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60-JARIG BESTAAN 
Donderdag 19 mei vierden wij ons 60 jarig bestaan. Wij begonnen dit feest met 

een Eucharistieviering in het Kloosterkoor van de Paterskerk. Voorganger was 

Pater H. Latten ofm. Het St. Janskoor luisterde de viering met feestelijke 

gezangen op. Aansluitend was er een drukbezochte receptie in de Paterskerk.  

 

COLOFON 
 

REDACTIE: 

Stichting wijkraad de Biest 

Postbus 345 6000AH Weert 

e-mail: wijkraaddebiest@outlook.com 

INGBank: NL72INGB0002934720 

 

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 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. 

 

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 oktober (bezorging ± 7 november) 

 

 

Het optreden van Zangvereniging Creatura was adembenemend mooi. Heel 

veel dank aan de dames en de heren voor deze schitterende vocale op-

luistering van ons feest.  

 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
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Een ander bijzonder moment was het 

uitreiken van de zilveren KBO-speld aan 

Pater Latten, door de voorzitter van de 

KBO Regio Midden-Limburg. Pater 

Latten ontving deze onderscheiding als 

blijk van waardering bij zijn afscheid van 

het bestuur, waarvan hij 12 jaar lid was.  

 

Tot slot: Dank aan alle aanwezigen voor 

hun felic itaties, bloemen en andere 

giften. Dank ook aan allen, die door een 

financiële bijdrage dit feest hebben 

mogelijk gemaakt. Dank aan de 

Stichting Paterskerk voor hun mede-

werking. 

HET WIJKFEEST 
Op zondag 26 juni namen wij voor de vijfde keer  deel aan 

het Wijkfeest “Aan de Bron”. Seniorenvereniging “Altijd 

Jong” stond weer op het vertrouwde plekje bij de grote 

steen. Door het zonnige weer heerste er een gemoedelijk 

sfeer en werd de opening van het feest door de heer Anton 

Kirkels tot een bijzonder moment. 

 

Bezoekers aan onze stand konden wij blij maken met het 

mooie blad de Nestor, van de KBO. Waarbij er serieuze 

belangstelling voor onze vereniging en onze activiteiten. 

Vereerd waren wij ook met het bezoek van Anton Kirkels. 

Beste mensen, graag nodigen wij u uit om, in september, 

eens kennis te komen maken. U vind ons in de Orangerie in 

de tuin van het klooster op de Biest. De koffie staat klaar.   

 

DE ACTIVITEITEN VAN ALTIJD JONG 
Maandag 5 september start Altijd Jong weer met haar 

activiteiten.  Op maandagmiddag, van twee tot vijf uur is, 

handwerken, kaarten en Rummykub. 

Dinsdagochtend van negen tot tien is er 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 binnenlopen!  
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KLEDING INZAMELACTIE:  
Graag komen wij al uw oude kleding (textiel, schoenen, handschoenen, 

petten, sokken, onder-goed, handdoeken, badlakens), mits droog en 

schoon bij u ophalen. Deze brengen wij naar de Sponsor-winkel. De 

opbrengst komt ten goede aan activiteiten voor de senioren in de wijk.  

Voor het ophalen van een partij kleding kunt u bellen naar:  524085. 

Mailadres: T.Janssen1946@kpnmail.nl  

Bij voorbaat hartelijk dank! Dank ook aan “Opslag Weert”. Wij mogen, 

gratis, gebruik maken van een opslagruimte,  zie www.opslagweert.nl. 
 

VEILIGHEID IN EN OM HUIS           
De KBO heeft een prachtige brochure  uitgebracht met handige tips 

voor uw veiligheid. U vind er tips in over veilig pinnen, digitale 

veiligheid, babbeltrucs en inbraakpreven-tie. De brochure is gratis 

verkrijgbaar, bij de KBO of onderstaand adres.  

Het komt helaas vaak voor dat ouderen in huis vallen. Bent u minder 

mobiel en woont u alleen, maak dan uw huis veiliger. Verwijder matjes 

waarover u kunt struikelen. Gebruik indien nodig ook in huis een 

rollator. Pas drempels aan. Medicura heeft handige hulpstukken. 

Overweeg de aanschaf van een alarm, zodat u altijd iemand kunt 

waarschuwen, voor het geval u iets overkomt.  

Laat u adviseren over de veiligheid in huis door de KBO afdeling de 

Biest (zie beneden) of vraag om advies bij Medicura, tel: 088 007 11 00, 

of stuur een mail naar: info@medicura.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. 

 

BRENG UW STEM UIT 

De Rabobank Weerterland en Cranendonck geeft ieder jaar een deel van de 

winst terug aan haar leden. De bank doet dit middels de “Rabobank Samen  

Sterker  Campagne”. Leden van Rabobank Weerterland en Cranendonck 

kunnen hun stem uitbrengen op hun favoriete club(s) en verenigingen. Deze 

stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen, hoe hoger het bedrag dat de 

club krijgt. De stemperiode start op 13 oktober en loopt tot 23 oktober. Leden 

van de Rabobank krijgen tijdig een stemkaart toegestuurd. Bent U lid, geef dan 

een of twee stemmen aan de Seniorenvereniging Altijd Jong / KBO afdeling 

Biest. Heel veel dank namens de senioren van de Biest. 

 

 

 

 

 

PLEINFESTIJN KINDCENTRUM 

AAN DE BRON 
 Het jaarlijks terugkerende Pleinfestijn staat ook begin 

volgend schooljaar weer op de planning. Een hele leuke 

gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten. Zet vrijdag 16 

september van 17.00-19.00 uur alvast in je agenda! 

 

Net als voorgaande jaren is er een sponsorloop rondom de 

school. Verder kunnen de kinderen stempelkaarten kopen om 

mee te doen aan allerlei leuke activiteiten op het schoolplein. 

Er wordt gedanst en is een barbecue. Kortom, één groot en 

gezellig feest dat je echt niet wil missen. 

Jij komt toch ook? 

Na de zomervakantie volgt meer informatie. 

 

WhatsApp GROEP 

DE BIEST KRIJGT VORM 
 Enkele van de eerder aangemelde deelnemers 

hebben op 27 juli het initiatief genomen om de 

WhatsAppgroep vorm te geven. Binnenkort gaan 

we echt van start! 

 

Op 20 september om 19.30 uur is er een algemene 

informatiebijeenkomst bij zaal De Hook (Biest 112) 

voor iedereen die belangstelling heeft of wil deel-

nemen aan deze WhatsAppgroep. De officiële uit-

nodiging wordt door de gemeente verzorgd. 

Wij hopen zoveel mogelijk buurtbewoners 

te verwelkomen. 

 

mailto:T.Janssen1946@kpnmail.nl
http://www.opslagweert.nl/
mailto:T.Janssen1946@kpnmail.nl
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ACTIVITEITEN ROND PARK DE WEIJER 

Dit gezellige evenement is als wijkactiviteit op-

genomen in de leefbaarheidagenda 2016. Deze 

leefbaarheidagenda is een onderdeel van ‘Mijn 

Straat Jouw Straat’. ‘Mijn Straat Jouw Straat’ is een 

samenwerkingsverband tussen Gemeente Weert, 

Wonen Limburg, Politie Limburg-Noord, Punt 

Welzijn en wijk- en dorspraden. 

Al deze betrokkenen 

hebben het 

gezamenlijke 

doel de leef- 

baarheid en 

sociale samen- 

hang in de wijken 

en dorpen te 

verbeteren.  

 

 

MONSTERS, INC. FILM TIJDENS BUITENBIOSCOOP 

OP 10 SEPTEMBER IN PARK AAN DE BRON  

 
Op zaterdagavond 10 september organiseren de wijkraden Biest en Groenewoud wederom de  Buitenbioscoop. 

De filmavond start rond  20.00. Vanaf 19.30 kunnen bezoekers al een zitplekje uitkiezen. 

Dit jaar wordt de film Monsters, Inc. vertoond. Een film voor jong en oud! 

De filmavond zal plaatsvinden in het park Aan de Bron 

gelegen op de hoek van de Maaslandlaan en de Graafschap Hornelaan. 

Bij slecht weer wordt de film in de nabijgelegen sporthal Aan de Bron vertoond.  

Iedereen is welkom om samen met elkaar te genieten van deze gezellige filmavond. 

 
Vanaf 19.30 uur kunt u een plekje zoeken voor de film. Neem 

hiervoor uw eigen dekentje of stoeltje mee, zodat u heerlijk 

comfortabel naar de film kunt kijken. Om het nog extra gezellig te 

maken en een echt bioscoopgevoel te krijgen, is er gratis popcorn 

en ranja voor de kinderen.  

 

De gehele avond wordt mede mogelijk gemaakt door 

verschillende sponsoren en zal ook bij slecht weer doorgang 

vinden. Bij slecht weer wordt de film namelijk vertoond in de 

nabijgelegen sporthal Park Aan de Bron. U hoeft in dat geval geen 

eigen stoeltjes of dekentjes mee te nemen. 

Via www.groenewoudweert.nl en facebook.com/repaircafeweert 

houden we u hiervan op de hoogte. 

 

In tegenstelling tot eerdere berichten wordt er dit jaar geen 

barbecue georganiseerd.  

 

 

 

http://www.groenewoudweert.nl/


 
 

  In de laatste week van juli is de grond op het wijkpark bewerkt, 

losgewoeld en ingezaaid met een mengsel van wilde bloemen en 

op de plaats van het hondenravotterrein is er gras ingezaaid. 

De mensen van de werkgroep  hebben enkele rondes gemaakt 

op het terrein om zoveel mogelijk het puin dat nog aan het 

oppervlak lag op te ruimen. 

Tevens worden de in het voorjaar geplante bomen bij droogte 

van water voorzien.  In het najaar worden meer bomen geplant 

onder andere fruitbomen en meer parkbomen. 

 

WERKGROEP DE WEIJER 
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VOLG DE ONTWIKKELINGEN VAN PARK DE WEIJER: 

http://biestblog.nl/ 

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

 

ZANGVERENIGING CREATURA 
 Zangvereniging Creatura geeft de volgende uitvoeringen in het najaar van 2016: 

 

24 september 2016 Viering   St. Jozefkerk Keent 

2 oktober 2016  Franciscusviering Kapel Paterskerk, Biest, Weert 

22 oktober 2016 H. Mis   St. Jozefkerk Keent, Weert 

13 november 2016 Concert  Herinneringsconcert in het Weerterland Crematorium. 

Iedereen die een dierbare verloren heeft is hier welkom om samen met ons herinneringen op te 

halen in de vorm van mooie sfeerliederen, gedichten en een optreden van Fons Heuvelmans. 

Herinneringen verbinden wat het oog niet meer ziet. 

Dit concert staat in het teken van het goede doel de Franciscus Hospice en wordt uitgevoerd in 

samenwerking met Uitvaartonderneming van Deursen, die het Weerterland Crematorium gratis 

ter beschikking stelt  t.b.v. het goede doel. 

19 november 2016 H. Mis   St. Jozefkerk Keent, Weert 

27 november 2016 H. Mis   Kapel Paterskerk, Biest, Weert 

17 december 2016 Optreden  Bewoners en familie Wozoco Hushoven 

24 december 2016 Kerstavond  H. Mis met Krönungsmesse Mozart, Paterskerk, Biest. 

 

 

Op 17 september zal er weer een prachtig orgelconcert plaatsvinden in het Franciscus Huis Weert. 

http://www.franciscushuisweert.nl/evenement/met-het-orgel-op-tangotour/ 

 

 

http://www.franciscushuisweert.nl/evenement/met-het-orgel-op-tangotour/
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POV DOLFIJN EN KDV WATERWERELD 

OP BEZOEK BIJ DE KINDERBOERDERIJ 

“Op  d e  b o e r d e r i j  k u n  j e  g e i t e n  z i e n ,  
V a n  j e  h o p s a  s a  v a n  j e  t r a  l a  l a .  

O p  d e  b o e r d e r i j  k u n  j e  g e i t e n  z i e n ,  
E n  w e  d o e n  z e  n a  

MMMMMMEEEEEEEHHHHH ”  
 

Op een vrijdagochtend zijn de peuters van 

peuteropvang Dolfijn en kinderdagverblijf 

Waterwereld naar de kinderboerderij bij 

de IJzeren Man geweest. Met z’n allen in 

de bus op weg naar de kinderboerderij. 

Bij de kinderboerderij hebben we ge-

knuffeld met de geiten of veilig op een 

afstand toe staan kijken. Na het knuffelen 

en het bewonderen van alle dieren zijn we 

weer teruggegaan naar het kinderdag-

verblijf. Het was een heel geslaagd uit-

stapje.  

Uitnodiging voor de 

  

“Nationale Burendag” 

in 

Zorgcentrum Hieronymus 

 
Op vrijdag 23 september is het Nationale Burendag. Een dag om extra belangstelling te 

hebben voor je buren of een helpende hand aan te bieden. 

Samen met de bewoners, vrijwilligers en buurtbewoners 

willen we het huis aankleden met planten en herfstversiering. 

Dit alles onder het genot van een kop koffie en iets lekkers. 

Houdt u van gezelligheid en bent U bereid om ons op deze dag te helpen 

dan bent u als goede buur van harte welkom! 

 

De burendag is op vrijdag 23 september van 15.00 – 17.00 uur 

in de aula van Zorgcentrum Hieronymus op de Biest 43, te Weert. 

 

U kunt zich telefonisch opgeven bij de receptie voor 20 september: 0495-456900. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.brabantzorg.net/Documents/Organisatie logo's/LandvanHorne.jpg&imgrefurl=http://www.brabantzorg.net/brabantzorg/organisaties/Stichting-Land-van-Horne/&docid=0JSOQNCglB4baM&tbnid=QVTALy7S8mJcyM:&w=218&h=124&bih=622&biw=1366&ved=0ahUKEwjQ0KDi_OPNAhWMQBQKHRsaC5kQMwgsKA8wDw&iact=mrc&uact=8
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Op 17 oktober 2016 vindt de eerste Goedbezig Beursvloer in Weert plaats. 

Het belooft een sprankelend en spraakmakend evenement te worden 

waarbij handel met gesloten beurzen tussen bedrijven en vrijwilligersorganisaties centraal staat, 

met als doel de kwaliteit van het maatschappelijke leven een impuls te geven. 

 

 

DE GOEDBEZIG BEURSVLOER, 

EEN WIN-WIN SITUATIE VOOR IEDEREEN! 

Bedrijven, serviceclubs, scholen en vrijwilligersorganisa-

ties ontmoeten elkaar in een informele sfeer. De deel-

nemers vragen om kennis, materialen/faciliteiten, hel-

pende handen of communicatie & PR en stellen hier iets 

tegenover. Bedrijven op hun beurt bieden geen financiële 

middelen aan maar andere mogelijkheden om iets voor 

de Weerter samenleving te betekenen.  

 

Voorbeelden van een match: 

Een bouwbedrijf adviseert bij de verbouwing van het 

gebouw van een scoutinggroep. Als tegenprestatie 

organiseert de scouting een survivaltocht voor de 

kinderen van de werknemers van het bouwbedrijf. 

 

De plaatselijke EHBOvereniging zoekt een trainings-

ruimte voor dinsdagavond; een bedrijf stelt zijn pand 

beschikbaar en krijgt in ruil daarvoor voor twee mede-

werkers een gratis Bedrijfshulpverlening-training. 

 

 

 

 

 

Een buurtvereniging maakt bij een buurtfeest gebruik van 

een partytent van een evenementenbureau en organi-

seert als tegenprestatie een fietstocht voor het bedrijf.  

 

De beursvloer is een leuke en snelle manier om bedrijven 

en vrijwilligersorganisaties bij elkaar te brengen. Dit gaat 

in Weert gebeuren op 17 oktober tussen 17.30 en 20.00 

uur in het gebouw van BAM Woningbouw aan de 

Schepenlaan 3. 

 

Wat heeft uw organisatie of bedrijf nodig? Durf te vragen!  

Aanmelden kan tot 1 oktober via dit aanmeldformulier. 

Tevens kun je je aanmelden voor een voorbereidende 

workshop op 19 september. Tijdens deze workshop wordt 

hulp geboden bij het formuleren van vraag en/of aanbod 

voor de beursvloer.  

 

Meer informatie vind je op www.goedbezigweert.nu  

 

 

 

 

HOUD RATTEN BUITEN DE DEUR 

 
Voedsel – Laat geen etensresten rondslingeren en berg voedsel zo veel 

mogelijk op in glazen of metalen potten. Spoel voedsel zo min mogelijk 

door het toilet of door de gootsteen. Bruine ratten leven in het riool. 

Het voedsel dat u wegspoelt is een welkome bron van voedsel.  

Afval – Ruim afval direct op in gesloten afvalemmers. Ratten knagen 

gemakkelijk door vuilniszakken heen.  

Huisdieren – Het voedsel van uw huisdier smaakt ook de rat erg goed. 

Bewaar de brokken in een gesloten bak en ruim het eten wat uw 

huisdier niet opgegeten heeft direct op. Zorg dat voerbakken die 

buiten staan ’s nachts leeg zijn. Het voeren van vogels trekt ook ratten 

aan. Een rat vindt ook zijn weg naar een vogelhuisje!  

 

 

‘Rommel’ – Zorg voor een opgeruimd huis 

en een opgeruimde tuin. Minder rommel 

betekent minder schuilplaatsen.  

Compost – Een composthoop met groente, 

fruit en tuinafval is een feestmaal voor ratten. 

Wilt u toch graag compost maken in de tuin? 

Schaf een compostvat aan.  

Eenden – Voer geen eenden bij vijvers en 

sloten. Eenden voeren is ook ratten voeren.  

 

 

Op een beursvloer worden 

maatschappelijke behoeften 

verhandeld; vraag en aanbod 

van vrijwilligerswerk in de meest 

brede zin van het woord.  

 

 

Er zijn een aantal praktische maatregelen die u kunt nemen om ratten buiten de deur te houden. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1g2753Tf9QRwoflrjaONFp3pwAny39x_XYUyQhfUtz8k/viewform?c=0&w=1
http://www.goedbezigweert.nu/
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VIJF JAAR TOON HERMANS HUIS WEERT 
Het Toon Hermans Huis Weert is een inloophuis voor 

kankerpatiënten en hun naasten of nabestaanden, 

dat in 2016 5 jaar bestaat. Het heeft zijn bestaansrecht 

inmiddels bewezen, want het telde over die periode 

liefst 9.000 bezoeken. In het najaar wordt voor de 

10.000ste maal een gast verwelkomd. 

                                                                                              

Onze gasten vinden in ons huis een luisterend oor, nemen 

deel aan een van de vele activiteiten,  zoeken er informatie 

of komen er gewoon een kop koffie drinken.  Ze willen hun 

zorgen of verhaal delen of even ontspannen en de zorgen 

van zich afzetten. Dankzij onze gastvrouwen/gastheren en 

alle andere vrijwilligers vinden de gasten in ons huis een 

warm onthaal. Het Toon Hermans Huis is een echt huis 

geworden voor en door de gemeenschap. Een huis om te 

praten en te zwijgen, te huilen en te lachen. Het huis wordt 

gerund door geschoolde vrijwilligers en vele helpende 

handen en is voor financiële steun volledig afhankelijk van 

giften en donaties. 

 

LEZING 

In het kader van zijn 5 jarig bestaan organiseert het Toon 

Hermans Huis een aantal activiteiten. Op 21 september 

houdt Prof. Dr. Manu Keirse een lezing tijdens de laatste 

thema-avond van dit lustrumjaar. Velen kennen Manu 

Keirse nog van de indrukwekkende lezing die hij hield bij 

de opening van het THHW. Als geen ander weet hij zijn 

gehoor te boeien. Hij is dé expert in patiëntbegeleiding, 

rouwverwerking en palliatieve zorg, getuige zijn vele 

boeken en publicaties. 

De avond wordt gehouden in het RICK, Beekstraat 27. 

Inloop vanaf 19.00 uur, begin lezing 19.30 uur. De 

toegang is gratis, aanmelden vooraf is verplicht. Dit kan via 

administratie@toonhermanshuisweert.nl of telefonisch, 

0495-541444. 

 
 

DE THEATERSHOW 

Ter afsluiting van het jaar presenteert het Toon Hermans 

Huis "De Theatershow". "De Theatershow'' geeft op een 

originele, muzikale wijze een blik in een inloophuis.. Dit 

gebeurt aan de hand van bekende Nederlands- en 

Engelstalige popsongs, gezongen door een scala aan 

bekende artiesten en begeleid door een band van 

topmuzikanten.  

De presentatie is in handen van de (inter)nationaal be-

kende presentator en entert(r)ainer Richard de Hoop.  Het 

wordt een voorstelling met een lach en een traan, een 

achtbaan van emoties. 

Toon Hermans Huis, "De Theatershow" wordt ge-

houden op zaterdag 8 oktober om 20.15 uur en 

zondagmiddag 9 oktober om 14.00 uur in het Munt-

theater. De entreeprijs bedraagt € 29,50, inclusief 

pauzedrankje en -hapje. De opbrengst, na aftrek van de 

kosten, komt ten goede aan het Toon Hermans Huis 

Weert. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.munttheaterweert.nl of 

via de theaterkassa en telefonisch: 0495-513575. Voor 

meer informatie: www.toonhermanshuisweert.nl.   

 

 
 

Wendy Overklift, een van de deelnemende artiesten 

 

 
 

Hallo iedereen, mijn naam is Anita Dierx. 

Mijn hobby is zingen en nu wil ik een koor opstarten 

voor mensen met een beperking.  

Hou je van zingen en zou je graag bij een koor willen wat 

net gaat starten dan is dit misschien iets voor jou. 

Omdat ik nog geen naam heb voor het koor vind ik het 

leuk om die samen te verzinnen. Weet je al een leuke 

naam? Schrijf deze op of onthoud hem en vertel ze me op 

5 september dat is namelijk de eerste repetitie avond. 

 

We starten op: 

Maandagavond 5 September. Biest 43 A Weert (dit is bij 

het Franciscushuis waar de schaatsbaan geweest is het 

zaaltje aan de achterkant). Van 19.00 tot 20.00/20.30. 

Graag wil ik dat je je van te voren aanmeldt zodat ik weet 

hoeveel mensen er komen zeker de eerste keer. 

 

Aanmelden kan door mailen: anita.dierx@home.nl 

Bellen: 06-14183710. 

De eerste 3x zijn gratis. 

 

NIEUW KOOR VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 

mailto:anita.dierx@home.nl


 
 

 
  

(LEEFBAARHEIDS)AGENDA 2016 VOOR DE WIJK BIEST 
 

1. Het Wijkfeest op 26 JUNI (in samenwerking met wijkraad Groenewoud). 

2. De Buitenbioscoop op 10 SEPTEMBER (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: 10 oktober 2016. Het blad verschijnt begin november. 
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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. 

INFO GEVRAAGD 
We zijn nog steeds op zoek naar meer mensen 

die ons kunnen helpen met de plannen voor het 

verzamelen van foto’s van mensen van de Biest 

en anekdotes over mensen van de Biest en 

omstreken te maken, ook de bijnamen van de 

mensen die op de Biest wo(o)n(d)en willen we 

verzamelen. Later wellicht kunnen de gegevens 

worden verwerkt en misschien in boekvorm 

worden uitgegeven. 

Wie kan ons aan gegevens helpen en wie zou het leuk vinden om 

mee te werken om alles te sorteren en te verwerken en samen met 

anderen aan een boek te werken? 

Als voorbeeld onderstaande foto, wie kent deze mensen? Hoe 

heetten ze, waar woonden ze, wat was het beroep en wat is er 

nog meer te vertellen. De meeste namen hebben we al, maar 

we willen nog meer gegevens 

Voor inlichtingen neem contact op met Paul Vanderfeesten, 

paulvanderfeesten@gmail.com  of 06-48550274 

 

mailto:paulvanderfeesten@gmail.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 Bouke Kouters 

Tel. 06-11772996 

email: b.kouters@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. 

 

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 

10 september, 8 oktober, 12 november. 

Dr. Kuyperstraat 221, Weert. 

Tijd: 13.00-16.00 uur. 

Iedere dinsdag bent u vanaf 17.00 uur welkom 

bij het Eetpunt in het trefcentrum van PSW 

aan de Graafschaphornelaan 88 

(ingang achterzijde) 
 

Kosten € 5,50 p.p. 

voor een heerlijke gezonde warme maaltijd. 
 

S.v.p. tevoren opgeven bij Wilma van Ratingen 

via 06-57548642 (op maandag- en dinsdagavond 

en donderdagmorgen) of per e-mail 

t.trefcentrumweert@pswml.nl 
 

Na de maaltijd is er een vrije inloopavond met 

gezellige spellen. Graag tot ziens. 

 

 

 

EETPUNT AAN DE BRON 
 

De wijk de Biest is een van de oudste en meest 

historische buurten van Weert na de binnenstad. De  

samenstelling van de bewoners is gekleurd en zeer 

verschillend. Er wonen mensen die er al meer dan 50 

jaar wonen, maar ook jonge stellen. Dat maakt onze 

wijk interessant en prettig om te wonen. Belangrijk om 

prettig te wonen is het dat je je buren kent. 

De wijkraad zet zich in door activiteiten te organiseren 

en ondersteuning van activiteiten, dit alles om mensen 

samen te brengen en voor een betere buurt.  

 

We willen nieuwe buurtbewoners verrassen met een presentje. 

Weet u dat er een nieuwe bewoner in de wijk is komen wonen? 

Laat ons dat weten, dan gaan wij ernaar toe met een presentje 

van de wijkraad.  

 

 WELKOM OP DE BIEST  

 

Ook verwelkomen we graag alle 

baby’s die op de Biest worden 

geboren. Dus als u papa of mama 

geworden bent, of kent u iemand 

die een kindje heeft gekregen, 

neem dan even contact met ons op.  

 

mailto:john.vranken@politie.nl
mailto:b.kouters@puntwelzijn.nl
mailto:t.trefcentrumweert@pswml.nl

