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of bij
Jac Vanderfeesten
Moeselschansweg 45
6005 NA Weert

Gelieve deze ingevulde bestelstrook (z.o.z.) in te leveren bij:

Vivánt
Biest 62
6001 AS Weert

Presentatiedatum:

DE BIEST

in het Franciscushuis, Biest 43a

in het Franciscushuis, Biest 43a

Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan de opmaak
van het boek over de Biest.

Zondag 15 dec. 2019 om 14.30 uur
Dit boek wordt uitgegeven door de werkgroep ‘de Biest en haar
Bewoners 1950’ van de wijkraad ‘de Biest’ in samenwerking
met de Stichting Geschied en Oudheidkundig Genootschap
‘De Aldenborgh Weert’.
Na de uitgaven van Boshoven, Vrakker, Hushoven, Laar, Altweerterheide, Moesel en Keent deel 1, Altweert (Keent deel 2) en recentelijk het boek over het kerkdorp Swartbroek is dit het tiende boek
in de reeks. Voorafgegaan door vele jaren intensief speurwerk
en gegevens verzamelen zijn we trots op ons resultaat. Ook nu
weer merkten we tijdens het verzamelen van de gegevens dat er
veel belangstelling voor dit boek is.

Grote fototentoonstelling
Zaterdag 13 april 2019 van 13 tot 18 uur
Zondag 14 april 2019 van 10 tot 18 uur

U kunt voorintekenen voor dit boek via het bestelformulier aan
de linkerzijde. De prijs in de voorverkoop bedraagt € 30,00. De
uiterste inschrijfdatum is 1 november 2019. Daarna bedraagt
de prijs € 37,50.
Uw bestelling is definitief na overmaking van het betreffende
bedrag op rekening: IBAN NL 02 RABO 0105 3340 65 (BIC-code: RABONL2U) ten name van de ‘Stichting Cultuurhistorische
Publicaties voor de Regio Weert’ met vermelding van: ‘Boek de
Biest’ en ook uw eigen naam en adres !

Uitvoering boek
Formaat:
Omvang:
Aantal foto’s:
Afwerking:

21x30 cm
ca. 500 pagina’s
meer dan 1000
harde kaft met full-color omslag

Contactadressen
Paul Coumans

Vogelsbleek 14, 6001 BE Weert, tel. (0495) 52 46 32
Otto van Thuringenstraat 7, 6004 XP Weert, tel. (0495) 53 72 97

De vroegere Biest
tussen Kanaal en Watertoren.

Moeselschansweg 45, 6005 NA Weert, tel. (0495) 52 16 16

Werkgroep ‘De Biest en haar Bewoners 1950’

Mart Schreurs

Jac Vanderfeesten

(Openingstijden: di-woe-do van 10 tot 18 uur)

Kijk ook eens op biestblog.nl

en Stg. ‘De Aldenborgh Weert‘

Vermeld a.u.b. bij uw overmaking “Boek Biest” en uw Naam- en Adresgegevens.

ten name van de ‘Stichting Cultuurhistorische Publicaties voor de Regio Weert’.

U kunt het boek dan afhalen tijdens de presentatie of
daarna bij Jac Vanderfeesten.

€ _____________
totaalbedrag		

Uw bestelling is definitief na overmaking van het betreffende bedrag op rekening: IBAN NL 02 RABO 0105 3340 65 (BIC-code: RABONL2U)

O 1x

verzendkosten à € 10,00 (alleen indien van toepassing) € _____________

Vivánt
Biest 62
6001 AS Weert

€ _____________

of bij

________

_______

_______

____
NL ___
Bankrekening nr.

Jac Vanderfeesten

of lever deze vóór 1 november
2019 in bij:

Jac Vanderfeesten
Moeselschansweg 45
6005 NA Weert

__________________________________________

O _____ boeken van Biest à € 30,00 per stuk:

U kunt uw bestelde boek afhalen tijdens de boekpresentatie op 15
december 2019 (zoz) en daarna bij Jac Vanderfeesten (zoz).

E-mailadres:

O Via PIN betaald

__________________________________________

Handtekening:

Woonplaats:

O Contant betaald

_________ ____

O Betaling per bank Datum: __ __ _____

Postcode:

Bedrag: € ___ , __

__________________________________________

Betaling:

Adres:

Dit boek wordt uitgegeven door de
werkgroep ‘de Biest en haar bewoners
1950’, in samenwerking met ‘Stichting
de Aldenborgh Weert’.

__________________________________________

Evenzeer zal het zijn redenen hebben waarom er
nieuwe Biestenaren met plezier zijn komen wonen. En waarom oude woningen mooi zijn opgeknapt, gerenoveerd of aangepast aan de huidige
tijd.
Een fijne wijk dus. De moeite waard. Al decennia
lang.
Een reden om dat nog eens te laten zien.

Naam:

Daarbij is de Biest nog steeds een levende en levendige Weerter wijk.
Dat kun je merken aan bewoners die er nog steeds
met ple-

zier wonen. “Nooit vertrokken” zijn ze.
Dat moet zijn redenen hebben.

Stuur deze bon vóór 1 november 2019 op naar :

Want verhalen van vroeger over de Biest zijn er.
En veel.
Komende grote fototentoonstelling in het Franciscushuis zal die verhalen nog eens overtuigend
oproepen. En wie weet komen er nog meer herinneringen boven.
Want wie kent ze nog, die Biestenaren van rond
1950? Zoals Roos vanne Schipper, Anneke van
Theidoeër, Bakker van Doeëre, Mieke van ’t
Sprengske en veel anderen. Historische figuren,
dat zijn het. Hun nazaten kunnen dat beamen. En
dat doen ze ook. Door die talloze foto’s en de verhalen aan te leveren. Voor de tentoonstelling over
de Biest en zijn bewoners. En voor het boek dat
hierover komt. Overigens wordt dat reeds het elfde
boek over Weerter wijken en kerkdorpen.

Bestelbon voor het boek ‘Biest’

Kom nog eens kijken!
Laat je nog eens zien en kom elkaar nog eens tegen! Beleef nog eens dat “vroeger” via foto’s en hun
verhalen.
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AFKOMSTIG VAN DE BIEST?

