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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 vier 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. 
 
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:  
Uitgave maart  Uiterlijk 15 februari 
Uitgave juli              ➔ Uiterlijk 15 juni 
Uitgave oktober    Uiterlijk 15 september 
Uitgave december     Uiterlijk 15 november 
Mail de tekst als Word-bestand en de foto’s los 
als .jpg op tijd naar: 
wijkraaddebiest@outlook.com onder vermelding 
van "kopij wijkblad" 
 
  

CORONA 
Van half december tot half januari zaten we weer in lockdown. Geen 
Kerstvieringen en geen gezellige familiesamenkomsten onder de 
kerstboom. Het was een stille Kerst voor de vereniging en vaak ook 
thuis. Ook de nieuwjaarontmoeting met een hapje en een drankje 
misten we dit jaar. Gelukkig konden we de tweede helft van januari 
weer starten met de yogalessen en de kaart- en rummikub-
middagen. Dit wel op 1,5 meter en met mondkapje, maar we waren 
blij elkaar weer te ontmoeten. Op het moment, dat we dit schrijven 
zien we uit naar verdere versoepelingen van de coronaregels. Wat 
zal het fijn zijn, als alle leden weer eens mogen samenkomen.  
 
SINTERKLAAS 
Het Sinterklaasfeest hebben wij, ondanks alle coronabeperkingen, 
op bescheiden wijze, in de kleine groepjes gevierd. Er was koffie met 
speculaas en pepernoten. En dankzij een heel ijverige hulppiet was 
er voor elk lid ook een mooie surprise, die uitgedeeld of aan huis 
bezorgd werd.   
 



OVER OUDER WORDEN EN WONEN 
UW HUIS IS UW (VEILIG) THUIS 
 
 
 
OVER OUDER WORDEN EN WONEN. 
UW HUIS IS UW (VEILIG) THUIS. 
 

 
Donderdag  
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 “ALTIJD JONG” / KBO BIEST - WEERT 
 

KERSTMIS 
 
 

PASEN 
Op 14 maart, Witte donderdag, vieren wij met onze leden Pasen.  Om 10.30 
uur is er een Paasviering, met wijding van de Palmtakjes. Aansluitend is er de 
koffie en thee met iets lekkers, waarop de jaarvergadering volgt. Na een 
warme lunch houden we een Paasloterij. ’s Middags is er kaarten, Rummikub 
en Bingo voor leuke prijzen. Natuurlijk drinken wij daar samen en glaasje bij. 
De middag wordt afgesloten, met Paasbrood.   
 

Op vrijdagmiddag 11 maart doen wij mee aan 
NL-Doet van het Oranjefonds. Wij organiseren 
een Bingomiddag voor ouderen uit de wijk de 
Biest en leden van de Seniorenvereniging Altijd 
Jong. Vanaf 14.00 uur bent U welkom in de 
Orangerie in de tuin van het zorgcentrum 
Hieronymus. De middag eindigt om 16.00 uur. 
U kunt zich aanmleden bij Frans Janssen, tel: 
524085 of per mail: t.janssen1946@kpnmail.nl.    
 

YOGA 
 

Op woensdagochtend van 
09.00 tot 10.00 uur is er 
yoga in de Orangerie: Goed 
voor lichaam en geest. 
Kom eens vrijblijvend een 
maand meedoen. 
Na afloop van de les wordt 
er nog even nagepraat, on-
der het genot van een kop 
koffie. 
U bent van harte welkom. 
 
 

Graag hadden wij met alle leden samen Kerstmis gevierd in de 
Paterskerk. Met dank aan de Stichting Paterskerk voor hun 
medewerking. Maar de coronamaatregelen maakten dat onmo-
gelijk. Als alternatief hebben wij in kleine groepen Kerstmis 
gevierd. Wij hebben het geboorteverhaal gelezen, een gedicht 
voorgedragen en samen kerstliederen gezongen. Het waren heel 
sfeervolle vieringen. Natuurlijk was er koffie met kerstbrood en 
een hapje met een drankje. Zo werd het voor de leden toch nog 
Kerstmis.  
 

NL DOET 2022 
 

De meeste mensen zullen, wanneer ze 
ouder worden, gewoon blijven wonen in 
hun huidige woning. Waarbij iedereen 
zelf oog dient hebben, voor de veiligheid 
in zijn of haar woning. Om U een gratis 
advies op maat te geven, zijn er in Weert 
vrijwillige woonadviseurs. U kunt hen 
vragen om langs te komen voor een huis 
bezoek. 



HULP EN ADVIES AAN OUDEREN 
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 WMO-aanvraag bij de gemeente en u wilt hierover iemand spreken in uw 
eigen omgeving? Dan is de ouderenadviseur van de KBO-Senioren Koepel Weert 
u graag van dienst. Neem gerust contact op, telefoon: 524085. 
 
Alle mensen die 75 of 80 jaar worden, krijgen via de Gemeente een aanbod.  
  
 

Zij lopen samen met u door uw woning en u krijgt een 
persoonlijk advies, met verbeterpunten, opdat u veilig 
en comfortabel kunt blijven wonen. Er zijn veel slimme 
en vaak kleine oplossingen, waarmee u uw huis kunt 
verbeteren. U kunt met het advies zelf aan de slag 
gaan of een professional inschakelen. 
Wilt u meer informatie of een afspraak voor woon-
advies, neem dan contact op met Punt Welzijn, tel: 
697900. 
 

KLEDING INZAMELACTIE 
Het voorjaar komt eraan. Tijd om de kasten eens op te ruimen? In dat geval 
komen wij uw oude kleding (textiel, schoenen, handschoenen, handdoeken, 
badlakens),  mits droog en schoon  graag bij U ophalen. Wij brengen deze 
naar de Sponsorwinkel. De opbrengst komt ten goede aan activiteiten voor de 
senioren in de wijk.   
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CONTACT 
Seniorenvereniging Altijd Jong / KBO Biest-Weert 
E-mail: t.janssen1946@kpnmail.nl T: 524085 
E-mail: ceesklep@ziggo.nl  T: 534120 
 
Bank: NL 88 RABO 0311 2996 01 
t.n.v. Seniorenvereniging Altijd Jong. 
 
 
 

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.  
 

OVERLIJDEN EN AFSCHEID 
In afgelopen periode moest de Seniorenvereniging Altijd Jong / 
KBO Biest afscheid nemen van enkele leden. Op 27 november 
overleed Joke Buijs, zij was vele jaren lid, o.a. van de yogagroep. In 
januari overleed Johan van Kruisbergen, een trouw lid van de 
kaartgroep op vrijdagmiddag. Wij missen hen zeer in ons midden.  
Wij gedenken alle mensen van de Biest, die de laatste tijd zijn 
overleden, dat zij mogen rusten in vrede. Hen die achterblijven 
wensen wij veel sterkte.  
 

TOT SLOT 
Tot alle bewoners en met name de ouderen van de 
Biest zouden we willen zeggen:  
 

Blijf gezond en geniet 
van de kleine dingen van alle dag! 

 

Als seniorenvereniging spreken we de hoop uit, dat 
alle overige dagen van 2022 een tijd van ontmoeting 
zullen zijn, een tijd van oppakken van activiteiten en 
samen volop genieten van de natuur, de zon en het 
leven. 
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- Info van het Bestuur: de Wijkraad de Biest bestaat momenteel uit 6 leden. Paul, Ronny, Jet, Peter, Jos en 
Tom. We zijn tevens blij met extra ondersteuning van PuntWelzijn.  Tevens vallen er 2 projectgroepen 
onder de wijkraad: Werkgroep De Biest en Werkgroep Wijkpark De Weijer. 

- Kasteel en stadspark:  bij de opgravingen in de oude slotgracht is een stenen brug gevonden en zijn er 
bijzondere schatten opgegraven (o.a. munten, een slot !, bijl met steel). Foto's en andere informatie vindt je 
op https://biestblog.nl/kasteelpark-de-biest-weert/     (Helemaal onderaan de link naar foto's.) 

- Woningbouwprojecten in de wijk: er is overleg gaande met gemeente en andere betrokkenen mbt de 
woningbouwprojecten aan de Biest en in de Doolhofstraat. Wordt vervolgd!  

- Volkstuintjes: de huurovereenkomsten van de percelen aan de Scheepsbouwkade zijn weer met 6 jaar 
verlengd.  

- Infrastructuur: De stroomstoring in enkele straten van de wijk de Biest op 1 februari jl was gelukkig snel 
verholpen. Enkele boomwortels in de Heer Gerardstraat hadden de stroom afgekneld! 

- Uw stem wordt pas gehoord, wanneer deze zuiver wordt gestemd! Op woensdag 16 maart aanstaande! 
- Gezocht: een geschikte schaar (of stormram of hakbijl of iets dergelijks!) om te helpen bij de opening van 

het kasteelpark! 
- Ingestuurde berichten of mededelingen:  Wordt vervolgd. Svp mailen naar: 

 wijkraaddebiest@outlook.com 
-       is een nieuwe rubriek: (wordt vervolgd!) 

 
 
 

RRuubbrriieekk: Weetjes, ditjes en datjes...!         

  
 

 

  
 
 
 
 

Wist u dat wij op de Vijverhof een Lourdes-
grot hebben? Deze grot werd ongeveer 
twintig jaar geleden gebouwd door Tony 
Moonen, voor zijn inmiddels overleden 
schoonmoeder Riekie Raaijmakers. Zij ge-
loofde in de kracht van Maria. 
 
 
 

MARIA-GROT 
 
 
 
 
 

Deze Maria werd destijds gezegend door de Deken van de 
Martinuskerk en is toen “Maria van de Vijverhof” genoemd. 
Jarenlang stond deze grot tussen de woningen, maar nu 
hebben de kinderen en kleinkinderen van Riekie haar een 
plekje in de zon gegeven, grenzend aan het Wijkpark de 
Weijer. 
 
 



 
 
 
 
 

Beste buurtbewoners, 
Zoals jullie weten ligt tussen de Scheepsbouwkade 
en de Graafschap Hornelaan het Wijkpark De 
Weijer. Dit wordt deels door de gemeente, maar 
voor het grootste gedeelte onderhouden door een 
aantal enthousiaste “tuinkabouters”. Op onze 
affiches bieden wij gratis natuur-fitness aan. 
U begrijpt dat we op zoek zijn naar meer vrij-
willigers om dit burgerinitiatief  verder uit te 
breiden. Dus als u interesse heeft om mee te 
bewegen in de buitenlucht, kom dan eens langs op 
een zaterdagochtend (10 tot 12 uur) voor een 
kennismaking en een kop koffie met koek! Of neem 
contact op via wijkraaddebiest@outlook.com.  
  
Verder ligt er naast de volkstuintjes een stuk ietwat 
verwilderde grond.  Hier willen wij nadere invulling 
aan geven.  Zoals bijvoorbeeld een doolhofje, evt 
tuintjes voor scholieren, of een herdenkings-bos of 
-plantsoentje.  Maar wat zou u willen? Uw ideeën 
als bewoner van de wijk kunt u mailen naar 
wijkraaddebiest@outlook.com. Dan gaan wij hier-
mee aan de slag. 
 
Ronny Heymans. 
Namens de werkgroep Park De Weijer. 
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WIJKPARK 
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DE WEIJER 
 

 
 
 

Meer interessante foto's kunt u vinden op:  
https://biestblog.nl/kasteelpark-de-biest-weert/ 
https://photos.app.goo.gl/zmQGparnypW6TsJGA 
  

ARCHEOLOGISCHE WERKZAAMHEDEN 
STADSPARK 
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DE WEIJER 
 

 
 
 

Meer interessante foto's kunt u vinden op:  
https://biestblog.nl/kasteelpark-de-biest-weert/ 
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ARCHEOLOGISCHE WERKZAAMHEDEN 
STADSPARK 
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“ONZE BODEM HERBERGT HEEL WAT GEHEIMEN…” 
Een houten waterput waaruit ooit Romeinse soldaten 
hebben gedronken, of een andere put waar de 
Middeleeuwse bewoners van Weert hun water uit 
haalden. Hier gevonden in de bodem, overblijfselen 
tot tweeduizend jaar oud. Het zijn opgegraven resten 
uit het verleden die een band aangeven met onze 
eigen omgeving. Wij ontmoeten er als het ware de 
Weertenaren van eeuwen geleden mee. Het materiaal 
waarvan de putten waren gemaakt, bleef in de bodem 
geconserveerd. Het zou zonde zijn als de opgegraven 
resten vernietigd zouden worden. Gelukkig hebben de 
leden van Stichting Kunstcentrum Weert zich verenigd 
onder de naam ‘VerWEERT  Hout’ om de geredde 
delen van de oude waterputten een nieuwe 
bestemming te geven.  
 
(SKW) is een vereniging van 23 professionele Weerter 
kunstenaars met ervaring op gebied van (sociaal-
maatschappelijke) kunstprojecten, educatie en goede 
banden met RICK (Regionaal Instituut Cultuur- en 
Kunsteducatie). Een aantal kunstenaars is naast hun 
beroepspraktijk ook kunstdocent aldaar. Zij verenigt 
o.a. disciplines als schilderen, beeldhouwen, foto-
grafie, mode, literatuur, ruimtelijk vormen en kera-
miek.   
Heeft in haar 38 jaar bestaan sterke connecties 
opgebouwd met de bevolking middels atelierroutes, 
exposities, lezingen, workshops, activiteiten en 
sociaal-maatschappelijke projecten. Op scholen van 
Weert en bij gemeente Weert zijn de leden inmiddels 
goede bekenden. www.kunstcentrumweert.nl  
  
MISSIE VerWEERT Hout:  
Alle burgers van Weert: van jong tot oud worden 
uitgenodigd te participeren in het project. Mooi is als 
ook jongere kinderen samen met hun ouders of 
grootouders meedoen. We gaan lessen verzorgen op 
scholen en workshops geven in zorgcentra.  
 

HET ARCHEOLOGISCH HOUT 
WORDT BEWERKT VOOR 

EN DOOR BURGERS VAN WEERT 
EN HET BEWERKTE HOUT KOMT VIA DE EXPO  

IN HET KUNSTWERK IN HET STADSPARK 

4-5-6 Juni 2022: Opening STADSPARK met allerlei 
festiviteiten. SKW participeert met een tentoon-
stelling in de historische werkmanshuizen tussen 
Stadspark en Paterskerk verderop in de straat. 
Hier zijn ter inspiratie voorbeelden te zien hoe de 
aangesloten kunstenaars zélf hun stukje hout 
hebben bewerkt. Tijdens deze dagen wordt het 
hout uitgedeeld vanuit een  marktkraam in het 
stadpark en bij de expositie in de  werkmanshuizen.   
Daarbij wordt een flyer uitgedeeld met korte om-
schrijving van het plan en ideeën aangereikt wat de 
Weertenaren kunnen doen met het hout.   
 

8 Juli 2022: Deelnemers brengen hun bewerkte 
stukje hout naar de Paterskerk voor de tentoon-
stelling. 
Leden van SKW hebben in de kerk de plattegrond 
van het oude kasteel Nijenborgh op de grond 
uitgelegd. Alle werken worden eerst gefotografeerd 
en hierna kunnen de deelnemers hun eigen 
kunstwerk ergens op de plattegrond plaatsen. 
 

9-10 Juli 2022: Feestelijke expositie van alle 
werken in de Paterskerk met een hapje, drankje, 
gezelligheid en gesprekken over het werk!  
 
Vanaf 16 juli 2022 is de fotoserie online te zien op 
WeertdeGekste en op de site van Kunstcentrum 
Weert.  
 

Na de expositie willen we alle kunstwerken gaan 
verwerken in een beeld, in het nieuwe stadspark. De 
plek is reeds gereserveerd en medewerking van de 
gemeente is toegezegd. Het eerste ontwerp is 
veelbelovend en zal de titel krijgen: “De Vervormer 
MMXXII”  
  

Wij streven ernaar dat gezinnen, scholieren, 
ouderen etc. actief participeren 

in dit kunstproject, 
wat een permanente plaats krijgt 

in het nieuwe stadspark 
met als doel dat men het park gaat bezoeken 

en zich erbij betrokken voelt. 
We creëren zo een plek 

waar iedereen zich prettig voelt 
omdat men eraan heeft meegewerkt. 

  
 

VERWEERT HOUT 
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Woensdag 23 februari werd door Stichting 1568 een 
eerste informatiebijeenkomst gehouden omtrent de 
opening van het 'nieuwe' Stads- of Kasteelpark. 
Belangstellenden, verenigingen en organisaties kon-
den kennis maken met het conceptprogramma en 
de thematische kaders (cultuur, historie en klimaat-
adaptie) waarbinnen een en ander zal gaan plaats-
vinden. 
 
Contact met de Stichting opnemen kan via: 
organisatie@stichting1568.nl 
 

Het ruiterstandbeeld van Philips de Montmorency - in Limburg beter 
bekend als Graaf Van Horne - heeft afgelopen jaar een toer gemaakt via 
diverse plaatsen in Europa. Brussel was de plek waar Philips de 
Montmorency samen met graaf Lamoraal van Egmont in 1568 onthoofd 
is. Vandaar dat het beeld daar is onthuld. Als laatste plaats buiten Weert 
zal Bocholt worden aangedaan. Zondag 24 april is het erfgoeddag en zal 
er een dorpsfeest in onze buurgemeente Bocholt plaatsvinden met thema 
en locatie rondom het ruiterstandbeeld. 
 
Zaterdag 28 mei zal het ruiterstandbeeld dan vanuit Bocholt naar Weert 
worden getransporteerd. Dit gaat waarschijnlijk via het kanaal gebeuren. 
Uiteindelijk zal het standbeeld geplaatst worden op de voorhof van 
voormalig kasteel de Nijenborgh in Weert. 
Het beeld is gemaakt door kunstenaar Jos Dirix uit Neer. Het levensgrote 
bronzen ruiterstandbeeld is 2,6 meter hoog en weegt 1000 kilo en wordt 
het eerste ruiterstandbeeld in Limburg. 
 
 
 
LOPEN VOOR HOOP 

  
 
 
 
 
 

Wellicht heeft u gehoord van ons evenement Lopen voor Hoop, een 
122uurse wandelestafette op zaterdag 2 juli a.s. in de wijk Groenewoud. 
 
De volledige opbrengst hiervan gaat naar een tweetal organisaties die 
actief zijn op het gebied van kankerbestrijding te weten het Toon 
Hermanshuis in Weert en het Kankeronderzoekfonds Limburg. Het Toon 
Hermanshuis richt zich op de opvang voor en steun aan mensen die met 
kanker te maken hebben (gehad) terwijl het Kankeronderzoekfonds 
Limburg een zestal veelbelovende onderzoeken aan de Universiteit van 
Maastricht steunt.  
 
F: www.facebook.com/lopenvoorhoop.nl 
Donaties zijn welkom:  
Banknr: NL 23 RABO 0374 321 477 (t.n.v. Stichting Weertland weert kanker) 
 
 

1E EN 2E PINKSTERDAG 
OPENING STADSPARK 
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Woensdag 23 februari werd door Stichting 1568 een 
eerste informatiebijeenkomst gehouden omtrent de 
opening van het 'nieuwe' Stads- of Kasteelpark. 
Belangstellenden, verenigingen en organisaties kon-
den kennis maken met het conceptprogramma en 
de thematische kaders (cultuur, historie en klimaat-
adaptie) waarbinnen een en ander zal gaan plaats-
vinden. 
 
Contact met de Stichting opnemen kan via: 
organisatie@stichting1568.nl 
 

Het ruiterstandbeeld van Philips de Montmorency - in Limburg beter 
bekend als Graaf Van Horne - heeft afgelopen jaar een toer gemaakt via 
diverse plaatsen in Europa. Brussel was de plek waar Philips de 
Montmorency samen met graaf Lamoraal van Egmont in 1568 onthoofd 
is. Vandaar dat het beeld daar is onthuld. Als laatste plaats buiten Weert 
zal Bocholt worden aangedaan. Zondag 24 april is het erfgoeddag en zal 
er een dorpsfeest in onze buurgemeente Bocholt plaatsvinden met thema 
en locatie rondom het ruiterstandbeeld. 
 
Zaterdag 28 mei zal het ruiterstandbeeld dan vanuit Bocholt naar Weert 
worden getransporteerd. Dit gaat waarschijnlijk via het kanaal gebeuren. 
Uiteindelijk zal het standbeeld geplaatst worden op de voorhof van 
voormalig kasteel de Nijenborgh in Weert. 
Het beeld is gemaakt door kunstenaar Jos Dirix uit Neer. Het levensgrote 
bronzen ruiterstandbeeld is 2,6 meter hoog en weegt 1000 kilo en wordt 
het eerste ruiterstandbeeld in Limburg. 
 
 
 
LOPEN VOOR HOOP 

  
 
 
 
 
 

Wellicht heeft u gehoord van ons evenement Lopen voor Hoop, een 
122uurse wandelestafette op zaterdag 2 juli a.s. in de wijk Groenewoud. 
 
De volledige opbrengst hiervan gaat naar een tweetal organisaties die 
actief zijn op het gebied van kankerbestrijding te weten het Toon 
Hermanshuis in Weert en het Kankeronderzoekfonds Limburg. Het Toon 
Hermanshuis richt zich op de opvang voor en steun aan mensen die met 
kanker te maken hebben (gehad) terwijl het Kankeronderzoekfonds 
Limburg een zestal veelbelovende onderzoeken aan de Universiteit van 
Maastricht steunt.  
 
F: www.facebook.com/lopenvoorhoop.nl 
Donaties zijn welkom:  
Banknr: NL 23 RABO 0374 321 477 (t.n.v. Stichting Weertland weert kanker) 
 
 

1E EN 2E PINKSTERDAG 
OPENING STADSPARK 
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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 

DATA OUD PAPIER INZAMELING BASISSCHOOL AAN DE BRON 
Achterzijde sporthal Aan de Bron . 
De container is aanwezig van 08.00 tot ca. 14.00 uur. 
11 maart 2022 / 8 april 2022 / 20 mei 2022 / 24 juni 2022 / 15 juli 2022 
Zelf brengen                                                                                                     Basisschool Aan de Bron 

BASISSCHOOL AAN DE BRON 
  
 
 
 
 
 

AFSCHEID JUF JANET  
Op maandag 1 februari nam juf Janet na 41,5 jaar 
afscheid. Ze kreeg een rondrit door de straten 
rondom de school aangeboden. Zo konden ook 
oud-leerlingen, ouders en vrienden Janet uitzwaaien. 
Het was de bedoeling dat het dak van de auto open 
zou zijn, maar storm Corrie liet dat niet toe. Dan 
maar een raampje open en zo kon alsnog iedereen 
Janet uitzwaaien. Na de rondrit kreeg juf Janet nog 
een aantal mooie attenties aangeboden. Nu mag 
onze lieve juf Janet genieten van een welverdiend 
pensioen.   
Dymphie Brouwers   
  
BEN JE OP ZOEK NAAR EEN (NIEUWE) 
BASISSCHOOL MIDDEN IN DE WIJK?   
Heb je al eens gedacht aan Basisschool Aan de Bron? 
Maak eenvoudig een afspraak voor een rondleiding. 
Dat kan via onze site: https://www.aandebron.nl/ 
Natuurlijk kunt u ons ook bellen voor een afspraak: 
0495 452 088 
U mag dan vragen naar mevrouw Reina Janssen.  Wij 
zien jullie graag, tot gauw!   
 

KALENDER: 
- maart en april Swim 2 Play.   
- 22 en 23 maart bezoek aan het Rijksmuseum 

(gr. 6-7-8)  
- 3 april Unicefloop  
- april: Pleinfestein. (definitieve datum hoort u 

zodra deze bekend is. )  
- 28, 29, 30 juni schoolkamp groep 8.   
- 5 juli schoolreis  
- 22 juli laatste schooldag.  

 



 
 
 
 
 
  

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 1x per maand geopend, 
namelijk iedere tweede zaterdag van de maand. 

Tot aan de vakantie is dit dus nog op: 
12 maart, 9 april, 14 mei en 11 juni. 

 

Dr. Kuyperstraat 221, Weert. 
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? 
 

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: 
Jos Geerts, Bram Kurvers en Sander Cornelissen 
Wijkagenten Weert Noord- Oost, Stramproy, 
Tungelroy, Altweerterheide, Swartbroek 
 
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 
 Imke Gijsen 
 i.gijsen@puntwelzijn.nl 
 
0800-9009 Enexis storing Gas en elektriciteit 
 (24 uur per dag bereikbaar)  
 
088-3850800 Wonen Limburg 
 
043-3090909 WML storing 
 
 
 

ADVERTEREN IN WIJKBLAD DE BIEST 
 

Wijkblad de Biest is een kwartaaluitgave. 
Adverteren is mogelijk  op jaarbasis of 
incidenteel.  De opbrengsten zullen worden 
besteed aan projecten binnen de wijk zoals 
Wijkpark de Weijer, het wijkfeest of andere te 
organiseren evenementen. 
 

Advertentieformaat: 9 cm breed x 13 cm hoog. 
 

Aanleveren als: JPG, Tiff of PDF. Alles van 
voldoende kwaliteit om te drukken. 
 

Aanleveren via: wijkraaddebiest@gmail.com 
 

Tarieven: 
Plaatsing éénmalig:  € 35,00 
Plaatsing op jaarbasis (4x): € 125,00 
*U betaalt geen btw 
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Lijst 4 
Kies voor… 
Openheid 
 
 

DUS Weert staat open voor alle meningen en uit da-
gingen. Wij willen de gemeenschap van Weert 
optimaal vertegenwoordigen.  
 
Daadkracht 
In de politiek wordt de daad niet altijd bij het woord 
gevoegd. Dat moet veranderen. Niet alleen praten, 
maar ook echt doen. Dat hebben we de afgelopen vier 
jaar gedaan en doen we de komende jaren weer.   
 
Dichtbij 
DUS Weert heeft 26 kandidaten die verankerd zijn in 
de dorpen en wijken. Zij weten wat er speelt en willen 
zich op een enthousiaste, gedreven en betrokken 
manier inzetten voor alle burgers van Weert.   
 
Samen 
Alleen samen komen we verder. Wij gaan 
verbindingen aan met burgers, lokale organisaties & 
bedrijfsleven, wijk- en dorpsraden, verenigingen en 
politieke partijen.  
 
GENOEG TE DOEN. AANPAKKEN DUS 
 

Jet Verberne Uitvaarten 
06-22300614 

Voor het meest persoonlijke afscheid 
in uw eigen wijk 

 

www.jetverberneuitvaarten.nl    
info@jetverberneuitvaarten.nl 

Observantenstraat 19, 6001 AL  Weert 
 

 

 


