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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

Seniorenvereniging

PASEN
Op donderdag 18 april vierden de leden van Altijd Jong en enkele
bewoners van Hieronymus samen Pasen. Pater Huub Latten ofm ging
voor in de feestelijke Paasviering.

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: 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: 16 juli en 15 oktober.
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“Altijd Jong” / KBO Biest - Weert

Aansluitend was er een warme lunch
met een heerlijke soep (met balletjes),
varkenskarbonade met champignonroomsaus (verzorgd door slager Koos
Hermanns) met een broodje en tot
slot een toetje na.

Bij de grote Paasloterij waren prachtige prijzen te winnen. Aansluitend
werd er door de leden gekaart, Bingo en Rummikub gespeeld, voor
mooie prijzen.
De middag werd afgesloten met Paasbrood en Paasei. Dank aan
supermarkt AH, die vier Paasbroden, 45 paaseieren, boter en negen
zakjes chocolade eitjes sponsorden.

BEZOEK AAN HET MUSEUM VAN SJRA WIJEN IN KELPEN-OLER.
Op vrijdagmiddag 14 juni brachten leden van Altijd
Jong een bezoek aan het museum van Sjra Wijen in
Kelpen-Oler.
Vele religieuze en huishoudelijke artikelen konden
bewonderd worden, die mede dankzij de boeiende
verhalen van Sjra tot leven kwamen. Natuurlijk was er
ook koffie met vlaai voor de bezoekers.
Aansluitend werd zijn spreukenbos nog bezocht. Een
bijzondere ervaring!
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JEU DE BOULES BAAN BIJ HIERONYMUS.
De komende zomermaanden, met hopelijk veel mooie dagen, wordt er op
vrijdagmiddag Jeu de Boules gespeeld op de buitenbaan 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 of om bewoners te helpen bij
het spel. Het Jeu de Boules spel is een initiatief van Zorgcentrum
Hieronymus, Seniorenvereniging Altijd Jong en Wijkraad de Biest. Kom
kijken, doe mee!

ONZE DEELNAME AAN DE RABOBANK CLUBSUPPORT ACTIE.
Ook in 2019 houdt de Rabobank een Clubkas-actie. De Rabobank stelt dit jaar € 175.000
ter beschikking, om het verenigingsleven te ondersteunen.
In september kunnen Leden van de Rabobank
Weerterland en Cranendonck hun 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. Steun KBO
afdeling Biest / Seniorenvereniging Altijd Jong met uw
stem. Daarvoor onze hartelijk dank!

UITSTAPJE NAAR KEVELAER:
Op vrijdagmiddag 6 september gaan
de leden van Altijd Jong met de bus
op bedevaart naar Kevelaer. Op het
programma staat een bezoek aan de
Mariakapel. Hier steken we een kaars
op ter ere van Moeder Maria en voor
een goede gezondheid van leden en
familieleden. Natuurlijk is er ook tijd
voor “Kaffee mit Kuchen”. En als de
financiën het toelaten gaan we op
terugweg nog samen een hapje eten.

“POSITIEVE GEZONDHEID”
Eén van de ambities van de Provincie
Limburg is het bevorderen van een
positief welgevoelen van mensen.
“Positieve Gezondheid” is daarbij een
nieuw begrip in Nederland. Veel mensen vinden dat ze gezond zijn, zolang ze
geen lichamelijke klachten hebben,
maar ook mensen die (chronisch) ziek
zijn kunnen zich gezond voelen. Het
gaat er om, hoe je met je ziekte of
beperkingen omgaat.
Belangrijke items bij Positieve gezondheid zijn: Goed voor je zelf zorgen,
sociale contacten onderhouden, voldoende slapen, een goede conditie,
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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 seniorenvereniging organiseren wij, samen met
de kbo, een themamiddag met betrekking tot
Positieve Gezondheid. Deze wordt gehouden op
vrijdagmiddag 15 november in de Orangerie van
Zorgcentrum Hieronymus. Aanvang: 14.00 uur.

UITSTAPJE NAAR DE BELEEF PLUS BEURS VAN DE KBO IN VENRAY

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 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
50- plussers.
Als vereniging organiseren wij voor onze leden
een bezoek aan deze interessante en gezellige beurs.

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.

VAKANTIE:
De vakantietijd staat voor de deur. 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.

Vakantieperiode van Altijd Jong:
Yoga: Woensdag 3 juli is de laatste yogales. De yogagroep start weer
op woensdag 21 augustus.
De donderdagmiddagactiviteiten: Donderdag 11 juli sluit Altijd
Jong het seizoen op feestelijke wijze af met een koud buffet voor
alle leden. Donderdag 22 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!

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.
5

DE BIEST IN 1950
Op 13 en 14 april was het bij het Franciscushuis een drukte van belang.
De fototentoonstelling van de Biest en haar bewoners trok veel mensen.
Niet alleen kwam iedereen kijken naar de honderden foto’s, velen kwamen ook zelf
met nieuwe foto’s en andere gegevens over Biestbewoners uit de jaren 50.
We hebben nu zoveel gegevens voor het boek “de Biest en haar bewoners”,
dat er nog maar weinig bij kan, anders wordt het te dik.
Maar.... er zijn toch nog enkele bladzijden
beschikbaar. Dus als u nog niets heeft ingeleverd over uw familie, dan moet u snel zijn,
anders is het boek vol. Hoe u dat kunt doen
vindt u via de internetlink biestblog.nl/debiest-vroeger/. Daar staat nog meer vermeld.
Ook de gegevens over contact met de
werkgroep, hoe u boek kunt bestellen en de
wijze van betalen.

U kunt het boek afhalen tijdens de boekpresentatie op 15
december 2019 in het Franciscushuis, Biest 43a. Na die
dag kan het bij Jac Vanderfeesten, Moeselschansweg 45,
gehaald worden.

De volledig ingevulde bestelbon kunt u inleveren bij de Vivant, Biest 62 of bij Jac
Vanderfeesten, Moeselschansweg 45. Ook op
de betalingsopdracht vermeldt u “Boek Biest”,
uw naam, adres en e-mailadres. Uw bestelling
is pas definitief als de betaling is bijgeschreven
op de bankrekening van de “Stichting
Cultuurhistorische Publicaties voor de regio
Weert”.

Contactadressen:
Paul Coumans
Vogelsbleek 14, 6001 BE Weert, tel. (0495) 52 46 32
Mart Schreurs
Otto van Thuringenstraat 7, 6004 XP Weert,
tel. (0495) 53 72 97
Jac Vanderfeesten,
Moeselschansweg 45, 6005 NA Weert, tel. (0495) 52 16 16
(Openingstijden: di-wo-do van 10 tot 18 uur"

En als u toch op biestblog.nl/de-biest-vroeger/ bent: scroll
eens naar beneden; dan vindt u meerdere links naar de film
van de werf. Verder vindt u daar ook een lijst met huisnummers en de gezinnen die daar in 1950 op de Biest
woonden.
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BUURTPARK DE WEIJER
Park de Weijer heeft een hoekje waar buurgenoten en
enthousiastelingen hun eigen ontwerp met plantjes,
perkjes en ondergroei hebben kunnen realiseren. Speciaal
is daarbij gedacht aan drachtplanten voor bijen en andere
insecten. Het is met recht een bijenoase. Ook het
insectenhotel is op dat stukje geplaatst. Een en ander was
veel werk, maar het is gelukt en de strijd tegen het alom
tegenwoordige kweekgras wordt tot nog toe met succes
gestreden.
We gaan samen met Stichting Groen Weert verder met het
vervaardigen en plaatsen van de palen voor de
bomenbordjes voor het boomleerpad. Op een van de
volkstuintjes mogen we van een gedeelte gebruikmaken
om hier een schuilgelegenheid te maken van gebruikte
materialen en hout van Weerterlandhout.
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We hebben een leuk clubje klussers op het
buurtpark de Weijer, en iedereen die belangstelling heeft mag komen kijken en praten
over de ontwikkeling van het park. De werkgroepleden zijn meestal op de oneven
zaterdagochtenden vanaf 10 uur daar aanwezig. Op andere dagen krijgen we soms hulp
van andere organisaties."
Mocht u ook graag een bijdrage willen
leveren maar u kunt zaterdags niet. Geen
probleem. U kunt een stukje adopteren dat u
zelf onderhoudt op het tijdstip dat het u
schikt.
Werkgroep De Weijer contact:
wejer.biest@gmail.com

Met trots vertel ik je graag iets nieuws!

Kinderopvang Humanitas
heet vanaf 3 juni

Humankind, kinderopvang en -ontwikkeling
Want wat in 1983 begon als kinderopvang, reikt inmiddels veel verder.
Met onze nieuwe naam koesteren wij onze oorsprong en geven wij ruimte aan onze ambitie:
groei en bloei van ieder kind. Daarvoor werken we graag samen met jou.
#dekrachtvansamen
Met trots vertel ik je graag iets nieuws! Kinderopvang
Humanitas heet vanaf 3 juni Humankind, kinderopvang en -ontwikkeling. Want wat in 1983 begon
als kinderopvang, reikt inmiddels veel verder. Met
onze nieuwe naam koesteren wij onze oorsprong en
geven wij ruimte aan onze ambitie: groei en bloei van
ieder kind. Daarvoor werken we graag samen met
jou. #dekrachtvansamen

Nieuwsgierig geworden?
Ik vertel je graag meer. Vol enthousiasme en met de
wens onze samenwerking te versterken, want wij
geloven in optimale ontwikkeling door lokale
verbinding met alle betrokken partijen. Heb je tijd en
zin om binnenkort samen een kop koffie te drinken
en ideeën uit te wisselen? Ik hoor het graag!
Wil je nu al meer weten over onze ambitie? Neem
dan een kijkje op onze website:
www.kinderopvanghumanitas.nl waar je ook een
filmpje en onze nieuwe brochure vindt.

Ons verhaal
Bij een nieuwe naam hoort natuurlijk een verhaal!
Humankind verwijst naar de mensheid, naar ons
allemaal. Zij en wij, jij en ik. Human staat voor onze
waarden: zorg en respect voor de leefomgeving.
Voor mens en natuur, voor jezelf en elkaar. Kind zet
het kind centraal en de manier waarop we werken.
Vriendelijk, warm en met aandacht. We leveren met
onze pedagogische expertise een bijdrage aan een
mooiere samenleving. Nu en in de toekomst.

Yvonne Geurts, Locatiemanager: 06 27 89 92 80
Kinderdagverblijf Waterwereld, Buitenschoolse
opvang Waterval en PeuterOpvang Dolfijn
Kinderdagverblijf De Fluiteend,
Buitenschoolsopvang Club4kids en PeuterOpvang
Graspieperke
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BOEK, REIS EN GENIET!
EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Angelique Adriaens en al bijna mijn hele leven woonachtig
in het gezellige Weert. Sinds 2011 op de Biest en vanaf 2016 op de
Observantenstraat. Hier woon ik samen met mijn man Luciën en dochter
Lisa van 10. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de gemeente Weert
als vergunningverlener APV en bijzondere wetten met als hoofdtaak het
verlenen van evenementenvergunningen.
Toch is werken in de reiswereld voor mij van kinds af aan al een grote
droom geweest. Gelukkig heb ik die ook kunnen verwezenlijken. Eerst
een aantal jaar als reisadviseuse op een reisbureau, later als hostess op
verschillende bestemmingen in het buitenland en nu, naast mijn baan
binnen de gemeente, als zelfstandig reisadviseuse voor Personal Touch
Travel.
Oei, je denkt natuurlijk dat dit veel duurder is dan op
het internet, maar niets is minder waar. De adviezen
die ik geef zijn geheel kosteloos. Ik doe dit vanuit
mijn passie en zorg er voor dat je door de bomen het
bos gewoon kunt zien. Door de tijd die ik je bespaar
met het zoeken op internet heb je meer tijd om te
genieten van de voorpret. Ik kan niet wachten om
voor je aan de slag te gaan!

Door de vele studiereizen die ik heb mogen doen en
mijn ervaringen als hostess heb ik een brede kennis
van het organiseren van de perfecte reis voor jou, je
familie of met vrienden. Van een stedentrip tot verre
vakantie, niets is mij te gek. Per mail, telefoon, facebook of persoonlijke afspraak waarbij ik eventueel
ook bij je aan huis kom, help ik je graag bij het vinden
van je perfecte vakantie. Hierbij kijk ik niet alleen
maar naar de bekende reisorganisaties, maar heb ik
een breed scala aan reisorganisaties (waaronder
Duitse en Belgische touroperators) en lokale agenten
tot mijn beschikking waardoor jouw vakantie net
even specialer en persoonlijker wordt!

Personal Touch Travel is aangesloten bij ANVR, SGR
en calamiteitenfonds, je loopt dus geen risico!
Angelique Adriaens
Observantenstraat 24
6001 AM Weert
06-53573373
www.personaltouchtravel.nl
www.facebook.com/angeliqueadriaensPTT
angelique.adriaens@personaltouchtravel.nl

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.
Na de vakantie kunt u weer terecht op:
14 sept., 12 okt., 9 nov. en 14 dec.
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: tel. 0495-697900
Beekstraat 54, 6001 GS Weert
info@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.

