
 
  NIEUWSBLAD DE BIEST 

nieuws uit de wijk Editie #10 februari 2015 

IN DEZE EDITIE: 

# 02 – Seniorenvereniging “altijd Jong” / KBO Biest – Weert 

# 04 – Humanitas Weert 

# 04 – Een wijkbewoner stelt zich voor 

# 05 – Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg 

# 05 – IJsbaan Franciscushuis 

# 06 – Repaircafé 

# 06 – Schuttersgilde St. Hieronymus – Inzamelen oud papier 

# 06 – (Leefbaarheid)agenda 2015 voor de wijk Biest 

# 07 – Werkgroep “de Wijer” 

# 08 – Belangrijke telefoonnummers 

 

van start. Lees meer op pagina 6. 

WintersWeert groot succes. Veel bezoekers op de ijsbaan. 

Lees meer op pagina 5.  

Seniorenvereniging "altijd Jong"/ KBO Biest: Afsluiting 2014 

en vooruitblik op 2015 door  Lees meer op pagina 2.  

Werkgroep “de Wijer” 

verzamelt sponsorgelden voor 

ons park  We-jerhof. 

Lees meer op pagina 7.  

1 



 
0  

“WINTERSWEERT” IN HET FRANCISCUS HUIS 

Zondag 14 december vond de opening plaats van de schaatsbaan in het Franciscus 

Huis. Ook de Seniorenvereniging Altijd Jong was daarbij present. Samen met de 

Wijkraad stonden wij er met een kraam, waar we leuke kerstartikelen te koop aanboden. 

Met folders en het blad de Nestor brachten we onze vereniging en de koepel-

organisatie de KBO onder de aandacht van het publiek. 

Daarbij viel ons nog de eer toe, om te mogen waken over de jas en het koffertje van 

de burgemeester. 

Al met al hebben wij genoten van de sfeer en de wervelende shows op het ijs. 

Met dank aan de organisatie! 

 

EEN TERUGBLIK OP DE AFSLUITING VAN HET JAAR 2014 

Donderdag 18 december vierden de leden van Altijd Jong samen Kerstmis. Een dag 

die begon met een Eucharistieviering in Kerstsfeer met aansluitend een viergangen 

Kerstdiner. 

’s Middags was er Bingo, kaarten en rummIkub voor prijzen. De dag werd afgesloten 

met koffie en kerstbrood. Met deze sfeervolle dag sloot Altijd Jong het jaar 2014 af. 

 

OPENING VAN HET JAAR 2015 

Donderdagmiddag 8 januari opende Altijd Jong het jaar feestelijk met een bezoek aan 

de schaatsbaan in het Franciscushuis. Daar werden onze leden getrakteerd op koffie 

met heerlijk gebak. Met dank aan de dames van de bakgroep! Ook een wafel, vers 

gebakken door vrijwilligers van het Toon Hermans-huis, viel erg in de smaak. Tijdens 

de koffie gaf Cees Kersten uitleg over het initiatief van de schaatsbaan en ook werd er 

informatie verstrekt over het Toon Hermanshuis en over Eduki (Education for Kids). Een 

stichting die geld inzamelt voor onderwijs aan kansarme kinderen in Gambia. 

Aansluitend werd de middag in de Orangerie voortgezet met glaasje wijn of fris, waarbij 

er ruimte was voor een gezellig samen zijn en om een kaartje te leggen. 

 

 

COLOFON 

 

Redactie-adres 

Stichting wijkraad de Biest Postbus 345 

6000AH Weert, telefoon: 06 36010887, 

e-mail: wijkraaddebiest@outlook.com. 

INGBank: NL72INGB0002934720 

 

Meegewerkt hebben aan dit wijkblad: 

leden van Wijkraad de Biest 

B.s. aan de Bron 

Schuttersgilde St. Hieronymus 

Humanitas Weert 

Huurdersbelangen Midden Limburg 

KBO 

Werkgroep We-jershof 

En anderen 

 

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@outlook.com 

 

We zijn altijd op zoek naar mensen die 

het leuk vinden om met de omgeving en 

de wijk bezig te zijn. Of wilt u een 

vergadering meemaken? Meld u aan, u 

bent hartelijk welkom en de koffie staat 

klaar. E-mail: 

wijkraaddebiest@outlook.com 

 

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 of 

www.biestblog.nl 

 

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 of er 

nieuwe info uitkomt. Kijk op www. 

biestblog.com rechtsboven. 

 

 

 

Seniorenvereniging 
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.HET JAAR 2015. 

Ook in het jaar 2015 is er op maandagmiddag handwerken, op 

dinsdagochtend yoga en op dondermiddag clubmiddag. Op 

maandagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur worden er wanten, 

mutsen, truien en sokken gebreid voor Roemenië. Op dinsdag 

is er van 09.00 - 10.00 uur yoga. Op donderdagmiddag van 

14.00 - 17.00 uur is er ruimte voor ontmoeting, uitwisseling van 

dagelijkse of bijzondere belevenissen onder het genot van een 

kop koffie en wordt er gekaart en rummikub gespeeld. Koffie, 

kaarten, rummikub. Al deze activiteiten worden gehouden in 

de Orangerie in de tuin van het Zorgcentrum Hiëronymus. 

Heeft U belangstelling, kom dan vrijblijvend kennismaken. 

 

De grote feesten vieren we samen met alle leden, o.a.: 

Donderdag 12 februari: Carnaval, voor alle leden 

Donderdag 2 april: Paasviering / Jaarvergadering 

Donderdag 16 juli: Laatste clubmiddag vóór de vakantie 

Vakanties: 

Carnavalsvakantie: 16 t/m 20 februari 

Carnavalsvakantie: 16 t/m 20 februari 

Voorjaarsvakantie: 4 t/m 8 mei 

 

 

 “Altijd Jong” / KBO Biest - Weert 
 

BELANGENBEHARTIGING 

Zoals U weet, komen er met ingang van 1 januari veel 

veranderen in de zorg op u af: Ouderen moeten langer zelf-

standig blijven wonen. Er  zijn ingrijpende veranderingen in 

regelingen rond hulp in huishouding, de persoonlijk verzor-

ging en de verpleegkundige hulp. Als seniorenverenging 

willen wij U graag helpen om met deze veranderingen om te 

gaan. U kunt met al uw vragen bij ons terecht. Wij zullen u 

waar mogelijk ondersteunen, als u vragen heeft rondom de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), het keuken-

tafelgesprek, maar ook bij uw belastingaangifte. 

 

EEN BEZOEK AAN MEDICURA 

In het voorjaar willen wij een bezoek brengen aan de geheel 

vernieuwde winkel van MediCura aan de Maaspoort. Wij willen 

ons daar laten informeren over alle hulpmiddelen die er 

tegenwoordig zijn om het leven makkelijker te maken. Het 

gaat hier om hulpmiddelen die te huur of te koop zijn. 

 

CONTACT: 

Seniorenvereniging Altijd Jong 

Secr. T. Janssen-Beris 

Tromplaan 152 6004 ES Weert 

E-mail: T.Janssen1946@kpnmail.nl 

Tel: 0495 524085 

Bank: ABN-AMRO IBAN 

Rekeningnummer: NL 18 ABNA 0 57 50 20 407 

t.n.v. Seniorenvereniging Altijd Jong. 
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Regelmatig regel ik een afscheid dat gehouden wordt op een 

alternatieve plaats bijvoorbeeld thuis, in een bosrijke omgeving, in 

een sfeervol zalencentrum, een manege of theater. Hier is qua 

invulling meer vrijheid en dus ook veel méér mogelijk. Ik doe voor-

stellen, lever ideeën en realiseer ze. Creativiteit en organisatie-

vermogen spelen daarbij natuurlijk een grote rol. 

 

Regelmatig begeleid ik mensen die weten dat ze gaan overlijden 

en vooraf al willen spreken over de vormgeving van hun uitvaart. 

Juist omdat ik de overledene heb gekend en al vaker contact heb 

gehad met de overige gezinsleden of familie, voelt het op de dag 

van uitvaart heel vertrouwd. 

 

Samen regelen we het afscheid wat het beste bij uw dierbare past, 

maar ook bij de nabestaanden. Samen kopen we alleen dié 

diensten en artikelen in die noodzakelijk zijn om dit afscheid te 

realiseren. Daarbij wordt goed op de financiën gelet. Juist hierdoor 

kan dit zeer persoonlijk afscheid heel betaalbaar blijven. 

 

ALLES DRAAIT OM DE WENSEN VAN DE OVERLEDENE 

EN DE NABESTAANDEN 

 

Jet Verberne Ritueel Begeleider / Uitvaartorganisatie 

06-22300614 (Ook ’s nachts bereikbaar) 

Observantenstraat 19, 6001 AL  Weert 

jetverberne@hotmail.nl  

Website is in de maak. Tot die tijd kunt u mij vinden via: 

www.facebook.com/jetverberneritueelbegeleider 

 

 

ONDERSTEUNING 

NA (ECHT)SCHEIDING 

DOOR HUMANITAS WEERT 
 

Een (echt)scheiding is een indrukwekkende gebeurtenis die je hele leven overhoop haalt en die ook emotioneel een diepe 

indruk maakt. Je komt voor allerlei problemen te staan die je alleen dient op te lossen. 
 

Humanitas afdeling Weert e.o. organiseert lotgenotengroepen voor mensen die een (echt)scheiding achter de rug hebben 

en opnieuw hun leven willen gaan vormgeven. Die willen praten en een luisterend oor zoeken met lotgenoten die hetzelfde 

hebben meegemaakt. Belangrijke thema’s zijn “wat is er gebeurd’, “opvoeden van de kinderen”, “hoe ga je met je emoties 

om”, “alleen zijn en zorgen voor jezelf”, “de reacties van je ex-partner”. 
 

De groep ( 5 tot max 8 deelnemers) wordt begeleid door twee getrainde vrijwilligers van Humanitas. Het zijn een achttal 

bijeenkomsten, verdeeld over 4 maanden. 
 

In het voorjaar van 2015 start weer een groep, waar u zich nog voor kunt aanmelden tijdens onze inloopdagen op elke 

zaterdag van 10 tot 13 uur in het Humanitas Infocentrum, Walburgpassage 54, 6001LA Weert. 

T: 0495 58 63 18 (wo.-vr.: 11-15 uur en za.: 10-13 uur) E: rouwenverlies.weert@humanitas.nl www.humanitas.nl/afdeling/weert 
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EEN BUURTBEWONER STELT ZICH VOOR… 
 

Na het overlijden van een dierbare kom ik, ook ’s nachts 

of in het weekend, om alles in gang te zetten. Vanaf dat 

moment ontferm ik me zoveel mogelijk over de na-

bestaanden. Het wordt dan ook een beetje ´mijn` 

familie. Ik zorg voor ze, probeer ze van een last te 

bevrijden. Afscheid nemen is toch al moeilijk genoeg. 

Laat staan al die dingen die dan in korte tijd beslist en 

geregeld moeten worden. Ik probeer zoveel mogelijk 

te kijken wat men wil, leg ideeën voor, adviseer, onder-

steun. Ik dring geen zaken op, geef alleen de mogelijk-

heden aan. En zo kom je tot de meest persoonlijke 

afscheidsceremonies. 

 

Naast de tijd die nodig is voor het regelen van allerlei 

zaken nemen we tijd om herinneringen op te halen en 

te praten over de overledene. Desgewenst verwerk ik 

dit in een levensverhaal voor de afscheidsceremonie. 

Uiteraard neem ik andere sprekers op in het program-

ma en is er ruimte voor rituelen. Geen standaard dienst 

uit een boekje dus. 

 

 

 

Soms ben ik alleen de spreker. 

Meestal regel en organiseer ik 

complete uitvaarten. 

Traditioneel maar vooral 

ook anders dan anderen. 

Mijn kracht ligt in de zeer 

persoonlijke aanpak. 

 

JET VERBERNE 
RITUEEL BEGELEIDER - UITVAARTORGANISATIE 
 

Woont u in de wijk Biest en vindt u het leuk uzelf voor te stellen? Stuur tekst en foto naar de redactie. Maximaal 400 woorden. 



 
  

STICHTING 

HUURDERSBELANGEN 

MIDDEN-LIMBURG 
 

Stichting Huurdersbelangen Midden–Limburg vertegen-

woordigt alle huurders van Wonen Limburg in de regio 

Weert, Cranendonck en Someren. 

Ongeacht of er gehuurd wordt van een sociale of parti-

culiere partij, behartigen wij de belangen van de huurder. 

Om dit doel te bereiken staan drie kerntaken centraal 

waarmee wij huurders willen helpen: via overleg, advies en 

service. 

Dit kunnen wij doen doordat we een stichting zijn met 

volledige rechtsbevoegdheid. 

 

De stichting heeft in de loop der jaren veel kennis en 

ervaring verzameld, die gebruikt wordt om de belangen van 

de huurders te verdedigen. 

Met Stichting Huurdersbelangen Midden - Limburg hebben 

huurders een sterke stem bij de vorming van het beleid 

rondom het huren van woonruimte. Dit wordt bereikt door 

regelmatig overleg te voeren met woningcorporaties. 

Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg is aangeslo-

ten bij de Nederlandse Woonbond. Hierdoor is het mogelijk 

dat we het belang van huurders in onze regio zelfs op 

landelijk niveau bij de politiek vertegenwoordigen. 

 

Wat doet Stichting Huurdersbelangen 

Midden-Limburg? 

Namens u en voor u overleggen wij periodiek met de 

woningcorporatie en bewonerscommissies over zaken die u 

als huurder aangaan. Zaken als sloop, nieuwbouw, huur-

prijsontwikkeling en alles eromheen zijn zaken waar wij ons 

sterk voor maken. 

De regelgeving rondom huren is vaak ingewikkeld en on-

overzichtelijk. Bij ons kunt u altijd terecht met uw vragen. 

Waar mogelijk helpen wij u, of wij verwijzen u naar andere 

partijen die dat nog beter kunnen. 

 

Huurders kunnen van maandag tot en met donderdag 

tussen 9.00-12.00 terecht op het inloopspreekuur: buiten 

deze tijden alleen op afspraak. U kunt bij ons terecht met 

vragen over de huurprijs, de onderhoudskosten, klachten 

over het onderhoud, uw rechten en plichten van als huurder 

en ook van de verhuurder, enz. 

Uiteraard kunt ook schriftelijk of telefonisch advies krijgen. 

 

IJSBAAN 

FRANCISCUSHUIS 
 

In het Fransiscushuis Weert hebben de voorbije weken heel 

wat ontmoetingen plaatsgevonden. Veel bezoekers (zo’n 

20.000 waarvan ruim de helft heeft geschaatst), veel 

vrijwilligers (zo’n 60 die allemaal meer of minder hun 

bijdragen hebben geleverd) en veel organisaties hebben de 

ijsbaan weten te vinden. De sponsors willen we op de eerste 

plaats bedanken. Die zijn onmisbaar om een dergelijk 

evenement een kans van slagen te geven. 

 

Kwadrant en Gilde Opleidingen hebben erwtensoep en 

tomatensoep gemaakt en Gilde Opleidingen heeft groepen 

begeleid: kinderfeestjes, PSW-cliënten en cliënten van Zorg-

centrum Hieronymus. Een vriendinnenbakgroep heeft ge-

zorgd voor een heerlijke versnapering toen KBO-afdeling 

Altijd Jong van De Biest aanwezig was voor een nieuwjaars-

bijeenkomst. Wijkraad De Biest heeft met het uitdelen van 

300 toegangsbewijzen de komst van veel bewoners uit de 

wijk gefaciliteerd. Er is zo’n 160kg beslag verwerkt tot 

lekkere, verse, knapperige, heerlijk geurende, warme wafels. 

 

In maatschappelijk opzicht is de ijsbaan een groot succes. 

Dit evenement had behalve dit sociaal karakter ook een 

duidelijke economische doelstelling. Opdracht aan de 

projectgroep was; breng mensen bij elkaar en zorg dat het 

betaalbaar blijkt. Ook over dat laatste kunnen we tevreden 

zijn bij deze eerste editie, met dank ook aan de vele 

vrijwilligers die zich belangeloos hebben ingezet. Allemaal 

reuze bedankt! 

 

Binnenkort vindt er een uitgebreide evaluatie plaats. Alle 

Tips en Tops kunt u via het contactadres op de website 

www.franciscushuisweert.nl richten aan de projectgroep. 

Alles is ter discussie voordat besloten wordt tot een 

volgende editie: grootte van de baan, kosten van de 

sponsorpakketten, entreeprijzen, periode waarin de baan 

geopend is, parkeervoorziening, openingstijden, arrange-

menten, noem maar op. Aanmeldingen om te ondersteunen 

bij een eventuele volgende editie zijn via hetzelfde mail-

adres welkom! 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Namens hele team IJsbaan Franciscus Huis Weert 
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Stichting 

Huurdersbelangen 

Midden - Limburg 
Emmasingel 61 

6001 BB WEERT 

Tel. 0495/543858 

 

http://www.franciscushuisweert.nl/


 
  

(LEEFBAARHEIDS)AGENDA 2015 

VOOR DE WIJK BIEST 
 

1. Het Wijkfeest op 28 juni as.(in samenwerking met wijkraad Groenewoud). 

2. De Buitenbioscoop op ? september 2014 (in samenwerking met wijkraad Groenewoud). 

3. Verfraaiing van het voormalige evenemententerrein Graafschap Hornelaan. 

4. Repair café (i.s.m. wijkraad Groenewoud). Zie ook repaircafe.nl 

5. Verdere verbetering van de winkelstrip Graafschap Hornelaan 

 

Vergaderdata wijkraad de Biest: dinsdagen 24 februari, 31 maart, 19 mei, 16 juni, 8 september en 20 oktober. 

Telkens van 19.30 tot 21.30 uur. 

Wilt u weten hoe het toegaat op een vergadering en wat er wordt besproken, 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. 

 

Wijkblad: Deadline inleveren kopij: 24 maart, 26 mei, 28 juli, 3 november . 

 

 

 

SCHUTTERSGILDE SINT HIERONYMUS 
 

Hieronder de data van inzameling van oud papier: 

Zaterdag 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni, 11 juli, 8 augustus, 12 september, 10 oktober, 14 november, 12 december. 

In de Charitasstraat staat dan tot 13.00 uur een container waarin men het oud papier kan deponeren. Aub geen 

kleding meer. 

 

WAT IS HET REPAIR CAFÉ? 

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een 

broodrooster die niet meer werkt? Of met een wollen trui 

waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! 

 

Het repaircafé is twee keer open geweest en trekt al veel 

mensen. Er zijn al veel apparaten nagekeken en indien 

mogelijk gerepareerd of er is een advies voor reparatie 

gegeven helaas zijn er ook spullen die niet meer te maken 

zijn. Ook wordt advies gegeven voor het verstellen van 

kleding of andere stoffen. Er zijn vrijwilligers aanwezig voor 

het nakijken of repareren van allerlei spullen. Waarom 

weggooien als het nog te maken is! 

 

Repaircafé is iedere 2e zaterdag van de maand. 

Eerst komende: 

          14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei enz. 

Locatie: Dr. Kuyperstraat 221, Weert Tijd: 13.00-16.00 

 

Neem vooral uw defecte apparaat mee (bijv. fiets of koffie-

zetapparaat). Wie weet kunnen we die repareren. 

 

Ook zoeken we nog steeds vrijwilligers. Bent u handig en 

wilt u meedoen, neem dan even contact met ons op via de 

e-mail van Wijkraad Groenewoud, wijkraad de Biest of 

dayuniz@hotmail.com. Ook zoeken we mensen die kunnen 

helpen bij de huishoudelijke- en administratieve klusjes 

tijdens het repaircafé. 

 

En natuurlijk kunt u ook het repaircafé financieel steunen 

tijdens de openingstijd en per bank op het nummer van de 

wijkraad Groenewoud: IBAN NL 98 ABNA 0559192738. 
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Afgelopen weken heeft de werkgroep niet stil gezeten. Na de bericht-

geving in de media, dat er uitstel zou komen voor de units is er contact 

met de gemeente Weert opgenomen en een schriftelijk verzoek gestuurd 

met vragen om de units te verwijderen en verder te gaan met de gemaakte 

afspraken aangaande de park aanleg. Dit is in een vergadering op 16 

januari jl. door de werkgroep met de verantwoordelijke ambtenaren 

besproken en hier zijn verdere afspraken over gemaakt. 

 

Aannemer Janssen is begonnen met de afbraak van deze units en zal 

meewerken om het terrein naar een park te transformeren. Dit in onderling 

overleg met de gemeente Weert ( eigenaar) en de buurtbewoners van de 

Biest, vertegenwoordigd door de werkgroep “de Weijer”. 

 

Afgesproken is dat de unit uiterlijk 31 maart 2015 zijn verwijderd en dat de 

werkzaamheden voor de infrastructuur direct zullen aanvangen. De 

gesprekken met de gemeente betreft het hele gebied ter hoogte van de 

Weijer tussen het kanaal en de Graafschaps Hornelaan. 

 

Op 20 januari is er een buurt bijeenkomst geweest waarin de werkgroep 

“de Weijer” de status en de voortgang hebben toegelicht met de aan-

wezigen. De plannen zijn nog eens doorgenomen en de aanwezigen zijn 

hierover enthousiast. 

 

Afgelopen zaterdag 24 januari is de werkgroep “de Weijer” naar de bijeen-

komst geweest van Kern met Pit in Grathem om sponsorgelden te vergaren 

voor de aanleg van het voorgestelde park. Kern met Pit is een initiatief van 

de Koninklijke Nederlandse heide maatschappij/ ARCADIS. Hiernaast is de 

werkgroep actief om via andere wegen gelden te verzamelen en onder-

steuning te krijgen van bedrijven, gemeente en andere bereidwillige om 

het park op korte termijn te realiseren. 

 

 

WERKGROEP “DE WEIJER” 
 

Met de gemeente Weert is een goede samen-

werking tot stand gekomen om met elkaar de 

doelstelling voor het park in te vullen en de 

werkgroep zal regelmatig in overleg zijn met 

de verantwoordelijke ambtenaren binnen de 

gemeente Weert. 

Werkgroep “de Weijer” 
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN MAILADRESSEN: 

 

Politie en/of wijkagent John Vranken 

tel. 0900-8844 

email: john.vranken@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 

 

Gemeente Weert: 0495 575000 

Voor uw klacht, melding of opmerking 

het telefoonnummer van de gemeente. 

U wordt doorgeschakeld met de juiste persoon. 

 

Of... 

U hebt in de openbare ruimte iets gezien 

dat uw aandacht heeft getrokken? 

Misschien ligt er ergens afval, 

is een trottoirtegel kapot 

of heeft u opmerkingen 

op het groenonderhoud? 

 

Voor al deze zaken kunt u ook een melding doen 

via een digitaal formulier op weert.nl 

Ga naar digitaalloket klik aan bij M 

zoek daar: melding openbare ruimte en klik aan, 

dan heeft u het formulier waar u de klacht 

of opmerking kunt invullen. 

 

Een klacht openbare ruimte kan ook gedaan worden 

met de smartphone app “met ons in Weert”. 

U kunt dan meteen een foto meesturen. 
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UITNODIGING 

OPEN DAG 

Kindcentrum Aan de Bron 
Zondag 15 maart 

van 11.00 tot 13.00 uur 
 

Langs deze weg willen wij iedereen uitnodigen om op zondag 

15 maart van 11.00 tot 13.00 uur een kijkje te komen nemen 

in het Kindcentrum Aan de Bron gelegen aan de Maasland-

laan 1. 

Het Kindcentrum is een samenwerking van verschillende part-

ners. Het doel is om de ontwikkelingskansen van kinderen van 

0 tot 12 jaar te vergroten.  
 

Basisschool Aan de Bron, een school met ruim 300 leerlingen, 

sluit aan bij de maatschappelijke veranderingen van deze tijd. 

Naast de basisvaardigheden die we op verschillende niveaus 

aanbieden, besteden we ook veel aandacht aan techniek, 

kunst en cultuur, muziek en sport. Onderwijs is belangrijk, 

voor kinderen en voor de samenleving waarin ze opgroeien. 

Onze missie is: Basisschool Aan de Bron, daar leer je leren! 
 

Kinderopvang Humanitas huisvest Kinderdagverblijf Water-

wereld, Peuteropvang Dolfijn en Buitenschoolse Opvang 

Waterval in het Kindcentrum. De pedagogisch kwaliteit staat 

heel hoog in het vaandel. Pedagogisch medewerkers gaan 

respectvol om met baby’s, peuters en basisschoolkinderen en 

zorgen voor een ruim activiteiten aanbod gericht op alle ont-

wikkelingsgebieden. Na school en tijdens de vakantieopvang 

zijn kinderen vrij om te kiezen uit de aangeboden activiteiten 

van sport, muziek, cultuur en techniek. Met veel plezier leiden 

we u rond op deze dag! 
 

PSW junior (Pedagogisch Sociaal Werk) is sinds augustus 

2015 ook een partner van ons Kindcentrum. Het is belangrijk 

dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Wanneer er 

extra ondersteuning nodig is, biedt PSW junior zo vroeg mo-

gelijk de juiste begeleiding. Als het kan in de buurt en altijd 

op maat. 
 

Op deze dag staan kinderen klaar om u een inkijk te geven in 

de leer en werkplekken in het gehele gebouw. 

Een medewerker van Punt Welzijn zal ook aanwezig zijn om u 

uitleg te geven over  activiteiten waar u en uw kind samen aan 

kunnen deelnemen. Welkom allemaal! 
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