
Nieuwsblad 

Na de succesvolle editie van vorig jaar organiseren de wijken Biest en Groenewoud op 29 juni 2014 weer een gezellig en spet-
terend wijkfeest! Dit feest zal plaatsvinden in het park Aan de Bron gelegen op de hoek van de Maaslandlaan en de Graafsc-
hap 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 pag 4. 

Op zondag 13 juli a.s. vindt voor belangstellenden 
in Dienstencentrum De Roos, een muzikaal om-
lijste bijeenkomst plaats lees meer op pag. 3.

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze 
vinden steun in één van onze activiteiten. De afdeling Weert e.o. van 
Humanitas bestaat 10 jaar en .. lees meer op pag. 6.
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Beste inwoner van Biest,

Ik wil u hartelijk danken mede namens Punt Welzijn. We hebben bijna 
300 ingevulde vragenlijsten mogen ontvangen! We hopen dat we met de 
resultaten ons aanbod nog beter kunnen afstemmen op de behoeften die 
er leven in de wijk. 
De winnaar van de VVV bon ter waarde van € 50 is uit een pot van 
deelnemers getrokken (foto) en zal zo snel mogelijk thuis bericht krijgen.

Mocht u vragen hebben over de uitkomsten van het onderzoek dan kunt 
u contact opnemen met Esther Merlo, e.merlo@puntwelzijn.nl of Hari 
Eggen, h.eggen@puntwelzijn.nl.  

Nelly Esquivel 
Stagiaire Punt Welzijn / student Zuyd Hogeschool

Vragenlijst Punt Welzijn
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Wijkraad de Biest is een stichting met 
als eerste doel het bevorderen van de 
woon-, werk- en leefsituatie in de wijk 
de Biest. Onlangs heeft onze secre-
taris haar functie o.a. wegens gezond-
heidsomstandigheden ter beschikking 
gesteld. Andere bestuursleden hebben 
aangegeven binnen afzienbare tijd zich 
met andere werkzaamheden te willen 
gaan bezighouden.   

We hadden al een minimaal aantal 
bestuursleden. Om voor de wijk goed 
te kunnen functioneren zijn we nu erg 
dringend op zoek naar nieuwe bestuurs-
leden.  

Heeft u de tijd en de capaciteit en wilt 
u iets doen aan het bevorderen van de 
woon-, werk- en leefsituatie in de wijk 
de Biest? 
Meld u aan: 
wijkraaddebiest@outlook.com

Werk samen met de politie en de gemeente aan de veiligheid in uw buurt. Meld u 
aan bij Burgernet. Ruim 9000 Weertenaren zijn al lid. Daarmee staat Weert in de 
top van Nederland. Volg het goede voorbeeld en doe ook mee! 

Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat de politie  
snel een verdacht of vermist persoon kan opsporen. Burgernet wordt ingezet bij 
dringende zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is, bijvoorbeeld  
bij:
•	 Diefstal	of	inbraak;
•	 Doorrijden	na	aanrijding;
•	 Beroving;
•	 Vermiste	personen.

Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een spraak- of sms-bericht met het 
verzoek uit te kijken naar een persoon of een voertuig. Deelnemers kunnen in-
formatie rechtstreeks doorgeven aan de politiemeldkamer, via het gratis nummer 
0900-8844. Die informatie wordt direct doorgegeven aan politie in de buurt. Na 
afloop	ontvangen	alle	deelnemers	bericht	over	het	resultaat	van	de	Burgernetactie.

Help ook mee en ga naar de website van Burgernet (www.burgernet.nl). Voor meer 
informatie over Burgernet in Weert belt u met Samir Azerki, beleidsmedewerker bij 
de gemeente Weert (0495-575000).

Waarom altijd een melding doen?
Niet iedere politiemelding kan resulteren in de oplossing van een zaak. Burgers 
hebben daarom soms het gevoel dat melden geen zin heeft. Toch is het belang-
rijk om altijd melding te doen. U zorgt hiermee altijd voor meer veiligheid in uw 
wijk, ook als een zaak uiteindelijk niet opgelost wordt. Het aantal meldingen is een 
van de factoren die de inzet van politie in uw wijk of dorp bepaalt. Door te melden 
draagt u bij aan meer veiligheid in uw eigen wijk. 

Telefoonnummer Politie: 0900-8844

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, 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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Noodkreet 
van wijkraad de Biest 
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ONDERZOEK WAAR 
MUZIEK IN 

Bijna iedereen krijgt in zijn leven met kanker te maken.  Op dat soort momenten 
speelt hoop een zeer belangrijke rol. Onder andere hoop op goede behandel-
methodes. Met veel interesse kijken we naar diverse veelbelovende onder-
zoeken. 

Zo vinden er op dit moment in Maastricht vier van dergelijke onderzoeken plaats:
1. Dit richt zich op een methode om bij vrouwen met borstkanker een – achteraf    
    gezien – niet nodige operatie aan de zogeheten poortwachterklier te voorkomen.
2. Hierbij onderzoekt men hoe bij longkanker veel intenser dan nu de tumor bestraald 
    kan worden zonder de gezonde omgeving te beschadigen. 
3. Het derde onderzoek beproeft een methode om zogeheten donorkillercellen in te  
    zetten om kankercellen bijv. bij de ziekte van Kahler te bestrijden, dit dan in plaats  
    van chemo met al zijn bijwerkingen. 
4. Dit onderzoek wil mensen met dikke darmkanker betekenisvolle adviezen kunnen  
    geven over de beste leefwijze na de operatie.

Deze vier onderzoeken worden o.a. mogelijk gemaakt door donaties van het Kanker-
onderzoekfonds Limburg.

Op zondag 13 juli aanstaande (13.30 – 16.30 uur) vindt voor belangstellenden in 
Dienstencentrum De Roos, Beekstraat 29 in Weert een muzikaal omlijste bijeenkomst 
plaats. Wilfred Germeraad, onderzoeker aan het Maastrichter Universitair Ziekenhuis, 
zal u informeren over de huidige stand van de onderzoeken. 

Tussendoor kan men luisteren naar live gezongen liedjes (vooral) uit de jaren 60 en 
70. U kunt verzoeknummers aanvragen en waarderen middels een gift of vrijwillige 
bijdrage. De opbrengst gaat voor 100% naar het Kankeronderzoekfonds Limburg. 
De toegang is gratis. 

Vanwege een maximaal toegestaan aantal bezoekers is het wel wenselijk u vooraf 
even aan te melden via famlevels@kpnmail.nl, via 06-11100789 of via de Infobali van 
De Roos (beekstraat 29, Weert, telefoon: 0495-688190).

Zanger Kees van Hooff    Organisatie in handen van Ans en Jan Levels
Kees van Hooff is sinds kort weer terug   Vanwege persoonlijke situatie zetten Ans en
In Weert. Na een aantal jaren aan de Cote D’Azur Jan zich volledig op vrijwillige basis in voor het
waar hij als zanger/gitarist ondermeer voor de  Kankeronderzoekfonds Limburg vooral in de regio
Franse	kankerbestrijding	benefietoptredens	 	 Weert	en	Midden	Limburg.
verzorgde. Na een eerste kennismaking   Wilt U zich eventueel ook vrijwillig voor het Kanker-
met Jan Levels, was hij dadelijk enthousiast dit nu   onderzoekfonds Limburg inzetten? Dat kan. Heel 
hier voor het Kankeronderzoekfonds Limburg te   graag zelfs. Zoek dan even contact met Ans en/of
doen. Zijn persoonlijke band met het onderwerp  Jan voor een nadere kennismaking of een afspraakje:
kan  niet onvermeld blijven: zijn muzikale carrière 06-11100789 of via de mail: famlevels@kpnmail.nl 
startte hij na het overlijden van zijn echtgenote
(een Weertse )  zo’n dertien jaar geleden.

ZIT
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Het wijkfeest is als wijkactiviteit ter bevordering van ontmoeting 
van de wijkbewoners opgenomen in de leefbaarheidagenda 2014 
van beide organiserende wijken en is onderdeel van ‘Mijn Straat 
Jouw Straat’. ‘Mijn Straat Jouw Straat’ is een samenwerkingsver-
band tussen Gemeente Weert, Wonen Limburg, 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 tattoo laten 
zetten,	graffiti	spuiten	en	zich	uitleven	door	deel	 te	nemen	aan	
verschillende workshops van dansschool Judith’s Dancepoint. 
Een van deze workshops is Drums Alive, waarbij op muziek rit-
misch wordt gedrumd op grote ballen. Er kunnen spullen worden 
verkocht op de rommelmarkt, oud Hollandse spelen worden 
gespeeld en kinderen kunnen in attracties zoals de nostalgische 
zweefmolen, kindertrein en de klimtoren. Daarnaast is er een bal-
lonnenclown aanwezig en kunt u zich laten onderdompelen in de 
sfeer van andere culturen door de volksdansgroep van PSW. Op 
het	terras	en	in	de	kantine	van	PSW	kunt	u	genieten	van	koffie	en	
heerlijke zelfgebakken wafels en cake. Vastelaovündj-Vereniging 
De Schäöpkes verzorgt de verkoop van frisdrank en zwakalco-
holische dranken en er zijn diverse snacks te koop. Deze kunt 
u nuttigen onder het genot van de muziek van de DJ en het her-
menieke Uut de moat. 

Kinderen, waaronder ook peuters en kleuters, kunnen zich ti-
jdens het wijkfeest ter plekke aanmelden voor het volgen van 
de workshops van de dansschool. 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 
wijkraaddebiest@outlook.nl. Let op: auto’s zijn tussen 12.00uur 
en 17.00uur niet toegestaan op het terrein en u dient u eigen de-
ken/tafel mee te nemen.

Kom dus allemaal naar het wijkfeest om er samen een leuke dag 
van te maken!

Na de succesvolle editie van vorig jaar organiseren de wijken Biest en Groenewoud op 29 juni 2014 weer een gezellig 
en spetterend 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!

Algemene informatie 
wijkraad De Biest
Agenda 2014 van de wijkraad de Biest 

Vergaderdatums: 2014 (dinsdagen) 
Vergaderdata: 17 juni, 9 september en 21 oktober
Wijkblad: Deadline inleveren kopij:  5 augsutus en  
2 november.
Buurtfeest:  29 juni wijkfeest laatste zondag juni 2014.
Buitenbioscoop: 6 september 2014

De leefbaarheidagenda 2014 voor de wijk de Biest:

 1. Het Wijkfeest op 29 juni as.(in samenwerking met  
     wijkraad Groenewoud) en de kerstmarkt in december  
     2014

2. De Buitenbioscoop op 6 september 2014 (in samen-  
    werking 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.

Wilt u meer weten hoe het toegaat op een vergadering, 
meld u dan even aan bij het contactpunt van de wijkraad, 
(wijkraaddebiest@outlook.com) dan laten wij u weten op 
welke locatie de vergadering zal plaatsvinden.
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Weert 
Beweegt

Vanaf maandag 19 mei a.s. zal elke werkdag het beweeg-
programma Bewegen op Maat te zien zijn op WTV. Onder 
de naam WEERT BEWEEGT start elke morgen om 10.00 
uur de uitzending, een gezamenlijk initiatief van Punt 
Welzijn, WTV en EFAA. 

Naast twee blokjes bewegen van ieder zo’n kleine 10 mi-
nuten geven wij u ook nuttige informatie en leuke tips. De 
oefeningen zijn eenvoudig en vaak ook op of met een stoel 
mee te doen. Van maandag tot en met vrijdag kunt u elke dag
meedoen thuis voor de buis.
Veel mensen zijn alleen en zien soms dagenlang niemand. 
Wat	 is	 het	 dan	 fijn	als	 iemand	zich	gewoon	om	 je	bekom-
mert. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 40 % van de 55+-ers 
in Weert zich matig tot sterk eenzaam voelt. Ook bewegen 
ouderen vaak te weinig, terwijl bewegen heel belangrijk is 
om gezond oud te worden. Reden voor Punt Welzijn hiermee 
aan de slag te gaan en zo is Bewegen op Maat ontwikkeld dat 
o.a. bestaat uit een heel laagdrempelige beweegprogramma.
Dé oudere bestaat niet. Het beweegprogramma wordt dan 
ook op maat afgestemd, op persoonlijke mogelijkheden en 
wensen. Met eenvoudige oefeningen gaan opgeleide vrijwil-
ligers bij u thuis aan de slag. Daarnaast kijken we wat uw 
interesses zijn om zo te proberen mensen weer bij elkaar te
brengen. We kijken dan ook naar activiteiten die in de wijk 
worden	 georganiseerd.	 Zo	 wordt	 iemand	 fitter,	 krijgt	 weer	
meer sociale contacten en verminderen eenzaamheids-
gevoelens. 

Punt Welzijn is trots met Olga Commandeur als ambassa-
deur voor Bewegen op Maat. Olga is voormalig topsportster 
en presentatrice van Nederland in Beweging. Al bijna 15 jaar 
motiveert ze via de tv mensen te blijven bewegen. Tijdens 
de Dag van Sport en Bewegen in Weert 27 april jl. was Olga 
weer in Weert. Ze vindt het initiatief van het dagelijks tv-pro-
gramma op WTV met heel laagdrempelige oefeningen voor 
ouderen of mensen die niet meer zo mobiel zijn een fantas-
tisch idee. Ze vertelt dat ook zij veel te horen krijgt dat haar 
tv programma vaak te snel, te zwaar en te lang is. Olga wil 
nu zelf een soortgelijk programma gaan maken als WEERT 
BEWEEGT, maar in Weert hebben wij op WTV de primeur. 
Kijk dus vanaf 19 mei elke dag om 10.00 uur naar WEERT
BEWEEGT op WTV!

Wilt u meer informatie over of meedoen met Bewegen op 
Maat neem dan contact op met Angela ten Bloemendal van 
Punt Welzijn. Ook vrijwilligers zijn van harte welkom! (deel-
name aan Bewegen op Maat is kosteloos). Mail naar a.ten.
bloemendal@puntwelzijn.nl of bel via 0495 697900.
Natuurlijk kunt u ook binnenlopen op Maasstraat 36.

U bent van harte welkom.

BEWEGEN OP MAAT DAGELIJKs OP TV
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Per 1 juni as. doen wij dit met onze vrijwilligers vanuit ons 
nieuw Humanitas-Infocentrum aan de Walburgpassage 54 te 
Weert o.a. met de volgende activiteiten:

Thuisadministratie: 
Stapelen de enveloppen zich bij u op? Verliest u het overzicht 
in uw administratie? Humanitas vrijwilligers helpen u om weer 
zelfstandig	grip	op	uw	financiële	en	administratieve	situatie	te	
krijgen. Onze vrijwilligers helpen u graag en kosteloos. 
E-mail: thuisadministratie.weert@humanitas.nl

Rouw & verlies lotgenotengroep: 
Wij organiseren lotgenotengroepen voor volwassenen, pubers 
en kinderen voor rouw en verliesverwerking. Je eigen verhaal 
te kunnen vertellen en herkenning bij anderen te vinden, geeft 
je steun en maakt je sterker. Een gezinsmaatje begrijpt waar 
je tegenaan loopt en kan je helpen met praktische zaken of 
gewoon een gesprekspartner zijn. Deze maatjes kunnen je, als 
je in je verdriet daar aan toe bent, begeleiden naar een lotgen-
otengroep. Ook kinderen hebben hun verdriet. Maar jonge kin-
deren en zeker ook pubers beleven en verwerken hun verdriet 
op een andere manier dan volwassenen. Ze kunnen zonder 
dat je het door hebt gedrags- veranderingen ondergaan, 
hun verdriet verbergen om hun ouder te sparen, slecht gaan 
presteren op school, et cetera. Humanitas heeft ook speciale 
maatjes voor uw kind. Goed getrainde jonge vrijwilligers die 
gedurende een schooljaar in wekelijkse een-op-een gesprek-
ken van gemiddeld een uur met de jongere optrekken. 
E-mail: rouwenverlies.weert@humanitas.nl

Eetkameractiviteit:
Ook in Weert en omstreken wonen mensen die kampen met 
een sociaal isolement en lijden aan gevoelens van eenzaam-
heid en depressie. Deze inwoners helpen wij graag door ze uit 
te nodigen om deel te nemen aan het eetkamerproject. 
E-mail: sociaaltafelen.weert@humanitas.nl

Voor een volledig overzicht van al onze activiteiten en meer 
info: www.humanitas.nl/afdeling/weert

In juni/juli volgt een Open Dag waar u de gelegenheid heeft 
om ons Humanitas-Infocentrum te bezoeken en met ons ken-
nis te maken. De datum van deze Open Dag wordt binnenkort 
bekend gemaakt.

Deelnemen aan deze activiteiten? Meld u aan.
Vrijwilliger worden? Meld u aan.

Humanitas Afdeling Weert e.o.
Vanaf 1 juni 2014 geopend: 
di. t/m vr.: 11.00 tot 15.00 uur en za.: 10.00 tot 13.00 uur
Walburgpassage 54, 6001LA  Weert 
weert@humanitas.nl

Website: www.humanitas.nl
Twitter: @HumanitasNL
Facebook: www.facebook.com/humanitasnederland

Humanitas 
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorgani-
satie.  Humanitas heeft meer dan 700 activiteiten, die verdeeld 
zijn over 6 thema’s: Eenzaamheid, Opvoeden, Opgroeien,  
Detentie, Thuisadministratie en Verlies. Jaarlijks geven 12.000 
goed getrainde vrijwilligers zo’n 54.000 mensen het zelf- 
vertrouwen om op eigen kracht iets aan hun situatie te  
veranderen.

De afdeling Weert e.o. van Humanitas bestaat 10 jaar en voert vrijwilligerswerk uit in alle kernen van de gemeenten 
Weert, Nederweert, Leudal en Cranendonck.

HuMANITAs Is ER VOOR MENsEN DIE HET EVEN NIET IN HuN EENTJE REDDEN. 
ZE VINDEN sTEuN IN ééN VAN ONZE ACTIVITEITEN.
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Paasviering en Jaarvergadering van “Altijd Jong”
Op Witte Donderdag vierden wij Pasen. Om 10.30 uur ging 
Pater Latten voor in de plechtige Eucharistieviering. Aanslui-
tend hielden wij onze jaarvergadering, waarbij het Jaarver-
slag	en	het	financieel	verslag	werden	vastgesteld.	
Na een gezamenlijke maaltijd werd er gekaart, rummykub en 
Bingo gespeeld voor leuke prijzen. Het was een zeer geslaa-
gde dag.    

Handwerken
Onze oproep in “de Limburger”voor breigaren heeft tientallen 
reacties opgeleverd. Op vele adressen haalden wij garen op 
voor de handwerkgroep. Het project voor een weeshuis in 
Polen hebben wij afgesloten. De dames zijn nu druk bezig 
met het breien van babykleren (o.a. mutsen, hemdjes en 
sokjes) voor een ziekenhuis in Malawi in Afrika. Ook gaan 
zij	 breien	 voor	 de	mensen	 in	Roemenië,	 die	 het	 aan	 alles	
ontbreekt.  

Wijkfeest
Seniorenvereniging “Altijd Jong” neemt, evenals voorgaande 
jaren, weer deel aan het Wijkfeest “Aan de Bron”. Graag ont-
moeten wij U op onze stand om u te informeren over onze 
vereniging en over het belang van de landelijk organisatie 
van senioren “ de KBO”. 

Vakantie
Donderdag 9 juli is de laatste clubmiddag vóór de vakantie. 
Op maandag 25 augustus starten wij weer met onze activitei-
ten. Op maandagmiddag is er handwerken, op dinsdagoch-
tend Yoga en op donderdagmiddag is er een gezellig samen 
zijn	met	o.a.	kaarten	en	rummykub,	rond	drie	uur	is	de	koffie	
bruin. Kom eens vrijblijvend kennismaken!

senioren en WMO
Senioren zullen de komende tijd geconfronteerd worden met 
grote veranderingen op het gebied van zorg en welzijn. Ou-
deren moeten langer zelfstandig blijven wonen. Verzorging-
shuizen worden afgebouwd, wat overblijft zijn verpleeghui-
zen.
Ouderen moeten zolang het kan zelfstandig blijven wonen, 
waarbij er bezuinigd wordt op hulp in de huishouding. 
Bij een hulpvraag voor zorg, bepaalt iemand van de ge-
meente, door middel van een zgn. “keukentafelgesprek” bij 
de hulpvrager aan huis de behoefte aan zorg. Desgewenst 
kan iemand van de “KBO” hierbij ondersteunend aanwezig 
zijn.

Seniorenvereniging Altijd Jong / 
KBO afdeling Biest-Weert

schuttersgilde st. Hieronymus

Hieronder de data voor oud papier inzameling 2014. Men kan hier 
tevens kleding, mits goed verpakt, inleveren.

AUG

9

APR

12

MEI

10

JUN

14

JUL

12

SEP

13

NOV

8

DEC

13

OKT

11

BIEsTBLOG.COM
Wijkkrant digitaal?

Op de website biestblog.com vindt u informatie over de wijk 
de Biest en verenigingen. U kunt reageren op artikelen en u 
kunt uw informatie doorgeven. 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. WWW.biestblog.com
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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 Hari Eggen
tel: 0495-697900

email:  h.eggen@puntwelzijn.nl

Gemeente Weert
tel: 0495 575000 

U kunt uw klacht of opmerkingen nu kwijt 
via dit telefoonnummer. 

U wordt dan doorgeschakeld met de juiste persoon.


