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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.

Seniorenvereniging

VASTELAOVUNDJ
Op donderdag 28 februari vierden de leden van Altijd Jong
vastelaovundj. Wij begonnen de viering met een sfeervolle gebedsviering, waarin met vasteaovundjliedjes het tijdelijke en het eeuwige
op een ludieke wijze werd verenigd. Aansluitend was er koffie of thee
met een stuk Wieertervlaai. Er werd gekaart, Rummikub en Bingo
gespeeld voor mooie prijzen. Er werd een glas geschonken en als
afsluiting was er een heerlijk broodje kroket van “ ‘t Frietmenke. Al
met al een zeer gezellige en geslaagde middag.

VERGADERDATA WIJKRAAD DE BIEST:
2019: 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.
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: 22 mei, 16 juli en 15 oktober.
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“Altijd Jong” / KBO Biest - Weert

JAARVERGADERING 2019
Op donderdag 8 maart hield
Altijd Jong haar Jaarvergadering,
waarin het bestuur aan de leden
verantwoording aflegde over het
gevoerde beleid en de financiën.
Na de voordracht van het Jaarverslag door de secretaris, gaf de
penningmeester tekst en uitleg
over de financiën middels een
presentatie op het scherm.
De kascommissie verleende het
bestuur décharge. Ook werd de
contributie voor het jaar 2020
vastgesteld. Na de rondvraag was
er koffie met vlaai voor de aanwezigen.
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NL-DOET
Op vrijdagmiddag 15 maart organiseerde Altijd Jong, in het kader van NLdoet, een ontmoetingsmiddag voor wijkbewoners, leden van Altijd Jong
en bewoners van het zorgcentrum. Er was bij binnenkomst koffie of thee
met heerlijk appelgebak. Er kon gekaart en Rummikub gespeeld worden,
er was een sjoelbak en er waren nog andere Oudhollandse spelen. De later
in de middag geserveerde kop soep met een broodje viel goed in de
smaak.
Dank zij alle hulp werd het een zeer geslaagde middag. Dank aan Vivian
en René, vrijwilligers van het Hago en aan leden van Altijd Jong voor alle
hulp bij de voorbereidingen en de uitvoering. Deze zeer geslaagde NLDoet middag is zeker voor herhaling vatbaar.
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PASEN
Op 18 donderdag april viert Altijd Jong Pasen. Wij beginnen om 11.00 uur met
een plechtige Paasviering, waarin ook de palmtakjes gewijd worden. Daarna
gaan we samen aan tafel voor een warme lunch, natuurlijk met een Paaseitje
erbij. ‘s Middags is er een gezellig samenzijn met kaarten, Rummikub en Bingo.
Ook wordt er een Paasloterij gehouden met mooie prijzen. Rond de klok van
vier is er koffie en thee met Paasbrood.

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
De Rabobank organiseert ook dit jaar
wederom de Clubkas Campagne.
Heeft u wel een rekening , maar bent u nog geen
lid van de Rabobank Weerterland en Cranendonck,
meld u dan alsnog aan per telefoon: Rabobank
Weerterland en Cranendonck, tel: 0495 435 435.

Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Als
lid van de Rabobank kunt U Uw stem uitbrengen op de
deelnemende stichtingen en of verenigingen. Het
stembiljet ontvangt U per post. Graag nodigen wij
wijkbewoners uit, om de Seniorenvereniging “Altijd Jong
van de Biest” te steunen met een stem. Hartelijk dank!

JEU DE BOULES BAAN BIJ HIERONYMUS.
Als het buiten warmer wordt, zal 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. Bij slecht weervindt het
Jeu de Boules-spel in de Aula plaats. Het Jeu de Boules spel is een
initiatief van Zorgcentrum Hieronymus, Seniorenvereniging Altijd
Jong en de Wijkraad de Biest.

EIGENBIJDRAGE BIJ EEN WMO VOORZIENING VAN DE GEMEENTE.
Per 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor een WMO
voorziening gewijzigd. In tegenstelling tot het verleden, is
het bedrag niet meer afhankelijk van inkomen en vermogen. Iedereen betaalt nu een vast bedrag van € 17,50 per
periode van 4 weken.

Indien U niet meer in staat bent zelf
het huishouden te doen, en U geen
familie of netwerk heeft dat u kan
helpen, kunt U een beroep doen op de
Gemeente in het kader van de WMO.

HULP EN ADVIES AAN OUDEREN
Daarbij kan het zijn, dat het aanbod aan voorzieningen, regelingen en activiteiten op het gebied van Wonen,
Welzijn en Zorg voor U te groot en te gewikkeld is. De ouderenadviseur van KBO Limburg / Punt welzijn wil
U dan graag van dienst zijn. Dus heeft U hulp nodig bij het zoeken naar informatie, ondersteuning of advies
over een specifiek onderwerp of over een WMO aanvraag bij de Gemeente en wilt u hierover met iemand
spreken uit uw eigen omgeving, neem gerust contact op. Telefoon: 524085.

KLEDING INZAMELACTIE:
Het is voorjaar, tijd om het huis en 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.

CONTACT:
Voor het ophalen van een partij kleding kunt u bellen naar telefoonnummer: 524085. E-mail adres:
Seniorenvereniging
Altijd Jong
/ KBO Biest-Weert
T.Janssen1946@kpnmail.nl
Bij voorbaat
hartelijk dank! Dank ook aan “Opslag Weert” Wij mogen bij
E:
lcreemers@planet.nl
T:
535498
hen, gratis, gebruik maken van een opslagruimte, zie www.opslagweert.nl.
E: t.janssen1946@kpnmail.nl
T: 524085
Bank: NL 88 RABO 0311 2996 01 t.n.v. Seniorenvereniging Altijd Jong.
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DE BIEST IN 1950
FOTOTENTOONSTELLING DE BIEST EN HAAR BEWONERS
ZATERDAG 13 APRIL 2019 VAN 13-18 UUR
EN
ZONDAG 14 APRIL 2019 VAN 10-18 UUR
FRANCISCUSHUIS, BIEST 43A, 6001 AP WEERT
Op 13 en 14 april 2019 organiseert de werkgroep ,De Biest en haar Bewoners’ een tentoonstelling.
Onderwerp van deze presentatie zijn de bewoners die in 1950 op de Biest woonden.
Ongetwijfeld kent u nog de bewoners van die tijd: Bieëles-Pierke, Louis Kollée, Bakker van Doeëre,
Pierre vanne Kauw, Roos vanne Schipper, Kauwe-Lei, Anneke van Theidoeër,
Wiel van Theidoeër (de bakker), Mieke van ’t Sprengske, enz. Allemaal historische figuren.
Mocht u uw eigen familie niet terug kunnen vinden
in de tentoonstelling, dan krijgt u nog de kans om
gegevens en fotomateriaal aan te leveren.
Omdat het boek al bijna zijn maximum aantal van
512 pagina’s heeft bereikt, is er nog beperkt ruimte.
Dus haast is geboden. Bij uw bezoek aan de
tentoonstelling kunt u deze gegevens en de foto’s
meenemen, zodat we ze daar tijdens openstelling
kunnen inscannen. U kunt ze daarna weer direct
meenemen. Voor de foto’s vragen wij u om op een
apart papier alle personen te beschrijven, zo
mogelijk ook de datum, de gelegenheid (bruiloft
o.d.) en de plaats waar de foto gemaakt is. U kunt
ook een afspraak maken voor een interview bij u
thuis.

In 1950 werden alle huizen van Weert voorzien van
een straatnaam en een huisnummer. De begrenzing van de wijk de Biest, in de tentoonstelling,
wordt gevormd door de gehele Minderbroederslaan, de Jan van der Croonstraat via de Kasteelsgracht naar de Boerhaavestraat (enkel oneven
nummers), naar de Leukerstraat ter hoogte van de
huidige Hendrik-IV-straat en van daaruit naar de
laatste boerderij op Doolhofstraat bij Paal 60.
Eind dit jaar zal in samenwerking met Stichting de
Aldenborgh een boek over de Biest verschijnen. Het
is het elfde boek in een reeks van fotoboeken van
de Weerter kerkdorpen en wijken. U kunt middels
deze tentoonstelling alvast een voorproefje nemen.
Er zijn al ruim 4000 foto’s verwerkt, waarvan er meer
dan 1000 in het boek zullen staan.

Naast het hoofdstuk bevolking, dat het grootste deel
van het boek beslaat, besteden we ook kort aandacht
aan de historie van de Biest, beschrijven we een
aantal bedrijven op de Biest, zoals de Weerter
Scheepsbouw Maatschappij, Jos Demonte Bouwbedrijf, van Wegberg Machinefabiek, Unicums
Bedrijven e.a. En er zijn meer artikelen, dus laat u
verrassen.
We stellen ook een groot aantal groepsfoto’s ten
toon. Ze zullen niet allemaal in het boek komen,
maar we vragen u toch om ons te helpen de
personen op deze foto’s te benoemen, zodat de foto
meer waarde krijgt.

Drumband en klaroenkorps van de Hieronymusschool op de hoek van de Oelemarkt met de
Hogesteenweg. Op de achtergrond de jeugdraad van
elf van de Rogstekers en Fruithuis Wolter. Vlnr. Louis
Morre, .. Gijsen, Jac van Lierop, Ton Adriaens, Joop
van Hoof, onbekend, Jos van den Kerkhof (achteraan),
.. Hermans, onbekend, onbekend, onbekend, Martien
Schreurs

Tijdens de tentoonstelling bieden we ook de
mogelijkheid om alvast voor het boek in te tekenen.
Wij heten u van harte welkom op deze reünie van de
Biest, want u zult ongetwijfeld veel (oud-) bewoners
gaan tegenkomen… En misschien afspreken om
elkaar vaker te zien….
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hieronder
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DE BIEST IN 1950 (vervolg)

Werkzaamheden van bouwbedrijf Demonte aan het Franciscanerklooster op de Biest te Weert na de oorlog
“Uitbreiding kantoor”. Foto genomen naar alle waarschijnlijkheid bij de Monte op Biest 37.
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PARK DE WIJER
Veel mensen komen dagelijks wandelen en genieten in ons park tussen Scheepsbouwkade
en Graafschap Hornelaan. Daar zien ze vaak de leden van werkgroep de Weijer aan het werk.
Zij genieten daar ook van en zijn trots op de resultaten die steeds meer zichtbaar worden.
Onlangs is de werkgroep bezig geweest met het planten van de
onder-begroeiing. Tussen de vijver en de Doolhofstraat zijn
veel plantjes de grond in gegaan met wat potgrond en/of turf.
Op de oneven zaterdagen, ‘s morgens van 10 tot 12 zijn er
meestal mensen van de werkgroep aanwezig in het park, bezig
met onderhoud of andere werkzaamheden.

In een van de volkstuintjes mogen we van
de gebruiker een schuilgelegenheid bouwen. In de schuilgelegenheid kunnen ze
ook werken aan de bomenbordjes of
planten vermeerderen enz.
We zoeken nog mensen (met of zonder
groene vingers) die wel of geen eigen tuin
hebben, maar die graag met planten
knutselen. Ze zijn in goed gezelschap bij
werkgroep de Weijer.
Kom op een zaterdagmorgen in de oneven
weken eens kijken, kletsen en klussen bij de
werkgroep in park de Weijer. De mensen
van de werkgroep zien u graag komen.
Park de Weijer ligt tussen de Graafschap
Hornelaan en Scheepsbouwkade en Doolhofstraat.
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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

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 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 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.

