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ZET U IN TIJDENS NL DOET, MET ONS IN WEERT !
Lees meer hierover op pagina 6.

Na 43 jaar neemt de directeur Herm Verbugt afscheid van de
basisschool ‘Aan de Bron’. Lees meer op pagina 5.
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De vergaderingen van de wijkraad
zijn op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30u op:
25 februari
1 april
20 mei,
17 juni
9 september
21 oktober
Wilt u een vergadering bijwonen, meld u
dan even aan bij het contactpunt van de
wijkraad, (wijkraaddebiest@online.nl) dan
laten wij u weten op welke locatie de
vergadering zal plaatsvinden.

Heeft u ideeën voor onze stadstuin?
Lees meer op pagina 2.

Leefbaarheidagenda De Biest
In de vergadering van dinsdag 22 oktober 2013 heeft de Wijkraad de
Biest de aktiviteiten voor de leefbaarheidagenda 2014 voor de wijk de
Biest gekozen:
1. Het Wijkfeest op 29 juni as.(in samenwerking met wijkraad
Groenewoud) en de kerstmarkt in 2014
2. De Buitenbioscoop op 6 september 2014 (in samenwerking met
wijkraad Groenewoud).
3. Verdere verfraaiing van de winkelstrip Graafschap Hornelaan
4. Verfraaiing van het Park Aan de Bron.
5. verfraaiing van het voormalige evenemententerrein Graafschaphornelaan i.v.m. ontmanteling tijdelijke WOZOCO de Weijer.
De eerstkomende vergadering van de wijkraad is op dinsdagavond
25 februari a.s. van 19.30 tot 21.30u. Wilt u de vergadering bijwonen,
meld u dan aan bij het contactpunt van de wijkraad, (wijkraaddebiest@
online.nl) dan laten wij u weten op welke locatie de vergadering
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zal plaatsvinden.
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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 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 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
afbeeldingen met extensie .jpg en .png.
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
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STADSTUIN BIEST

In het vorige wijkblad heeft u de uitnodiging gezien voor de informatieavond op 11 december jl. Er werd informatie gegeven over het terrein van
het tijdelijke WoZoCo dat wordt ontmanteld. Deze avond werd bezocht
door enthousiaste belangstellenden.
Er werd een presentatie getoond over
de historie van het terrein en van de
plannen die er in het verleden over
zijn gemaakt. Er werden mogelijkheden besproken voor de toekomst.
(U kunt de presentatie bekijken of
downloaden op biestblog.com, er
staan enkele interressante dingen in.)
Er werd een werkgroep opgericht die
zal proberen ontwerpen uit te werken
en dan uiteindelijk zich ook bezig zal
houden met de realisatie van die plannen. De leden van de werkgroep zijn
heel enthousiast, maar zijn zich bewust dat de plannen moeten worden
gedragen door de gemeenschap van
de Biest. Er wordt daarom ook aan u
gevraagd om met ideeën te komen
hoe we het gaan inrichten en natuurlijk hebben we graag hulp bij het
werk. Hoe meer mensen er meedoen,
zoveel te meer ideeën kunnen worden
verwezenlijkt.
Hier zijn al enkele voorstellen om
eventueel gecombineerd op het
terrein te realiseren: Een tuin met stinzenplanten, een fruitboomgaard, een
stadsgroentetuin, een plukbloementuin, een wandelroute in de tuin, een
trimroute, een kleine kinderboerderij,
een hekafscheiding met klimaardbeien enz. enz.......

Een voorbeeld met wat er zoal gedaan kan worden met dit terrein staat
op pagina 6.
Heeft u ook ideeën, meld ze op bliestblog.com als commentaar bij het blog
van dit wijkblad.
Verder wil de werkgroep een leuke
naam geven aanhet terrein. Ook
daarvoor kunt u uw idee melden op
de website biesblog.com, of aan de
wijkraad. (wijkraaddebiest@online.nl,
of postbus 345 6000AH Weert.)
Met vriendelijke groet,
De Werkgroep.

Opruimplicht voor
hondenpoep
Sinds 1 januari 2014 geldt in Weert binnen de bebouwde kom en in het IJzeren Mangebied een opruimplicht voor
hondenpoep. Daar moet overal hondenpoep opgeruimd worden; op straat en op de stoep maar ook op de uitrengebieden (ravotterreinen) waar honden los mogen lopen en in de goot.
Hondenpoep op straat of op speelterreintjes zorgt voor
veel ergernis. Bovendien is het erg onhygiënisch. Met een
combinatie van maatregelen wordt dit ‘zero tolerance’ beleid
onder de aandacht gebracht van hondenbezitters. De aanpak richt zich vooral op positieve communicatie en stimuleringsacties om gewenst gedrag te bevorderen.

Schuttersgilde St. Hieronymus
Het papier kan tussen 10 en 13 uur aangeboden
worden bij de container welke geplaatst is nabij de
kruising Klooster- straat/Charitasstraat.
Het is op deze 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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In overleg met wijk- en dorpsraden zijn bijvoorbeeld looproutes om een hond uit te laten in kaart gebracht. Op deze
routes komen extra afvalbakken te staan. Hierdoor is er
altijd binnen 100 meter een afvalbak om een hondenpoepzakje in te doen. Ook op de uitrengebieden worden extra
afvalbakken geplaatst. Tevens worden op alle afvalbakken
stickers aangebracht met de boodschap dat hondenpoepzakjes erin gedeponeerd mogen worden. De zogenaamde
hondentoiletten worden verwijderd.
Hoewel men buiten de bebouwde kom (behalve in het
IJzeren Mangebied) niet verplicht is om hondenpoep op te
ruimen, is dit wel wenselijk voor een schone omgeving.
Positieve campagne
Naast de aanpassingen van de voorzieningen is er een
communicatiecampagne uitgewerkt. Doel is de hondenbezitter op een positieve manier bewust te maken van
(on)gepast gedrag. De komende periode wordt intensief
gecommuniceerd over het nieuwe beleid. Voorafgaand aan
de campagne ontvangen alle hondenbezitters binnen de
gemeente Weert een brief over de nieuwe regels. Hiermee
maakt de gemeente Weert duidelijk dat de hond een graag
geziene vriend is, maar dat zijn baasje er voor moet
zorgen dat er geen overlast door hondenpoep ontstaat.
Handhaving
Om ervoor te zorgen dat het nieuwe beleid nageleefd wordt,
wordt extra ingezet op handhaving, ook buiten de diensturen. In elke wijk en elk dorp wordt gecontroleerd, maar
handhaving gebeurt ook op basis van signalen over overlast
door hondenpoep.
Overlast kunt u melden bij de gemeente Weert via het
Digitaal Loket op de website (formulier Melding openbare
ruimte), via gemeente@weert.nl of tel. (0495) 575 000.
Poept uw hond op de straat of stoep en ruimt u de uitwerpselen niet op? Dan kunt u een boete krijgen van
€ 90,-.
Nota hondenpoepbeleid
De uitgebreide toelichting over het nieuwe hondenpoepbeleid is te lezen via de site van de gemeente Weert,
www.weert.nl/hondenpoep
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Seniorenvereniging “Altijd jong” / 		
		 KBO afdeling Biest-Weert.

100ste verjaardag van
Mevrouw Slabbers-Strijbos !

Altijd Jong op de Kerstmarkt
2013.

Woensdag 27 november vierde Mevr. Slabbers samen met
familie en leden van Altijd Jong haar honderdste verjaardag.
Na een plechtige Eucharisteviering in het Kloosterkoor werd
het feest voortgezet in de Oude Paterskerk. Mede door de
inzet van velen en de schitterende ambiance werd het een
geweldig feest voor Fien Slabbers. Een feest waar ze nog
iedere dag vol dankbaarheid aan terug denkt. Heel veel
dank aan onze leden en aan de Stichting Paterskerk voor
haar inzet en medewerking.

Ook afgelopen jaar stond Altijd Jong met een kraam op de
Kerstmarkt.
Onze tombola met leuke prijzen trok veel belangstelling en
géén prijs, dan was er nog altijd de grabbelton met vele
troostprijzen. Ook konden wij weer veel bezoekers verblijden met het prachtige maandblad van de KBO, de Nestor.
De diversiteit van stadhouders samen met een glas Glühwein en een heerlijk geurende wafel maakte het geheel tot
een zeer gezellige en geslaagde Kerstmarkt. En wij, van
Altijd Jong, zien U volgend jaar weer graag terug aan onze
kraam.

	
  

Vasteloavundj 2014
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Op zaterdag 18 januari heeft de nieuwe Rogstaekersprins
zich bekend gemaakt. Over een aantal weken bruist het
feestgewoel los en trekt de grote optocht, de bonte stoet
van groepen en wagens, weer door Weert. De leden van Altijd Jong vieren op donderdagmiddag 27 februari carnaval.
Vae veere dan, zoeals ze in Wieert zegge, Vasteloavundj.
Vae doan det op os eige maneer met un pruuk en unne boa
of met unne boorekeel. Doabeej legge vae een kaartje,
spuele Rummykub of kienen un pötje. Vae drinke un tas
koffie met wat lekkurs durbee en aansloetendj un glaeske
en aete same un hepke.
Vae beginne um twiee oor. Det wurtj unne hieel plezeerige
middug !
(De carnavalsvakantie is van 3 tot 7 maart.)

NA 43 JAAR NEEMT BASISSCHOOL
‘AAN DE BRON’ AFSCHEID VAN
HERM VERBUGT
“Ooit komt er een einde aan een prachtige tijd” Deze gedachte speelde door mijn hoofd op het moment dat
ik besloot om te stoppen met het Directeurschap van Basisschool Aan de Bron per 1 augustus a.s.
Na 43 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, waarvan 12 jaar als leerkracht in Meijel en daarna 31 jaar als
directeur in Weert, ga ik wat anders doen. Ik kijk straks met
genoegen en gepaste trots terug op deze tijd waarin
we met elkaar zoveel hebben kunnen betekenen voor de
kinderen van dit stadsdeel. Er staat ook een prachtig Kindcentrum Aan de Bron met Kinderopvang en een prachtige
sporthal op een mooie plek in de stad Weert.
Die bijna 31 jaar directeur zijn in Weert geeft me ook de
kans om een stukje onderwijsgeschiedenis op te schrijven.
Want er is zoveel gebeurd en veranderd in dit stadsdeel tussen kanaal, spoor en randweg.
Op 1 mei 1983 ben ik begonnen als directeur van de John F.
Kennedy. In 1985 startte de Wet op het Basisonderwijs en
maakte de kleuterschool Olleke Bolleke deel uit van de
John F. Kennedy en ontstond zo de Basissschool John F.
Kennedy.
In 1990 werd de kleuterafdeling van de Martin Luther Kingschool, beter bekend als de Duizendpoot opgeheven. Een
jaar later in 1991 fuseerde de Martin Luther Kingschool met
de John F. Kennedy en werden er 2 nieuwe lokalen bij de
John F. Kennedy gebouwd.
In 1996 was de eerste besturenfusie een feit tussen de
besturen van de Martinusschool en de Fatimaschool met het
bestuur van de St. Franciscus en De Biest, samen met het
bestuur van de John F. Kennedy, destijds onder de naam
WSKPO.
Rond 1999-2000 begonnen de eerste plannen voor samenvoeging van scholen zich te ontwikkelen, in goede harmonie
en samenwerking met de Gemeente Weert. Oorspronkelijk
om 4 scholen samen te voegen maar uiteindelijk leidde het
tot een fusie van de drie scholen De Biest, Martinus en John
F. Kennedy.
De Fatimaschool bleef op dringend verzoek van de ouders
en een actiegroep buiten deze fusie en werd de school
gemoderniseerd en veranderd van naam in De Kameleon.
Ondertussen was ik ook nog twee jaar directeur van de St.
Francischool op Laar.
Per 1 augustus 2004 was de fusie van de drie scholen een
feit en is er gezamenlijk gekozen voor de naam Basisschool
Aan de Bron. De Gemeente wilde de fusie eerst rond hebben alvorens bouwplannen te ontwikkelen.
In 2006 is de locatie De Biest op verzoek van de ouders
opgeheven en zijn de meeste kinderen gehuisvest in de
locatie op het Overmazepad. Het was zelfs nodig dat er nog
een noodlokaal geplaatst werd. In 2006 zijn er drie grote
besturen uit Weert en Nederweert gefuseerd tot de huidige

Stichting Meerderweert.
In november 2007 is er gestart met de bouw van het Kindcentrum Aan de Bron. Op 2 april 2009 is verhuisd naar
het huidige prachtige gebouw, dat in 2013 ook nog de Architectuurprijs Scholen ontving van de Gemeente Weert. Dus is
het alweer bijna 5 jaar geleden. Het mag duidelijk zijn dat je
in die 31 jaar als directeur bij al voornoemde ontwikkelingen
sterk betrokken bent geweest. Vaak met heel spannende
momenten maar altijd het belang van kinderen vooropstellend.
In het park achter de school liggen op een kruising van paden drie grote keien.
Dhr. L. Heuvelmans, destijds wethouder van o.a. onderwijs.
had het idee om op de drie stenen de namen te zetten van
de scholen uit dit stadsdeel.
Kei 1: Mariaschool en Martinusschool
Kei 2: Hieronymusschool, Claraschool, laterDe Biest
Kei 3: Anne Frankschool, de Martin Luther Kingschool, de
Duizendpoot, Olleke Bolleke en de John F. Kennedy.
Er is veel moeite gedaan om een en ander te regelen maar
helaas tot op heden niet gelukt.
Voor iemand een uitdaging?
Herm Verbugt.
Directeur Basisschool Aan de Bron.

Agenda 2014 van de wijkraad de Biest
Wijkfeest

: 29 juni 2014
laatste zondag van juni
Buitenbioscoop : 6 september 2014

Vergaderdatums 2014 (dinsdagen):
25 feb, 1 apr, 20 mei, 17 juni, 9 sept, 21 okt
Wijkblad: Deadline inleveren kopij:
23 mrt, 25 mei, 5 aug, 2 nov
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NL Doet,
met ons in Weert
Zet u in tijdens NL DOET, met ons in Weert !
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven en onmisbaar in de maatschappij.
Het Oranje Fonds organiseert op 21 en 22 maart 2014,
samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet;
de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet
vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen
om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.
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
In de 2013 editie waren op 15 en 16 maart 310.000 Nederlanders actief bij meer dan 8.400 klussen, een recordaantal.
En volgende keer willen we nog veel meer mensen op de
been krijgen.
Inmiddels zijn er in Weert al bijna 30 klussen aangemeld.
Klussen kunnen variëren van een gezellige middag voor
ouderen tot het aanleggen van een belevingstuin in een
zorgcentrum of het opknappen van een clubgebouw. In
2013 waren zo’n 310.000 Nederlanders actief. Dit jaar willen
we nog meer mensen op de been brengen. Helpt u ons dat
record te verbreken?
NL doet is de kans om nieuwe contacten te leggen en daarnaast ook nog een steentje bij te dragen aan de vrijwilligers-

organisatie in uw wijk/dorp. Wij willen uw dorps/wijkraad dan
ook van harte uitnodigen actief te zijn op 21 en 22 maart en
zo te laten zien dat u de vrijwilligers en alle organisaties in
Weert een warm hart toedragen. Als u met een groep gaat
kunt u bij het aanmelden de naam van uw wijk/dorpsraad
of het logo plaatsen. Zo kunt u op een gemakkelijke manier
nog even ‘reclame’ maken voor uw organisatie.
Voor meer informatie en een impressie van NL DOET 2014
kijkt u op: www.nldoet.nl/weert
Heeft u verder nog vragen over NL DOET neemt u dan
contact met ons op. Dit kan via emailadres vrijwilligerswerk@puntwelzijn.nl of bel naar 0495 - 697900. Vraag dan
naar Aniek Aarts, of Sanne Kuepers.
Wij hopen dat op 21 en 22 maart 2014 u en veel Weertenaren zich een dag vrijwillig actief inzetten voor een goed doel
en mogen ervaren hoe zinvol het is om vrijwilligerswerk te
doen! En reken maar dat het nog gezellig is ook!
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking,
Met vriendelijke groet,
Aniek Aarts
Punt Welzijn

De Boomgaard, Een voorbeeld voor een Stadstuin!
bron “Krant vd Aarde”

Een databank van oude fruitrassen die van oudsher hier
voorkwamen
Op onze zoektocht langs Nederlandse streekgerechten en
-producten nemen we dit keer de boomgaard onder de loep.
Karakteristiek onderdeel van het Nederlands landschap en
leverancier van het heerlijkste fruit.
Elke donderdag wordt er in de boomgaard gewerkt door een
bevlogen groep vrijwilligers. Zij maaien het gas, snoeien de
bomen, bestrijden meeldauw of de spintmijt.
Ze hebben maar één boom van elk ras, dus we kunnen het
ons niet permitteren om er een te verliezen. Maar we zorgen
voor goede condities waardoor we het gebruik van zwavel gelukkig tot een minimum kunnen beperken. Door een
gezonde biotoop te maken voor insecten zoals oorwurmen
en lieveheersbeestjes helpen zij ons de luizen bestrijden.
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En door veel ruimte tussen de bomen te houden en goed te
snoeien houden we de bomen gezond.
Meer weten over de activiteiten van POM kijk dan op:
www.hoogstamfruitnh.com

55+ Dansen
Houdt u als 55 plusser van een uur ontspannen (stijl)dansen? Dan is 55+ dansen echt iets voor u!
Vanaf 28 januari start Weerter dansschool Judith’s Dance
Point met danslessen voor 55 plussers. Elke dinsdagmiddag
kunt u van 13:00 tot 14:00 uur stijldansen voor beginners
en van 14:00 tot 15:00 uur voor gevorderden. Het doel is
dansliefhebbers vanaf 55 jaar samen brengen door middel
van een gezellige ontspannen dansles.

partner, geïntroduceerd worden bij de overige leden van de
dansgroep en het stimuleren van onderling contact. Kortom;
Ontspannen dansen in combinatie met gezelligheid, sfeer en
het opdoen van sociale contacten!
Voor meer informatie over de kosten, frequentie of aan-melding kunt u terecht bij:

Judith’s Dance Point heeft hiervoor samenwerking gezocht
met het project Nieuwe Vrienden Maken van Punt Welzijn.
De reden is dat dit project verenigingen ondersteunt bij het
aanbieden van een laagdrempelig en toegankelijk aanbod
voor iedere Weertenaar. Vandaar dat er naast dansen ook
aandacht is voor zaken als; een warm welkom voor nieuwe
deelnemers, indien nodig voorzien worden van een dans-

Judith’s Dance Point
www.danseninweert.nl
T: 0495-530342
E: info@danseninweert.nl
Wij hopen u te mogen begroeten op de danslessen van
Judith’s Dance Point.

kerstmarkt 2013
Een impressie van de gezellige kerstmarkt in
de Paterskerk
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Belangrijke telefoonnummers en emailadressen:
Politie en/of wijkagent John Vranken
te. 0900 8844
email:john.vranken@limburg-noord.politie.nl
Meld Jeugoverlast
tel. 0900 8844
Meld misdaad anoniem
te. 0800 7000

opbouwwerker harri eggen
Punt Welzijn, opbouwwerker Hari Eggen
tel. 0495 - 697 900
email.h.eggen@puntwelzijn.nl

De Biest, een levendige wijk in Weert met veel historie
Kijk op biestblog.com voor meer informatie.
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