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OPROEP VAN WHATSAPP
BUURTPREVENTIE
Het is bewezen dat de buurtpreventie met de whatsappgroepen werkt. Er
DE BIEST
zijn veel inbraken en andere misdaden voorkomen door de oplettendheid
van de leden van de whatsappgroepen. Nu zijn er op de Biest een kleine
honderd leden die aan deze buurtpreventie meedoen.
Enkele daarvan hebben de taak van coördinatie op
zich genomen. Helaas is een van onze coördinatoren
verhuisd en twee andere gaan verhuizen. Dat
betekent dat onze whatsapp buurtpreventie een
tekort krijgt aan coördinatoren. We zoeken dus
aanvulling.

men op moet letten en hoe men te werk moet gaan om
het de inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken.
De nieuwe coördinator(en) krijg(t)(en) een gedegen
uitleg van zijn/haar taken. Buurtpreventie de Biest wordt
gesteund en begeleid door politie en gemeente.
U kunt zich opgeven via
buurtpreventiebiest@gmail.com en via
veiligheid@weert.nl of via
https://biestblog.nl/buurtpreventie/
Daar kunt u zich natuurlijk ook opgeven als gewoon
oplettend lid.

Whatsapp Buurtpreventie gebeurt in samenwerking
met de gemeente en de politie. Samen zorgen we
voor meer veiligheid in de buurt. Jaarlijks wordt er een
DDO (donkere dagen offensief) gehouden, waarbij in
de buurt rondgelopen wordt en uitgelegd wordt waar

PARK DE WEIJER
Op 28 september was het burendag op park de Weijer. Een
verslag van deze dag kunt u lezen bij “altijd Jong”/KBO. Het
was gezellig en er werd ook over de toekomst van de Weijer
gesproken. Er zijn nog genoeg plannen om enkele jaren
vooruit te kunnen. Op dit moment zijn al diverse bomen
voorzien van bordjes met een beschrijving. De rest volgt nog.
Vrijwel iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12 zijn er wel
enkele werkgroepleden bezig met het onderhoud en de
uitwerking van de plannen: informatieborden bij de
ingangen, het snoeien en vlechten van de Limburgse
vlechthaag, het bouwen van een schuilgelegenheid, plannen
van o.m. de snoeicursus enz.

Het is weer najaar en in dit koude deel van het jaar
worden de (fruit)bomen gesnoeid. De werkgroep
de Weijer wil een snoeicursus laten geven door
deskundige mensen. Mensen die belangstelling
hebben om de cursus te volgen kunnen zich
aanmelden op: wejer.biest@gmail.com. Het aantal
plaatsen is beperkt.

WILT U EENS KOMEN KIJKEN?
‘s Zaterdags van 10 tot 12 is de werkgroep aan het
werk op park de Weijer tussen Graafschap Hornelaan, Doolhofstraat en Scheepsbouwkade.
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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

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. Tijd van feesten en gezelligheid ook bij “Altijd
Jong”.

UITSTAPJE NAAR KEVELAER
Op vrijdagmiddag 6 september bezochten leden van Altijd Jong de
stad Kevelaer.
Bij aankomst werden wij in het Hotel Goldener Apfel verwend met
“Kaffee und Kuchen”. Daarna was er een boeiende rondleiding door
Kevelaer, onder leiding van een gids, met daarbij natuurlijk een
bezoek aan de Mariakapel. Aansluitend was er nog vrije tijd om op
eigen gelegenheid de grote kerk te bezoeken en/ of te winkelen.
Op de terugreis genoten we in Restaurant “de Maasduinen” in Velden
van een voortreffelijk diner. Met dank aan busonderneming Ghielen,
die de reis verzorgde en ons weer veilig thuis bracht.

VERGADERDATA WIJKRAAD DE BIEST:
29 oktober en 3 december 2019.
De vergaderdata van 2020 kunt u
binnenkort vinden op:
https://biestblog.nl/wijkraad-debiest/vergaderdata-wijkraad-de-biest/ .
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
EERSTVOLGENDE WIJKBLAD: 15-1-2020
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“Altijd Jong” / KBO Biest - Weert
BURENDAG 2019 IN PARK DE WEIJER
Op zaterdagochtend 28 september staken leden
van Altijd Jong , de Wijkraad en de werkgroep Park
de Weijer de handen uit de mouwen in het kader
van “Burendag”.
De werkgroep was actief met het planten van
heesters en andere vaste planten. Bezoekers werden
door leden van de Wijkraad en Atijd Jong rondgeleid
en van informatie voorzien over het park. Na de
rondleiding was er een opwarmertje: een kop koffie
of thee met cake. Ook medewerkers van Punt Welzijn
brachten, met bakfiets, een bezoek aan het Park de
Weijer. Al met al was het een zeer geslaagde
Burendag, met dank aan de bezoekers en aan het
Oranjefonds voor de financiële ondersteuning.

SINTE MERTE
Donderdagmiddag 7 november vierde Altijd Jong Sinte Merte. in de Orangerie.
Er werd gezellig gekaart, Rummy-Kub en Bingo gespeeld voor leuke prijzen.
Om half drie was er koffie of thee met een versgebakken wafel.
Aan het eind van de middag was er voor ieder nog een heerlijke kop erwtensoep met
een broodje.
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MIDDAG OVER 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.
Vrijdagmiddag 15 november organiseerden
wij, onder deskundige leiding van de KBO
Limburg, i.s.m. Burgerkracht, een middag
rondom het thema Positieve Gezondheid.
Belangrijke vragen die aan de orde kwamen
waren onder meer: Hoe sta ik in het leven? Zorg
ik goed voor mezelf? Ervaar ik kwaliteit van
leven in mijn dagelijks functioneren?

Aandachtspunten hierbij waren: Heb ik sociale contacten,
eet ik gezond, beweeg ik voldoende, slaap ik goed, heb ik
vertrouwen in de toekomst, kan ik genieten, ben ik gelukkig, ervaar ik zin in mijn leven?
Het was een bijzonder leerzame en verhelderende middag
voor de deelnemende leden en bewoners van Zorgcentrum Hieronymus.

SINTERKLAAS OP BEZOEK BIJ ALTIJD JONG.
Op donderdagmiddag 5 december vieren wij samen het Sinterklaasfeest.
Tussen 14.00 en 17.00 uur zijn alle leden welkom om een kaartje te leggen, Rummykub
of Bingospel te spelen. Natuurlijk is er koffie met speculaas en pepernoten. Bovendien
heeft de Sint voor ieder lid nog een leuke surprise. Bij Altijd Jong houden we van
tradities, maar ook van vernieuwing. Misschien komt er wel een Roetveegpiet op bezoek.

KERSTMIS
In de week voor Kerstmis gaan leden van Altijd Jong
samen aan de slag om, onder deskundige leiding, een
kerststukje te maken.
Donderdag 19 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.
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Omstreeks 12.00 uur gaan we samen aan tafel voor
een warme lunch, met daarbij een glas wijn of fris.
Aansluitend houden we de Kerstloterij voor
prachtige prijzen. ’s Middags wordt er gekaart,
Rummykub en Bingo gespeeld voor mooie prijzen.
Wij sluiten de middag en het jaar 2019 af met
kerstbrood.

DE RABOBANK CLUBSUPPORT ACTIE:
\

Ook in 2019 houdt de
Rabobank een Clubkas-actie.
De Rabobank ondersteunt
dit jaar het verenigingsleven
in het Weerterland en
Cranendonck met € 175.000.

Van 27 september tot 4 oktober konden Leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op deelnemende verenigingen.
Hartelijk dank aan ieder, die een of twee stemmen gunde aan
KBO afdeling Biest / Seniorenvereniging Altijd Jong.
Dank aan de Rabobank voor de mooie cheque, die wij
meekregen bij de feestelijk uitreikingbedrag. Hartelijk dank !

INBRAAKPREVENTIE EN VEILIGHEID
De wintertijd is begonnen, de dagen worden korter, het is weer vroeg
donker. Goed om voor die tijd stil te staan, bij de veiligheid rondom uw huis.
Maak het inbrekers niet te makkelijk: Zorg voor goed hang- en sluitwerk.
Laat ladder of vuilcontainer niet als opstapje buiten staan. Goede
buitenverlichting schrikt ook af. Wees alert op mensen, die met een smoes
bij u binnen willen. Zorg voor een degelijk kierstandhouder, vraag om een
legitimatiebewijs. Vertrouwt u de zaak niet, bel de politie, bel verdachte
omstandigheden of acuut gevaar 112.

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.

Wij wensen
alle bewoners van de wijk ‘de Biest’,
de Wijkraad,
de bewoners van het Zorgcentrum Hieronymus
en leden van Altijd Jong
sfeervolle Kerstdagen,
een gezellige jaarwisseling
en een heel goed begin van het jaar 2020.
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.
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DE BIEST IN 1950
De werkgroep “de Biest in 1950” is erin geslaagd om
de meeste bewoners van de Biest in 1950 of hun
nazaten te traceren en te interviewen. Het resultaat
is een boek van meer dan 500 pagina’s met
honderden foto’s van de gebouwen en de mensen.
De hoofdstukken in het boek gaan over de
geschiedenis, de bevolking, de bedrijvigheid, de
straatnamen, de bijnamen, de monumenten en de
Biesterbrug.

Op 15 december in de namiddag is de presentatie
van het boek in het Franciscushuis Biest 43. Om 14.00
uur gaat de deur van het Franciscushuis open. Om
14.30 zal de presentatie beginnen. Tijdens de
presentatie zullen er enkele sprekers een praatje
houden. Misschien is er muziek van (oud)
buurtgenoten. Verder zal het weer een leuke
gezellige bijeenkomst worden. Daarna, kunt u het
boek in ontvangst nemen.
Als u het boek heeft besteld, en u bent niet bij de
presentatie kunnen zijn, dan is het mogelijk het boek
na 15 december af te halen bij Jac Vanderfeesten,
Moeselschansweg 45, 6004NA Weert tel.+31 (0)495
- 52 16 16 dinsdag tot en met donderdag.
Bij Bruna Weert is het na 15 december ook in de
winkel te koop."
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WIJKRAAD DE BIEST
De wijkraad wil het leven in de wijk voor de bewoners zo aangenaam en leuk mogelijk maken.
Daarvoor zetten zich enkele mensen van harte in.
We hebben en onderhouden de leuke informatieve website
www.biestblog.nl, geven een wijkblad uit, proberen de wijk zo
schoon mogelijk te houden, ontwikkelen en onderhouden
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. Werkgroep de Weijer doet met de vrijwilligers en de
gemeente het onderhoud.
De werkgroep Biest 1950 verzamelt informatie en foto’s over
de (oud) bewoners van de Biest door deze of hun
nakomelingen te interviewen. Van de informatie wordt een
boek van de Biest 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 gemeentelijk archief. Het boek komt 15 december
2019 uit.

7

Verder zou de wijkraad nog veel meer
willen doen, we zoeken vooral aansluiting
met jongere wijkbewoners voor ideeën en
handjes. Ook en vooral de jeugd zouden
we graag willen betrekken bij het
wijkgebeuren.
We willen een buitenspeeldag organiseren
voor de kinderen op 10 juni 2020. Ook een
burendag (in september) willen we
organiseren samen met een vereniging of
buurtje.
Heeft u belangstelling voor een of meer
projecten, of u wil zelf een project of idee
inbrengen en u wil met de wijkraad
meewerken in dat project, laat het weten
op wijkraaddebiest@outlook.com of via
06-48550274."

Met ingang van 2 september 2019 is Platform Sociale Zekerheid Weert e.o. gevestigd in Weert.
Platform Sociale Zekerheid Weert e.o. is onderdeel van De Pijler.
De Pijler is weer onderdeel van Burgerkracht Limburg.
Naast Weert heeft De Pijler een vestiging in Venlo,
Reuver, Gennep, Sittard, Hoensbroek en Maastricht.
Stichting Platform Sociale Zekerheid is in hartje
Weert gevestigd:

Zieke werknemers, mensen met een (gedeeltelijke)
arbeidsongeschiktheidsuitkering en andere uitkeringsgerechtigden kunnen met hun vragen iedere
week bij ons terecht.

Cwartier (oude gemeentehuis)
Beekstraat 54, kamer 210
6001 GJ Weert
Tel.: 06-54273017
Mail: psz.weert@gmail.com
Website: www.psz-weert.nl

Wat wij doen is naar u luisteren en leggen alles in
gewone mensentaal uit. Wij geven inlichtingen en
advies. Al onze adviezen zijn vrijblijvend. Er kunnen
hieraan geen rechten worden ontleend.
We informeren u over:
Uw rechten en plichten tijdens de ziekteperiode
(Wet verbetering Poortwachter)

WAT DOEN WIJ
Kort samengevat verzorgen wij voor medeburgers
onder het motto “door en voor” een gratis
inloopspreekuur elke maandag van 13.00 – 15.00
uur voor alle vragen over uitkeringen, met name op
het gebied van arbeidsongeschiktheid en ziekte.
Met name zijn wij gespecialiseerd in ziekte – en
arbeidsongeschiktheidswetgeving.

• De taken van werkgever, werknemer en
Arbodienst
• Uitkeringen
• Re-integratiemogelijkheden naar betaald werk
• De beoordeling WIA door de Verzekeringsarts
en Arbeidsdeskundige van het UWV
• Herbeoordeling WAO, Wajong en WIA
• Andere wetten zoals WW, IOW, IOAW, WMO,
Participatiewet en Toeslagenwet
• UWV (ook als u een klacht heeft)
• Ontslagvergoedingen (bv Transitievergoeding)
• Bezwaar – en Beroepsprocedures
• Voorzieningen en regelingen voor minima

Dit zijn “open spreekuren” wat betekent dat u geen
afspraak hoeft te maken. U wordt op volgorde van
binnenkomst geholpen. Het bezoeken van een
spreekuur is geheel kosteloos.
Al onze spreekuurhouders zijn vrijwilliger en velen
van hen zijn ervaringsdeskundigen. Onze vrijwilligers worden door middel van scholing op de
hoogte gehouden van diverse (wets)wijzigingen en
wisselen kennis en ervaring uit met andere spreekuur – en belangengroepen die ook bij De Pijler zijn
aangesloten.

Uw spreekuurhouder in Weert
Mijn naam is Wiel Schoenmaekers,
63 jaar en woonachtig in Weert.
Vanuit mijn vorige professie heb ik
veel ervaring op mogen doen op het
gebied van ziektewet/ziekteverzuim,
re-integratie, arbeidsongeschiktheid
en wet verbetering Poortwachter en
daaraan gerelateerde uitkeringen.

U bent dan van harte welkom met al uw persoonlijke en algemene vragen op het gebied van uitkeringen en sociale zekerheid.
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“EEN INSPIREREND PROJECT DAT JE RAAKT!”
Beweging, muziek en kunst spelen een belangrijke rol in de
dagbesteding van ouderen. Toevallig zijn deze elementen ook
dominant in de Urban Culture. In
2015 bracht project Old Skool
oud en jong bij elkaar om kennis
en passie voor deze cultuur uit te
wisselen. Onder leiding van jonge
urban kunstenaars maakte ouderen een rap, leerden ze over verschillende urban dansstijlen en
namen ze deel street art workshops.
Het project won een Gouden C
voor meest inspirerende project
in 2015 en in 2016 won het de
Culturele Diversiteitsprijs.
Uit het juryrapport: “De jury werd
geraakt door het plezier dat aan
alle kanten van dit project afspat.
In dit plezier zit volgens de jury de
kracht van het project en maakt
het tegelijkertijd tot een inspiratiebron voor anderen. (…)
Het project laat verschillende
werelden met een andere bril
naar elkaar kijken. Een inspirerend project dat je raakt!”
Nu strijkt het project neer in
Weert in het kader van Weert
Respecteert en nemen lokale
urban artiesten ouderen mee in
hun leefwereld van hedendaagse
kunst en cultuur. Het project start
met een presentatie over de
geschiedenis van Urban Culture,
beginnende eind jaren 70 in de
Bronx, New York. Een rapper, een
dj, een danser en een graffiti
kunstenaar vertellen het verhaal
aan de hand van voorbeelden. In
de weken na de presentatie
volgen workshops muziek waar
ouderen de poëtische kant van
rap gaan verkennen of de kunst
achter graffiti gaan ontdekken.
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Het project won een Gouden C

JUBILEUM BASISSCHOOL AAN DE BRON
Op 30 mei 2008 werd de eerste steen gelegd voor Kindcentrum Aan de Bron. In het schooljaar van 20092010 is met plezier het concept van basisschool Aan de Bron gestart. Dit was natuurlijk een erg leuke maar
ook spannende tijd waarbij drie scholen verder gingen in één nieuw gebouw en met een nieuwe visie. Veel
leerlingen en teamleden hebben bijgedragen aan de mooie school die er nu staat. Met trots vieren we
daarom dit jaar ons 10-jarig jubileum!
Op donderdag 10 oktober a.s. veranderden wij onze
school in een heus circus. Alle leerlingen maakten
deze dag kennis met verschillende circusacts onder
begeleiding van Circus Tadaa! Alle collega's en veel
hulpouders waren aanwezig om dit circus mogelijk te
maken. Zij begeleidden overdag de leerlingen en aan
het einde van de dag mochten de jongens en meisjes
hun favoriete act presenteren.
De circusacts werden niet alleen voor alle leerlingen
en ouders voor het voetlicht gebracht. Ook
buurtgenoten, oud-collega's, opa's, oma's en andere
familieleden waren uitgenodigd.

Samen 10 jaar leren, creëren, vieren,
innoveren en ook herdenken.

De afgelopen jaren is er een fijne samenwerking
ontstaan tussen de school, Humankind en PSW.
Ook zij waren uitgenodigd voor het circus op deze
feestelijke jubileumdag.

Basisschool Aan de Bron,
daar leer je leren!

Foto: Weertdegekste.nl
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DE BEESTERBOLLE
De Beesterbolle hebben dit jaar een zeer uitgebreid programma.
Kijk voor alle informatie op:
https://vvdebeesterbolle.nl/aktiviteite

Zaoterdig
Vriêdig
Vriêdig
Zaoterdig

9-11-201
15-11-2019
10-1-2020
11-1-2020

Zoondig
Zaoterdig
Zoondig

12-1-2020
18-1-2020
19-1-2020

Zaoterdig
Zoondig

25-1-2020
26-1-2020

Vriêdig
Zoondig
Vriêdig
Zaoterdig

31-1-2020
2-2-2020
7-2-2020
8-2-2020

Zoondig

9-2-2020

Vriêdig
Zaoterdig

14-2-2020
15-2-2020

Oeëpening seisoen - Duitse Avond
Oprichting Kratskrejje
Oetroôping Preens(es) VV Vreug of Laat
Kolderieke Aovendj met ut oetroôpe van
kroeënpaar en Kestieëlhieër 2020
Preenseresepsie VV de Pinmaekers
Noordervieverbâl
brunche met de Beesterbolle
Preenseresepsie KV de Piepkukes
Preenseresepsie CV de bengels
Resepsie Kestieëlhieër en Kroeënpaar
Preenseresepsie VV de Vlikkestaekers
Jeugdboorebâl Muuëleakker-Beest
Preenseresepsie VV de Brökwagters
Jeugd-Preensetreffe VV de Pinmaekers
Preense(s)reseptie VV Vreug of Laat
sponsortocht
Preenseresepsie VV de Zweeloeëre
Preenseresepsie VV de Vêrkusköp
Preensetreffe VV de Moêzevângers
Landhieëre resepsie VV de Schäöpkes

Zaoterdig

22-2-2020

Zoondig
Maondjig
Dieënsdig

23-2-2020
24-2-2020
25-2-2020

sponsortocht
Preenseresepsie VV de Rogstaekers
Preenseresepsie VV de Spoeëkejaegers
Optocht Muuëleakker
Beester Bölkes Bâl (Glow in the Dark)
Preenseresepsie CV de Heiknuiters
Preenseresepsie VV de Moêzevângers
Vastelaovendj
Wichterhosmiddig
Zonnebuizersbâl

Woonsdig
Zaoterdig

26-2-2020
21-3-2020

Abdicatie Kestieëlhieër & Kroeënpaar
Hieëringhappe
Hâlfvastebâl

Zoondig

16-2-2020

Vriêdig

21-2-2020

Kefee-zaal de Hook
Roxy's
Kefee Vreug of Laat
Kefee-zaal de Hook
Zaal Centraal
Buurthuis Noordervijver
Kefee-Zaal de Hook
Zaal van Nieuwenhoven
Zaal Centraal
Kefee-Zaal de Hook
Zaal peeljuweel
Kefee-Zaal de Hook
Zaal Don Bosco

20.11 oor

20.11 oor

13.30 oor

15.30 oor
19.30 oor
13.00 oor
15.00 oor

13.00 oor
18.45 oor

18.30 oor
16.00 oor
18.30 oor

Kefee de Brouwer
Zaal Jonas
Buurtcentrum Moesel

14.00 oor
18.30 oor
19.00 oor

Gemeenschapshuis
Groenewoud
de Soos
de Corneel
Kefee-zaal de Hook
Zaal de Paol
Zaal beej-Bertje
Kefee-zaal de Hook
Gemeenschapshuis
Groenewoud
Kefee-zaal de Hook
Kefee-zaal de Hook
Kefee-zaal de Hook

14.00 oor
10.00 oor
19.00 oor

9.30 oor
18.30 oor
18.45 oor

15.30 oor
10.00 oor
18.11 oor
20.00 oor
20.00 oor

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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20.11 oor
19.30 oor
20.11 oor
19.30 oor

17.30 oor

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 16.30 uur
In 2019 kunt u nog terecht op: 14 dec.
De data in 2020 kunt u vinden op:
https://www.facebook.com/repaircafeweert/

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: 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.

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 06-57548642
(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.

