000 Nederlanders actief 
bij meer dan 8.400 klussen, een recordaan-
tal. En volgende keer willen we nog veel 
meer mensen op de been krijgen. Meld dus 
ook uw klus aan of doe mee als klusser.

Het Oranje Fonds brengt ons bij 
elkaar
Het Oranje Fonds is het grootste natio-
nale fonds op sociaal gebied en laat Ne-
derland van zijn beste kant zien. Per jaar 
besteedt het ongeveer € 32 miljoen aan 
organisaties en initiatieven die de sociale 
cohesie versterken in Nederland en in het 
Caribische deel van het Koninkrijk. Koning 
Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn 
beschermpaar van het Fonds. NLdoet op de 
Biest:

NL doet op de Biest Weert
NLdoet zou op 15 maart jl. plaatsvinden, 
maar werd vanwege het bar slechte weer 
uitgesteld en verplaatst naar woensdag 24 
april 2013.

Op woensdag 24 april van 10.00 tot 14.00 
uur werden de handen uit de mouwen 
gestoken en werd het speeltuintje aan de 
Graafschaphornelaan-Kloosterstraat een 
opknapbeurt gegeven. De speeltoestellen 
werden schoongemaakt, de banken werden 
geschuurd en opnieuw gebeitst, de perken 
gesnoeid en er werd een hinkelbaan geschil-
derd. Het BuurtTerras was er ook. Koffie, 
broodjes en vlaai maakten het werk tot een 
feest. 

Onze burgemeester kwam ons zelfs nog 
een kort bezoekje brengen. Omstreeks een 
uur of twee was het meeste werk gedaan 
en lag de speeltuin er weer een stuk frisser 
bij. Wij danken alle vrijwilligers voor hun 
deelname,  vooral de partners van de wijk-
raad en de winkeliers voor de sponsoring 
en alle lekkere broodjes, snacks en vlaai. 

Het was een heel mooie dag, goed gekozen, 
omdat het een van de weinige dagen was, 
dit voorjaar, dat de zon zo lekker scheen.

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland dat door het 
OranjeFonds georganiseerd word. NLdoet zet vrijwillige inzet in de 
spotlight en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de 
mouwen te steken.
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Op 12 maart jl. bezocht het bestuur van 
Altijd Jong notaris Gigase-Rozenboom 
om de seniorenvereniging een formele 
status te geven. Deze status was nodig 
om de subsidie van de Gemeente Weert 
veilig te stellen. Na 56 jaar zijn wij dus een 
vereniging met eigen statuten en staan we 
ingeschreven in de Kamer van Koophandel.    

Verslag van de fotoronde door de 
wijk in het kader van  CULTUUR 
MET JE BUUR begin dit voorjaar: 

“Cultuur met je buur” is een project van  
de gemeente in samenwerking met  “Rick” 
en met name Joannie van Tuel. Het houdt 
in dat de lelijke plekken in de wijk,  b.v. 
afscheidingen, schuttingen,  transforma-
torhuisjes of andere lelijke dingen gefoto-
grafeerd worden. 
De wijkraad heeft 3 routes samengesteld. 
De foto’s worden door leerlingen van de 
basisschool  “Aan de Bron” gemaakt. Ze 
lopen samen met enkele leden van de 
wijkraad door de wijk. Dus de kinderen 
hebben de belangrijkste rol in dit project! 
Vanmorgen was het zover! Wij,  leden van 
de wijkraad de Biest, werden verwelkomd 
bij de school. Er is al een fotograaf aan-
wezig, die met veel geduld en humor, de 
leerlingen vertelt wat er moet gebeuren 
en hoe een digitaal fototoestel werkt.
Na deze inleiding gaan wij op pad met 
een groepje kinderen. We hebben route 
3 toegewezen gekregen voor deze eerste 
fotosessie. De kinderen zijn geïnteresseerd 
en kijken goed rond. 

Notariële statuten 
‘voor Altijd Jong’

Cultuur met je Buur

Er wordt druk overlegd en foto’s gemaakt.  
We moeten flink doorstappen om weer 
op tijd op school te zijn.
De camera’s worden ingeleverd, op een 
stick geïnstalleerd en de foto’s worden 
besproken en gekeurd.
Na de koffie gaan we met een volgend 
groepje op pad en nemen nu route 1. Ook 
nu wordt er druk overlegd en gefotogra-
feerd. Op school volgt dezelfde procedure 
en wordt er met behulp van stickers 
gestemd voor de top 3 van lelijkste plek-
ken in de wijk “de Biest”.
Ton de Waal heeft enkele foto’s gemaakt 
van de kinderen die op pad waren met de 
camera’s. 

De foto’s die uitgekozen zijn, werden in de 
wijk tentoongesteld in de etalage van Paul 
Vanderfeesten op Biest 78. U heeft hier in-
formatie over gehad in de vorige wijkkrant.
 
Annie de Waal.

Vergadering Wijkraad De Biest

De eerstkomende vergadering 
van de wijkraad is op dinsdag-
avond 2 juli a.s. van 19.30 tot 
21.30u.  

Wilt u de vergadering bijwonen, 
meld u dan even aan bij het 
contactpunt van de wijkraad, 
(wijkraadde-biest@online.nl) dan 
laten wij u weten op welke locatie 
de vergadering zal plaatsvinden.
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Let op voor buitenlandse 
klussers!

oproep
Punt Welzijn

Papierinzameling

Er komen in Weert ook dit jaar weer 
meldingen van agressieve buitenlandse 
klussers. Men belt bij voorkeur in de 
buitenwijken aan en vraagt of men 
werkzaamheden voor u mag verrichten. 
Deze werkzaamheden kunnen variëren 
van schoonmaken van opritten, bestraten, 
schilderwerken, dak- en gevelreiniging, 
impregneren, enz.

Vervolgens wordt gestart met het werk en 
op het moment dat ze bezig zijn komen er 
allerlei werkzaamheden bij. Vaak gebeurt 
het dat ze zaken moedwillig weghalen en/
of kapot maken om ze vervolgens tegen 
hogere prijzen weer te herplaatsen of te 
herstellen. Daarnaast wordt gevraagd om 
vooruit te betalen, waarna de werkzaam-
heden niet meer worden gerealiseerd.  
Ook wordt bij een offerte een tijdsbe-
steding vermeld die in de praktijk niet 
realistisch is.
Een klus die eerst drie dagen zou duren, 
wordt in twee uur gedaan tegen het 
vooraf afgesproken tarief. In de meeste 
gevallen gaat het van kwaad tot erger met 
zelfs bedreigingen.

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.

Bent u op zoek naar een leuke, zinvolle 
tijdsbesteding? Werkt u graag zelfstandig en 
flexibel? Het Servicepunt Vrijwilligers van 
Punt Welzijn helpt u graag op weg om het 
vrijwilligerswerk te vinden waar u naar op 
zoek bent!
Zo kunt u bijvoorbeeld mensen helpen 
nieuwe sociale contacten op de doen, 
helpen omgaan met fysieke beperkingen, 
mantelzorgers of mensen met een beperk-
ing ontlasten of gewoon een kopje koffie 
bij iemand gaan drinken. Uw aanwezigheid 
alleen al betekent veel voor mensen!

Naast deze voorbeelden zijn er nog veel 
meer mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. 
Heeft u interesse, neem dan contact op 
met het Servicepunt Vrijwilligers via 0495-
697900 of
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Schuttersgilde “St. Hieronymus 1885” 
Voortbestaan schuttersgilde in gevaar, we zijn dringend op zoek naar 
nieuwe leden voor het maken van een doorstart:

De Biest, een van de oudste delen van 
Weert!
Te midden van deze kleurrijke gemeenschap 
werd in 1885 het oude gilde St. Hieronymus 
opgericht. Een vereniging waarbinnen sport, 
cultuur en sociale betrokkenheid hand in 
hand gingen.
Zij presenteerde zich als schutterij, als muz-
iekgezelschap maar ook als sociaal bindmid-
del binnen deze gemeenschap.
Binnen het oude gebied De Biest, zijn 
sindsdien vele mensen komen wonen; zo 
ontstonden de huidige wijken Biest, Groe-
newoud en recentelijk Molenakker. Vanuit 
deze gemeenschap kwam in het jaar 2000 
het initiatief tot heroprichting van dit gilde. 
Na een voortvarende start moet geconclu-
deerd worden dat het ledenaantal de laatste 
jaren drastisch is afgenomen en de aan-
melding van nieuwe leden minimaal is.
Het zou zonde zijn om deze traditie 
verloren te laten gaan voor onze woon- 
gemeenschap en daarom zijn we op zoek 
naar mensen die willen helpen aan een 
doorstart van het schuttersgilde.

Wat is nu een schuttersgilde/schutterij?
In het verleden werden schutterijen 
opgericht om de “vrede en de vriendschap” 
binnen een gemeenschap te bewaren en de 
mensen binnen die gemeenschap te besch-
ermen. Veel mensen denken dan ook dat het 
woord “schutterij” met schieten te maken 
heeft, maar dit is niet het geval. Het woord 
schutterij is afkomstig van “schutten” wat 
te maken heeft met de bescherming van de 
mensen binnen de gemeenschap.
Tegenwoordig is de functie van een schut-
terij er voornamelijk op gericht om de 
vriendschap binnen een gemeenschap te 
vergroten. Dit doen we door het organis-
eren van verschillende activiteiten binnen 
de gemeenschap en door het mee doen aan 
schuttersfeesten.

Een schutterij/gilde bestaat over het alge-
meen uit twee onderdelen namelijk een 
muziekkorps en het schutterskorps.
Het muziekkorps doet tijdens een schut-
tersfeest mee aan muziekwedstrijden 
(gezamenlijk of solo) en zij lopen tijdens 
het schutterfeest voorop ter  begeleiding 
van het schutterskorps. Nadien kunnen zij 
natuurlijk ook mee doen met de schietwed-
strijden.

Het schutterskorps doet tijdens een schut-
tersfeest mee aan de schietwedstrijden en 
zij worden tijdens de optocht beoordeeld 
op de wijze waarop zij lopen en bepaalde 
handelingen uit voeren.

Als schuttersgilde zijn we dan ook op zoek 
naar personen die onze geledingen willen 
komen versterken. We zijn op zoek naar en-
thousiaste mensen die ons schutters- en/of 
ons muziekkorps willen komen versterken.
Ook de jeugd willen we van harte uitnodi-
gen om bij ons muziek te komen maken en 
deel te nemen aan het schuttersgebeuren.
 
Voor meer informatie over het schutters-
gilde en een eventueel lidmaatschap kunt
u contact opnemen met Etienne van Dijke, 
tel. 0495-546933.

LEEFBAARHEIDSAGENDA 
WIJKRAAD DE BIEST 

In de vergadering van dinsdag 23  
oktober 2012 heeft de Wijkraad de  
Biest de leefbaarheidagenda voor de  
wijk de Biest vastgelegd:

1. Het Wijkfeest op 14 juli 2013, en Kerst 
   markt op woensdag 11 december as.

2. De Buitenbioscoop is op zaterdag  
   14 september 2013.

3. Opknappen winkelcentrum Graaf- 
   schaphornelaan.

4. Cultuur met je buur.

5. Verlichting park Aan de Bron. 

Er heeft al overleg plaatsgevonden met 
de ondernemers van de winkelstrip 
Graafschaphornelaan over het opknap-
pen.  
Ook over de plaatsing van de verlichting 
park A/d Bron, nabij de Heerlijkheidlaan 
wordt met gemeentewerken overleg 
gepleegd.
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Het is belangrijk en vormend voor de rest van het leven om kinderen al vroeg te leren dat iedereen een rol 
heeft en een bijdrage kan leveren aan het in stand houden van ons milieu.

Milieuaspecten van   Basisschool 
Aan de Bron.

De school werkt hier ook aan mee, zeker ook omdat er 
weliswaar, beperkte financiële vergoedingen tegenover staan 
maar we zijn met z’n allen verantwoordelijk voor onze bij-
dragen aan een goed woon- en leefklimaat.

Basisschool Aan de Bron is hier al veel langer mee bezig 
vandaar de gele bakken op de speelplaats.

Nu staan er ook twee groene containers. Hoe kan dat???

De Gemeente Weert, Punt Welzijn en Reshare (Leger des 
Heils) zijn een samenwerking aangegaan om oude kleding en 
textiel te verzamelen en op te halen. De gele bakken kunnen 
weg maar de eigenaar weigert ze vooralsnog op te halen, 
ondanks onze herhaalde verzoeken.

Het grootste deel van de opbrengst komt sinds januari 2013 
ten goede aan allerlei Weerter doelen, waaronder ook de 
school. Wij  krijgen een vast deel van de opbrengst en we 
geven dit altijd door aan de Oudervereniging om activiteiten 
of aanschaffingen te financieren voor 
de kinderen van de 
basisschool.

 

Oud papier

Het verzamelen van oud papier gebeurt eigenlijk al tientallen 
jaren, eerst door Basisschool De Biest en dit is later overge-
nomen door Aan de Bron.

Op een vaste vrijdagochtend in de maand kunt u het oud 
papier brengen. Veel mensen doen dit al als ze de kinderen 
naar school brengen. Gemiddeld wordt er maandelijks zo’n 
duizend kilo verzameld maar de financiële opbrengst is 
momenteel erg laag, zo’n € 0,02 per kilo maar de winst voor 
het milieu is wel erg groot. Ook deze opbrengst gaat naar  
de Oudervereniging. Voor de zomervakantie is het nog 
mogelijk om op vrijdagochtend 28 juni het papier te brengen. 
De container staat op de parkeerplaats achter de sporthal.

Cartidges en batterijen zijn ontzettend belastend voor het 
milieu. Inleverbakken vindt u in de hal van de school. U kunt 
ze gewoon aan de kinderen meegeven of zelf even afgeven.

Zorg voor het milieu, een kleine moeite!

Herm Verbugt,
Directeur Basisschool Aan de Bron.
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Belangrijke telefoonnummers en emailadressen: 

Gemeente Weert
Voor vragen, klachten of opmerkingen

0495 57 5 000

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

Evenementenkalender WijkRaad De Biest

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 of op biestblog@gmail.com
 
Ook de wijkkrant van wijkraad de Biest is er in kleur te vinden!

VERGADERING
WIJKRAAD DE BIEST

11 jun

VERGADERING
WIJKRAAD DE BIEST

2 jul

WIJKFEEST 
DE BIEST

14 jul

DEADLINE INLEVEREN
KOPIJ WIJKBLAD

5 aug

DEADLINE INLEVEREN
KOPIJ WIJKBLAD

2 nov

BUITENBIOSCOOP

14 sep

KERSTMARKT

10 dec

VERGADERING
WIJKRAAD DE BIEST

10 sept

VERGADERING
WIJKRAAD DE BIEST

22 okt


