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Op donderdagmiddag 1 7 maart was het zover!

De feestel i jke opening van het nieuwe onderkomen voor de

Seniorenvereniging “Alti jd Jong” in de Orangerie van het Zorgcentrum Hieronymus.

Na de koffie met vlaai voor de leden en

aanwezige bewoners,

werden de senioren en gasten welkom

geheten door de Voorzitter,

Frans Janssen. Een bijzonder welkom voor

de Algemeen directeur

van de Stichting Land van Horne - de heer

Delsing - ,voor de locatiemanager mevr. M.

Driessens-Schilder, voor Wethouder Litjens

en voor Pater Heesterbeek van de Paters

Franciscanen.
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voor “Alti jd Jong”
in Zorgcentrum
Hieronymus.
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vervolg kbo

Frans bedankte het Zorgcentrum voor hun gastvri jheid en het

warme welkom na 30 jaar “Sonnehofke” en sprak dank uit aan de

Wijkraad, voor hun ondersteuning in de hele procesgang.

Mevr. Driessens schilderde de gang van zaken, zoals deze zich

ontwikkelde vanaf de vraag naar onderkomen, tot deze feestel i jke

start.

De heer Delsing sprak zijn waardering uit voor deze samenwerking, terwij l de heer Litjens het

belang van de Seniorenvereniging onderstreepte.

Aansluitend was er een gezell ig samenzijn van zowel leden, als bewoners, onder het genot van

een glas wijn of fris.

Een bijdrage van uw wijkagent

In de stri jd tegen het toenemend aantal

woninginbraken wil len wij de burgers van

Weert wijzen op het volgende:

We zien de laatste weken een behoorl i jke

toename van woninginbraken in de wijken

Groenewoud en Leuken. Opvallend is dat de

slachtoffers van

deze inbraken

nagenoeg

allemaal van

allochtone

afkomst zi jn. De

daders slaan toe

tussen 1 7:00 uur

en 20.00 uur.

Ze hebben een

voorkeur voor

hoekwoningen en

betreden deze via de achterzi jde/tuin.

Daar verbreken ze een deur of een raam,

waarna ze de voordeur op slot draaien en/of

barricaderen. In de woning worden alleen

sieraden en laptops

weggenomen. Wij

verzoeken de

bewoners van deze

wijken extra al lert te

zi jn en bij verdachte

situaties de politie te

bellen. Het is ook

raadzaam om uw

eigen woning eens

extra te bekijken mbt

goed hang- en sluitwerk.

Het Politie Preventieteam plaatst in de

komende maanden in een tiental Limburgse

wijken 1 250 kierstandhouders of

deurspionnen in voordeuren.

Van de tiental Limburgse wijken komt ook

de wijk Leuken in Weert in aanmerking voor

de gratis voorziening. De kosten van het

totale project (€ 50.000,00)

worden door de Provincie betaald.

Leuken is het vaakst getroffen

door deze inbraken, vandaar deze

keuze.

Bewoners van de wijk Leuken kunnen zich

melden via het email adres van het Politie

Preventieteam: pkvwlz@home.nl. Op de

website www.politiepreventieteam.nl vind je

meer informatie over dit

onderwerp.

Burgers, die niet in

bovengenoemde wijken

wonen maar toch in

aanmerking wil len komen

voor een kierstandhouder

of deurspion, kunnen zich

eveneens melden. Zij

moeten dan wel zelf de

kosten van € 50, dat is

inclusief montage en levering, betalen.
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Op zondag 1 0 jul i as. van 1 2 tot 1 7 uur is er in

het kader van ontmoeting een buurtfeest van

de wijken Biest en Groenewoud in het park aan

de Bron. Het doel van het feest is om

buurtgenoten de

gelegenheid te

geven en te

stimuleren elkaar te

ontmoeten,

(opnieuw) kennis te

maken en gezell ig

met elkaar te

praten in een

uitnodigende,

leuke,

kindvriendeli jke en

ontspannen

omgeving.

Er zi jn diverse

attracties door de

wijkraden besteld: Kindertreintje, Zweefmolen,

Minicars , Springkussen, fietsmolen, kop van

jut, 2 orgels en mogeli jk andere muziek,

schminken, clown met ballonnen-figuren,

Urban sporttour.

PSW aldaar verzorgt

een terras en in de

kantine kan men

koffie, thee, cake en

ranja kopen. Ook zal

de winkel van PSW

met veel creatieve

producten en

streekproducten

geopend zijn. Om

1 4 uur is er een

optreden van de

Jolly Dansers.

Mogeli jk wordt er

voor de kinderen en

of volwassenen een

soort vri jmarkt georganiseerd. Men kan zich

voor een standplaats voor de

volwassenenmarkt aanmelden, geen

etenswaren of dranken!(zelf zorgen voor

kraam tent, of tafel).

De horeca-

exploitant van de

sportzaal kan

zorgen voor:

suikerspin,

popcorn, i jsjes,

wafels, poffertjes,

broodje snack en

een of meer

buffetten met

koffie, fris, bier en

wijn.

Well icht is het

feest voor u een

mogeli jkheid om

uw vereniging te

presenteren en het publiek te interesseren en

enthousiast te maken voor uw vereniging. Of

u wilt als vereniging of als particul ier een

activiteit doen die u geld oplevert. Laat uw

interresse weten aan de wijkraden van de

Biest en het

Groenewoud via

e-mail centraal

naar:

wijkraaddebiest

@online.nl ,

misschien is er

nog een plaatsje

voor u vri j . En

anders bent u

graag welkom als

bezoeker,

natuurl i jk brengt

u uw kinderen

dan mee. Tot 1 0

jul i !

Wijkraad de Biest en Wijkraad Groenewoud

Wijkfeest 2011



4

Bomenwandeling Biest
Zondag 29 mei in het kader van de

Dag van het Park organiseert de

Stichting Groen Weert in

samenwerking met de Stadsgidsen

een wandeling op de Biest. Het

vertrek is om 1 3.00 uur bij de

Paterskerk Biest. Per deelnemer

wordt een bijdrage van € 2, -

gevraagd.

De wandeling gaat naar de tuin van

het verzorgingshuis St.

Hieronymus, waar enkele prachtige

bomen staan. Helaas is voor de

meest monumentale boom, een

Amerikaanse eik, een

kapvergunning aangevraagd.

Hopeli jk kan deze eik toch

behouden bli jven.

Door de stadsgidsen zal een en

ander verteld worden over de

geschiedenis van de Biest, in het

bi jzonder over het voormalige

klooster en over het

Franciscushospice.

Vandaar gaat de wandeling naar

het Franciscushospice. In de tuin

van het hospice zijn het vorig jaar

informatieborden geplaatst. De meeste borden
staan bij bi jzondere bomen, zoals de taxus

waarop de uitbouw van de nieuwbouw letterl i jk

en figuurl i jk steunt. En bij de

bijzondere over het water

hangende treurwilg. Bi jzonder is

ook de boomstam over de

gracht waarop enkele tiental len

soorten planten en jonge

bomen groeien.

De prachtig bloeiende tuin

wordt onderhouden door

vri jwil l igers.

U bent van harte welkom

Nadere informatie: Gerard

Hendriks 0495536357
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onsterfel i jkheid. Immers de boom bli jft ook in de

winter groen. Alle groenbli jvende bomen werden

vroeger vereerd. Denk daarbij in de huidige ti jd

aan de meiboom.

Een geneesmiddel tegen het bestri jden van

kanker wordt

gehaald uit het

bestanddeel taxol

dat in de naalden

en takken van de

taxus zit.

Leven en dood zijn

bi j deze boom

symbolisch de

twee pij lers van de

stichting “Eerbied

voor het Leven”.

Een symboliek die

deze taxus op

deze plek hopeli jk

nog eeuwen zal mogen uitdragen.

Zondag 29 mei, de Dag van het Park is er

een bomenwandeling waarbij ook de tuin

van het Hospice bezocht kan worden. Zie

elders in dit blad

Taxus, het symbool van de Stichting
‘Eerbied voor het Leven’

In het park rond het St. Franciscus

Hospice zijn informatieborden geplaatst.

Een bord staat bij een taxus die een heel

bijzondere waarde heeft voor het hospice

De taxus moest

aanvankeli jk in

2003 wijken voor

de nieuwbouw van

het Franciscus

Hospice. Na het

afzagen van de

achterste

hoofdstam bleek,

na tel l ing van de

jaarringen, de

boom meer dan

1 70 jaar oud te

zijn, dus geplant

omstreeks 1 833.

Een taxus kan 1 000 tot 1 500 jaar oud

worden.

Uit respect voor de levende natuur is de

nieuwbouw aangepast aan deze resterende

monumentale boom. Symbolisch steunt het

gebouw op de afgezaagde dode stam, terwij l

de andere hoofdstam nog volop leven

uitstraalt. De taxus staat voor

leven, dood en

rouw. Dood

vanwege de

aanplant rond

kerkhoven om de

doden te

beschermen tegen

vee. Immers de

zaden, naalden en

takken zijn giftig

(taxine).

Taxustakjes

werden vroeger

rond de dode

geplaatst.

Leven vanwege het

zinnebeeld van
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Tijdens de bewonersavond in december

afgelopen jaar, werd door bewoners het idee

ter tafel gebracht om teams wijkmentoren in de

wijk op te zetten. Met als doel de sociale

veil igheid en samenhang in de wijk te

vergroten. Uit de burgerpeil ing 201 0 bli jkt dat

onze wijk de Biest laag scoort in de

leefbaarheidin

dex (hoe

schoon, goed,

veil ig en

gezell ig wordt de wijk ervaren). Bewoners

ervaren de wijk Biest minder leefbaar dan

voorgaande jaren. Tevens bli jkt dat bewoners

uit de wijk zich minder veil ig voelen op straat

dan gemiddeld in Weert (1 2% Biest, 6%

gemiddeld in

Weert).

Plekken die

extra

aandacht nodig hebben zijn onder meer het

Stadspark, het Verl iefdenlaantje,

Graafschaphornelaan en Noorderlaan. Het idee

van de wijkmentoren kri jgt een vervolg in de

leefbaarheidagenda 2011 . Er is een werkgroep

opgericht met mensen van de gemeente, de

wijkraad, de politie en Punt Welzi jn.

De mentoren zijn er niet om anderen te

corrigeren of met het vingertje te wijzen, maar

vooral om mensen in de wijk te stimuleren en

te coachen om de saamhorigheid en het

veil igheidsgevoel te bevorderen. Om deze rol

Biest kan leefbaarder
worden door bewoners

zo goed mogeli jk uit te

oefenen, zul len de

vri jwil l ige mentoren

worden opgeleid. Het

project valt of staat

met voldoende

aanmeldingen van

bewoners. Daarom

zijn wij op zoek naar

mensen die dit werk

graag wil len doen.

Iedereen met het hart

op de juiste

plaats kan

meedoen, jong

of oud, man of

vrouw, van

welke kleur dan

ook. Heb je

interesse om

wijkmentor te worden, neem dan contact op

met de wijkraad Biest of laat een bericht

achter op wijkraaddebiest@online.nl.

Als er voldoende aanmeldingen zijn, heeft het

plan/idee recht op vervolg en zal er een

opleiding worden gestart. Daarna kunnen de

opgeleide mentoren spoedig hun

ondersteunende werk in onze wijk gaan doen

tot ieders genoegen en tevredenheid.
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Ben ji j creatief en eigenwijs en jonger dan 25 jaar? Vorm dan

een EigenWIJs JUNIOR team en ga aan de slag!

Ga direct naar het aanmeldformulier op eigenwijzebuurten.nl

EigenWIJzebuurten JUNIOR financiert plannen van jongeren

die het leven in hun interculturele buurt wil len verbeteren. Als

je 2 leuke acties bedenkt, maak je kans op 500 euro en

ondersteuning vanuit WijkAll iantie.

JUNIOR organiseert in het najaar een pri jsuitreiking voor het

meest EigenWIJze JUNIOR team. De hoofdpri js is niet

minder dan 2.500 euro!

Klik voor meer informatie en de spelregels naar

eigenwijzebuurten .nl.

JUNIOR heeft een eigen site, WijkJongeren.nl, ki jk daar

ook eens voor meer informatie en verslagen, foto's en

fi lmpjes van acties die andere jongeren al uitgevoerd

hebben.

Stuur jul l ie EigenWIJze plannen in via het formulier.

Of stuur het plan naar:

EigenWIJzebuurten JUNIOR

P/a WijkAll iantie

Postbus 11 850

1 001 GW Amsterdam

Of mail naar junior@wijkal l iantie.nl Dit e-mailadres is

beveil igd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te

kunnen bekijken

Hebben jul l ie nog vragen, bel: 020 - 638 36 33.

Ons team vertelt graag meer over de actie

EigenWIJzebuurten JUNIOR.

Dit project is gefinancierd door het Programmaministerie voor

Jeugd & Gezin via
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De wijkraad van de Biest maakt 5

maal per jaar het wijkblad om alle

inwoners van de wijk te informeren

over al lerhande zaken die spelen in

de wijk.

Maar u kunt ook het wijkblad samen

met ons maken. . . . . . . . . . .

Wilt u zelf een stukje schri jven voor

het wijkblad? Bijvoorbeeld over iets

dat in de wijk speelt en u aan het hart

gaat, een leuke anekdote of

gebeurtenis uit het verleden, of een

bijzondere afbeelding of foto. Of

misschien heeft u nog een ander idee.

Stuur uw bijdrage naar: Stichting

wijkraad de Biest, Postbus 345,

6000AH Weert, of per e-mail naar

wijkraaddebiest@online.nl

Voor het wwiijjkkffeeeesstt zoeken wij veel

helpende handen en vooral iemand

die handig is en die het nodige van

elektrotechniek afweet. Ook voor

andere activiteiten is de wijkraad op

zoek naar hulp. Meld u s.v.p. bi j de

wijkraad als u denkt te kunnen helpen.

We kunnen uw hulp goed gebruiken.

Hulp gevraagd!

Politie en/of wijkagent John

Vranken tel. 09008844, email :

john.vranken@limburg-

noord.pol itie.nl

Meldpunt Jeugdoverlast tel.

0900 8844, meld misdaad

anoniem tel. 0800 7000

Punt Welzi jn, opbouwwerker

Lizette Aarts, telnr: 0495-

697900 of email :

l .aarts@puntwelzi jn.nl

Belangri jke
telefoonnummers
en emailadressen

Bij de servicel i jn Gemeentewerken kunt u terecht met al uw vragen, tips

en klachten over onderhoud en afval. Voorbeelden daarvan zijn:

* snoeiwerk

* zwerfvuil

* straatreiniging

* verstopt riool

* plantsoenen

* hondentoi letten

* etc, etc, etc.

De servicel i jn is iedere werkdag bereikbaar van 8.30 tot 1 7.00 uur. Ook

kunt u een e-mail sturen naar servicel i jn@weert.nl . De klachten of tips

worden geregistreerd en zo snel mogeli jk afgehandeld.

Drukwerk

Stichting wijkraad de Biest

Postbus 345 6000AH Weert

e-mail :

wijkraaddebiest@online.nl tel .

06 511 4931 9

Postbank 2934720




