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SINTERKLAAS IN WEERT
Gelukkig heeft Sinterklaas dit jaar ons land
weer gevonden. Uiteraard met de boot, omdat
dat beter voor ons klimaat is dan met een
vliegtuig. Op zondagmiddag 14 november jl
stapte hij weer aan wal in Weert en werd de
pakjesboot stevig vastgelegd, omdat er veel
cadeautjes waren meegekomen.
Uitbundig werd hij toegewuifd tijdens zijn
intocht te paard door de straten van Weert. Fijn
dat hij zoveel mensen weer blij maakt! Het blijft
een indrukwekkende en wijze man die veel
kinderhartjes blij maakt! En zeker ook dit jaar
was het voor veel kinderen van Weert en omstreken weer spannend. Het is hem echt! “Met
welk cadeau zou ik straks verrast gaan
worden”.

Ondanks het grote tekort aan betaalbare woningen is het de Sint
toch gelukt om onderdak te vinden voor hem en zijn Pieten.
Jawel. Het huis van Nicolaas aan de Biest! Met behulp van de
financiële bijdragen van vele sponsoren en toestemming van
onze burgemeester konden de kinderactiviteiten plaatsvinden
en voor altijd in herinnering blijven.
Het Huis van Nicolaas, hét logeeradres van Sint en Pieten tijdens
hun verblijf in Nederland, vond voor de derde keer plaats in de
prachtige historische omgeving van het Franciscus Huis Weert.
Namens Sinterklaas en Pieten dankt de organisatie alle
enthousiaste bezoekers, sponsoren en vrijwilligers voor hun
waardevolle bijdrage aan het Huis van Nicolaas 2021.
Reikhalzend wordt uitgekeken naar seizoen 2022, waar het
feestelijke 20-jarige jubileum van het evenement wordt gevierd.
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COLOFON
REDACTIE:
Stichting wijkraad de Biest
Postbus 345 6000AH Weert
e-mail: wijkraaddebiest@outlook.com
INGBank: NL72INGB0002934720
AAN DIT BLAD HEBBEN MEEGEWERKT:
leden van Wijkraad de Biest
K.C. aan de Bron
Gemeente Weert
Humanitas Weert
KBO
Werkgroep de Weijer
Toon Hermanshuis
En anderen
Lay-out: Jet Kirkels-Verberne
Het wijkblad verschijnt vier keer per jaar.
In het wijkblad wil de wijkraad van de Biest
u zo goed mogelijk informeren over wat er
gebeurt in uw eigen wijk.
BIESTBLOG.NL
Op de website biestblog.nl vindt u informatie
over de wijk de Biest, de wijkraad,
verenigingen en ander nieuws.
Ook kunt u de wijkkrant digitaal bekijken.
Abonneer u op de emailservice van
www.biestblog.nl. U ontvangt dan een
melding als er nieuws op de site is.
Wilt u een bericht of wetenswaardigheid van u
zelf, uw vereniging of uw zaak op internet?
Stuur een mail. Wij proberen het zo snel
mogelijk op Biestblog.nl te plaatsen en zo
komt het automatisch ook op facebook en
twitter.
VERGADERDATA WIJKRAAD DE BIEST:
Wilt u weten hoe het toegaat op een
vergadering en wat er wordt besproken, meld
u dan even aan via
wijkraaddebiest@outlook.com
dan laten wij u weten wanneer en op welke
locatie de vergadering zal plaatsvinden.
U kunt ook bellen met het secretariaat:
06-48550274.

Seniorenvereniging

HET JAAR 2021
Het jaar 2021 is weer bijna om. Een jaar, dat wij als vereniging
begonnen in lock down. Helaas geen Nieuwjaarsbijeenkomst, geen
vastenavond, geen Pasenvieren en dus ook geen Bingomiddagen.
Het contact met de leden verliep via de telefoon of met een praatje
aan de voordeur. Zoals met Pasen, toen wij alle leden een voorjaarsattentie aan huis brachten. Het was pas in juni, dat wij onze
activiteiten weer konden oppakken. Wel onder coronabeperkingen,
zoals samenkomen in kleine groepen, handen ontsmetten, afstand
houden, een mondkapje dragen en kuchschermen op tafel. Maar wat
was het fijn om elkaar weer te ontmoeten.
De vaccinaties tegen het coronavirus waren een grote stap vooruit.
Het risico op ernstig ziek worden, werd daarmee veel kleiner. In
september dachten we, dat we het virus grotendeels overwonnen
hadden, maar we hadden ons te vroeg rijk gerekend. Wij leven nu
weer onder de eerdere beperkingen. Maar we kunnen nog
samenkomen en dat is heel fijn.
Wij hadden een mooie Kerstviering willen houden in de Paterskerk,
maar helaas kan deze ook dit jaar niet doorgaan.

Mensen die mee willen werken met
de wijkraad zijn van harte welkom.
Zij kunnen zich opgeven 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.
WIJKBLAD: DEADLINE INLEVEREN KOPIJ:
Uitgave maart
➔ Uiterlijk 15 februari
Uitgave juni
Uiterlijk15 mei
Uitgave september
Uiterlijk 15 augustus
Uitgave november
Uiterlijk 15 november
Mail de tekst als Word-bestand en de foto’s
los als .jpg op tijd naar:
penningmeester.wijkraaddebiest@gmail.com
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“Altijd Jong” / KBO Biest - Weert
Donderdag

EEN OVERZICHT VAN ONZE HUIDIGE ACIVITEITEN
Yoga: Op woensdagmorgen van 09.00 tot 10.00 uur is er yoga onder
deskundige leiding, aansluitend wordt er gezamenlijk een kop koffie
gedronken. Voor deelname aan de yogales geldt een extra bijdrage. Er
zijn nog enkele plaatsen vrij in onze yogagroep. Kom eens vrijblijvend
meedoen!
Op donderdagmiddag is er van twee tot vijf uur in de Orangerie
clubmiddag met kaarten en rummikubspel en natuurlijk bijpraten onder
het genot van een kop koffie of thee. Maximaal 15 deelnemers in
verband met de coronabeperkingen.
Ook op vrijdagmiddag is er (zolang de 1,5 meter geldt) van twee tot vijf
uur in de Orangerie kaarten en rummikubspel en bijpraten onder het
genot van een kop koffie of thee. Ook hier maximaal 15 deelnemers.

SINTERKLAASMIDDAG
Donderdagmiddag 2 en vrijdag 3 december vierden wij ons Sinterklaasfeest. Tussen 14.00 en 17.00
uur waren de leden welkom om een kaartje te
leggen, Rummykub of Bingospel te spelen.
Natuurlijk was er koffie met speculaas en pepernoten. Bovendien had de Sint voor ieder lid nog
een leuke surprise. De dames van de yogagroep
kregen deze woensdag 1 december na de yogales.
Bij alle andere leden bracht de Sint de surprise aan
huis.

KERSTMIS
Het was traditie om samen Kerstmis
te vieren in de Orangerie. Maar vorig
jaar verliep alles anders. Vanwege de
Lock Down konden we helemaal
geen Kerstmis vieren. Wij hebben de
leden toen een Kerstattentie aan huis
bezorgd.
Graag hadden we dit jaar samen met
u Kerst gevierd in de Paterskerk, maar
helaas gaat zelfs dat dit jaar niet door
vanwege de huidig geldende coronabeperkingen en ieders veiligheid.
Wij wensen onze leden, maar ook alle
wijkbewoners fijne Kerstdagen in
huiselijke kring.
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INBRAAKPREVENTIE EN VEILIGHEID
De wintertijd is begonnen, de dagen zijn kort, het is ’s avonds al vroeg
donker. Goed om stil te staan bij de veiligheid rondom uw huis. Maak het
inbrekers niet te makkelijk: Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Laat ladder
of vuilcontainer niet als opstapje buiten staan. Goede buitenverlichting
schrikt ook af. Wees alert op mensen, die met een smoes bij u binnen
willen. Zorg voor een degelijk kierstandhouder, vraag om een
legitimatiebewijs.
Vertrouwt u de zaak niet, bel de politie, bel voor verdachte
omstandigheden of acuut gevaar 112.

DE RABOBANK CLUBSUPPORT ACTIE
Ook in 2021 hield de Rabobank een Club Support Actie, waarmee zij het
verenigingsleven in het Weerterland en Cranendonck ondersteunt. Dank aan
alle leden van de Rabobank die een stem gaven aan KBO afdeling Biest /
Seniorenvereniging Altijd Jong. Dank aan de Rabobank voor het mooie
bedrag!

OUDEREN ADVISEURS
Het aanbod aan voorzieningen, regelingen en activiteiten op het gebied van

Dan is de ouderenadviseur van

Wonen, Welzijn en Zorg is groot, ingewikkeld en vaak onduidelijk. Bent u op

KBO Limburg / Punt welzijn u

zoek naar informatie, ondersteuning en advies over een specifiek onderwerp

graag van dienst. Neem gerust

en wilt u hierover persoonlijk iemand spreken in uw eigen omgeving?

contact op, telefoon: 524085.

NL DOET 2022
Ook in het jaar 2022 neemt de KBO Biest / Seniorenvereniging Altijd Jong deel aan de NL-Doet actie van
het Oranjefonds.
Op vrijdagmiddag 11 maart organiseren we een inloopmiddag voor alle ouderen uit de wijk de Biest in de
Orangerie (in de tuin van het Zorgcentrum Hieronymus).
Er is koffie en thee met iets lekkers. U kunt er een kaartje
te leggen, Rummykub te spelen, sjoelen, dammen enz.
Graag nodigen wij alle senioren van de wijk de Biest uit,
om aan deze middag deel te nemen. Natuurlijk zijn ook
leden van Altijd Jong en bewoners van Het Zorgcentrum
Hieronymus welkom. De middag begint om 14.00 en
eindigt om 16.30 uur. Er zijn géén kosten aan verbonden.
Gezien de organisatie zou het fijn zijn , als u even laat
weten als u wilt deelnemen.
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Aanmelden kan telefonisch bij Frans Janssen, tel:
524085 of per mail: t.janssen1946@kpnmail.nl.
Natuurlijk ook hier onder het voorbehoud, dat
het coronavirus geen roet in het eten gooit.

KLEDING INZAMELACTIE
KBO Biest doet als vereniging mee aan de kleding inzamelacties binnen
de Gemeente Weert. Graag komen wij al uw oude kleding (textiel,
schoenen, handschoenen, handdoeken, badlakens), mits droog en
schoon bij U ophalen, om deze vervolgens naar de Sponsorwinkel te
brengen. De opbrengst komt ten goede aan activiteiten voor de
senioren in de wijk.
Voor het ophalen van een partij kleding kunt u bellen naar 524085.
E-mail adres: T.Janssen1946@kpnmail.nl
Bij voorbaat hartelijk dank!

Dank ook aan “Opslag Weert”,
waar wij gratis gebruik mogen
maken van een opslagruimte. Zie
www.opslagweert.nl.

AFSLUITING VAN HET JAAR
Dank aan de Wijkraad de Biest en aan de medewerkers van Land van Horne
voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar. Wij wensen alle bewoners
van de wijk ‘de Biest’, de Wijkraad, de bewoners van het Zorgcentrum
Hieronymus en leden van Altijd Jong sfeervolle Kerstdagen, een gezellige
jaarwisseling en veel geluk en vooral gezondheid in nieuwe jaar, 2022!

CONTACT

Seniorenvereniging Altijd Jong / KBO Biest-Weert
E-mail: t.janssen1946@kpnmail.nl
T: 524085
E-mail: ceesklep@ziggo.nl
T: 534120
Bank: NL 88 RABO 0311 2996 01 t.n.v. Seniorenvereniging Altijd Jong.

Rubriek: Weetjes, ditjes en datjes...!
- Info van het Bestuur Wijkraad Biest: Gezocht chauffeurs om de Wijkraad te besturen! Geen rijbewijs
nodig!
- Woningenbouwprojecten: er zijn plannen om 2 woningbouwprojecten te gaan starten: aan de Biest en
in de Doolhofstraat. Wordt vervolgd!
- Kasteel en stadspark: nieuwe opgravingen vinden weer plaats. Foto's en andere informatie over de
opgravingen bij het kasteel vindt je op https://biestblog.nl/kasteelpark-de-biest-weert/ (Helemaal
onderaan de link naar foto's.)
- De rubriek "Weetjes, ditjes en datjes…!" is een nieuwe rubriek. Berichten of mededelingen voor deze
rubriek zijn welkom: Svp mailen naar: wijkraaddebiest@outlook.com

is een nieuwe rubriek: (wordt vervolgd!)

DATA OUD PAPIER INZAMELING BASISSCHOOL AAN DE BRON
Achterzijde sporthal Aan de Bron .
De container is aanwezig van 08.00 tot ca. 14.00 uur.
17 december 2021
28 januari 2022 / 11 maart 2022 / 8 april 2022 / 20 mei 2022 / 24 juni 2022 / 15 juli 2022
Zelf brengen
Basisschool Aan de Bron
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BLOEMEN MAKEN PLAATS
Als het weer verandert, dan gebeurt er veel in onze
omgeving. De bladeren verkleuren van groen naar
bruin/geel en zijn inmiddels gevallen. Voor een
wandeling in het park heb je nu weer een warme jas
en stevige schoenen nodig.
Wie goed rondkijkt, ziet nog enkele “sporadische”
bloemetjes. Of zijn het bloeiende sporen van de
Fungi? Een ingewikkelde familie van paddenstoelen
en zwammen die vruchtlichamen vormen. Een van de
bekendste in de vrije natuur is het Elfenbankje
(Trametes Versicolor), die verschillende kleuren kent!
Dit elfenbankje helpt o.a. bij het afbreken van de
gevallen bladeren. Wat u mogelijk nog niet weet is
dat het hierbij gebruikte enzym Laccase ook gebruikt
wordt in de papierbereiding om te bleken.
Anderen beweren dat de elfjes hier even kunnen
uitrusten! Vooral na het instrueren en motiveren van
de (tuin)kabouters. Vooral in het park De Weijer zijn
het de kabouters die geheel op vrijwillige basis een
bijdrage leveren aan het onderhoud. Hierdoor kan
eenieder het gehele jaar door genieten van de natuur.

Elfenbankje
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VOOR PADDENSTOELEN

Een geheel andere die bij de ingang is aangetroffen:

Bundelfranjehoed (niet eetbaar!)
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WIJKPARK DE WEIJER
Veel werkzaamheden in het park worden door
vrijwilligers verricht, zoals het behouden van de
paden en het maaien van het gras. Verder zorgt de
gemeente voor het in het najaar maaien van het
bloem- en kruidenrijk mengsel en het afvoeren van
het maaisel.
Mede door personeelsgebrek en geldelijke middelen,
heeft de gemeente de laatste jaren geen onderhoud
aan de paden verricht. Plaatselijk waren deze maar
0,7m breed terwijl deze oorspronkelijk 1,5m breed
waren.
Aanvankelijk heeft de gemeente geprobeerd om
mensen van Kansrijk in de Wijk, aangevuld met
mensen van PSW de klus te laten klaren. Echter met
schoffels alleen lukte het niet. Vandaar dat daarna in
opdracht van de gemeente met een minigraver de
graszoden verwijderd zijn. Het resultaat was wel dat
we met vrijwilligers alsnog de paden goed beloopbaar moesten maken. Het resultaat mag er nu
wel zijn. Met twee personen kan men weer naast
elkaar lopen en er is meer ruimte voor invaliden. Nu
nog wachten op een nieuwe toplaag van dolomiet.

Het verwijderen van de graszoden
door een minigraver.

Aan de voorzijde van de schuilhut hebben we nog
steeds een overkapping met een dekzeil. Door het
sponsoren van gebruikte pannen door Ivonne en Jos
hebben we nu de mogelijkheid om een overkapping
te maken boven onze koffie- en ontmoetingsplek.
Iedereen is overigens hier welkom op zaterdagmorgen.

Na het weer herstellen van het pad naar de
bijenkasten is Jan Janssen aan een rustmomentje toe.

Na het aanharken door Willem Bijman mag het
resultaat er zijn.
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VOORTZETTING VAN ARCHEOLOGISCHE
GRAAFWERKZAAMHEDEN
Eind november is het archeologisch vervolgonderzoek in het Kasteelpark gestart. Het onderzoek
duurt maximaal 3 weken.

Helaas moeten alle werkzaamheden nog altijd onder
saneringscondities worden uitgevoerd. Dit betekent
dat alleen medewerkers (en eventuele bezoekers)
met een medische keuring AB toegang hebben tot
het werkterrein, waar dus weer hekken omheen
staan. Niet dat direct verontreiniging speelt, maar
met name in de diepere lagen is er een kans op loden
voorwerpen. Dan zal eventueel een bijzonder
saneringsregime gaan plaatsvinden. Spijtig genoeg is
het daardoor niet mogelijk om ter plaatse met
vrijwilligers te werken.

De bedoeling van het onderzoek is machinaal, in fijne
lagen de grachtvulling uit te diepen, grachtlagen op
te tekenen en (hopelijk) veel bijzondere vondsten te
verzamelen. Ook worden allerlei bodemmonsters
genomen. Er wordt gewerkt tot op de grachtbodem
(ca 3 meter diepte).
Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is de het
opsporen en documenteren van de brug(resten)
tussen hoofd- en voorburcht, waarvan ongetwijfeld
houten palen bewaard zijn gebleven. Waar de brug
precies in de kuip ligt, weten we (nog) niet.

Veel kijk plezier voor ieder die vanaf afstand eea zou
willen bekijken of gezien heeft. Foto's en andere
informatie over de opgravingen deze zomer vind je
op https://biestblog.nl/kasteelpark-de-biest-weert/
(Helemaal onderaan de link naar foto's.)

Foto: Weertdegekste.nl
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DIGITAAL BUURTPLATFORM HOPLR
Foto’s bekijken we tegenwoordig op Instagram en via Facebook en WhatsApp
staan we voortdurend in contact met onze vrienden.
Maar onze buren kennen we vaak niet en we maken ook niet gemakkelijk contact met ze.
Dat kan nu met Hoplr, een reclamevrij online buurtplatform,
waarop je vanaf nu je buurt en je buren kan vinden en dingen met elkaar kan delen.
Punt Welzijn attendeert graag iedereen in Weert op deze nieuwe mogelijkheid voor contact met je buurt.
WAT IS HOPLR?
Hoplr is een gratis gesloten sociaal netwerk
(www.hoplr.com/stad/weert) voor buurten.
Het netwerk focust op sociale interactie
tussen inwoners en hun betrokkenheid binnen
de buurt. Hoplr buurten zijn geografisch
afgebakend en gesloten voor de omliggende
buurten. In tegenstelling tot de meeste sociale
netwerken is Hoplr vrij van reclame. Zo
beschermen zij de privacy van hun gebruikers
en is er geen commercieel gebruik van data.

HOE WERKT HOPLR?
Op het platform kun je berichten plaatsen en met elkaar in
gesprek gaan. Je kunt ook een oproep plaatsen of een vraag
stellen aan je buren. Punt Welzijn doet mee aan Hoplr om
buurtgericht berichten te plaatsen over bijvoorbeeld
buurtprojecten en nieuwe initiatieven. Ook wordt
het gebruikt om de buurt te informeren, mee te laten
denken over nieuwe ideeën en om onderling contact te
stimuleren. Organisaties zien de onderlinge buurtberichten
niet. Het buurtnetwerk is dus vooral van buren en buurten.
HOE KAN JE JE AANMELDEN?
Ben je geïnteresseerd en wil je je aanmelden? Download de
mobiele app of ga naar (www.hoplr.com/stad/weert) en vul
je adres in. Voor meer informatie over Hoplr verwijzen we
naar www.hoplr.nl.

Fijne feestdagen
FRANCISCUSHUIS WEERT
De activiteiten die plaatsvinden in het Franciscus Huis Weert
kunt u vinden op de website:

http://www.franciscushuisweert.nl/evenementen/
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Bij het Repair-Café kunt u kleine reparaties
laten verrichten. U kunt direct geld besparen
en tegelijkertijd duurzaam zijn.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
EN MAILADRESSEN:

Dankzij het Repair-Café Weert hebben we zoveel
ervaring met huishoudelijke apparaten, textiel,
fietsen en computers, dat we bijna alles kunnen
repareren. Neem dan ook uw defecte Senseo
apparaat mee of uw stofzuiger en laat onze
handige vrijwilligers ernaar kijken. Grote kans
dat we die voor u kunnen repareren.
Voor de reparatie kunt u een vrijwillige bijdrage
doen in onze spaarpot. Wel zo goed voor het
milieu en uw portemonnee.

0900 8844

politie en of wijkagenten
meldpunt jeugdoverlast
Onze wijkagenten:
Jos Geerts, Bram Kurvers en Sander Cornelissen
Wijkagenten Weert Noord- Oost, Stramproy,
Tungelroy, Altweerterheide, Swartbroek
112 (alleen) in noodsituaties
0800 7000

Het Repaircafé is 1x per maand geopend
de tweede zaterdag van de maand.
Tijd: 13.00-16.00 uur.
Dr. Kuyperstraat 221, Weert.

Meld Misdaad Anoniem

0495-575000 Gemeente Weert
voor uw klacht, melding of opmerking (ook
geluidshinder en klachten openbare ruimte)
Het Klant Contact Centrum verbindt u met de
juiste persoon. U kunt ook via de website
weert.nl contact opnemen, een afspraak maken,
of een klacht indienen.

Door corona kunnen de openingsdagen en tijden
anders zijn of vervallen. Kijk voor actuele informatie
op: facebook.com naar repair café Weert

Hebt u niets te repareren, maar is uw interesse
gewekt? Kom dan ook eens langs en neem een
kijkje. Ook een rondleiding aan individuen of
groepen, doen we met alle plezier.

0495 697900 Punt Welzijn, Beekstraat 54
info@puntwelzijn.nl
Francien Clout
f.clout@puntwelzijn.nl

Helpt u ons mee om het Repair-Café Weert
groter en bekender te maken?

0800-9009

ADVERTEREN IN WIJKBLAD DE BIEST

Enexis storing Gas en elektriciteit
(24 uur per dag bereikbaar)

088-3850800 Wonen Limburg

Wijkblad de Biest is een kwartaaluitgave.
Adverteren is mogelijk op jaarbasis of
incidenteel. De opbrengsten zullen worden
besteed aan projecten binnen de wijk zoals
Wijkpark de Weijer, het wijkfeest of andere te
organiseren evenementen.

043-3090909 WML storing

Advertentieformaat: 9 cm breed x 13 cm hoog.
Aanleveren als: JPG, Tiff of PDF. Alles van
voldoende kwaliteit om te drukken.

Woont u in de wijk Biest
en vindt u het leuk uzelf
voor te stellen? Stuur tekst en
foto naar de redactie.
Max 400 woorden.

Aanleveren via:
penningmeester.wijkraaddebiest@gmail.com
Tarieven:
Plaatsing éénmalig:
Plaatsing op jaarbasis (4x):

€ 35,00
€ 125,00

*U betaalt geen btw
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Voor het meest persoonlijke afscheid
in uw eigen wijk

Jet Verberne Uitvaarten
06-22300614
www.jetverberneuitvaarten.nl
info@jetverberneuitvaarten.nl
Observantenstraat 19, 6001 AL Weert

