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Poort bij Charitashof

Terug in de tijd ......
In de sfeervolle ambiance van de oude
paterskerk werd op dinsdagmiddag 14
december door de wijkraad een kerstmarkt
georganiseerd. Dankzij de inzet van
vrijwilligers, vanuit de wijk, en vanuit
zorgcentrum Hieronymus werd het een
sfeervolle aanloop naar de kerst. Wij
willen alle vrijwilligers langs deze weg
nogmaals hartelijk danken voor hun hulp.
Zonder deze hulp was het niet mogelijk
geweest deze gezellige markt te houden.
De opbrengst van de markt was t.b.v. de
ouderen van zorgcentrum Hieronymus en
t.b.v. het KBO afdeling de Biest. Het
komende jaar kunt u voorlopig 13
december weer noteren voor de volgende
kerstmarkt.

Op vrijdag 14 januari jl. heeft de smid de overgebleven poort van Charitashof
opgehaald om ze te restaureren en een bijpassende andere helft te smeden.
Volgens de smid zou de poort in ieder geval vóór Koninginnedag klaar zijn.

Bewonersavond 8 december 201 0

Op 8 december heeft de bewonersavond plaatsgevonden. Deze avond – wederom
goed bezocht door betrokken bewoners  was georganiseerd door de wijkraad, in
samenwerking met PUNT Welzijn, de gemeente Weert en Wonen Weert met als
doel de leefbaarheidagenda van 2011 samen te stellen. Op de leefbaarheidagenda
kunnen maximaal 5 thema’s staan; tijdens deze avond kwamen de volgende
thema’s naar voren:
1. Parkeerproblemen: voornamelijk Sabinastraat en Slotstraat
2. Verplaatsen bankjes hoek Biest/Kasteelsingel
3. Biest feest
4. Speeltuinen: rommel/onderhoud/wijkwacht
5. Hondenuitlaatplaats: begroeiing en afsluiting
Er is inmiddels al hard aan de slag gegaan met deze punten, en binnen enkele
weken ontvangen alle bewoners van de wijk de Biest de leefbaarheidaganda in de
bus!
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Doe mee met
JUNIOR!
Ben jij creatief en eigenwijs en
jonger dan 25 jaar? Vorm dan een
EigenWIJs JUNIOR team en ga
aan de slag!
EigenWIJzebuurten JUNIOR
financiert plannen van jongeren
die het leven in hun interculturele
buurt willen verbeteren. Als je 2
leuke acties bedenkt, maak je kans
op 500 euro en ondersteuning
vanuit WijkAlliantie.
JUNIOR organiseert in het najaar
een prijsuitreiking voor het meest
EigenWIJze JUNIOR team. De
hoofdprijs is niet minder dan
2.500 euro!
Klik op
<http://www.eigenwijzebuurten.nl/
eigenwijzebuurten/junior/428>
voor meer informatie en de
spelregels.

Hebben jullie 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 EigenWIJzebuurten JUNIOR
Voor jongerenteams is de campagne
EigenWIJzebuurten JUNIOR in 2011 nog
wel actief. JUNIOR is voor iedereen onder de 25 jaar
die activiteiten wil organiseren in zijn of haar buurt.
Kijk daarvoor onder JUNIOR of op de site van deze campagne
WijkJongeren.nl

Het huis ‘Doolhof’

In eerdere artikelen is ingegaan op de geschiedenis van de
Biest en over de naam van de Doolhof. Nu gaan we verder in
op de geschiedenis van het huis ‘Doolhof’, het huidige St.
Franciscushospice.
Het herenhuis is in 1926
gebouwd door de drie
broers Cleevers: Toon,
Herman en Sjang. Door
vererving is het huis in
bezit gekomen van de
familie Beenders die het
pand in 1955 verkocht aan
aalmoezenier Thei op het
Veld. Hij woonde hier tot
aan zijn overlijden in 1988.
Tijdens zijn leven heeft hij
Stichting de Doolhof
opgericht met als
doelstelling: ”Al wat men
oogst zal men delen”. Bij het overlijden heeft Op het Veld
zijn vermogen, waaronder het pand De Doolhof aan Stichting
de Doolhof nagelaten.
Contacten tussen genoemde stichting en de initiatiefnemers
tot oprichting van het hospice, (Pieter van der Hooft),
openden de mogelijkheid om hier een hospice te vestigen.
Daar de Stichting Eerbied voor het Leven voor het oprichten
van het hospice geen financiële middelen had, werd het pand
gekocht door wooncorporatie Balans, later Wonen Weert
geheten.
Nadat architect Leo Petit de aanvraag voor een
bouwvergunning had verzorgd en de huisaannemer van
Balans, bouwonderneming Meulen, de kosten van de
verbouwing en nieuwbouw had berekend, bleek dit ver boven
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JUNIOR heeft een eigen site, WijkJongeren.nl, kijk daar ook
eens voor meer informatie en verslagen, foto's en filmpjes van
acties die andere jongeren al uitgevoerd hebben.
Stuur jullie EigenWIJze plannen in via
het formulier op de site.
Of stuur het plan naar:
EigenWIJzebuurten JUNIOR
P/a WijkAlliantie
Postbus 11850
1001 GW Amsterdam
Of mail naar junior@wijkalliantie.nl Dit emailadres is
beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te
kunnen bekijken

het budget uit te stijgen. Alleen door veel giften en
vrijwilligerswerk bleek de bouw van het hospice haalbaar.
Mede i.v.m. de funderingsdiepte en de aanwezigheid van
monumentale bomen is de fundering ontworpen en uitgevoerd
door vrijwilligers. 7 Maart 2003
kon hiervoor het beton gestort
worden. Ook de in stijl
aangepaste toegangsbrug is
grotendeels door vrijwilligers
gerealiseerd evenals al het
noodzakelijke sloop en
schilderwerk.
Op 18 september 2003 is het
Franciscus Hospice feestelijk
geopend en op 1 maart 2007
werd het pand door Stichting
Eerbied voor het Leven in
eigendom verkregen.
De tuin
Aalmoezenier Thei op het Veld was gesteld op privacy.
Vandaar dat men voorheen vanuit de straat niet in de tuin kon
kijken. Het was “een klein oerwoud” waar doorheen een pad
liep waarover de aalmoezenier dagelijks ‘brevierde’, gebeden
las.
Vrijwilligers onder leiding van Cor Haenen hebben de tuin
meer openheid, licht en lucht verschaft waardoor niet alleen
de bewoners maar ook buurtbewoners en passanten kunnen
genieten van een paradijselijk park. In het bijzonder de
monumentale bomen en natuurlijk ook het water met
bijbehorende flora en fauna dragen daaraan bij.

Schuttersgilde St. Hieronymus 1 885 Biest

Oud papier inzameling 2011:
22 januari 2011
12 februari 2011
12 maart 2011
9 april 2011
14 mei 2011
11 juni 2011

9 juli 2011
13 augustus 2011
10 september 2011
8 oktober 2011
12 november 2011
10 december 2011

Het papier kan tussen 10 en 13 uur aangeboden worden bij de
container welke geplaatst is nabij de kruising
Kloosterstraat/Charitasstraat.
Het is op bovenstaande data ook mogelijk om gebruikte
afgedankte kleding aan te leveren. De kleding kan verpakt in
zakken of in dozen aangeleverd worden.

90 JAAR BEDEVAARTEN NAAR LOURDES

Al 90 jaar verzorgen wij bedevaarten voor pelgrims uit heel
Nederland.
In 2011 bieden wij reizen aan naar:
Lourdes
Rome
BanneuX
Czestochowa
Echternach
San Giovanni Rotonda (Pater Pio)

Maastricht (Heiligdomsvaart)
Madrid (WJD)
Bestemmingen op aanvraag
Een uitgebreide brochure kunt u aanvragen bij:
Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten
Raadhuisplein 1
6226 GN Maastricht
043 – 3215715
www.bedevaarten.com

Hoeveel mensen zouden er niet
zijn die een beroep doen op de
Heilige Antonius van Padua als ze
iets kwijt zijn?

van Antonius waar mensen een kaarsje kunnen laten branden.
Want iedereen die zijn hulp met succes heeft gevraagd weet
ook dat daarna “Dank je lieve Antonius” helemaal op zijn
plaats is. Dat beeld is te herkennen aan het kindje Jezus op zijn
ene arm en een tak van lelies in zijn andere hand.
Wie heeft of wie weet voor onze parochiekerk een mooi
beeld(je) van de Heilige Antonius?

“Antonius beste vriend, help dat ik99..”

Antonius van Padua die, anders
dan zijn achternaam doet
vermoeden niet in Italië maar in
Lissabon geboren werd op 15
augustus 1195, stamt uit een rijke
adellijke familie. Op zijn 25ste
sloot hij zich aan bij de
minderbroeders (geen bezittingen)
ofwel Franciscaanse broeders.
Franciscus heeft hem gevraagd om met mensen in gesprek te
gaan over God en over Jezus. Veel mensen vonden door zijn
inspanningen de weg naar het katholieke geloof. Waar hij
kwam gingen de mensen beter met elkaar samen leven. Hij
stierf op 36 jarige leeftijd in 1231 en werd nog geen jaar later
heilig verklaard.
Antonius is de patroonheilige van de Franciscanen, verloren
voorwerpen, vrouwen en kinderen, armen, bakkers,
mijnwerkers, het huwelijk, reizigers en verliefden en patroon
tegen schipbreuk, de pest en koorts.
In onze parochiekerk zouden wij graag een beeld(je) plaatsen

Stichting wijkraad de Biest
Postbus 345, 6000AH Weert
email:
wijkraaddebiest@online.nl
De wijkraad van de Biest maakt 5 maal per jaar het wijkblad
om alle inwoners van de wijk te informeren over allerhande
zaken die spelen in de wijk.
Maar u kunt ook het wijkblad samen met ons maken...........
Wilt u zelf een stukje schrijven voor het wijkblad?
Bijvoorbeeld over iets dat zich in de wijk voordoet 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 email
naar wijkraaddebiest@online.nl
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Bumperkleven
Een bijdrage van uw wijkagent
Bumperkleven is het gevaarlijk dicht
achter een ander voertuig rijden. In de
meeste gevallen is een goede
tussenruimte 2 seconden of ongeveer
een halve meter voor iedere km/h (dit
zijn twee verschillende manieren om dezelfde afstand aan te
geven).
Wat is bumperkleven?
Op korte afstand volgen of de 'inhaalpositie' van de gevorderde
bestuurder gebeurt op ongeveer 1 seconde afstand van de
voorligger. Alles dat dichter bij is dan ongeveer 1 seconde kan
bumperkleven genoemd worden, alhoewel sommige mensen
die term alleen gebruiken als de tussenruimte erg klein is,
soms zelfs kleiner dan één wagenlengte. Wees geen
bumperklever! Hou een goede 2 seconden ruimte onder alle
normale

afstanden tussen voertuigen niet. Hij rijdt misschien op de
automatische piloot en volgt u als u van baan of snelheid
verandert. Hij is soms moeilijk kwijt te raken omdat hij niet
nadenkt over wat er om hem heen gebeurt.
Agressief
De agressieve bumperklever gebruikt zijn voertuig om te
intimideren. Hij is altijd gevaarlijk, maar als hij zijn agressie
specifiek op u richt kan hij echt levensgevaarlijk zijn, tot aan
het punt dat u eindigt als een nummertje in de
ongevallenstatistieken.
Ongeduldig
De ongeduldige bumperklever wil gewoon voor u komen.
Indien u naar de rechterbaan gaat bent u hem kwijt. Het is
mogelijk dat hij haast heeft om een echt belangrijke reden. Als
u de ongeduldige bumperklever geen mogelijkheden geeft om
door te rijden kan hij agressief worden. Dit moet natuurlijk zo
veel mogelijk vermeden worden.

Kortstondig
De kortstondige bumperklever is gewoonlijk een zware
Bumperkleven  De theorie 
omstandigheden als reactietijd en meer afstand bij slecht weer. vrachtwagen die probeert zijn met veel moeite gehaalde
snelheid vast te houden. Als het verkeer voor hem vertraagt
Op snelwegen kunt u vertraagd worden door een langzamer
probeert hij zijn snelheid zo lang mogelijk vast te houden in
voertuig welke niet teruggaat naar een vrije ruimte aan zijn
rechterkant. Sommige volgers laten dit duidelijk merken door de hoop dat de vertraging maar kort duurt. Aan de ene kant is
dit goed (voor het milieu) en geeft hij zo vertragingen niet
kort achter deze auto te gaan rijden en met de verlichting te
door aan het verkeer achter hem, maar aan de andere kant zal
gaan knipperen.
de vrije tussenruimte tussen de vrachtwagen en zijn
In dit geval zou u op de normale 2 seconden afstand kunnen
voorganger verkleinen op het moment dat hij deze ruimte het
volgen en af en toe met de koplampen kunnen knipperen om
hardste nodig heeft. Wanneer het verkeer weer op normale
de voorligger er aan te herinneren dat u er bent. Sommige
snelheid rijdt zal de kortstondige bumperklever terugvallen
bestuurders zullen het knipperen interpreteren als agressief
naar een veilige afstand.
rijden, maar dit is minder waarschijnlijk indien u een goede
afstand houdt en niet vaker knippert dan eens per 30 seconden.
Weloverwogen
In sommige landen is het ook gebruikelijk om de linker
De weloverwogen bumperklever is een gevorderde bestuurder
richtingaanwijzer te gebruiken terwijl u al op de linkerbaan
in de zogenaamde "inhaalpositie". De meeste gevorderde
rijdt om aan te geven dat u wilt inhalen. De volgende punten
hebben betrekking op voertuigen die op minder dan 1 seconde rijopleidingen adviseren een korte dichte volgpositie als
voorbereiding voor een inhaalmanoeuvre. Politie, brandweer
achter u rijden.
en ambulancebestuurders met een belangrijke opdracht
kunnen af en toe een iets verhoogd risico op de weg
Oorzaken van bumperkleven:
accepteren om het risico te verkleinen voor een slachtoffer
waarnaar ze op weg zijn.
Slachtoffertype
In een aantal omstandigheden kunnen sommige gevorderde
Sommige bestuurders vragen er bijna om. De nodeloos trage
bestuurders op korte afstand volgen waarbij ze niet alleen
auto die zorgt voor een lange rij op de linkerbaan. De links
voor zichzelf maar ook voor hun voorliggers op de weg letten.
rijder, die weigert terug te gaan hoewel er sneller verkeer
Dit is zeker een uitzondering en het is dus ook te adviseren
achter hem rijdt en de banen rechts van hem vrij zijn.
om de "inhaalposities" niet te dichtbij te kiezen, in ieder geval
Dit soort gedrag is echter geen excuus voor bumperkleven.
meer dan 1 seconde. Indien u dichterbij rijdt had u al een baan
Indien u regelmatig last hebt van bumperklevers is het
misschien verstandig om na te gaan of u door uw eigen gedrag naar links moeten gaan.
misschien geen frustratie en vertraging voor anderen
veroorzaakt. De gevorderde bestuurder rijdt altijd op de rijbaan De basis van het bumperkleven
Maar wat nu als u het slachtoffer bent van een bumperklever?
welke op dat moment het beste bij hem past, vaak is dit de
Negeer alle gedachten over goed en fout. Wat maakt het uit
rechterrijbaan.
dat hij fout is? Wat maakt het uit dat hij u in gevaar brengt?
Denk u dat u hem kan vertrouwen om het juiste te doen? Word
Onwetendheid
De onwetende bumperklever is zich niet bewust van het gevaar niet kwaad, concentreer uzelf op uw eigen veiligheid, die van
uw passagiers en uw voertuig.
welke hij veroorzaakt en begrijpt het belang van veilige
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Doe wat nodig is om:
 zo snel mogelijk van de bumperklever af te raken en
 het risico van een botsing zo klein mogelijk te maken totdat
u van hem af bent
 Doe uw best om een moeilijke situatie veilig te maken.
Onthoud dat het helemaal niets uitmaakt of het hem lukt om
voor u te raken, u bent zelfs beter af als hij voor u rijdt. Hij is
gevaarlijk en als hij voor u rijdt kunt u hem in de gaten
houden en een veilige afstand houden.
 De bumperklever een lesje leren  welke lesje dan ook  is
absoluut onverstandig voor uzelf. Een bumperklever achter je
hebben levert stress op. Gestresste bestuurders nemen risico's
en maken fouten.
Wat moet u niet doen?
 Leer hem geen lesje
 Ga de spanning van de situatie niet ophogen
 Knipper niet met uw remlichten
 Ga niet remmen
 Ga niet versnellen en vertragen om hem zodanig te irriteren
dat hij wel een grotere
tussenruimte moet laten
 Probeer hem niet te vertragen
 Maak het niet moeilijker voor hem om in te halen
 Ga niet onregelmatig rijden omdat u denkt dat hij daardoor
een grotere afstand gaath houden Er zijn genoeg veilige en
effectieve strategieën die werken zonder stressverhogend te
werken.
Hoe om te gaan met bumperklevers.
 Kies uw eigen achterhoede.
Het belangrijkste idee is dat u ZELF de bestuurder kiest die
achter u rijdt.
Op een lange rit kunt u er achter komen dat een bepaalde auto
u op een constante en veilige afstand volgt. Noem deze auto
uw achterhoede en doe wat u kunt om er voor te zorgen dat
deze 'vertrouwde' auto achter u blijft. Als u een goede
achterhoede hebt kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om niet
in te halen of u kunt beslissen om voor oranje te stoppen
terwijl u er nog best door had kunnen rijden.
Let op uw achterhoede, en hij zal op u letten!
 Ga naar rechts om hem door te laten
Als er op een snelweg een bumperklever achter u zit, gaat u
naar rechts om hem zo snel mogelijk door te laten. Uw reis
duurt misschien een paar seconden langer, maar wat dan nog?
Misschien lukt het u zelfs om achter de bumperklever terug in
te voegen in de oorspronkelijke rijbaan zodat zijn agressieve
tactieken de weg vrijmaken voor u. Als u dit doet, let er dan
wel op dat u een extra ruimte voor u moet laten om te
compenseren voor de ruimte die de bumperklever niet voor
zich laat, maar zie eens hoe snel en gemakkelijk u er van af
bent?
 Vertraag om de bumperklever aan te moedigen in te halen
U kunt hem missen als kiespijn op de achterbumper. U heeft
een veilige ruimte overal rond uw voertuig nodig. Op een

autosnelweg zonder tegemoetkomend verkeer gewoon
vertragen en uw rechterrichtingaanwijzer aanzetten. Hij zal u
begrijpen en inhalen.
 Versnellen om weg te komen
(Vooral) op een snelweg kunt u iemand tegenkomen die
bumperkleeft terwijl u aan het inhalen bent. De auto's aan uw
rechterkant (die allemaal te dicht bij elkaar rijden, zoals
normaal) zorgen er voor dat u niet naar rechts kan, dus
versnelt u om de ruimte achter u te vergroten. Dit werkt
geweldig als uw voertuig krachtiger is dan die van de
bumperklever. Overdrijf het niet en ga niet door tot een
onveilige snelheid!!! Versnellen om weg te komen is meestal
maar een tijdelijke oplossing omdat de bumperklever
waarschijnlijk weer terug zal komen. Wees voorbereid om
naar rechts te gaan en hem te laten passeren als dit gebeurt.
 Houd een dubbele ruimte voor u en rij voor uw
bumperklever
Het is erg druk. U kunt niet stoppen, naar rechts gaan of een
andere richting in slaan.
Verdubbel in dit geval de ruimte voor u en rijd niet alleen
voor uzelf, maar ook voor de bumperklever. Normaal houdt
u 2 seconden afstand, met een bumperklever gaat u dus naar
4 seconden toe. Als er nu iets misgaat voor u kunt u de eerste
twee seconden rustig remmen om hem te waarschuwen,
waarmee u uw twee reserveseconden "teruggeeft" aan de
bumperklever. Twee voertuigen met 4 seconden ruimte er
voor is bijna net zo goed als twee voertuigen met ieder 2
seconden ruimte.
 Stop, sla af of dubbel een rotonde
Als alles hierboven niet heeft geholpen om van een
hardnekkige bumperklever af te raken moet u gewoon
stoppen of afslaan bij de eerstvolgende mogelijkheid. Een
andere mogelijkheid is om een extra rondje te maken op een
rotonde. Het scheelt misschien flink in de reparatiekosten als
de bumperklever niet verzekerd was of niet stopte nadat hij
op u inreed en misschien redt het zelfs uw leven.
Samenvatting
Zet uw trots aan de kant. Denk er niet aan om een paar
seconden te winnen. Rij verstandig en dump de
bumperklever zo snel mogelijk, feliciteer uzelf als dit gelukt
is, want u heeft alweer een gevorderde rijtechniek gebruikt
om een mogelijk gevaarlijke situatie veilig te maken. Deze
strategieën zijn gemakkelijk, ze werken en ze zijn niet
stressverhogend.
Indien u het kenteken van de bumperklever heeft
onthouden/genoteerd, kunt u het door hem getoonde asociaal
weggedrag melden aan het meldpunt agressief weggedrag
politie via 09008844. Een medewerker van het
Verkeershandhavingsteam neemt contact met u op om uw
verhaal aan te horen, waarna zo mogelijk actie
wordt ondernomen.
Rij veilig!
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Berichten van de
Biest 4751.
Het braakliggende terrein naast Hieronymus op de Biest is
sinds enige tijd in eigendom van Woonzorg Nederland.
Woonzorg Nederland ontwikkelt in overleg met de Stichting
het Land van Horne een bouwplan met daarin 24
zorgappartementen. In dit plan wordt ook een welzijnsruimte
ingepast mede bedoeld voor bewoners van de Biest,
bijvoorbeeld als eetpunt. Daarnaast is deze ruimte ook te
gebruiken voor andere doeleinden als (senioren)activiteiten.
De mogelijkheden voor invulling van deze ruimte en de
financiële haalbaarheid ervan wordt nog onderzocht. Hierbij
wordt ook gekeken naar de behoeftes binnen de buurt.
Het bouwplan van Woonzorg is in voorbereiding en moet nog
worden voorgelegd aan het college van B&W. Omdat de
nieuwe plannen niet passen in het huidige bestemmingsplan
wordt er een nieuw bestemmingsplan gemaakt. De gemeente
heeft aan Woonzorg Nederland haar medewerking hierin
toegezegd.
Zodra het college haar goedkeuring heeft uitgesproken over
het ontwerp worden de plannen aan de wijk gepresenteerd in
een informatieavond.

3 aangekocht.
In overleg met de gemeente heeft deze ontwikkelaar een
bouwplan ontwikkeld dat bestaat uit de realisering van 19
woningen : 7 kanaalvilla’s, een rij van 7 woningen waarvan 4
starterswoningen en aan de Doolhofstraat een blok van 2
woningen en een rij van 3 woningen.
Ontsluiting van het plan vindt plaats via de Doolhofstraat en
via de Scheepsbouwkade.
De starterswoningen hebben een sober karakter. Door de
situering en de beschikbaarheid van een tuin bieden deze
woningen zeker een goede woonomgeving.
De kanaalvilla’s zijn voor wat betreft typologie vergelijkbaar
met het naastgelegen
plan
“Kop van Biest “.
In november 2007 is
het plan aan de
buurtbewoners
gepresenteerd.
Sindsdien heeft
verdere detaillering
van het plan plaatsgevonden. De ontwikkelaar heeft
Voormalige basisschool Aan de Bron.
onderhandeld met de grondeigenaar en met de gemeente over
Gemeente Weert is in gesprek met 2 partijen over een
een te sluiten realiseringsovereenkomst. Na ondertekening van
invulling van de percelen met daarop de voormalige school
de realiseringsovereenkomst zal de bestemmingsplanprocedure
en de gymzaal (deze is inmiddels gesloopt).
worden ingezet.
Op de plek van de school worden in totaal 12 grondgebonden Afronding van de realiseringsovereenkomst wordt echter
woningen voorzien in een aantrekkelijke prijsklasse: 6
bemoeilijkt als gevolg van het gegeven dat ontwikkelaar en de
woningen worden gebouwd aan de Charitasstraat en 6
voormalige eigenaar nog geen overeenstemming hebben
woningen worden gebouwd aan de zijde van de
bereikt over de afkoop van een milieucirkel die over het te
speelvoorziening. Hiervoor zal een toegangsweg worden
ontwikkelen perceel ligt.
aangelegd. Dit deel van het plan wordt ontwikkeld door
De gemeente is in dit onderhandelingstraject geen partij.
aannemingsbedrijf Van Heur uit Kelpen.
Daadwerkelijke realisering van dit bouwplan is dan ook geheel
Op de plek van de gymzaal worden 22 appartementen
afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen van de
voorzien. Hierover zijn we in gesprek met Wonen Weert.
betrokken private partijen.
Het parkeren voor beide bouwplannen wordt uiteraard in de
plannen meegenomen.
Aan de zijde van de Kloosterstraat worden 3 vrije
sectorkavels aangeboden.
De moskee blijft bereikbaar via de Graafschap Hornelaan.
Het spreekt voor zich dat de afspraken uit het verleden hierbij
gerespecteerd worden.
Vanwege organisatorische redenen heeft de wijkraad een
nieuwe opbouwwerk(st)er gekregen. Hieronder stelt Lizette
De plannen zijn nog in een pril stadium en moeten in de
zich aan u voor en neemt Thera afscheid.
eerste helft van dit jaar hun uitwerking krijgen. Zodra de
Beste bewoners van Biest,
plannen rijp zijn voor presentatie, wordt er een
informatieavond gehouden.
Mijn naam is Lizette Aarts en ik werk
Omdat de nieuwe plannen niet passen binnen het huidige
sinds 2008 voor Punt Welzijn als
bestemmingsplan wordt ook voor deze locatie een nieuw
opbouwwerker. Een baan die me aan het
bestemmingsplan gemaakt.
hart gaat. Het mooie van mijn werk vind
Plan Scheepsbouwkade.
De ontwikkelaar heeft in 2007 het perceel Scheepsbouwkade

ik het leren kennen van de bewoners van
verschillende wijken en het opzetten van
goede en mooie projecten samen met deze
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bewoners. Er is niks mooiers dan het zien van mensen die
graag in hun eigen wijk wonen. Ik doe het opbouwwerk in
totaal 8 jaar met erg veel plezier.
Sommigen zullen mij misschien herkennen van het project
Buurtzorg, ook van Punt Welzijn. Een aantal keren ben ik in
jullie wijk geweest met het BuurTerras, een mobiel terras
met fiets eraan vast. Maar nu, per februari 2011, word ik
jullie opbouwwerker.
Ik ben er voor bewoners van de Biest voor:
•alle doelgroepen, jong/oud en allochtoon/autochtoon,
•een luisterend oor bij problemen,
•het zoeken naar de juiste weg bij het oplossen van
problemen,
•ondersteuning geven bij nieuwe initiatieven,
•de koppeling te maken met instanties,
•ondersteunen van de wijkraad, het samen opzetten van de
leefbaarheidagenda,
•en het uitvoeren van de activiteiten die op de
leefbaarheidagenda staan.

Beste wijkbewoners,
De laatste drie jaar ben ik
opbouwwerker in de Biest geweest.
Met veel plezier heb ik ondersteuning
geboden aan de actieve wijkraad en
buurtbewoners van de Biest om hun
wijk leefbaarder te maken.
Met het nieuwe wijkgericht werken
en de toekomstige bezuinigingen
heeft Punt welzijn een nieuwe indeling van wijken gemaakt.
De opbouwwerkers worden per stadsdeel ingedeeld. In de
toekomst zit ik in stadsdeel Noord en Zuid. Helaas kan ik de
Biest daarom niet meer ondersteunen.
Ik wens de wijkraad en alle bewoners van de Biest heel veel
succes voor de toekomst en ik hoop dat er weer vele ideeën
komen die uitgevoerd kunnen worden om de buurt nog
leefbaarder te maken met z’n allen!!!
Groetjes Thera Hurkmans

Samen met u hoop ik een hoop bergen te kunnen verzetten
in de wijk Biest!
Tot snel,
Groetjes Lizette

Senioren vereniging “Altijd Jong”

tel. 0495 53251 8 of
0495 524085

Winterse perikelen.
Vroeg in december lag er al een dik pak sneeuw, heel mooi om te
zien.
Heeft u er ook van genoten van dat winterlandschap? En ook waar
we ieder jaar van dromen werd werkelijkheid: een witte Kerst! Maar
dat mooie landschap heeft ook een keerzijde: De winter was lang en
eenzaam voor onze senioren. Sneeuw en ijs maakten dat zij een hele
maand niet de deur uitkonden. De Sint Nicolaasmiddag op donderdag
2 december kon, vanwege de gladheid, niet doorgaan. De pieten
hebben dagen nodig gehad om alle pakjes aan huis te bezorgen. En
het ergste moest nog komen: Ook de Kerstviering kon geen doorgang
vinden. Heel jammer, want het is de meest sfeervolle samenkomst
van het hele jaar. Maar gelukkig begin januari trad de dooi in. Met
inzet van extra auto’s lukte het om op 6 januari, Driekoningen, weer
samen te komen in ons Sonnehofke. Het was een feest: weer samen
te kaarten en rummycub te spelen. Het werd een extra sfeervolle
middag: koffie of thee met een wafel, een glas fris of wijn op het
nieuwe jaar en als afsluiting een heerlijk broodje kroket van “t
Frietmenke”. Een heel goed begin van het nieuwe jaar!

Maar als de nood hoog is, dan is de redding nabij: De wijkraad van de
Biest en de senioren vereniging Altijd Jong organiseren al een aantal
jaren, samen met de activiteitenbegeleiding van het Zorgcentrum
Hieronymus, een Kerstmarkt in de oude Paterskerk. Uit die
samenwerking kwamen gesprekken voort met mevrouw Minke
DriessensSchilders, locatiemanager van het Zorgcentrum. Uit deze
gesprekken bleek, dat wij iets voor elkaar kunnen betekenen. Als de
bewoners kunnen deelnemen aan onze wekelijkse activiteiten, zoals
kaarten, handwerken en yoga, dan bieden zij ons onderdak in de
prachtige locatie “de Orangerie”, en dat voor een betaalbare huurprijs.
Een winwin situatie voor Zorgcentrum Hieronymus en de
Seniorenverniging “Altijd Jong” en een opsteker voor de wijk de
Biest!
Met ingang van 1 maart a.s. start de yogagroep in de nieuwe locatie.
Donderdagmiddag 3 maart zal deze samenwerking een feestelijk
begin krijgen.
Graag willen we onze dank uitspreken naar het Zorgcentrum en met
name naar rmevrouw Driessens voor haar zeer constructieve bijdrage
in bovengenoemd proces.

Afscheid en nieuw begin.
In 2011 moet de seniorenvereniging “Altijd Jong” na 30 jaar afscheid
gaan nemen van ‘t Sonnehofke. Het was in 2009,dat wethouders ons
het bericht kwamen brengen, dat de Gemeente Weert de wijklocatie
‘t Sonnehofke wil slopen. Ze wil het terrein bouwrijp maken voor
nieuwbouw. Als alternatief boden zij ons een lokaal aan in de nieuwe
school “aan de Bron”. Heel mooi gelegen, maar helaas veel en veel te
duur voor ons. Onze smeekbede om een lagere huurprijs of extra
subsidie werd niet gehonoreerd. Heel jammer!

De Kerstmarkt 2010.
Dinsdag 14 december was er traditiegetrouw een Kerstmarkt in de
oude Paterskerk. Zoals andere jaren georganiseerd door de Wijkraad,
de activiteitenbegeleiding van het Zorgcentrum en “Altijd Jong”.
Ondanks het slechte weer was het gezellig druk. De vele kraampjes,
de kerstmannen , de verrukkelijke lucht van versgebakken wafels en
Glühwein riepen een echte kerstsfeer op. Het bestuur van “Altijd
Jong” wil de opbrengst besteden aan een activiteit, in de zomer, voor
bewoners en leden samen.
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De wiekroad winstj eederein eine gooie vastenoavendj

Vastenaovendj oppe Beest met de
Beesterbolle

De wijkraad is altijd op zoek naar actieve en inspirerende
mensen die samen de thema’s willen bedenken en uitvoeren!
Heeft u nog een idee voor een schone, veilige en prettige
woonomgeving in de wijk de Biest  of vragen  dan kunt u
terecht
▪ op de website van MijnStraatJouwStraat:
(gemeente)
www.mijnstraatjouwstraat.nl
of per email: info@mijnstraatjouwstraat.nl
onder het motto:
Hebt u een idee? Doe mee!

▪ bij de wijkraad de Biest
per email:
wijkraaddebiest@online.nl
telefonisch: 0651149319

▪ meldingen Wonen Weert:
telefoon 0495454500

▪ PUNT Welzijn:
telefoon 0495697900

▪ Overlast jeugd:
Politie 09008844
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VV de Beesterbolle
Kestieelhieer Andy I 2011

Belangrijke telefoonnummers
Politie en/of wijkagent John Vranken
tel. 09008844,
email: john.vranken@limburgnoord.politie.nl
Meldpunt Jeugdoverlast tel. 0900 8844,
meld misdaad anoniem tel. 0800 7000
buurtzorg tel. 06 31305955,
vrijwilligerswerk tel. 0495 697900,
buurtbemiddeling tel. 0620280576

