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Aan de bewoners van dit pand 

 

 

 

 

 

 

 

DE BIEST 
Editie # 41 / JULI 2022 NIEUWS UIT DE WIJK 

# 02 – Seniorenvereniging “altijd Jong” / KBO Biest – Weert 

# 05 – ANWB AutoMaatje zoekt Chauffeurs 

# 06 – Kasteelpark “De Nijenborgh” geopend 

# 08 – Excursie naar “weverij-museum” 

# 09 –hout - Stichting kunstcentrum weert 

DUOBAKKEN OP DE BIEST 

VOORTAAN IN DE OCHTEND GELEEGD 
 

Zorg er dus voor dat u uw duobak 

op tijd aan de straat zet! De regel is 

dat duobakken vóór 07:00 uur aan 

de straat moeten  staan.  

 

 

Op de Biest wordt het huisvuil op woensdag 

opgehaald. Op dit moment gebeurt dat in de 

middag. Vanaf 22 juni worden de duobakken in 

de ochtend geleegd.  

De reden voor de wijziging is dat de 

verkeersdrukte in de ochtend minder hoog is 

dan in de middag. Hiermee verhogen we de 

verkeersveiligheid en de doorstroming in de wijk. 

 

We danken u alvast voor uw medewerking. 

Gemeente Weert 

Afdeling Openbaar Gebied 

Op pagina 6 en verder vindt u meer 

informatie en vooral ook heel veel 

mooie foto’s die betrekking hebben op 

de opening van Kasteelpark De 

Neijenborgh. Veel lees- en kijkplezier! 

KASTEELPARK “DE NIJENBORGH” GEOPEND 
 

# 10 – Aan de bron: Pleinfestijn 2022Verweert 

# 11 – Eerste rommelroute van de Biest 

# 12 – Park De Wijer: Bomensmulwandeling 

# 13 – Zorgcentrum Hieronymus 

# 14 – Lopen voor Hoop - speciale kinderloop  
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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 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" 

 

  

SENIORENVERENIGING 
 

SENIORENVERENIGING 

ALTIJD JONG / KBO BIEST 

IS EEN VERENIGING VAN EN 

VOOR OUDEREN.  
 

Wij willen vooral een gezellige vereniging 

zijn, waar de leden met plezier naar toe 

komen. Bij onze activiteiten speelt ontmoe-

ting en omzien naar elkaar een belangrijke 

rol.  

 Om uw belangen op lokaal en landelijk niveau goed te behartigen, 

zijn wij lid van de provinciale koepel KBO Limburg en van de landelijk 

koepel KBO-PCOB. Daarbij biedt het lidmaatschap van de KBO ook 

voordelen op, zoals een aangepaste ziektekostenverzekering voor 

ouderen, een energiecollectief, reizen en interessante aanbiedingen, 

enz. En niet onbelangrijk: U ontvangt 10 per jaar het prachtige KBO-

PCOB magazine.  

 

NIEUWE ACTIVITEITEN 

Na een tijd van corona en lockdowns zijn wij weer gestart met onze 

activiteiten. Op woensdagochtend is er van 09.00 tot 10.00 uur yoga 

in de Orangerie. Een samenspel van yogaoefeningen, voor de 

ademhaling, in- en ontspanning van lichaam en geest. Kom 

vrijblijvend een  keer ervaren, wat yoga voor u kan betekenen. Op 

donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur is er in de Orangerie een 

gezellig samenzijn,  waar wij elkaar  ontmoeten, een kaartje leggen 

en rummikub spelen. Rond half drie is de koffie bruin. Kom eens 

vrijblijvend binnenlopen om met ons kennis te maken. 

 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
http://www.biestblog.nl/
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
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 “ALTIJD JONG” / KBO BIEST - WEERT 
 

PASEN 2022 

Dit jaar konden wij weer met alle leden Pasen vieren, wat een feest! 

Als voorbereiding op ons Paasfeest had pater Heesterbeek o.f.m met 

Palmzondag in de Paterskerk de palmtakjes gezegend.  

Op Witte donderdag, vierden wij in de Paterskerk samen Pasen. Met dank aan de 

Stichting Paterskerk voor hun medewerking.  

Om 10.30 begonnen wij de dag met een plechtige Paasviering. Na afloop konden 

de leden de gewijde takjes meenemen. Er was koffie en thee met een heerlijk stuk 

verse vlaai, met dank aan het gouden paar Frans en Tiny Janssen-Beris. Om half 

een gingen de leden aan tafel voor een warme lunch, met soep en warm vlees 

van slager Koos Hermans. Natuurlijk werd  ook er een glas wijn of fris  geserveerd. 

Aansluitend hielden we de Paasloterij met mooie prijzen. ’s Middags werd er 

gekaart, Rummikub en Bingo gespeeld voor leuke prijzen.  De middag werd 

afgesloten, met Paasbrood en was er voor alle leden nog een Paasei.   

NL DOET 2022 

Op vrijdagmiddag 29 april vierden wij in de Orangerie onze  

Koningsdag / NL-Doet middag. Wij hielden een Inloop-

Bingomiddag voor ouderen uit de wijk de Biest en leden van 

de Seniorenvereniging Altijd Jong. Van 14.30 tot 16.30 uur 

werd er Bingo gespeeld voor leuke prijzen. De deelnemers 

werden verwelkomd met koffie en appelgebak. Later in de 

middag werd het glas geheven op koning Willem Alexander. 

Het was een middag van ontmoeting en gezelligheid, met 

dank aan het Oranjefonds voor de ondersteuning. 

 

De Week tegen de Eenzaamheid is van 

donderdag 29 september tot 

donderdag 6 oktober. 

 

In die week worden in Weert activi-

teiten georganiseerd om eenzaamheid 

tegen te gaan. Maar om iets te bete-

kenen voor iemand hoeft u daar niet op 

te wachten. Iedereen kan wel iets 

betekenen voor iemand die gezelschap 

zoekt: Een klein gebaar,een telefoontje, 

een kaartje of een uitnodiging voor een 

kopje koffie, kan het verschil maken. 

 

Als seniorenvereniging willen wij het  hele jaar iets betekenen 

voor ouderen. Wij willen een plek bieden, waar mensen elkaar 

kunnen ontmoeten, een praatje maken, een kaartje leggen. Het 

zijn juist de kleine momenten, die zoveel goed doen. 

 

KBO de Biest wil extra aandacht besteden aan de Week tegen de 

Eenzaamheid. Wij willen ouderen uit de wijk de Biest uitnodigen 

voor een Inloop-Bingomiddag met leuke prijzen, er is natuurlijk 

ook koffie of thee met iets lekkers erbij. 

 

De datum en de aanvangstijd vindt U straks in de publicatie / het 

programma overzicht van de Gemeente over de Week tegen de 

Eenzaamheid. 

In verband met de voorbereidingen is het gewenst, dat u zich 

aanmeldt: telefoon 524085 of  534120. Wees van harte welkom!        

 

WEEK TEGEN DE EENZAAMHEID 

 



 

  

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.  
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VAKANTIE: 

Onze donderdagactiviteiten gaan in de vakantieperiode 

gewoon door. Wel zo fijn, als kinderen en kleinkinderen van 

hun welverdiende vakantie gaan genieten. Vakantie is 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.  

 

CLUBKAS ACTIE VAN DE RABOBANK 

Ook in 2022 houdt de Rabobank een Clubkas-actie. De Rabobank stelt dit jaar 

€ 225.000 ter beschikking, om het verenigingsleven te ondersteunen.  

Wij nodigen u uit  Seniorenvereniging Biest-Weert 

te steunen.  Waarvoor onze hartelijk dank!  Van 5 tot 

27 september kunnen leden van de Rabobank 

Weerterland en Cranendonck hun stem uitbrengen 

op de deelnemende verenigingen. 

Heeft U een rekening bij de Rabobank en bent nog 

niet lid, meldt u dan aan. Het lidmaatschap is gratis 

en kan telefonisch worden aangevraagd.  

Rabobank Weerterland en Cranendonck. 

Tel: 0495 435 435.            

 
 

OUDER WORDEN EN ZELFSTANDIG BLIJVEN WONEN. 

Langer thuis blijven wonen is voor veel ouderen vanzelfsprekend, maar dan moet dat 

wel veilig zijn. De KBO en de Gemeente wil u graag helpen om uw thuis ook tot een 

veilig thuis te maken. U kunt via bij Punt Welzijn (tel: 697900) gratis advies inwinnen.  

Vrijwilligers komen u graag daarbij adviseren. 

 

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 voor een gesprek.  

 

KLEDING INZAMELACTIE:  

Als vereniging zamelen wij alle textiel en schoenen 

in. Wij komen uw oude kleding (textiel, schoenen, 

handschoenen, handdoeken, badlakens),  mits droog 

en schoon  graag bij u ophalen en brengen deze naar 

de Sponsorwinkel. De vergoeding die wij krijgen, 

wordt gebruikt voor activiteiten van onze vereniging. 

De opbrengst van de sponsorwinkel komt ten goede 

aan het verenigingsleven in Weert. 

mailto:T.Janssen1946@kpnmail.nl
http://www.opslagweert.nl/
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OVERLIJDEN EN AFSCHEID 

In afgelopen periode moest de Seniorenvereniging Altijd Jong / KBO Biest 

afscheid nemen van enkele leden.  

Van Fia Scheffers. Zij nam o.a. deel aan de rummykubgroep op donderdag. 

Zij was een stil, dankbaar en betrokken lid van onze vereniging. 

Ook van Mieke Rademakers. Zij was vele jaren lid o.a. van de handwerk-

groep en kaartgroep van donderdagmiddag. 

Huub Zegveld, was gedurende meerdere jaren lid van de kaartgroep 

op donderdagmiddag. Huub was actief betrokken bij onze vereniging. 

Hij was zeer handig en behulpzaam en niet onbelangrijk humoristisch 

van aard. Menig lid heeft een vogelhuisje van Huub in de tuin hangen. 

Wij missen Fia, Mieke en Huub 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 zon, de zomer 

en de kleine dingen van 

iedere dag. 
 

CONTACT: 

Seniorenvereniging Altijd Jong / KBO Biest-Weert 

E: ceesklep@home.nl T: 534120, C. Klep, penningmeester 

E: t.janssen1946@kpnmail.nl T: 524085, F. Janssen, voorzitter 

Bank: NL 88 RABO 0311 2996 01 t.n.v. Seniorenvereniging Altijd Jong. 

 

ANWB AUTOMAATJE ZOEKT CHAUFFEURS 
 

 

WIJ ZOEKEN CHAUFFEURS VOOR DE GEMEENTE WEERT. 
 

WAT BIEDEN WIJ? 

• Leuk vrijwilligerswerk 

• Onkostenvergoeding van 35 cent per kilometer  
 

WAT VRAGEN WIJ? 

• Sociaal en communicatief vaardig 

• Zelfstandig 

• Digitaal vaardig 

• Representatief 

• In bezit van rijbewijs/auto 
 

Heb je interesse om vrijwilliger te worden voor 

ANWB AutoMaatje of wil je hier meer over weten? 

Neem contact op met ANWB AutoMaatje Weert. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 

tel: Punt Welzijn 0495-697900  e-mail: automaatje@puntwelzijn.nl 

 

 

Doe je graag iets voor een ander en 

heb je de beschikking over een eigen 

auto? Meld je dan aan als vrijwilliger en 

vervoer minder mobiele plaatsgenoten 

met je eigen auto. Het is dankbaar en 

gezellig werk en je bepaalt zelf hoe 

vaak en wanneer je wilt rijden. 

Als een deelnemer een rit aanvraagt, dan wordt deze gekoppeld 

aan een chauffeur. Als chauffeur word je hierover gebeld. Als je op 

het gevraagde moment kunt rijden, dan krijg je via de mail de 

details van de rit. Je haalt de deelnemer op het afgesproken 

moment op en brengt deze na afloop thuis. Onderweg heb je een 

praatje en als het nodig is, help je je passagier. Bijvoorbeeld met 

het doen van boodschappen of meelopen naar de bestemming. 
 

mailto:ceesklep@home.nl
mailto:t.janssen1946@kpnmail.nl
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KASTEELPARK “DE NIJENBORGH” GEOPEND 
 
Het bestuur van de wijkraad werd 

op 5 juni - samen met veel andere 

genodigden – verwelkomd in de 

Paterskerk. Dit ter gelegenheid 

van de opening van Kasteelpark 

De Neijenborgh. 

 

Na de ontvangst vond het sym-

posium plaats in het naastgelegen 

Franciscus Huis Weert. Vanwege 

voorspelde weersomstandigheden 

had de organisatie ervoor gekozen 

ook een ‘regenscenario’ voor te 

bereiden. Zowel het symposium als 

de onthulling waren voor het grote 

publiek live via streaming te volgen.  

 

Gastsprekers vertelden over histo-

rische, archeologische en ontwerp-

technische facetten. Dit alles werd 

afgewisseld met optredens van Ker-

kelijke Harmonie St.-Joseph 1880 

Weert, dat ook het befaamde stuk 

‘Van Horne’ speelde. 
 

Het weer liet het niet toe om na het 

symposium in stoet naar het park te 

lopen, daarom presenteerden de 

schutterijen met genodigden Prins 

Willem van Oranje, zijn echtgenote 

Anna van Buren en de weduwe van 

de Graaf zich in het Franciscus Huis. 

De onthulling van het ruiterstand-

beeld vond op afstand plaats. Ook 

dit was te volgen via de livestream 

en voor de aanwezigen op het grote 

scherm van het symposium. 
 

Een overzicht van alle activiteiten 

die tijdens het pinksterweekend in 

het Kasteelpark plaatsvonden: 

www.stichting1568.nl/activiteiten 
 

Veel foto’s en een filmopname van 

het symposium in het Franciscus-

huis kunt u terugvinden op: 

https://www.stichting1568.nl/terug

blik 
 

Nog meer foto’s kunt u bekijken via 

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

XjfiNoQ9X8 

 

 

 

https://www.stichting1568.nl/terugblik
https://www.stichting1568.nl/terugblik
https://photos.app.goo.gl/PqYcoBkXjfiNoQ9X8
https://photos.app.goo.gl/PqYcoBkXjfiNoQ9X8
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WAT EEN AANWINST! 

WAT EEN KADO! 
Dit nieuwe park maakt ons allen 

blij en dankbaar. ook groeit het 

besef van onze gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor het 

behoud van goede dingen. 

Helaas toont de historie soms 

het tegendeel. 

Een bezoekje aan het park is 

veilig (1,5 meter kan gegaran-

deerd worden; handenwassen 

bij het watertappunt; goede 

wandelpadden) en betaalbaar! 

(wellicht slechts enkele ijsjes bij 

Hupkes!).   

 

Het park is er voor alle leef-

tijden. Makkelijk toegankelijk 

voor kinderwagens, bolderkar-

ren, skate boards, rolstoelen en 

scootmobielen. Sinds kort ook 

zelfs met een kano!  Of het ook 

een ruiterpad heeft, is nog niet 

besproken in het college. 

 

Het park is vrij toegankelijk. Een 

brugwachter is niet nodig bij de 

gerestaureerde poort. Een ge-

schikte poortwachter bij de 

tussengracht zou passend kun-

nen zijn om de kringloop van 

het kasteel te bewaken en te 

sluiten. 
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VerWEERT hout 

Stichting Kunstcentrum Weert 

 

 
EVEN BIJPRATEN 

Na een onstuimig begin van het Pinksterweekend 

omtrent de festiviteiten opening Kasteelspark wisten 

daarna vele bewoners, jong en oud van Weert en 

omstreken, de stand van Stichting Kunstcentrum 

Weert te vinden.  

Daar werd door de leden SKW aan belangstellenden 

stukken Romeins hout uitgeleverd en met veel 

enthousiasme workshops gegeven. 

Het werd een geweldige uitwisseling van hout en 

verhalen.  

 

Mensen, scholen en zorgcentra die nu in het trotse 

bezit zijn van een stukje Romeins hout zijn gevraagd 

daar een leuke eigen creatie van te maken.  

Op vrijdag 8 juli tussen 15 en 19 uur in de Paterskerk 

verzamelen we het hout weer.  

Indien gewenst word je ermee op de foto gezet voor 

de digitale catalogus en doet je werk mee aan een 

expositie met een bijzondere opzet in diezelfde 

Paterskerk op zaterdag 9 juli en zondag 10 juli van 

11 tot 17 uur. Iedereen is welkom en toegang gratis. 

Tipje van de sluier, J. Caris heeft ons als eerste verrast 

met hoe hij aan de gang is gegaan met het historisch 

hout. Geweldig. 

 

Tijdens Cultureel Lint, zondag 26 juni van 11 tot 17 

uur is een laatste mogelijkheid de Werkmanshuizen 

tegenover de Paterskerk te bezoeken met werken 

van de beeldend kunstenaars van SKW. We kijken 

ernaar uit jullie weer te ontmoeten. 
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Onlangs is er een bezoek gebracht aan het Weverij-

Museum in Geldrop door enkele vrijwilligers van de 

wijk. Een zeer cultureel en educatief uitstapje  met 

historische waarden, waar Nederland trots op mag 

zijn. 

Door hard werken, uitvindingen en verbeteren van 

weeftechnieken in de afgelopen eeuw is dit tot een 

unieke bedrijfstak uitgegroeid. Gelukkig zijn veel 

materialen, gereedschappen en machines bewaard 

gebleven en opgesteld in de  voormalige wolfabriek 

van de firma A. van den Heuvel&Zoon in Geldrop.  

Een bezoek is zeker de moeite waard. In het najaar 

2022, wordt er weer een excursie georganiseerd: 

Entreekosten zijn €7,50 (incl koffie). Graag tijdig 

aanmelden via de Wijkraad De Biest. 

 

Jos Lips, namens de Wijkraad De Biest. 

 

EXCURSIE NAAR “WEVERIJ-MUSEUM” 
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Op vrijdag 10 juni was het weer tijd voor gezellige 

spelletjes, schminken, maar ook voor lekkere hapjes, 

een sponsorloop en nog veel meer vertier op en 

rond de speelplaats van Basisschool Aan de Bron.  

Dit pleinfestijn werd georganiseerd voor alle 

kinderen en cliënten van basisschool Aan de Bron, 

Humankind, Punt Welzijn en PSW Junior. Daarnaast 

waren natuurlijk alle ouders, buurtbewoners of 

andere belangstellenden welkom.   

Er  werd groots uitgepakt met luchtkussens en de 

mogelijkheid deel te nemen aan tal van leuke 

spellen. De sfeer was TOP! We willen dan ook 

iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen.    

De opbrengst van de sponsorloop gaat deels naar 

WAR-child. Een ruime meerderheid van de 

leerlingen wil graag kinderen steunen die zich in een 

oorlogssituatie bevinden.  

PLEINFESTIJN 2022!  
 

PROOST OP HET AFSCHEID!  

Aan het einde van dit schooljaar nemen wij afscheid 

van drie zeer gewaardeerde collega's.   

Meester Alex, juf Esther en juf Janet gaan ons 

verlaten. In de afgelopen jaren hebben we samen 

veel bijzondere momenten mee mogen maken en 

hebben zij veel betekend voor zowel de kinderen, 

hun ouders alsook voor collega's.   

Wij willen hen heel erg bedanken voor al hun inzet, 

betrokkenheid en professionaliteit.  
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Deze dag hebben de bewoners van De Biest de kans 

om hun goed gebruikte, nieuwe of zelfgemaakte 

spulletjes te verkopen (verkoop van eten en of 

drinken is niet toegestaan). 

Dit mag rondom het huis op de door u aangegeven 

locatie.  

Het enige wat u hoeft te doen is u aan te melden bij 

het volgende e-mailadres ook met vragen kunt u 

daar terecht: Biestweert@hotmail.com. 

 

Aanmeldgegevens: Voor- en achternaam / Adres/ 

Emailadres / Telefoonnummer / Verkoop locatie. 

 

 

OP ZONDAG 4 SEPTEMBER ZAL DE EERSTE ROMMELROUTE 

VAN DE BIEST GEORGANISEERD WORDEN. 
 

mailto:Biestweert@hotmail.com
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DONDERDAG 21 JULI 

BOMENSMULWANDELING PARK DE WEIJER  

Op donderdag 21 juli organiseert de Werkgroep de 

Weijer en Wijkraad de Biest een wandeling in het 

park De Weijer. Om 19.00 uur komen we in de 

boomgaard van het park bij elkaar. 

 

De gidsen van Stichting Groen Weert vertellen u 

alles over de meer dan 100 soorten bomen en 

struiken die hier staan. In het voorjaar hebben we de 

bloei kunnen bewonderen en nu vooral de vruchten. 

Bij de parkbomen ziet u vruchten in de vorm van 

bonen, bolsters of zelfs als lantaarntjes. 

Mogelijk dat u in de smulhaag kunt proeven van de 

frambozen en bessen zoals aalbessen kruisbessen 

en gojibessen. Ook in de Limburgse vlechthaag treft 

u vruchten aan van onder andere de meidoorn, vlier, 

kardinaalsmuts, hondsroos en hazelaar. 

En dan hebben we het nog niet over de bomen in de 

boomgaard met mogelijk nog kersen en pruimen. 

Hopelijk zijn de vogels u niet voor geweest. 
 

Aan het einde van de wandeling kunt u nog gezellig 

napraten met een drankje. 
 

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Voor 

de koffie of thee kunt u vrijblijvend een bijdrage 

geven voor het onderhoud van het park door de  

vrijwilligers. 
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Als je zorgcentrum Hieronymus binnen 

stapt adem je de sfeer en de rust van 

een rijk verleden en word je ook 

meteen ondergedompeld in een 

gemoedelijke en gezellige ambiance.  

  

Aandacht voor elkaar! 

Marcel Hamakers, woonachtig in de wijk 

Biest en sinds 12 jaar vrijwilliger vertelt: 

“Op deze locatie  werken als vrijwilliger 

is als werken bij je familie. Bewoners, 

vrijwilligers en directe collega’s; 

iedereen is oprecht geïnteresseerd in 

je. Door het karakter van het woonzorg-

centrum, is er die aandacht. Het is er 

gewoon heel aangenaam!”. 

ZORGCENTRUM HIERONYMUS 

Marcel verzorgt tweewekelijks het klassiek muziek-

uurtje voor de bewoners en zorgt er samen met een 

collega vrijwilliger voor dat bij speciale gelegen-

heden het huis mooi aangekleed is. Ook is hij 

regelmatig bij feesten de huis-DJ. “Ze kunnen met 

mij alle kanten uit!’’ 

  

Simone Korten werkt sinds 2021 als vrijwilliger in 

Hieronymus. Net als Marcel combineert zij haar baan 

met het vrijwilligerswerk door driemaal per week als 

gastvrouw in de huiskamer de bewoners op te 

vangen, te begeleiden en ondersteunen waar nodig. 

“Tijdens mijn aanwezigheid in Hieronymus heb ik de 

tijd en de vrijheid om er echt te zijn voor de 

bewoners, me te verplaatsen in hun leefwereld, naar 

ze te luisteren en hen fijne momenten te bezorgen. 

Zelf geeft me dat ook veel voldoening.”    

Simone geeft aan: "Ik hoop ook andere mensen te 

kunnen inspireren om enkele uurtjes vrijwilligers-

werk te doen. Aan iedereen die twijfelt zou ik 

zeggen: probeer het gewoon eens uit en zoek iets 

dat bij jou past. Het helpt natuurlijk als je iets doet 

wat dicht bij jezelf ligt. Maak het niet te ingewikkeld 

voor jezelf. Je hoeft niet iets speciaals te organiseren 

of veel bijzondere dingen te doen. Ik zie juist 

bewoners genieten van de kleinste dingen en de 

persoonlijke aandacht.”  

 

Marcel beaamt dit: ”Ik was een leek op het gebied 

van klassieke muziek. Met Google bij de hand, een 

laptop en Spotify ben ik me in klassieke stukken 

gaan verdiepen. De bewoners genieten er enorm 

van en komen zichtbaar tot rust tijdens de activiteit. 

En zelf heb ik ook weer veel bijgeleerd.”    

 

 

WIL JIJ OOK IETS BETEKENEN? 

Wil jij je ook als vrijwilliger iets bijdragen 

aan het leven van de bewoners van zorgcentrum Hieronymus, 

een dagje meelopen om de sfeer te proeven 

of weten waar je vrijwilligerskracht ligt, 

neem dan contact op met Rinie Driessens, 

coördinator vrijwilligerswerk: 

06-21846255 of stuur mail naar cm.driessens@landvanhorne.nl. 

Of kijk eens op www.werkenbij.landvanhorne.nl. 
 

 

mailto:cm.driessens@landvanhorne.nl
http://www.werkenbij.landvanhorne.nl/
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FRANCISCUSHUIS WEERT 
De activiteiten die plaatsvinden in het Franciscus Huis Weert 

kunt u vinden op de website: 

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

 

 

 

 

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 

De voorbereidingen voor de 12-uurs wandelestafette Lopen voor 

Hoop op zaterdag 2 juli, tussen 11.00 en 23.00 uur bij Park Aan de 

Bron, lopen op rolletjes en de inschrijvingen voor deelname beginnen 

aardig op gang te komen. 

 

Minder bekend is wellicht dat er tussen 14.00 en 15.00 uur een apart 

onderdeel voor kinderen is ingebouwd, de zogenaamde Kinderloop. 

 

Alle basisscholen van Weert zijn benaderd om mee te lopen, maar ook 

vriendengroepen, buurtschappen en verenigingen kunnen een eigen 

kinderteam aanmelden! Onder aanmoediging van de volwassen teams 

lopen zij een eigen ronde om stil te staan bij kanker.  

 

Tijdens de Kinderloop spelen er kinderbands om te zorgen voor nog 

meer gezelligheid! Ook voor en na de Kinderloop zijn er volop 

activiteiten voor kinderen. 

Zo is er een kinderplein ingericht met spelletjes, een braderie en zijn ze 

uiteraard ook van de partij bij de festiviteiten voor de volwassen teams.  

 

Deelname per kind bedraagt € 1,= 

en aanmelden kan via www.lopenvoorhoop.nl 

Ieder kind dat deelneemt krijgt bovendien een goodiebag. 

BUURTPREVENTIE DE BIEST 
Wij zijn op zoek naar nieuwe coördinatoren voor onze Whatsappgroep Buurtpreventie de Biest 

Meld u aan als coördinator via e-mailadres: wijkraaddebiest@outlook.com 

KINDEREN IN REGIO WEERT STAAN STIL 

BIJ KANKER TIJDENS SPECIALE KINDERLOOP 
 

WORKSHOP 

In aanloop naar dit evenement 

kunnen de basisscholen van 

Weert en omstreken een 

aanvraag doen voor een 

workshop over het evenement 

Lopen voor Hoop en het Toon 

Hermans Huis Weert. 

Deze workshop wordt verzorgd 

door het Toon Hermans Huis en 

Punt Welzijn. 

De aanvraag kan gedaan 

worden via 

info@toonhermanshuisweert.nl 

 

 

http://www.franciscushuisweert.nl/evenementen/
http://www.lopenvoorhoop.nl/
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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 1x per maand geopend, 

namelijk iedere tweede zaterdag van de maand. 

Dus: 9 juli, 13 augustus, 10 september, 8 

oktober, 12 november en 10 december. 
 

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? 

 

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 

 

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. 
 

mailto:penningmeester.wijkraaddebiest@gmail.com


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 

 

 

Wijnhuis 

Goods Food Alimente 
 

Loop even binnen in Het Warenhuis. 
Gemakkelijk bereikbaar in het C-kwartier 

aan de Beekstraat. 

 

"Diverse lekkere Italiaanse wijnen en 

Limoncello." 

Als kado verpakt of om zelf van te genieten. 

 

http://www.jetverberneuitvaarten.nl/
mailto:info@jetverberneuitvaarten.nl

