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DE BIEST EN HAAR BEWONERS 1950
COMPLIMENTEN
VOOR DE MAKERS
VAN HET BOEK
‘DE BIEST EN HAAR
BEWONERS 1950’!

In het Fransiscushuis aan de Biest presenteerde op
15 december jl. de werkgroep met trots haar boek
‘De Biest en haar Bewoners 1950’.
Drie jaar verzamelden en verwerkten de werkgroepleden informatie die door spontane medewerking
van veel (oud-)bewoners van de wijk de Biest aangedragen werd.

Natuurlijk blijft de werkgroep bescheiden en willen zij zich
niet op de borst kloppen. Maar als overige bestuursleden
van de wijkraad is het ons niet ontgaan hoe véél werk het
verzamelen van gegevens en het maken van het boek
heeft ingehouden. Daarom namens de wijkraad en de
(oud-)bewoners van de Biest: DIKKE COMPLIMENTEN!
Lees en kijk verder op pagina 6.
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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.

AFSCHEID VAN TROUWE LEDEN.
Wij wensen elkaar aan het begin van het
jaar alle goeds toe. Zo ook aan het begin
van het jaar 2019.
Daarbij is het goed, dat we niet in de toekomst kunnen kijken, want
ook in het afgelopen jaar moesten wij afscheid nemen van enkele
trouwe leden. In april namen we afscheid van Jacques Bergmans,
erevoorzitter van Altijd Jong. In november overleed Fien Slabbers, 14
dagen voor haar 106e verjaardag. Zowel Fien als Jacq waren 40 jaar
lid van Altijd Jong . Ook moesten wij afscheid nemen van Mart
Steuten en Rita Hendriks. Wij missen hen zeer in ons midden.

POSITIEVE GEZONDHEID

VERGADERDATA WIJKRAAD DE BIEST:
De vergaderdata waren op het moment
van verschijnen van deze uitgave van het
wijkblad nog niet bekend. Zij worden zo
snel mogelijk bekend gemaakt via
www.biestblog.nl.
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:
Zie: www.biestblog.nl.

Vrijdagmiddag 15 november organiseerden wij, onder deskundige
leiding van Burgerkracht Limburg, samen met de KBO, een interactieve middag rondom het thema Positieve Gezondheid. In een
rollenspel kwamen de volgende thema’s aan de orde: 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.
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“Altijd Jong” / KBO Biest - Weert
SINTERKLAASMIDDAG
Donderdagmiddag 5 december,
hielden wij ons Sinterklaasfeest.
Tussen 14.00 en 17.00 uur waren
de 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 19 december werd samen Kerst
gevierd. 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. Daarna was er een Kerstloterij met prachtige prijzen.
’s Middags werd er gekaart, Rummykub en
Bingo gespeeld voor mooie prijzen in
kerstsfeer en werd er genoten van een glas
wijn, fris of advocaat.
Met een heerlijk snee kerstbrood voorzien
van roomboter, gesponsord door Albert
Heijn, werd de middag en het jaar 2019 afgesloten.
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Op donderdag 9 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 verse eigengebakken wafels.

Na veertien dagen kerstvakantie was het fijn,
om elkaar weer te ontmoeten. Natuurlijk werd
er aansluitend toch nog een kaartje gelegd, en
Rummykub gespeeld en een borrel gedronken
op het nieuwe jaar. Al met al was het een zeer
gezellige middag.

VASTELAOVUNDJ
Donderdag 20 februari vanaf 14.00 uur zijn alle
leden welkom om samen Vastelaovundj te
vieren. Verkleed met boerenkiel en zakdoek of
anderszins, maken zij er dan een gezellige
middag van. Wij beginnen de middag met een
viering in Vastelaovundj sfeer.
Natuurlijk is er koffie met iets lekkers, een glaasje
en een hapje en als afsluiting nog een heerlijke
verrassing.

JAARVERGADERING
Donderdag 27 februari, om
14.00 uur, houdt Seniorenvereniging Altijd Jong haar
Jaarvergadering.
De secretaris presenteert
daarbij het Jaarverslag 2019
en de penningmeester het
financiële verslag over het
jaar 2019.
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NL DOET 2020
Ook in het jaar 2020 neemt de Seniorenvereniging Altijd Jong
deel aan “NL-Doet” van het Oranjefonds.
Op vrijdagmiddag 13 maart organiseren we een inloop-middag
voor alle ouderen uit de wijk de Biest in de Orangerie, in de tuin
van het Zorgcentrum Hieronymus. Er is koffie en thee met iets
lekkers. U kunt er 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. 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 deelneemt.
Aanmelden kan bij de secretaris,
tel: 535498 of mail: lcreemers@planet.nl

HULP EN ADVIES AAN OUDEREN
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: 0495-524085.

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

PASEN

KLEDING INZAMELACTIE

Op 9 april, Witte Donderdag,
viert Altijd Jong Pasen.
Aanvang om 11.00 uur.
Paasviering met wijding van
palmtakjes, warme lunch,
paasloterij, Bingo, Rummykub
en kaarten voor leuke prijzen
en natuurlijk een paasei voor
de deelnemers.

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 Sponsorwinkel. De opbrengst
komt ten goede aan activiteiten
voor de senioren in de wijk.

CLUBKAS ACTIE VAN DE RABOBANK
Ook in 2019 hield de Rabobank een Clubkas-actie.
Heel veel dank aan ieder die een of twee stemmen
aan “Altijd Jong gaf, dank ook aan de Rabobank.
Mede dank zij deze actie kunnen wij extra activiteiten
organiseren voor senioren van de wijk de Biest.
Heeft u een rekening bij de Rabobank en bent nog niet lid, meldt u
dan aan en geef in 2020 een stem aan Altijd Jong. Het lidmaatschap is
gratis en kan telefonisch worden aangevraagd.
Rabobank Weerterland en Cranendonck, tel: 0495 435 435

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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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.

DE BIEST EN HAAR BEWONERS 1950
De inleiding van deze boekpresentatie werd
verzorgd door Peter Korten, de voorzitter van
de Aldenborgh, afdeling Weert van het
Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Hij verhaalde over de
grote diversiteit van de bewoners op de Biest;
van arbeiders, zakenlieden, ambtenaren en
bestuurders. Ook de nauwe band van de Biest
met het centrum werd aangehaald. Als een
van de aanvoerwegen naar het centrum en de
bijzondere bebouwing van de Aldenborgh
en de Neuenborgh werd deze straat al eeuwen
bewoond.
Anton Kirkels, oud-wethouder van Weert en
tevens oud-statenlid van de provincie Limburg, belichtte in zijn speech de kant van
Rijkswaterstaat in de periode 1928-1930. Toen
werd er een grote protestactie georganiseerd
tegen het plan van Rijkswaterstaat tot het
bouwen van een nieuwe brug en het sluiten
van de Biesterbrug en de devaluatie van de
Stadsbrug.
Daarna werd het eerste exemplaar van het
boek over de Biest uitgereikt aan de gardiaan
van de Biester Paters, pater Gerard Heesterbeek. Deze memoreerde in zijn toespraak de
jarenlange warme band tussen de kloosterlingen en de bewoners van de Biest.
Muzikaal werd het geheel opgeluisterd door
Biestenaren Bèr Donkers, Jos van Dooren en
een groot aantal leden van het koor Animo,
waaronder veel Biestenaren. Als klapstuk werd
door alle muzikanten het lied ‘De Beesterbrök’
ten gehore gebracht, dat in 1992 door
Biestenaar Hans van Dooren geschreven werd.
De interesse voor het boek is nog steeds
enorm. Heeft u nog belangstelling voor het
boek? Haast u, want voor we het in de gaten
hebben kan het uitverkocht zijn.
Heeft u uw bestelling nog niet afgehaald? Belt
u met een van de werkgroepleden om het op
te halen.
Paul Coumans: 0495 524632
Paul Vanderfeesten 04950 455272
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BUURTPARK DE WEIJER
Er is de laatste tijd heel wat gebeurd
op ons buurtpark de Weijer. Zo is
men bezig met de bouw van een dak
voor boven het informatiebord en
een stoep eronder. En ook is Piet
Beelen druk bezig met het verwerken van foto’s en teksten voor op
het informatiebord. Men heeft de
bomenbordjes al bijna allemaal bij
de bomen geplaatst. Er is een aanwerk gemaakt voor de fundering van
de schuilgelegenheid.
Het park wordt iedere zaterdagmorgen onderhouden door de kerngroep en andere vrijwilligers. Tussen
de vijver en de ingang van Doolhofstraat is het een waar genoegen
om er te toeven vanwege de mooie
aanplant die door onze mensen is
gedaan. Nu wachten tot de tulpen
boven de grond komen alles in bloei
komt.
We zijn ook bezig met het plannen
van de officiële opening op zaterdag 25 april 2020. Daarbij willen we
zoveel mensen betrekken.
We nodigen iedereen uit om mee
te doen aan de vele leuke activiteiten die dan worden georganiseerd
in ons buurtpark de Weijer.
Mocht u willen ondersteunen bij de
organisatie? Meld u aan. Alle extra
handjes zijn welkom.
Voorlopig is er dus werk genoeg
voor de werkgroep, daarom vragen
we ook om hulp bij de klussen die
moeten worden gedaan.
Wilt u ons komen helpen met enkele
kleine projecten? Bel naar Gerard
Hendriks (0495-536357), of Paul
Vanderfeesten (0495-455272), of
kom op zaterdagmorgen gewoon
even kijken.
Werkgroep de Weijer.
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BUURTPREVENTIE
Burgerparticipatie is een belangrijk uitgangspunt van het veiligheidsbeleid van
de gemeente Weert. Inwoners kennen
hun eigen buurt en hebben daarom een
belangrijke rol in de veiligheid in een
buurt, wijk of dorp. In de gemeente
Weert hebben we twee vormen van
burgerparticipatie op het gebied van
veiligheid: WhatsApp buurtpreventie
groepen en buurtpreventieteams.

WHATSAPP BUURTPREVENTIE
GROEPEN
Alle wijken en dorpen in de gemeente
hebben (een of meerdere) WhatsApp
buurtpreventie groepen. In zo'n groep
zitten buurtbewoners
en
één
of
meerdere coördinatoren. Buurtbewoners
kunnen elkaar zo snel op de hoogte
brengen van alarmerende situaties, zoals
een inbraak of verdachte persoon in de
buurt. Op deze manier kunnen inwoners
samen met elkaar hun buurt veiliger
maken. Het is de bedoeling dat in zo'n
WhatsApp buurtpreventie groep alleen
alarmerende meldingen geplaatst worden.

Bel bij een alarmerende situatie
altijd eerst telefoonnummer 112 en maak
pas daarna een melding in de chatgroep!
De gemeente Weert en de politie zijn erg
blij met deze vorm van sociale veiligheid
en ondersteunen deze.

BUURTPREVENTIETEAMS
Buurtpreventieteams zijn van, voor en
door bewoners van uw buurt. Extra ‘ogen
en oren’ op straat geven u en uw buurt
een veiliger gevoel én maken de buurt
daadwerkelijk veiliger.
Een buurtpreventieteam bestaat uit
inwoners die zich inzetten voor de
veiligheid in hun buurt. Zo'n team maakt
één of twee keer per maand een ronde
door de wijk, onder begeleiding van een
coördinator. Daarbij letten ze bijvoorFoto: Weertdegekste.nl
beeld op openstaande deuren en ramen.

Het buurtpreventieteam doet een ronde door de wijk.
Samen houden we de buurt veilig!
Door deze sociale controle kunnen inbrekers moeilijker hun
gang gaan en kunnen we overlast en criminaliteit samen
terugdringen.]
Wilt u zich aanmelden bij een bestaande buurtpreventiegroep?
Neem dan contact met de gemeente op. Die brengt u dan in
contact met de coördinator van uw buurt, wijk of dorp.
Is er in uw buurt, wijk of dorp nog geen buurtpreventieteam?
Dan kunt u er zelf een starten! Samen met uw buurtgenoten
kunt u ervoor zorgen dat de buurt veiliger wordt. Wij kunnen
zo’n buurtpreventieteam uiteraard ondersteunen, bijvoorbeeld
bij het opzetten van de groep, uitdelen van hesjes voor de
surveillanceronde of plaatsen van attentieborden.

CONTACT
Heeft u nog vragen? Die kunt u stellen aan het team Veiligheid
& Leefbaarheid, via veiligheid@weert.nl.
Kijk op youtube voor een uitleg van enkele bekende
Weerternaren: https://youtu.be/Ggv_aYirtPA
Herhaalde oproep:
We zoeken nog mensen die bij de buurtpreventie als
coördinator tussen onze wijk, gemeente en de politie de
communicatie willen coördineren.
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TOON HERMANS HUIZEN
TOON HERMANS HUIS

START INLOOPPUNT GEMEENTE LEUDAL

Het Toon Hermans Huis is een inloophuis voor
iedereen die met kanker wordt geconfronteerd en
hun naasten. Als je zelf ziek bent, of naaste of
nabestaande kan het fijn zijn om een keer je verhaal
te delen en vragen te stellen over de dingen waar je
tegenaan loopt. Niet alleen tijdens de behandelfase
maar soms juist ook erna. Tevens kan het ook
gewoon fijn zijn om even afleiding te vinden en niet
meer alleen binnen te blijven piekeren.
De gastvrouwen en gastheren van de beide Toon
Hermans Huizen staan voor u klaar en ontvangen u
graag met een kop koffie of thee. Bovenal bieden
zij een luisterend oor.

De Toon Hermans Huizen van Weert en Roermond
starten op 5 februari a.s. met een inlooppunt in Roggel,
gemeente Leudal. Iedere eerste en derde woensdag
van de maand is er van 10.00 tot 12.00 uur gelegenheid
om kennis te maken met de activiteiten van de beide
inloophuizen. Het inlooppunt is te vinden in het
Gezondheidscentrum Roggel aan de Kerkstraat 18 in
Roggel.

Weert: Graaf Jacobstraat 1. Tel.: 0495-541444
Roermond: WillemIISingel 17. Tel.: 0475-856801

De beide Toon Hermans Huizen hebben gezamenlijk
het initiatief genomen om zo makkelijker bereikbaar te
zijn voor de inwoners van de gemeente Leudal. Tijdens
de openingsuren kunnen gasten er terecht voor het
stellen van vragen, het delen van hun verhaal en voor
informatie. Ook kun je je aanmelden om deel te nemen
aan activiteiten.

Wijkraad de Biest is op zoek naar nieuwe leden.
Lijkt het u leuk om mee te werken aan een van onze projecten
zoals het buurtpark de Weijer, de Buitenspeeldag, de Burendag,
Buurtpreventie, het maken van het wijkblad of andere projecten?
Meld u aan op wijkraaddebiest@outlook.com.

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 16.30 uur
De eerste helft van 2020 kunt u terecht
op: 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni.
Dr. Kuyperstraat 221, Weert.
Tijd: 13.00-16.00 uur.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
EN MAILADRESSEN:
0900 8844

politie en of wijkagenten
meldpunt jeugdoverlast
Onze wijkagenten:
John Vranken: john.vranken@politie.nl
en Jos Geerts: jos.geerts@politie.nl
112 (alleen) in noodsituaties
0800 7000

Meld Misdaad Anoniem

0495-575000 Gemeente Weert
voor uw klacht, melding of
opmerking (ook geluidshinder
en klachten openbare ruimte)
Het Klant Contact Centrum verbindt u met de
juiste persoon. U kunt ook via de website
weert.nl contact opnemen, een afspraak maken,
of een klacht indienen.

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.

0495 697900 Punt Welzijn, Beekstraat 54
info@puntwelzijn.nl
Joran Bijl j.bijl@puntwelzijn.nl

Helpt u ons mee om het Repair-Café Weert
groter en bekender te maken?

0800-9009

Enexis storing Gas en elektriciteit
(24 uur per dag bereikbaar)

088-3850800 Wonen Limburg

EETPUNT AAN DE BRON

043-3090909 WML storing

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.
Graag opgeven bij
Wilma van Ratingen via 06-57548642
(op maandag- of dinsdagavond, of op donderdagmorgen)

of via 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.

