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DE BIEST NIEUWSBLAD 
UITBREIDING BESTUUR 

WIJRAAD DE BIEST 
 

 
Het is duidelijk: wijkraad de Biest gaat u nog steeds 

aan het hart. Naar aanleiding van de oproep in 

eerdere uitgaven hebben zich twee nieuwe 

bestuursleden gemeld. Geweldig! 

Toch kunnen we nog minstens twee personen 

gebruiken die deel willen uitmaken van de wijkraad. 

Nadat we compleet zijn zullen de functies worden 

(her)verdeeld. Zo worden de posten van voorzitter en 

penningmeester op dit moment tijdelijk door andere 

bestuursleden ingevuld. 

Het zou echter fijn zijn als er weer een “echte” 

voorzitter en penningmeester zijn. Misschien wilt 

u liever algemeen bestuurslid zijn? Ook dat kan 

natuurlijk. 

Aanmelden via wijkraaddebiest@outlook.com. 

Heeft u interesse in het voorzitter- of penning-

meesterschap, geef dit dan meteen even aan in 

uw mail. Uiteraard bent u ook eerst welkom voor 

een vrijblijvende kennismaking met de wijkraad. 

We ontvangen u met open armen. 
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Op bijgaande foto de deelnemers 

van 2018: 

Bart Mans, Jose van Helmond, Boy Kollee, 

Mike Voesten, Esther Voesten, 

John Roemen, Piotr Golik, Peter Nossin, 

Leendert Visser, Jan van Helmond, 

Ria Barents, Thea Heussen, Leny Sleven, 

Marianne Dings, Wilhelmien Ogiers, 

Mieke Nossin, Yolanda Janssen-Stultjens, 

Jop Nossin, Lucienne Frenken, 

Tanee Freij, Sonja van de Kruijs, 

Gerrie Mans, Ellis Nies, 

Edward Stockmans, Peter Nies, 

Anny Peeters, Peter Stultjens. 
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Seniorenvereniging 
 

AFSCHEID 

Op zaterdag  hebben wij in de Moeselkapel afscheid genomen 

van Mirjam Bergmans-Bouwmeesters. Gedurende vele jaren 

leidde zij op maandagmiddag de handwerkgroep van Altijd 

Jong. Ook was zij een steun en toeverlaat bij alle feesten die 

gevierd werden. Wij zullen haar zeer missen  in ons midden.  

 

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: 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: 22 mei, 17 juli, 15 oktober 

 

 

NL-DOET   

Op vrijdagmiddag 9 maart organi-

seerde Altijd Jong, in het kader van 

NL-doet, een High Tea in de Oran-

gerie van het Zorgcentrum Hierony-

mus. De door vrijwilligers voor-

bereidde zoete en hartige lekkernijen 

viel goed in de smaak bij de gasten 

uit de wijk, bewoners van het Zorg-

centrum en leden van Altijd Jong. 

Dank zij alle hulp werd het een zeer 

geslaagde middag. Heel veel dank 

aan de vrijwilligers van PSW, aan de 

dames die via NL-doet de weg naar 

ons hadden gevonden en aan leden 

van Altijd Jong. 
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PASEN 

Op donderdag 29 maart vierden de leden van Altijd Jong en enkele 

bewoners van Hieronymus samen Pasen. Pater Huub Latten ofm ging 

voor in de feestelijke Paasviering. 

Aansluitend was er een warme lunch met een heerlijke groetensoep 

(met balletjes), varkenskarbonade met champignonroomsaus, beiden 

verzorgd door slager Koos Hermanns en tot slot een toetje na. Bij de 

grote Paasloterij waren prachtige prijzen te winnen. Aansluitend kon 

er gekaart, Bingo en Rummykub gespeeld worden voor mooie 

prijzen. De middag werd afgesloten met Paasbrood en Paasei.  

Dank aan supermarkt AH, die vier Paasbroden, 42 paaseieren, boter 

en negen zakjes chocolade eitjes sponsorden.               
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 “Altijd Jong” / KBO Biest - Weert 
 

Op zaterdagmiddag 10 maart vierde 

Zorgcentrum Hieronymus NL-Doet, 

onder het motto “heel Hieronymus 

bakt”. Een wedstrijd waarbij mede-

werkers en vrijwilligers werden uitge-

daagd om taarten te bakken voor de 

bewoners. De taarten werden door 

een deskundige jury en door de 

bewoners beoordeeld op smaak en 

opmaak. 

 

NL-DOET IN ZORGCENTRUM HIERONYMUS 

 

Ook twee leden van Altijd haalden een prijs met een zelfgebakken 

taart: Doortje van Kimmenade een beker en Lei Creemers een 

medaille. Gasten en bewoners hebben genoten van de vele 

soorten taart. 

 



 

  

 

 

  

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 
De Rabobank stelt dit jaar 125.000 euro beschikbaar voor de Clubkas Campagne. 

Leden van de Rabobank kunnen tussen 8  en 25 mei hun stem uit brengen op 

deelnemende stichtingen of verenigingen. U ontvangt het stembiljet per post. Wij 

hopen natuurlijk, dat u ook een of twéé stemmen geeft aan de Seniorenvereniging 

Altijd Jong van de Biest. Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

BELEEFPLUS BEURS IN VENRAY 

In september organiseert de KBO een Beleefplusbeurs in Venray. Een beurs met 

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

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

 

JEU DE BOULES BAAN BIJ 

HIERONYMUS  
In Mei, als het buiten warmer 

wordt, kan er weer Jeu de Boules 

gespeeld worden op de baan 

achter het Zorgcentrum. 

Op vrijdagmiddag tussen 14.30 

en 16.30 uur bent u van harte 

welkom om mee te spelen of om 

de spelers aan te moedigen.  

Het Jeu de Boules spel is een 

initiatief van Zorgcentrum Hiero-

nymus, Seniorenvereniging Altijd 

Jong en Wijkraad de Biest.  

 

 

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 

 

 

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 ouderen-

adviseur van KBO Limburg / Punt welzijn U graag van dienst. 

Neem gerust contact op, telefoon: 524085.  

 

KLEDING INZAMELACTIE:  
Het voorjaar staat voor de deur. Tijd om uw kledingkast op te ruimen?  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.   

 Voor het ophalen van een partij kleding kunt u bellen naar nummer:  

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.  
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  BIEST 1950 

 
 

Een heel enkele keer mocht er in de Weijer bij de aalmoezenier 

gevist worden. Het zal rond 1956 geweest zijn dat een keer, 

met toestemming van de aalmoezenier, een wedstrijd werd 

gehouden. De winnaars kwamen in de krant!  

Het wordt nu steeds moeilijker om mensen, oud buurtgenoten te vinden die informatie kunnen 

geven voor ons boek van de Biest, 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  

 

 

VAN HORNEJAAR 
 

 

In Weert is van alles te doen met 

betrekking tot het van Hornejaar. 

Kijk op 

https://www.weert.nl/vanhornejaar 

om te zien wat allemaal. 
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ONS WIJKPARK 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 

op de pagina van Park de Weijer: 

http://biestblog.nl/wijkraad-de-biest/wijkpark 

 

Langzaam is de lente toch gekomen. Met de 

lente kunnen we ook weer genieten en klussen 

in park de Weijer. Onlangs zijn er enkele dode 

fruitbomen vervangen en de in de smulhaag (die 

langs het pad vanuit de Doolhofstraat dwars 

over de breedte van het park is aangelegd) 

werden de bessenplanten weer aangevuld. We 

zijn nog steeds overleg met de gemeente over 

de ondergroei, verdere inrichting en financiering. 

We zijn van plan om iedere maand op een, of 

enkele zaterdagmorgens klusjes te doen in het 

park. Wij zoeken daarvoor vrijwilligers met of 

zonder groene vingers. 

U kunt zich aanmelden bij Paul Vanderfeesten 

tel. 0495 455272, Gerard Hendriks telefoon 0495 

536357, of via mail: wejer.biest@gmail.com. 

Vermeld dan s.v.p. ook uw mailadres, dan 

kunnen wij u informeren wanneer we welke 

klusjes willen gaan doen.  

Op de klus-zaterdagen zal uitleg gegeven wor-

den van de vorderingen en de nieuwe plannen. 

Ook kunnen vrijwilligers dan helpen bijvoor-

beeld met schoffelen en aanbrengen van palen 

en draad in de Limburgse vlechthaag. We willen 

om de 2 weken met vrijwilligers lichte werk-

zaamheden uitvoeren.(o.a. schoffelen en planten 

water geven). 
 

Op zaterdag 14 april hebben wij al voor de eerste 

keer vrijwilligers en belangstellenden welkom 

geheten in het park.  
 

De eerstvolgende keer is zaterdag 28 april om 

10.00 uur. Geef even uw e-mailadres op en wij 

informeren u over de klus-zaterdagen. Tot dan! 
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KLEDINGDAG VOOR KINDEREN 

OPNIEUW SUCCESVOL 
 

 

 

Afgelopen tijd is geprobeerd zoveel mogelijk 

gezinnen te bereiken die mogelijk in 

aanmerking komen voor deze kledingdag. Ook 

dankzij hulp van andere organisaties, zoals 

Stichting Leergeld, heeft dit ertoe geleid dat er 

70 meer kinderen uit Weert gebruik hebben 

kunnen maken van de kledingdag. 

Wethouder Martijn van den Heuvel: “We roepen 

iedereen op die kinderen kent die in armoede 

leven en die wij nog niet hebben kunnen 

bereiken, om contact met ons op te nemen. Zo 

kunnen we samen met Weerter ondernemers zo 

veel mogelijk kinderen in armoede helpen.” 

 

EXTRA GELD 

Deze kledingdag kon worden georganiseerd 

met het extra geld dat gemeenten vanaf 2017 

jaarlijks ontvangen van het Rijk voor kinderen in 

armoede. Daarbij is de afspraak gemaakt dat het 

geld in natura bij kinderen terecht komt. 

Voor de derde keer is er in Weert gisteren, zondag 8 april, 

een kledingdag voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen georganiseerd. 

De kledingdag was een groot succes. 

Voor 670 kinderen is kleding uitgezocht. 

De kledingdagen worden ingezet naast de 

bestaande regelingen zoals onder andere de 

Meedoenbijdrage, het Jeugdsportfonds, het 

Jeugdcultuurfonds en de samenwerking met 

Stichting Leergeld. De Kledingdagen worden 

jaarlijks in het voor- en najaar georganiseerd. 

 

Aanmelden voor volgende keer 

Hebt u kinderen of kent u kinderen uit gezinnen 

met een inkomen lager dan 120% van bijstands-

niveau? Mogelijk dat zij dan in aanmerking 

komen voor de kledingdagen. Aanmelden kan 

bij De Vraagwijzer in het stadhuis of kijk op 

weert.nl/vraagwijzer. De gemeente komt graag 

in contact met u. 
 

Weerter ondernemers 

De deelnemende Weerter ondernemers waren: 

Buik en Bengel, Colada Schoenen & Sport2000, 

Dean4kidz, HEMA, Palmen Sport, Posno-Sport, Score, 

Trendyz Shoes, VT mode en Xambeau bodyfashion. 
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goed voor de ontwikkeling van kinderen en is 

vooral heel erg leuk! De dag wordt in Weert 

georganiseerd door diverse wijk- en dorpsraden 

in het kader van MijnStraatJouwStraat, scholen 

en scouting. Zij worden hierbij ondersteund 

door Punt Welzijn. 

Zie ook: jantjebeton.nl/ik-wil-spelen/ 

de-buitenspeeldag/over-de-dag 

 

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

Vorig jaar hebben de deelnemende kinderen zich kostelijk geamuseerd. 

Voor het slagen van de buitenspeeldag 2018 zoeken we nog mensen die dit willen organiseren. 
 

 
Woensdag 13 juni is het weer zover: de 

Nationale Buitenspeeldag, voorheen bekend als 

de Nationale Straatspeeldag, vindt dan plaats. 

Op die dag staat buiten spelen en sporten in 

heel Nederland centraal. Nickelodeon gaat op 

TV en online letterlijk ‘op zwart’! Kinderen en 

jongeren worden gestimuleerd om naar buiten 

te gaan. Want lekker buiten spelen en sporten is 

TOONS TOPPERS 2018 VAN START! 

 

 

 

Wanneer je te horen krijgt dat je kanker hebt 

staat je vaak een lange en moeilijke weg te 

wachten. Veel pieken en dalen en niet wetende 

waar je uit zal komen. De klim naar de top van 

de Mont Ventoux staat synoniem voor de lange 

weg en strijd die er voor jou en je naasten ligt. 

Iedere deelnemer heeft zijn eigen doel of 

motivatie om deel te nemen. Sommigen om geld 

in te zamelen omdat ze zelf ziek zijn geweest of 

nog ziek zijn. Sommigen ter nagedachtenis aan 

iemand die ze hebben verloren aan kanker. Weer 

anderen omdat een naaste ziek is of ziek is 

geweest. 

Maar allemaal met één doel voor ogen, de top 

van die berg bereiken op 30 en 31 augustus 

2018. 

Het Toon Hermans Huis Weert begeleidt de 

groep het komende half jaar met trainingen en 

verschillende informatiebijeenkomsten voordat 

ze naar Frankrijk afreizen om de berg van de 

wind te bedwingen. Een prachtige positieve 

ervaring die voor ze ligt na een vaak moeilijke 

periode. Wilt u hen steunen in deze weg naar de 

top? 

Kijk op https://www.grootverzettegenkanker.nl/ 

toonstoppers! 

 

De Toons Toppers zijn weer van start gegaan. 12 fietsers en 15 wandelaars 

gaan dit jaar de uitdaging aan om de Mont Ventoux te beklimmen. 
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In de week van 22 tot 25 mei staat het thema 

verkeer centraal op onze school. We openen 

deze week om half negen met alle kinderen op 

het schoolplein. 

De gehele week staan er op de speelplaatsen 

fietspleinpakketten: pakketten met verkeersbor-

den die op het schoolplein staan. Komt dat zien, 

komt dat zien! Verkeersregelaars en politie 

komen vertellen over hun werk. Ook de vracht-

wagen met "dode"hoek brengt ons een bezoek. 

U bent van harte welkom om een kijkje te komen 

nemen. 
 

We doen er van alles aan, maar.... 

Een verkeersveilige schoolomgeving 

daar moeten we SAMEN voor zorgen! 

 

KINDCENTRUM 

AAN DE BRON 
 

‘Weert meets Thorn’ is het concert voor de liefhebber van blaasmuziek. 

De Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 geeft een gezamenlijk concert 

met de bekende harmonie St.-Michael Thorn (in de volksmond: ‘De Geiten’). 

Op één middag kunt u beide orkesten beluisteren: een feest der blaasmuziek. 

De orkesten staan onder leiding van de dirigenten Bart Deckers en Ivan Meylemans. 
 

Toegangskaarten à €7,50 reserveren via e-mail: weertharmonie@gmail.com 

of te koop aan de dagkassa voor aanvang van het concert. 
 

Link naar meer informatie: http://weertharmonie.nl/event/weert-meets-thorn/ 

 

 

 

WEERT MEETS THORN 
ZONDAG 29 APRIL: 12.00 - 14.00 UUR 

FRANCISCUSHUIS WEERT 

 

 

De activiteiten die plaatsvinden in het Franciscus Huis Weert 

kunt u vinden op de website: 

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

 
 

 

FRANCISCUSHUIS WEERT 
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BEN JIJ VAN DE PENSEELSTREKEN? 

LEES DAN VERDER! 
 

 

 

Is schilderen jouw passie? Vind je het leuk om anderen te begeleiden met schilderen? 

Wij zoeken een vrijwilliger die samen met onze bewoners eens per week 

aan de slag gaat met het penseel. Dus, heb jij ervaring met het opzetten van een tekening, 

oog voor perspectief en kleur en kun je werken met verf? Dan zoeken we jou! 

 
Wij zoeken een creatieve schilder die de bewoners van zorgcentrum 

Hieronymus kan begeleiden. Onze ouderen hebben hulp nodig. Maar de 

meeste mensen hebben in het verleden wel eens geschilderd. Talent 

verzekerd! Wij hopen dit jaar een expositie te houden. Hoe mooi zou dat 

zijn? 

Dus: Houd jij van schilderen? Werk je graag met ouderen? 

En vind je het leuk om een praatje te maken? 

Bel dan nu nog met Hetty Raemaekers of Susanne Korten! Zij zijn te 

bereiken op: 0495 456 900 en kunnen je alles vertellen over dit mooie werk.  

 

Word je vrijwilliger bij Land van Horne dan zijn wij je heel erg dankbaar. En 

die dankbaarheid willen we tonen. Daarom krijg jij van ons een kerstpakket 

en een feestavond aangeboden.  

Wij kunnen jouw hulp echt goed gebruiken. Dus, zet jouw creativiteit in als 

vrijwilliger en maak hier anderen blij mee! 

 

- 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: 1 juni, 29 juni.  
- dat de opbrengst van de kledingcontainers en oud papier bij school ten goede komt aan de 

leerlingen van basisschool Aan de Bron? 

Bestuur Oudervereniging Aan de Bron 

 

WIST U DAT… 
 



 

 

 

 

  

WAT IS DE SAMENLOOP VOOR HOOP? 

De SamenLoop voor Hoop is een feestelijk, 

braderie-achtig familie-evenement dat 24 uur 

aaneengesloten duurt en volledig wordt 

georganiseerd door vrijwilligers. De opbrengst 

komt ten goede aan KWF kankeronderzoek en 

voor 10% aan een lokaal doel, in Weert het Toon 

Hermans Huis. 
 

Het evenement begint op zaterdag 2 juni om 

14.00 uur met een openingsceremonie waarbij 

Survivors een ereronde lopen, om 23.00 uur 

vindt er een kaarsenceremonie plaats en de 

volgende dag om 14.00 uur wordt het 

evenement afgesloten met een slotceremonie.  
 

Tijdens de kaarsenceremonie wordt stilgestaan 

bij degenen die momenteel vechten tegen de 

ziekte en de mensen die ons zijn ontvallen. Dit is 

een ontroerend onderdeel van elke SamenLoop. 

 
Een speciale plek tijdens de SamenLoop is 

ingeruimd voor de survivors: mensen die ooit de 

diagnose kanker hebben gekregen. Zij zijn 

tijdens de SamenLoop de eregasten. Voor hen 

wordt een bijzonder programma samengesteld. 

Daarom wordt op woensdag 18 april een 

informatieavond, speciaal voor de survivors ge-

organiseerd. De avond wordt gehouden in het 

Toon Hermans Huis aan de Graaf Jacobstraat 1 

in Weert en begint om 19.30 uur. 

Vanwege de beperkte ruimte is vooraf 

aanmelden wel noodzakelijk. 

Dat kan telefonisch: 0495-541444 of via mail: 

administratie@toonhermanshuisweert.nl.  

AANMELDEN SURVIVORS 

Survivors worden gedurende de twee dagen van 

de SamenLoop samen met hun partner, 

familielid of vriend(in) extra in de watten gelegd 

en verwend. Er is bijvoorbeeld een speciaal 

ontbijt en diner. En men kan kiezen uit een 

verwen- en welnessprogramma. De survivors  

lopen ook samen met hun partner, familielid of 

vriend(in) de openings- en slotronde tijdens de 

SamenLoop voor Hoop.  
 

Ben jij (ex)kankerpatiënt en heb je je nog niet 

als survivor aangemeld, doe dat dan zo snel 

mogelijk via: samenloopvoorhoopweert@ mm 

toonhermanshuis weert.nl. 

Je krijgt dan een persoonlijke uitnodiging om de 

informatieavond bij te wonen.  

 
AANMELDEN VRIJWILLIGERS 

De organisatie zoekt ook nog vrijwilligers die 

mee willen helpen tijdens de SamenLoop, zowel 

bij de survivors als bij de andere programma-

onderdelen. 

Aanmelden kan via 

weert@samenloopvoorhoop.nl. 

Meer informatie over de SamenLoop voor Hoop  

vind je op www.samenloopvoorhoop.nl/weert.  
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INFOAVOND SURVIVORS 

SAMENLOOP VOOR HOOP 

WEERT 

 

 

Op 2 en 3 juni 2018 vindt voor de tweede keer de SamenLoop voor Hoop in Weert plaats, 

De SamenLoop is een 24-uurswandeling waarbij de teamleden elkaar afwisselen. 

Teams lopen in 24 uur (dus dag en nacht) rondjes rondom Park aan de Bron 

aan de Maaslandlaan in Weert, met als doel geld in te zamelen voor kankeronderzoek 

en het bespreekbaar maken van deze ziekte, die inmiddels 1 op 3 mensen treft. 

mailto:samenloopvoorhoopweert@toonhermanshuisweert.nl
mailto:samenloopvoorhoopweert@toonhermanshuisweert.nl
mailto:weert@samenloopvoorhoop.nl
http://www.samenloopvoorhoop.nl/weert


 

 

 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

EN MAILADRESSEN: 

 

Politie en/of wijkagenten: tel. 0900-8844 

Onze wijkagenten: 

 John Vranken: john.vranken@politie.nl 

Jos Geerts: jos.geerts@politie.nl 

Aron Muijsenberg: aron.muijsenberg@politie.nl 

 

Meldpunt Jeugdoverlast: tel. 0900-8844 

Meld misdaad anoniem: tel. 0800 7000 

 

Punt Welzijn, opbouwwerker Bouke Kouters 

Tel. 06-11772996. Mail: 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 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 
 

Stuur tekst en foto naar de redactie. Max 400 woorden. 
Woont u in de wijk Biest en vindt u het leuk uzelf voor te stellen? 

mailto:john.vranken@politie.nl
mailto:jos.geerts@politie.nl
mailto:aron.muijsenberg@politie.nl
mailto:b.kouters@puntwelzijn.nl
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