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Aan de bewoners van dit pand 

 

 

 

 

 

 

 

DE BIEST 
Editie # 42 / OKTOBER 2022 NIEUWS UIT DE WIJK 

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

# 05 – Rubriek: weetjes, ditjes, datjes 

# 06 – Kermis Weert – Altijd een belevenis 

# 07 – Buurtpreventie – Donkere Dagen Offensief 

# 08 – Activiteiten in Park de Weijer 

 

# 10 – Omgevingsvisie Weert 

# 11 – Halloween Escape tocht 

# 12 – Rommelroute wijk de Biest 

# 13 – Themabijeenkomst “Borstkanker in je relatie” 

# 14 – WOKMUZIEKTHEATER La Belle Hélène 

 

WIJKRAAD DE BIEST: OP ZOEK 

  NAAR NIEUWE BESTUURSLEDEN 
 Onze secretaris Paul Vanderfeesten heeft aangekondigd dat hij zijn taken  

als secretaris en ad interim voorzitter per 1 januari 2023 neerlegt. Wij 

zoeken dus 1 of liever nog 2 vervangers om deze taken over te nemen.  

Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur, Jos Lips, Peter van Hunsel, 

Ronnij Heijmans, of via wijkraaddebiest@outlook.com. 

Het is een uitdagende taak die samen met de collega-bestuurders voor 

een groot netwerk en veel voldoening zorgt. 

 

HET HUIS VAN NICOLAAS 
 

Ook dit jaar kan Sinterklaas bezocht worden in Het Huis 

van Nicolaas, gelegen in het Franciscus Huis, Biest 43A. 

Het huis is open van 15 november t/m 4 december. 

Voor publiek: dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
(De doordeweekse ochtenden zijn gereserveerd voor basisscholen en 

instanties voor mindervaliden die zich daarvoor hebben aangemeld.) 

 
Geadviseerd wordt om 

kaartjes te reserveren 

omdat er gewerkt 

wordt met tijdsblokken 

en een maximaal 

aantal bezoekers per 

tijdsblok. 

 

Meer info: 

www.huisvannicolaas.nl 

Zie pagina 11 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
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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 
 

De vakantieperiode ligt weer een eind achter ons;  we hebben onze 

vaste activiteiten weer opgepakt. 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.  Vanaf 1 september is de clubmiddag niet meer 

op donderdag maar op vrijdagmiddag. Van 14.00 tot 17.00 uur is er 

een gezellig samenzijn,  waar wij elkaar  ontmoeten, een kaartje 

leggen en rummikub spelen. Rond half drie is de koffie bruin. Wees 

welkom om eens vrijblijvend binnen te lopen om met ons kennis te 

maken. 

 

UITSTAPJE MET DE BUS NAAR WITTEM EN VAL DIEU 

IN DE VOERSTREEK 

Om 10.30 uur vertrok de bus vanaf de Biest naar Wittem, waar koffie 

met vlaai klaar stond. De prachtige bibliotheek, de winkel, en ook 

de kloostertuin kon bezocht worden Tot slot staken we  een kaars 

op bij de H.Gerardus.  Na een uitgebreide lunch in Vaals reden we 

via het Land van Herve naar de Voerstreek in België. Bij het 

Amerikaans kerkhof Henri-Chapelle maakten we een stop. Het was 

een indrukwekkend gezicht, de meer dan 8000 kruisen en Joodse 

gedenkstenen, waarbij ook 450 vermiste soldaten worden herdacht. 

Er liggen veelal jonge mensen, die gesneuveld zijn tijdens 

het Ardennenoffensief of tijdens de opmars vanuit Frankrijk door 

België naar Nederland, begin 1945.Het kerkhof toont nog eens de 

zinloosheid van oorlog. Na het bezoek aan het kerkhof reden we 

naar Val Dieu een voormalige abdij. 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
http://www.biestblog.nl/
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_de_Ardennen
https://nl.wikipedia.org/wiki/1945
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 “ALTIJD JONG” / KBO BIEST - WEERT 
 

Op een zonnig terras kon er genoten worden van 

koffie of van een heerlijk glas abdijbier. De dag werd 

afgesloten met een voortreffelijk verzorgd drie-

gangen diner in Restaurant de Wilhelminatoren, 

wederom op de Vaalserberg. Om +/- 20..00 uur 

waren we terug in Weert. Alle deelnemers kijken met 

een heel goed gevoel terug op deze dag. Samen een 

dag met de bus op stap, het is zeker voor herhaling 

vatbaar.  

 



 

  

4 

DE WEEK TEGEN EENZAAMHEID 

Van van donderdag 29 september 

tot donderdag 6 oktober was de 

Week tegen de Eenzaamheid. 

Er werden een aantal activiteiten 

georganseerd door o.a. door de 

Gemeente, Punt Welzijn, het 

Franciscus Huis en ook KBO de 

Biest.   

 

 
OPEN INLOOPMIDDAG 
Op vrijdagmiddag 30 september hield 
KBO de Biest een open inloopmiddag in 
de Orangerie, welke door de Senioren 
Koepel Weert gesponsord werd. Het 
was een gezellig samen zijn, waarbij 
een kaartje gelegd werd en rummikub 
gepeeld. Er was voor alle bezoekers 
koffie of thee met iets lekkers erbij.  

 

“ETEN MET FRANCISCUS”   

Woensdagmiddag 5 oktober 

organiseerde het Franciscus-

huis “Eten met Franciscus”.  

Burgemeester Vlecken open-

de de dag, waarna er samen 

gegeten werd. De maaltijd 

werd ook dit jaar verzorgd 

door leerlingen van Kwa-

drant. De muzikale omlijsting 

was in handen van het 

bekende Weerter Duo Mark 

& Wilhelmien. Onze leden 

hebben zeer genoten. 

 

SINTE MERTE 

Vrijdagmiddag 11 november 

vieren we weer Sinte Merte. 

Uiteraard met een vers ge-

bakken wafel, een glaasje en 

iets hartigs erbij.  

 

SINTERKLAAS 

De goed heilig man en de pieten 

gaan ook dit jaar aan de slag om 

alle leden een leuke surprise te 

bezorgen. Wij vieren het feest van 

Sinterklaas op vrijdag 2 december. 
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Rubriek: Weetjes, ditjes en datjes...!         

 - Info van het Bestuur: de Wijkraad de Biest heeft enkele werkgroepen opgericht, bestaande uit 

vrijwilligers, die iets voor de wijk en zijn bewoners doen. We zijn tevens blij met extra ondersteuning 

van PuntWelzijn. Ondermeer: speeldag, wijkpark, nieuwsbrief, museumbezoek, etc. Nieuwe 

vrijwilligers zijn hierbij nodig en van harte welkom!  Ontmoetingsmoment elke zaterdagochtend in 

het wijkpark De Weijer. Er is altijd koffie met koek! 

- Kasteelpark De Neijenborgh: de informatieve bordjes worden goed gelezen! de oude poort wordt 

momenteel hersteld.  

- Wandelingen in het wijkpark De Weijer: aan de hand van de bomenbordjes kunt u dit zelf plannen 

en ondernemen. Vooral bij goed weer! Recent heeft de toevallig passerende Wethouder een 

rondleiding gekregen. 

- Volkstuintjes: momenteel zijn de meeste volkstuintjes aan de Scheepsbouwkade verhuurd. Diverse 

nieuwe eigenaren zijn plannen aan het maken. 

- Gemeente: er is inmiddels een nieuw college en een nieuwe raad geformeerd. Zie www.weert.nl.  

een 1e kennismaking van de wethouder met de wijkraad heeft inmiddels plaatsgevonden en was 

structureel en informatief. Wordt vervolgd!  

- Post en pakketjes: Helaas is de winkel aan de Biest 62 Vivant gestopt met alle activiteiten. 

- Ingestuurde berichten of mededelingen:  zie elders in dit krantje. Ook u mag iets mailen naar:  

wijkraaddebiest@outlook.com 

- " Huis van Sint Nicolaas”: gaat weer open van 15 november tot 4 december. Nu extra feest 

vanwege het 20 jarig bestaan." 

 

DE RABOBANK CLUBSUPPORT ACTIE  

Ook in 2022 hield de Rabobank een Club Support Actie, waarmee zij het verenigingsleven in 

het Weerterland en Cranendonck ondersteunt. Dank aan alle leden van de Rabobank die een 

stem gaven aan KBO afdeling Biest / Seniorenvereniging Altijd Jong.  Dank aan de Rabobank 

voor het mooie bedrag!  

 

KLEDING INZAMELACTIE  

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 

onze vereniging. Voor het ophalen van een partij kleding kunt u bellen naar 

telefoonnummer:  524085.   

 E-mail: 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.  

 

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. 

 

CONTACT: 
Seniorenvereniging Altijd Jong / KBO Biest-Weert 
 

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

F. Janssen, voorzitter 

T: 524085 
E: t.janssen1946@kpnmail.nl   
 

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

 

https://www.rabobank.com/
mailto:T.Janssen1946@kpnmail.nl
http://www.opslagweert.nl/
mailto:ceesklep@home.nl
mailto:t.janssen1946@kpnmail.nl


 

  

6 

KERMIS WEERT – ALTIJD EEN BELEVENIS 

Vooral op zondag 25 september was het 

gezellig druk in onze stad. Jawel weder-

om voorzien van veel kermis muziek, 

afkomstig van maar liefst 32 draaiorgels. 

Met dank aan de vele vrijwilligers. 
 

Ook dit jaar hebben de kermisattracties 

zelf ook diverse prijzen gewonnen: voor 

de categorieën: groot vermaak, klein 

vermaak, oefeningsspellen en verkoop-

zaken. Tevens een prijs voor duurzaam-

heid en de publieksprijs. 

Zie voor meer info: www.kermisWeert.nl. 
 

De winnaar van de kinderkleuractie heeft 

een super prijs gekregen: nl een 3-daags 

arrangement Disneyland Parijs! 
 

Een speciale oorkonde is uitgereikt aan 

de familie De Ruiter, omdat zij dit jaar 

voor de 35e keer in Weert op de kermis 

staan met hun pinda/popcorn zaak.  
 

Ook genoten van de poffertjes? Aange-

kleed met fruit, likeur, poedersuiker en 

roomboter, is dit een echte delicatesse! 

Poffertjes worden al sinds 1720 gemaakt! 

Ze zijn waarschijnlijk verder ontwikkeld 

door Franse Kloosterbroeders. Omdat 

Napoleon bijna al het meel opeiste voor 

zijn leger, is er boekweitmeel aan toe-

gevoegd, wat de typische smaak geeft. 

In 1737 zijn ook in Amsterdam aantoon-

baar de eerste poffertjes gemaakt. Op 

koperen bakplaten. Het omdraaien dient 

tijdig te gebeuren, zodanig dat de bin-

nenzijde zachter blijft. Smullen maar! 
 

Het was even zoeken maar de miniatuur 

kermis ontbrak niet! 
 

Graag weer tot volgend jaar! Helaas dan 

zonder “Wimpies PrijzenPaleis”.  

 

Of wellicht eerder? Jawel! 

Van 16 december 2022 tot 3 januari 

is er weer kermisplezier in Weert. 
 

Namens de wijkraad: Jos Lips. 

 

 

 

Goed dat er weer een volledige kermis mogelijk was. 

Met zelfs ca 130 attracties. Een erfenis voor iedereen! 

Het evenement “Kermis Cultuur” is dan ook dit jaar in Weert 

officieel ingeschreven als “Immaterieel Erfgoed Nederland”. 

 

 

 

 

http://www.kermisweert.nl/
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Op 17 november aanstaande is er een Donkere 

Dagen Offensief gepland voor de wijk de Biest. Wij 

willen jullie uitnodigen om hieraan mee te doen. 

Bijeenkomst om 19 uur bij café De Hook.  

 

Om de inbraakcijfers in onze gemeente zo laag 

mogelijk te houden willen we graag preventief 

optreden door middel van een DDO en informatie 

om uw eigendommen zo veilig mogelijk te be-

houden.  

De datum is afgestemd met de planning van de 

politie, zodat we voldoende ondersteuning hebben 

tijdens deze avond.  

 

DDO Biest 

Datum:  donderdag 17 november   

Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur 

  

Hoe ziet de avond er ongeveer uit? 

19.00 uur: Ontvangst 

19.10 uur: Introductie 

19.30 uur: Start DDO 

20.30 uur: Verzamelen en delen van bevindingen 

21.00 uur: Afsluiting 

 

Geef je vóór 1 november op voor het DDO via 

e-mail: buurtpreventiebiest@gmail.com 

 

DONKERE DAGEN OFFENSIEF 

Dan nog dit: 

Bij onze buurtpreventie- en onze whatsapp-groep 

gaan enkele personen door omstandigheden de 

groep verlaten. 

Om de buurtpreventie in onze buurt te kunnen laten 

voortbestaan en op peil te houden, zoeken we 

enkele mensen die sommige taken willen 

overnemen.  

Indien u belangstelling heeft, geef u dan spoedig op, 

dan kunt u de jaarlijkse bijeenkomst van alle 

groepen in onze gemeente misschien nog 

meemaken. U krijgt ook een kennismaking bij de 

gemeente waar u alles haarfijn wordt uitgelegd. 

Voor verdere informatie bel 06-48550274. 

 

 

CIRCUS IN DE ZORG BIJ HIERONYMUS 
VOOR ALLE BEWONERS VAN LAND VAN HORNE 

 
Op 11, 12, 13 en 14 oktober kwam 

“Circus in de Zorg” naar zorg-

centrum Hieronymus om alle be-

woners van Land van Horne een 

onvergetelijke ervaring te bezor-

gen. Vier dagen lang verzorgden 

professionele artiesten drie keer 

per dag een voorstelling.  

Verslag en foto’s in het wijkblad 

van december. 
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ACTIVITEITEN IN  
 

Doordat werkgroep De Weijer in de zomer de bomen 

en de nieuwe aanplant steeds water moesten geven 

bleef het onderhoud van het park achter. Dit proberen 

we nu in te halen. In de planning stond ook het 

plaatsen van een schutting met toegangspoort naar 

de schuilhut en ontmoetingsplek. En verder het 

isoleren van de schuilhut en de uitbreiding van de 

schuilhut  met een dak boven het terras. Al enkele 

jaren is er een noodruimte van dekzeilen. Hier willen 

we vanaf, echter het ontbrak ons aan voldoende 

middelen. 

 

Als reddende engel kregen we in augustus bericht dat 

mevrouw Ghijsen ons wil sponseren. Daarbij kwam 

eind augustus ook nog te toezegging van de 

Sponsorwinkel om tegenmoet te komen in een deel 

van onze kosten.  

 

Het benodigde hout voor de uitbreiding van de 

schuilhut is inmiddels besteld bij Weerterlandhout. 

Ondertussen kunnen de vrijwilligers vooruit met het 

maken van de schutting. 

 

 

Boven: Helaas moesten we vaak de bomen en 

planten water geven. Op de foto: Jos Lips 

Onder: Gelukkig kan nu het dak van de schuilhut 

door worden getrokken tot boven het terras  
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PARK DE WEIJER 
 

Linksboven: Jan van Grimbergen aan het werk. 

Rechtsboven: Het grasveld is door kraaien, 

kauwen en roeken, op zoek naar emelten 

omgeploegd. 

Linksonder: Om de jonge aanplant van struiken 

een kans te geven moet veel werk verzet worden. 

 

 

Aanbrengen van schaafsel voor 

grondverbetering en onkruid bestrijding. 

 

Overigens moet er ook in het park nog veel 

gebeuren. In de rechter groenstrook, met 300 

nieuw aangeplante struiken, proberen we 

kweekgras vrij te maken en de grond te voorzien 

van een afdekking met houtschaafsel. Dit om het 

onkruid te weren en de grondstructuur te 

verbeteren. 

 

De gemeente zou de kwaliteit van het grasveld 

verbeteren. Zoals u nu kunt zien hebben de 

kraaien,  op zoek naar  emelten, de graszoden al 

deels verwijderd. Dus ook de gemeente kan aan 

de slag. 

Elke zaterdagmorgen kunt u aan de  activiteiten 

deelnemen of gewoon een praatje komen 

maken. De dames zorgen om 11.00 uur voor 

heerlijke koffie. 
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23 februari werd afgetrapt met een digitale talkshow. Deze 

is terug te kijken via www.weert.nl/talkshowomgevingsvisie. 

In de weken en maanden daarna zijn in verschillende sessies 

gesprekken gevoerd met belangengroepen, ketenpartners 

en maatschappelijke organisaties, zoals de bewoners van de 

wijken. Voor vijf deelgebieden werd gekeken naar de 

belangrijkste kansen en knelpunten. 

Er is onderzocht in welke richting de gemeente Weert zich 

wil gaan ontwikkelen met betrekking tot de fysieke 

leefomgeving. 

Tijdens de werksessies ontstonden mooie gesprekken en 

was er veel enthousiasme om samen te werken aan de 

toekomst. 

 

Alle informatie die is opgehaald, werd verwerkt tot een 

ontwerp Omgevingsvisie. Op 19 september, werd het 

ontwerp Omgevingsvisie gepresenteerd. Voor de wijk Biest 

werd dit in de Franciscuskerk gedaan. Het uiteindelijke 

ontwerp Omgevingsvisie zal worden voorgelegd aan de 

gemeenteraad. 

 

OMGEVINGSVISIE WEERT 

Tussen de Biest en het kanaal zullen alle 

straten in 2023-‘24 voorzien gaan worden van 

een gescheiden rioolsysteem en worden ze 

tegelijkertijd geheel vernieuwd met o.a. 

regenwater doorlatende rode klinkers. Ook 

komt er meer groen, betere parkeergelegen-

heden en verbeteringen met betrekking tot 

de verkeersveiligheid worden aangebracht. 

Zo zal de snelheid teruggebracht worden 

naar 30 km/u en komen er verhoogde 

plateaus op de kruisingen, zoals in een 

moderne woonwijk hoort. 

Hemelwaterafvoeren aan de voorzijde van de 

woningen worden op kosten van de ge-

meente losgekoppeld van het bestaande 

vuilwatersysteem. Na aanbesteding (medio 

december 2022) wordt een bereikbaarheids-

plan opgesteld door de aannemer, zodat er 

tijdens de uitvoering zo min mogelijk overlast 

is. 

 

Begin dit jaar is de gemeente van start gegaan met het participatietraject 

voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie Weert. 

 

Op de bijeenkomst van 19 september werden 

kaarten gepresenteerd waarop men kon zien 

waar opritten liggen, parkeerplaatsen of -zones 

zijn gepland en waar groen of verhogingen 

zouden moeten komen.  

http://www.weert.nl/talkshowomgevingsvisie
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 WE GAAN WEER 

GRIEZELEN EN PUZZELEN 
OP ZATERDAG 29 OKTOBER 

 

Voor de 6e maal organiseren V.V. de Beesterbolle en Cafe de Hook 

de Halloween escape tocht  
 

Ook dit jaar met opdrachten op de route en escaperooms waaruit je als groep moet 

ontsnappen en dat zal niet meevallen met al die griezels die je onderweg tegen komt.  

 

Vertrektijden: 

Vanaf 18.00 uur tot 20.00 uur. Groepen met jeugd onder de 12 jaar. 

Vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur. Groepen met oudere jeugd en volwassenen. 

 

Prijs:    Tot 12 jaar €3,50 p.p.   Vanaf 12 jaar € 5,00 p.p. 

Opgeven per mail:  Cafedehook@outlook.com 

4567890r/ 
 

 

mailto:Cafedehook@outlook.com
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ROMMELROUTE WIJK DE BIEST 

Agelopen zomer kwam er bij de wijkraad een verzoek binnen om een rommelroute te organiseren. 

Het was de eerste keer dat we zoiets organiseerden, met succes. 

Er waren uiteindelijk 70 deelnemers die meededen. 

Er is een werkgroep van vrijwilligers samengesteld die de organisatie van de rommelroute op zich nam. 

Nick, Marie-José ,Angel, Michiel en Ruud hebben deze klus geklaard. Dank hiervoor. 

Omdat het de eerste keer was dat de wijk De Biest een 

rommelroute organiseerde, hebben we tijdens  rommelroute 

door de wijk gelopen en gevraagd wat kan anders, wat kan er 

beter, wat is er goed. Over het geheel waren de reacties erg 

positief, van top, prima, eindelijk, keileuk tot harstikke goed. 

Wel hebben we een aantal verbeterpunten meegekregen. 

 

De opmerking vroeger beginnen sprong er  uit. We gaan dan 

ook volgend jaar een uur vroeger beginnen en een uur 

vroeger stoppen. 

Meer reclame maken. Als tip kregen we mee Weert de Gekste, 

Nederweert24, lichtreclame bij de invalswegen van Weert, 

posters bij de supermarkten en eventueel een spandoek over 

de weg. 

Ook waren er een aantal vragen over de route. Volgende keer 

willen we bij alle deelnemers een aantal uitgeprinte routes 

neerleggen, zodat men vandaaruit weet waar alle deelnemers 

zijn. 

Veel is door de werkgroep via de 

computer,  Facebook en telefoon gegaan. 

Dit was voor sommige ouderen niet zo 

handig. Volgend zal een inschrijfformulier 

in het wijkblad komen. Dit formulier kan 

dan op een plaats in de brievenbus worden 

gedaan en is het voor een aantal mensen 

gemakkelijker om zich aan te melden als ze 

mee willen doen. 

 

De wijkraad wil de mensen van de 

werkgroep hartelijk bedanken voor hun 

inzet en organisatie. We hebben de 

werkgroep bereid gevonden om volgend 

jaar weer een rommelroute te organiseren 

in de wijk de Biest. Mochten er mensen zijn 

die de werkgroep willen helpen of nog tips 

hebben, deze zijn welkom. 

 

 

NOTEER ALVAST 

VOOR VOLGEND 

JAAR: 

 

EERSTE ZONDAG 

VAN SEPTEMBER 

2023: 

ROMMELROUTE 

DE BIEST 
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THEMABIJEENKOMST  ´BORSTKANKER IN JE RELATIE’ 

SJG Weert, Alexander Monro regio Zuidoost en het Toon Hermans Huis Weert e.o. organiseren 

op donderdag 20 oktober a.s. een themabijeenkomst met als onderwerp borstkanker in je relatie. 

De themabijeenkomst is speciaal bedoeld voor borstkankerpatiënten én hun partners. 

De avond wordt gehouden in het restaurant van het SJG Weert, Vogelsbleek 5 en begint om 19.45 uur. 

Inloop (met koffie en thee) vanaf 19.15 uur. Na afloop is er gelegenheid tot napraten. 

Alléén toegang na aanmelding via: administratie@toonhermanshuisweert.nl of 0495-541444. 

Vermeld naam, e-mailadres, telefoonnummer en of je iemand meeneemt. 

Borstkanker. Hoe ga je daar sa-

men met je partner mee om? 

Wat kun je beter wél doen en 

wat niet? Hoe kun je voor elkaar 

een goede steun en toeverlaat 

zijn?  

 

Borstkanker is niet alleen een 

medische ingreep en behande-

ling maar grijpt diep in in je rela-

tie, je gezin, je werkomgeving en 

je vriendenkring. 

 

Het is een zeer intense periode 

van onzekerheid, emoties, ver-

driet en bijwerkingen. Tijdens de 

informatiebijeenkomst komen 

deze onderwerpen uitgebreid 

aan bod.   

PROGRAMMA 

Het programma ziet er als volgt uit:  

- Opening door Miriam Geene, verpleegkundig specialist onco-

logie bij SJG Weert en Bertien Nijnens, coördinator van het Toon 

Hermans Huis Weert.  

- Ervaringsdeskundigen en professionals aan het woord. Vier 

sprekers belichten hun ervaringen vanuit diverse invalshoeken en 

gaan met elkaar in dialoog. De sprekers zijn: 

- Monique Verhaegh, ervaringsdeskundige borstkanker   

- Jaap Luikenaar, ervaringsdeskundige partner met borstkanker. 

Jaap schreef een boek getiteld: ‘Man op de Mammapoli’ en ook 

blogt hij op www.manopdemammapoli.nl 

- Sabine van Elst, psycholoog verbonden aan SJG Weert en 

gespecialiseerd in psychosociale oncologie en medische hypno-

therapie.  

- Carin Jacobs, medisch maatschappelijk werker verbonden aan 

SJG. Zij voert vertrouwelijke gesprekken met patiënten over 

spanningen en onzekerheden, ook als die zelf niet precies kunnen 

vertellen waar de moeilijkheid zit. 

 

mailto:administratie@toonhermanshuisweert.nl
http://www.manopdemammapoli.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. 

2022: 4 november, 9 december.            2023: 27 januari, 10 maart, 14 april, 2 juni, 7 juli. 

Zelf brengen                                            Basisschool Aan de Bron 

HÉÉL BIJZONDER 
Het WOKMUZIEKTHEATER is een heel 

bijzondere vereniging die al ruim 40 jaar 

bestaat. 

De basis is een koor dat samenwerkt met 

een professioneel orkest, het Valuas-

college uit Venlo voor de dans (dit is een 

echte examenopdracht) en met aan-

komende operatalenten die zo de kans 

krijgen om op te treden en ervaring op te 

doen. Een unieke constructie binnen heel 

Zuid-Nederland.  

 

Dit jaar verrassen zij u graag met La Belle 

Hélène van componist Jacques Offenbach. 

Het verhaal is gebaseerd op de klassieke 

mythologie en vertelt hoe prins Paris de 

mooiste vrouw van de wereld ontmoet: 

Hélèna, koningin van Sparta. Ze was hem 

beloofd door de godin Venus, maar helaas 

was ze al getrouwd met de koning van 

Sparta… 

Kom luisteren en kijken hoe dit afloopt… 

 

Vind u zingen en acteren ook zo leuk? 

Meld u dan aan als lid van het 

WOKMUZIEKTHEATER. 

U bent van harte welkom. 

Kaartverkoop via de kassa van het Munttheater: 0495-513575 of via www.munttheater.nl. 

Entreeprijs € 24,00 inclusief pauzedrankje en programmaboek. Gratis inleiding drie kwartier voor aanvang. 

Info: www.WOKMUZIEKTHEATER.nl    www.facebook.com/Wokmuziektheater   info@wokmuziektheater.nl 

http://www.franciscushuisweert.nl/evenementen/
http://www.wokmuziektheater.nl/
http://www.facebook.com/Wokmuziektheater
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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. 

2022: 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

