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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: 

2018: 10 april, 15 mei, 19 juni, 25 september, 

30 oktober, 4 december. 

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:  

2018: 26 maart, 22 mei, 17 juli, 15 oktober 

 

 

Het is inmiddels 2018. Het nieuwe jaar zijn we vol enthousiasme en 

met goede voornemens begonnen. Wij willen er in ieder geval 

samen een mooi jaar van maken. In die zin wensen wij u en de uwen 

voor dit nieuwe jaar veel voorspoed en geluk en bovenal een goede 

gezondheid toe. 

 

AFSCHEID 
Wij wensen elkaar aan het begin van het jaar alle goeds toe. Daarbij 

is het goed, dat we niet in de toekomst kunnen kijken. Want ook in 

het voorbije jaar moesten wij afscheid nemen van enkele leden, die 

vele jaren lid waren van Altijd Jong. We namen afscheid van Toos 

Koppen-Janssen en van Toos Smeets-Bonten.  Wij missen hen zeer in 

ons midden. Ook waren wij aanwezig bij het afscheid van Albert 

Verduykt, de partner van Mia Thomassen.  

 

EEN TERUGBLIK OP DE KERSTVIERING  
Donderdag 14 december vierden wij samen  Kerstmis. Om 10.30 uur 

ging pater H. Latten o.f.m. voor in de plechtige Kerstviering, aan-

sluitend was er koffie met een kerstkransje. Rond de klok van twaalf 

gingen wij aan tafel voor een heerlijk viergangen Kerstdiner. ’s 

Middags werd er gekaart, Rummikub en Bingo gespeeld voor mooie 

prijzen in kerstsfeer. Ook was er een Kerstloterij met mooie prijzen. 

Met kerstbrood werd de middag en het jaar 2017 afgesloten.   

 

 

 

 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
http://www.biestblog.nl/
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
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 “Altijd Jong” / KBO Biest - Weert 
 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
Donderdag 4 januari was de eerste clubmiddag in 

het nieuwe jaar. Het was gezellig druk. Na elkaar een 

gelukkig en gezond Nieuwjaar te hebben gewenst, 

was er koffie of thee met een vers gebakken wafel.  

 

 

CARNAVAL 
Het was dit jaar vroeg carnaval of zoals heej  gezagt 

wurdj: vastelaovundj. Tegen de tijd dat deze 

wijkkrant uitkomt, is het allemaal weer voorbij. 

Op donderdagmiddag 8 februari vierde Altijd Jong 

Vastelaovundj. De leden maakten er samen, verkleed 

met boerenkiel en zakdoek of anderszins, een 

gezellige middag van. Natuurlijk was er koffie met 

iets lekkers, een glaasje en een hapje en als afsluiting 

een broodje kroket van “‘t Frietmenke”. Ook het 

optreden van Frenske Adriaens met z’n “knipuigske” 

viel goed in de smaak. Het was  een gezellige en 

geslaagde vastelaovundjmiddag.   

 

 

Na veertien dagen kerstvakantie was het fijn om 

elkaar weer te ontmoeten. Onder het genot van een 

drankje en een hapje werd er een kaartje gelegd of 

Rummikub gespeeld en natuurlijk volop bijgepraat.  

 

NL-DOET.  
Ook dit jaar nemen we deel aan de actie 

“NL-Doet” van het Oranjefonds. 

Op vrijdagmiddag 9 maart organiseren 

we een ontmoetings-/inloopmiddag in 

de Orangerie, welke gelegen is in de tuin 

van het klooster op de Biest. Er is koffie 

en thee met lekkernijen, met kaarten, 

Rummikub, sjoelen, dammen enz.  
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Graag nodigen wij alle senioren, maar ook  andere 

belangstellenden van de wijk de Biest uit daar aan 

deel te nemen. Natuurlijk zijn ook leden van Altijd 

Jong en bewoners van Zorgcentrum Hieronymus 

welkom. 
 
 

De middag begint om 15.00 en eindigt om 17.00 uur. 

Er zijn géén kosten aan verbonden. Gezien de 

organisatie zou het fijn zijn als u even laat weten of u 

wilt deelnemen.  

 

NL-DOET 

IN ZORGCENTRUM HIERONYMUS 
Zaterdagmiddag 10 maart viert Hieronymus samen 

met de bewoners NL-Doet, in de Aula van het 

Zorgcentrum. 

Het thema is “heel Hieronymus bakt”. 

Ook leden van Altijd Jong kunnen aan die activiteit 

deelnemen en zelfgebakken taart of iets dergelijks 

meebrengen. 

 

 

NIEUWE GELUIDSINSTALLATIE. 
Onze aanvraag bij het SamenFonds 0495 van Punt Welzijn voor 

een nieuwe geluidsinstallatie is toegekend.  

 

Bij HB Electronica, Wilhelminasingel, hebben wij van het 

toegekende bedrag een voor ons doel geschikte geluids-installatie 

gekocht.  Alle leden kunnen nu goed volgen, wat er op 

vergaderingen of ander bijeenkomsten gezegd wordt. Heel veel 

dank daarvoor! 

 

 

BELEEFPLUS BEURS IN VENRAY 
Op 4 en 5 mei organiseert KBO Limburg de Beleefplusbeurs in Venray. 

Een beurs met informatie over vakantie, vrije tijd, wonen, zorg & welzijn, tuin & tuinieren en nog 

zoveel meer. In de volgende Wijkkrant zullen wij u daar nader over informeren.  

 

 

HULP EN ADVIES AAN OUDEREN 
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 of over een WMO 

aanvraag bij de  Gemeente en wilt u hierover 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.  

 

 

 
KLEDING INZAMELACTIE  
Graag komen wij 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.   In het jaar 2017 hebben we 2217 kg verzameld.  
 

Voor het ophalen van een partij kleding 

kunt u bellen naar 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.  

 

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. 

 

 

mailto:T.Janssen1946@kpnmail.nl
http://www.opslagweert.nl/
http://www.opslagweert.nl/
mailto:T.Janssen1946@kpnmail.nl
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OPEN INLOOPOCHTENDEN 

KINDCENTRUM AAN DE BRON 
 

Je mag zijn wie je bent  
Om te worden wie je bent  
Maar nog n iet kunt zijn  
En je mag het worden  

Op jouw man ier 
En in jouw t ijd 

 

Gedicht van Anne Terruwe 

 

 

Kindcentrum Aan de Bron staat middenin de wijken 

Groenewoud en de Biest. De leerlingenpopulatie is 

divers en een afspiegeling van onze omgeving. In 

ons kindcentrum staat het kind centraal. Leerlingen, 

ouders en personeelsleden zijn betrokken. Wij 

willen zo goed mogelijk aansluiten bij de ont-

wikkeling van ieder kind.  

 

Om ouders/verzorgers waarvan de kinderen 2 of 3 

jaar zijn de gelegenheid te geven om de basisschool 

te bekijken hebben we besloten geen open dag te 

houden maar open inloopochtenden. U kunt op 

maandagochtend 12 maart en dinsdagochtend 13 

maart tussen 9.00 en 12.00 uur zonder afspraak de 

basisschool bekijken. U ziet en ervaart dan op welke 

manier wij werken. Ouders die gebruik willen maken 

van voor- of naschoolse opvang, dagopvang en/of 

peuteropvang zijn op die open ochtenden welkom bij 

Humanitas in het kindcentrum van Aan de Bron. 

 

BESTE BEWONERS VAN DE BIEST,  
 

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 bij basisschool Aan de bron staat? 

- er één keer per maand  een container voor oud papier op de parkeerplaats bij basisschool Aan de bron 

staat. De container staat er dit jaar nog op de volgende data: 2 maart, 6 april, 1 juni, 29 juli.  
- 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 
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BIEST EN HAAR BEWONERS IN 1950 

 

 

Met de werkgroep hebben we ook tot 

op het laatste nummer van de 

Doolhofstraat nummer 77 ofwel aan 

poal 60 de mensen geïnterviewd. Daar 

woonden in 1950 de mensen van de 

familie Triepels. Hierbij enkele foto's 

met o.m. een foto van kinderen met 

een ponykar. 

 

De andere foto's geven een inkijkje in 

het bedrijf van Jan Smits, ofwel Turf 

Jan op de Minderbroederslaan 2. Hij 

verkocht en bezorgde brandstoffen. 

Onder meer turf en kolen. 

 

 

We hebben ongeveer een kleine helft van de adressen en bewoners 

kunnen interviewen, dus we moeten nog de andere helft.  Het wordt 

nu steeds moeilijker om de mensen te vinden, daarom willen we de 

mensen die nog gegevens (foto's, namen, bidprentjes enz.) hebben 

over de Biest rond het jaar 1950, oproepen zich te melden via de 

leden 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 

 

 

 

mailto:biestenbewoners@gmail.com
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WELKOM BIJ 

BUURTBEMIDDELINGPROTEION 

BUURTBEMIDDELING 

 
 

 

 

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 ‘onver-

mijdelijkheid’ 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. 

 

Proteion Buurtbemiddeling helpt buren en buurt-

genoten 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 civiel-

rechtelijke procedures en nemen we werk uit handen 

van instanties als politie en woningcorporaties. Zij 

kunnen zo meer tijd besteden aan andere taken. 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 luis-

teren, vragen door, vatten samen en scheppen een 

klimaat waarin buren samen nadenken over mo-

gelijke oplossingen voor hun conflict. 

De coördinatoren faciliteren en fungeren als rots in de 

branding voor de vrijwilligers. Achter de coördina-

toren staat Proteion. Zij biedt vrijwilligers de moge-

lijkheid om hun kennis en vaardigheden te verbeteren 

via training, opleiding en intervisie. 

 

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  

 

 

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. 

 

mailto:info@proteionbuurtbemiddeling.nl
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ONS WIJKPARK DE WEIJER 
 

 

 

VOLG DE ONTWIKKELINGEN VAN 

PARK DE WEIJER: 

http://biestblog.nl/ 

Kijk op de pagina van de wijkraad. 

Kijk bij ”park” 

 

Eind 2017 is bij ons park De Weijer is 

rond de bankjes een half-verharding 

aangelegd zodat deze beter bereikbaar 

zijn. Ook de toegang naar de bijenstand 

is met deze half-verharding verbeterd. 

De mensen kunnen nu gemakkelijker de 

bijenkasten zien en de spandoeken met 

uitleg bekijken. De imkers hoeven niet 

meer door de begroeiing te banjeren 

met hun spullen. 

 

Verder zijn er voor de Kerst nog een rij 

paaltjes gezet bij de fruitboomgaard. Er 

moet nog aan de andere kant een rij 

palen komen. De draad is onlangs 

aangebracht. Dit is om te voorkomen dat 

men met werktuigen door de smulhaag 

rijdt. En we kunnen de takken van de 

bessenstruiken wellicht langs de draad 

leiden zodat de  struiken wat sneller en 

hoger groeien. 

 

Meer foto’s van alle werkzaamheden 

kunt u vinden op: https://biestblog.nl/ 

wijkraad-de biest/wijkpark/ 

 

Park De Weijer werd ook niet gespaard 

tijdens de winterstorm van 18 januari jl. 

Een van de grote schietwilgen langs het 

Zwarte Pad en de Scheepsbouwkade 

werd vanaf de grond omvergeblazen.  

Als het enkele nachten streng zou 

vriezen, zou het vijvertje snel dicht 

vriezen. 

 

We houden ons momenteel bezig met 

de onderbegroeiing. Daar hebben we al 

een plan voor gemaakt en enkele keren 

overleg gehad met de instanties. Bij het 

maken van het blad is nog niet bekend 

wat de uitkomst is. 

 

 

https://biestblog.nl/%20wijkraad-de%20biest/wijkpark/
https://biestblog.nl/%20wijkraad-de%20biest/wijkpark/
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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). 

 

OPEN MONUMENTENDAG 

 
In Weert staat dit jaar ‘Van Horne’ centraal. U weet wel, onze buurtgenoot, ook wel genoemd Filips van 

Montmorency, die leefde in de 16e eeuw en die op 44 jarige leeftijd gestorven is voor de vrije Nederlanden.  

 

Op 5 juni 1568 werden Egmont en Horne kort na elkaar onthoofd op de Grote Markt van Brussel. Hun dood 

leidde tot grote protesten onder de bevolking. Willem van Oranje had daar ook bij moeten zijn, maar omdat 

hij tijdig gevlucht was, was hij eraan ontkomen. 

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_van_Montmorency#Opstand) 

 

 De gemeente wil hier extra aandacht aan besteden, 

onder meer tijdens de open monumentendagen.  

Heeft u een idee om dit jaar de buurt te betrekken bij 

de herdenking van Philips van Horne, laat het weten 

aan de wijkraad of aan de gemeente. 

 

 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_van_Montmorency#Opstand
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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 

13 JUNI 

BUITENSPEELDAG BIEST 
 

 

 

Dit jaar op 13 juni willen we weer meewerken aan een buitenspeeldag voor de Biest. Vorig jaar was goed 

bevallen, de kinderen hebben zich toen kostelijk geamuseerd. Voor het slagen van die dag zoeken we nog 

enkele mensen die dit willen organiseren.  

 

Al meer dan 10 jaar organiseren Jantje 

Beton en kinderzender Nickelodeon de 

nationale Buitenspeeldag! Tijdens deze 

dag roepen we iedereen op om mee te 

helpen om van Nederland één grote 

speelplek te maken. Jaarlijks melden meer 

dan 1.000 organisatoren een activiteit aan. 

Daarmee maken we meer dan 100.000 

kinderen blij! 

 

 

MEEDOEN?  
Organiseer ook een activiteit tijdens de Buitenspeeldag in 2018! 

Aanmelden kan vanaf eind maart 2018 op 

                                              jantjebeton.nl/buitenspeeldag.  
 

IN HET KORT  
Waar: In heel Nederland worden activiteiten georganiseerd.  

Doel: Kinderen een waanzinnige dag boordevol plezier 

bezorgen. 

 

Zet hem alvast 

in de agenda: 

13 juni 2018 

Buitenspeeldag! 
 

http://www.franciscushuisweert.nl/evenementen/
https://www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag/
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Woont u in de wijk Biest en vindt u het leuk uzelf voor te stellen? 
Stuur tekst en foto naar de redactie. Max 400 woorden. 

EVEN VOORSTELLEN: 

DIDONNE OP DEN BUIJSCH 

 

 

Beste buurtbewoners, 

Via deze rubriek wil ik me graag even aan u 

voorstellen. 

 

 

Vanuit mijn oprechte belangstelling voor mensen en 

wat er in hen om gaat heb ik daarnaast een Life Coach 

opleiding gevolgd. Deze opleiding aangevuld met 

diverse cursussen op het gebied van persoonlijke 

ontwikkeling zoals mindfulness en persoonlijke 

effectiviteit vormen samen met mijn werk- en 

levenservaring een mooie basis bij het begeleiden 

van mensen die op een bepaald gebied in hun leven 

problemen ervaren (zakelijk of privé), een betere 

balans tussen verschillende levensgebieden willen of 

gewoon meer uit het leven willen halen.  

Het geeft mij veel voldoening mensen te coachen het 

beste in zichzelf naar boven te halen en de kwaliteit 

van hun leven te verbeteren. 

  

Onlangs heb ik met mijn praktijk ‘Pleasant Life’ een 

fijne ruimte betrokken in het Cwartier. Een plek waar 

u zich zeker op uw gemak zult voelen.  

Neem gerust eens een kijkje op mijn website 

www.pleasantlife.nl of op mijn facebook pagina.  

Wilt u wat meer weten over Life –of Adem coaching 

of een afspraak inplannen neem dan gerust contact 

met mij op via tel. 06-10752212 of per email: 

info@pleasantlife.nl Ik kijk er naar uit u in mijn 

praktijk te mogen ontvangen.  

 
Hartelijke groet, 

Didonne op den Buijsch 

 

 

 

Ik ben Didonne op den Buijsch en woon al 18 jaar met 

mijn man en zonen Clint (20) en Justin (17) in de wijk 

de Biest.  

Sommige wijkbewoners kennen mij wellicht vanwege 

mijn betrokkenheid bij het reilen en zeilen in onze 

wijk maar graag zou ik u hierbij wat meer vertellen 

over mijn passie. 

 

Na 8 jaar als werkcoach mensen naar werk te hebben 

begeleid en diverse functies in het bedrijfsleven 

vervuld te hebben werd het voor mij steeds 

duidelijker dat ik de meeste voldoening haal uit het 

werken met mensen. 

 

Als het weer het toelaat kunnen we best weer buiten jeu de 

boulen. Bij Hieronymus achter in de tuin kan jeu de boules 

worden gespeeld op de vernieuwde baan.  Het is de bedoeling 

dat we iedere vrijdag bij mooi weer om 14.30 uur beginnen.  Men 

mag altijd bellen naar Thom Cremers om te informeren of er 

gespeeld kan worden: 06 30792347 of mailen: het emailadres 

hiervoor is: kboaltijdjong@outlook.com   

U dient zich eerst te melden bij de receptie in de aula van het 

zorgcentrum Hiëronymus. 

 

JEU DE BOULES 

http://www.pleasantlife.nl/
mailto:info@pleasantlife.nl
mailto:is:kboaltijdjong@outlook.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. 

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 2018: kunt u terecht op 

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 06-5754864 

 (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

