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# 11 – De Biest en haar bewoners 

 

 

DE BIEST NIEUWSBLAD 
ACTIEVE MENSEN GEZOCHT 

OM DE WIJKRAAD TE VERSTERKEN 
 

Lees verder op bladzijde 6! 
 

PARK DE WEIJER 
 

Onlangs werden de omgeving van de banken en de toegang naar de bijenstand voorzien van een 

halfverharding. De werkgroep is druk bezig met de plannen voor de onderbegroeiing. 

Langzaam neemt het park steeds meer vorm aan. 

Wilt u met ons meedoen met plannen en klussen? Hulp is altijd welkom. Meld u bij de wijkraad. 
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Seniorenvereniging 
 

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: 

ZIE VOOR PLANNING: 

https://biestblog.nl/wijkraad-de-

biest/vergaderdata-wijkraad-de-biest/ 
 

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:  

ZIE VOOR PLANNING: 

https://biestblog.nl/wijkraad-de-

biest/vergaderdata-wijkraad-de-biest/ 

 

 

Het is inmiddels volop najaar, de bladeren vallen van de bomen, het 

is vroeg donker, de gezellige avonden en feestdagen staan weer 

voor de deur. Tijd van feesten en gezelligheid ook bij Altijd Jong.

  

BURENDAG EN FEESTELIJKE INGEBRUIKNAME 

VAN DE JEU DE BOULESBAAN. 
 

De Jeu de Boulesbaan in de tuin van Hieronymus was aan een grote 

opknapbeurt toe. Leden van de Wijkraad en Altijd Jong hebben deze 

klus  in het kader van Burendag, samen met vrijwilligers van Zorg-

centrum Hieronymus opgepakt.   
 

Vrijdag 22 september werd de baan, samen met bewoners van 

Hieronymus,  op feestelijke wijze in gebruik genomen. Daarbij was 

ook de wensfabriek was aanwezig. Bijzondere wensen van bewoners 

werden in deze fabriek verwerkt.  

 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
http://www.biestblog.nl/
https://biestblog.nl/wijkraad-de-biest/vergaderdata-wijkraad-de-biest/
https://biestblog.nl/wijkraad-de-biest/vergaderdata-wijkraad-de-biest/
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
https://biestblog.nl/wijkraad-de-biest/vergaderdata-wijkraad-de-biest/
https://biestblog.nl/wijkraad-de-biest/vergaderdata-wijkraad-de-biest/
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 “Altijd Jong” / KBO Biest - Weert 
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SINTE MERTE   
 

Donderdagmiddag 16 november vierde Altijd Jong het Sinte Merte feest. Na een 

eucharistieviering in Sinte Merte sfeer werden de leden verrast met vers gebakken wafels. 

Tijdens deze middag werd aan mevr. Lies Ruijten, door de heer Jan Brouns - regiovoorzitter 

van KBO Midden-Limburg-, de zilveren KBO hanger uitgereikt. Dit als blijk van waardering 

voor het vele werk, dat zij als bestuurslid van Altijd Jong heeft verricht. Aansluitend werd 

er voor prijzen gekaart, Rummikub en Bingo gespeeld. Voor iedere aanwezige was er tot 

slot een heerlijk kop erwtensoep met een broodje. 

 

 

UITSTAPJE NAAR DE HIITHOBEURS IN HORST 
 

Op vrijdag 6 oktober bezochten leden van Altijd Jong, mededankzij 

een speciaal arrangement van de KBO de Hilthobeurs in Horst. Een 

beurs met informatie over wonen en interieur, energie, voeding, sta-

opstoelen, auto’s, tuin en buitenleven en zoveel meer. Een heel 

boeiende ervaring voor de leden.   

 

 

SINTERKLAAS 
 

Donderdagmiddag 30 november vieren wij het Sinterklaasfeest. Tussen 14.00 en 17.00 uur 

zijn alle leden welkom om een kaartje te leggen, Rummykub of Bingospel te spelen. 

Natuurlijk is er koffie met speculaas en pepernoten. Bovendien heeft de Sint voor ieder lid 

nog een leuke surprise.   

 

KERSTMIS  
 

Donderdag 14 december viert Altijd Jong Kerstmis. 

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

plechtige Kerstviering. Na de  

koffie met een kerskransje, drinken wij een 

apéritief, waarna wij samen aan tafel gaan voor een 

warme lunch. ’s Middags wordt er gekaart, 

Rummykub en Bingo gespeeld voor mooie prijzen 

in kerstsfeer. Met kerstbrood en een kerstloterij 

sluiten wij de middag en het clubjaar 2017 af.   

 

 

Woensdag 25 oktober organiseerden de Seniorenverenigingen van 

Groenewoud, Leuken en de Biest gezamenlijk een middag met als thema 

veiligheid en ouderen. De middag werd verzorgd door de afdeling Integrale 

Veiligheid van de Gemeente en de wijkagenten.  De toegang was gratis, 

inclusief de koffie met cake. Het was een zeer leerzame en geslaagde 

middag. Thema’s die aan de orde kwamen waren inbraak beveiliging, 

babbeltrucs, enz.  
 

Belangrijk om te onthouden: 

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

Bent u slachtoffer geworden? Bel 112, als de dader nog in de buurt is. 

De landelijke Koepelorganisatie van ouderen KBO-PCOB stelde een flyer 

met handige tips voor uw veiligheid ter beschikking.   

 

 

INFORMATIEMIDDAG OVER VEILIGHEID EN OUDEREN 
 

http://www.hiltho.nl/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=zaDWasfO&id=DCB54FF6AC1D258E3DD399835B51031C1C242C70&thid=OIP.zaDWasfOPjVqIwzTnna_FgCoEs&q=afbeelding+Sint+Martinus&simid=608027440896674302&selectedIndex=6&qpvt=afbeelding+Sint+Martinus


 

  

KLEDING INZAMELACTIE:  
 

In het afgelopen jaar mochten wij 2079 kg kleding 

bij U inzamelen. Waarvoor onze hartelijke dank! 

Ook in het nieuwe jaar willen wij graag weer 

gebruikte kleding bij U ophalen.  

 

Graag komen wij ook in 2018 al uw oude kleding 

(textiel, schoenen, handschoenen, 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. 

www.opslagweert.nl.  
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ONZE DEELNAME AAN HET 

SAMEN STERK FONDS 

VAN DE RABOBANK 

WEERTERLAND EN CRANENDONCK 

OUDEREN ADVISEURS 
 

Het aanbod aan voorzieningen, regelingen en 

activiteiten op het gebied van Wonen, Welzijn en 

Zorg is groot, ingewikkeld en vaak onduidelijk. 

Bent u op zoek naar informatie, ondersteuning en 

advies over een specifiek onderwerp en wilt u 

hierover persoonlijk iemand spreken in uw eigen 

omgeving? Dan is de ouderenadviseur van KBO 

Limburg / Punt welzijn U graag van dienst. Neem 

gerust contact op, telefoon: 524085.  

 
 

 

Graag willen wij alle mensen be-

danken, die hun stem gaven aan 

de Seniorenvereniging Altijd Jong 

van de Biest. Heel veel dank voor 

uw ondersteuning. 

Dank ook aan de Rabobank 

Weerterland en Cranendonck voor 

deze actie. 

 

 

AANVRAAG BIJ HET 

SAMENFONDS GEHONOREERD 
 

Bij diverse activiteiten hebben wij behoefte 

aan een geluidsinstallatie, o.a. bij: infor-

matieve bijeenkomsten voor leden en wijk-

bewoners, Eucharistievieringen, jaarvergade-

ring, Bingomiddagen, enz. 

Onze aanvraag daarvoor bij het Samenfonds 

van de Sponsorwinkel is gehonoreerd met 

een bijdrage van € 750. Waarvoor onze 

hartelijk dank ! 

 

 

 

 

 

 

CONTACT: 
 

Seniorenvereniging Altijd Jong  

p.a. 

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 

 

 

AFSLUTING 2017 
 

Graag willen wij onze dank uitspreken voor alle ondersteuning en goede 

samenwerking in het afgelopen jaar. Dank aan alle bewoners van de Biest 

(en daarbuiten), de Wijkraad, de bewoners en medewerkers van het 

Zorgcentrum Hieronymus. Wij wensen U allen fijne Kerstdagen, een goede 

jaarwisseling en een heel Voorspoedig 2018. 

 

Vooruitblik 2018: 

Dinsdag 2 januari begint de yogagroep het nieuwe jaar. 

Donderdag 4 januari houden we onze Nieuwjaarsbijeenkomst. 

Maandag 8 januari start het kaarten en Rummykub weer in de Aula van 

het zorgcentrum, samen met de bewoners van Hieronymus. 

Op donderdag 8 februari viert Altijd Jong Vasteloavundj in de Orangerie. 

 

 

mailto:T.Janssen1946@kpnmail.nl
http://www.opslagweert.nl/
https://www.rabobank.com/
http://www.opslagweert.nl/
https://www.samenfonds.nl/
https://www.samenfonds.nl/wp-content/uploads/2017/09/img_20170922_152750.jpg
mailto:T.Janssen1946@kpnmail.nl
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WAAROM IS DE WIJKRAAD DE BIEST ER EIGENLIJK? 
 

Wijkraad de Biest is er om de wijk te verbeteren. Hiervoor zetten zich meerdere wijkbewoners belangeloos 

in. De wijkraad is er voor en door de bewoners van de Biest. De wijkraad is een actieve, doch helaas te 

kleine, groep bewoners die zich inzet voor de verbetering en ontwikkeling van de wijk de Biest. Of het nu 

gaat om het oppakken van kleine problemen zoals slechte bestrating of om een groot project zoals de 

ontwikkeling van het wijkpark, de wijkraad is hierbij betrokken. 

 

WELKE PROJECTEN DOET DE WIJKRAAD ZOAL? 

WIJKRAAD ZOEKT VERSTERKING!!! 

Nieuwsblad: De wijkraad geeft ter informatie aan alle 

bewoners van de Biest 5 keer per jaar een 

nieuwsblaadje uit. Daarin schrijven de locale vereni-

gingen en stichtingen en ook u, als wijkbewoner of 

bewonersgroep kan hierin en artikel in schrijven. 
 

Whatsappgroep buurtpreventie: De wijkraad heeft 

gestaan aan het oprichten van de whatsappgroep 

buurtpreventie de Biest. 
 

Nextdoor.nl: Ook heeft de wijkraad een vinger in de 

pap gehad bij het beginnen van de app Nextdoor van 

de Biest, een app waar je terecht kunt met vraag en 

aanbod, delen en lenen, evenementen, gevonden en 

verloren, tips en nog veel meer. Communicatie met 

leden van de Biest of uitbreidbaar tot meer wijken. 
 

Wijkpark de Weijer: De wijkraad heeft het initiatief 

genomen voor het ontstaan en ontwerpen van ons 

wijkpark de Weijer. Onze werkgroep de Weijer heeft 

het toezicht op de verdere ontwikkeling. 

Bijenproject de Weijer: De wijkraad heeft geïnves-

teerd in de inrichting van de bijenplaats en enkele 

leden zetten zich in voor het bijenproject aldaar. 
 

Historie van de Biest: Werkgroep “de Biest en be-

woners in 1950” houdt zich bezig met een deel van 

de historie van de Biest. Met name de gegevens-

verzameling van de bewoners in 1950. Als alles goed 

gaat willen we daar een boek van maken. 
 

Stadsdeelvisie Weert-Midden: De wijkraad zit in de 

klankbordgroep stadsdeelvisie Weert-Midden. In 

september is hierover een bewonersavond geweest. 

Buitenbios: Samen met Groenewoud organiseren we 

een “Buitenbios” op het park aan de Bron. 

 Repaircafé: we zijn mede-voorstander en 

ondersteuner van het “repaircafé” dat Groenewoud 

organiseert. 
 

Buitenspeeldag: Samen met buurtbewoners wordt 

de “Buitenspeeldag” georganiseerd. Dit jaar op 14 

juni in het “nieuwe” Hofje. 

Biestblog.nl: is de website waar onder meer ook de 

wijkraad in publiceert. 
 

Nieuwe initiatieven: Wijkraad de Biest staat open 

voor nieuwe initiatieven van bewoners uit de wijk en 

wil deze zo nodig begeleiden en-of ondersteunen. 

Een voorbeeld hiervan is het initiatief om de jeu de 

boulesbaan bij Hieronymus op te knappen en te 

hergebruiken. Dit is inmiddels gebeurd en er komt 

een groep mensen regelmatig  het spel spelen. 
 

Gemeente: De wijkraad heeft contact met de ge-

meente over diverse onderwerpen. We willen graag 

meer doen voor de wijk, o.m. aan het onderhoud van 

de speeltoestellen, maar we komen nu al  mensen en 

tijd tekort. 
 

Informatie over al deze dingen en meer kunt u 

vinden in het wijkblad en ook in het archief van 

wijkbladen op biestblog.nl 
 

Onze vergaderingen zijn openbaar, als u wilt komen 

luisteren, laat het eerst even weten via: 

wijkraaddebiest@outlook.com, dan kunnen wij u 

de locatie vertellen en zorgen voor voldoende 

koffie. 

 

WIJKRAAD DE BIEST 

IN DE PROBLEMEN!!! 
 

Enkele van onze meest actieve leden hebben 

kenbaar gemaakt dat ze om diverse redenen 

een tandje minder willen gaan doen.  Wijkraad 

de Biest komt in grote problemen als deze 

bestuursleden volgend jaar hun taken gaan 

verminderen of helemaal stoppen. Daarom zijn 

we op zoek naar mensen die ons willen en 

kunnen helpen om onze wijkraad weer vol-

doende te bemensen, zodat we naar behoren 

onze wijk kunnen bedienen. 
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Iedereen wil prettig wonen. Helaas kan het echter 

gebeuren dat u zich ergert aan het gedrag van uw 

buren. Kleine ergernissen kunnen vervolgens 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 aangegeven dat 

u overlast ervaart, dan kunt u gebruik maken van 

Buurtbemiddeling. Deskundige en speciaal opgeleide 

vrijwilligers luisteren naar het verhaal van beide buren 

afzonderlijk en begeleiden u en uw buren tijdens een 

eventueel bemiddelingsgesprek op neutraal terrein. 

Ervaring leert dat één of twee gesprekken vaak al 

helpen om te komen tot een beter onderling contact 

en een oplossing voor de overlast.  

 

WIE KAN GEBRUIK MAKEN VAN 

BUURTBEMIDDELING? 
 

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. Door goed naar elkaar 

BEMIDDELING BIJ CONFLICTEN 

MET BUREN OF BUURTGENOTEN 

 te luisteren kunnen er praktische oplossingen komen 

voor uw ergernissen. Buurtbemiddeling bemiddelt 

niet als er sprake is van buitensporige agressie, 

alcohol- of drugsverslaving, psychiatrische proble-

matiek, aanvaringen met instanties of conflicten 

binnen één familie. Daarvoor zijn andere hulp-

instanties. Ook organisaties, zoals wooncorporaties 

en politie, kunnen u adviseren contact met ons op te 

nemen of melden u, na uw toestemming, bij ons aan. 

 

BUURTBEMIDDELAAR WORDEN? 
 

Buurtbemiddeling is op zoek naar enthousiaste vrij-

willigers die het leuk vinden om als buurtbemiddelaar 

aan de slag te gaan. Als vrijwilliger krijgt u pro-

fessionele ondersteuning en heeft u veel flexibiliteit: 

u bepaalt zelf wanneer en waar u inzetbaar bent. Ook 

krijgt u een gecertificeerde training, zijn er regelmatig 

bijscholingen en worden er bijeenkomsten georga-

niseerd om ervaringen met andere vrijwilligers uit te 

wisselen. Er is een goed vrijwilligersbeleid waaronder 

onkostenvergoedingen en verzekeringen. 

Buurtbemiddelaar iets voor u? 

Neemt u dan contact met ons op.  

 

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  

 

 

 

Als er geen nieuwe mensen bij de wijkraad 

komen, zal de wijkraad niet kunnen doen 

waarvoor deze in het leven is geroepen en 

zullen er zeer weinig of zelfs geen activiteiten 

uitgevoerd worden en geen nieuwe 

ontwikkelingen opgepakt kunnen worden. 

 

Naar de gevolgen hiervan kan men raden, de 

subsidie zal dan bijna zeker stop worden gezet. 

Er zal dan ook niemand meer zijn die de 

belangen van de wijk Biest bij de Gemeente zal 

vertegenwoordigen met als consequentie dat 

de sociale samenhang in de wijk nog meer zal 

verminderen en dat, nemen we aan, zal toch 

niemand willen. 

DUS HIERBIJ EEN DRINGENDE OPROEP 
Als u wilt dat uw wijk bewoonbaar, veilig en vooral 

levendig en sociaal blijft,  meld u dan aan om in de 

wijkraad “De Biest” zitting te nemen en zo,  met een 

enthousiast team, samen te werken aan een betere wijk. 

 

Dus heeft u interesse om bijvoorbeeld de redactie van 

het wijkblad bij te staan, of  content voor de webpagina 

te maken? Klusjes in het wijkpark uitvoeren? Mee te 

werken bij de Buitenbios of het repair café? Voorzitter 

worden, of een andere bestuursfunctie uitvoeren? 

Meedenken over nieuwe initiatieven? We kunnen voor 

ieder project wel mensen gebruiken.  

Meld u aan via wijkraaddebiest@outlook.com 

of bel: 06 48550274! 

 

 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
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Op zondag 10 december 2017 

organiseert de Amnesty-groep Weert 

de jaarlijkse (halve) schrijfmarathon. 

 

Dan wordt wereldwijd massaal geschreven 

voor mensen die groot onrecht is aan 

gedaan. Van Nieuw-Zeeland tot Ghana en 

van Brazilië tot Japan klimmen mensen in 

de pen. Ook in Weert. 

SCHRIJFMARATHON 

 
De brievenschrijvers vragen om vrijlating van gewetens-

gevangenen en om berechting van daders van mensen-

rechtenschendingen, om terugdringing van de doodstraf, 

marteling en discriminatie. Ze geven hoop aan verdedigers van 

mensenrechten. 

Iedereen die wil meedoen aan de schrijfmarathon is van harte 

welkom op 10 december van 10 tot 22 uur in een bijgebouw 

van het Franciscushuis aan Biest 43a om een brief te komen 

schrijven.  Een voorbeeldbrief ligt klaar. De koffie staat klaar. 
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Gezelligheid in de Kinderboekenweek  

 
Op het krokodillen-kussen in de peutergroep bij Kinderdagverblijf Waterwereld luisteren 
kinderen geboeid naar het boek: “PAS OP; Dit boek bijt!!” Zal de krokodil uit het boek komen? 

 

Wilt u onze werkwijze in de praktijk zien, neem dan contact op met onze locatie: 

 0495- 54 79 27 of 

06-27 89 92 80 

 

 
 

 

 

Kinderdagverblijf Waterwereld 

Peuteropvang Dolfijn 

Buitenschoolse Opvang Waterval 

Maaslandlaan 1A te Weert 



 

  

10 

Zondag 4 februari is Wereldkankerdag, de dag dat 

heel de wereld stil staat bij de ziekte kanker. Deze 

dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn 

rondom kanker te vergroten en om preventie, 

detectie en behandelingen aan te moedigen, maar 

ook om het belang van een goede kwaliteit van 

leven voor mensen met kanker te onderstrepen. 

  

Op deze zondag houdt het Toon Hermans Huis 

Weert e.o. aan de Graaf Jacobstraat 1 tussen 11.00 

en 15.00 uur de traditionele open dag.  

Een dag met volop activiteiten. Vanzelfsprekend is 

iedereen welkom om eens binnen te lopen voor een 

rondleiding door het huis en een toelichting over de 

activiteiten. 

 

Ook deze keer knipt Carool Platteel van Carool 

Platteel Hair & Beauty belangeloos mensen die 30 

centimeter van hun haar doneren ten bate van de 

Stichting Haarwensen. Deze stichting zorgt ervoor 

dat, van al het gedoneerde haar, gratis haarwerken 

worden gemaakt voor zieke kinderen. 

 

 

4 FEBRUARI 2018 

OPEN DAG 

TOON HERMANS HUIS 

WEERT E.O. 

 

Op de foto’s: In de Herenstraat zijn zakjes aan-

getroffen. De inhoud is onbekend, maar men kan wel 

denken wat erin zit. Graag zouden we de heer of de 

mevrouw die dit doet, willen vragen om uit te leggen 

waarom dit wordt gedaan en waarom de zakjes niet 

enkele tientallen meters verderop in de prullenbak 

worden gedeponeerd. 

 

Deze zakjes worden ook aangetroffen bij het speel-

tuintje aan de Kloosterstraat, op de Franciscuslaan en 

op meer plaatsen.  

U kunt uw antwoord sturen naar : 

wijkraaddebiest@outlook.com 

 

 

ZAKJES 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 
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DE BIEST EN HAAR BEWONERS IN 1950 
 

DE SCHEEPSWERF 
 

Vroeger was de scheepswerf een van de 

grootste werkgevers in de buurt. In de 

goede tijd werkten er een stuk meer dan 100 

mensen. Een deel ervan vindt u op enkele 

foto’s. Er zijn nog meer foto’s met andere 

werklieden en schepen.  Als u namen van de 

mensen kent, of iemand van uw familie heeft 

daar gewerkt, neem contact op met onze 

mensen van de werkgroep. 

 

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 

 

 

http://www.franciscushuisweert.nl/evenementen/
mailto:biestenbewoners@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 Repair-Café kunt u kleine reparaties 

laten verrichten. U kunt direct geld besparen 

en tegelijkertijd duurzaam zijn. 

 

Dankzij het Repair-Café Weert hebben we 

zoveel ervaring met huishoudelijke apparaten, 

textiel, fietsen en computers, dat we bijna alles 

kunnen repareren. Neem dan ook uw defecte 

Senseo apparaat mee of uw stofzuiger en laat 

onze handige vrijwilligers ernaar kijken. Grote 

kans dat we die voor u kunnen repareren. 

Voor de reparatie kunt u een vrijwillige bijdrage 

doen in onze spaarpot. Wel zo goed voor het 

milieu en uw portemonnee. 

 

Het Repaircafé is geopend 

elke 2e zaterdag van de maand 

van 13.00 tot 16.00 uur 

In 2017 kunt u nog bij het repaircafé terecht 

op 9 december. 

In 2018: kunt u terecht op 

13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 

12 mei, 9 juni, 8 september, 13 oktober, 

10 november en 8 december. 

Dr. Kuyperstraat 221, Weert. 

Tijd: 13.00-16.00 uur. 

 

Hebt u niets te repareren, maar is uw interesse 

gewekt? Kom dan ook eens langs en neem een 

kijkje. Ook een rondleiding aan individuen of 

groepen, doen we met alle plezier. 

 

Helpt u ons mee om het Repair-Café Weert 

groter en bekender te maken? 

 

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 
 

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

