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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. 

U kunt bij het repaircafé terecht op: 

13 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei, enz. 

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

De voorbereidingen voor 

de avond4daagse 

zijn al weer in volle gang.  

Dit jaar wordt de avond4daagse 

georganiseerd door 5 wijkraden,  

namelijk de wijkraden van 

Leuken, Groenewoud, Biest,  

Graswinkel en Moesel. 

 

Avond4daagse 
31 mei t/m 3 juni 2016 
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EEN TERUGBLIK OP DE AFSLUITING VAN HET JAAR 2015 

 

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 

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.nl 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.nl door middel van de 

link linksboven. U ontvangt dan een 

melding als er nieuws op de site is. 

Kijk op www. biestblog.nl 

 

 

 

Seniorenvereniging 
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Donderdag 17 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 Rummykub voor prijzen. 

De dag werd afgesloten met koffie 

en kerstbrood. 

Met deze sfeervolle dag sloot 

Altijd Jong het jaar 2015 af.    

 
KERSTMARKT 2015 
 

Het Zorgcentrum Hieronymus organiseerde op zaterdag 19 december een 

kerstmarkt, voor bewoners, familieleden, leden van Altijd Jong en gasten 

uit de wijk. Ook Altijd Jong nam deel aan deze kerstmarkt .  Aan onze kraam 

boden wij leuke kerstartikelen te koop aan. Met folders en het blad de 

Nestor brachten we onze vereniging en de koepelorganisatie de KBO 

onder de aandacht van de bezoekers. De kerstmarkt was weliswaar klein, 

maar wel heel gezellig.  

 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
http://www.biestblog.nl/


 
   “Altijd Jong” / KBO Biest - Weert 
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ALTIJD JONG , 2016 
 

Ook in 2016 is er op maandagmiddag handwerken, op 

dinsdagochtend yoga en op dondermiddag weer de 

vaste clubmiddag. 

Op maandagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur worden er 

wanten, mutsen, truien en sokken gebreid voor Roe-

menië.  

Op dinsdag is er van 09.00 tot 10.00 uur yoga. 

Op donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur is er 

ruimte voor ontmoeting,  uitwisseling van dagelijkse of 

bijzondere belevenissen onder het genot van een kop 

koffie. Ook is er gelegenheid om een kaartje te leggen 

of rummykub te spelen.  

 

Al onze activiteiten worden gehouden in de Orangerie 

in de tuin van het Zorgcentrum Hiëronymus. Heeft U 

belangstelling, kom eens vrijblijvend binnenlopen. 

 

BELANGENBEHARTIGING IN 2016.  

Ook in het jaar 2016 willen wij de belangen van 

senioren zo goed mogelijk behartigen. Met raad en 

daad willen wij U helpen, bij het zo lang mogelijk 

zelfstandig blijven wonen of bij het aanvragen voor 

hulp in de huishouding dan wel voor persoonlijk 

verzorging. 

Als seniorenvereniging helpen wij u graag , met vragen 

over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), 

het keukentafelgesprek, maar ook bij uw belasting-

aangifte.  

 

ZELFREDZAAMHEID 
 

Ook in het komende jaar willen wij ouderen onder-

steunen bij veilig zelfstandig wonen. Het bevorderen 

van  “Zelfredzaamheid” is ook een van de punten van 

de leefbaarheidsagenda 2016 van de Wijkraad. 

De Wijkraad, Punt Welzijn, PSW en Altijd Jong willen 

“zelfredzaamheid” tot een gezamenlijk project maken 

in 2016. 

De gedachte is om informatieve bijeenkomsten, met 

betrekking tot zelfredzaamheid en  veilig wonen, te 

koppelen aan een gezamenlijk maaltijd bij PSW.  

U ontvangt over dit gezamenlijk project te zijner tijd 

informatie. 

   

 

VASTENAVOND 

Op donderdagmiddag 4 februari vierde Altijd Jong  

Carnaval.  De carnavalsversiering en carnavalsmuziek 

zorgden voor een gezellige sfeer. Gekleed in een 

boerenkiel of anderszins maakten de leden samen 

plezier. Er werd gekaart, Rummykub en Bingo ge-

speeld voor leuke prijzen. Natuurlijk was er ook een 

hapje en een drankje. Een heel geslaagde middag!  
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HIGH TEA 
 

Op vrijdagmiddag 11 maart organiseert Altijd Jong, 

samen met Zorgcentrum Hieronymus, een High Tea 

voor leden, bewoners van zorgcentrum Hieronymus 

en senioren uit de wijk de Biest. Als senior bent u van 

harte welkom. 

Wilt u deelnemen en/of heeft u nog theekoppen of 

een theepot (te leen) voor deze High Tea? Bel voor 

1 maart Frans Janssen (tel: 524085) of loop binnen in 

de Orangerie tijdens een van onze activiteiten.   

 

 PAASVIERING / JAARVERGADERING 2016 
 

Donderdag 24 maart houden wij onze Paasviering en 

Jaarvergadering. 

Om 10.uur beginnen wij met een plechtige H. Mis.  Na 

een korte koffie en theepauze met iets erbij, begint 

onze jaarvergadering. Rond de klok van één uur gaan 

we aan tafel om samen een warme lunch te gebruiken, 

natuurlijk met een Paaseitje erbij. 

‘s Middags is er een gezellig samenzijn met kaarten, 

Rummykub of Bingo. Rond de klok van vier is er koffie 

en thee met Paasbrood en een Paasloterij. Om half vijf 

uur sluiten we onze Paasviering af.  

 

KLEDING INZAMELEN  
Beste bewoners van de Biest, de Seniorenvereniging 

Altijd Jong van de Biest gaat kleding inzamelen in de 

wijk. Al Uw oude kleding (textiel, schoenen, hand-

schoenen, petten, sokken, ondergoed, handdoeken, 

badlakens (mits droog en schoon)  willen wij graag bij 

U ophalen. 

De opbrengst komt ten goede aan activiteiten voor de 

senioren.  

Voor het ophalen van een partij kleding kunt u contact 

met ons opnemen, telefoon:  524085. 

Dank aan “Opslag Weert” , dat wij, als vereniging,  gratis 

gebruik mogen maken van een opslagruimte, voor het 

opslaan van kleding, zie www.opslagweert.nl. 

 

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. 

 

 OPLOSSING BIESTPUZZEL DECEMBER 2015 
 

horizontaal vertikaal 

2. Waterloop= sprang 1. badplaats aan zee= Egmond 

4. In december in het Franciscushuis= ijsbaan  2. voornaam van de vrouw van Lamoraal van Egmond= Sabina 

5. onderpand= borg 3. bestuurscollege verbonden aan een kathedraal= kapittel 

6. titel van de heer van Weert= graaf 6. passieve verdediging van het kasteel= gracht 

7. Doelhof was een oefenterrein voor schutterijen. Welke straat in de 
wijk is hiernaar vernoemd?= Doolhofstraat 

8. voornaam van de zoon van Hendrik de Vogelaar= Otto 

10. geestelijke= pater 9. Welke paters kregen de AldenBorgh?= franciscanen 

14. Wat eten dolfijnen graag= inktvis 11. Welk dier heeft een slurf?= olifant 

16. Welk dier heeft een zeer lange nek= giraffe 12. De voornaam van het kind op het standbeeld in de Johanna van Meursstraat?= Dik 

17. Hoe heetten de woning van graaf Jacob van Horne?= Aldenborgh 13. De beste vriend van de mens= hond 

19. bestuursvorm voortkomende uit de feodale onderverdeling van 
gezag in de Middeleeuwen= heerlijkheid 

15. dier in de Johanna van Meursstraat= varken 

21. hospitium= hospice 18. De voornaam van de laatste graaf van Horne= Philips 

 20 Welk dier jaagt op muizen= poes 

   

 De goede oplossingen zijn beloond met een kortingskaart voor de ijsbaan in het Franciscushuis. 
 
 
 
 
 

http://www.opslagweert.nl/
http://www.opslagweert.nl/
mailto:T.Janssen1946@kpnmail.nl


  

(LEEFBAARHEIDS)AGENDA 2016 VOOR DE WIJK BIEST 
 

1. Het Wijkfeest (in samenwerking met wijkraad Groenewoud). 

2. De Buitenbioscoop in september 2016 (in samenwerking met wijkraad Groenewoud). 

3. Aanleg wijkpark aan de Graafschap Hornelaan. 

4. Avondvierdaagse (in samenwerking met wijkraad Leuken en wijkraad Groenewoud). 

5. Project “Bevorderen Zelfredzaamheid”. 

Al deze projecten worden uitgevoerd onder voorbehoud van onvoorziene beslissingen over eventuele subsidies. 

 

Vergaderdata wijkraad de Biest: 5 april, 10 mei, 14 juni, 19 juli, 6 september, 18 oktober en 29 november. 

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: 14 maart 2016 

 

 

 

5 

 

21 FEBRUARI OPEN DAG TOON HERMANS HUIS 

WEERT MET PRESENTATIE KOOKBOEK 

 

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

Op zaterdag 21 februari tussen 11.00 uur en 15.00 uur 

houdt het Toon Hermans Huis Weert open dag. Een 

dag met volop activiteiten. 

Vanzelfsprekend is iedereen welkom om eens binnen 

te lopen voor een rondleiding door het huis en een 

toelichting over de activiteiten.  

 

 

KNIPDAG VOOR HAARDONATIES 

Carool Platteel van Carool Platteel Hair en Beauty knipt 

tijdens de open dag belangeloos mensen die 30 centi-

meter van hun haar doneren ten bate van de Stichting 

Haarwensen.  Dit is een stichting die gratis pruiken ter 

beschikking stelt voor kinderen. Iedereen wordt die dag 

ook mooi opgemaakt en desgewenst op de foto gezet.  

 

 
PRESENTATIE KOOKBOEK 

Om 13.00 uur is onder het genot 

van een hapje de presentatie van 

het kookboekje “liefdevol koken”. 

In het Toon Hermans Huis worden 

al sinds de start (5 jaar geleden) 

kookworkshops gegeven onder 

leiding van Christien Gussenho-

ven. Workshops die altijd vele po-

sitieve reacties opleveren mede 

door de heerlijke én gezonde 

recepten. Deze recepten zijn nu 

gebundeld in een kookboekje dat 

op 21 februari officieel wordt ge-

presenteerd. 

 

Het boekje, voorzien van een handige ringband, telt 

meer dan 85 heerlijke recepten en kost € 9,95. De 

opbrengst komt ten goede aan het Toon Hermans Huis 

Weert. 

 

U bent van harte uitgenodigd om op 

21 februari eens een kijkje te komen 

nemen in het Toon Hermans Huis 

Weert, Graaf Jacobstraat 1. 
 

Voor meer informatie of aanmelding-

en voor de haardonaties mail naar 

administratie@toonhermanshuisweert

.nl of bel naar 0495-541444.  

 

mailto:administratie@toonhermanshuisweert.nl
mailto:administratie@toonhermanshuisweert.nl


 

  

WAT STAAT ER NU OP DE PLANNING? 
 

De aanleg van het park de Weijer zal nu plaatsvinden. 

De Firma Janssen gaat samen met de gemeente Weert 

en de buurtbewoners verder met het voorgestelde plan 

van het aanleggen van het park. Dat betekent dat de 

fundering en de voorzieningen die er nu nog liggen 

worden verwijderd en de grond wordt los gemaakt. De 

waterpartij wordt aangelegd evenals de wandelpaden 

worden voorzien. Hierna wordt het grasveld ingezaaid. 

 

Daarnaast zal de regio Doolhofstraat/Vijverhof/Zwarte 

pad worden aangepakt door de gemeente. Het hon-

denuitlaatterrein/ravotterrein zal behouden blijven en 

worden opgenomen in het park de Weijer. 

De verwaarloosde strook langs het zwarte pad wordt 

ook opgeruimd en opnieuw ingericht om zo een geheel 

met het park te gaan vormen. 

 

Zo ontstaat een terrein wat aanvangt vanaf de Graaf-

schap Hornelaan en loopt naar enerzijds het kanaal en 

anderzijds naar de Doolhofstraat richting het Hospice. 
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ACTIVITEITEN ROND PARK DE WEIJER 

HULP GEVRAAGD OM ER ‘ONS’ PARK VAN TE MAKEN 
 

Vanaf dan is de tijd ook daar om de aanplant van de 

bomen en het plaatsen van de banken etc. te gaan 

uitvoeren. Daarvoor wordt er vanuit de buurt hulp 

gevraagd (assistentie van aanplant van bomen). Het 

betreft lichte werkzaamheden. “Vele handen maken 

licht werk” Naast het plaatsen van enkele banken zal dat 

de laatste klus zijn om het park in grote lijnen haar vorm 

te geven. 

 

WAT IS ER AL UITGEVOERD 

TUSSEN DE KERST EN OUD /NIEUW? 
 

Door de wijkraad de biest zijn een vijftal bomen 

beschikbaar gesteld voor het park en het gebeid nabij 

de Doolhofstraat/Vijverhof. 

Deze 5 bomen zijn geplant door de teler “ de Takgroep” 

uit Nederweert samen met enkele buurtbewoners/ 

vrijwilligers zijn de bomen geplant en mogen nu een 

mooi geheel gaan vormen. Binnenkort komt er nog een 

informatiebordje bij te staan. 

De spontane hulp van de vrijwilligers Pieter, Paul, Tiny 

en Ronny met de koffie worden bedankt namens de 

werkgroep de Weijer voor hun inzet en enthousiasme.  

 

 

ACTIVITEITEN ROND PARK DE WEIJER 
 

Afgelopen december is het dan eindelijk gebeurd: 

de woonunits van de Weijer zijn verplaatst! 
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BANKEN VOOR DE WEIJER 

Door Land van Horne zijn 3 banken beschikbaar gesteld 

voor de aankleding in het park de Weijer. Dit aanbod 

hebben we aangenomen. 

Met enkel vrijwilligers hebben we deze banken vanaf 

het terrein van Berlo heem naar de Weijer verplaatst. 

Aanvankelijk werd gedacht om deze banken met 

planken en al te laten vervoeren door het sloopbedrijf 

Spierings, echter dat bleek niet mogelijk. Vandaar dat 

er een beroep werd gedaan op vrijwilligers om de 

planken los te bouten en de betonnen voeten uit te 

graven. 

Dinsdagmorgen begonnen we met vier personen aan 

de klus. De bouten bleken echter zo vast te zitten dat 

extra gereedschap gehaald moest worden. 

Na drie banken gedemonteerd te hebben bleek dat 

twee betonnen voeten gebroken waren, vandaar dat 

ook van een vierde bank de planken verwijderd 

moesten worden. De bouten zaten bij deze bank zo vast 

dat met drie man sterk aan de bouten gedraaid moest 

worden. Ook zat een voet muurvast in de wortels van 

een boom. Echter uiteindelijk lukte het om ook deze los 

te krijgen. Met voldoening kon op het resultaat terug 

gekeken worden. 

 

Door Spierings zijn de bankonderdelen in de nabijheid 

van De Weijer opgeslagen wachtend op een nieuwe 

locatie en op een schilder. Mocht u in de gelegenheid 

zijn om de planken te schilderen laat het dan weten. 

Overigens kunnen we vooral voor het planten van 

bomen nog hulp gebruiken. 

Gelieve te melden bij Paul Vanderfeesten van de 

Wijkraad de Biest via wijkraaddebiest@outlook.com of 

tel 0648550274. 

 

Laatste nieuws: Er is een gesprek geweest met de 

imkersvereniging st. Ambrosius. Men wil graag in of in 

de buurt van het park enkele bijenkasten plaatsen. Het 

is mogelijk om een cursus bijenhouder/imker te volgen. 

  

 

VOLG DE ONTWIKKELINGEN VAN PARK DE WEIJER: 

http://biestblog.nl/ 

Kijk op de pagina van de wijkraad. Kijk bij ”park” 

 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com


 

 
 

De peuters van kinderdagverblijf Waterwereld hebben 

een volle agenda! De laatste maand van het oude jaar 

stond vol van de feestdagen. Op de eerste plaats na-

tuurlijk het Sinterklaasfeest. Sinterklaas en Piet hebben 

vast alle liedjes gehoord. Kinderen vertellen enthousiast 

welk cadeautje ze gekregen hebben. 

Als tweede feest stond Kerstmis op het programma. De 

peuters maakten zelf groentesoep en broodjes. Bij de 

kerstboom smaakte dit verrukkelijk. 

December is ook de maand dat het vroeg donker wordt 

en dat de kinderen dan toch nog buiten spelen. Voor 

sommige kinderen eigenlijk wel spannend, maar ook 

weer heel erg leuk. Het aanbod van zaklampen vonden 

ze geweldig. Buiten voorlezen en helpen op het boek te 

schijnen zodat de pedagogisch medewerker het verhaal 

kan voorlezen vonden ze helemaal te gek! 
 

En dan het nieuwe jaar! Er worden nog steeds Sinter-

klaas- en kerstliedjes gezongen en de verhalen over het 

vuurwerk zijn ook nog  interessant. Toch zijn we begon-

nen aan een nieuw jaar gevuld met nieuwe uitdagende 

activiteiten voor onze kinderen. Voordat je het weet is 

het Carnaval en zijn we te zien in de optocht. 
 

De kinderen en het team van kinderdagverblijf Water-

wereld, buitenschoolse opvang  Waterval en peuter-

opvang Dolfijn hopen dat jullie meegenieten van al 

onze activiteiten!  

 

 

 

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. 

 

Heeft u een SMARTPHONE? Dan kunt u de app 

“METONSINWEERT” gebruiken 

bij een klacht over de openbare ruimte. 

U kunt dan meteen een foto meesturen. 

EEN VOLLE AGENDA! 

 

DE 

BUITENBIOS 

2016 
ZAL DIT JAAR 

GEHOUDEN WORDEN 

OP 10 SEPTEMBER 

IN HET PARK 

AAN DE BRON 
 

mailto:john.vranken@politie.nl
mailto:m.sanders@puntwelzijn.nl

