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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, 2018,
moesten wij afscheid nemen van leden,
die vele jaren lid waren van “Altijd jong”.
We namen afscheid van Mirjam Bergmans, die heel lang lid was van Altijd Jong.
Ook van Nellie Langers en Thea Langers
namen we afscheid. Wij missen hen zeer
in ons midden.

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

FIEN SLABBERS 105 JAAR JONG!
Op 27 november was het feest in de huiskamer op de tweede
verdieping van “Ververshof.” Mevrouw Slabbers vierde die dag
haar 105e verjaardag. Daarbij mocht zij vele felicitaties in
ontvangst nemen van bewoners, medewerkers, vrijwilligers en
natuurlijk ook van de burgemeester. Als 105 jarige en oudste
inwoonster van Weert werd zij door de burgemeester in het
zonnetje gezet. Ook Altijd Jong was natuurlijk aanwezig met
felicitaties en een bloemen voor haar oudste lid.

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:
2019: 19 maart, 22 mei, 16 juli en
15 oktober.
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“Altijd Jong” / KBO Biest - Weert
SINTERKLAAS
Donderdagmiddag 6 december, de verjaardag van Sinterklaas, vierden wij het Sinterklaasfeest. Tussen 14.00 en
17.00 uur waren alle leden welkom om een kaartje te
leggen, Rummykub of Bingospel te spelen. Natuurlijk was
er koffie met speculaas en pepernoten. Bovendien had de
Sint voor ieder lid nog een leuke surprise.

EEN TERUGBLIK OP DE KERSTVIERING
Donderdag 20 december vierden wij samen Kerstmis. Om
10.30 uur ging pater H. Latten o.f.m. voor in de plechtige
Kerstviering, aansluitend was er koffie met kerstkransjes. Rond
half een gingen wij aan tafel voor een heerlijk Kerstdiner.
Aansluitend was er een Kerstloterij met mooie prijzen (met
dank aan Hannie Klep). ’s Middags werd er gekaart, Rummykub
en Bingo gespeeld voor mooie prijzen in kerstsfeer. Met een
heerlijk snee kerstbrood met roomboter, gesponsord door
Albert Hein, werd de middag en het jaar 2018 afgesloten.
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Op donderdag 10 januari hield Altijd Jong
haar Nieuwjaarsbijeenkomst. Het was gezellig
druk. Na elkaar een gelukkig en gezond
Nieuwjaar te hebben gewenst, was er koffie of
thee met een vers gebakken wafel. Na
veertien dagen kerstvakantie was het fijn om
elkaar weer te ontmoeten.
Om drie uur nam de middag echter een
verrassende en onverwachte wending: De
burgemeester kwam binnen, met de ambtsketen om! Al snel maakte hij de reden van
bezoek kenbaar, namelijk om aan F.G.P.L.
Janssen een koninklijke onderscheiding uit te
reiken. De voorzitter werd vanwege zijn vrijwilligerswerk op verschillende terreinen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aansluitend mocht de onderscheiden voorzitter
vele felicitaties en “muulkes” van leden in ontvangst nemen . Na een toast op de decorandus en
de vereniging, werd er aansluitend toch nog een
kaartje gelegd, Rummykub en Bingo gespeeld. Al
met al was het een zeer verrassende middag.

VASTELOAVUNDJ
Donderdag 28 februari zijn alle leden vanaf 14.00
uur welkom, om samen Vasteloavundj te vieren.
Verkleed met boerenkiel en zakdoek of anderszins,
maken zij er dan een gezellige middag van.
Natuurlijk is er koffie met iets lekkers, een glaasje
en een hapje en mogelijk als afsluiting nog een
verrassing.

JAARVERGADERING.
Donderdag 7 maart 14.00 uur, houdt Seniorenvereniging Altijd Jong haar Jaarvergadering. De
secretaris presenteert daarbij het Jaarverslag 2018
en de penningmeester het financiële verslag over
het jaar 2018.
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NL DOET 2019
Ook dit jaar neemt de Seniorenvereniging
Altijd Jong deel aan “NL-Doet” van het Oranjefonds. Vrijdagmiddag 15 maart organiseren we
een ontmoetings/inloopmiddag voor ouderen
uit de wijk de Biest in de Orangerie. U vindt
deze in de tuin van het Zorgcentrum
Hieronymus.
Er is koffie en thee met iets lekkers en later in
de middag nog een warme verrassing. Er is de
mogelijkheid om een kaartje te leggen, Rummykub te spelen, sjoelen, dammen enz.

Graag nodigen wij alle senioren van de wijk de
Biest uit, om aan deze middag deel te nemen.
Natuurlijk zijn ook leden van Altijd Jong en
bewoners van Het Zorgcentrum Hieronymus
welkom. De middag begint om 14.00 en eindigt
om 16.30 uur. Er zijn géén kosten aan verbonden.
Gezien de organisatie zou het fijn zijn , als u even
laat weten of u wilt deelnemen. Aanmelden kan bij
de secretaris, tel: 535498 of: lcreemers@planet.nl .

CLUBKAS ACTIE VAN DE RABOBANK
Ook in 2019 houdt de Rabobank een Clubkas-actie. De Rabobank stelt daarbij
een X-bedrag ter beschikking, om het verenigingsleven te ondersteunen.
Leden van de Rabobank Weerterland en Cranendonck kunnen daarbij hen
stem uitbrengen op verenigingen. Heeft U een rekening bij de Rabobank en
bent nog niet lid, meldt U dan aan en geef straks ook een stem aan Altijd Jong.
Het lidmaatschap is gratis en kan telefonisch worden aangevraagd.
Rabobank Weerterland en Cranendonck, tel: 0495 435 435

HULP EN ADVIES AAN OUDEREN
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 Sponsor-winkel. De opbrengst komt ten
goede aan activiteiten voor de senioren in de wijk.
Voor het ophalen van een partij kleding kunt u
bellen naar tel.nr: 524085.
E-mail: 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.

PASEN
Op 18 april, Witte Donderdag, viert “Altijd Jong”
Pasen. Meer daarover in de volgende wijkkrant.
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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 U wilt 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.
Contact:
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.

PARK DE WEIJER
De afgelopen maanden is de werkgroep bezig geweest
met het onderhoud van het park en met de aanplant
van jonge wilgen langs het ‘Zwarte Pad’. De wilgen zijn
afkomstig van een vijverrand waar ze spontaan
uitgeschoten zijn.
In goed overleg kan de werkgroep het achterste deel
van een volkstuintje gebruiken voor opslag van diverse
doeleinden. Gewerkt is verder aan de voorbereiding
voor de inrichting en de toegang. Ook aan de
voorbereiding van de bomenbordjes voor een
boomleerpad is hard gewerkt.

WAT IS ER AL VEEL GEBEURD:
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De bomen die de droogte niet hebben overleefd
zijn inmiddels vervangen.
Over de onderbegroeiing heeft overleg met de
gemeente plaatsgevonden. Op een deel van de
Weijer tussen de “grote” vijver en de Doolhofstraat
wil de werkgroep een mooie aanplant volgens
eigen ontwerp realiseren. De rest van de
onderbegroeiing wordt door aannemers van de
gemeente verzorgd.
Samen met de plattelandscoöperatie, de provincie
Limburg, de wijkraad van de Biest en de imkers van
de Biest, wordt er door de werkgroep en anderen
aan een bijenoase gewerkt. Inmiddels is er al een
bijenhotel voor solitaire bijen en andere insecten
gebouwd en geplaatst nabij het bankje bij de vijver
op de Weijer.
Nu maar uitkijken naar het voorjaar wanneer de
bomen en planten in bloei staan.
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DE BIEST IN 1950
De werkgroep 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.
We zoeken nu vooral mensen die gewoond hebben
in de Graaf Jacobstraat, Boerhavestraat en de Hofakkerstraat.
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.
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.
Daarom nogmaals: 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.

In de wijk was vroeger een sigarenfabriek gevestigd op de Biest / Kanaaldijk nr 33.
Opgericht door Franciscus Lambertus Janssen,
geboren te Weert in 1878 overleden in 1951.
De naam Kanaaldijk werd later veranderd in
Minderbroederslaan.

Sigarenbandje van Jansona.

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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TOONS TOPPERS 2019 – SAMEN NAAR DE TOP
VAN DE MONT VENTOUX!
Dit jaar gaat voor de zevende keer in successie een team van Toons Toppers
de magische berg de Mont Ventoux beklimmen.
Op dinsdag 12 februari organiseert het Toon Hermans Huis Weert een informatieavond.
Wil je meer weten over deze beklimming meld je dan aan voor deze informatiebijeenkomst
via administratie@toonhermanshuisweert.nl met daarbij je naam en telefoonnummer.
Bellen kan natuurlijk ook: 0495 541 444

SAMEN NAAR DE TOP

GOEDE VOORBEREIDING

Wanneer je te horen krijgt dat je kanker hebt, staat je vaak een lange
en moeilijke weg te wachten. Met de nodige kronkels onderweg en
spreekwoordelijke pieken en dalen, niet wetende waar je gaat
uitkomen. Ieder jaar organiseert het Toon Hermans Huis Weert een
onvergetelijke ervaring voor iedereen die weet hoe het is om die
moeilijke weg af te leggen. Samen fietsen of wandelen we naar de top
van de Mont Ventoux. Een prachtige positieve ervaring na een
moeilijke periode, waarbij je je lichaam en geest letterlijk in beweging
zet.

We bedwingen de Mont Ventoux op
5 en 6 september 2019. Dit kan
uiteraard niet zonder een goede
voorbereiding, waarmee we op tijd
willen beginnen.
Begin april start het informatie- en
trainingsprogramma. Toons Toppers
worden begeleid en getraind door
een ervaren team. Voor de fietsers
bestaat het programma uit wekelijks
samen trainen, de wandelaars doen
dat eenmaal per twee weken. Beide
groepen trainen eenmaal per maand
in het heuvelachtige zuiden van
Limburg. Verder wordt het programma aangevuld met andere
sportactiviteiten, voedingsadvies en
algemene informatie over de Mont
Ventoux en het evenement.

In 2019 gaan we voor de zevende keer samen naar de top! De
voorgaande jaren zijn de deelnemers steeds thuisgekomen met
onuitwisbare herinneringen aan dit unieke evenement. Letterlijk met
een lach en een traan. Wil jij na de diagnose kanker jezelf uitdagen,
heb je iemand aan kanker verloren of draag je anderen in deze situatie
een warm hart toe? Fiets of loop dan met ons mee! Door mee te doen
haal je een bedrag op dat ten goede zal komen aan het KWF en het
Toon Hermans Huis Weert. Zo help je niet alleen jezelf maar ook
anderen die met deze ziekte te maken krijgen.

Foto: WeertdeGekste
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Kinderdagverblijf Waterwereld vindt het belangrijk
dat alle kinderen bij ons buiten kunnen spelen.
Spelen in het gras of in het zand, de wind in de haren
voelen of lekker met zijn allen picknicken in de
buitenlucht draagt bij aan de ontwikkeling van
kinderen.
Voor de allerkleinste hebben we daarnaast ook nog
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
0495-760 921 of
06-278 992 80

WAT WE DOEN MET GEZONDE VOEDING
Vanaf het moment dat baby’s meer en andere dingen gaan eten
en drinken (dan de fles) bieden we hen in overleg met ouders,
gezonde voeding. We laten kinderen kennismaken met
verschillende soorten voedsel; we stimuleren hen ‘nieuwe’
dingen te proeven. Hierbij geven we minstens drie weken de tijd
om te wennen aan de smaak van iets nieuws. Baby’s ontdekken
voedsel ook met hun handen. Dat weten we en we bieden hen
hiervoor gelegenheid. Ze kunnen voedsel voelen, betasten en
ontdekken verschillende structuren; komkommer voelt heel
anders dan peer.
Minstens zo belangrijk is aandacht voor het voedingsmoment.
Rustig, op schoot en in volle aandacht voor iedere baby.
Dreumesen eten in kleine groepjes waardoor we de aandacht
goed kunnen verdelen. We zijn alert op de signalen van de baby;
door te focussen en goed te volgen, merken we bijvoorbeeld
wanneer baby of dreumes genoeg hebben gehad. Want ook dat
is gezond: leren stoppen met eten als je voldaan bent.
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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 geopend
elke 2e zaterdag van de maand
van 13.00 tot 16.00 uur
De eerste helft van 2019 kunt u terecht
op 9 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni.
Dr. Kuyperstraat 221, 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.

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.

