nieuws uit de wijk

editie #9 jaargang 2014

De wijkraden Biest en Groenewoud zijn zeer druk bezig geweest om het Repair Café te realiseren, En gelukt......
Zaterdag 13 december gaat het Repair Café voor de eerst keer open. lees meer op pagina 4.

Het tijdelijke WOonZOrgCOmplex zal in december
2014 verdwijnen. lees meer op pag 3.

In de periode 14 december tot en met 1 februari vindt voor de eerste
keer het evenement ‘WintersWeert’ plaats. lees meer op pag 2.

Het Gilde van de Wieërter Stadsschötte,
Het Gilde van de Wieërter Stadsschötte, Sinte Catharina 1480, keert
terug op “de Aldenborgh”. Franciscus Huis Weert wordt het nieuwe
hoofdkwartier.
Het Gilde van de Wieërter Stadsschötte , Sinte Catharina 1480 gaat
terug naar haar oorsprong! Haar nieuwe hoofdkwartier zal m.i.v. van
1 november 2014 gevestigd zijn in het Franciscus Huis Weert, op “de
Aldenborgh”.
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Op woensdag 3 december om 20.30u wil
het Team van IJsbaan Franciscus Huis en
Lounge 1461 (Paterskerk) de bewoners uit de
wijk De Biest ontmoeten en hiermee in gesprek
gaan in het Franciscus Huis Weert (Biest 43a).
U komt toch ook? Vragen en aanmelding graag
via info@franciscushuisweert.nl
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Winterse sferen
op de Biest
De Biest is binnenkort gehuld in winterse sferen. In de periode zondag 14
december tot en met zondag 1 februari vindt voor de eerste keer het evenement ‘WintersWeert’ plaats. Dit evenement geeft een extra tintje aan de
gezellige en sfeervolle winterperiode rond de feestdagen.
Een onderdeel van WintersWeert is de overdekte ijsbaan op een unieke
locatie: in het Franciscus Huis. Rondom de ijsbaan kunt u bij diverse eetgelegenheden onder het genot van een hapje en een drankje kijken naar
de kunsten van de schaatsers. De mooie kerststal en kraampjes geven dit
geheel nog een extra feestelijk tintje. De entree van het Franciscus Huis bedraagt €2,- voor volwassenen, inclusief een consumptie. Kinderen tot en met
12 jaar mogen gratis naar binnen. Voor het schaatsen op de ijsbaan geldt
een prijs van €3,- exclusief schaatsen en €5,- inclusief schaatsenhuur. Op
14 december is Wijkraad de Biest aanwezig met een kraampje.
Voorgaande jaren organiseerde wijkraad de Biest een gezellige kerstmarkt
in de Paterskerk. In 2014 pakken we het anders aan en willen wij u in het
kader van ontmoeting voor deze feestelijke dagen een cadeautje geven:
één gratis entreebewijs voor het Franciscus Huis ter waarde van €2,-! Wilt
u graag gebruik maken van dit aanbod, dan verzoeken wij u het opgavestrookje in te vullen en uiterlijk 11 december in te leveren in de brievenbus
op Biest 78, 6001 AS Weert. Het bedoelde strookje vindt u op de, bij deze
wijkkrant gevoegde, kaart met informatie over de leefbaarheidsthema’s van
wijkraad de Biest. De kaart wordt alleen aan de inwoners van wijk de Biest
verstrekt. Na opgave ontvangt u het gratis entreebewijs voor 14 december in
uw brievenbus. Het entreebewijs is geldig voor één bezoek op 14 december
2014 tot en met 1 februari 2015. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis
toegang.
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op 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. Of wilt u een vergadering
meemaken? Meld u aan, u bent
hartelijk welkom en de koffie staat
klaar. E-mail: wijkraaddebiest@
outlook.com
Digitaal dit Wijkblad ontvangen?
U kunt dit wijkblad ook digitaal
ontvangen. Dit wijkblad is dan in
kleur! U kunt dit verzoek mailen
naar: wijkraaddebiest@outlook.com.
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Bijeenkomst
Wijkpark De Weijer
Via deze wijkkrant willen wij u graag informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot het voormalig
WOZOCO-terrein aan de Graafschap Horne laan.
Nadat de datum voor het verwijderen van dit tijdelijke WOonZOrgCOmplex een aantal keren naar achter is geschoven zijn
wij erg blij te kunnen melden dat de werkgroep, in een gesprek met de gemeente en Land van Horne, is overeengekomen
dat het complex in december 2014 weggehaald gaat worden.
Aansluitend zal deze plek door de gemeente weer terug-gebracht worden in de oorspronkelijke staat.
Zoals reeds in de vorige wijkkrant(en) aangegeven biedt dit mogelijkheden om opnieuw invulling te geven aan deze openbare
ruimte en hiermee de wijk een stukje op te waarderen.
Tijdens de bijeenkomst op 7 juli jl. zijn al diverse ideeën geopperd en is er een werkgroep geformeerd.
Wilt u ook graag meedenken of geïnformeerd worden over deze plek op de Biest? Noteer dan alvast in uw agenda voor 2015:

Dinsdagavond 20 januari 2015 om 19.30 uur naar Galerie Weert Biest 76
VAN EEN BEWONER...................
Beste buurtbewoners,
Ik heb mezelf even de tijd gegeven om iets voor het wijkblad te
schrijven, een item welke voor zowel de wijk en geheel Weert van
toepassing is.
Zoals vermoedelijk velen van u dagelijks zien is hoe op meerdere
plaatsen het trottoir door boomwortels, verzakking na de aanleg
van het glasvezelnet, etc. is beschadigd. En vaak niet veilig meer
te bewandelen.
Het is niet de bedoeling dat u zélf met een schop en zand aan de
gang gaat. Wat u wél kunt doen is een klacht bij de gemeente in
te dienen. Om zo’n klacht wat meer “gewicht” te geven is het wellicht een idee om deze met meerdere mensen in te dienen. Bij de
verkeersdrempel en trottoir hoek Sabinastraat-Overweertstraat
was dus sprake van schade door boomwortels. Welnu, meerdere
mensen hebben hierover een klacht bij de gemeente ingediend.
Die schade is inmiddels gerepareerd. Ik hoop dat dit schrijven
u mag inspireren om samen met uw buren een klacht bij de
gemeente in te dienen als het trottoir bij u ook zo slecht is.
Als u zich met zijn allen hiervoor inzet draagt u bij aan een
mooiere en veiliger wijk, en voorkomt u voor uzelf en anderen
een onnodige valpartij.
Met vriendelijke groet,
Kees van Wely
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Ter gelegenheid van de viering van Weert 600 jaar stad heeft de fundraising organisatie ‘Greep naar de Hoorn’
een andere invulling gegeven aan de jaarlijkse bedrijvencompetitie.
Dit jaar was het namelijk mogelijk om als vrijwilligers-organisatie mee te doen aan de ludieke sportdag. Alle deelnemende vrijwilligersorganisatie ontvangen, bij meedoen,
een bedrag van €600. Uiteraard is het de bedoeling om dit
bedrag te besteden aan een goed (maatschappelijk) doel.
Binnen de wijkraad Groenewoud wordt al langere tijd met
de gedachte gespeeld om een Repair Café op te starten.
Dit concept bevordert ‘ontmoeten’ en ‘duurzaamheid’ in de
stad (dus zeker niet alleen voor de wijk). Meer informatie
hierover is ook te vinden op www.repaircafe.nl.
De wijkraad Groenwoud heeft zich dan ook aangemeld
voor de sportdag met als doel €600 te verdienen en te
besteden aan het Repair Café. Samen met de wijkraad
Biest zijn de krachten gebundeld en is een team van 6
personen gevormd voor de sportdag. Op 13 september jl.
was het dan zo ver. Ruim 10 (sportieve) opdrachten verdeeld over de stad. De activiteiten waren zeer divers: De
ene activiteit was meer sportief ingezet terwijl de andere
juist denkwerk vereiste. Het weer zat erg mee en het is
al met al een geweldige dag geworden. Als klap op de
vuurpijl heeft het idee over het Repair Café geleid tot
een verdubbeling van het prijzengeld. De Greep naar de
Hoorn heeft dus €1200 gedoneerd t.b.v. het Repair Café!
De wijkraden Biest en Groenewoud zijn zeer druk bezig
geweest om het Repair Café te realiseren, En gelukt......

zaterdag 13 december
gaat het Repair Cafe
voor de eerste keer open.
U kunt uw spullen komen
repareren eventueel samen
met deskundigen.
Iemand van B en W is uitgenodigd voor de openingshandeling. U kunt terecht vanaf half twee. Verder is het Repair
Cafe iedere tweede zaterdag van de maand vanaf 13.30
geopend aan de Dr. Kuyperstraat 221 in Weert
Heeft u vragen over het Repair Café en/of wilt u hier ook
een steentje in bijdragen als vrijwilliger dan kunt u contact
met ons opnemen.

Pleinfestijn Aan de Bron
Op 19 september 2014 was alweer voor de vijfde keer
ons gezellig feest op het schoolplein.
Een festijn georganiseerd door onze oudervereniging
samen met de school. Het is een jaarlijks terugkerend
evenement met allerlei activiteiten, zoals een sponsorloop, boekenmarkt, veiling van speelgoed en materiaal.
De opbrengsten komen voor een deel ten goede aan een
bepaalde actie of een goed doel.Dit jaar is het stichting
Doe een wens. Een ander deel is bestemd voor de oudervereniging om extra activiteiten voor de kinderen te
organiseren.
We vonden het erg gezellig om weer eens met de mensen
uit de buurt te praten.Graag tot volgend jaar!
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Over het Repair Café
Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een
broodrooster die niet meer werkt? Met een wollen trui waar
mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet!
Repareer ze in het Repair Café
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die
draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc.
Ook reparatiedeskundigen zijn aanwezig, zoals elektriciëns,
naaisters, timmerlieden en fietsenmakers.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag.
Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een
reparatie van iemand anders. Je kunt ook altijd inspiratie
opdoen aan de leestafel, waar boeken over repareren en
klussen ter inzage liggen. Lees hier de huisregels die in het
Repair Café worden gehanteerd.
Waarom een Repair Café?
In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen
waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige
reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen
weten niet meer hoe dat moet. Reparatie- kennis verdwijnt
snel. Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten,
worden door de maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut.
Het Repair Café brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant staan, doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen worden
langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is
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om nieuwe producten te maken, wordt beperkt. Evenals de
CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van nieuwe producten –
en het recyclen van oude – komt CO2 vrij.
In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar
hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te
zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteits- verandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken
voor een duurzame samenleving.
Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren
leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen!
Van wie is het idee afkomstig? Het Repair Café is een initiatief van Martine Postma. Zij zet zich sinds 2007 op allerlei
manieren in voor duurzaamheid op lokaal niveau. Het allereerste Repair Café organiseerde Martine op 18 oktober
2009 in Amsterdam-West. Het was een groot succes. Dat
was voor Martine aanleiding om, op 2 maart 2010, Stichting
Repair Café op te richten. Deze Stichting biedt, sinds 2011,
professionele ondersteuning aan lokale groepen in binnenen buitenland die zelf hun eigen Repair Café willen beginnen.
Geen concurrentie met professionele reparateurs
Stichting Repair Café krijgt wel eens de vraag of gratis toegankelijke repareerbijeenkomsten geen concurrentie zijn
voor professionele reparateurs. Het antwoord is: in tegendeel. Met het Repair Café willen organisatoren in het hele land
de mogelijkheid van repareren juist onder de aandacht brengen. Regelmatig worden bezoekers doorverwezen naar de
(weinige) professionals die er (nog) zijn.
Verder zijn de mensen die Repair Cafés bezoeken, meestal
geen klant van professionele reparateurs. Ze vertellen dat ze
kapotte spullen meestal meteen weggooien, omdat ze geen
professionele reparateur kunnen vinden of omdat ze reparatie bij een professional te duur vinden. In het Repair Café
leren deze mensen dat er alternatieven zijn voor weggooien
en dat repareren vaak een heel goede optie is

Schuttersgilde St. Hieronymus
De data van inzameling van oud papier: 13 december 2014
In de Charitasstraat staat dan tot 13.00 uur een container waarin
men het oud papier kan deponeren. Men kan hier tevens kleding,
mits goed verpakt, inleveren.

Nieuws van de handwerkgroep.
Carla van Geldorp is, zoals al eerde gemeld, actief voor een
wees- en ziekenhuis in Malawi. In juli heeft ze een koffer vol
mutsjes en babytruitjes, sokjes en dekentjes, gebreid door de
dames van Altijd Jong, meegenomen naar Afrika. De moeders
ginds waren zeer blij verrast met zoveel warm breiwerk voor
hun baby’s. Carla bracht woorden van dank en warme groeten
mee terug naar Weert.
De dames breien ook al jaren voor een weeshuis in Polen.
Eind oktober is er weer lading truien (56 stuks) en warme sjaals
op transport gegaan naar Polen.
Het is helaas de laatste keer dat de familie Bouwmeester ,
gezien hun leeftijd, breiwerk naar Polen kon brengen.
Langs deze weg spreekt seniorenvereniging Altijd Jong haar
dank uit, voor de vele transporten gedurende de afgelopen 20
jaar!
Nu zult u misschien denken dat de dames nu werkeloos met
de handen over elkaar zitten. Maar niets is minder waar. In
Roemenië heerst nog bittere armoede en is er en gebrek aan
alles, ook aan warme truien, sokken en mutsen. Nu het project
voor Polen is afgesloten, zijn de dames dus volop in de weer
voor de mensen en kinderen in Roemenië , zijnde de Stichting
Heart for Romania. De stichting is gevestigd aan de Pasweg 6
in Panheel (www.romsite.nl). Huisraad, kleding, speelgoed, al
uw overbodige spullen kunt u daar kwijt.
Feesten en gezelligheid.
Het is inmiddels volop najaar. De bladeren zijn van de bomen,
het is vroeg donker, de gezellige avonden en feestdagen staan
weer voor de deur.

Na koffie met een kerskransje, drinken wij een aperitief, waarna wij samen aan tafel gaan voor een warme lunch. ’s Middags
is kaarten, Rummykub en Bingo voor leuke prijzen. Na kerstbrood en een kerstloterij sluiten wij de middag en het clubjaar
2014 af.
Deelname aan het Evenement “wintersweert” in het
Franciscus Huis
Zondag 14 december om 14.00 uur wordt het Evenement en
de schaatsbaan in het Franciscus Huis geopend. Bij die opening zullen wij ons als Seniorenvereniging presenteren, samen
met de Wijkraad in één kraam. Wij willen u die middag graag
informeren over onze vereniging en over onze koepelorganisatie de KBO. Daarnaast vindt u bij ons een keur aan kerstartikelen tegen aantrekkelijke prijzen. Wij zouden het fijn vinden
U die middag te ontmoeten!
Opening van het jaar 2015
Op maandag 5 januari start Altijd jong weer met haar activiteiten.
Donderdagmiddag 7 januari willen wij het nieuwe jaar feestelijk
openen, onder andere, door met de leden een bezoek te brengen aan “de schaatsbaan” in het Franciscus Huis.
( zie ook de folder “wintersweert”).
Belangenbehartiging
Zoals U weet, gaat er m.i.v. 1 januari 2015 veel veranderen in
de zorg. Mensen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen.
De regelingen rond hulp in huishouding , persoonlijk verzorging en verpleegkundige hulp, veranderen. Natuurlijk kunt U
ook bij ons terecht voor ondersteuning bij vragen rondom de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), ondersteuning
bij een keukentafelgesprek en ook voor uw belastingaangifte.

Sinterklaas
Donderdagmiddag 4 december is het Sinterklaasmiddag bij Altijd Jong. Het feest is voor alle leden van 14.00 tot 17.00 uur.
Tijdens het kaarten, Rummykub en Bingospel is er koffie met
speculaas en pepernoten .
Bovendien is er voor ieder lid een leuke surprise.
Kerstmis
Donderdag 18 december vieren wij Kerstmis.
Om 10.30 uur gaat pater Latten o.f.m. voor in een plechtige
Eucharistieviering in kerstsfeer.
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VV BEESTERBOLLE

Datum

Aktiviteit

Waar

opening seizoen

Cafe De Hook

3 januari

Kolderieke Aovundj met uitroeping Kestieelhieer

Cafe De Hook

4 januari

Bekendmaking Kroeenpreenses en Kroeenpreens

Cafe De Hook

17 januari

Receptie Kestieelhieer en Kroeenpaar

Cafe De Hook

1 november

6 februari

Jeugdboerenbal Molenakker

Cafe De Hook

13 februari

Jeugdoptocht Molenakker

Molenakker

15 februari

Vastelaovendj

Cafe De Hook

16 februari

Wichterhosmiddig

Cafe De Hook

17 februari

Abdicatie Kestieelhieer & Kroeenpaar

Cafe De Hook

18 februari

Haringhappen

Cafe De Hook

14 maart
Halfvastenbal
Zie verder nieuws op www.vvdebeesterbolle.nl

(LEEFBAARHEIDS)AGENDA 2015 VAN WIJKRAAD DE BIEST
Vergaderdata: dinsdagen 24 februari, 31 maart, 19 mei, 16 juni, 8 september en 20 oktober
Wijkblad: Deadline inleveren kopij: 20 januari, 24 maart, 26 mei, 28 juli, 3 november .
1. Wijkfeest: 28 juni 2015 (i.s.m. wijkraad Groenewoud)
2. Buitenbioscoop: september 2015 (i.s.m. Wijkraad Groenewoud)
3. Verfraaiing van voormalig evenemententerrein Graafschaphornelaan
4. Repair café (i.s.m. wijkraad Groenewoud).
5. Verdere verbetering van de winkelstrip Graafschap Hornelaan

De vergaderingen van de wijkraad zijn op dinsdagavond, de eerstvolgende is op 24 februari a.s.
van 19.30 tot 21.30u. Wilt u weten hoe het toegaat op een vergadering en wat er wordt besproken,
meld u dan even aan bij het contactpunt van de wijkraad, ( wijkraaddebiest@outlook.com ) dan
laten wij u weten op welke locatie de vergadering zal plaatsvinden.
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Belangrijke telefoonnummers en emailadressen:
Politie en/of wijkagent John Vranken
tel. 09008844
email: john.vranken@limburg-noord.politie.nl
Meldpunt Jeugdoverlast
tel. 0900 8844
meld misdaad anoniem tel. 0800 7000

Punt Welzijn, opbouwwerker Mariska Sanders
tel. 0495-697900
email: m.sanders@puntwelzijn.nl
Gemeente Weert
tel: 0495 575000
U kunt uw klacht of opmerkingen nu kwijt
via dit telefoonnummer.
U wordt dan doorgeschakeld met de juiste persoon.
U hebt in de openbare ruimte iets gezien dat uw
aandacht heeft getrokken? Misschien ligt er ergens
afval, is een trottoirtegel kapot of heeft u opmerkingen
op het groenonderhoud? Voor al deze zaken kunt u
een melding doen via het digitaal formulier op weert.
nl-digitaalloket-melding openbare ruimte.

MAILSERVICE BIESTBLOG
Kijk ook op www.biestblog.com voor informatie over de
Biest, de wijkraad en andere info over de Biest.
Abonneer u op de emailservice van www.biestblogcom
en ontvang een email zodra er een nieuw wijkblad of er
nieuwe info uitkomt.
Kijk op www. biestblog.com rechtsboven
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