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ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2017: 

BUITENBIOS IN PARK AAN DE BRON. 
ORGANISATIE: WIJKRAAD GROENEWOUD I.S.M. WIJKRAAD DE BIEST 

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

De titel van de film wordt binnenkort bekendgemaakt. Het wordt 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.  
Iedereen is welkom om samen met elkaar te genieten van deze gezellige filmavond.  

 
Neem 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 

Via www.groenewoudweert.nl en facebook.com/repaircafeweert houden we u op de hoogte. 

 
 

http://www.groenewoudweert.nl/
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VIERING VAN KONINGSDAG 2017 
Donderdag 27 april vierden de leden van Altijd Jong samen Koningsdag. 

Zij werden verrast met Oranjetompoezen. Aansluitend brachten wij een 

toast uit op Koning Willem Alexander. 

 

VAKANTIE: 
Donderdag  21 juli is de laatste clubmiddag van dit seizoen.  Altijd Jong 

sluit het seizoen die middag op feestelijk  af. Tevens wordt er die middag 

op feestelijke wijze,  afscheid genomen van aftredende bestuursleden.    

 

 

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 de Weijer 

Toon Hermanshuis 

En anderen 

Lay-out: Jet Kirkels-Verberne 

 

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. 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: 

2017: 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: 24 juli en 9 oktober. 

 

 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
http://www.biestblog.nl/
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
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AANVANG ACTIVITEITEN NA DE VAKANTIE. 
Van vrijdag 21 juli tot 20 augustus houden wij een paar weken 

vakantie. In de vakantieperiode gaat de maandagmiddag 

activiteit gewoon door. 
Op maandag 21 augustus start Altijd Jong weer met haar acti-

viteiten.  

Wij wensen iedereen een fijne vakantietijd thuis of elders. 

 

NIEUWE STOELEN  
Bij feestelijk samenkomsten hadden 

wij behoefte aan extra stoelen. Wij 

hadden wel wat plactic kuipstoeltjes, 

maar die waren niet geschikt voor 

ouderen. Dankzij een financiële 

ondersteuning van het Samenfonds 

van de Sponsorwinkel konden wij 

nieuwe stoelen aanschaffen. Bij de 

Paasviering konden onze leden 

verrassen met een makkelijke en 

mooie stoel. Met dank aan het 

Samenfonds.  
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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. 
  

DE KBO PLEIT VOOR STERKE EERSTELIJNS ZORG 

De roep om extra geld voor verpleeghuiszorg wordt steeds 

sterker. De personeelsnorm van twee medewerkers op acht 

bewoners in instellingen wordt bij lange na nog niet gehaald. 

Daarnaast pleit de KBO voor een sterke seniorvriendelijke 

eerste lijn. Ook op dat vlak is nog een wereld te winnen. Een 

sterke eerste lijn stelt ouderen in staat om zo zelfstandig 

mogelijk thuis te blijven functioneren en niet onnodig in het 

ziekenhuis opgenomen te worden.  

Een seniorvriendelijke eerste lijn: proactief, persoons-gericht, 

samenhangend, op maat en afgestemd. Vaak hebben ouderen 

ook te maken met tal van zorgverleners en ondersteuners en 

ontbreekt het aan samenhang en onderlinge afstemming. Dit 

leidt tot onnodige achteruitgang van kwetsbare ouderen en 

onnodige verwijzing naar de specialist.  

De eerste lijn zorgverleners dienen ook meer aandacht te 

hebben voor persoonsgerichte preventie zoals valpreventie. 

Veel ouderen belanden in het ziekenhuis met breuken en 

kneuzingen. Vroege signalering van klachten in de thuissituatie 

is daarom belangrijk.  

 

ACTIVITEITEN 

VANAF SEPTEMBER:   
Op maandagmiddag is er o.a. kaarten 

en RummyKub in de Aula van Zorg-

centrum Hieronymus, samen met be-

woners. 

Dinsdagochtend van negen tot tien is 

er yoga. 

Op donderdagmiddag is er een ge-

zellig samenzijn met o.a. kaarten en 

Rummykub, rond drie uur is de koffie 

bruin. 

 

Kom eens vrijblijvend binnenlopen!  

 

DE KLEDING INZAMELACTIE  
In 2016 mochten wij 1290 kg kleding bij 

U ophalen. Waar voor hartelijk dank. 

Ook in 2017 komen wij graag  al uw 

oude kleding (textiel, schoenen, hand-

schoenen, petten, sokken, ondergoed, 

handdoeken, beddengoed, gordijnen),  

mits droog en schoon  bij U ophalen. 

We brengen die naar de Sponsor-

winkel. De opbrengst komt ten goede 

aan activiteiten voor de senioren in de 

wijk.   

Voor het ophalen van een partij kle-

ding kunt u bellen naar telefoon-

nummer:  524085. 

Bij voorbaat hartelijk dank! Dank ook 

aan “Opslag Weert”. Wij mogen bij hen, 

gratis, van een opslagruimte gebruik 

maken. 

Zie www.opslagweert.nl. 

 

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

DE BIEST EN HAAR BEWONERS IN 1950 
 

De werkgroep voor dit project heeft al veel mensen 

geïnterviewd. Deze gesprekken zijn een fijne bezigheid. 

Je hoort heel veel dingen zoals over de herkomst van 

de bijnamen, anekdotes over de oorlog. Trieste, maar 

ook grappige gebeurtenissen. Op onze zoektocht 

kwamen we ook enkele afbeeldingen tegen van de 

parochiekerk in aanbouw. 

 

Het uitdiepen van de oude gracht waar later de kerk op 

werd gebouwd en het nog lege interieur van de toe-

komstige kerk. 



 

  

6 

24 JUNI JAN CARISTOCHT 2017 
Toon Hermans Huis Weert e.o. organiseert dit jaar voor de 

vijfde keer een sponsorwandel- en fietstocht onder de naam 

Jan Caristocht. Wil je mee doen aan de tocht of sponsoren? 

Meld je aan via administratie@toonhermanshuisweert.nl of 

telefonisch (0495) 541444. 

 

De wandelaars lopen ongeveer 22 km in de mooie 

omgeving van Weert en Nederweert. De fietsers peddelen 

op hun racefietsen ca. 105 km. Hun pauzeplaats (na 

ongeveer 75 km) is het Toon Hermans Huis in Roermond. Er 

is deskundige begeleiding o.a. van de TWC Nederweert. De 

Toons Toppers 2017, die in training zijn voor de beklimming 

van de Mont Ventoux eind augustus/begin september 

nemen ook aan de Jan Caristocht deel.  

Je kunt de wandelaars en fietsers steunen door 

zelf mee te wandelen of  te fietsen of door een 

donatie. Minimale bijdrage is € 25,- pp.  Je bent 

natuurlijk ook van harte welkom om alle 

deelnemers bij terugkomst in het Toon Hermans 

Huis in Weert rond 15.00 uur toe te juichen. 

 

JAN CARIS 
De tocht is sinds 2014 vernoemd naar de mede-

initiatiefnemer en grote stimulator Jan Caris uit 

Ospel, die, hoewel toen al zwaar ziek, in 2014 de 

Mont Ventoux zowel te voet als per fiets 

bedwong. In juni 2015 is Jan, die ook als 

vrijwilliger in het Toon Hermans Huis Weert actief 

was, overleden.  

 

 

TOON HERMANS HUIS WEERT 

 

Onder deskundige begeleiding 

van Manon Bommer worden 

tijdens vijf donderdagmiddagen 

in juni (1, 8, 15, 22 en 29 juni) 

onder te titel ´Schrijf je leven´ 

schrijfmiddagen gehouden in het 

Toon Hermans Huis. 

Schrijfervaring is niet nodig; elk verhaal en elke schrijfstijl is 

goed. Bijdrage per workshop € 2,50 pp. Meer informatie en 

aanmelden via  administratie@toonhermanshuisweert.nl of 

(0495) 541444. 

 

´Ik zou er wel een boek over kunnen schrijven´... 

We verzuchten het allemaal wel eens, maar lang niet 

iedereen gaat zitten en neemt de pen ter hand. En eigenlijk 

IN JUNI: SCHRIJFMIDDAGEN “SCHRIJF JE LEVEN” 
 is dat jammer. Want door te schrijven over je eigen 

ervaringen geef je iets weer van wat er werkelijk 

toe doet in jouw leven. Verhalen en zeker 

levensverhalen raken aan de ziel.  

In de middagen ́ Schrijf je leven´ richten we ons op 

onze eigen ervaringen en herinneringen. Op 

verschillende manieren, via verschillende zintui-

gen, boren we herinneringen aan, waar ieder voor 

zich woorden aan geeft. Daarvoor is elk verhaal en 

elke schrijfstijl goed zoals het is. Je zult versteld 

staan hoeveel kracht jouw levensverhaal bevat en 

hoe jouw eigen verhaal een bron van kracht kan 

zijn in tijden dat je het moeilijk hebt.  

Manon Bommer is geestelijk verzorger in de 

ouderenzorg en eigenaar van de praktijk Doorns 

en Rozen in Weert.  

 

 

 

 

Toons 

Toppers 

2017 

mailto:administratie@toonhermanshuisweert.nl
mailto:administratie@toonhermanshuisweert.nl
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GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun 

rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts 

op 7 juni, 5 juli in de Groene Kruis winkel, Vogelsbleek 10 en vervolgens minimaal eens per maand. 

 

 Voor informatie en een afspraak belt u naar het 

landelijke afsprakenbureau: 036-7200911. 

Zelf een datum reserveren kan via de website: 

www.rijbewijskeuringsarts.nl. 

 

Informatie en een afspraak maken: 

Bent u lid van Service van Envida (voorheen Groene-

kruisService) neemt u dan contact op met Service van 

Envida, telefoon 043-3690610. 

Bent u lid van Meander eXtra neemt u dan contact op 

met Meander eXtra, telefoon 045- 5748800. 

Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke afspraken-

bureau: 036-7200911. 

 

Tarieven juni (incl. BTW): 

75+ B/E € 37,50, medisch € 57,50, C/D/E (ook voor code 

95) en Taxipas € 57,50. Leden van Envida, Meander 

en/of CNV/ouderenbonden krijgen € 7,50 korting op 

bovengenoemde prijzen. 

 

Tarieven juli (incl. BTW): 

75+ B/E € 42,50, medisch € 59,50, C/D/E (ook voor code 

95) en Taxipas € 59,50. Leden van Envida, Meander 

en/of CNV/ouderenbonden krijgen € 7,50 korting op 

de 75+ B/E en medisch, C/D/E en Taxipas krijgen € 4,50 

korting. 

 

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie 

een afspraak te maken. 

 

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen 

Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te 

worden. 

 

Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar 

bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen 

met DigiD). De verwerking en beoordeling van de Eigen 

Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag 

nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden 

voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs 

een afspraak te maken 

WIST U DAT….. 
 Basisschool Aan de Bron twee kledingcontainers aan de achterkant van de school heeft staan? 

 Dat u daar u oude, maar ook kapotte kleding, textiel, schoenen en laarzen (per paar aan elkaar gebonden) 

handschoenen, hoeden en petten , riemen, ondergoed, sokken, (strop)dassen, zachte knuffels, tafellakens, 

tassen, handdoeken, theedoeken, badlakens en vitrage in mag doen? 

 Dat matrassen, natte kleding, poetsdoeken, hard speelgoed, vloerbedekking, vodden, zwaar vervuild textiel(olie, 

verf e.d.) en afval er niet in mag? 

 Er één keer per maand  een container voor oud papier op de parkeerplaats bij basisschool Aan de bron staat? 

De eerstvolgende keer is 7 juli. De data waarop de container er na de zomervakantie staat, vindt u in het volgende 

wijkblad. 

 Dat de opbrengst van de kledingcontainers en oud papier bij school ten goede komt aan de leerlingen van 

basisschool Aan de Bron? 

 Wij hiervoor leuke activiteiten kunnen organiseren en extra materialen kunnen aanschaffen? 

 Wij het erg fijn vinden dat u hier gebruik van maakt . Wij danken u hartelijk dat u onze kinderen hierdoor mede 

voorziet van nieuwe spullen en/of activiteiten. 

Bestuur Oudervereniging Aan de Bron 

http://www.rijbewijskeuringsarts.nl/
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Wij zorgen voor een veilige omgeving waar kinderen op onderzoek uit kunnen gaan. We begeleiden hen door 

verschillende materialen en voorwerpen gedoseerd aan te bieden, zodat ze geconcentreerd kunnen ontdekken. 

Hiermee bieden we ze een goede start. 

 

Wilt u onze werkwijze in de praktijk zien, neem dan contact op met onze locatie 0495- 547927 of  06-27899280 

 

 

  

KINDERDAGVERBLIJF WATERWERELD 

PEUTEROPVANG DOLFIJN 

BUITENSCHOOLSE OPVANG WATERVAL 
Maaslandlaan 1A te Weert 
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PARK DE WEIJER  
 

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” 

 

Het wijkpark begint al op een echt park te lijken. De 

meeste bomen, die dit voorjaar zijn geplant, zijn 

aangeslagen en zitten al in het blad. Veel bomen 

hebben al gebloeid, vooral de naaktbloeiers waren 

mooi om te zien. 

Ook de bessen hebben de bloei achter de rug en 

dragen al vruchten. Helaas hebben ook enkele 

planten een droge periode niet overleefd. 

De imker zal samen met enkele buurtbewoners bijen-

kasten zetten in onze speciaal ingerichte bijenplaats. 

De werkgroep vraagt de bewoners van de Biest om mee te 

denken over de huisregels in het park. Er zal een officiële 

opening worden georganiseerd en er kunnen meer 

activiteiten plaatsvinden. Hierover kunt u ook meedenken! 

Stuur uw idee naar wejer.biest@gmail.com. (Wejer deze 

keer zonder i.) 

 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
mailto:wejer.biest@gmail.com
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De activiteiten die plaatsvinden 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. 

NIEUWE BEWONERS 
De woningen aan de Charitasstraat/Kloosterstraat zijn 

op het moment dat we schrijven (20 Mei) nagenoeg 

klaar. Nieuwe bewoners zijn al bezig met de afwerking 

en de inrichting. Als dit blad verschijnt, zullen de 

meesten al in hun nieuwe huis wonen. Na de 

nieuwbouw in de Johanna van Meursstraat en het 

nieuwe appartementencomplex Graafschap Horne-

laan 115A zijn deze woningen voorlopig de laatste 

huizen die in een project met meer woningen in de 

wijk worden gebouwd. Wijkraad de Biest wenst alle 

nieuwe bewoners van harte welkom! 

 
 

WIJKFEEST 
De wijkraden Biest en Groenewoud hebben besloten 

dit jaar geen wijkfeest meer te organiseren. De 

redenen hiervoor zijn in de eerste plaats van financiële 

aard. De tweede reden: de opbouw en afbraak is een 

enorme klus. De derde: het weer is een groot risico.  
 

Wij danken hierbij alle mensen die in het verleden met 

de organisatie hebben geholpen en alle mensen 

die medewerking hebben verleend aan het wijkfeest . 

Mogelijk dat sommigen een ontmoetingsgelegenheid 

toch zo belangrijk vinden en daarom zelf met nieuwe 

ideeën in plaats van het wijkfeest komen. In dat geval 

wil de wijkraad graag meewerken. 
 

Onze volgende gezamenlijke activiteit met de 

wijkraad Groenewoud is op 2 september bij de 

buitenbios. We hopen dan op goed weer.  

 

 

 

 

  

 
 

JEU DE BOULES 
Wij zoeken mensen in de wijk, die belangstelling 

hebben voor het edele spel “Jeu de Boules”. Er is een 

jeu de boules-baan beschikbaar. Reacties via 

wijkraaddebiest@outlook.com Beste Paul, Misschien 

kan er nog een aanvulling bij dat het dan fijn zo zijn als 

het in samenwerking zou kunnen met de bewoners 

van Zorgcentrum Hieronymus. Met vriendelijke groet, 

Hetty Raemaekers-Gubbels I Welzijnscoach 

 

 

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


 

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 2017 bij het repaircafé terecht op 

12 augustus, 9 september, 14 oktober, 

11 november en 9 december. 

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

