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Bij het Repaircafé kunt u kleine reparaties laten verrichten, 

Neem vooral uw defecte apparaat mee (bijvoorbeeld fiets of 

koffiezetapparaat). Wie weet kunnen deze nog gerepareerd 

worden. 

 

Repaircafé is iedere 2e zaterdag van de maand. 

Eerst komende: 9 mei, 13 juni, 11 juli, 8 augustus, enz. 

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

Vooraankondiging wijkfeest zondag 28 juni  

Parkeervrije fietsstroken op Graafschap Hornelaan?  Eerste bomen geplant park de Wijer 



 
0  

HET IS VOLOP LENTE 

De zon staat hoog aan de hemel, blijf niet thuis zitten, maar trek er op uit. Zoekt u 

een doel voor een wandeling, loop dan eens vrijblijvend binnen bij de Senioren-

vereniging van de Biest. Op dondermiddag, tussen twee en vijf uur, bent u van 

harte welkom. De koffie staat klaar. Er wordt door een gezellige groep gekaart, 

rummykub gespeeld en een praatje gemaakt. Graag informeren wij u ook over 

onze vereniging. U vindt ons in de “Orangerie” in de tuin van het Franciscaner-

klooster, op de Biest 43. Wees welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HULP EN ONDERSTEUNING DOOR DE GEMEENTE: 

                                                        WMO EN KEUKENTAFELGESPREK 

Als je zelfstandig woont, kan het gebeuren, dat u merkt dat het dagelijks leven 

moeizamer gaat. Het huis wordt te groot, om het nog zonder hulp schoon en 

leefbaar te houden. Op zo’n moment kunt u  een beroep doen op de Gemeente 

voor ondersteuning. Die vervolgens met u een afspraak maakt voor een gesprek 

bij u aan huis, het zogenaamde keukentafelgesprek. 

Het is belangrijk u goed voor te bereiden op dat gesprek. Voer het gesprek niet 

alleen. Vraag  hulp  van een familielid of van een ander deskundig  iemand, die u 

ondersteunt bij het gesprek. Vraag ernaar bij Uw Seniorenvereniging. 

De Gemeente maakt een verslag van het gesprek. Lees dit goed en bespreek het 

met uw ondersteuner, alvorens U akkoord gaat. 

 

Tip: Maak vooraf een plan.  

Wie ben ik. Hoe is mijn situatie. 

Waar loop ik tegen aan? Wat zijn mijn problemen?  

Waarvoor heb ik hulp / ondersteuning nodig?  

Wat kan ik zelf nog? Wie uit mijn omgeving, familie, buren, kan nog hulp bieden? 

Welke hulp verwacht ik van de Gemeente. Wat kan zij voor mij doen? 

Wil ik een Persoonlijk Gebonden Budget om zelf mijn hulp te regelen? 

Of moet de Gemeente  de hulp voor mij organiseren? 

Bespreek dit plan met uw ondersteuner. 

Lever dit plan mee in bij uw aanvraag.  

 

   

 

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 

K.C. aan de Bron 

Schuttersgilde St. Hieronymus 

Gemeente Weert 

Humanitas Weert 

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.nl 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.nl 

 

Kijk ook op www.biestblog.nl 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.nl rechtsboven. 

 

 

 

Seniorenvereniging 
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BREIEN VOOR ROEMENIË 

Op maandagmiddag breit een aantal dames van Senioren-

vereniging Altijd Jong voor hulpbehoevende mensen in 

Roemenië: setjes van vestjes, mutsen, dassen en wanten.  De 

dames zouden heel blij zijn met ondersteuning. Wij bieden 

u een leuke, nuttige, tijdsbesteding en het is nog gezellig 

ook. Kunt u breien of wilt u het leren, loop dan eens vrij-

blijvend  binnen. De contacten naar Roemenië lopen via de 

Stichting Hart voor Roemenië in Panheel. U vindt ons op 

maandagmiddag tussen twee en vijf uur in de Orangerie, in 

de tuin van de Paters op de Biest.  U bent van harte welkom.      

 

 

 “Altijd Jong” / KBO Biest - Weert 
 

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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WERKGROEP “DE WEI-JER” 
 Afgelopen weken heeft de werkgroep met de 

gemeente Weert en de aannemer Janssen de 

situatie rondom de “Wei-jer” besproken.  

Aannemer Janssen heeft de units in eigendom en 

heeft een herplaatsing gevonden in Horst aan de 

Maas. Dit heeft geresulteerd in de vraag om deze 

unit nog tot uiterlijk 31 augustus 2015 te mogen 

laten staan. Dit omdat dan de units direct herplaats 

kunnen worden zonder een extra tussenopslag en 

kosten etc.  De gemeente Weert en de werkgroep 

hebben, nadat er voorwaarden opgesteld zijn aan 

aannemer Janssen, hierin ingestemd.  

 

Aannemer Janssen zal doorgaan met de voor-

bereidingen van 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 Wei-jer”. 

 

 

Met de gemeente Weert en aannemer Janssen zal samengewerkt 

worden om ook de voorbereidingen te treffen om de herinrichting 

van het terrein uit te voeren. Inmiddels zijn de eerste bomen geplant. 

 

 



 
  HUMANITAS WEERT 

ONDERSTEUNT BIJ ROUW 
 

Uw partner verliezen door de dood is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven. Als de eerste drukte van de begrafenis 

achter de rug is, valt er vaak een leegte wanneer voor de naaste omgeving het gewone leven weer een aanvang neemt. Voor 

u is het leven totaal anders. Bij velen ontstaat de behoefte aan steun bij het verwerken van hun verlies. Er zijn verschillende 

andere soorten verlies, zoals verlies van je vader/moeder, een kind, een baby, een broer of zus, of een vriend of vriendin. 
 

Humanitas afdeling Weert e.o. organiseert voor rouwenden Lotgenotengroepen Rouw en Verliesverwerking. Het eigen 

verhaal kunnen vertellen en herkenning bij anderen zijn een grote steun bij het verwerken van het verlies. Belangrijke thema’s 

zijn o.a. ‘hoe ga je met het alleen zijn om’, ‘zorgen voor je zelf”, “hoe zie je de toekomst”. 
 

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

bijeenkomsten verdeeld over vier 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… 
 

Ondertussen woon ik al 17 in Weert in de Egmondstraat. 

Hier woon ik met mijn gezin: Bart, Lisanne (17) en 

Mijndert (14) en onze hond Puur. Samen met Bart zijn 

wij de ondernemers achter Artis communicatiebureau op 

de Biest.   
 

Maar u zult mij vooral kennen als het gezicht van de Paters-

kerk op de Biest. Sinds 2003 verzorg ik de exploitatie. De 

Paterskerk is een rijksmonument en in eigendom van Stichting 

Paterskerk. De dagelijkse exploitatie komt neer op het beheren 

van de agenda, organiseren van burgerlijke en/of kerkelijke 

huwelijken, recepties, concerten, exposities, feesten en par-

tijen. Dit gaat, indien nodig, in overleg met de paters en het 

aangrenzende zorgcentrum.  
  

Met iedere partij heb ik meerdere gesprekken om de diverse 

mogelijkheden te bespreken. Het is zo’n mooie monumentale 

ambiance, en er is heel veel (bijna alles) mogelijk. 

Ieder evenement is uniek en het is erg leuk om telkens weer 

een andere sfeer neer te zetten. Op maat, aangepast aan de 

wensen van de gast. Daar ligt dan ook de kracht van de 

Paterskerk.   

  

  

 

 

 

Mijn naam is Liesbeth 

Maes – Camfferman, 

47 jaar. 

Geboren in Zuid Limburg 

(Voerendaal), maar 

opgegroeid in het 

Brabantse Berkel-Enschot.  

LIESBETH MAES 
 

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. 

Regelmatig vinden er huwelijken plaats in de Paterskerk. 

Alle wensen qua opstelling, versiering en dagindeling 

worden vooraf doorgenomen. De receptie of het avond-

feest in de kerk vieren is ook mogelijk. 
  

De Paterskerk biedt ook voor uitvaarten veel mogelijk-

heden. Eenvoudig of uitgebreid; persoonlijke wensen 

mogen geen grenzen kennen. In de Paterskerk bepaalt u 

zelf de sfeer van de herdenkingsbijeenkomst. Voor de 

uitvaarten verwijs ik mensen door naar uitvaartonder-

nemingen want dat is toch een vak apart. Meestal ben ik 

echter wel (op de achtergrond) aanwezig.   
 

Regelmatig kunt u ook concerten en exposities bezoeken 

die in de Paterskerk gehouden worden. Via de website 

www.paterskerk.nl kunt u de agenda bekijken.   
 

De samenwerking met het Franciscus Huis verloopt goed. 

We zijn goede buren die elkaar aanvullen en versterken. 

Een mooi voorbeeld daarvan was afgelopen winter. In de 

ene kerk een ijsbaan, in de andere een loungesetting om 

lekker op te warmen en te borrelen.  
  

De Paterskerk is de enige historische locatie van formaat 

in Weert. Dus zoekt u een locatie met karakter, sfeer en 

klasse waar zowel kleine als grote groepen terecht 

kunnen? Dan heet ik u graag van harte welkom!  
  

Liesbeth Maes – Camfferman  

06-513 86 398  

l.maes@paterskerk.nl  

www.paterskerk.nl  

  

  

  

 

 

http://www.paterskerk.nl/
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In ons Kindcentrum staat het kind centraal. Mogelijkheden 

bieden tot ontwikkelen is hiervoor van cruciaal belang. We 

willen kinderen kansen geven om hun talenten te ont-

wikkelen en de gelegenheid geven om samen te leren en te 

werken met mensen uit hun omgeving. Dit willen we niet 

alleen onder schooltijd, maar ook na schooltijd.  

 

Vandaar dat wij, basisschool Aan de Bron, Kinderopvang 

Humanitas en PSW junior, al enige tijd bezig zijn met het 

ontwikkelen van naschoolse arrangementen. We hebben 

samenwerking gezocht met Punt Welzijn, het Rick en de 

bibliotheek. We hebben arrangementen gemaakt waar 

kinderen zich voor in kunnen schrijven. Het gaat om onder 

andere sport, kunst en cultuur, techniek en taalactiviteiten 

die gehouden worden op verschillende dagen na schooltijd 

tegen een betaalbare prijs. 

We mogen met trots zeggen dat op 21 mei van 15.15 uur 

tot 16.15 uur de eerste inschrijvingen kunnen starten!  
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NASCHOOLSE ARRANGEMENTEN IN ONTWIKKELING 

Voor de administratie van deze arrangementen zoeken we 

een persoon die, tegen een kleine vergoeding, alle inschrij-

vingen wil vastleggen. Als er buurtbewoners zijn die ent-

housiast met ons mee willen denken en/of een workshop 

willen organiseren nodigen we u van harte uit om contact 

op te nemen. 

 

Hiervoor kunt u terecht bij: 

 

Esther Nabben - van Aggel, directeur basisschool Aan de 

Bron, e.nabben@aandebron.nl 

Thea Bongers, locatiemanager Buitenschoolse Opvang 

Waterval tbongers@kinderopvanghumanitas.nl 

Wendy Erckens, teamleider van PSW Junior, 

w.erckens@pswml.nl  

 

 

Samen kunnen we veel voor kinderen betekenen! 
 

NIEUWE DAGBESTEDING IN WEERT 

Hout Eerlijk Weert is een kleinschalige onderneming die 

dagbesteding en sociale activering verzorgt voor jongeren, 

jongvolwassenen en ouderen met een hulpvraag. Hout 

Eerlijk Weert biedt dagbesteding aan een brede doelgroep, 

zowel qua leeftijd als beperking. Wij bieden een 

persoonlijke aanpak en begeleiding, waarbij de individuele 

wensen en mogelijkheden van de deelnemer centraal staan. 

 

Hoofdzakelijk zullen de werkzaamheden in de buitenlucht 

plaatsvinden en bestaan uit het verwerken van rondhout 

(stammen) tot haardhout. Tevens zal het haardhout worden 

verkocht en desgewenst op locatie worden gelost en 

gestapeld. We werken in kleine groepen van maximaal vier 

personen per dagdeel. 

 

 

Bij slecht weer hebben we de mogelijkheid om werkzaam-

heden binnen te verrichten. Hierbij kun je denken aan het 

maken van een haardhoutopslag, een boomstambankje of 

bloemenbak. 

 

Alle activiteiten zijn gericht op het bieden van een zinvolle 

dagbesteding, het bevorderen van de zelfredzaamheid of 

het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

Met een PGB (persoonsgebonden budget) kan er een 

parttime werkplek ingekocht worden. Er zijn nog plaatsen 

vrij. 

Mocht in de beginperiode van de dagbesteding een 

begeleiding van 1 op 1 gewenst zijn, dan behoort ook dit 

tot de mogelijkheid.  

 

Hout Eerlijk Weert = kleinschalig / persoonlijk / eigen 

tempo / veel buitenlucht en in de regio Weert. 

 

Heeft u interesse, wilt u eens komen kijken, meer informatie 

of gewoon eens kennismaken, bel of email gerust. U krijgt 

binnen 24 uur een reactie. 

 

Contactpersoon: 

John van Lierop, 06-50730795 

 



 
  

(LEEFBAARHEIDS)AGENDA 2015 

VOOR DE WIJK BIEST 
 

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

2. De Buitenbioscoop op 5 september 2015 (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 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: 26 mei, 28 juli, 3 november . 

 

 

 

SCHUTTERSGILDE SINT HIERONYMUS 
 

Hieronder de data van inzameling van oud papier: 

Zaterdag 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. 

 

Zondag 28 juni is het weer zover. Dan organiseren de 

Wijkraden Biest en Groenewoud samen weer het 

wijkfeest. Jong en oud is welkom. Noteer deze datum 

dus alvast in uw agenda! 
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VOORAANKONDIGING WIJKFEEST BIEST     ZONDAG 28 JUNI 2015 
 



 
 

 
  

De wijkraden Biest en Groenewoud hebben vorige 

maand met de gemeente overleg gehad over de 

plannen van de gemeente om de fietsstroken op de 

Graafschap Hornelaan parkeervrij te maken. 

Momenteel parkeren auto’s op de fietssuggestie-

stroken in de Graafschap Hornelaan. Om de ver-

keersveiligheid van het fietsverkeer te verhogen, 

onderzoekt de gemeente of de fietssuggestie-

stroken in Graafschap Hornelaan parkeervrij kunnen 

worden gemaakt. Schoolgaande kinderen maken 

veel gebruik van de Graafschap Hornelaan. 

Bij de winkels blijven vanzelfsprekend de huidige 

parkeervakken bestaan. Een externe adviseur heeft 

onderzoek gedaan naar de mogelijke oplossingen 

zowel op de Graafschap Hornelaan als in de woon-

wijken er omheen. Hiervan is een rapport, dat heb-

ben we besproken en ook de parkeermogelijk-

heden zijn besproken. 

 

Onderzocht wordt of het mogelijk is dat er kleine 

parkeerhavens komen, op de Graafschaphornelaan, 

zoals ook op de Maaseikerweg gemaakt zijn. Voor 

de Biest zou worden onderzocht of in de straten 

tussen de Graafschap Hornelaan en de Biest ver-

gunningparkeren voor bewoners zou moeten gaan 

gelden. De nieuwe inrichting zal gelijktijdig worden 

opgepakt met onderhoudswerkzaamheden op de 

Graafschap Hornelaan. Deze werkzaamheden moe-

ten nog worden ingepland. 

 

 

PARKEERVRIJE FIETSSTROKEN 

OP GRAAFSCHAP HORNELAAN? 
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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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