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We hebben in onze schoolvakantie kunnen genieten van onze vrije tijd en mooi weer. Twaalf augustus hebben we de draad 
weer opgepakt en zijn we gestart met een nieuw schooljaar. Ik ga dit schooljaar een bijdrage leveren aan het Wijkblad.
lees meer op pag. 2

Leuke impressie van het wijkfeeft Biest-Groenwoud 
van 14 juli j.l.
lees meer op pag. 3

Op de Nationale burendag, zaterdag 21 september zal vanaf 10.00 uur 
de onthulling plaatsvinden van 3 bankjes. De bankjes zijn een ontwerp 
van leerlingen van groep 6.... Lees meer op pag. 4
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Als u een oudere Weertenaar bent dan zult u zeer waarschijnlijk, bij 
het zien van bijgaande foto met de naam, weer even stil staan bij oude 
herinneringen met verhalen uit een tijd waarin geluk een heel normale 
zaak leek te zijn. Honderd jaren geleden werd ons vader, A.Tak, gebor-
en. In 1949 kreeg hij, als Rijksveldwachter en wonende op Leuken, het 
bevel over de Weerter veldwachters  en het leek mij en mijn twee broers 
en zussen, een goede gelegenheid om de oude verhalen over hem, en 
iets meer, in een boekje vast te leggen. Vier en tachtig oude Proces Ver-
balen, het Historisch Centrum van Eindhoven,oude foto’s, verhalen en 
hulp van bekenden, het gemeentearchief van Weert, en Bert Lempens 
zijn mij behulpzaam geweest om o.a. zestien anekdotes in een boek van 
honderdtachtig bladzijden te verwerken waardoor smokkelaars, stropers, 
woon-wagenbewoners van bij de Trumpert, verzetstrijders en oude hu-
mor uit  het midden van de vorige eeuw weer tot leven kwamen. U hoeft 
maar twee dingen te doen om in het bezit te komen van dit boekje. 

Als eerste u naam en adres voor 15 sept. schriftelijk, of per mail, door-
geven aan; Jan Tak. Nieuwstr.24 Weert.: jantak@tiscali.nl

In de maand oktober ontvangt u dan van mij, of een van mijn kleinzoons, 
dit boekje voor 10 euro die jammer genoeg nu eenmaal nodig zijn om de 
kosten te dekken.

 Ik wens u veel leesplezier. Jan Tak

Anekdotes Weerter politieman A.TaK.
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Petra Laenen
 
We hebben in onze schoolvakantie kun-
nen genieten van onze vrije tijd en mooi 
weer.
Twaalf augustus hebben we de draad 
weer opgepakt en zijn we gestart met 
een nieuw schooljaar.
Ik ga dit schooljaar een bijdrage leveren 
aan het Wijkblad. Mijn naam is Petra 
Laenen en ben leerkracht aan Basis-
school Aan de Bron.Het voorbije school-
jaar heb ik met groep 6 meegewerkt aan 
Cultuur met je Buur.

We hebben met zijn allen ons best  
gedaan om de buurt te verfraaien.
De onthulling vindt plaats op de Natio-
nale Burendag, zaterdag 21 september 
2013. We zijn benieuwd. 
Wordt vervolgd!.

Het komend schooljaar ga ik jullie 
over zaken als sport, kunst, cultuur en 
techniek op de hoogte houden. Dit ga 
ik samen doen met de kinderen, leer-
krachten en ouders van onze
school. Ideeën en suggesties zijn van 
harte welkom. Ik heb er zin in !

Petra Laenen
Leerkracht Basisschool Aan de Bron 

Afscheid meester Coen Aquarius

Op dinsdag 1 oktober 2013 heeft mees-
ter Coen Aquarius precies 40 jaren
in het onderwijs gewerkt en gaat hij of-
ficieel met pensioen.

In verband met dit vertrek van meester 
Coen is er een afscheidsreceptie
gepland op vrijdag 27 september 2013 
vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur in het
gebouw van basisschool “Aan de Bron” 
(ingang Maaslandlaan 1).

Oudleerlingen, hun ouders en andere 
bekenden die meester Aquarius even
de hand willen drukken zijn bij deze van 
harte uitgenodigd op bovenvermelde 
receptie!

basisschoolaan de bron
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
wijkblad, een leuk verhaal, een 
gedicht, een mooie foto, een histo-
rische wetenswaardigheid, kortom 
alles wat in het wijkblad past, stuur 
het naar ons bij voorkeur in digitale 
tekstbestanden met extensies .txt, 
.doc, .docx, rtf, .odt, ODF, en afbeel-
dingen met extensie .jpg en .png.
Naar: Stichting wijkraad de Biest, 
Postbus 345, 6000AH Weert, of per
e-mail naar: 
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.
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basisschoolaan de bron

Op 14 juli 2013 was er weer een succesvol Wijkfeest!
Hieronder een impressie van deze leuke en zonnige dag
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Update winkelstrip
 
Op de Nationale burendag, zaterdag 21 september zal 
vanaf 10.00 uur de onthulling plaatsvinden van 3 bankjes. 
De bankjes zijn een ontwerp van leerlingen van groep 6 van 
Basisschool Aan de Bron, in het kader van CULTUUR MET 
JE BUUR. 

Drie banken: twee banken rechthoekig: 60 x 220 cm. Van 
multiplex op een voet van cortenstaal, en een bank rond een 
boom, waarbij de boom als het ware in de bank staat. 

Eén platte bank met basiskleur rood, en alle abstracte  
tekeningen erop. Eén platte bank met basiskleur blauw en 
alle stadtekeningen erop en één boom-bank met als basis-
kleur groen en alle natuur-tekeningen erop.

Over de banken komt een laagje kunsthars.  De banken  
zullen door een constructiebedrijf en een timmerbedrijf 
worden gemaakt en door gemeentewerken worden geplaatst.

Tijdens de onthulling zal in ieder geval door de directeur van 
RICK met enig ceremonieel gesproken worden in aanwezig-
heid van vertegenwoordiger(s) van de gemeente, wijkraad 
en verenigingen en mensen uit de wijk. Iedereen is bij deze 
uitgenodigd. Het geheel krijgt een feestelijk tintje met live 
muziek: koor en klarinet.

Winkeliers zullen extra aanbiedingen hebben ter gelegenheid 
van deze dag. Deze winkeliers staan op de volgende pagina 
afgebeeld!

Verder zal de plaatsing van de prullenbakken aangepast 
worden, en in 2014 zullen ze vervangen worden als heel 
Weert nieuwe krijgt.

De 3 bloembakken worden verwijderd.

Over fietsenrekken zijn we nog in onderhandeling met de 
gemeente. In de binnenstad en op de Maaspoort staan 
rekken, model tulp. Deze zien er mooi uit. Ze zullen straks in 
4 groepen komen staan.

Verslag van de jurering Cultuur met je Buur  

Locatie basisschool Aan de Bron op 20 juni 2013. 
 
Tijdens een gezellige zitting presenteerden de kinderen in 
kleine groepjes hun werk en ontwerpen op een leuke wijze. 
De jury was heel tevreden over de kwaliteit en de vaak ver-
rassend inventieve ideeën. 
Na de presentatie werd er vergaderd over de winnende 
ontwerpen. Voor de jury was het heel moeilijk omdat geen 
ontwerp hetzelfde was en ieder ontwerp had zijn eigen 
mogelijkheden. Uiteindelijk werd beslist dat de boomkorven 
vanwege de hoge kosten niet zouden kunnen worden besteld, 
ondanks dat er veel heel mooie ontwerpen waren. Ook,  en 
niet alleen vanwege de kosten maar ook vanwege functional-
iteit werd beslist dat verder zou worden gegaan met de platte 
bankjes en een bankje dat half om een boom kon worden 
gezet. Op een bankje zonder leuning kun je aan beide kanten 
zitten en dat geeft wat meer mogelijkheden. De tekeningen 
van de kinderen zouden worden verwerkt in de zittingen van 
de bankjes.   

Omdat vóór de bouwvakvakantie al moet worden begonnen 
aan de onderdelen, gaat de kunstenares Emmy van de Venne 
prijs opvragen bij het metaalbedrijf en treft de aannemer al 
voorbereidingen voor de houten zitting van de banken. In 
september zal alles klaar moeten zijn want met Burendag, za-
terdag de 21e september zal alles feestelijk in gebruik worden 
genomen.  

Wijkraad de Biest
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Op zaterdagavond 14 september 
organiseren de wijken Biest en 
Groenewoud een BuitenBios met 
hieraan voorafgaand een spette-
rende Talentenshow! De Talenten-
show is er dit jaar voor het eerst 
en start om 17.00 uur. Vervolgens 
zal rond 19.45 uur de animatiefi lm 
Brave worden vertoond. Beiden 
zullen plaatsvinden in het park Aan 
de Bron gelegen op de hoek van 
de Maaslandlaan en de Graafschap 
Hornelaan. Iedereen is welkom om 
samen met andere wijkbewoners te 
genieten van deze gezellige avond. 

De Talentenshow en de BuitenBios 
zijn als wijkactiviteit opgenomen in 
de leefbaarheidagenda 2013. Deze 
leefbaarheidagenda is een onder-
deel van ‘Mijn Straat Jouw Straat’. 
‘Mijn Straat Jouw Straat’ is een 
samenwerkingsverband 
tussen Gemeente Weert, Wonen 
Limburg, Politie Limburg-Noord, 
Punt Welzijn en wijk- en dorps-
raden. Al deze betrokkenen hebben 
het gezamenlijke doel de leefbaar-
heid en sociale samenhang in de 
wijken en dorpen te verbeteren. 

Kinderen tot 12 jaar kunnen deze 
avond van 17.00 tot 19.00 uur onder 
andere een dansje laten zien of een 
liedje zingen/playbacken. Deze show 
wordt begeleid door een DJ, maar 
eigen CD of MP3 kan ook worden 
meegenomen. Terwijl de kinderen 
op het open podium hun verschil-
lende talenten laten zien, kunnen u 
en uw kind tegen een kleine betaling 
genieten van een drankje en diverse 
Turkse hapjes. Vanaf 19.00 uur kunt 
u, onder het genot van deze hapjes 
en een muziekje, een plekje zoeken 
voor de fi lm. Neem hiervoor uw 
eigen dekentje of stoeltje mee, zodat 
u heerlijk comfortabel naar de fi lm 
kunt kijken. 

Om het nog extra gezellig te ma-
ken en een echt bioscoopgevoel te 
krijgen, is er gratis popcorn en ranja 
voor de kinderen. 
Tijdens de Talentenshow en de 
BuitenBios is het park voorzien 
van sanitaire voorzieningen.

De gehele avond wordt mede mo-
gelijk gemaakt door verschillende 
sponsoren en zal alleen doorgang 
kunnen vinden bij goed weer. Bij 
slecht weer worden de Talenten-
show en de BuitenBios verplaatst 
naar een alternatieve datum. Tenzij 
er al eerder extreem slecht wordt 
voorspeld, wordt op zaterdagoch-
tend 14 september een besluit geno-
men over het al dan niet kunnen  
 door gaan van het evene 
 ment. Bij twijfel kunt u de  
 organisatie in het park 
    benaderen.

 Wil uw kind deelnemen aan 
 de Talentenshow en wilt u er 
 zeker van zijn dat dit kan,  
 dan kunt u uw kind vooraf 
 aanmelden via:
         rolandkoenen72@gmail.com.  
 

TALENTENSHOW 
EN BUITENBIOS 

In park Aan de Bron
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Vergadering Wijkraad De Biest

De eerstkomende vergadering van de wijkraad is op 
dinsdagavond  10 september 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.

Hart voor uw wijk?

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. 
Ubent hartelijk welkom. 
E-mail: wijkraaddebiest @online.nl

Oproep Kerstmarkt. 

De wijkraad zoekt mensen die (kerst)spulletjes willen
verkopen op de kerstmarkt en mensen en verenigingen die 

de resultaten van hun liefhebberij willen tentoonstellen tijdens 
de kerstmarkt op woensdag 11 december 2013 12 tot 17 uur. 

wijkraaddebiest@online.nl
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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 Kloosterstraat/Chari-
tasstraat.
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.

AUG

10

NOV

9

DEC

14

**OPROEP VOOR IDEEËN VOOR EEN BETERE WIJK** 
Binnenkort moet de wijkraad weer de leefbaarheidagenda 2014 klaarhebben voor de 
subsidieaanvragen. Bij deze roepen we alle inwoners op om uw gedachten voor het 
verbeteren van onze wijk door te geven aan de wijkraad via wijkraaddebiest@online.nl 
of meld u aan voor een bezoek aan de vergadering op 10 september of 22 oktober. 
U kunt dan uw idee toelichten.

Wijkraad De Biest

Data 2013 Onderwerpen
10 sept vergadering Wijkraad De Biest

14 sept Buitenbioscoop

21 sept Onthulling bankjes cultuur met je buur aan 
de winkelstrip Graafschap Hornelaan

22 okt   vergadering Wijkraad De Biest

2 nov Deadline Wijkblad inleveren kopij

11 dec Kerstmarkt



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

Gemeente Weert
tel: 0495 575000 

U kunt uw klacht of opmerkingen nu kwijt 
via het bovengenoemde telefoonnummer u wordt dan 

doorgeschakeld met de juiste persoon.

Kijk ook op www.biestblog.com voor informatie 
over de Biest, de wijkraad en andere info 
over de Biest.

Abonneer u op de emailservice van 
www.biestblog.com en ontvang een email
zodra er een nieuw wijkblad uitkomt. 
Kijk op www. biestblog.com rechtsboven


