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dinsdag 13 december 2011  
in de sfeervolle ambiance van de oude Paterskerk op de Biest te Weert  

van 13.30 tot 17.00 uur
Op de kerstmarkt kunt u onder het genot van o.a. glühwein, kerstmuziek, 

wafels diverse kraampjes bekijken die artikelen te koop aanbieden of 
informatie geven. Uiteraard zal de Kerstman niet ontbreken !!

De opbrengst komt ten goede aan de Katholieke Bond voor Ouderen en 
de activiteitenbegeleiding van Land van Horne

Wat gebeurt er met de speeltuin bij de 
Graafschap Hornelaan?

Na de afbraak van de oude scholen rijst de vraag: 
blijft de speeltuin behouden?

Hij wordt intensief gebruikt door kinderen.

Uit informatie bij de gemeente blijkt, dat de 
speeltuin voor de toekomst behouden blijft.

 Annie de Waal.
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Wil jij ook meewerken aan de veiligheid in je buurt? 
Meld je dan nu aan via www.Burgernet.nl! 

Wat houdt burgernet in?
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie, burgers en ondernemers 
om samen te werken aan de veiligheid en leefbaarheid in de eigen buurt.

Burgernet geeft snel informatie over veiligheid en incidenten in de eigen buurt. 
Met Burgernet kunnen burgers de politie helpen bij het opsporen van verdachte of vermiste 
personen. Gemeenten kunnen hun inwoners waarschuwen voor incidenten die van invloed 
zijn op de volksgezondheid of openbare orde zoals gevaarlijk zwemwater of een plotselinge 
wegafsluiting.

Hoe werkt burgernet?
Met Burgernet kunnen burgers door de politie(meldkamer) via telefoon, sms of email in 
hun woon- en werkomgeving direct worden betrokken bij het vinden van bijvoorbeeld 
verdachte personen of voertuigen. Na een melding ontvangen de Burgernetdeelnemers een
 ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS of email, met 
het verzoek uit te kijken en de politie te bellen wanneer zij iets gezien hebben. Zo helpen 
zij direct bij de opsporing van daders, een voertuig of een vermist kind. Alle deelnemers ontvangen na afloop van de Burgernetactie 
een bericht over de resultaten van de actie.

Wil je ook meewerken aan de veiligheid in je buurt? /
Stichting huurdersbelang
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Aan de huurders van Wonen Weert

Als huurder sta je soms machteloos tegenover je verhuurder. Juist als je vragen hebt, of als er klachten zijn over je woning, lijk je 
soms alleen te staan. Dan komt de Stichting Huurdersbelangen in beeld. Wij zijn een vrijwilligers-organisatie die huurders helpt 
die er niet uit komen met hun verhuurder, in uw geval Wonen Limburg, vestiging Weert. Graag stellen wij ons aan u voor.

Belangenbehartiging voor alle huurders
De Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg (SHML) behartigt de belangen van alle huurders. Wonen Limburg, vestiging 
Weert moet volgens de Wet overleg met ons plegen en ons betrekken bij en informeren over beleid. Zo hebben wij onder meer 
inspraak op het huurprijsbeleid, onderhoud, renovatie en nieuwbouw, zelf aangebrachte verbeteringen, koop, verkoop en sloop, 
servicepakketten, servicekosten en inspraak van huurders. Om dit goed te kunnen doen, hebben wij veel contact met huurders. Wij 
ondersteunen ook bewonerscommissies in buurten en appartementencomplexen.

Advies nodig?
Als uw vragen niet worden beantwoord en/of als uw klachten over de woning niet worden verholpen door uw verhuurder, kunt u 
met ons contact opnemen voor advies. Onze dienstverlening is gratis. Als wij u niet kunnen helpen, zullen wij u doorverwijzen.

Hoe kunt u ons bereiken?
Van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur houden wij spreekuur op de Johanna van Meursstraat 6 in de wijk De 
Biest. Buiten deze uren kunt u een e-mailbericht sturen op info@huurdersbelangen.info of een boodschap achterlaten op het ant-
woordapparaat. Telefoonnummer 543858. Daarnaast kunt u terecht op onze website www.huurdersbelangen.info 

 



Wil je ook meewerken aan de veiligheid in je buurt? /
Stichting huurdersbelang

Leven na de dood / 
Geslaage bingomiddag

Leven na de dood

Bij het Franciscus Hospice ligt bij het bruggetje een 
wilgenboom over de gracht
In 1995 was dit nog een krachtige monumentale wil-
genboom. Echter een parasitaire schimmel, de echte 
tonderzwam maakte een einde aan het leven.

Liggend van oever naar oever slaat de boom een 
brug over de gracht. Een dode maar ook een krach-
tige levende brug.
Een brug tussen leven en dood.

Een wereld van leven bloeit op vanuit de dode 
boom. Een hemels paradijs. Tussen de varens, mos-
sen en klimop vinden andere boomsoorten zoals 
lijsterbessen en krentenboompjes een nieuwe voe-
dingsbodem. In het park zelf staan geen lijsterbessen 
en krentenboompjes dus dit nieuw leven moet door 
vogels hier zijn gebracht. Via het maagdarmkanaal 
van de vogels zijn zij hier terecht gekomen. Door 
de maagzuren zijn deze zaden geschikt gemaakt 
om te kunnen kiemen. De wortels van deze jonge 
boompjes zijn inmiddels sterk genoeg om in de dode 
zachte wilgenstam door te dringen. Zij omklem-
men als het ware de zware stam waardoor deze niet 
breekt. Een prachtige symboliek in een park van een 
‘bijna-thuis-huis’ waar leven en dood zo nauw met 
elkaar verbonden zijn.
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Foto: In 1995 stond de boom nog fier overeind. Zichtbaar zijn nog de ton-
derzwammen die de boom het leven kostte, maar daar tussen zien we nieuwe 
flora en broedende fauna.

In 2009 bracht een trotse moeder met haar zojuist geboren kind een bezoek 
aan oma in het Franciscus Hospice. Oma nam haar pas geboren kleinkind in 
haar armen en straalde van geluk. Kort daarna is ze overleden. De moeder 
zo vertelde ze zag in gedachte de dode wilgenboom over de gracht met 
daarop de nieuwe boompjes tot leven komen.

Geslaagde Bingomiddag van bewoners Hieronymus en leden Altijd Jong.

Het bestuur van Altijd Jong en de activiteitenbegeleiding van het Zorgcentrum Hieronymus organiseerden op donderdag 
4 augustus een Bingomiddag voor leden en bewoners samen. Er was een dubbele aanleiding voor deze middag: Enerzijds 
bestond er bij de seniorenvereniging de behoefte om halverwege de vakantie iets te organiseren om de periode van zes weken 
te breken, anderzijds moest er nog bestemming gegeven worden aan de opbrengst van de Kerstmarkt. Die opbrengst, zo was 
gesproken, zou aan een gezamenlijke activiteit besteed worden. In overleg 
werd het een Bingomiddag. 

Alle bezoekers, leden en bewoners, werden bij binnenkomst getrakteerd 
op koffie met Weertervlaai van Korsten. Heerlijk!
Vanaf twee uur konden de leden van Altijd Jong een kaartje of speelden 
rummu-cub of ze konden met Yvonne Langen een wandeling door huize 
Hieronymus maken. Rond drie uur schoven de bewoners aan, zodat om 
15.30 het Bingospel van start kon gaan. Leden en bewoners vermengden 
zich zodanig, dat men elkaar ook kon helpen. Naast een prijs voor ieder, 
waren er drie hoofdprijzen te winnen. Heel praktische prijzen: pakketten 
met o.a. douchecréme, bodylotion en shampoo. Wie zou dat niet kun-
nen gebruiken? Halverwege werd er gepauzeerd voor een glaasje fris of 
wijn en een hartig hapje. Uiteindelijk gingen de leiding en de deelnemers 
enthousiast en allemaal met een prijs naar huis.
Het was een zeer geslaagde middag, die zeker voor herhaling vatbaar is. Beste wijkbewoners, kom dus straks allemaal naar de 
Kerstmarkt, de opbrengst wordt ook dan weer goed besteed.  



Op zaterdag 20 augustus vond het Open Nederlands Kampioen-schap Handdraaiorgels (NKHD) plaats in Ede. Tussen 
10.30 en 15.30 waren er in het centrum diverse handdraaiorgels te bewonderen en te beluisteren.Er waren zelfs deelnemers 
uit Duitsland en België. De een was nog meer bijzonder dan de ander. Ieder maakt er een perfect optreden van. Ieder deed 
dat op zijn eigen manier.

KAMPIOENSCHAPPEN HANDDRAAIORGELS04

De deskundige jury deed zijn werk en maakte de kampioenen 
bekend op basis van verschillende categorieën. Burgemeester 
C.van der Knaap deed de prijsuitreiking rond 18.00 uur op het 
Museumplein, nadat de aanwezige orgelspelers zich hadden 
voorgesteld en nog iets lieten horen.

En zoals Burgemeester Van der Knaap aan het publiek kenbaar 
maakte, smaakte dit kampioenschap naar meer. Hij stelde zelfs 
voor om volgend jaar weer zo’n uniek gebeuren tijdens de 
Heideweek te krijgen. Het aanwezige publiek was het hier roer-
end mee eens en beantwoordde dit met een daverend aplaus.

Frans Wouters uit Belgie heeft gewonnen bij de zelfbouw 
orgels, Frans is ook altijd te zien op de kermis in Weert.

Th Buys uit Nederland heeft gewonnen bij de midifiles, is jaren 
geleden een keer komen draaien op de kermis.

Dave Saes uit Nederland heeft gewonnen bij de 31 er,  we 
waren toch wel trots op de wijze waarop hij zijn prijs als
Nederlands Kampioen gewonnen heeft.

Erich Perner uit Duitsland heeft gewonnen bij de 21 er, ook al 
jaren aanwezig op de Weerter kermis.

Rolf Dunger uit Duitsland heeft gewonnen bij de cilinder 
orgels, hij en zijn vrouw waren aanwezig op het wijkfeest van 
Biest/Groenewoud, hij had een draaimolen, speelde accordeon 
en bracht de draaimolen in beweging door te fietsen. De tweede 
prijs in deze categorie heeft de moeder van Dave,  Julia Saes 
gewonnen

Jozef Lechner uit Duitsland, heeft de originaliteits prijs gewon-
nen met zijn carrouseldraaiorgel, Jozef en Gisela waren al 
dagen voor de Weerter kermis aanwezig om te spelen op de 
kermis, maar helaas overleed Jozef zijn moeder en zijn ze terug 
naar München moeten gaan, het is het eerste jaar dat ze de 
kermis in Weert hebben gemist.

Het was voor ons een mooie dag in Ede, zeer zeker omdat 
er twee prijzen vielen, maar toch ook omdat we weer veel 
orgelvrienden ontmoet hebben, waarvan velen  ook steeds op 
de kermis in Weert komen spelen met hun orgel.

Jos, Julia en Dave Saes 

www.nkhanddraaiorgels.nl/(op deze site is nog meer informatie 
te vinden over de kampioenschappen)
http://www.youtube.com/watch?v=tKFNJM78CXY 



Schuttersgilde “St. Hieronymus 1885” KAMPIOENSCHAPPEN HANDDRAAIORGELS

Koningsschieten.

Tijdens de afsluiting van het schuttersseizoen, is traditioneel ‘op de vogel geschoten’ om uit te maken wie de nieuwe koning 
voor het seizoen 2011/2012 wordt. Na het bijwonen van de eucharistie viering voor de viering van Hieronymusdag, de traditionele 
koffie met vlaai met de bewoners van verzorgingshuis Hieronymusbos en de schutterslunch was het tijd om het lot te laten bepalen 
wie de nieuwe koning zou worden voor het komende seizoen.
Dankzij de gastvrijheid van schutterij St. Antonius Altweerterheide, kon op de kogelvanger aan de Herenvennenweg op 
Altweerterheide, geschoten worden.
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Oud papier inzameling 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.

Het was dit keer Etienne van Dijke die met het 101-ste schot de 
vogel omlaag haalde. Etienne is sinds 2001 lid van het schut-
tersgilde. Normaal gesproken is hij lid van het muziekkorps en 
wel als tamboer. Hij zal het komende seizoen als koning op tal 
van gelegenheden schuttersgilde St. Hieronymus Biest vertegen-
woordigen.

Op zoek naar nieuwe leden:

Als schuttersgilde zijn we ook dringend op zoek naar personen 
die onze geledingen willen komen versterken. We zijn op zoek 
naar enthousiaste mensen die ons schutters- en/of ons muziek-
korps willen komen versterken.
Ook de jeugd willen we van harte uitnodigen om bij ons muziek 
te komen maken en deel te nemen aan het schuttersgebeuren. 
Voor meer informatie over het schuttersgilde en een eventueel 
lidmaatschap kunt u contact opnemen met Etienne van Dijke, 
tel. 0495-546933, of kom een keer een kijkje nemen op de 
repetitie avond voor het muziekkorps op de dinsdagavond in 
’t Sonnehofke aan de Graafschap Hornelaan.



Sluiting Kerk Biest / 
De greep naar de Hoorn

Op dinsdag 11 oktober vond een hoorzitting plaats in de kerk van de Biest. Deze hoorzitting is onderdeel van het voor-
nemen om de parochiekerk H. Franciscus aan de eredienst te onttrekken. 25 Belangstellenden waren aanwezig. Vicaris-
generaal Schnackers sprak namens de bisschop over hoe het zover heeft kunnen komen. Kort gezegd: In de tijd dat de 
kerk van de Biest gebouwd is, koos men voor kleinschalige pastoraal, met in elke wijk een kerk. Anno 2011 beantwoordt 
dit fijnmazig kerkelijk netwerk niet meer aan de behoeften van de mensen. Er is een gelovigentekort, geldtekort en 
priestertekort. 

Alle kerken ophouden lukt niet, al zouden we het willen. Goed om te melden is, dat de persoonlijke geloofsbeleving niet beindigd 
wordt met het sluiten van de parochiekerk. We zijn niet zomaar op de wereld, we willen de wereld mooi maken. Het is daarom 
goed om je aan te sluiten bij de buurtparochie.
Het voornemen is nu om de kerk van de Biest aan de eredienst te onttrekken. Het verslag van deze hoorzitting zal aan de pries-
terraad worden toegezonden. Deze raad zal de bisschop adviseren. Daarna kan de bisschop het decreet uitvaardigen, dat de kerk 
daadwerkelijk aan de eredienst onttrokken zal worden. 
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“De Greep naar de Hoorn”

De Stichting Weerter Bedrijvencompetitie “de Greep naar de Hoorn” 
schenkt 16 hoogwaardige yogamatten aan Seniorenvereniging “Altijd 
Jong” van de Biest.

De senioren van Altijd Jong zijn in 2011 verhuisd van “t Sonnehofke” 
naar “de Orangerie” van Zorgcentrum Hieronymus op de Biest. Ook 
de yogagroep van Altijd Jong heeft daar nu haar onderkomen.
Iedere dinsdagochtend komen de deelnemers er samen voor in- en 
ontspanning van lichaam en geest. Om yoga te kunnen beoefenen in 
de ruimte op de begane grond was er grote behoefte aan yogamatten, 
met een hoge isolatiewaarde.
Wij hadden het geluk, dat we via één van de Serviceclubs van Weert, 
een aanvraag konden indienen bij de Stichting Weerter Bedrijven-
competitie “De Greep naar de Hoorn”. Tot onze grote vreugde is die 
aanvraag gehonoreerd.
Maandagmiddag, 21 november, om 15.30 uur zal het bestuur van de 
Stichting Weerter Bedrijvencompetitie de yogamatten overdragen aan 
Altijd Jong. De overdracht vindt plaats in de Orangerie. Daarna kan 
de yogagroep volop aan de slag op de 16 schitterend nieuwe matten. 
Heel veel dank aan de Stichting Weerter Bedrijvencompetitie “De 
Greep naar de Hoorn” en aan de deelnemende bedrijven en de teams  
voor de sportieve inzet. 
  
Hier zijn nog enkele belangrijke datums van Altijd Jong:
Donderdagmiddag 10 november vieren wij Sinte Merte, aanvang 
om 14.00 uur.
Donderdag 1 december houden wij onze Sint Nicolaasmiddag, aan-
vang om 14.00 uur.
Dinsdag 20 december vieren wij samen Kerstmis. Om 11.00 uur 
beginnen we met een plechtige H.Mis.
Deze feestelijke bijeenkomsten vinden plaats in “het Sonnehofke.
 
Van 24 december tot en met 8 januari houden wij Kerstvakantie. Op 
maandag 9 januari start de handwerkgroep weer in de Orangerie.   
  
Met dank en vriendelijke groet,
namens bestuur en leden van Altijd Jong,   Frans Janssen.

De situatie is op dit moment zo nijpend, dat de kerk 
van de Biest een lening heeft moeten afsluiten om de 
laatste maanden van het jaar nog open te blijven. De 
laatste afscheidsmis is dan ook gepland op zaterdag 
31 december om 18.30 uur.

Aangezien de kerk van de Biest bij het cluster van 
Martinus en Fatima behoort, zal de pastorale zorg 
vanuit de Martinusparochie behartigd worden. 
Overigens is de Fatimakerk 24 september jl. gesloten. 
Mensen die hun kerkbijdrage steeds naar de parochie 
van de Biest hebben overgemaakt, kunnen dit per 1 
januari 2012 naar de Martinuskerk doen (15.69.43.409 
t.n.v. Parochie H. Martinus Weert). De rechten die 
door de deelname aan de kerkbijdrage bij de Biest zijn 
opgebouwd, zullen geheel door de Martinuskerk over-
genomen worden. Mensen die er behoefte aan hebben, 
kunnen geheel vrijblijvend een afspraak met Deken 
Franken maken (537 628). Ook is er info te vragen bij 
het Parochiekantoor, Begijnensteeg 1, achter de Marti-
nuskerk (532 110).

Op dit moment is nog onbekend, welke herbestemming 
de kerk zal krijgen. Een herbestemming zal nooit in 
strijd mogen zijn het de kerkelijke functie, die het ge-
bouw had. Mensen die hiervoor goede ideeÎn hebben, 
kunnen zich schriftelijk wenden tot het kerkbestuur. 
Adres: Biest 43A, 6001 AP Weert. 

Tijdens de hoorzitting werd gemeld, dat er voorwerpen 
in de kerk zouden zijn, die geschonken zijn. Mochten 
er rechthebbenden zijn, laten zij zich melden, eveneens 
schriftelijk bij het kerkbestuur.

Meer info volgt in het volgende parochieblaadje.

Deken Franken,
Pieter van der Hooft
Namens kerkbestuur parochie St. Franciscus.



Kerstmarkt PSW / 
Wijkmentoren

 
KERSTMARKT PSW
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Op zaterdag 10 en zondag 11 december 2011 organiseert PSW van 11.00 – 17.00 uur 
een stichtingsbrede kerstmarkt in Creatief Centrum Weert. Tijdens deze dagen zijn 
diverse (kerst)producten te bezichtigen en te koop die in de activiteitencentra en 
ateliers van PSW worden gemaakt. U bent van harte welkom!

Op 10 en 11 december staat Creatief Centrum Weert, dat creatieve dagbesteding biedt aan 
mensen met een verstandelijke handicap, geheel in teken van de kerst. Er zijn diverse ker-
stproducten te koop zoals kerstkransen, schalen met kaarsen, kerstballen in verschillende 
kleuren en maten en beelden voor de kerststal. Ook andere producten die gemaakt zijn in de 
activiteitencentra van PSW zoals kaarsen, keramiek, schilderijen, beschilderd porselein, houten 
speelgoed, mooie cadeauartikelen en sierkussens zijn te koop. Bezoekers kunnen rondkijken in 
het Creatief Centrum waar cliënten aan het werk zijn bij verschillende activiteiten. Op de bin-
nenplaats staat een kraam met verse wafels, warme chocomel en glühwein. Er is ook gezorgd 

voor amusement voor de kinderen: schilderen, kleien, meedoen aan een kleurwedstrijd, dvd kijken en schminken. 

Alle activiteitencentra en ateliers van PSW leveren een bijdrage aan de kerstmarkt: AC Maasbracht, AC Reuver, AC 
Pappelhof, AC Edisonlaan, AC ’t Zonnehuis, AC Herten, Creatief Centrum Weert, Groencentrum Genegenterhof, Atelier 
37 en Atelier 88. 

Iedereen die graag een kijkje wil nemen tijdens de kerstmarkt is op zaterdag 10 en zondag 11 december 2011 tussen 11.00 
en 17.00 uur van harte welkom in: Creatief Centrum Weert, Graafschap Hornelaan 88, 6004 HS Weert 

PSW
PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg) biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een 
verstandelijke handicap bij wonen, dagbesteding/werken/onderwijs en vrije tijd. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.pswml.nl.

             
Nieuws over de wijkmentoren 
Op dinsdagavond 1 november was de eerste bijeenkomst met de wijkmentoren.
Aanwezig waren enkele leden van de werkgroep en een enthousiaste groep toekomstige wijkmentoren. Aanleiding van de 
bijeenkomst was het idee om wijkmentoren in de wijk aan te stellen. Dat idee werd oorspronkelijk geopperd op de bewon-
ersavond in 2010 en werd later gekozen als een van de projecten voor de leefbaarheidagenda 2011. Het doel is een groter 
veiligheidsgevoel voor de wijkbewoners creëren en minder vandalisme/overlast te zien in Biest.

Nadat iedereen welkom was geheten en aan elkaar voorgesteld, 
werd aan de mentoren gevraagd wat ze zelf dachten te ver-
wachten. Men heeft een zeer positieve benadering in gedachte 
en verwacht wekelijks op straat aanwezig te zijn. Men wil gaan 
werken volgens een roulatiesysteem.  Nodig is de vaardigheid 
om een goed gesprek te kunnen voeren met respect voor ieder-
een en elkaars cultuur. Communicatie naar elkaar, de wijkraad, 
de gemeente, het oor-team en andere professionals zal goed 
moeten worden geregeld. Er zal een cursus, waarbij o.a. deze 
vaardigheden worden aangereikt of verbeterd, worden aange-
boden aan de wijkmentoren. Deze zullen, bij goede afronding 
van deze 10 stappen cursus, dan ook een certificaat ontvangen. 
Daarna kan men aan de slag.

De mentoren zullen de wijkbewoners zelf actie laten 
ondernemen en hen ondersteunen hierin. 
De eerstvolgende bijeenkomst zal de eerste cursusavond zijn.

U ziet dus dat het plan nu vorm begint te krijgen met een 
enthousiaste groep wijkmentoren. We vinden het heel fijn 
dat deze mensen zich voor de wijk willen inzetten. 
Wanneer het bovenstaande u aanspreekt en u denkt: “Dat is ook 
iets voor mij”, dan kunt u zich nog aanmelden bij:
 wijkraaddebiest@online.nl.

Wordt vervolgd.....



Wat u misschien nog weten wilt?

Stichting wijkraad de Biest 
Postbus 345 6000 AH Weert 

e-mail: wijkraaddebiest@online.nl 
tel. 06 51149319 

Postbank 2934720

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 Lizette Aarts
tel: 0495-697900

email: l.aarts@puntwelzijn.nl
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COLOFON

ARTIKELEN
GEMEENTE WEERT
G. HENDRIKS
LEDEN VAN WIJKRAAD DE BIEST
KBO
SCHUTTERSGILDE ST. HIERONYMUS
KERKBESTUUR
STG. HUURDERSBELANGEN M.L.
J. SAES

Digitaal dit Wijkblad ontvangen?

U kunt dit wijkblad ook digitaal ontvangen. 
Dit wijkblad is dan in kleur! 

U kunt dit verzoek mailen naar:
wijkraaddebiest@online.nl.

 
Ook wij gaan met onze tijd mee!

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.

VORMGEVING
R. TOOROP

DRUKWERK
PSW


