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Op 3 februari 2019, tijdens de open dag van het Toon
Hermans Huis Weert, organiseert Carool Platteel van
Carool Platteel Hair & Beauty en haar team weer een
knipdag ten bate van de Stichting Haarwens.
De afgelopen vijf jaar heeft Carool met haar team
belangeloos en met veel succes al vele haarvlechten
naar de stichting kunnen opsturen. Pruiken of
haarwerken zijn erg duur en worden vaak maar voor
een klein deel vergoed. Daarom is de Stichting
Haarwensen opgericht. Zij levert gratis haarwerken van
hoge kwaliteit aan kinderen die door hun ziekte het
haar (tijdelijk) verliezen. Ook voor kinderen kan het
belangrijk zijn er ondanks de ziekte er goed uit te zien.

Iedereen die zijn haar doneert, krijgt op 3 februari 2019
een complete metamorfose in de vorm van een prachtig
nieuw kapsel, mooie make-up en een voor- en na-foto,
die belangeloos gemaakt worden door Selva Wilbers.
Een belangrijke voorwaarde om haar te kunnen
doneren is dat er minimaal 30 centimeter van afgeknipt
kan worden en dat het haar niet geverfd is.
NU AANMELDEN
Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Dus meld je
snel aan via: administratie@toonhermanshuisweert.nl
en vermeld hierbij je naam en telefoonnummer.
Carool Platteel neemt dan snel contact met je op.

 IN DEZE EDITIE  IN DEZE EDITIE  IN DEZE EDITIE  IN DEZE EDITIE  IN DEZE EDITIE 
# 02 – Seniorenvereniging “altijd Jong” / KBO Biest – Weert

# 10 – Kinderopvang Humanitas

# 06 – Park de Weijer

# 10 – Dag van de Mantelzorg
# 11 – Programma V.V. Beesterbollen

# 08 – De Biest en haar bewoners in 1950
# 09 – Fleurig inleveren

1

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: 4 december.
2019: 15 januari, 20 februari, 2 april, 14 mei,
18 juni, 27 augustus, 24 september, 29
oktober en tenslotte 3 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.

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. De tijd van feesten en
gezelligheid, ook bij “Altijd Jong”.

BRANDVEILIGHEID WONEN EN LEVEN
Op woensdagmiddag 12 september was de Brandweer Limburg
Regio-Noord bij ons te gast. Op een interactieve manier verstrekten
zij informatie over, hoe brand te voorkomen en hoe een beginnende
brand te signaleren. Kleine aanpassingen kunnen bij brand van
levensbelang zijn, zoals het ophangen van rook- en koolmonoxide
melders. ‘s Nachts de binnendeuren sluiten, zodat rook zich niet snel
kan verspreiden. Een vooraf bedachte vluchtroute, een huissleutel
op een vaste plaats bij de buitendeur, die u blindelings kunt vinden.
Veilige stekkerdozen, die niet overbelast worden. Schone filters van
de wasdroger en wasemkap. Kaarsen en waxinelichtjes, maar ook de
stand-by van tv en andere elektrisch apparaten ’s nacht uit.

Voor meer informatie kijk op:
E-mail: brandveiligleven@vrln.nl
www : brandweer.nl/limburg-noord/team-brandveilig-leven
Facebook: www.facebook.com/brandweer

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:
2019: 15 Januari, 19 maart, 22 mei, 16 juli
en tenslotte 15 oktober
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“Altijd Jong” / KBO Biest - Weert

BURENDAG 2018
Op vrijdagmiddag 21 september organiseerde
“Altijd Jong “samen met zorgcentrum Hiernymus de Burendag 2018, in de Aula van het
zorgcentrum. De middag begon voor leden en
bewoners met koffie of thee met daarbij een
heerlijk stuk (foto)taart van bakker Moonen.
Aansluitend kon er op de binnenbaan Jeu de
Boules gespeeld woorden. Ook was er voor de
bewoners schilderles onder deskundige leiding.
“Altijd Jong “ had bij het Orangefonds een aanvraag ingediend voor een bank (met opbergruimte) en een parasol ten behoeve van de Jeu
de Boulesbaan, deze werden tijdens deze feestelijke middag aangeboden.
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UITSTAPJE NAAR DE BELEEF-PLUS-BEURS IN VENRAY
Op vrijdag 28 september bezochten leden van Altijd Jong en
wijkbewoners, mede dankzij een speciaal arrangement van de
KBO de BeleefPlus Beurs in Venray. Er waren stands met
informatie over gezondheid, voeding, vakanties, sta-opstoelen,
doucheaanpassingen, snuisterijen als waterparels, een mobiliteitsplein met fietsen, rollators en scootmobielen. Voor de dames
was er een modeshow, een Muziekkapel luisterde de beurs op
met vrolijke Tiroler muziek. Ook de Brandweer Regio Noord was
aanwezig met een stand over brandpreventie. Al met al een
boeiende middag voor de bezoekers.

SINTE MERTE
Donderdagmiddag 8 november vierde Altijd Jong het Sinte Merte in een feestelijk
versierde Orangerie. Er werd gekaart, Rummy-Kub en Bingo gespeeld voor leuke
prijzen. Tussendoor was er koffie met iets lekkers. En aan het eind van de middag
voor ieder nog een heerlijke kop erwtensoep met een broodje.

SINTERKLAAS
Donderdagmiddag 6 december, de verjaardag van Sinterklaas, vieren wij het Sinterklaasfeest. Tussen 14.00 en 17.00 uur zijn alle leden welkom om een kaartje te leggen,
Rummykub of het Bingospel te spelen. Natuurlijk is er koffie met speculaas en pepernoten.
Bovendien heeft de Sint voor ieder lid nog een leuke surprise.
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KERSTMIS
Donderdag 20 december
viert Altijd Jong Kerstmis.
Om 10.30 uur gaat pater
H. Latten o.f.m. voor in de
plechtige Kerstviering.
Aansluitend is er koffie
met een kerstkransje en
sluiten wij deze middag
het clubjaar 2018 af.
Omstreeks 12.00 uur 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 2018 af.

AANVRAAG BIJ HET SAMENFONDS GEHONOREERD
Bij diverse activiteiten hebben wij behoefte aan een goede laptop,
om voorlichtingsbijeenkomsten over brandveiligheid en andere
onderwerpen, te kunnen verzorgen voor leden en wijkbewoners en
om b.v. op de Jaarvergadering het jaarverslag te presenteren.
Onze aanvraag daarvoor bij het Samenfonds van de Sponsorwinkel
is gehonoreerd met een bijdrage van € 750. Waarvoor onze
hartelijke dank !

KLEDING INZAMELACTIE:

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 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 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, zie www.opslagweert.nl.

AFSLUITING VAN HET JAAR

CONTACT:

OUDEREN ADVISEURS

Wij wensen alle bewoners van de wijk ‘de Biest’,
bewoners van het Zorgcentrum Hieronymus en
leden van Altijd Jong sfeervolle Kerstdagen, een
gezellige jaarwisseling en een heel goed begin
van het jaar 2019.

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.
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PARK DE WEIJER
Om de 2 weken wordt er op zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur in het park De
Weijer gewerkt door vrijwilligers. Door
de droogte hebben de vrijwilligers niet
veel hoeven te schoffelen. De keerzijde
is, dat ondanks dat veel bomen en
hagen regelmatig water hebben gekregen, er struiken en bomen verdroogd
zijn. Gelukkig worden deze in het najaar
door de gemeente vervangen. Tevens
gaat de gemeente dan aan de zijde van
het industrieterrein bes-dragende struiken aanplanten. Wij zelf zorgen voor
aanplant van struiken en planten aan de
andere zijde van het park nabij de vijver.
Door Jan van Grimbergen is hiervoor
een ontwerp gemaakt. Het wordt in het
voorjaar een bloemrijk gebied waar
iedereen van kan genieten.
Dat het werk van de vrijwilligers gewaardeerd wordt blijkt uit het feit dat we
door de Sponsorwinkel verrast werden
met een -cheque van € 675,- We moeten
nog bepalen waar we het precies aan
besteden. Op ons verlanglijstje staan de
aanschaf van gereedschap, een berghok,
informatieborden en een insecten-hotel.
Daarbuiten willen we de Limburgse haag
professioneel laten vlechten. Ook een
pomp voor het besproeien van de
planten is gewenst.
We zijn er gelukkig mee dat Ronny
Heijmans een deel van haar volkstuintje
beschikbaar
heeft
gesteld
als
opslagruimte voor het park. Ook dit
moet nader ingericht worden. Mocht u
belangstelling hebben kom eens kijken.
Op 24 november, 8 december en 22
december zijn we weer aan het werk als
er iets te doen is. U kunt ook informeren
door het sturen van een mail naar
wijkraaddebiest@outlook.com Ook op
de app NEXTDOOR wordt u regelmatig
op de hoogte gesteld. Op biestblog.nl
vindt u een pagina van park de Weijer,
daar kunt u ook informatie en foto’s
vandaan halen.

Vrijwilligersmorgen 29 september: een aantal treurwilgen die bij de
vijver verwijderd moesten worden hebben we herplant bij het
Zwarte Pad. Helaas bleef de regen daarna uit. Na regenval kunnen
we weer aan de slag.
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Het schoffelen is een terugkerend karwei. Hier zijn Frans Goossens en Jan Janssen aan het werk.

WIJKRAAD DE BIEST KAN HULP GEBRUIKEN
De wijkraad heeft als doel het bevorderen van de woon-, werk- en leefsituatie
in de wijk de Biest te Weert en het verrichten van alle verdere handelingen die daarmee,
in de ruimste zin, verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Daarvoor doet de wijkraad het volgende:
- De wijkraad vergadert negen keer per jaar,
- De wijkraad heeft een webpagina: biestblog.nl,
- De wijkraad geeft 5 keer per jaar een leuk wijkblad uit,
- De wijkraad probeert de wijk op te fleuren. Op dit
moment gaat de aandacht uit naar de pmd containers.
Zie artikel “Fleurig inleveren” verderop in dit blad.
- De wijkraad ontwikkelt en onderhoudt samen met
werkgroep de Weijer het wijkpark de Weijer tussen
industrieterrein Leuken Noord en de bewoning van de
Biest. Daar zijn nog plannen voor in ontwikkeling, met
name een boomleerpad in aansluiting met rustgebied
Hospice, een bijenstand met informatie en enkele
keren per week imkers aanwezig. Tevens verzorgt de
werkgroep samen met vrijwilligers en de gemeente
het onderhoud van de Weijer.
- De werkgroep Biest 1950 verzamelt informatie en
foto’s over de oud bewoners van de Biest door deze
of hun nakomelingen te interviewen.
Van alle informatie wordt een boek gemaakt met
foto’s, verhalen, kwartierstaten enz. Leuk voor de
leden van de werkgroep en leuk voor de oude mensen
en hun nakomelingen, de lezers en misschien ook het
gemeentearchief.
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Verder zou de wijkraad nog veel meer willen
doen, maar alles wordt al gedaan door een (te)
klein aantal vrijwilligers. We hebben helaas veel te
weinig mensen om alleen al de dingen die we wel
doen op een goede, uitgebreide, relaxte manier
te kunnen doen.
Daarom zoeken we uitbreiding en aansluiting.
Ideeën en handjes zijn zeer welkom, natuurlijk
ook van jongere wijkbewoners. En tevens zouden
we graag de jeugd meer willen betrekken bij het
wijkgebeuren.

OPROEP
Spreekt een of meerdere projecten
u aan, of wilt u zelf een project
of idee inbrengen?
Wilt u met de wijkraad meewerken
in een bepaald project?
Laat het ons weten via
wijkraaddebiest@outlook.com
of via 0648550274.
Uw inbreng en hulp zijn zeer welkom!

DE BIEST IN 1950: DE PRINS VAN DE BIEST
Het verhaal van de Preens vanne Beest las ik in dialect in het Kanton van Weert van oktober en
november 1988, een van de weekbladen vol met Weerter informatie en mooie lokale artikelen.
De Prins van de Biest was geen carnavalsprins. We hebben daarvoor tegenwoordig een Kestieëlhieër.
Hieronder kunt u een korte versie van een deel van dit verhaal lezen.
De werkgroep de Biest in 1950 is nog steeds bezig
met verzamelen van gegevens voor het boek over de
Biest en de mensen die op de Biest woonden rond de
jaren 1950.

De Prins van de Biest heette Tinus Prinsen en woonde
in een woning ongeveer waar later ook bakker
Driessens woonde. Het was zaterdag voor Biestkermis, alle attracties waren opgebouwd en stonden
klaar om op kermiszondag open te gaan. Voor de
woning van Tinus stond ook een rond tentje met een
behendigheidsspel.
Tinus had al een voorproef op de kermis genomen en
was alle cafés op de Biest afgegaan, te beginnen
vanaf de stad bij Sprenkske en vanwege de klandizie
(hij was schoenmaker) kon hij geen van de tien cafés
aan de Biest en de Doolhofstraat overslaan. Daarna
had hij nog de drie etablissementen aangedaan aan
de overkant van het kanaal. Hij was dus goed geladen
toen hij thuiskwam. Met enige moeite slaagde hij er
in binnen te komen en boven zijn slaapkamer te
bereiken. Hij had, voor die tijd, een ruime slaapkamer
met een groot raam bijna tot op de vloer. Bij het raam
stond zijn petroleumlamp. Hoe dronken hij ook was,
hij stak altijd de lamp aan. Daarna kleedde hij zich uit,
trok zijn nachthemd aan, blies de lamp uit en kroop
in bed.

We zoeken nu vooral mensen die gewoond hebben
in de Graaf Jacobstraat, Boerhaavestraat en de
Hofakkerstraat.
In deze drie straten die voor 1950 werden gebouwd
leefden ongeveer 50 gezinnen waarvan we van de
meeste nog geen gegevens en contactadressen van
de naaste familie hebben kunnen achterhalen.
Kent u mensen die daar woonden en weet u hun
adres of telefoonnummer of van hun nakomelingen,
laat het dan weten aan de mensen van de werkgroep.
Mart Schreurs 0495 537297
Paul Coumans 0495 524632
Paul van Wegberg 0495 531003
Paul Vanderfeesten 0495 455272
of via e-mail biestenbewoners@gmail.com

Het vervolg kunt u
lezen in dialect op
biestblog.nl
We hebben de
originele stukjes
terug gevonden
op
https://studiezaal.
erfgoedhuisweert.
nl
zoekopdracht:
Preens van de
Beest

Hiernaast een foto
van het café
op de hoek BiestKloosterstraat in
1927.
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FLEURIG INLEVEREN
In het lijstje ‘ergernissen in de buurt’ staat zeker het
illegaal achterlaten van vuil rondom de glas- en
PMD-containers. Deze ‘bijplaatsingen’ zorgen voor
verschillende problemen.
Het ziet er natuurlijk erg rommelig uit, en daarnaast
waait het plastic afval ook vaak weg. Dit zorgt weer
voor veel zwerfafval in de buurt en kan zelfs gevaarlijk
zijn: mensen die slecht ter been zijn kunnen vallen
over het weggewaaide plastic.
Voor de vuilnisophalers is het ook erg vervelend,
omdat ze de container niet kunnen ledigen als er
afval op de rand rond de container staat.
Achtergebleven voedselresten trekken ook nog eens
ratten en ander ongedierte aan. Dit zorgt op termijn
voor problemen voor de volksgezondheid in uw
buurt.

De gemeente Weert tracht te zorgen dat de
containers regelmatig geleegd worden. Uzelf kunt
natuurlijk ook iets doen. Het klinkt eenvoudig maar
als u ziet dat de container vol is dan neemt u uw afval
toch weer mee naar huis? Op een later tijdstip kunt u
het dan weer kwijt nadat de container geleegd is. Wel
zo netjes.
De boetes voor het achterlaten van afval zijn mals.
Indien de Politie of een van de gemeentelijke Boa’s u
betrapt dan riskeert u een boete van € 95,00 (exclusief administratiekosten t.w.v. € 9.00).
Op initiatief, en in samenwerking met de Gemeente
Weert, lanceerde Audrey Gulpers, bewoonster van
de wijk Moesel, een idee om de omgeving van de
containers zodanig in te richten dat dumping
ontmoedigd wordt. Door de ruimte om de container
met kunstgras en stevige metalen bloemen te
versieren zou de uitstraling dusdanig frisser worden
dat het illegaal achterlaten van afval fysiek moeilijker
wordt en de buurtbewoners aangemoedigd worden
om de omgeving ook netjes te houden.

Uw wijkraad doet al mee, u óók?

FRANCISCUSHUIS WEERT
De activiteiten die plaatsvinden in het Franciscus Huis Weert
kunt u vinden op de website:

http://www.franciscushuisweert.nl/evenementen/
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Bij Kinderopvang Humanitas
vinden wij het belangrijk dat
alle kinderen bij ons buiten
kunnen spelen. Spelen in het
gras of samen fietsen en de
wind in je haren voelen.

Voor de allerkleinste is er een andere manier om buiten zijn te ervaren en wel
in onze “buiten bedjes”. Gekleed in een daarvoor speciale slaapzak met voor
de frissere dagen een muts, ervaren de kinderen het tikken van de regen, het
horen van de wind en ademen ze de gezonde buitenlucht in.

Wilt u onze werkwijze in de praktijk zien, neem dan contact op met
KDV Waterwereld, Maaslaanlaan 1A 6006 GC Weert: 0495- 760 920 of 06-278 992 80

DAG VAN DE
MANTELZORG

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar
die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek,
gehandicapt, verslaafd is of een psychische aandoening
heeft. Vaak herkennen jongeren zich niet als mantelzorger
en vinden ze het heel gewoon dat ze voor hun broertje,
zusje, ouders of andere familieleden zorgen. Het is dan ook
heel lastig om jonge mantelzorgers te bereiken en hen te
attenderen op ondersteuningsmogelijkheden of hen extra
waardering te geven. Daarom was er op 10 november –
naast waardering voor alle andere mantelzorgers - een
speciale waarderingsactie in de vorm van een goodiebag
voor deze jonge mantelzorgers. Voor elke leeftijd zat wel
iets leuks in de goodiebag.
Voor ondersteuning als mantelzorger kunt u terecht bij
Punt Welzijn. De ondersteuning omvat: informatie en
advies, praktische hulp of begeleiding, emotionele steun,
inzet van vrijwilligers. De mantelzorgondersteuning is gratis.
Contact: 0495 - 697 900 goedbezig@puntwelzijn.nl
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Daarom is er voor de jonge mantelzorgers een leuke
waarderingsactie in de vorm van een goodiebag (op 10
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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 elke 2e zaterdag van de
maand geopend van 13.00 tot 16.00 uur.
In 2018 kunt u terecht op 8 december.
De eerste helft van 2019 kunt u terecht
op 12 januari, 9 februari, 9 maart,
13 april, 11 mei en 8 juni.
Dr. Kuyperstraat 221, Weert.
Tijd: 13.00-16.00 uur.

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.

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.

