
Het wijkblad de Biest heeft een nieuw jasje. We proberen het voor u meer overzichtelijk en prettiger leesbaar te maken. Heeft u nog op-
merkingen, een mooie foto, een column over de wijk of heeft u een interessant item voor het wijkblad laat het ons dan weten en 
misschien staat uw verhaal of foto in de volgende editie van Wijkblad De Biest. Mail ons: wijkraaddebiest@online.nl

De wijkraad heeft de kaart met het bestemmingsplan 
bekeken en gezien dat het speelterrein aan de Klooster-
straat Graafschaphornelaan, lees meer op pag.. 

Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat de woning aan de Graaf Jacob-
straat 1 na een grondige verbouwing haar deuren heeft geopend als het Toon 
Hermans Huis Weert, lees meer op pag 2

verder in deze editie van nieuwsblad de biest
# 02 - Nieuws uit de wijk
# 03 - Gemeente voorzieningen
# 04 - Kleine berichten uit de wijk
# 05 - Zwembad de Ijzeren Man
# 06 - Wat zijn de gevaren van vuurwerk
# 07 - Bestemmingsplan Kloosterstraat
# 08 - Belangrijke telefoonnummers

In de vorige wijkbladen vroegen we of jongeren ook een stukje zouden kunnen 
schrijven. En dat is gebeurd. De schrijvers hebben hun cadeautje al gekregen en 
een van de beste artikelen vindt je hieronder. We hebben de naam eruit gelaten.

Hallo, Ik ben  ..... ik vind mijn wijk gewoon fantastisch en prachtig ik heb een 
paar kinderen ondekt ze zijn alle twee 7 jaar oud en ze zijn super aardig maar 
afentoe als we buiten spelen dan komen er auto,s en dan moeten wij weer aan 
de kant en dat is het enige nadeel de wijk biest is mooi en rustig en aardige  
mensen in de buurt.  Er is een speeltuin in de buurt daar kan je spelen en er 
zijn eendjes als je mijn straat uitloop en daar ergens staat weer de Hupkens 
lekker ijsje eten JAMMIE..........   dit was mijn verhaal
                                                                                                                 
GROETJES                                                                                                                                  

Als jonge schrijver kun je altijd in het wijkblad schrijven. Over je straat, of wat 
je meemaakt, of een leuke gebeurtenis, of wat dan ook. Alleen nu zijn even de 
cadeautjes op. Stuur je verhaal met of zonder tekening naar:
wijkraaddebiest@online.nl

Jonge schrijvers uit de buurt

editie #1 jaargang 2013nieuws uit de wijk
De Biest

Nieuwsblad 

Oranjevrijmarkt in Weert op Koningsdag Weert viert Koningsdag in 2014 met de bekende Oranjevrijmarkt. Vanaf vrijdag 25 april 20.00 uur tot 
en met zaterdag 26 april 17.00 uur staat het centrum in het teken van de handel. lees meer op pag. 3

Buurtbewoners uitgelicht, Skice is een....  lees meer op pag. 5

verder in deze editie van nieuwsblad de biest
# 02 - Algemene informatie Wijkraad de Biest
# 03 - Oranjevrijmarkt in Weert op Koningsdag 
# 04 - Officiële sleuteloverdracht Franciscushuis
# 05 - Buurtbewoners uitgelicht  / SKICE
# 06 - Opendag kindcentrum Aan de Bron
# 07 - De Boomgaard / PSW
# 08 - Belangrijke telefoonnummers / Materiekunst  
          door leerlingen van Bernard Visser 

editie #7  jaargang 2014
nieuws uit de wijk
De Biest

De schilderijen van Yoshiyuki Koinuma lijken door het ruimtelijke en vervreemdende 
karakter op droombeelden. Afbeeldingen van kunstwerken worden uit hun context 
gehaald en in een nieuwe geplaatst. De geschiedenis, de natuur en de mythen en 
legenden van zowel Europa als Japan lijken daarmee in elkaar samen te vloeien. 
O.a. vlinders, uilen en ogen vliegen rond en kijken je aan, in landschappen die 
ontsproten zijn, uit het brein van deze bijzondere kunstenaar. Een van de inspiratie-
bronnen van Yoshi, vormt het werk van Odilon Redon, een Franse symbolist aan het 
eind van de 19e eeuw. De expositietitel verwijst dan ook tevens naar een set steen-
drukken met de titel “Dans le rêve” uit 1879 van deze kunstenaar.

Expo: 30 maart t/m 4 mei
Opening: 30 maart om 15u.
U bent van harte welkom!

Galerie Weert, Biest 76, 6001 AS Weert
tel: 0495-452645, website: www.galerieweert.nl
Openingstijden:
Zaterdag: 10.00. - 17.00 u. Zondag: 13.00. - 17.00 u. Overige dagen op afspraak.

Wijkraad de Biest is nog op zoek naar mensen die 
het leuk vinden om met de buurt en de wijk bezig te 
zijn. Meld u aan om eens een vergadering mee te maken. 
U bent hartelijk welkom. 
 
E-mail: wijkraaddebiest @online.nl

In The Dream
schilderijen van Yoshiyuki Koinuma

BUURTBEWONERS UITGELICHT

“Buurtbewoners uitgelicht” is onze nieuwe rubriek 
waarin een bewoner, bewoonster of een onder- 
nemers van de Biest zich kan voorstellen en over 
zijn hobby, werk, zaak of andere onderwerp kan 
vertellen. WGeef de kopij en uw correspondentie-
adres aan ons door vσσr de deadline van het 
volgende wijkblad. U kunt het bericht sturen naar 
wijkraaddebiest@online.nl en biestblog@gmail.
com. Wij informeren u dan verder over de plaatsing. 
Wij komen u natuurlijk ook graag interviewen.



Agenda 2014 van de wijkraad de Biest 

Vergaderdatums: 2014 (dinsdagen) 
1 april, 20 mei, 17 juni, 9 september en 21 oktober
Wijkblad: Deadline inleveren kopij:  25 mei, 5 augustus en 2 november.
Buurtfeest  29 juni wijkfeest laatste zondag juni 2014.
Buitenbioscoop: 6 september 2014

Leefbaarheidagenda 2014 voor de wijk de Biest:
 
1. Het Wijkfeest op 29 juni as.(i.s.m wijkraad Groenewoud) en de kerstmarkt in 2014
2. De Buitenbioscoop op 6 september 2014 (i.s.m. wijkraad Groenewoud).
3. Verdere verfraaiing van de winkelstrip Graafschap Hornelaan
4. Verfraaiing van het Park Aan de Bron.
5. verfraaiing van het voormalige evenemententerrein Graafschaphornelaan i.v.m.  
    ontmanteling tijdelijke WOZOCO de Weijer.

Biestblog.com

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.biestblog.com en ontvang een email zodra er een nieuw wijkblad 
uitkomt.

Wijkkrant digitaal?
Op de website biestblog.com 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.com

Algemene informatie 
wijkraad De BiestCOLOFON

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

artikelen
leden van Wijkraad de Biest
Schuttersgilde St. Hieronymus
Werkgroep Boomgaard
gemeente Weert
Franciscushuis
PSW
punt welzijn
Kindcentrum Aan de Bron

vormgeving / layout
R. Toorop

drukwerk
PSW

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 be-
kend is.

Heeft u zelf informatie waarvan u 
denkt dat zou iets zijn voor het
wijkblad, een leuk verhaal, een 
gedicht, een mooie foto, een histo-
rische 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 afbeel-
dingen met extensie .jpg en .png.
Naar: Stichting wijkraad de Biest, 
Postbus 345, 6000AH Weert, of per
e-mail naar: 
wijkraaddebiest@online.nl

Wij behouden het recht om inge-
stuurde tekst in te korten en of aan 
te passen. 
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Schuttersgilde St. Hieronymus

Hieronder de data voor oud papier inzameling 2013. Men kan hier 
tevens kleding, mits goed verpakt, inleveren.
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Oranjevrijmarkt in Weert op 
Koningsdag 

Algemene informatie 
wijkraad De Biest

Verkopers en kopers ontmoeten elkaar in het gezellige 
Stadspark en op de binnenzijde van de singels rond het  
centrum. Alleen particulieren mogen tweedehands of gebruikte 
goederen te koop aanbieden. 
Aanmelden of een vergunning aanvragen is niet nodig. Wel 
gelden er enkele spelregels. Extra toezicht zal ervoor zorgen 
dat de vrijmarkt goed en veilig verloopt. 

Natuurlijk kunnen bezoekers weer veel leuke initiatieven ver-
wachten, zoals jonge muzikantjes die hun talenten vertonen, 
ludieke verkoopacties en heerlijke zelfgemaakte 
hapjes. 

Spelregels vrijmarkt 
Koopjesjagers staan altijd al vroeg in de rij. Maar toch mogen 
de verkopers hun plek pas vanaf vrijdag 25 april 20.00 uur in-
nemen. U mag dus vooraf géén plek reserveren of al 
spullen neerzetten. Denk ook aan winkeliers en omwonen-
den, houd deuren en inritten bij woningen en bedrijven vrij. 
Zo voorkomt u overlast. De bedrijfsmatige/commerciële ver-
koop van goederen is niet toegestaan. Handelaren worden  
geweigerd. Er mag niet gebakken of gebraden 
worden. Dat mag alleen als de gemeente vooraf een tijdelijke 
standplaatsvergunning heeft verleend. 

Schone stad 
Laat geen rommel achter en neem niet-verkochte spullen weer 
mee naar huis. Geef schoonmakers de ruimte en help een 
handje mee. 

Parkeren is gratis 
Parkeren is op Koningsdag gratis. Hierbij gelden wel de  
normale verkeersregels. Zo is bijvoorbeeld parkeren in de 
groenvoorzieningen niet toegestaan. Weert is uitgeroepen tot 
groenste stad van Europa en dat willen we graag blijven. Bij 

overtreding riskeert u een bon. Er geldt een parkeerverbod op 
de binnenzijde van de singel van Bassin, Kasteelsingel, 
Emmasingel, Langpoort en Wilhelminasingel van vrijdag 25 
april 18.00 uur tot zaterdag 26 april 21.00 uur. De binnenzijde 
van deze wegen is dan alleen voor voetgangers 
toegankelijk. De parkeergarages en de parkeerterreinen in het 
centrum blijven bereikbaar. 

Overlast en veiligheid 
De politie en de gemeente gaan er scherp op letten 
dat de Oranje Vrijmarkt veilig verloopt. Daarom kijken ze of 
iedereen zich aan de spelregels houdt. Op plekken waar de 
veiligheid of verkeersdoorstroming in gevaar komt worden  
extra maatregelen genomen. Aanwijzingen van de politie, toe-
zichthouders en verkeersregelaars moet u onmiddellijk 
opvolgen. 

Meer weten? 
Heeft u nog vragen? Bel dan naar de gemeente, afdeling 
Openbaar Gebied 
telefoonnummer : (0495) 575 000, of stuur een email naar  
gemeente@weert.nl 

Weert viert Koningsdag in 2014 met de bekende Oranjevrijmarkt. Vanaf vrijdag 25 april 20.00 uur tot en met zaterdag  
26 april 17.00 uur staat het centrum in het teken van de handel.
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officiële sleuteloverdracht
Franciscus Huis Weert
Het Franciscus Huis heeft als doelstelling het voormalige
kerkgebouw te gebruiken voor maatschappelijke doeleinden, 
vooral sociale, educatieve en culturele activiteiten.

Ook wordt er een Paus Franciscusgroep gevestigd. Deze groep 
gaat zich inzetten voor doelstellingen die aansluit bij de “cul-
tuur van barmhartigheid”, waartoe paus Franciscus oproept.  
In de praktijk kunnen dit zeer uiteenlopende activiteiten zijn
m.b.t. sociale en geestelijke nood onder jongeren, armen en 
kanslozen in de regio. Daarnaast worden, in samenwerking 
met Stichting Paterskerk de Biest, concerten en evenementen
geörganiseerd in dit prachtige gebouw.

U kunt het Franciscus Huis Weert steunen door een financiële 
bijdrage over te maken op rekeningnr. nl36RABO0153969059 
t.a.v. Franciscus Huis.

Op dinsdag 22 april 2014 is de officiële sleuteloverdracht en 
klinkt het startschot voor het nieuwe Franciscus Huis.

Open Dag dinsdag 22 april

09.00  Heilige Mis in het koor van de ‘oude’ Paterskerk.
 Aansluiten is de gehele dag het Franciscus Huis Weert  
 te bezichtigen en wordt er orgel-muziek gespeeld op  
 het in 1968 door de Gebr. Vermeulen
 geplaatste twee-manuaals orgel. Ook is er een exposi- 
 tie over het leven van de H. Franciscus.

Programma

18.15  Aankomst stoet vanuit de St. Martinuskerk

18.30  Ontvangst in het Franciscus Huis Weert

18.45  Sleuteloverdracht Franciscus Huis door de hoogeer- 
 waarde heer Deken Hans Franken aan Mathea Jong- 
 mans

18.55  muziek

19.00  ‘In de voetsporen van Franciscus. Gisteren, Vandaag  
 en Morgen.’
 Rob Hoogenboom, Minister Proviciaal Franciscanen  
 Nederland

19.10  muziek

19.15  Paus Franciscusgroep ‘Cultuur van Barmhartigheid’
 Mgr. Everard de Jong, hulpbisschop Roermond

19.25  muziek

19.30  ‘Herbestemming vrijkomende kerkgebouwen’
 Anton Kirkels, lid Provinciale staten Limburg

19.40  muziek

19.50  Inzegening Franciscus Huis en aansluitend inzegen- 
 ing Mariakapel.

Voor meer informatie: www.fransiscushuisweert.nl

De voormalige ‘nieuwe’ parochiekerk de H. Franciscus van Assisi op de Biest 43a wordt het Franciscus Huis Weert.
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SKICE

Buurtbewoners Uitgelicht

De plannen van Skice zijn gebaseerd op een nieuw perspec-
tief op vastgoedontwikkeling. De veranderende maatschappij 
vraagt om creatieve nieuwe oplossingen. Het geld voor tradi-
tionele vastgoedprojecten is op. Gemeente Weert heeft veel 
investeringen gedaan die in ieder geval op korte termijn geen 
rendement opleveren. Dat vraagt om een nieuwe aanpak Brian 
en John zijn het er over eens dat het anders moet en werken 
hier hard aan. Voor Weert heeft dit geleid tot drie projectvoor-
stellen. 

Gildekwartier: Het KMS terrein wordt geleidelijk getransfor-
meerd tot een nieuw stadsdeel. Alle bestaande voorzieningen 
en kwaliteiten worden maximaal benut. Geleidelijk zal er een 
nieuwe invulling ontstaan (wonen, werken, sporten, recreëren 
en leren. Om dit financieel gezond te doen zonder dat Ge-
meente Weert hiervoor aan de lat staat is een exploitatievoor-
stel uitgewerkt.  Een ontwikkeling wordt mogelijk als er ruimte 
komt voor een samenwerking tussen Defensie c.q. Rijksge-
bouwendienst en Gemeente. Samenwerkende overheden aan 
het roer van een proces van Waardecreatie zijn de sleutel van 
het succes. 

ShoppingLab: Skice heeft de afnemende aantrekkingskracht 
van de binnenstad (leegloop) gecombineerd met de weten- 
schap dat sloop van het Oude gemeentehuis (langjarig bouw-
put in binnenstad) of herontwikkeling (bouwcrisis) niet wenselijk 
of financieel haalbaar is.  Naast de relatief goede ontwikkeling 
van Eindhoven en Roermond dreigt Weert als het om winke-
len gaat verder achteruit te gaan. Naast de initiatieven van de 
ondernemers in de binnenstad is een extra impuls wense-lijk. 
In het oude Stadhuis komen innovatieve winkels waar door on-
dernemers geëxperimenteerd kan worden en er een interes-
sante broedplaats ontstaat die de moeite van het bezoeken 
waard is. In dit project wordt samenwerking gezocht met veel 

lokale instanties zoals welzijnsinstellingen en onderwijsinstel-
lingen. Insteek is dat er lokaal maximaal wordt samengewerkt 
om dit project tot een succes te maken.
 
Over het derde project zal op korte termijn meer bekend wor-
den maar het gaat hier over een ook in het oog springend pro-
ject.  
Er zit een duidelijke rode draad in de aanpak van de projecten 
van Skice. In de projecten wordt ingespeeld op de aanpak van 
de toekomst. Kernbegrippen daarin zijn: uitgaan van kracht lo-
kale samenwerking, creativiteit, beperken financieel risico. 
Het is voor John en Brian een enorme uitdaging om volgens 
deze in Weert relatief vernieuwende aanpak aan  deze projec-
ten te werken. John  en Brian hebben gemerkt dat in de politiek 
en ambtenarenapparaat nog een vrij traditioneel perspectief  
bestaat over de wijze waarop projecten in de toekomst wor-
den gerealiseerd. Brian en John zien het dan ook als hun taak 
kennis over  de noodzakelijke vernieuwing en inspirerende 
voorbeelden zoals bijvoorbeeld Strijp-S onder de aandacht te 
brengen. Skice roept (de nieuwe) bestuurders dan ook op om 
haar creatieve grenzen op te zoeken en een voortrekkersrol in 
te nemen in het realiseren van projecten voor de toekomst van 
Weert en haar bewoners en bezoekers in deze veranderende 
tijd.

Wilt u meer weten over:
ShoppingLab: 
www.shoppinglab.nl

Gildekwartier 
(transformatie KMS-terrein): 
Youtube

Skice is in 2012 opgericht door John Jacobs en Brian Voesten.  Brian woont op de Overweertstraat en John net over 
de grens naast de Biesterbrug. Zowel John als Brian hebben een eigen adviesbureau. Metanoia Projectmanagement 
en Jacobs advies en management. In Skice worden de verschillende expertises gebundeld.  Skice richt zich in eerste 
instantie op projecten in Weert. Brian en John vinden dat er andere oplossingen zijn dan de gebruikelijke voor de 
Weerter vastgoedvraagstukken. 
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Aan het mooie park aan de Maaslandlaan staat het kindcentrum Aan de Bron. Onder het kindcentrum verstaan we de 
basisschool, buitenschoolseopvang, peuterzaal en kinderopvang. En op zondag 16 maart was het Open Dag binnen 
het Kindcentrum Aan de Bron. 

Het werd een gezellige ochtend met kinderen, ouders groot-ouders, familie, bekenden en buurtgenoten. Ik kwam aan de praat 
met een opa en oma uit onze wijk, die in de groep van hun kleinzoon kwamen kijken. Ze wilden nog wel eens zien hoe het er 
tegenwoordig aan toe gaat op school. Wat vonden ze het nu “leuk”! En gezellig! Veel licht, ruimte en kleur. Anders dan vroeger…. 
Ze wilden de basisschool nog wel eens  overdoen.  Dat is fijn om te horen.

Het werd een ochtend voor jong en oud. De jonge kinderen die nog niet naar school gingen, kwamen al eens  kijken. Maar ook 
de “oud” leerlingen, om te kijken hoe het nu was.

Bent u benieuwd naar onze manier van werken? Wij nodigen u uit  om  op afspraak een kijkje te komen nemen.
Dat kan natuurlijk ook als het geen open dag is.

Open dag binnen het kindcentrum 
        

Aan De Bron



Inmiddels is het voorjaar geworden en het terrein van het vroegere wozoco op de Graafschap Hornelaan is al enige tijd 
omheind. Niet bekend is hoever de werkzaamheden al zijn gevorderd. Naar alle waarschijnlijkheid duurt het nog enkele 
maanden voordat de containers zijn verwijderd. Daarna willen we echt aan de slag gaan. Er zijn bij de werkgroep enkele 
aanmeldingen gekomen van mensen die ons willen helpen met het plannen en de andere werkzaamheden, maar we kunnen 
nog meer mensen gebruiken. Meld u aan bij de wijkraad om samen gezellig te klussen in een parkachtige fruitboomgaard.  
Een vergelijkbaar maar veel groter project kunt u zien op: www.hetgroenewoud.com/initiatieven/dommelbimd

Tot ziens in de boomgaard.

Stichting PSW (Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en 
Noord-Limburg) biedt zorg en ondersteuning aan kinderen 
en volwassenen met een verstandelijke handicap bij wonen, 
dagbesteding/werken/onderwijs en vrije tijd. Dit vanuit de 
basishouding dat mensen met een
verstandelijke handicap zorg en ondersteuning krijgen gebo-
den gericht op een bestaan van individuele burgers in de 
lokale samenleving.

Binnen de wijk Biest heeft PSW naast het Creatiefcentrum 
waar overdag cliënten hun dagbesteding/werk buitenshuis 
invullen ook een woonbegeleidingscentrum.Hier wonen 29 
volwassenen mensen met een licht tot matige verstandelijke 
beperking, verdeeld over 4 groepen.

Een van de mensen die hier woont, wil zich voorstellen:

Ik heet Leon van Bakel. Ik woon in een groep van 7 personen 
met een verstandelijke beperking. Er is 24 uur per dagbege-
leiding aanwezig. Ik werk vijf dagen per week op de Risse. 
Mijn hobby’s zijn muziek en DJ zijn, ook voor feestjes .
Ik doe ook nog computeren, ik help heel veel met koken op 
de groep ik help altijd graag meemet van alles. Bijvoorbeeld 
allerhande klusjes, computerproblemen, sjouwwerk, tuinwerk. 
Daarom vind ik dat ik veel meer zou kunnen betekenen voor 
de maatschappij. Zo zorg ik elk jaar op het wijkfeest voor de 
muziek, dit vind ik heel leuk.
Ik zou graag meer dingen in de buurt willen doen. 

Woonbegeleidingscentrum Graafschap Hornelaan 84-86

De Boomgaard

Stichting PSW
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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 Hari Eggen
tel: 0495-697900

email:  h.eggen@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.

Materiekunst door 
leerlingen van 
Bernard Visser 
Van zondag 6 april tot en met zondag 11 mei is in de 
Kunstpassage van Kindcentrum Aan de Bron het werk te  
zien van vijf schilders, allen cursisten van de bekende  
materieschilder Bernard Visser. Teja van der Heijden,  
Marjo van Wanrooy, Sef Bruls , Dorien Stapert en Dick Snel  
laten zowel 2 dimensionaal als 3 dimensionaal werk zien.

Verschillende materialen zijn gebruikt: voornamelijk materie 
uit de natuur, zoals zand, steentjes, schelpjes, hout. Maar ook  
lijm, piepschuim, afval, gevonden spullen zoals textiel enz.
De tentoonstelling vindt plaats tegelijkertijd met de periode  
waarop er in de school gewerkt wordt aan het kernconcept  
‘Materie’. Waarom werken de kunstenaars met materialen in  
de schilderijen?
“De reden om met deze materialen te werken is, dat er naast  
het werken met kleur, vorm, lijn, toon ook structuur en textuur  
een belangrijke rol spelen. Materialen hebben een bepaalde
structuur, de ondergrond krijgt door deze materialen iets  
speciaals, je gaat er iets in zien. Uit de dingen die al bestaan  
wordt weer iets nieuws gemaakt. Dat is voor mij creativiteit. 
” Zegt Teja van der Heijden, die een aantal schilderijen in de
Kunstpassage laat zien.

De tentoonstelling is te zien in de Kunstpassage van Kind- 
centrum Aan de Bron, aan de Maaslandlaan 101 in Weert.  
Opening is op zondag 6 april om 11.00 uur, ingang via de
welzijnsruimte aan de achterzijde van de school. De
kunstenaars zullen ook aanwezig zijn op 2e Paasdag,  
van 14.00 tot 16.00.

Wilt u zelf uw creatieve resultaten exposeren of wilt u mee- 
helpen met het inrichten van exposities in de Kunstpassage,  
meld u dan bij dhr. H. Verbugt van Kindcentrum Aan de Bron.


