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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.

Seniorenvereniging

LAATSTE CLUBMIDDAG VOOR DE VAKANTIE EN
HULDIGING VAN SCHEIDENDE BESTUURSLEDEN.
Donderdag 20 juli hield Altijd Jong haar laatste clubmiddag voor de
vakantie. Tijdens deze middag werden Jacq Bergmans en Tiny Janssen
gehuldigd als dank voor hun inzet binnen het bestuur. Jacq.
Bergmans werd als dank voor 36 jaar bestuurswerk benoemd tot EreVoorzitter van Altijd Jong. Elly Gubbels consulente van KBO Limburg
bedankte Jacq. voor het vele werk voor Altijd Jong en de KBO.

VERGADERDATA WIJKRAAD DE BIEST:
2017: 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: 9 oktober.

Tiny Janssen kreeg door de dhr. Jan Brouns, voorzitter van de KBO
Regio Midden-Limburg, een zilveren KBO hanger uitgereikt voor 15
jaar bestuurswerk. Mevr. Hetty Raemaekers, welzijnscoach van
Hieronymus, zette Jacq en Tiny in de bloemen, als dank voor de fijne
samenwerking.
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“Altijd Jong” / KBO Biest - Weert

Huib Hölzken luisterde de middag op met accordeonmuziek en meezingnummers. Natuurlijk was er
ook koffie met vlaai en een hapje en een drankje. De
feestmiddag werd afgesloten met een heerlijk koud
buffet.

DE ACTIVITEITEN VAN ALTIJD JONG
De vakantieperiode is inmiddels weer voorbij. In
augustus zijn wij met ons nieuwe seizoen gestart.
Op maandagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur wordt
er samen met bewoners van het Zorgcentrum in de
Aula van Hieronymus gekaart en RummyKub gespeeld.
Op dinsdagochtend is er van negen tot tien yoga in
de Orangerie. Er is hiervoor nog een plaats vrij!
En op donderdagmiddag is er in de Orangerie een
gezellig samenzijn, waar wij elkaar ontmoeten, een
kaartje leggen en Rummykub spelen. Rond drie uur
is de koffie bruin. Kom eens vrijblijvend binnenlopen
bij onze activiteiten!

AANVULLING VAN HET BESTUUR
VAN ALTIJD JONG
Gelukkig hebben wij drie personen gevonden, die
de vrijgekomen plaatsen willen invullen zijnde:
Thom Cremers in de functie van secretaris, Cees Klep
als penningmeester en Lei Creemers als bestuurslid.
In een volgende editie willen zij zich graag aan U, de
lezer van dit blad, voorstellen.

JEU DE BOULES BAAN
BIJ HIERONYMUS
Zorgcentrum Hieronymus, Seniorenvereniging Altijd
Jong en Wijkraad de Biest willen de baan weer in
gebruik gaan nemen. In het kader van Burendag van
het Oranjefonds willen wij op de vrijdag 22 september de baan opknappen. Wilt u hierbij meehelpen of
mee komen spelen, meld u dan aan bij de Wijkraad
de Biest of bij Altijd Jong.

3

SINTE MERTE

KLEDING INZAMELACTIE:

Het lijkt nog ver weg, maar op
donderdag 9 november viert Altijd
Jong Sinte Merte. Een gezellige
middag, waarbij er Bingo gespeeld
wordt voor prijzen, maar ook gekaart
wordt en RummyKub gespeeld.

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

Natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten,
er is koffie met iets lekkers erbij en heerlijke
erwtensoep met een goed belegd broodje. Kom
eens proeven van de gezelligheid bij Altijd Jong!

INFORMATIEBIJEENKOMST
INBRAAKPREVENTIE EN VEILIGHEID
De dagen worden weer korter. Over enige tijd is het
weer vroeg donker. Goed om voor die tijd stil te
staan, bij de veiligheid in en rondom uw huis. Maak
het inbrekers niet te makkelijk: Zorg voor goed
hang- en sluitwerk. Laat ladder of vuilcontainer als
opstapje niet buiten staan. Goede buitenverlichting
schrikt ook af. Wees alert op mensen, die met een
smoes bij u binnen willen. Zorg voor een degelijke
kierstandhouder, vraag om een legitimatiebewijs.
Vertrouwt u de zaak niet, bel de politie, bij verdachte
omstandigheden of acuut gevaar 112.

CONTACT:
SENIORENVERENIGING ALTIJD JONG

De voorlichtingsbijeenkomst is op woensdag
25 oktober in het Gemeenschapshuis van
Groenewoud aan de Kesselstraat,
aanvang is om 14.00 uur.

E-mail: T.Janssen1946@kpnmail.nl
Tel: 0495 524085
Bank: NL 88 RABO 0311 2996 01 t.n.v.
Seniorenvereniging Altijd Jong.

GEZOCHT MENSEN VOOR EEN LEUKE INTERESSANTE KLUS.
Voor een gezellige cliënt die graag een praatje maakt en van een grapje
houdt zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die samen met hem 1 a 2 keer
per week een half uurtje gaat wandelen en/of een uurtje in zijn
bloementuintje wilt werken. Hij woont bij PSW aan de Graafschap
Hornelaan 84 en heeft een verstandelijke beperking.
Mocht u tijd en interesse hebben dan kunt u een mailtje sturen naar
medGrHornelaan84gr4@psw.nl
waarna wij contact met u opnemen voor een kennismaking
of bellen naar 0495-584274 en vragen naar de begeleiding van groep 4.
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DE BIEST EN HAAR BEWONERS IN 1950
Het project “de Biest in 1950” gaat gestaag verder. Momenteel
hebben we al van ongeveer 60 adressen bewoners of hun
nabestaanden kunnen interviewen. Er zijn al meer dan 1000 foto’s
gereproduceerd en van gegevens voorzien.
Het komt nu wel steeds vaker voor dat we van sommige adressen
de mensen of hun nazaten niet kunnen achterhalen. We
proberen dan o.a. via hun oude buren contact te krijgen, maar
dat vergt soms wel enig detectivewerk.
Bij de foto’s: Een internationale vedette was Jac Coumans bij
tafeltennisclub Luck Raek. Luck Raek was gevestigd bij Sprenkske
op de Biest nr 20 en daar speelden meer internationale tafeltennisspelers. Wie heeft meer informatie over Luck Raek?
Wie heeft foto’s van de verdwenen huizen van de Doolhofstraat?
Voor contact met Werkgroep
“de Biest en haar bewoners in 1950”:
Mart Schreurs 0495 537297
Paul Coumans 0495 524632
Paul van Wegberg 0495 531003
Paul Vanderfeesten 0495 455272
of via e-mail biestenbewoners@gmail.com
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AED – WAT DOEN WE ERMEE?
Op zoek naar informatie op internet over AED’s in onze buurt kwam ik tot de ontdekking dat er weinig
AED’s zijn geregistreerd in onze buurt en dat de informatie wel kan veranderen van de ene dag op de
andere. Zo was er een AED geregistreerd op een plaats die 24 uur per dag bereikbaar was. Toen ik enkele
dagen later nog eens zocht, was de AED verdwenen op die plaats. “Dat is toch raar”, dacht ik. Op plaatsen
waarvan je zou verwachten dat er een AED aanwezig is, staat er geen geregistreerd.
Daarom hieronder wat informatie die ik van de website van de hartstichting: (https://www.hartstichting.nl/)
heb gehaald. Hiermee wil ik de buurtbewoners informeren over de AED’s en de eigenaren van de AED’s
verzoeken, hun apparaat op een juiste manier te registreren.

WAT IS EEN AED?
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een
draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan
herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het
geven van een elektrische schok.
Bij een hartstilstand staat het hart vaak niet helemaal
stil, maar is er sprake van kamerfibrilleren. Door snelle
en chaotische prikkeling van de hartkamers, trekken
deze niet meer samen. Een AED kan het hart resetten
bij kamerfibrilleren. De hartspiercellen worden weer
gelijk geschakeld, waardoor het hart weer normaal
gaat pompen. Dit noemen we ook wel defibrilleren.
Door het gebruik van de AED kan het hartritme zich
weer herstellen. Zonder AED zou dit niet kunnen. Dus
met een AED kan iemand met een hartstilstand
worden gereanimeerd.

IS EEN AED ALTIJD BEREIKBAAR?
Een AED is bij voorkeur 24 uur per dag bereikbaar. Bij een AED in een kantoorpand of in een
winkel is dit niet altijd haalbaar.
Eigenaren van een AED geven de beschikbaarheid
door in het reanimatieoproepsysteem. Zo wordt een
burgerhulpverlener altijd naar een AED gestuurd die
toegankelijk is.

MELD UW AED AAN
De Hartstichting wil dat er overal in Nederland binnen
6 minuten een AED beschikbaar is bij een hartstilstand. Daarom moeten zoveel mogelijk AED’s worden
geregistreerd bij het oproepsysteem. Heeft u een
AED als bedrijf of particulier? Meld deze dan aan bij
het oproepsysteem reanimatie. Dit kan via:
https://www.hartstichting.nl/reanimatie/aanmeldenaed
Op een smartphone kunt u een locatie van een AED
zoeken met het appje EHBO van het Rode Kruis .
Betrokken Biester Buurtbewoner.
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DE WIJKAGENT
Een aantal wijken en dorpen van Weert krijgen een nieuwe wijkagent. Wellicht ken jij jouw wijkagent al,
maar ze stellen zich graag aan je voor. Jos Geerts, Aron Muijsenberg en John Vranken (v.l.n.r. op de foto)
zijn de wijkagenten voor Groenewoud, Leuken, Biest, Molenakker, Hushoven, Boshoven en industriegebied
Kampershoek. Naast deze wijken hebben ze ook de dorpen Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek
en Tungelroy onder hun hoede.

WAT DOET EEN WIJKAGENT?

WAT DOET DE WIJKAGENT
MET JOUW MELDING?

Jos, Aron en John zijn verantwoordelijk voor de gebiedsgebonden politiezorg binnen hun werkgebied.
Daar richten zij zich op de aanpak van sociale
problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine
criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagenten
beschikken over een wijkteam, en als het nodig is,
krijgt dit team hulp van andere gespecialiseerde
politiediensten. In samenwerking met collega’s van
de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd
werken de heren voortdurend aan het verbeteren en
vergroten van de veiligheid in jouw dorp of wijk.
De wijkagenten onderhouden contacten met externe
partners, zoals de gemeente en maatschappelijke
organisaties. Met deze organisaties worden
problemen besproken en wordt overlegd hoe de
problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en
door wie. Heb je vragen, tips of opmerkingen over de
veiligheid in jouw buurt, neem dan gerust contact op
met een van de wijkagenten.

Soms gebruiken de wijkagenten jouw informatie in
lopende onderzoeken. Een andere keer neemt men
de aan de hand van jouw klacht of probleem
poolshoogte of laten ze iemand van het wijkteam
met jou contact opnemen en kan een van de
wijkagenten bijvoorbeeld degene aanspreken die
voor overlast zorgt. Ook kunnen de wijkagenten een
probleem doorspelen aan partners, zoals de
gemeente of bijvoorbeeld Wonen Limburg.

HOE KOM IK IN CONTACT MET DE
WIJKAGENTEN?
Dit kan via internet. Kijk op www.politie.nl/Mijn buurt.
Klik de foto van de wijkagent en vul het contactformulier in. Nadat het formulier verstuurd is zullen
de wijkagenten de melding beoordelen en waar
nodig actie ondernemen.
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WHATSAPPGROEP BUURTPREVENTIE BIEST
Dat de inbraken in Weert zijn gedaald blijkt uit onderstaande statistieken. De whatsappgroepen zijn daar
voor een groot deel verantwoordelijk. Onder meer de Whatsappgroep Buurtpreventie Biest heeft daarvoor
gezorgd. Er worden nog meer plannen uitgewerkt om de veiligheid in de buurten te vergroten. Daarover
wordt later meer bekend gemaakt door de gemeente.

Door met regelmaat tijdens de dag materialen te
wisselen en op een andere wijze te presenteren,
zorgen de pedagogisch medewerksters voor een
uitdagend aanbod van activiteiten.
Dit geeft veel plezier en biedt een breed scala aan
ontwikkelingskansen.
Wilt u meer weten over onze werkwijze of wilt u uw
kind opgeven voor ons Kinderdagverblijf, neem dan
contact op met:
Yvonne Geurts locatiemanager 06-27 89 92 80
of Kinderdagverblijf Waterwereld 0495-547 927.

Bij kinderdagverblijf Waterwereld hebben we een
aparte babygroep voor de jongste kinderen tot
anderhalf jaar: “de visjes”.
Om ook deze kinderen de ruimte te geven om zich
vrij te bewegen en te ontwikkelen, hebben wij grote
grondboxen, klim- en klauterplateau’s en laag
meubilair.
Zo leren kinderen spelenderwijs nieuwe vaardigheden, zoals omrollen, kruipen, zitten en lopen.
Ook zorgen we voor activiteiten afgestemd op hun
leeftijd, zodat we het jonge kind in staat stellen,
materiaal te verkennen en te onderzoeken.
8

PROTEION BUURTBEMIDDELING
Iedereen wil prettig wonen. Helaas komt het soms voor dat u zich ergert aan het gedrag van uw buren.
Kleine ergernissen kunnen leiden tot een flinke ruzie. Buurtbemiddeling bemiddelt in een beter contact
tussen u en uw buren. Heeft u tot nu toe zonder resultaat bij uw buren aangekaart dat u overlast ervaart?
Onze goed getrainde vrijwilligers horen het verhaal van u, maar ook van uw buren. Ze helpen het contact
te herstellen en ze zoeken samen met u naar een oplossing. Uiteindelijk blijft u zelf verantwoordelijk voor
het resultaat.
Een feestje dat ver na middernacht geluidoverlast
veroorzaakt, een hond die de keel schor blaft als de
buren van huis zijn, het bestelbusje van de buurman
twee huizen verderop dat steevast het uitzicht
belemmert. Het zijn op zichzelf kleine ergernissen die
zich in elk burencontact kunnen voordoen.
Een probleem wordt het als irritaties zich opstapelen
en de betrokkenen er niet in slagen dit bespreekbaar
te maken.
In tegenstelling tot andere relaties zoals tussen
vrienden of kennissen kan men moeilijk afstand
nemen van buren. Juist door deze ‘onvermijdelijkheid’ kan overlast makkelijker escaleren, zeker als de
communicatie te wensen over laat of helemaal
stagneert. Diezelfde alledaagse, kleine ergernis legt
dan de kiem voor verstoorde relaties en leidt soms tot
fikse ruzies. Met alle gevolgen van dien.

Het uitgangspunt van onze aanpak is dat de
vrijwilligers buren stimuleren om zelf hun probleem
aan te pakken. Dat werkt veel beter dan oplossingen
overleggen. Onze goed opgeleide vrijwilligers
luisteren, vragen door, vatten samen en scheppen
een klimaat waarin buren samen nadenken over
mogelijke oplossingen voor hun conflict. De
coördinatoren zijn faciliteren en fungeren als rots in
de branding voor de vrijwilligers. Achter de
coördinatoren staat Proteion. Zij biedt vrijwilligers de
mogelijkheid om hun kennis en vaardigheden te
verbeteren via training, opleiding en intervisie.

VOOR WIE?
Iedereen die een oplossing zoekt voor een
conflict met zijn buren of buurtgenoten kan zich
aanmelden bij Buurtbemiddeling. Het maakt niet
uit of u in een koop- of in een huurhuis woont.
Het enige wat we van u verwachten, is dat u er
samen met uw buren uit wilt komen. Alleen door
goed naar elkaar te luisteren komen er praktische oplossingen voor uw ergernissen. Ook
organisaties, zoals woningcorporaties en politie,
kunnen u adviseren contact met ons op te
nemen of melden u, na uw toestemming, bij ons
aan.

Proteion Buurtbemiddeling helpt buren en buurtgenoten om hun onderlinge problemen op te lossen
en om de communicatie te verbeteren. Ongeveer
80% van de in behandeling genomen burenruzies
wordt door ons succesvol opgelost. Dat is circa 15%
meer dan het landelijk gemiddelde. Tijdige inzet van
buurtbemiddeling voorkomt de escalatie van conflicten tussen inwoners. Herstel van de communicatie
leidt vaak tot een oplossing die voor beide partijen
acceptabel is. Hiermee voorkomen we strafrechtelijke
en civielrechtelijke procedures en nemen we werk uit
handen van instanties als politie en woningcorporaties. Zij kunnen zo meer tijd besteden aan andere
taken.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN?
Telefoon: 06 - 20 28 05 76
(spreek eventueel uw bericht in en wij bellen u terug)
E-mail:
info@proteionbuurtbemiddeling.nl

Internet: www.proteionbuurtbemiddeling.nl
Kijk ook eens op: www.problemenmetjeburen.nl
Op 12 september vanaf 19.30 uur
is er voor belangstellenden een presentatie
over het werk van buurtbemiddeling.

Aansluitend zal de vergadering
van Wijkraad de Biest plaatsvinden.
U bent welkom op Biest 78.
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WEERTER AVONDVIERDAAGSE
13 T/M 16 SEPTEMBER
Nu het einde van de zomervakantie in zicht komt, komt de Weerter Avond4daagse snel dichterbij.
Op woensdag 13 september aanstaande start de Weertere Avondvierdaagse,
een evenement voor iedereen uit Weert en omstreken, van jong tot oud, van klein tot groot.
De avondvierdaagse wordt georganiseerd door
Stichting SamenDoenWeert in samenwerking met Weert In Beweging,
Punt Welzijn en een grote groep enthousiaste vrijwilligers.
Dit jaar zijn er 4 afstanden waarvoor je je kan
inschrijven, namelijk: de 3, 5, 10 en 15 km. De routes
lopen langs de mooiste plekjes van Weert en
omstreken. Routes die voor iedereen begaanbaar zijn.
Afstanden voor ieder wat wils. Een activiteit voor
iedereen: van gezellige basisschool klas, tot team
activiteit van je bedrijf, je sportteam, meelopen als
maatje voor een ander, gezellig met vrienden en
vriendinnen, als grote sportieve uitdaging of gewoon
omdat…

Ook dit jaar is er een minimum aantal deelnemers per
afstand om die route door te kunnen laten gaan. Dus
heb je je nog niet aangemeld? Doe dit dan snel om te
voorkomen dat je te laat bent en een afstand wordt
gecanceld wegens te weinig deelnemers. Op het
moment waarop dit persbericht werd samengesteld
was het aantal aanmeldingen per afstand nog laag.
We hopen dus op veel aanmeldingen, ook de
komende dagen nog.
Voor het totale aantal deelnemers streven we er naar
om minstens de aantallen van voorgaande jaren te
evenaren. Vraag iedereen in je omgeving of ze ook
mee willen doen en stimuleer ze om zich zo snel
mogelijk aan te melden!

Inschrijven voor de avondvierdaagse
is mogelijk tot woensdag 6 september via
http://www.avondvierdaagse-weert.nl.
Wil je je inzetten als vrijwilliger tijdens de
avondvierdaagse of in de voorbereiding?
Stuur dan een e-mail voor meer informatie aan
mail@samendoenweert.nl

Jeu de Boule
De baan bij Hieronymus is inmiddels opgeknapt en en ziet er weer prachtig uit. Er wordt
gespeeld op vrijdagmiddagen vanaf 15.00 uur.
Burendag is op 23 september. Het is een dag
waarop je gezellig samen komt en waarbij veel
mensen iets goeds doen voor elkaar en de
buurt.
Onze burendag (die van Hieronymus en Altijd
Jong) houden we op 22 september vanaf
14:00 uur. Op deze dag willen we spelen op de
gerenoveerde baan ipv werken. U komt toch
ook kijken of spelen?
Voor informatie thomcremers@hotmail.com of
bel 0495-540344 - gsm 06-30792347."
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GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN WEERT
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E enWEERT
TARIEVEN (INCL. BTW):
overige automobilisten die voor verlenging van
hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen
hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts op
2 augustus, 6 september 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 via:
www.rijbewijskeuringsarts.nl.

INFORMATIE / AFSPRAAK MAKEN
Bent u lid van Service van Envida (voorheen
GroenekruisService) 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
afsprakenbureau: 036-7200911.

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 voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende
gemeenten zijn van harte welkom.
EINDE PERSBERICHT

ZILVIE (ZINGEN IS LEUK VOOR IEDEREEN)
Ook zingen we op Zondag 17 September op het Cultureel
allemaal mijn naam is Anita Dierx,WEERT

Hallo
Ik ben op de Biest een koor begonnen voor
mensen met een beperking. Het koor heet
ZILVIE (Zingen Is Leuk Voor IEdereen), we
oefenen op maandagavond van 19.15 tot 20.15
op Biest 43a Weert. Dit is het zaaltje naast het
Franciscushuis direct links onder de boog door.

Op 5 september bestaan we een jaar. Dit feit
vieren we op zondagmiddag 3 september van
14.00 tot 16.00 met een miniconcert. De entree
bedraagt 5 euro dit is inclusief een kop koffie of
thee met een plakje cake.

Lint in Weert. We staan dan in de concertzaal van het RICK
van 15.30 tot 16.00.
We zijn nog heel hard op zoek naar nieuwe leden, vind je
het leuk om eens mee te komen doen dan ben je van harte
welkom op de Maandagavond van 19.15 tot 20.15 op
Biest 43a.
Informatie kun je vragen bij Anita Dierx 06-14183710
of anita.dierx@home.nl
Website Zilvie is: https://zilvie.jimdo.com

FRANCISCUSHUIS WEERT
De activiteiten die plaatsvinden in het Franciscus Huis Weert
kunt u vinden op de website: http://www.franciscushuisweert.nl/evenementen/

Woont u in de wijk Biest en vindt u het leuk uzelf voor te stellen?
Stuur tekst
tekst en
en foto
foto naar
naar de
de redactie.
redactie. Max
Max 400
400 woorden.
woorden.
Stuur
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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 in 2017 bij het repaircafé terecht op
9 september, 14 oktober, 11 november
en 9 december.
Dr. Kuyperstraat 221, Weert.
Tijd: 13.00-16.00 uur.

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

EETPUNT AAN DE BRON
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.

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.

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.

 WELKOM OP DE BIEST 
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.
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.

