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NIEUW EETPUNT AAN DE BRON

Bent U graag onder de mensen? Vindt U het leuk om in
een goed gezelschap samen te eten, of lukt het U niet om
zelfstandig te koken? Dan is het Eetpunt “Aan de Bron”
vast iets voor U!
Vanuit een gezamenlijk initiatief tussen Punt Welzijn en
PSW is er vanaf 1 maart 2016 een nieuw Eetpunt in uw
wijk. Iedere dinsdagavond wordt rond 17.30 uur een heerlijke, gezonde maaltijd klaar gemaakt, om het vervolgens
gezamenlijk te nuttigen. Kosten € 5,50 p.p
Alle bewoners uit de omgeving zijn vanaf 17.00 uur van
harte welkom! U dient zich hier wel voor op te geven!!
Het Eetpunt is in het trefcentrum van PSW aan de
Graafschaphornelaan 88 ( ingang achterzijde).

31 mei t/m 3 juni 2016
Dit j aar wordt de avond4daagse
geor ganiseerd door 5 wij kraden,
namelij k de wij kraden van
Leuken, Groenewoud, Biest,
Graswinkel en Moesel.

Aansluitend houden wij een vrije inloopavond tot 22.00
uur. U kunt dan een potje darten, sjoelen, kaarten of
bordspel spelen. Of gewoon gezellig samen wat drinken.
Voor meer vragen en opgave kunt u terecht bij Wilma van
Ratingen, E-mail: t.trefcentrumweert@pswml.nl
Tel.nr: 06-57548642 (maandagmiddag/dinsdagavond en
donderdagmorgen). Graag tot ziens!

INSCHRIJVEN EN INFO:
www.avondvierdaagse-weert.nl
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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: 14 mei en 11 juni.
Daarna is het vakantie tot 10 september.
Locatie: Dr. Kuyperstraat 221, Weert Tijd: 13.00-16.00
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Seniorenvereniging

AAN DIT BLAD HEBBEN MEEGEWERKT:
leden van Wijkraad de Biest
K.C. aan de Bron
Gemeente Weert
Humanitas Weert
KBO
Werkgroep Wei-jershof
Toon Hermanshuis
En anderen

HET IS VOLOP LENTE
Het is inmiddels zomertijd. De zon klimt al
hoog aan de hemel. De vogels fluiten al
volop en bouwen ijverig aan hun nest. Het
nieuwe leven dient zich aan. De natuur
nodigt ons uit, erop te trekken en te
genieten van het voorjaar.

Het wijkblad verschijnt vijf keer per jaar.
In het wijkblad wil de wijkraad van de
Biest u zo goed mogelijk informeren over
wat er gebeurt in uw eigen wijk.
Wilt u zelf een artikel aanleveren voor het
wijkblad? Mail de tekst als Word-bestand
en de foto’s los als .jpg
BIESTBLOG.NL
Op de website biestblog.nl vindt u
informatie over de wijk de Biest, de
wijkraad, verenigingen en ander nieuws.
Ook kunt u de wijkkrant digitaal bekijken.
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.
Wilt u een bericht of wetenswaardigheid
van u zelf, uw vereniging of uw zaak op
internet? Stuur een mail. Wij proberen het
zo snel mogelijk op Biestblog.nl te
plaatsen en zo komt het automatisch ook
op facebook en twitter.
VERGADERDATA WIJKRAAD DE BIEST:
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 via
wijkraaddebiest@outlook.com
dan laten wij u weten op welke locatie
de vergadering zal plaatsvinden.

Zoekt U een doel voor een wandeling, loop dan eens vrijblijvend binnen
bij de Seniorenvereniging 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 Franciscanerklooster, op
de Biest 43. Wees welkom!

Mensen die mee willen werken met
de wijkraad zijn van harte welkom.
Zij kunnen zich opgeven via
wijkraaddebiest@outlook.com
We zijn altijd op zoek naar mensen
die het leuk vinden om met de omgeving
en de wijk bezig te zijn.
WIJKBLAD: DEADLINE INLEVEREN KOPIJ:
10 mei (bezorging ± 6 juni)
18 juli (bezorging ± 5 september)
10 oktober (bezorging ± 14 november)
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“Altijd Jong” / KBO Biest - Weert
HIGH TEA

BREIEN VOOR ROEMENIË
Op maandagmiddag breit een aantal dames voor
straatarme mensen in Roemenië. Ze breien o.a. setjes
van truien, mutsen, dassen en wanten. De dames kunnen nog ondersteuning gebruiken bij hun activiteit.
Het is een leuke en nuttige bezigheid en nog gezellig
ook. Kunt u breien of wilt het leren, loop dan eens vrijblijvend 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.
Wees van harte welkom.
BEZUINIGINGEN
De Gemeente gaat in 2017 minder geld uitgeven
aan sport, cultuur en verenigingsleven.
Ook wij, als seniorenvereniging, moeten er rekening
mee houden, dat wij in 2017 minder subsidie zullen
krijgen. Om de club draaiend te houden zullen wij
genoodzaakt zijn de contributie te verhogen, maar
daarnaast zoeken wij ook naar andere, aanvullende,
inkomsten. Een van die inkomsten is het inzamelen
van kleding.

In het kader van “NL Doet” organiseerde Altijd Jong
samen met Zorgcentrum Hieronymus op vrijdag 11
maart een High Tea in de oude Paterskerk. Leden,
bewoners en senioren uit de wijk genoten er van
hartige en zoete hapjes bij een heerlijke kop thee .
Mede dankzij de hulp van vrijwilligers uit de wijk en
van Psycho-Sociaal Werk werd deze middag een groot
succes. Een activiteit, die zeker voor herhaling vatbaar
is.

DE KLEDING INZAMELACTIE
Graag komen wij al uw oude kleding (textiel,
schoenen, handschoenen, petten, sokken, ondergoed,
handdoeken, badlakens), mits droog en schoon bij U
ophalen. Wij leveren die in, tegen een vergoeding, bij
de Sponsorwinkel. De opbrengst komt ten goede aan
activiteiten voor de senioren in de wijk.
Voor het ophalen van een partij kleding kunt u
bellen naar telefoonnummer: 524085.
Bij voorbaat hartelijk dank! Dank ook aan “Opslag
Weert”. Wij mogen bij hen gratis gebruik maken van
een opslagruimte, zie: www.opslagweert.nl.

(foto’s High Tea: Johan Bergs)
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60 JAAR SENIORENVERENIGING “ALTIJD JONG”
In Mei 1956 nodigden pastoor Berben ofm en de heer Jean Ares
ouderen uit de wijk uit, om eenmaal in de maand samen te komen
voor een gezellig samenzijn. Deze samenkomsten vonden plaats in
Huize Charitas van de Derde Orde op de Biest (Het gebouw staat
er nog steeds). Daarmee was de oprichting van Seniorenvereniging
“Altijd Jong” een feit.
Op donderdag 19 mei wil “ Altijd Jong”
dit feit SAMEN MET U vieren.
Van 15.00 tot 17.00 uur bent U van harte welkom
om de vereniging te feliciteren met haar 60 jarig bestaan.
De receptie is in de Oude Paterskerk aan de Biest.
Mocht u niet naar de receptie kunnen komen, dan zij wij uiteraard
ook blij, met andere blijken van betrokkenheid. Natuurlijk mag u
ons ook sponseren.
Altijd Jong.

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.

TOONS TOPPERS 2016 VAN START
Donderdag 10 maart was de eerste bijeenkomst voor 23 toppers
die de Mont Ventoux gaan bedwingen op 1 en 2 september aanstaande
Vijf fietsers en achttien wandelaars starten met elkaar een
traject, waarbij ze samen een half jaar trainen voor de 23
km lange beklimming naar een hoogte van ruim 1912
meter.
Met deze uitdaging zamelen ze geld in voor de Stichting
“Groot verzet tegen kanker” en steunen zo het KWF en het
Toon Hermans Huis Weert. Iedere deelnemer heeft zijn
eigen verhaal en motivatie om deze uitdaging aan te gaan.
Soms omdat ze zelf ziek zijn of zijn geweest, soms omdat
er een naaste in de omgeving getroffen is of gewoon
omdat ze zich in willen zetten voor het goede doel.

Een uitdaging voor alle leeftijden. De jongste
deelnemer in de groep is 15 jaar en de oudste 70!
De deelnemers komen uit de hele regio: Weert,
Budel, Ospel en zelfs uit Stein.
Op dit moment vindt ook nog de werving plaats
onder scholieren van het Kwadrant, Philips van
Horne SG en het College, om naast de volwassenen ook met een groep jongeren deel te
nemen. Hiertoe is op 24 maart om 19.00 uur een
voorlichtingsbijeenkomst in het Toon Hermans
Huis aan de Graaf Jacobstraat in Weert.

Wilt u de toppers volgen ga dan naar facebook Toonstoppers2016 of steun hen op
www.grootverzettegenkanker.nl/toonstoppers2016
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KNVB
STRAATVOETBALTOERNOOI
WEERT 2016
Het KNVB Straatvoetbaltoernooi staat
weer voor de deur! We zijn 9 maart eerst
in de wijk Graswinkel te vinden, gevolgd
door Stamproy op 16 maart, dan Keent
op 23 maart, Molenakker op 30 maart, en
6 april in Leuken.
Als extra zal de Rabo Urban Sport Tour
aanwezig zijn op 30 maart, 6 & 20 april!
De winnaars van de 5 voorrondes mogen
meedoen aan de Stadfinale op zondag
op 24 april bij de nieuwe markt & markt
in Weert! Hier spelen de beste meisjesen jongensteams voor de titel:

“Beste Straatvoetbalteam
Weert 2016”
Voor meer informatie kijk op onze
website letsmoveweert.com

HOGERE KWALITEIT MET
MINDER GELD

Onder dit motto wordt er op dinsdag 21 juni bij zaal De Hook,
Biest 112, vanaf 19.30, door de gemeente een bijeenkomst
georganiseerd waarin wordt uitgelegd hoe men van plan is het
onderhoud van het groen in de komende jaren te gaan doen.
De gemeente Weert is bezig met een omvangrijke bezuinigingsoperatie. Ook de afdeling Openbaar Gebied dient hieraan zijn
steentje bij te dragen. Het budget wordt in 2016 tot en met 2018
jaarlijks €100.000,- extra gekort. De hoogte van het gekorte bedrag
bedraagt daarmee vanaf dan €300.000,- structureel per jaar. De
gemeenteraad heeft ingestemd met de uitgangspunten van de
voorgestelde omvormingen en daarmee “groen licht” en opdracht
gegeven voor de uitvoering van de bezuiniging.
U als bewoners van de gemeente Weert bent een belangrijke pijler
voor het slagen van de beoogde wijzigingen in het openbaar groen.
Wij nodigen de bewoners daarom uit om via de wijk- en dorpsraden
en via apart georganiseerde bijeenkomsten zich te laten informeren
over de omvormingen die de gemeente wenst door te voeren in het
openbaar groen.
Input vanuit de bewoners is van belang voor het slagen van het plan.
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten is het daarom belangrijk om u
stem te laten horen over het plan. Na afloop van de bijeenkomsten
wordt de geleverde input van bewoners beoordeeld en wordt er een
definitief plan opgesteld.

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.

(LEEFBAARHEIDS)AGENDA 2016 VOOR DE WIJK BIEST
1. 26 juni: Het Wijkfeest (in samenwerking met wijkraad Groenewoud).
2. 10 september: De Buitenbioscoop (in samenwerking met wijkraad Groenewoud).
3. 31 mei t/m 3 juni: Avondvierdaagse
(in samenwerking met wijkraad Leuken, Groenewoud, Graswinkel en Moesel )
4. Project “Bevorderen Zelfredzaamheid”
Alle projecten worden uitgevoerd onder voorbehoud van onvoorziene beslissingen over eventuele subsidies.
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WERKZAAMHEDEN VOOR DE AANLEG
VAN DE INFRASTRUCTUUR
WIJKPARK DE WEI-JER IN VOLLE GANG
De firma Janssen zal samen met de gemeente Weert een park aanleggen
zoals is voorgesteld door Werkgroep de Wei-jer, namens de wijkbewoners van wijk de Biest.
Het betreft het gebied:
- Het terrein waarop de Wei-jer heeft gestaan (vanaf
de Graafschap Hornelaan).
- Het hondenuitlaatterrein.
- Hoek doolhof /vijverhof.
- Aanplanten plantsoen met 5 bomen (reeds uitgevoerd).
- De aanleg van een verhoogde verharding van het
zwarte pad. Vanaf de doolhof/Vijverhof naar het
kanaal toe.
- De bermen aan de zijde van de transformator en
antenne locatie wordt aangepakt.
- De hoek rondom de aansluiting van het zwarte pad
met de scheepsbouwkade.

Wat wordt gedaan:
- Grond wordt opgeschoond en van nieuwe teelaarde
voorzien.
- Er worden wandelpaden aangelegd- er worden 4
banken geplaatst.
- Er wordt een natuurlijk waterpartij gemaakt met
aansluiting op de reeds bestaande beek.
- Er worden grasvelden voorzien met hier en daar een
bloemen mengsel.
- Er worden bomen geplant ( afhankelijk van de juiste
planttijd per soort boom, zal dit het gehele jaar
kunnen gaan plaatsvinden).

VOLG DE ONTWIKKELINGEN VAN PARK DE WEIJER: http://biestblog.nl/
Kijk op de pagina van de wijkraad. Kijk bij ”park”
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GEZOCHT:
WhatsApp
VRIJWILLIGERS
EN COÖRDINATOREN
IN ONZE WIJK BIEST
Zoals U wellicht al heeft vernomen zijn er enige tijd
geleden plannen in Weert ontwikkeld om te komen tot
gespreide WhatsApp groepen. De reden hiervoor is
duidelijk, namelijk het terugdringen van de criminaliteit
in de wijken. Uit de statistieken blijkt dat de criminaliteit
daadwerkelijk is afgenomen. Dus het invoeren van de
WhatsApp groepen heeft zin!
Het initiatief voor de WhatsApp kwam vanuit de politieorganisatie in samenwerking met de gemeente. Om dit
een kans van slagen te geven is samenwerking met
bewoners noodzakelijk. Hiervoor werd de wijkraad
benaderd.
Net zoals in andere wijken zou de wijkraad de Biest ook
de criminaliteit willen terugdringen via WhatsApp
groepen. De taak en rol van de wijkraad is slechts
bemiddelend en ondersteunend, wij willen partijen bij
elkaar brengen. Vanwege het kleine aantal leden zoekt
Wijkraad de Biest een persoon buiten de wijkraad die
deze taak in de wijkraad op zich wil nemen.
Opzet van de WhatsApp groep is dat men gezamenlijk
waakt over zijn eigen geografisch gebied, straat, of
buurt. Hiervoor worden vrijwilligers en coördinatoren
gezocht om verschillende WhatsApp groepen in de wijk
op te richten. Per WhatsApp groep worden max. 100
deelnemers toegelaten i.v.m. de beheersbaarheid van
de groep.

HULP GEVRAAGD
Vanuit de Wijkraad de Biest en de werkgroep de Weijer wordt af en toe om hulp gevraagd om eens kleine
hulp aan te bieden. Op dit moment wordt er gevraagd
om de zitbanken van een nieuwe laklaag te voorzien.
Wie wil en kan hiermee helpen om de planken te
schuren en te schilderen. het zijn 3 banken. Neem
hiervoor contact op met Paul Vanderfeesten via
wijkraaddebiest@outlook.com of 0648550274.
Ook voor enkele kleine en lichte hulpdiensten wordt
af en toe hulp gevraagd, als je wilt helpen geef je dan
op bij Paul Vanderfeesten. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het plaatsen van de banken.
Begrijp goed dat de aanleg door professionele bedrijven wordt uitgevoerd. Hierbij is de buurt
betrokken via Werkgroep de Wei-jer in de persoon
van Gerard Hendriks en is onderdeel van de wijkraad
de Biest.

Momenteel komen er aanmeldingen van bewoners van
de Biest. Om alles goed te organiseren worden ook nog
bewoners gezocht die een sleutelrol willen en kunnen
vervullen als coördinator van hun groep. Zij worden
ondersteund en krijgen o.a. brieven om uit te delen om
meer deelnemers te werven.

Op 7 mei vanaf 10 uur gaat de werkgroep planken
voor banken schuren en schilderen, wilgen stekken
en nog veel meer andere klussen doen in wijkpark
de Weijer. Onze tent met koffie staat in het park, in
het verlengde van de Doolhofstraat. Iedereen is
welkom om te komen kijken en mee te doen."

Wij hopen op aanmeldingen voor nieuwe WhatsApp
vrijwilligers en coördinatoren. U kunt zich aanmelden
via wijkraaddebiest@outlook.com. Wij houden u op de
hoogte via www.biestblog.nl en het nieuwsblad van de
Biest.
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WIJKRAAD IN AKTIE
Wijkraad de Biest is druk met veel activiteiten en
heeft heel wat plannen voor een goede buurt.
We werken mee in de organisatie van de avondvierdaagse, aan de inrichting van het wijkpark en de activiteiten in dat park (zie pagina 6 en 7), we organiseren
mede het Wijkfeest en de Buitenbios. We doen mee met
het Repair Cafe, verzorgen Biestblog.nl en we maken vijf
keer per jaar het nieuwsblad voor de Biest.
Daarnaast willen we gaan meedoen aan het project
zelfredzaamheid, het project buurtpreventie (what’s
app groepen) en in december willen we iets voor de wijk
organiseren. Al deze activiteiten doen we met veel
plezier en voldoening. De wijkraad bestaat uit een
aantal mensen maar omdat het aantal projecten voor
zo weinigen eigenlijk te groot is, zoeken we mensen die
ons meehelpen. Met ideeën en handen.
Vind je hierboven een activiteit waar je aan mee zou
willen doen, meld je dan aan bij de wijkraad. Ook bij het
bestuur zijn enkele vacatures. Kom op: LATEN WE
SAMEN GOED ZORGDEN VOOR ONZE WIJK bij
wijkraad de Biest! wijkraaddebiest@outlook.com

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.
U kunt ook via de website weert.nl een digitaal
klachtenformulier 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.

26 JUNI 2016: WIJKFEEST
10 SEPTEMBER 2016: BUITENBIOS
IN HET PARK AAN DE BRON (NOTEER DEZE DATA ALVAST IN UW AGENDA)

