
 
  

Zodra we weten wanneer er hulp nodig is zullen we een 

oproep op u doen. Graag willen we als de tijd daar is een 

beroep doen op de vrijwilligers. We vragen niet veel van 

uw tijd. Dus kom kijken bij de Wejerhoof, het park voor de 

buurt gelegen tussen de Graafschap Hornelaan, Vijverhof, 

Doolhofstraat en Scheepsbouwkade.  
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Het toekomstig park Wejerhoof ligt er nu weer groen bij. 

Door vrijwilligers is veel oppervlakkig puin verwijderd, zodat er ook gemaaid kan worden. 

Ook is in de zomer steeds gezorgd dat de jonge bomen water kregen. 

Toch moet er nog veel gebeuren. 

 

PARK WEJERHOOF 
 

Op sommige paden ligt nog puin. Afrasteringspalen 

moeten nog aangebracht worden Zelf zullen we nog 

wilgen moeten planten en jonge bomen moeten 

verplaatsen. Echter nieuw te kopen park- en fruitbomen 

zullen door professionele hoveniers geplant worden, 

waarbij wij ook hulp moeten bieden. 

 

U kunt zich altijd als vrijwilliger opgeven bij de 

wijkraad. (e-mail: wijkraaddebiest@outlook.com 

of bij Paul Vanderfeesten 06 48 55 02 74 na 18 uur). 

 

VOLG DE ONTWIKKELINGEN VAN PARK DE WEIJER: 

http://biestblog.nl/ 

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

 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
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Seniorenvereniging 
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Het is inmiddels volop najaar. De bladeren zijn van de bomen, het is 

vroeg donker, de gezellige avonden en feestdagen staan weer voor de 

deur. Tijd van f Sint Nicolaas komt ook dit jaar weer naar Weert. Op zondag 13 

november komt de Goedheiligman met zijn pieten voor de 102e keer in Weert aan. 
Via de Zuid Willemsvaart vaart de Sint naar Weert en meert af met zijn schip de 
‘Spanje’ om 14.00 uur aan de Werthaboulevard. Hier ontvangt het bestuur van 

Stichting Sint Nicolaas Weert de Sint.eesten en gezelligheid bij Altijd Jong. 

 

UITSTAPJE MET DE BUS NAAR WITTEM 
Op Woensdag 12 oktober zijn de leden van Altijd Jong op bedevaart 

geweest naar de heilige Gerardus Majella in Wittem. Samen in bus, is al een 

hele belevenis.  Bij aankomst was er koffie met gebak. Na een boeiende 

rondleiding en een kaarsje bij de H.Gerardus werd het bezoeken aan 

Wittem afgesloten met een korte gebedsdienst. Via een omweg door het 

Limburgse land reden we terug naar Weert. Een gezellige middag, waarin 

ook het geestelijk welzijn een plek had.           

 

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: 

2016: 29 novenber, 2017: 10 januari, 

21 februari, 4 april, 9 mei, 13 juni, 18 juli, 

12 september, 17 oktober en 

28 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:  

2017: 10 januari, 20 maart, 16 mei, 24 juli 

en 9 oktober. 

 

 

SINTE MERTE 
Donderdagmiddag 10 november vierde Altijd Jong het Sinte Merte feest. 

Na een eucharistieviering in Sinte Merte sfeer werden de leden verrast met 

vers gebakken wafels. Tijdens het kaarten, Rummikub en Bingo was er voor 

ieder een heerlijk kop erwtensoep, met brood en spek en een heerlijk 

toetje. 

SINTERKLAAS 
Donderdagmiddag 1 december is het 

Sinterklaasmiddag bij Altijd Jong. Tussen 

14.00 en 17.00 uur zijn alle leden welkom om 

een kaartje te leggen, Rummykub of Bingo-

spel te spelen. Natuurlijk is er koffie met 

speculaas en pepernoten. Bovendien heeft 

de Sint nog voor ieder lid nog een leuke 

surprise.   

 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
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KERSTMIS 
Donderdag 15 december 

viert Altijd Jong Kerstmis. 

Om 10.30 uur gaat pater Latten o.f.m. voor in 

een plechtige Eucharistieviering in kerstsfeer. 

Na koffie met een kerskransje, drinken wij een 

apéritief, waarna wij samen aan tafel gaan voor 

een warme lunch. ’s Middags is kaarten, 

Rummykub en Bingo voor leuke prijzen. Na 

kerstbrood en een kerstloterij sluiten wij de 

middag en het clubjaar 2016 af. 

 

KLEDING INZAMELACTIE 

 Graag komen wij al uw oude kleding (textiel, 

schoenen, handschoenen, petten, sokken, 

ondergoed, handdoeken, badlakens),  mits 

droog en schoon  bij U ophalen. Deze brengen 

wij naar 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. 

E-mail adres: T.Janssen1946@kpnmail.nl 

Bij voorbaat hartelijk dank! Dank ook aan 

“Opslag Weert” .Wij mogen bij hen, gratis, 

gebruik maken van een 

Opslagruimte. Zie 

www.opslagweert.nl.  

   

RABOBANK WEERTERLAND 

EN CRANENDONCK: 

HET SAMEN STERK FONDS 

 Graag willen wij alle mensen bedanken, die een of twee 

stemmen gaven aan de seniorenvereniging Altijd Jong. Heel 

veel dank voor uw ondersteuning. Dank ook aan de 

Rabobank Weerteland en Cranendonck voor deze actie. 

 

HANDIGE TIPS VOOR UW VEILIGHEID 
Het wordt weer vroeg donker, de wintertijd staat voor de deur. We 

doen de gordijnen dicht en zetten de verwarming aan. We maken het 

binnen  gezellig. Misschien steekt u ’s ook wel een kaarsje aan. Maar 

let u wel op het brandgevaar. Een ongelukje is snel gebeurd.  

 

WAT TE DOEN BIJ EEN BRAND(JE)? 

Dat hangt er maar net vanaf. Bij een klein brandje op het tafelkleed ten 

gevolge van een omgevallen kaarsje, is het snel afdekken en blussen de 

oplossing. Maar staat de hele kamer (of keuken)  in lichterlaaie, dan is het 

zaak om zo snel mogelijk het huis te verlaten (binnen 3 minuten!). Grijpt 

de brand om zich heen? Bel dan zo snel mogelijk 112. Het klinkt 

misschien als ‘nogal logisch’, maar bij brandpreventie komt het aan op 

juist op juist en snel handelen. 

 

 

 

mailto:T.Janssen1946@kpnmail.nl
http://www.opslagweert.nl/
https://www.rabobank.com/
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BABBELTRUCS 

Vooral ouderen lopen het risico om slachtoffer te 

worden van babbeltrucs. 

Laat bij twijfel nooit iemand zomaar binnen. Ook niet 

als ze zeggen van de Gemeente of de politie te zijn. 

Zorg dat u een kierstandhouder op de deur heeft. 

Vertrouwt u het niet: Bel de politie: 0900-8844.  Bent u 

slachtoffer geworden? Bel 112, als de dader nog in de 

buurt is.   

 

INBRAAKBEVEILIGING 

Inbrekers willen meestal snel hun slag slaan. Maak het 

hen daarom niet te gemakkelijk. Beveilig Uw woning 

met goed hang- en sluitwerk, met goede sloten. Zorg 

ook voor goede verlichting bij de voor- en de achter-

deur. Laat geen ladders, kliko’s of andere opstapjes 

buiten staan, snoei grote struiken terug. Hoe 

zichtbaarder uw huis, hoe kleiner de kans op een 

inbraak. En leg uw sleutel niet op een ‘geheime plek’ 

buiten. 

(Bron: Nestor, Magazine van de Unie KBO oktober 

2016)  
 

 

WhatsApp BUURTPREVENTIE DE BIEST 

 
 

In juni is de wijkraad, in navolging van andere 

wijken, gestart met het opzetten van een 

WhatsAppgroep voor buurtpreventie.  Na 

enkele publicaties via biestblog.nl en het 

uitkomen van het wijkblad  van juni, liep het 

aantal deelnemers snel op. 

 

Op 13 juli werd er op het gemeentehuis een 

eerste informatiebijeenkomst georganiseerd. Uit 

de deelnemers verklaarden enkele mensen zich 

bereid de beheers- en coördinatietaken op zich 

te nemen.  

Daaruit volgde een tweede bijeenkomst die werd 

gehouden op 20 september. Tijdens deze goed 

bezochte bijeenkomst werd er door onder 

andere de coördinator, iemand van de gemeente 

en de politie toelichting gegeven op het gebruik 

van de WhatsAppgroep. Dat heeft er mede in 

geresulteerd dat het aantal aanmeldingen na 

deze avond boven de 100 steeg!  

 

 

KBO-PROMOTIEFILM 
Wilt U meer weten over de KBO, dé belangen-

organisatie voor ouderen? Kijk dan naar de promotie-

film van KBO Limburg: www.kbolidworden.nl    

Bij de KBO afdelingen in Panningen en Beek zijn op-

names gemaakt voor de KBO-promotiefilm. Diverse 

activiteiten worden in beeld gebracht. Het is een mooie 

film, met muziek van Rowwen Hèze. Een film, die laat 

zien waar we als KBO allemaal voor staan. Zie voor 

verdere informatie ook: 

www.UnieKBO.nl  of www.KBOLimburg.nl   

 

 

CONTACT 
Seniorenvereniging Altijd Jong  

Secr. T. Janssen-Beris 

Tromplaan 152  6004 ES Weert 

E-mail: T.Janssen1946@kpnmail.nl 

Tel: 0495 524085 

Bank: NL 88 RABO 0311 2996 01   t.n.v. 

Seniorenvereniging Altijd Jong. 

Vorige week heeft de eerste whatsapp melding plaats-

gevonden met terugkoppeling naar de politie.  Hieronder de 

terugkoppeling van onze wijkagenten: 

"Dit bleken scholieren van de Philips te zijn die een papiertje in 

brand hadden gestoken. Zij zullen zich op school moeten 

verantwoorden en hebben van ons een proces verbaal ter zake 

baldadigheid gekregen. Zie hier ons eerste succesje is binnen! 

Super goed gedaan." 

 

Verder willen we jullie er op attent maken dat er dit jaar een 

“donkere dagen offensief” komt in samenwerking met de 

politie.  De bedoeling is dat we in kleine groepjes, samen met 

een politieagent, door onze buurt gaan lopen en gaan letten 

op opvallende situaties zoals niet verlichte huizen, waarde-

volle spullen in auto’s, openstaande deuren, enz. Dit zal 

plaatsvinden op donderdag 24 november van 19.30-21.00. 

Geïnteresseerden kunnen reageren op dit bericht en krijgen 

t.z.t. een mail met meer info. 

Let op: inschrijven is verplicht!! I.v.m. het regelen van de 

agenten en het klein houden van groepen. 

 

Als u nog geen lid bent van de buurtpreventie kunt u zich 

opgeven voor de whatsappgroep via biestblog.nl. Daarna 

krijgt u ook het e-mail adres waar u zich kunt opgeven voor 

het “donkere dagen offensief”. 

 

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

BUITENBIOSCOOP 2016            IN PARK AAN DE BRON 
 

 

 

 

Buitenbioscoop2016 groot succes: Hartelijk dank voor uw steun! 

Younes Ezzohari (dayuniz@hotmail.com) 

  

 

De buitenbios van de wijkraden Groenewoud en de 

Biest op zaterdag 10 september jl. was ongelofelijk 

druk. Het weer was ons dan ook heel goed gezind. 

Prachtig was het, een lekkere temperatuur en een 

mooie film. Er waren ongekend veel toeschouwers en 

de popcorn en de ranja waren niet aan te slepen. 

 

We konden met onze vrijwilligers en de mensen van de 

wijkraden de vraag bijna niet aan. Het was ongelofelijk 

gezellig en we hadden na de film en het opruimen een 

heel tevreden gevoel.  

 

Er zijn veel reacties binnengekomen over de foto waarvoor info werd gevraagd in de vorige wijkbladen. 

We hebben al de meesten mensen namen kunnen geven en kunnen thuisbrengen. 

 

We bedanken de sponsoren en alle mensen die 

meegewerkt hebben, vooral de mensen die spontaan 

meewerkten en de schouders eronder hebben gezet, 

zonder lid te zijn van de wijkraad. Dat wordt zeer 

gewaardeerd. Iedere wijkbewoner kan ons helpen en 

deze mensen zijn bij de wijkra(a)d(en) altijd bijzonder 

welkom. 

 

Ook willen we de omwonenden bedanken voor hun 

medewerking en excuseren voor de mogelijke over-

last.  Bedankt nogmaals en misschien tot volgend jaar.  

 

INFO GEVRAAGD 

 
 

Inmiddels zijn er enkele mensen bezig om meer foto's 

te verzamelen en vooral ook de anekdotes en de 

gebruiken van vroeger te verzamelen en te registreren. 

In welke vorm we deze informatie later uitbrengen, 

moeten we nog bezien. In ieder geval vindt u hierbij 

nog enkele foto's van mensen, gebouwen en gebruiken. 

Herkent u mensen of situaties? Laat het weten. 

 

Wie weet bijvoorbeeld nog welke sportman van de 

Biest zich bokskampioen van Zuid Nederland 1948 

mocht noemen? Reacties kunt u sturen naar: 

paul.vanderfeesten@gmail.com. 

 

mailto:paul.vanderfeesten@gmail.com


 
 

  Per 1 januari 2017 is het MSJS (Mijn Straat Jouw Straat) 

tijdperk ten einde. Het project heeft heel veel mooie 

resultaten opgeleverd. Maar uiteindelijk zijn we op basis 

van de evaluatie 2014 en 2015 met alle partners tot de 

gemeenschappelijke conclusie gekomen dat het instru-

ment MSJS niet meer toereikend was om het doel: ‘Met 

partners, burgers en overige participanten werken aan het 

optimaliseren van de leefbaarheid op basis van leef-

baarheidsonderwerpen en het stimuleren van de sociale 

samenhang in een wijk of dorp’  te bereiken. 

AFSLUITING MSJS TIJDPERK 
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Onlangs heeft de laatste vergadering van de klank-

bordgroep "mijn straat jouw straat" plaats gevon-

den. Daarin werd  het raadsbesluit besproken. En er 

werd gesproken over de wijk- en dorpsraden. Een 

uittreksel uit het verslag: 

 

RAADSBESLUIT MSJS  

1. Per 1 januari 2OI7 te stoppen met MSIS in de 

huidige vorm. 

2. De overlegstructuur met partners te behouden;  

3. De jaarlijkse subsidie Wijk- en Dorpsraden (WDR) 

te behouden;  

4. Het 'activiteitenbudget' binnen de jaarlijkse sub-

sidie WDR, te verhogen met € 1.000,00 per WDR;  

5. De bijstelling van de budgetten MSJS maken 

onderdeel uit van de taakstellende bezuiniging 

vanaf 2O17 van € 200.000,00 uit Kiezen met Visie.  

 

MSJS is in het leven geroepen om kleine ergernissen 

in de wijk op te lossen in het kader van heel, schoon 

en veilig. Later is daar ontmoeten bijgekomen. 

  

Gebleken is dat het instrument MSJS niet meer toe-

reikend is om gestelde doelen te bereiken. Daarom is 

er ingaande 1 januari 2017 een andere aanpak voor-

gesteld.  

 

VERHOGING JAARLIJKSE SUBSIDIE 

ACTIVITEITENBUDGET  

Door de jaarlijkse subsidie te behouden en ingaande 

op 1 januari 2017 te verhogen komt er meer verant-

woordelijkheid bij de WDR te liggen en is er sprake 

van (gewenste) vermindering van overheidsbemoei-

enis. Met een verhoging van het bedrag kunnen WDR 

meer activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid 

zelfstandig ondersteunen, hierbij zelf bepalen in 

hoeverre de te ondersteunen activiteiten bijdragen 

aan het gezamenlijke doel en wordt de verant-

woordelijkheid meer neergelegd bij de gemeenschap. 

 

Participatie en burgerparticipatie staan overal hoog in 

het vaandel. Maar, wat wordt hier nu mee be-doeld? 

Is dit wel te realiseren? 

 

Gemeenten moeten verantwoordelijkheden delegeren, 

mensen uitnodigen om mee te doen. Het Fonds 

Burgerinitiatieven is hier een voorbeeld van.  

 

FONS BURGERINITIATIEVEN 

Door inzet van het Fonds burgerinitiatieven, een fonds 

voor de ondersteuning van initiatieven in het kader van 

leefbaarheid, wordt de toegankelijkheid van de 

subsidie breder. 

Naast de WDR kunnen ook inwoners en organisaties 

gebruik maken van dit fonds. Wel moet er gekeken 

worden naar de subsidierelatie tussen aanvrager en 

Gemeente. Er is een rechtspersoon nodig voor de 

aanvraag van subsidie. 

 

Er zijn nog geen kaders en spelregels voor dit fonds. 

Deze moeten voor 1 januari 2017 opgesteld zijn. Het 

gestelde over de rechtspersoon om subsidie aan te 

kunnen vragen moet hierbij meegenomen worden.  

 

Aandachtspunten fonds Burgerinitiatieven:  

- Wie moet de kaders opstellen?  

- Moet dit wel vanuit de gemeente gebeuren?  

- Of moeten er geen kaders gesteld worden?  

- Middenweg?  

- Moet dit worden vrijgelaten? Kaders kunnen nl 

initiatieven uitsluiten.  

- Kan cofinanciering één van de kaders zijn?  

- Uitgangspunt “Wat heb je nodig” kan ook een goed 

kader zijn.  

- Kan de werkwijze bij de “Doorbraakprojecten” een 

handvat zijn?  

- Gebruik maken van cheque-list zodat je als aanvrager 

zelf kunt beoordelen of je in aanmerking komt. 

(Oranjefonds)  
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AMNESTY WEERT 

BRIEVEN SCHRIJVEN TEGEN ONRECHT 

 
 

Op 10 december organiseert Amnesty-groep Weert de jaarlijkse Schrijfmarathon. 

Dan wordt wereldwijd massaal geschreven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. 
 

Van Nieuw-Zeeland tot Ghana en van Brazlië tot Japan klimmen mensen in de pen. Ook in Weert. 

De brievenschrijvers vragen om vrijlating van gewetensgevangenen en om berechting van daders van 

mensenrechtenschendingen, om terugdringing van de doodstraf, marteling en discriminatie. 

Ze geven hoop aan mensenrechtenverdedigers. 
 

Iedereen die wil meedoen aan Amnesty's Schrijfmarathon is van harte welkom 

op 10 december van 10 tot 22 uur in een bijgebouw van het Franciscushuis gelegen aan Biest 43a 

om een brief te komen schrijven. Een voorbeeld ligt klaar. 

  

 

 

HOE NU VERDER? 

Er wordt gesproken over de positie van WDR. Dit is ook 

in de vorige bijeenkomst van de Klankbordgroep aan 

de orde geweest. De nut en noodzaak discussie komt 

regelmatig teug. Dit geldt ook voor het gegeven dat 

de leden van de WDR niet democratisch gekozen zijn 

zoals gemeenteraadsleden. Kunnen zij dan wel namens 

hun wijk en/of dorp spreken?  

De WDR zorgen er voor dat de leefbaarheid in de wijk 

op peil blijft en in stand wordt gehouden. De WDR zien 

het grote geheel, zij hebben overzicht over de gehele 

wijk. Zij kunnen de gevolgen van initiatieven voor een 

bepaald gedeelte van de wijk overzien. De WDR 

worden regelmatig benaderd door mensen met ideeën 

over te organiseren activiteiten. Deze mensen trekken 

zich echter vaak terug als ze horen dat de WDR de 

activiteit wel wil ondersteunen, maar dat men zelf de 

activiteit moet gaan organiseren.  

 

De WDR zullen samen moeten gaan bekijken hoe nu 

verder. Dit ook in het kader van het stoppen van MSJS 

in de huidige vorm, de verhoging van het jaarlijkse 

activiteitenbudget binnen de jaarlijkse subsidie WDR 

en de start van het Fonds Burgerinitiatieven waarop 

een beroep kan worden gedaan.  

 

Geconcludeerd wordt dat de Klankbordgroep in het 

kader van MSJS op kan houden te bestaan.  

Dus de wijk- en dorpsraden blijven voorlopig be-

staan, maar de subsidies worden gewijzigd en de 

aanvragen kunnen ook vanuit een burgerinitiatief 

komen. Hoe een en ander precies uit komt te zien 

wordt nog bekeken.  

 
 

 

De (winter)activiteiten van het einde van het jaar in het Franciscus Huis Weert 

kunt u vinden op de website: 

http://www.franciscushuisweert.nl/evenementen/ 
 
 

 

FRANCISCUSHUIS WEERT 

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. 

http://www.franciscushuisweert.nl/evenementen/
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KINDERDAGVERBLIJF WATERWERELD 

EN PEUTEROPVANG DOLFIJN  

Bij Kinderdagverblijf Waterwereld en Peuteropvang Dolfijn werken de peuters in het thema herfst. Op ver-

schillende manieren wordt dit thema beleefd. De peuters gaan buiten op zoek naar paddenstoelen, kastanjes, 

bladeren en dieren sporen. Binnen zingen en lezen we over de herfst, spelen de kinderen met de materialen uit 

de herfstbak en knutselen we in het thema. Kortom op een spelende manier leren we  samen veel over de herfst. 

  

DE SCHAOPKES GROENEWOUD KOMEN 

IN HET FRANCISCUS HOÊS MET HEURE BUUT! 

V r iê d i g  25  no ve m b er  20 16 :  

D e b uu t  op t r e i j - j e  bu u t re de ne rs  

F r a nc i s c us h oês  

Z a o t e r d i g  26  no ve m b e r  2 01 6 :  
D e b uu t  op t r e i j - j e  bu u t re de ne rs  

F r a nc i s c us h oês  
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FRANCISCUSHUIS WEERT 

Het Franciscus Huis zal feestelijk aangekleed zijn in 

kerstsfeer. Op het podium is een zitgedeelte ingericht 

waar men zicht heeft op het schaatsplezier en een 

hapje en drankje kan nuttigen. Er worden onder andere 

warme chocomelk, erwtensoep en wafels geserveerd. 

Veel partijen gaan het evenement weer mede mogelijk 

maken. V.V. de Schäöpkes, ZPC de Rog, Hockey 

vereniging Weert, Handbal vereniging Rapiditas, PSW 

en Toon Hermans Huis Weert hebben al toegezegd! 

Coördinatie is in handen van een heuse projectgroep 

bestaande uit een 10-tal enthousiaste Weertenaren. 

 

Ook dit jaar kan men weer komen 

schaatsen op de overdekte ijsbaan 

in het Franciscus Huis Weert. 

 

De ijsbaan is op 11 december 2016 vanaf 

15.30 uur voor het eerst geopend voor 

het publiek. 

Daarna is de ijsbaan aan de Biest vrijwel 

dagelijks geopend van 9.00 uur tot 21.00 

uur tot en met zondag 8 januari 2017. 

 

Kijk voor de precieze openingstijden en 

de openstelling (blokken) van de 

ijsbaan 

op www.franciscushuisweert.nl/ijsbaan. 

Toegangsprijzen Schaatsen kost net als vorig jaar maar € 3,00 per blok van 1 uur en 1 kwartier. 

Schaatsen huren kost € 2,00 per blok. 

Contact opnemen kan via ijsbaan@franciscushuisweert.nl. Meer info:www.franciscushuisweert.nl/ijsbaan 

OFFICIËLE OPENING 

De feestelijke opening speciaal voor genodigden vindt plaats op zondag 11 december van 13.00 uur tot 

15.30 uur. Tijdens de opening kan men genieten van een schaatsshow van Kids on Ice. 

Tot slot is er gelegenheid voor de genodigden om zelf even te schaatsen. Daarna opent de baan voor publiek. 

 

 

http://www.franciscushuisweert.nl/ijsbaan
http://www.franciscushuisweert.nl/ijsbaan
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PROGRAMMA VAN 

V.V. DE BEESTERBOLLE  
 

 

Zaoterdig 14-1-2017 Kolderieke Aovendj Café-zaal de Hook 19.45 oor 20.11 oor 

Zoondig 29-1-2017 Reseptie Kestieëlhieër en Kroeënpaar Café-zaal de Hook 13.30 oor 14.11 oor 

Zoondig 5-2-2017 Preensereseptie VV de Brökwagters Zaal Don Bosco  

Zoondig 12-2-2017 Preensereseptie VV de Vêrkusköp Buurthuis Moesel  

. . Reseptie jeugdprins VV de Zweeloeëre Zaal Jonas 
 

Woonsdig 15-2-2017 Preensetreffe beej VV de Brökwagters Zaal Don Bosco 18.45 oor 
 

Vriêdig 17-2-2017 Jeugdboorebal Muuëlenakker-Beest Café-zaal de Hook 18.45 oor 19.00 oor 

Zaoterdig 18-2-2017 Uitroepen Preens van Lamershof Lamershof 14.30 oor 
 

. . Landhieëreresepsie VV de Schäöpkes Gemeenschapshuis Groenewoud 
 

Zoondig 19-2-2017 Preensereseptie VV de Rogstaekers  

. . Preensereseptie de Bokkeriejers Kimpeveld 
 

. . Preensereseptie VV de Spoeëkejaegers De Corneel 
 

Maondjig 20-2-2017 Lambieck Aovundj Buurthuis Moesel . 20.11 oor 

Vriêdig 24-2-2017 Jeugdoptocht Muuëlenakker OBS Molenakker 
 

Zaoterdig 25-2-2017 Preensereseptie VV de Moêzevângers Zaal Bee-j Bertje 
 

. . Preensereseptie CV de Heiknuiters  

Zoondig 26-2-2017 Vastelaovendj  

Maondjig 27-2-2017 Wichterhosmiddig Café-zaal de Hook . 16.11 oor 

Dieënsdig 28-2-2017 Zonnebuizersbal Gemeenschapshuis Groenewoud 10.00 oor 
 

. . Abdicatie Kestieëlhieër & Kroeënpaar Café-zaal de Hook . 18.11 oor 

Woonsdig 1-3-2017 Haringhappen Café-zaal de Hook . 20.00 oor 

Zaoterdig 25-3-2017 Halfvastenbal Café-zaal de Hook . 20.00 oor 

 

 
   



 
 

 
  

(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. 
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HERINNERINGSCONCERT 
MET ZANGVERENIGING CREATURA 

EN FONS HEUVELMANS 

 
Op 13 november 2016 vindt in Crematorium Weerterland  een uniek concert plaats: 

een herinneringsconcert van Zangvereniging  Creatura 

met medewerking  van zanger/chansonnier Fons Heuvelmans. 

De gedachte die aan het concert ten grondslag ligt is 

"HERINNERINGEN VERBINDEN WAT HET OOG NIET ZIET". 

Vanaf 13.45 uur bent u van harte welkom. 

Het concert begint om 14.00 uur en de toegang is gratis. 

Adres:  Ringselvenweg 2, Weert. 

 
Zangvereniging Creatura heeft samen met Crematorium 

Weerterland het initiatief genomen om  - voor  Weert en 

omstreken uniek - herinneringsconcert te organiseren. 

Crematorium Weerterland stelt hiervoor zijn accomodatie 

belangeloos beschikbaar.  

 

November is per traditie de maand waarin wij onze 

dierbaren herdenken.  Dit herinneringsconcert wil niet alleen 

onze geliefden herdenken en stilstaan bij hun leven, maar 

ook hun leven vieren en de vele herinneringen omzetten in 

gevoelens van dankbaarheid.                                                                                                                    

 

Door samen te komen, samen te zingen, elkaar te inspireren 

en momenten van rust te nemen kunnen we alles wat we 

ondervinden enigszins laten bezinken.                                                                           

 

Tijdens het concert wisselen solistische optredens, koor-

muziek en korte teksten/gedichten elkaar af.                                                                                                                                         

 

Zangvereniging Creatura viert begin 2017 zijn eerste 

lustrum. Vaste dirigent van het koor is de heer Hans Braun,  

die echter wegens ziekte op 13 november verstek moet laten 

gaan.  

 

Zijn vervanger is de heer Boyke Brand, oud-

directeur van de Muziekschool in Weert. Als 

solisten van  het koor treden op Carla Litjens-

Kollée en Huub van den Brand. Het koor wordt 

op piano begeleid door Tessa Klaver. Uw 

gastvrouw deze middag is Annie Hoekstra-Briels.                                                                                                                                                                          
 

Zanger/chansonnier Fons Heuvelmans verleent 

eveneens medewerking aan dit bijzondere 

concert. Fons Heuvelmans is in Limburg en 

daarbuiten vooral bekend als vertolker van 

Franse chansons, de laatste jaren zingt hij ook 

Limburgse dialectliedjes. 
 

De toegang tot het concert is gratis. Wel wordt 

u in de gelegenheid gesteld een donatie te doen. 

Deze komt ten goede aan het Hospice te Weert. 
 

Na afloop van het concert is er gelegenheid 

elkaar te ontmoeten en na te praten onder het 

genot van een gratis kop koffie of thee. 

U bent van harte welkom!  
 

Informatie over Creatura: http://creatura.info/ 

 



 

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 in 2016 nog bij het repaircafé terecht op 

12 november. Eerste datum 2017: 14 januari. 

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

