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ZONDAG 6 DECEMBER 2015 tot en met ZONDAG 3 JANUARI 2016

IJSBAAN IN FRANCISCUSHUIS
IN DEZE EDITIE:
# 02 – Seniorenvereniging “altijd Jong” / KBO Biest – Weert
# 04 – Café de Hook
# 04 – Anne Frankboom geplant bij Hospice
# 05 – IJsbaan in Franciscushuis
# 06 – Met GGZ
# 06 – (Leefbaarheid)agenda 2016 voor de wijk Biest
# 07 – Win kaarten voor de ijsbaan
# 07 – Amnesty International
# 07 – Schuttersgilde St. Hieronymus – Inzamelen oud papier
# 08 – Aan de Bron
# 08 – Belangrijke telefoonnummers

Bij het Repaircafé kunt u kleine reparaties laten verrichten,
Neem vooral uw defecte apparaat mee (bijvoorbeeld fiets of
koffiezetapparaat). Wie weet kunnen deze nog gerepareerd
worden.
Repaircafé is iedere 2e zaterdag van de maand.
Dit jaar is er nog een repaircafé op 12 december.
In 2016 op 9 januari, 13 februari, 12 maart, 9 april, enz.
Locatie: Dr. Kuyperstraat 221, Weert Tijd: 13.00-16.00
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Humanitas Weert
KBO
Werkgroep We-jershof
En anderen

Seniorenvereniging
FEESTEN EN GEZELLIGHEID BIJ ALTIJD JONG
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.
SINTE MERTE
Donderdag 12 november vierde
Altijd Jong het Sinte Merte feest. De
leden werden verrast met vers
gebakken wafels. Na het kaarten,
Rummikub en Bingo was er voor
ieder een heerlijk kop erwtensoep
en met brood en spek.

Het wijkblad verschijnt vijf keer per
jaar. In het wijkblad wil de wijkraad van
de Biest u informeren over de zaken
die in de wijk gebeuren of gaan
gebeuren voor zover dat bekend is.
Heeft u zelf informatie waarvan u
denkt: "Dat zou iets zijn voor het
wijkblad"; een leuk verhaal, een
gedicht, een mooie foto, een
historische wetenswaardigheid, kortom
alles wat in het wijkblad past, stuur het
naar ons bij voorkeur in digitale
tekstbestanden met extensies .txt, .doc,
.docx, rtf, .odt, ODF, en afbeeldingen
met extensie .jpg en .png. Naar:
Stichting wijkraad de Biest, Postbus
345, 6000AH Weert, of per e-mail naar
wijkraaddebiest@outlook.com

SINTERKLAAS.
Donderdagmiddag 3 december is het Sinterklaasmiddag bij Altijd Jong. Het feest is voor alle leden van
14.00 tot 17.00 uur. Tijdens het kaarten, Rummikub en
het Bingospel is er koffie met speculaas en pepernoten.
Bovendien is er voor ieder lid een leuke surprise.

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
Biestblog.nl Wijkkrant digitaal? Op de
website biestblog.nl vindt u informatie
over de wijk de Biest en verenigingen.
U kunt reageren op artikelen en u kunt
uw informatie doorgeven.
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: www.biestblog.nl
Kijk ook op www.biestblog.nl voor
informatie over de Biest, de wijkraad
en andere info over de Biest.
Abonneer u op de emailservice van
www.biestblog.nl door middel van de
link linksboven. U ontvangt dan een
melding als er nieuws op de site is.
Kijk op www. biestblog.nl

KERSTMIS
Donderdag 18 december viert Altijd Jong Kerstmis. Om 10.30 uur gaat pater
Latten o.f.m. voor in een plechtige Eucharistieviering in kerstsfeer. Na koffie met
een kerskransje, drinken wij een aperitief, waarna wij samen aan tafel gaan voor
een warme lunch. ’s Middags is kaarten, Rummikub en Bingo voor leuke prijzen.
Na kerstbrood en een kerstloterij sluiten wij de middag en het clubjaar 2015 af.
OPENING VAN HET JAAR 2016
Op maandag 4 januari start Altijd jong weer met haar activiteiten.
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“Altijd Jong” / KBO Biest - Weert
SERVICE AAN SENIOREN IN DE WIJK
Betaalbare hulp in het huishouden door Land van
Horne.
Hebt u hulp nodig om uw huis schoon en fris te houden?
Bent u 70-plusser, dan biedt Stichting Land van Horne u
graag die hulp, tegen het lage tarief van € 10 per uur.
(in 2016 ligt de prijs tussen € 11,50 en € 12,50 per uur). U
kunt zelf aangeven waarvoor u hulp nodig heeft: de
badkamer poetsen, de ramen wassen, stofzuigen, boodschappen doen, enz.
De was laten doen door Land van Horne
Het is ook mogelijk om, in de moderne wasserij van Land
van Horne, uw was te laten verzorgen, inclusief het vouwen
en strijken. U kunt dit rechtstreeks afspreken met Land van
Horne, ook de betaling verloopt rechtstreeks.
Voor meer informatie: bel onder kantoor uren 0900
333 55 55.

Betere onafhankelijke ondersteuning ouderen
Welke hulp kan en wil ik ontvangen? Een vraag die,
zeker voor zelfstandig wonende ouderen, steeds
belangrijker én lastiger te beantwoorden wordt.
De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015)
geeft cliënten het recht op onafhankelijke
cliëntondersteuning.
De gemeenten dienen dit goed kenbaar te maken aan
hun burgers.
De onafhankelijke ondersteuning aan cliënten kan
worden uitgevoerd door Vrijwillige Ouderen Adviseurs
van de KBO of door professionals van MEE.
De KBO, PCOB en MEE werken samen, om de
ondersteuning van ouderen te verbeteren.

BELANGENBEHARTIGING DOOR DE KBO
Koopkracht 2016: vier voorstellen van de KBO voor
nieuw Belastingplan
De Unie KBO wil de lastenverlichting van 5 miljard ook ten
goede laten komen aan ouderen. DE KBO roept de
regering op om de dalende koopkracht van ouderen echt
te repareren.
Dit zijn haar voorstellen:
1. Verhoog de ouderenkorting structureel.
2. Maakt de afschaffing van de ouderentoeslag ongedaan
voor huishoudens met een laag inkomen.
3. Box 3: hanteer bij de vermogensrendementsheffing het
werkelijk behaalde rendement.
4. Verhoog het heffingsvrije vermogen voor AOW’ers naar
50.000 euro.

KLEDING INZAMELEN
In de wijk de Biest wordt door de seniorenverenigingen
van de Biest en Fatima tweedehands kleding, schoeisel
en speelgoed ingezameld voor de Sponsorwinkel. Voor
het ophalen krijgen de verenigingen een vergoeding. De
opbrengst van de kleding in de Sponsorwinkel komt in
zijn geheel ten goede aan goede doelen van organisaties
en verenigingen in de regio Weert. Lever dus al uw oude
kleding in bij de actie in de wijk. U steunt ons daarmee.

WILT U ALTIJD JONG STEUNEN?
Vindt U onze vereniging van belang voor de wijk de Biest,
steun ons dan. Bijgevoegd vindt U ons bankrekeningnummer. Hartelijk dank voor Uw gift!
CONTACT:
Seniorenvereniging Altijd Jong
Secr. T. Janssen-Beris
Tromplaan 152 6004 ES Weert
Tel: 0495 524085
E-mail: T.Janssen1946@kpnmail.nl
Bank: ABN-AMRO IBAN
Rekeningnummer: NL 18 ABNA 0 57 50 20 407
t.n.v. Seniorenvereniging Altijd Jong.

De Sponsorwinkel is mede-initiatiefnemer van de
oprichting van het
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WAT GEBEURT ER TOCH ALLEMAAL
BIJ DAT CAFÉ DE HOOK OP DE BIEST?
Op de hoek Franciscuslaan/Biest ligt al heel wat jaren
een wit geschilderd gebouw. gebouwd als brouwerij
voor de paters en later in gebruik als café. In 1984
hebben Albert en Jeanne Reemers dit pand gekocht,
sinds 2007 draait ook zoon Tom volledig mee in het
bedrijf. Het café staat vooral bekend als een gezellig
buurtcafé. Waar tijdens het drinken van een potje bier
een potje wordt gedart, gebiljart of gewoon gezellig
wordt gekeuveld. Het café heeft door de jaren heen dan
ook een groot verenigingsleven opgebouwd.
Tijdens de zomermaanden is er heel wat geklust achter
het café. De oude zaal, die veel gebruikt werd door
darters, biljarters en een kapel, is tegen de grond
gegaan. In plaats daarvoor is er een moderne nieuwe
zaal uit de grond gestampt. Deze is half oktober weer
gretig in gebruik genomen door alle verenigingen en
ook de eerste feesten hebben al plaats gevonden.
Nieuwsgierig? Wij zijn dagelijks geopend. U bent altijd
welkom om een kijkje te nemen in de nieuw zaal of om
gewoon aan de bar om een drankje te nuttigen of een
potje te darten of biljarten.
Meer informatie is te vinden op onze website:
www.cafedehook.nl.
Vastelaovendj 2016: www.vvdebeesterbolle.nl

VASTELAOVENDJ 2016 MET V.V. DE BEESTERBOLLE
Het is weer bijna zover, de aftrap voor het nieuwe carnavalsseizoen komt eraan! In 1991 roept een club feestvierders
gekscherend een prins uit bij café de Hook. Vanaf toen had
ook de Biest een eigen carnavalsvereniging, V.V. de Beesterbolle. De prins kreeg later de naam Kasteelheer en deze
bezoekt jaarlijks samen met zijn gevolg de andere verenigingen van Weert. Inmiddels is V.V. de Beesterbolle uitgegroeid tot een graag geziene vereniging in Weert en
omstreken.
De jeugd vormt natuurlijk een grote spil in het voortbestaan
van het ‘vastelaovendj’ vieren. Daarom staat er naast de
Kasteelheer sinds 2 jaar ook een Kroonpaar op de bühne en
wordt er een jeugdboerenbal georganiseerd.
Zaoterdig 14-11-15 Oeëpening sezoên Kefee de Hook 20.11 oor
Zaoterdig 02-01-16 Kolderieke aovendj met uutrooping Kestieëlhieër
& Kroeënpaar Kefee de Hook 20.11 oor
Zoondig 10-01-16 Resepsie Kestieëlhieër & Kroeënpaar
Kefee de Hook 14.11 oor Umduîpe Beesterbrôk
Vriêdig 29-01-16 Jeugdboorebroêleft Kefee de Hook 19.00 oor
Maondjig 08-02-16 Wichterhosmiddig Kefee de Hook 15.30 oor
Dieënsdig 09-02-16 Abdicatie Kestieëlhieër Kefee de Hook 18.11 oor
Woonsdig 10-02-16 Hieëringhappe Kefee de Hook 20.00 oor
Zaoterdig 05-03-16 Hâlfvastebâl Kefee de Hook 20.00 oor

ANNE FRANKBOOM GEPLANT BIJ HOSPICE
Op 9 oktober werd in de tuin van het Franciscus Hospice een zaailing
geplant van de kastanjeboom die voor het huis van Anne Frank heeft
gestaan.
De Anne Frankboom was de bijnaam van een witte paardenkastanje (Aesculus
hippocastanum) die in het centrum van Amsterdam stond. De boom bevond
zich in de tuin van het pand Keizersgracht 188 en geniet bekendheid doordat
hij beschreven is in Het Achterhuis, het dagboek dat Anne Frank in de Tweede
Wereldoorlog bijhield. Zij had vanuit het zolderraam van haar onderduikadres
aan de Prinsengracht uitzicht op de boom.
De boom waaide in 2010 om. Stichting Groen Weert wilde heel graag een
nakomeling van de kastanje voor Weert bemachtigen. De tuin van het hospice
zou een uitgelezen, symbolische groeilocatie zijn. Stichting Eerbied voor het
Leven deelde die visie. Via de stichting Wereldboom, die zaailingen in beheer
heeft, kon de nazaat worden verkregen. De boom werd geplant door
schoolkinderen. De plechtigheid werd muzikaal omlijst en een aantal betrokkenen voerden het woord. Ook een aantal van de kinderen nam de microfoon
ter hand om gedachten over hoop en geluk te verwoorden.
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IJSBAAN IN FRANCISCUSHUIS

Ook dit jaar komt er weer een ijsbaan in het Franciscus
Huis Weert aan de Biest. Zoals bekend van vorig jaar is
dit een project waarbij veel organisaties samenwerken
en hun maatschappelijke verbondenheid tonen.

Organisatie
De ijsbaan wordt groter dan vorig jaar namelijk 14 x 25
meter. Dat betekent dat er ongeveer 80-100 schaatsers
tegelijkertijd op het ijs kunnen schaatsen. Naast de ijsbaan
is er nog ruimte voor ca. 150 personen. We stellen
arrangementen samen naar wens en er is een eenvoudige
maar heel gezellige horecavoorziening met koek en zopie.
In 9 blokken van 1 uur en 1 kwartier per dag stellen we de
ijsbaan open voor sportieve gasten. Het Franciscus Huis
Weert is dagelijks van 9.00-21.00u gratis geopend
voor publiek. Het individuele tarief voor toegang tot
de ijsbaan bedraagt ook dit jaar weer € 3,00 en er
is gelegenheid om schaatsen te huren voor € 2,00 per
blok. Het vorig jaar hebben we 9000 schaatsers mogen
ontvangen. Dit jaar streven wij naar minimaal 11.000
bezoekers op het ijs. Mede door de beschikbaarheid van
de webcam hadden we vorig jaar 18.000 individuele
bezoekers op onze website. Dit jaar hopen we de 20.000
te overtreffen!

Stichting en uitgangspunten
Om het verloop van de organisatie in goede banen te
kunnen leiden is een stichting opgericht. Deze stichting
beschikt over een BTW nummer en over de ANBI-status.
Het doel van deze Stichting IJsbaan Franciscus Huis Weert
luidt: Jaarlijks organiseren en exploiteren van een ijsbaan in
het voormalige kerkgebouw gelegen aan Biest 41 A te
Weert in samenwerking en overleg met organisaties en
instellingen die kunnen bijdragen tot realisering van het
doel. Voorts dient de stichting aan te sluiten bij en zich te
houden aan de bepalingen zoals opgenomen in de akte
van aankoop van het voormalig kerkgebouw. Daarin is
opgenomen dat het gebouw is aangekocht in het kader van
een op te richten Franciscus Huis, zoals omschreven in de
Adventsboodschap 2013 van Bisschop Frans Wiertz. In
gemeld gebouw zullen maatschappelijke activiteiten
worden georganiseerd, strokend met de beginselen van de
sociale leer van de Kerk. En in het bijzonder van Centesimus
Annus Pro Pontifice.

Uw bijdrage!
Alleszins aansprekende aantallen waarbij u uw vereniging,
bedrijf of activiteiten onder de aandacht kan brengen.
Onze webcam zal dat ook dit jaar weer registreren.
Bovendien brengen beeldschermen en reclameborden ter
plekke alle partners keurig in beeld. Overleg over ondersteuning hierbij of voor het reserveren van toegangsbewijzen of een gebruikersarrangement op maat is ook
mogelijk. Graag vernemen wij uw wensen. Wellicht kent u
collega’s, vrienden of bekenden die een bijdrage als
vrijwilliger willen leveren ten behoeve van een vereniging,
stichting of goed doel dat zij ondersteunen.

Bestuur en projectgroep IJsbaan en betrokken partijen
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en wordt
gevormd door Rian Schonkeren en Cees Kersten. Het
bestuur zoekt nog een penningmeester die deze beginselen onderschrijft. Het bestuur bewaakt de beginselen
van de stichting. De projectgroep bestaat uit een 5-tal
enthousiaste personen onder leiding van Cees Kersten en
Bieke Verheul. Zij zorgen voor de feitelijke voorbereiding
en uitvoering van het evenement. De Stichting IJsbaan FHW
organiseert het evenement dit jaar van zondag 6 december
t/m zondag 3 januari 2016. Dan ligt de overdekte ijsbaan
weer het Franciscus Huis Weert. Ook dit jaar wordt deze
gerealiseerd met de inzet van ondernemers, leerlingen,
wijkbewoners, sport- en carnavalsverenigingen, PSW, de
wijkraad, zorgcentrum Hieronymus, Vluchtelingenwerk
Weert en stichting Paterskerk. Sluit u hierbij aan? Ook
sportverenigingen zijn al van de partij. Bijna te veel om op
te noemen. Maar iedereen heten we welkom.

Voor aanmelding, vragen of opmerkingen:
ijsbaanfhw@gmail.com.
Bezoek de vernieuwde site:
www.franciscushuisweert.nl/ijsbaan
voor reserveren, info, webcam, enz.
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(LEEFBAARHEIDS)AGENDA 2016
VOOR DE WIJK BIEST
1. Het Wijkfeest (in samenwerking met wijkraad Groenewoud).
2. De Buitenbioscoop in september 2016 (in samenwerking met wijkraad Groenewoud).
3. Aanleg wijkpark aan de Graafschap Hornelaan.
4. Avondvierdaagse (in samenwerking met wijkraad Leuken en wijkraad Groenewoud).
5. Project “Bevorderen Zelfredzaamheid”.
Vergaderdata wijkraad de Biest: dinsdag 12 januari. Van 19.30 tot 21.30 uur.
De daaropvolgende vergaderdata vindt u in editie 1-2016.
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.
Wijkblad: Deadline inleveren kopij: 12 januari 2016
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WIN KAARTEN VOOR DE IJSBAAN
Voor de ijsbaan heeft de wijkraad nog enkele toegangskaarten kunnen bemachtigen. De kaarten worden beschikbaar gesteld
aan de bewoners van de Biest. Omdat het maar een beperkt aantal is worden de kaarten verloot onder de goede oplossingen
van de biestpuzzel. In deze puzzel worden onder meer vragen gesteld over de historie en de straten van de Biest.
De oplossingen kunt u voor 17 december in de brievenbus doen op Biest nummer 78. Vergeet niet uw naam, adres en
mailadres te vermelden. U krijgt voor 25 december bericht als u een kaartje heeft gewonnen.

Horizontaal
2. waterloop
4. in december in het Franciscushuis
5. onderpand
6. titel van de heer van Weert
7. Doelhof was een oefenterrein
voor schutterijen welke straat
in de wijk is daar naar genoemd?
10. geestelijke
14. wat eten de dolfijnen graag
16. welk dier heeft een zeer lange nek?
17. hoe heette de woning van graaf Jacob van Horne?
19. bestuursvorm voortkomende uit de feodale
onderverdeling van gezag in de middeleeuwen
21. hospitium
Vertikaal
1. badplaats aan Zee
2. voornaam van de vrouw van
Lamoraal van Egmont
3. bestuurscollege verbonden
aan een kathedraal
6. passieve verdediging van het kasteel
8. voornaam van de zoon van Hendrik de Vogelaar
9. welke paters kregen de Aldenborgh
11. welk dier heeft een slurf
12. de voornaam van het kind op het standbeeld in de Johanna v. Meursstraat
13. de beste vriend van de mens
15. dier in de Johanna v. Meursstraat
18. de voornaam van de laatste graaf van Horne
20. welk dier jaagt op muizen.

SCHUTTERSGILDE
SINT HIERONYMUS
Op 10 december (de Dag van de Mensenrechten) schrijven mensen over de hele
wereld brieven tijdens de Amnesty schrijfmarathon. Ze vragen om vrijlating van
gewetensgevangenen, om terugdringing van de doodstraf, marteling en discriminatie. Ze geven hoop aan gevangen mensenrechtenverdedigers.
Amnesty-afdeling Weert doet ook dit jaar weer mee aan deze marathon. Vorig jaar
werden vanuit Nederland maar liefst zeventigduizend handgeschreven brieven
verstuurd.
Op 10 december van 10 tot 22 uur is iedereen van harte welkom in een bijgebouw
van het Franciscushuis gelegen aan Biest 43a om een brief te komen schrijven.
Een voorbeeld ligt klaar.
Informatievia e-mail beuvens@lijbrandt.nl, of tel.: 0495 535983."

Aangezien het schuttersgilde
“in ruste” gaat,
en er daardoor voorlopig geen
activiteiten plaatsvinden,
stopt de oud papier inzameling
per 31 december 2015.
Op zaterdag 12 december zal in de
Charitasstraat van 10.00 tot 13.00 uur voor
de laatste keer een container staan waarin
men het oud papier kan deponeren.
Aub geen kleding meer.

Woont u in de wijk Biest en vindt u het leuk uzelf voor te stellen? Stuur tekst en foto naar de redactie. Maximaal 400 woorden.
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AAN DE BRON
Beste bewoners van de Biest,
Wist u dat…..
 basisschool Aan de Bron twee kledingcontainers aan
de achterkant van de school heeft staan?
 dat u daar u oude, maar ook kapotte kleding, textiel,
schoenen en laarzen ( per paar aan elkaar gebonden)
handschoenen, hoeden, petten, riemen, ondergoed,
sokken, (strop)dassen, zachte knuffels, tafellakens, tassen, handdoeken, theedoeken, badlakens en vitrage in
mag doen?
 dat matrassen, natte kleding, vodden, poetsdoeken,
hard speelgoed, vloerbedekking, zwaar vervuild textiel
(olie, verf e.d.) en afval er niet in mag?
 er één keer per maand een container voor oud papier
op de parkeerplaats bij basisschool Aan de bron staat
en wel op de volgende data: 4 december, 8 januari, 5
februari, 11 maart, 8 april, 20 mei, 17 juni, 15 juli
 dat de opbrengst van de kledingcontainers en oud
papier bij school ten goede komt aan de leerlingen van
basisschool Aan de Bron?
 wij hiervoor leuke activiteiten kunnen organiseren en
extra materialen kunnen aanschaffen?
 wij het erg fijn vinden dat u hier gebruik van maakt .
Wij danken u hartelijk dat u onze kinderen hierdoor mede
voorziet van nieuwe spullen en/of activiteiten.
Gezellig was ons Pleinfestijn op Basisschool Aan de Bron.
Fijn dat er zoveel kinderen en ouders waren. Samen met
verschillende partijen was het een geslaagd Pleinfestijn.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN MAILADRESSEN:
Politie en/of wijkagent John Vranken
tel. 0900-8844
email: john.vranken@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: 0495 575000
Voor uw klacht, melding of opmerking
het telefoonnummer van de gemeente.
U wordt doorgeschakeld met de juiste persoon.
Of...
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 ook een melding doen
via een digitaal formulier op weert.nl
Ga naar digitaalloket klik aan bij M
zoek daar: melding openbare ruimte en klik aan,
dan heeft u het formulier waar u de klacht
of opmerking kunt invullen.
Een klacht openbare ruimte kan ook gedaan worden
met de smartphone app “met ons in Weert”.
U kunt dan meteen een foto meesturen.

Samen hebben we weer leuke activiteiten gezocht voor
alle kinderen van Kindcentrum Aan de Bron. Dit in
samenwerking met o.a. Punt Welzijn, het Rick en de
bibliotheek. Mede dankzij hen kunnen we deze verschillende activiteiten organiseren. Weet U nog een leuke
activiteit? Laat het ons weten.

T ZICH VOOR…

