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Wijkblad De Biest

nieuws uit de wijk

Vorig jaar werd het wijkfeest voor het eerst gehouden op het park Aan de Bron aan de Maaslandlaan. Het was een succes. Ook dit jaar hebben de
wijkraden van De Biest en Groenewoud het wijkfeest daar gepland.
Op 8 juli kunt u weer met de kinderen en familie
komen op het gezellige wijkfeest. We zorgen dat u
de mogelijkheid krijgt om een leuke middag te hebben, met een bigfun glijbaan, diverse springkussens, een treintje, draaimolen, een clown,
schmincken, airbrush tatoeages, graffiti-workshop, diverse verenigingen, een vrijmarkt enzovoort. De wijkraden wensen u veel plezier!
Het doel van het wijkfeest is om ontmoeting in de wijken te stimuleren. U kunt
in een ontspannen, gezellige en kindvriendelijke sfeer uw buurtbewoners beter
leren kennen. Daarnaast is het voor verenigingen mogelijk om zichzelf op deze
dag te presenteren.
Aan de graffiti workshop kan een beperkt aantal deelnemers meedoen. Meld je
daarom op die dag tijdig aan.
Tijdens de vrijmarkt, kan iedereen van 12.00 uur tot 17.00 uur zijn of haar
spulletjes verkopen. Oud of jong, vereniging, ondernemer, man, vrouw of kind,
iedereen mag meedoen. Om zeker te zijn van een (gratis) plekje kunt u zich nu
al opgeven via ons mailadres: wijkraaddebiest@online.nl . U zorgt zelf voor een
kleed , grondzeil of kraam, wij verwachten wel dat u alle spullen die overblijven
opruimt en mee naar huis neemt, zodat het park schoon achterblijft.
De wijkraadleden zullen hier op toezien.
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BIESTBLOG
Op de website biestblog.wordpress.com vindt u informatie over de wijk de Biest en verenigingen. U kunt reageren op artikelen en u kunt
uw informatie doorgeven aan de webmaster. Wilt u zelf met uw vereniging, zaak, of wetenswaardigheid op de website? Geef een reactie
op de website. Ook de wijkkrant van wijkraad de Biest is er in kleur te vinden.
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Archeologen vinden sporen op de Biest /
Creatief Centrum doet mee met wijkfeest

Het archeologisch onderzoekbureau dat onderzoek deed op de toekomstige bouwplaats Biest 47-51 heeft sporen gevonden uit de
recente tijd en ook uit de 18e en 19e eeuw van o.a. kelders, binnenplaatsjes, een fundament van een lange muur, sporen van de Weerter beek en waarschijnlijk sporen van de gracht van de Aldenborgh. De gracht van de Aldenborgh is vanaf de aanleg in 1296 enkele
keren verplaatst.
In de 80er jaren van de vorige eeuw werden meer richting de stad resten van de buitenmuur van de Aldenborgh gevonden.
Het onderzoeksbureau is klaar met de graafwerkzaamheden van de eerste fase. Dit was een proefsleuvenonderzoek. Men is nu bezig
met het rapport waarin de evaluatie van het onderzoek en ook met een advies of er wel of niet een vervolgonderzoek plaats zou moeten vinden. Het college van burgemeester en wethouders kan daarover dan een besluit nemen.
Het archeologisch onderzoek op de hoek Kloosterstraat - Charitasstraat wordt in week 26 uitgevoerd.

Creatief Centrum doet mee met wijkfeest Biest-Groenewoud
Zondagmiddag 8 juli 2012 vindt weer het wijkfeest Biest-Groenewoud plaats aan de Maaslandlaan. Vanuit het Creatief Centrum
(Graafschap Hornelaan 88) worden dan diverse activiteiten georganiseerd. Er is een optreden van de volksdansgroep en er wordt
catering verzorgd op het terras van het activiteitencentrum. Ook is de winkel van het Creatief Centrum geopend. Daar zijn diverse
producten te koop zoals keramiek, teken- en schilderkunst, textiel, houten speelgoed, zeep, kaarsen en kaarten.
Het Creatief Centrum is onderdeel van PSW, een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke
handicap. Cliënten van het Creatief Centrum houden zich bezig met creatief/ambachtelijk werk zoals keramiek, textiel, teken- en
schilderkunst, kaarsen maken en het decoreren van producten.
Tijdens het wijkfeest zijn buurtbewoners van harte welkom bij het Creatief Centrum. De winkel is normaalgesproken ook geopend op
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.pswml.nl.

Monumentale plataan
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Deze monumentale plataan staat eigenlijk op een onmogelijke plek. Opgesloten tussen een betonnen wand van de gracht en de kelder van het hospice heeft hij toch zijn
habitat gevonden.
Hij wortelt zeer diep waardoor het omwaaien van een plataan een zeldzaamheid is.
Hij heeft veel water nodig, daarom is het goed dat hij met de voeten bijna in de gracht
staat.
De gewone plataan voelt zich hier thuis. Het is een bastaard van de oosterse plataan
uit Zuidoost-Europa en de westerse uit Noordoost-Amerika en is in 1592 voor het
eerst in de Leidse Hortus geplant.
De plataan is een echte stadsboom. Hij kan tegen vervuilde lucht. Zijn glanzende bladeren worden door de regen schoongespoeld en de schors laat geregeld in grote delen
los. Dit voorkomt dat de poriën die de bast laten ademen met roetdeeltjes verstopt
raken.
Bij het kasteel aan de Biest staat de dikste geregistreerde gewone plataan van Limburg uit ongeveer 1840 met een omtrek van 5,5m en een hoogte van 32m.
De plataan uit 1880 in de voortuin van het hospice doet er met zijn omtrek van
4,15m niet veel voor onder. In de hoogte is hij met zijn 38m zelfs zijn meerdere
en mogelijk de hoogste boom van Weert. Door zijn hoogte vormt hij, als het ware,
een verbinding tussen hemel en aarde.
Met dit artikel wordt de serie van 10 artikelen over de geschiedenis van het Franciscus Hopice en het monumentaal groen beëdigd.
In de artikelen is steeds een verband gelegd tussen leven en dood, hemel en aarde en het gedachtegoed van de stichting ‘Eerbied
voor het leven’
Zoals bekend is Weert genomineerd als ‘Groenste Stad 2012’.
Op 15 juni komt een jury het Weerter groen bekijken. Per fiets komen ze ook langs het hospice. Ongetwijfeld zal de tuin van het
hospice een goede indruk bij hun achterlaten. Dit met dank aan alle vrijwilligers.
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Nieuws gemeente Weert

Voormalige basisschool Aan de Bron
Stand van zaken
In de vorige wijkkrant hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken in de ontwikkelingen rondom de voormalige basisschool Aan de Bron.
Inmiddels is overeenstemming bereikt met Wonen Limburg over de invulling van de hoek Graafschap Hornelaan/
Franciscuslaan.
Voor de inwoners van de wijk organiseren wij informatieavond.
Informatieavond
Wij nodigen u daarom uit voor een informatieavond over de plannen van Wonen Limburg op dinsdag 26 juni om
19.30 in de raadzaal van het stadhuis.
Inhoud van de avond
Tijdens de informatieavond geeft Wonen Limburg toelichting op het ontwerp.
Uiteraard krijgt u de gelegenheid vragen te stellen.
Contact
Kunt u deze avond niet aanwezig zijn en heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op met Monique Bessems
van de afdeling Projectontwikkeling, telefoonnummer 0495-575 273 of email m.bessems@weert.nl
U bent van harte welkom.

Bouwplan zorgappartementen Biest 47-51
Stand van zaken.
In het proefsleuvenonderzoek zijn alle begrenzingen van de archeologische vondsten aangetoond (blootgelegd).
Het onderzoeksbureau brengt binnenkort advies hierover uit met een voorlopige conclusie. Het advies wordt ambtelijk bekeken en hierop volgt een selectiebesluit. Dan is duidelijk of het onderzoek als voldoende wordt beoordeeld of dat er nog nader onderzoek moet plaatsvinden.
In het eerste geval worden de resten verwijderd en wordt het terrein geëgaliseerd en ingezaaid met gras. Indien
er nader onderzoek moet plaatsvinden mag het terrein niet bewerkt worden en is het aan Woonzorg Nederland
opdracht te geven voor verder onderzoek. Het advies bepaalt in dat geval de planning.

Speelplekken
Op de oproep voor speelplekken zijn meerdere reacties binnengekomen. De wijkraad gaat ermee werken en heeft de gemeente
al van de reacties in kennis gesteld.

spreekuur ergotherapie
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Nieuw: spreekuur ergotherapie in Medicura Zorgwinkel in Weert
De ergotherapeuten van de Stichting Land van Horne houden iedere donderdagmiddag van 14.30 tot
16.30 uur een spreekuur in de Medicura Zorgwinkel aan de Maaspoort in Weert. Wie behoefte heeft aan
advies over het gebruik van medische hulpmiddelen, scootmobielen en ook woningaanpassingen kan
dan vrijblijvend terecht.
In de zorgwinkel zijn medische hulpmiddelen verkrijgbaar die ondersteuning bieden in het dagelijkse
leven, zoals een rollator, seniorenbed, aangepast keukengerei of bloeddrukmeter. Meestal kan men
deze middelen gratis lenen voor drie tot zes maanden. Ook kopen en huren van deze gezondheids- en
zelfzorgartikelen is mogelijk.
Vrijblijvend binnenlopen met vragen
Nieuw in de Medicura zorgwinkel is het spreekuur Ergotherapie van Land van Horne. Tijdens het
spreekuur kan iedereen vrijblijvend binnenlopen met korte vragen over problemen bij dagelijkse handelingen. “Denk daarbij aan problemen met lopen, koken, wassen of schrijven”, vertelt Joyce Heffels,
ergotherapeut van Land van Horne. “We kijken dan samen naar
en oplossing: hoe kunnen ze de handeling het beste doen en
welk hulpmiddel kan daarbij het beste ondersteunen. Door onze
Schuttersgilde St. Hieronymus
deskundigheid kunnen we bijvoorbeeld iemand met reuma of
Oud papier inzameling 2012:
artrose adviseren waarom een bepaald hulpmiddel beter is voor
de gewrichten.”
Samen middelen uitproberen
Ook kan de ergotherapeut samen met geïnteresseerden hulpmiddelen uitproberen. Heffels: “De medewerkers van de zorgwinkel kennen de mogelijkheden van ieder hulpmiddel. Als men
echter meer advies nodig heeft bij het alledaagse gebruik ervan,
dan kan men hiervoor in dezelfde winkel terecht op donderdagmiddag.
Dan probeer ik samen met die persoon uit welk middel en ook
welke variant het beste werkt. Dat kan voor iedereen anders
zijn.” Ook vragen over woningaanpassingen of het aanvragen van voorzieningen - zodat iemand zelfstandig kan blijven
wonen - kan men tijdens het spreekuur stellen aan de ergotherapeut.
Bel voor meer informatie over het spreekuur Ergotherapie het
gratis informatienummer van Land van Horne: 0800 33 33 888.

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.
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“Altijd Jong” viert het 60-jarig bestaan

Op 16 mei 1952 werd de Katholieke Bond van Ouderen in het bisdom Roermond opgericht. Dit jaar bestaat de KBO dus
60 jaar. Als Seniorenvereniging en KBO afdeling “de Biest” wilden wij dat diamanten jubileum niet onopgemerkt voorbij
laten gaan. Op maandagmiddag 21 mei hebben wij het jubileum feestelijk gevierd, samen met de bewoners van het Zorgcentrum Hieronymus.
De middag begon om 14.30 uur voor leden van Altijd Jong en bewoners van Hieronymus met koffie en Weerter vlaai. Om 15.00
uur werden zij welkom geheten door het team van de activiteitenbegeleiding en het bestuur van Altijd Jong. De ontstaansgeschiedenis van KBO Limburg werd daarbij geschetst. Aansluitend gaven de dames van de activiteitenbegeleiding uitleg over het
verdere verloop van de middag.
Bij KBO Limburg staat het jubileum in het teken van meer bewegen. Want “Gezond ouder worden’, is iets wat we allemaal graag
willen. En daar kunnen we zelf ook iets aan doen, namelijk door iedere dag te bewegen, al is het nog zo weinig.
Ook deze middag stond dus in het teken van meer bewegen:
Voor de actievelingen was er een wandeling door de tuin van Hieronymus, waarbij onderweg een aantal vragen over het huis en
over de KBO moesten worden beantwoord. Met een goed humeur gingen leden en bewoners in gemengde groepen op pad.
Voor de minder mobielen had de activiteitenbegeleiding een virtuele wandeling over de Biest uitgezet, aan de hand van een
vragenlijst. Voor de beste drie groepen van ieder waren er prijzen beschikbaar. Deze beide activiteiten waren een groot succes,
aangezien iedereen er zin in had en de zon volop scheen.
Rond de klok van vieren kwam iedereen weer samen in de Aula voor de prijsuitreiking. Natuurlijk ontbrak het daarbij niet aan een
glas fris of wijn en borrelhapjes. Aan het einde van de middag kreeg iedereen nog een kleine attentie van de KBO. Het was een
heel geslaagde middag.
Heel veel dank aan het team van de activiteitenbegeleiding voor hun enthousiaste reactie op onze vraag, om dit jubileum samen
te vieren. Dank aan alle medewerkers en vrijwilligers, dank voor alle ideeën en al het werk. Door ieders inzet werd de viering van
het 60 jarig bestaan van de KBO tot een geweldig succes!

								
														

>>>
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tekst
uit de geschiedenis van weert

Het verval der vestingwerken van Weert
“In 1867 werden Maastricht en Venlo als vesting opgeheven, de laatste militaire verdedigingswerken uit het verleden afkomstig.
Het moderne verdedigingsstelsel van het gewest had toen reeds geen versterkte steden meer van node. Al eerder hadden als zodanig hun betekenis verloren Roermond, Stevensweert en Sittard, evenals de kleinere meest z.g. kasteelstadjes als Gennep, Heerlen,
Valkenburg, Weert, Nieuwstadt, Montfort, welke hun waarde aan middeleeuwen en feodaliteit onleenden en dus slechts plaatselijke belangen hadden gediend. Wat van al deze plaatsen nog aan stadsmuren, muurtorens en poorten, wallen, bastions, rondelen en
andere werken van dien aard over is, kan als historisch vestingwerk worden betiteld en verdient als monument van geschiedenis
en kunst in stand te worden gehouden” .
Zo begint het artikel dat J. Henkens in 1962 schreef. Bij het artikel de kaart uit 1703 die hierbij is afgedrukt. In het midden links
ziet u de Biest met de gebouwen van het klooster, meer naar rechts ziet u de twee delen van het kasteel door grachten omgeven en
aan het eind of zo u wilt aan het begin van de Biest ziet u de Hoogpoort en verder de ommuurde stad met de vier andere poorten
en het Morregat. Het hele artikel kunt u lezen op showeert.nl, de site van stichting historisch onderzoek Weert.
>>> Een stukje geschiedenis van de KBO:
De manier waarop de KBO is georganiseerd, is door de geschiedenis bepaald. Na de tweede wereldoorlog, rond 1947, ontstonden
er plaatselijke verenigingen van katholieke ouderen, met als doel het bieden van ontspanning. Van belangenbehartiging was nog
geen sprake. Deze verenigingen werden per bisdom gebundeld in zogenaamde diocesane bonden. Zo ontstond in Limburg in
1952 de Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden in het Bisdom Roermond. In hetzelfde jaar werd ook landelijk
de Unie KBO opgericht. Waarbij de belangenbehartiging meer aandacht kreeg. In 1981 werd de naam veranderd in Katholieke
Bond van Ouderen (KBO) in het Bisdom Roermond. In 1984 kreeg de bond, ten gevolge van maatschappelijke veranderingen, de
naam “KBO Limburg”.
Inmiddels is de KBO Limburg uitgegroeid tot een krachtige, eigentijdse, maatschappelijke organisatie, die niet meer is weg te
denken uit de Limburgse samenleving. De KBO telt in Limburg 39.000 leden, verdeeld over zo’n 150 plaatselijke bloeiende ouderenverenigingen. In heel Nederland zijn 200.000 mensen lid van de Unie KBO.
De KBO is te vinden op die plekken, waar beslist wordt over het ouderenbeleid, want ouderen willen meedenken, hun stem laten
horen. Zij willen bij politiek en overheid en een serieuze gesprekpartner zijn, opkomen voor de belangen van ouderen.
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Wat u misschien nog weten wilt?

Belangrijke telefoonnummers en
emailadressen:

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
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
Ook voor andere activiteiten is de wijkraad op zoek naar hulp. Meld u s.v.p.
bij de wijkraad als u denkt te kunnen helpen.
We kunnen uw hulp goed gebruiken.

Locatie vergaderingen wijkraad de Biest.

Politie en/of wijkagent John Vranken
tel. 0900 8844
email: john.vranken@limburg-noord.politie.nl
Meldpunt Jeugdoverlast
tel. 0900 8844
meld misdaad anoniem tel. 0800 7000
Punt Welzijn, opbouwwerker Mariska Sanders
tel: 0495-69 79 00
email: l.aarts@puntwelzijn.nl
Contact gemeente Weert
tel: 0495 - 575 000

In verband met de sloop eind juni van het Sonnehöfke is er op de Biest dan geen gemeenschapsruimte meer en
heeft de wijkraad geen vaste plek meer om te vergaderen. Daarom hebben we besloten geen jaarlijkse bewonersavond meer te houden, maar iedereen is welkom op de vergaderingen van de wijkraad. Door de vergadering
bij te wonen kunt u zien hoe de wijkraad werkt en u kunt ideeën ter verbetering van de buurt of voor de leefbaarheid agenda kenbaar te maken. In het derde kwart van het jaar worden de voorstellen verwerkt in de leefbaarheid
agenda. Natuurlijk kunt u uw ideeën ook kenbaar maken via de gewone communicatiemiddelen: e-mail, telefoon
of post of door persoonlijk contact bijvoorbeeld op het wijkfeest of via het wijkblad.
In verband met de locatie, de ruimte en andere voorzieningen, verzoeken wij u graag, u even aan te melden als u
een vergadering wilt bijwonen. De data vindt u in de agenda van wijkraad De Biest elders in dit blad.
agenda
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2012 wijkraad de biest

juli
aug
sept
sept
okt
nov
dec

Wijkfeest12.00 tot 17.00u
deadline aanlevering artikel voor wijkblad sept.
Buitenbioscoop 20.00u
vergadering 19.30u
vergadering 19.30 u
deadline aanlevering artikel voor wijkblad dec.
kerstmarkt Hieronymus van 13.30 tot 17.00 u.

Stichting wijkraad de Biest
Postbus 345 6000 AH Weert
e-mail: wijkraaddebiest@online.nl
tel. 06 51149319
Postbank 2934720

