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DE BIEST NIEUWSBLAD 
ONTDEK DE BOMEN IN WEERTERLAND 

Op 18 juni om ca 10.00 uur zal de Stichting 

Groen Weert in het wijkpark De Weijer de 

eerste exemplaren van het boekje ‘Bomen-

routen Land van Weert’ overhandigen aan 

wethouder Van den Heuvel uit Weert en 

wethouder Voss uit Nederweert. 

 

Na het maandenlang thuis zitten kunnen we 

weer langzaam ontspannen en genieten van 

de natuur. Op de knooppuntenfietsroutes kan 

het bij mooi weer erg druk zijn. De in het 

boekje beschreven tochten gaan over rustige 

fietspaden en buitenwegen. U ontdekt zeker 

plekken waar u nog nooit geweest bent met 

de mooiste bomen van Weerterland.  

 

In het boekje staat ook een wandeltocht over 

de Biest en het centrum van Weert, een 

wandeltocht door Nederweert en drie lange 

of 6 kortere fietstochten door Weert en 

Nederweert.  

 

Het boekje is 18 juni tussen 11.00 uur en 12.00 

uur te koop in het park De Weijer en daarna 

bij erkende boekhandelaren en in het NMC. 

Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Het 

boekje kost maar € 2,50 mede door onder-

steuning door de gemeente Nederweert en 

Weert. 

                 Een echte aanrader! 
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Seniorenvereniging 
 

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. 

 

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 wanneer en op welke 

locatie de vergadering zal plaatsvinden. 

U kunt ook bellen met het secretariaat: 

06-48550274. 

 

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:  

1 september 2020. 

 

 

VASTELAOVUNDJ 
Op donderdag 20 februari vierden de leden van “Altijd Jong” 

vastelaovundj.  

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
http://www.biestblog.nl/
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
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JAARVERGADERING 
Donderdag 27 februari 

hield de 

Seniorenvereniging Altijd 

Jong haar Jaarvergadering. 

De secretaris presenteerde 

het Jaarverslag en de 

penningmeester het 

financiële verslag over het 

jaar 2019. Aan de foto’s 

kunt u zien, dat er serieus 

vergaderd werd. 

 

 

 

Donderdag 27 februari hield de Seniorenvereniging 

Altijd Jong haar Jaarvergadering. De secretaris 

presenteerde het Jaarverslag en de penningmeester 

het financiële verslag over het jaar 2019. Aan de foto’s 

kunt u zien, dat er serieus vergaderd werd. 

 

De middag begon met een gebedsviering in 

vastelaovundj-sfeer. In deze viering werd op lu-

dieke wijze het tijdelijke en het eeuwige samen 

gebracht. Aansluitend was er voor de aan-

wezigen koffie of thee met cake van PSW. 

Er werd gekaart, Rummykub en Bingo gespeeld 

voor mooie prijzen. Als afsluiting was er een 

heerlijk broodje kroket van “ ‘t Frietmenke”.  

Al met al een zeer gezellige en geslaagde 

middag, zoals U ook op de foto’s kunt zien. 

 

NL DOET 
Donderdag 27 februari 

hield de 

Seniorenvereniging Altijd 

Jong haar Jaarvergadering. 

De secretaris presenteerde 

het Jaarverslag en de 

penningmeester het 

financiële verslag over het 

jaar 2019. Aan de foto’s 

Ja, dit jaar hadden we een heel bijzondere NL-Doet. 

De aanvraag bij het Oranjefonds voor een High Tea 

voor wijkbewoners en leden van Altijd  Jong was 

goed gekeurd en 80% van het bedrag stond op de 

rekening. Wij konden beginnen. Vrijwilligers hadden 

zich aangemeld. Inkopen gedaan, serviesgoed be-

steld bij Van der Feesten en twee fototaarten bij 

bakker Moonen. Op vrijdagochtend 13 maart om 

09.00 uur werd gestart met het inrichten van de 

ruimte, de tafels werden feestelijk ingedekt, met  

bloemstukjes erop. De dames waren vol ijver aan de 

slag met de zoete en hartige hapjes.  

 



PALMPASEN 
 

De zondag voor Pasen vieren wij traditioneel Palmzondag. Het is 

al een eeuwenoud gebruik om in huis een palmtakje achter het 

kruis steken. Ook werd er vroeger een palmtakje op de hoeken 

van de akker gestoken, korenpalmen noemde men dat. Ook werd 

bij onweer het huis gezegend met een palmtakje en wijwater. De 

ouderen onder ons kennen die gebruiken nog wel. 

Omdat wij dit jaar vanwege de coronabeperkingen geen Pasen 

konden vieren, dachten wij dat het mooi zou zijn, om alle leden, 

samen met het Paasmagazine, een gewijd palmtakje aan huis te 

bezorgen. 

Pater H. Latten o.f.m. was gelukkig bereid om de palmtakjes met 

wijwater te zegenen. Heel veel dank  daarvoor! 

De leden waren blij verrast, want juist in tijd van onzekerheid kan 

een palmtakje een bron van troost en vertrouwen zijn. 
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Echter, toen gooide het coronavirus roet in het 

eten. Onze NL-Doet middag moest à la minute 

beëindigd worden. Wat te doen? Verhuizen 

naar een andere locatie was geen optie. Na de 

eerste teleurstelling verwerkt te hebben, heb-

ben wij alles weer opgeruimd. Maar wat doen 

we met de taarten de hapjes, zo vroegen wij 

ons af.. Een deel hebben wij uitgedeeld aan de 

hulpkrachten, een deel aan de wijkraad. Tot slot 

hebben wij ons zelf getrakteerd op hapjes en 

taart, wat het verdriet enigszins verzachtte. 

 



  
PASEN 
 

Vanwege de coronacrisis kon onze Paasviering, voor het eerst in 64 

jaar, niet doorgaan. Heel jammer, dat wij dit hoogtepunt in het jaar 

niet samen konden vieren. Geen Paasviering en dus ook geen 

feestelijk samenzijn. Om bij onze leden toch een Paasgevoel op te 

roepen, hebben wij hen een attentie bezorgd. Iedereen was blij 

verrast met dit initiatief. 
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JEU DE BOULES BAAN BIJ HIERONYMUS 
 

Het is de vraag of er deze zomer nog Jeu de 

Boules gespeeld kan worden op de buitenbaan 

achter het Zorgcentrum gezien de 1,5 meter 

regel. Zoals u weet zijn alle gezamenlijk ac-

tiviteiten opgeschort. Hopelijk verandert de 

situatie binnen niet al te lange termijn en kunnen 

de activiteiten - het Jeu de Boules spel, maar ook 

het kaarten en Rummikub op maandag en het 

Bingospel op dinsdag - weer spoedig opgestart 

worden.  

 

ONZE DEELNAME AAN DE RABOBANK CLUBSUPPORT ACTIE 
 

Ook in 2020 houdt de Rabobank een Clubkas-actie. De Rabobank stelt dit jaar € 175.000 

ter beschikking, om het verenigingsleven te ondersteunen. In het najaar 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 !  

 

 

Vanaf half maart liggen alle activiteiten van Altijd 

Jong stil. Wanneer de activiteiten weer hervat 

kunnen worden, is nog niet duidelijk. Wanneer 

het beleid van Land van Horne het toelaat, 

krijgen wij weer toegang tot “de Orangerie” van 

het Zorgcentrum Hieronymus. Daarbij is het 

bestuur zich aan het beraden, welke maatregelen 

dan nodig zijn, om de activiteiten veilig te 

kunnen starten. Wij denken daarbij aan het 

HOE VERDER MET DE ACTIVITEITEN VAN ALTIJD JONG NA DE CORONACRISIS?  
 

ontsmetten van de handen bij binnenkomst en 

mondkapjes waar nodig. In verband met de 1,5 

meter norm zijn wij in gesprek met Land van 

Horne over extra ruimte. 

Of wij vóór, tijdens of ná de vakantieperiode 

kunnen opstarten, wij weten het nog niet. Maar 

wij houden U uiteraard op de hoogte over de 

ontwikkelingen. Laten wij elkaar daarbij, ook op 

afstand, vast blijven houden en bemoedigen. 

 

https://www.rabobank.com/


 

  

KLEDING INZAMELACTIE 
 

De Sponsorwinkel is helaas gesloten vanwege de Coronacrisis. Ten 

gevolge daarvan kunnen wij  geen ingezamelde kleding afleveren. 

Omdat onze eigen opbergruimte op dit moment tot de nok gevuld 

is, willen wij u vragen om uw overbodige kleding, alle textiel en 

schoenen, even thuis te bewaren tot wij deze weer kunnen 

ophalen. Mocht u daar geen mogelijkheid toe zien, dan kunt u 

bellen naar telefoonnummer:  524085. 

Heel veel dank voor Uw medewerking. 

 

Dank ook aan “Opslag Weert”.  

Wij mogen bij hen, gratis, 

gebruik maken van een opslagruimte. 

Zie www.opslagweert.nl. 
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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. 

 

Wilt u onze seniorenvereniging 

financiële ondersteunen, dan zijn wij 

daar zeer blij mee. Hartelijk dank! 

 

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. 

VAKANTIE 
 

De vakantietijd staat voor de deur, maar beste mensen, blijf alert! 

Houd afstand, was uw handen als u buitenhuis bent geweest en vermijd 

grotere gezelschappen.  

 

De vakantietijd zal dit jaar anders zijn dan andere jaren. Vanwege de 

corona-beperkingen kunnen er dit jaar geen verre reizen gemaakt worden. 

Maar genieten in de eigen tuin, met koffie en iets lekkers erbij of een glas 

witte wijn, kan ook vakantie zijn.  

Alhoewel, na een lockdown van enkele maanden zal er ongetwijfeld 

bij sommigen de behoefte zijn om de horizon te verleggen, al is het 

maar in beperkte mate. Een voordeel kan daarbij zijn, dat kinderen 

en kleinkinderen dichter bij huis vakantie vieren en dus makkelijker 

contact kunnen houden. 

Beste mensen, hoe u en uw dierbaren de vakantieperiode ook doorbrengen, wij wensen u; 

wijkbewoners, leden van Altijd Jong en de Wijkraad, bewoners, medewerkers en vrijwilligers van 

Zorgcentrum Hieronymus, een heel fijne vakantietijd met veel zonnige dagen.  

 

 

HUURDERSBELANGEN 
 

Via de site www.shmlweert.nl kunt u informatie krijgen over uw belangen als huurder. 
 

 

http://www.opslagweert.nl/
mailto:lcreemers@planet.nl
mailto:t.janssen1946@kpnmail.nl
http://www.opslagweert.nl/
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MOOIE IMPULS VOOR EXTRA ACTIVITEITEN 

SPONSORING VAN € 2.880 VOOR HIERONYMUS 

 

 

 

 
“Deze mooie impuls voor zorgcentrum 

Hieronymus had op geen beter moment 

kunnen komen”, vertelt Susan Korten, 

welzijnscoach bij zorgcentrum Hieronymus. 

“Begin dit jaar vroeg ik de sponsoring aan 

voor extra activiteiten in de zomerperiode, 

onder bewoners is er in deze periode vaak 

meer eenzaamheid omdat familieleden op 

vakantie zijn. Maar wie had gedacht dat die 

periode van missen al halverwege maart aan 

zou breken, toen alle Nederlandse zorgcentra 

gesloten werden voor bezoek vanwege het 

coronavirus? Daarom ben ik erg blij dat we 

juist nu aan de slag kunnen met een extra 

activiteitenaanbod, dat voldoet aan de 

richtlijnen van het RIVM.” 

 

De eerste activiteiten zijn al uitgedacht. Susan: 

“We gaan in ieder geval een lekker asperge-

diner serveren en een fotoshoot organiseren waarbij onze 

bewoners gefotografeerd worden met als achtergrond een 

projectie van hun favoriete vakantie-bestemming. Dit gaat 

hen zeker goed doen! Oranje Fonds, Stichting RCOAK en 

Fonds Sluyterman van Loo, bedankt voor deze sponsoring! 

 

Het Oranje Fonds, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman 

van Loo streven ernaar dat niemand zich buitengesloten 

voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. De 

bijdrage is toegekend om ouderen samen een leuke 

vakantieperiode te laten beleven en zo eenzaamheid onder 

ouderen in deze periode te verminderen  

 

Stichting Land van Horne, waar zorgcentrum Hieronymus 

een onderdeel van uitmaakt, is een organisatie voor 

thuiszorg, revalidatie, behandeling, zorgcentra, eetpunten, 

activiteiten en services. Elke dag staan de 2.500 medewerkers 

en 1.300 vrijwilligers klaar voor de cliënten in de gemeenten 

Weert, Nederweert, Leudal, Someren en Cranendonck. 

 

Zorgcentrum Hieronymus in Weert heeft van het Oranje Fonds, 

Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo een sponsoring ontvangen 

van €2.880 voor de organisatie van extra activiteiten. 
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BUURTPARK DE WEIJER 

 

 

Er is weer volop geklust in Buurtpark de Weijer. Zo werd er 

een terras aangelegd dat later gebruikt werd als stevige 

ondergrond voor de cirkelzaag. 
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Er werd onderhoud gepleegd, onkruid werd 

verwijderd en de imker kwam. Er was een bank, 

geschonken door de buurtbewoners, maar deze is 

helaas inmiddels al weer verdwenen…  
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Foto: Weertdegekste.nl 
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De activiteiten die plaatsvinden in het Franciscus Huis Weert 

kunt u vinden op de website: 

http://www.franciscushuisweert.nl/evenementen/ 

 
 

 

FRANCISCUSHUIS WEERT 

Vanaf dinsdag 9 juni opent het Toon Hermans Huis 

Weert weer op enkele ochtenden de deuren. Naast de 

inloopfunctie voor een goed gesprek en een luisterend 

oor wordt ook weer een beperkt aantal activiteiten 

opgestart, zoals het wandelen, het schilderen en de 

voetmassage. Om dat voor iedereen veilig te laten 

plaats vinden, zijn de werkwijzen en de inrichting van 

het huis met inachtneming van de richtlijnen van het 

RIVM enigszins aangepast. De ruimte in het huis is door 

de 1,5 meter-maatregel beperkt. 

 

Mensen die het huis willen bezoeken of aan een 

activiteit willen deelnemen, wordt daarom gevraagd 

zich vooraf aan te melden via tel.nr. 0495-541444 of 

per mail via administratie@toonhermanshuisweert.nl. 

 

Het Toon Hermans Huis Weert is meer dan 2 maanden 

gesloten geweest vanwege het coronavirus. Via de 

telefoon, de thuis bezorgde hartverwarmertjes en langs 

digitale weg is geprobeerd contact te houden met de 

bezoekers. De vrijwilligers van het inloophuis zijn blij 

dat de contacten, zij het heel voorzichtig, nu weer meer 

persoonlijk gemaakt kunnen worden. 
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TOON HERMANS HUIS 
TOON HERMANS HUIS WEERT OPENT 

9 JUNI WEER VOORZICHTIG DE DEUREN 

  

 

 

 

Boomstammen van Weerterlandhout worden 

gebruikt en er worden planken gezaagd voor de 

toekomstige schuilhut. 

Wilt u meer foto’s en filmpjes zien? Kijk op: 

https://photos.app.goo.gl/FbWLtcXh53fFLBq99  

BUURT BIEBHUISJE 

Observantenstraat 19 

 

 

 

Hoe werkt het Biebhuisje? 

Je kunt er een boek uitnemen dat je leuk lijkt. 

Je mag het houden óf 

Je mag het terugzetten als je het gelezen hebt óf 

Je mag er één ander boek voor in de plaats zetten 
 

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om er dozen 

of tassen met boeken bij te plaatsen! 

 

 

 

http://www.franciscushuisweert.nl/evenementen/
mailto:administratie@toonhermanshuisweert.nl


 

 

 

 

 

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 tweede helft van 2020 kunt u terecht 

op: 12 sep / 10 okt / 14 nov / 12 dec 

(data onder voorbehoud ivm Corona) 
 

Dr. Kuyperstraat 221, Weert. 

Tijd: 13.00-16.00 uur. 
 

Heeft 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? 

 

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. 

 

 

 

EETPUNT AAN DE BRON 
 

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. 
 

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. 

 

0495 697900 Punt Welzijn, Beekstraat 54 

 info@puntwelzijn.nl 

 Joran Bijl j.bijl@puntwelzijn.nl 

 

0800-9009 Enexis storing Gas en elektriciteit 

 (24 uur per dag bereikbaar)  

 

088-3850800 Wonen Limburg 

 

043-3090909 WML storing 

 

 

 

mailto:t.trefcentrumweert@pswml.nl
mailto:jos.geerts@politie.nl

