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BUITENSPEELDAG 2018
Voor de buitenspeeldag dit jaar hebben zich te weinig hulpen
aangemeld. Het organiseren en begeleiden van zo een dag is teveel
werk en verantwoording om het met de weinige mensen die zich
aangemeld hadden te doen. Daarom is besloten om deze dag dit jaar
niet te organiseren. Helaas!

Volgend jaar zullen we het
weer proberen. We hopen
dan dat het dan wel lukt
met de aanmeldingen.

BIJEN OP DE WIJER
Het gaat goed met de bijen op de
Weijer. De volkjes hebben de winter
goed doorstaan en de koningin is druk
bezig met de uitbreiding van het volk.
Een bijenvolk kan uit wel 50.000 bijen
bestaan in de zomer. Daarvoor legt de
koningin nu extra veel eitjes. De jonge
werksters voeden de larfjes en de
koningin. De wat oudere bijen vliegen
uit, op zoek naar honing, stuifmeel en
propolis.
De imkers hebben half mei al eens
honing kunnen slingeren. Een heerlijke
honing vol van geur en smaak van de
bloemen op de Weijer. De imker vertelt
u graag over de imkerij, de honing en
de bij.
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
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COLOFON
REDACTIE:
Stichting wijkraad de Biest
Postbus 345 6000AH Weert
e-mail: wijkraaddebiest@outlook.com
INGBank: NL72INGB0002934720

Seniorenvereniging

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: 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: 17 juli, 15 oktober

VAKANTIE:
De vakantietijd breekt aan. Een tijd van rust en ontspanning. De
een blijft thuis om te genieten van de tuin of van een mooi
boek, een ander trekt er op uit om nieuwe ervaringen op te
doen, om andere landen te ontdekken. Hoe U de vakantieperiode ook doorbrengt, wij wensen U: wijkbewoners, leden
van Altijd Jong, bewoners, medewerkers en vrijwilligers van
Zorgcentrum Hieronymus een heel fijne vakantietijd, met veel
zonnige dagen.

JEU DE BOULES BAAN BIJ HIERONYMUS.
De komende zomermaanden, met hopelijk veel mooie dagen,
wordt er op vrijdagmiddag Jeu de Boules gespeeld op de baan
achter het Zorgcentrum. Van 14.30 tot 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
Hieronymus,
Seniorenvereniging
Altijd Jong en
Wijkraad de Biest.
Kom kijken, doe
mee!
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“Altijd Jong” / KBO Biest - Weert
ONZE DEELNAME AAN DE RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Graag willen wij alle mensen bedanken, 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, die bij deze campagne maar liefst
€ 125.000,00 verdeelt onder deelnemende verenigingen.

UITNODIGING
De brandweer en KBO afdeling Altijd Jong organiseren
voor U een interactieve en informatieve bijeenkomst
over brandveiligheid. Deze bijeenkomst is op woensdag
12 september in de Orangerie van het zorgcentrum
Hieronymus op de Biest. Welkom zijn leden van Altijd
Jong, van oudervereniging Groenewoud en Leuken en
andere belangstellenden.

Wij beginnen om 14 u met een kop koffie
of thee en eindigen rond 16u. Aanmelden
kan tot donderdag 23 augustus, wees er
snel bij, want vol is vol.
Altijd Jong heet U van harte welkom!
Deelname kan van levensbelang zijn voor
u en uw naasten!

SENIORENVERENIGING ALTIJD JONG EN DE KBO
Als seniorenvereniging zijn wij lid van de provinciale en
landelijke koepelorganisatie voor ouderen, de KBO. Belangrijkste doelstelling van de KBO is: "voorwaarden te scheppen
die het mogelijk maken, dat senioren volwaardig en
zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen”.
WAT DOET DE KBO ALLEMAAL VOOR HAAR LEDEN:
- 10 keer per jaar het kbo-pcob magazine.
- Aanbod van mooie producten tegen KBO prijzen.
- Korting op energie door het Energiecollectief van de KBO.
- ledere twee weken de digitale nieuwsbrief KBO Nieuws.
- Belastingservice: hulp bij de belastingaangifte.
- Hulp bij WMO aanvragen, en bij keukentafelgesprekken,
door goed opgeleide seniorenadviseurs.
- Voorlichtingsbijeenkomsten en huisbezoek m.b.t.
veiligheid
- De Service- en Juristentelefoon KBO.
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- De collectieve KBO-zorgverzekering
van Zilveren Kruis Achmea.
Alle ziekenhuizen in Nederland zijn
door de KBO getoetst op seniorvriendelijkheid, ook het St Jans
Gasthuis in Weert. Dit werd met een
certificaat gehonoreerd.
- Voorlichting over het gebruik van
DigiD code, om in te loggen in o.a.
websites van de overheid.

“POSITIEVE GEZONDHEID”
Eén van de ambities van de Provincie
Limburg is het bevorderen van een
positief welgevoelen van mensen.
“Positieve Gezondheid” is daarbij een vrij
nieuw begrip in Nederland. Veel mensen
vinden dat ze gezond zijn, zolang ze geen
lichamelijke klachten hebben, niet ziek
zijn, maar ook mensen die (chronisch) ziek
zijn kunnen zich gezond voelen, zich
welbevinden.

Het gaat niet om het ontkennen van ziekte of beperkingen, maar over hoe goed je daar mee omgaat.
Belangrijke items zijn daarbij: Goed voor je zelf
zorgen, sociale contacten onderhouden, voldoende
slapen, een goede conditie, iedere dag bewegen,
gezond eten, vertrouwen hebben, in balans zijn, je
veilig voelen, kunnen genieten, gelukkig zijn, zin
ervaren in het leven. Meedoen en kwaliteit van leven
ervaren bij het dagelijks functioneren. Als KBO
afdeling willen wij u daar graag bij ondersteunen.

DE NIEUWE PRIVACYWETGEVING
Met in gang van 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht:
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Ook seniorenverenigingen hebben met deze nieuwe
wetgeving van doen. Want als vereniging verwerken wij
persoonsgegevens van leden. Deze gegevens zijn nodig,
om als vereniging te kunnen functioneren.

Altijd Jong is met de nieuwe wetgeving aan de slag gegaan en heeft
deze voor zover van toepassing
doorgevoerd. Op basis daarvan heeft
Altijd Jong van de toezichthoudende
stichting een verklaring ontvangen,
dat zij aan gestelde eisen voldoet.

UITSTAPJE NAAR DE BELEEF PLUS BEURS VAN DE KBO IN VENRAY

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 september organiseert
de KBO de Beleef Plus Beurs in Venray. Een beurs met
informatie over vakantie, vrije tijd, wonen, zorg &
welzijn, mobiliteit, tuin & tuinieren, en meer.
De Beleef Plus is een regionale beurs voor actieve 50plussers: ‘Proef, zie, leer, doe en ervaar deze beurs’. KBO
afdeling Altijd Jong organiseert voor haar leden een
bezoek aan deze interessante en gezellige beurs.
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KLEDING INZAMELACTIE
Graag komen wij al uw oude kleding (textiel, schoenen,
handschoenen, petten, sokken, ondergoed, handdoeken, badlakens), mits droog en schoon bij U ophalen en brengen die
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.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Dank ook aan “Opslag Weert”.
Wij mogen bij hen, gratis, gebruik
maken van een opslagruimte, zie
www.opslagweert.nl.

LAATSTE CLUBMIDDAG VAN DIT SEIZOEN

CONTACT:

Donderdag 12 juli sluit Altijd Jong het seizoen op feestelijke
wijze af met een koud buffet voor alle leden. Op dinsdag 14
augustus begint yogagroep aan een nieuw seizoen en
donderdag 16 augustus is de eerste clubmiddag na de
vakantie.
Let wel: Het kaarten en RummyKub spelen op maandagmiddag
in de Aula van het Zorgcentrum en het Jeu de Boules spel op
vrijdagmiddag gaat tijdens de vakantieperiode gewoon door!
Wees dus van harte welkom op maandag- en vrijdagmiddag!

Seniorenvereniging Altijd Jong
/ KBO Biest-Weert
E: lcreemers@planet.nl
T: 535498
E: t.janssen1946@kpnmail.nl
T: 524085
Bank: NL 88 RABO 0311 2996 01
t.n.v. Seniorenvereniging Altijd
Jong.

A.E.D.
Wijkraad de Biest speelt met de gedachte om een bijdrage te leveren voor de plaatsing van een
AED in de wijk. Het blijkt dat er in deze wijk wel enkele AED’s zijn, maar de meeste zijn alleen
tijdens openingstijden van de instellingen of bedrijven te bereiken.
In de eerste plaats zoeken we een plek voor het
levensreddende apparaat. De plek moet voldoen aan
enkele voorwaarden: dag en nacht goed bereikbaar,
toezicht mogelijk vanuit een woning, portaal of binnen
het bereik van (een) camera(‘s) van een particulier of
een bedrijf.
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Wie of welke v.v.e. weet zo een plaats, of
heeft een plek die aan deze eisen voldoet,
en deze wil beschikbaar stellen, kan dit
aangeven door een e-mail te sturen naar
wijkraaddebiest@outlook.com
Alvast dank!

ONS WIJKPARK DE WEIJER
KLUSZATERDAGEN
De introductie van de kluszaterdagen is een
groot succes gebleken, wat betreft het aantal
deelnemers als in de resultaten. De boomgaard
is nu van een omheining van paaltjes en draad
voorzien, waardoor er een beter zicht komt op
de smulhaag en de Limburgse vlechthaag. De
jonge planten van de hagen worden door de
omheining beter beschermd. Het onkruid in
deze hagen werd en wordt regelmatig gewied.
In de smulhaag staan wel 12 verschillende
soorten bessen. De voorbijganger kan ervan
smullen (als ze rijp zijn).

In het vroege voorjaar werden de dode wilgenstekken langs het ravotterrein voor honden
vervangen. Deze zijn allemaal aangeslagen en
groeien prima. Bij droogte worden ze door de
klussers van water voorzien.
Verder zijn we aan het uitzoeken hoe we het
beste informatie-plaatjes bij de bomen kunnen
maken. Er zijn meer dan honderd bomen bijna
allemaal verschillende, dan is het wel leuk als je
kunt lezen voor welke boom je staat in het park.
Als iemand een idee hierover heeft kan hij/zij dat
laten weten aan de wijkraad.

ONGEWENSTE STORTINGEN PARK DE WEIJER
Met vrijwilligers wordt er alles aangedaan om het park en de omgeving er netjes en aantrekkelijk uit
te laten zien. Dit ook om daarmee te voorkomen dat de woonomgeving in een negatieve spiraal
terecht komt. Het is dan ook frustrerend dat er nog steeds ongewenste stortingen plaatsvinden. We
willen niet dat mensen ons park als stortplaats gebruiken, daarom, als u een storting ziet, wilt u dat
dan melden bij de gemeente tel. 0495 575000 of/en aan de wijkraad: wijkraaddebiest@outlook.com.
Locatie A: Hier liggen tegen de draad een stapel
astbestgolfplaten sinds het inrichten van het park
Locatie B: Hier liggen grote witte stenen (5 stuks)
Locatie C: Hier is tuinafval gestort
Locatie D: Hier is onlangs een partij glas gestort
Locatie E: Hier zijn sportschoenen gestort
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AVG - ALGEMENE
VERORDENING GEGEVENS
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele
Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen
van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.
De wijkraad is met dit onderwerp bezig. Gezien de
complexiteit van onze situatie hebben wij hier meer
tijd voor nodig. Wij verwachten dit onderwerp
binnenkort of eind september 2018 gereed te
hebben.
In het verleden zijn de adressen van mensen,
instellingen en zaken die met de wijkraad contact
hebben gehad bewaard om weer eens met deze
personen en zaken terug contact te maken. We zijn
altijd zuinig geweest met e-mails, alleen als het
nodig was hebben we er gebruik van gemaakt. Wij
hebben u nooit overladen met berichten.

Volgens de AVG moet u toestemming geven
voor het bewaren van uw gegevens. Binnenkort zal de wijkraad de Biest de mensen en
zaken en instellingen die in de contactenlijst
staan een e-mail of ander bericht sturen met
een verzoek voor toestemming. Wanneer dat
zal zijn is nog niet bekend, we proberen dat
zo snel mogelijk te doen, maar om iedereen
te kunnen bereiken zal het waarschijnlijk na
de vakantie worden. U kunt onze privacy
policy vinden op biestblog.nl.
Wijkraad 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 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?
• 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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Bij het Repair-Café kunt u kleine reparaties
laten verrichten. U kunt direct geld besparen
en tegelijkertijd duurzaam zijn.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
EN MAILADRESSEN:

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.

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

Het Repaircafé is geopend
elke 2e zaterdag van de maand

Gemeente Weert: 0495 575000
Voor uw klacht, melding of opmerking
het telefoonnummer van de gemeente.
U wordt doorgeschakeld met de juiste persoon.

van 13.00 tot 16.00 uur
In 2018: kunt u terecht op
8 september, 13 oktober,
10 november en 8 december.

U kunt ook via de website weert.nl een digitaal
klachtenformulier invullen.

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?

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.
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.

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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