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DE BIEST NIEUWSBLAD 
WIJKPARK DE WEIJER OFFICIEEL GEOPEND 

 Op zaterdag 15 augustus heeft wethouder Tessa 

Geelen van de gemeente Weert onder ruime 

belangstelling het wijkpark De Weijer officieel 

geopend door het verwijderen van een doek voor het 

informatiebord van het park.  Eveneens werd een uniek 

bomenleerpad opengesteld door het weghalen van een 

hoes met kabouterafbeelding over het bordje van de 

Gele Treurwilg rechts bij de ingang. Het informatieve 

bomenleerpad is tot stand gekomen door en eveneens 

nu geopend ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan 

van Stichting Groen Weert.    Een buitenactiviteit waarbij 

de 1,5 meter gemakkelijk kon worden gehanteerd.  

 

Door Paul Vanderfeesten is een boekje over het tot 

stand komen van het park aan de wethouder 

aangeboden. Alsmede een lijstje met openstaande 

wensen! Gerard Hendriks stond even stil bij het 10 jarig 

bestaan van Stichting Groen Weert en onderstreepte de 

goede samenwerking met de gemeente en de wijkraad. 

Als symbool voor deze samenwerking krijgen drie 

zijdeboompjes binnenkort vaste voet aan de grond in 

het park. De wethouder gaf te kennen dit soort 

initiatieven erg te waarderen en blij te zijn met deze 

aanwinst voor de gemeente Weert. 

Diverse kraampjes met informatie waren te 

bezichtigen: o.a. IVN, Weerter Land Hout, Stichting 

Groen Weert, Weert Energie, wijkraad De Biest en 

informatie mbt honing. Dit alles onder het genot van 

o.a. koffie met cake. 

 

Het park is gelegen aan de Graafschaphornelaan 

alsmede aan de Doolhofstraat en de Scheepsbouw-

kade. Op initiatief van de wijkbewoners van De Biest is 

het terrein wat als buffer tussen bewoning en industrie 

is bedoeld, omgetoverd tot een mooi gevarieerd park.   

 

 

Lees verder op pagina 7 
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Seniorenvereniging 
 

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 vijf 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. 

Wilt u zelf een artikel aanleveren voor het 

wijkblad? Mail de tekst als Word-bestand 

en de foto’s los als .jpg 

 

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. 

 

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:  

…………………………………. 

 

 

ATTENTIE VOOR DE LEDEN 

BIJ AANVANG VAN DE VAKANTIETIJD 

Vanwege het coronavirus vonden er van maart 

tot en met augustus bij Altijd Jong geen 

activiteiten plaats. Om het contact met de 

leden in stand te houden vonden er belrondes 

plaats en kregen de leden met Pasen een attentie aan huis 

bezorgd. Ook de feestelijke afsluiting van het seizoen in juli, kon 

niet doorgaan.  

Als bestuur wilden we die dag echter niet onopgemerkt voorbij laten 

gaan. Als dank voor het begrip en het geduld hebben wij alle leden 

een feestelijke “Merci” bezorgd.  

 

HET HERVATTEN VAN ONZE ACTIVITEITEN 
De laatste maanden voelden veel leden zich eenzaam. Bij de 

telefoonrondes en gesprekken aan de deur gaven leden aan, dat zij 

het onderlinge contact heel erg misten. De vraag was, hoe en 

wanneer wij de activiteiten weer op een veilige wijze konden 

oppakken (binnen de voorschriften van het RIVM). In samenspraak 

met Land van Horne is er een protocol opgesteld, hoe veilig en 

verantwoord te starten met yoga, met kaarten en Rummikub in de 

Orangerie.   

 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
http://www.biestblog.nl/
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
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 “Altijd Jong” / KBO Biest - Weert 
 

EEN OVERZICHT ONZE ACTIVITEITEN: 
 Op woensdagochtend is er van 09.00 tot 10.00 uur yoga in de 

Orangerie. Yoga- en ademhalingsoefeningen, in- en ontspanning van 

uw lichaam en uw geest. Er zijn nog enkele plaatsen vrij: Kom eens 

vrijblijvend meedoen!  Graag even aanmelden.  

Op donderdag- en vrijdagmiddag is er in de Orangerie  van 14.00 tot 

17.00 uur een gezellig samenzijn. Er wordt een kaartje gelegd en 

rummikub gespeeld.   

Heeft u belangstelling? Kom eens kennismaken, de koffie staat klaar.  

 

Belangrijk aandachtspunten zijn daarbij, dat de leden 

gespreid komen en gaan, bij binnenkomst de handen 

ontsmetten,  afstand houden (de norm is 1,5 meter), 

op een vaste plaats aan tafel zitten, in hun ellenboog 

hoesten en bij verkoudheid en of koorts thuisblijven. 

Ook is de groep opgesplitst en over twee middagen 

verdeeld, omdat er, in verband met het coronavirus, 

er maximaal 15 personen in de Orangerie mogen. 

Vanwege de veiligheid gebruiken wij daarbij tafels 

van 1,5 meter doorsnede en kuchschermen. 

Als bestuur onderzoeken we of er behoefte is aan 

andere activiteiten, bijvoorbeeld een bingomiddag. 

Op woensdag 26 augustus zijn wij gestart met yoga 

en op 3 september met kaarten en rummikub.  

 

Opening Park de Wijer 

Donderdag 27 februari hield de 

Seniorenvereniging Altijd Jong haar 

Jaarvergadering. De secretaris presenteerde 

het Jaarverslag en de penningmeester het 

financiële verslag over het jaar 2019. Aan de 

foto’s kunt u zien, dat er serieus vergaderd 

werd. 

 

 

 

Zaterdag 15 augustus is het 

park “de Wijer” door wet-

houder Tessa Geelen  officieel 

geopend. Natuurlijk was ook 

de Seniorenvereniging Altijd 

Jong van de Biest daarbij aan-

wezig. 
 

Graag willen wij de Stichting 

Groen Weert en de Wijkraad 

van de Biest feliciteren met dit 

prachtige project: een park met 

veel bomen, planten, een 

bijenstand en meer. 

Als KBO Biest wensen wij de 

initiatiefnemers van harte ge-

feliciteerd met deze prachtige 

prestatie !  Zie ook pagina 8 en verder. 

 

Ondanks de beperkingen wensen wij onze leden veel plezier in het komende seizoen. 

 



KLEDING INZAMELACTIE 
De zomer loopt langzaam te einde. Tijd om de 

kledingkast op te ruimen en de herfstkleding 

tevoorschijn te halen.  Graag komen wij al uw 

oude kleding (textiel, schoenen, handschoenen, 

handdoeken, badlakens),  mits droog en schoon  

bij u ophalen. Deze brengen wij naar de 

Sponsorwinkel. De opbrengst komt ten goede 

aan activiteiten voor de senioren in de wijk.  

Voor het ophalen van een partij kleding kunt u 

bellen naar telefoonnummer:  524085. 

E-mail adres: T.Janssen1946@kpnmail.nl 

Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

Dank ook aan “Opslag Weert”  Wij mogen bij 

hen, gratis, gebruik maken van een  opslagruim-

te, zie www.opslagweert.nl.  

 

 

HULP EN ADVIES AAN OUDEREN 
Het aanbod aan voorzieningen, regelingen en 

activiteiten op het gebied van Wonen, Welzijn en 

Zorg is groot, ingewikkeld en vaak onduidelijk. 

Bent u op zoek naar informatie, ondersteuning 

en advies over een specifiek onderwerp of over 

een WMO- aanvraag bij de  Gemeente en u wilt 

hierover iemand spreken in uw eigen omgeving? 

Dan is de ouderenadviseur van KBO Limburg / 

Punt welzijn u graag van dienst. Neem gerust 

contact op, telefoon: 524085.  
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Als vereniging nemen wij ieder jaar deel aan 

de Burendag van het Oranjefonds. Op 

vrijdagmiddag 21 september, van 14.00 tot 

16.30 uur, had Altijd Jong, op bescheiden 

wijze de Burendag 2020 willen houden, o.a. 

met een Buiten Bingo. 

CONTACT 
 

Seniorenvereniging Altijd Jong / KBO 

Biest-Weert 

E: lcreemers@planet.nl T: 535498 

E: t.janssen1946@kpnmail.nl T: 524085 

Bank: NL 88 RABO 0311 2996 01 

t.n.v. Seniorenvereniging Altijd Jong. 

 

Wilt u onze seniorenvereniging 

financiële ondersteunen, dan zijn wij 

daar zeer blij mee. Hartelijk dank! 

 

DEELNAME AAN DE RABOBANK CLUBSUPPORT ACTIE  

Ook in 2020 houdt de Rabobank een Clubkas-actie. De Rabobank stelt dit jaar € 175.000 

ter beschikking, om het verenigingsleven te ondersteunen. In het najaar kunnen leden 

van de Rabobank Weerterland en Cranendonck hun stem uitbrengen op verenigingen.  

Heeft u een rekening bij de Rabobank en bent nog niet lid, meldt u 

dan aan! Het lidmaatschap is gratis en kan telefonisch worden 

aangevraagd. 

Rabobank Weerterland en Cranendonck, tel: 0495 435 435. 

BURENDAG VAN HET ORANJEFONDS  
 

Vanwege de toegenomen coronabesmettingen gaat deze niet door. Om veilig 

te kunnen kaarten hebben enkele vrijwilligers in het kader van Burendag 

“kuchschermen” gemaakt. Een plexiglasscherm, zwevend boven de tafel, zorgt 

voor dat er veilig gekaart en Rummikub gespeeld kan worden.    

 

Steun KBO afdeling de Biest / 

Seniorenvereniging Altijd Jong 

met uw stem. 

Daarvoor onze hartelijk dank ! 

 

 

mailto:T.Janssen1946@kpnmail.nl
http://www.opslagweert.nl/
mailto:lcreemers@planet.nl
mailto:t.janssen1946@kpnmail.nl
http://www.opslagweert.nl/
https://www.rabobank.com/
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Wist u dat het WOKMUZIEKTHEATER wekelijks 

te gast is op de Biest bij het Philips van Horne, 

omdat ze daar mogen repeteren? Ook de 

repetities van het WOK liggen momenteel stil 

vanwege corona. En de geplande voorstelling 

van ’La Belle Hélène’ is uitgesteld naar 2021. 

Misschien juist een uitgesproken moment om 

toch heel even stil te staan bij deze bijzondere 

vereniging.   

 

Een theaterkoor van ongeveer 40 leden, werd 

in 1980 opgericht en legde zich toe op het 

uitvoeren van operettes in het Weerter dialect. 

Toch werd in een aantal programma’s ook het 

klassieke repertoire niet geschuwd. 

Na een aantal uitvoeringen waarbij fragmenten 

uit diverse opera’s en musicals werden 

uitgevoerd, koos het koor er in 1993 voor om 

voortaan complete, volledig geënsceneerde 

opera’s te gaan uitvoeren. 

 

Met deze publieksvriendelijke manier van opera’s maken 

geniet het WOKMUZIEKTHEATER in de regio Weert grote 

belangstelling en waardering. Een veel gehoorde op-

merking uit ons publiek is: “ik houd niet van opera, maar 

wat jullie doen, dat vind ik mooi!” 
 

Al enkele jaren is het WOKMUZIEKTHEATER het enige 

amateurgezelschap dat in de provincie Limburg op 

semiprofessionele wijze complete opera’s op de planken 

zet. Vanwege dit feit heeft de vereniging in Weert een 

bijzondere, bovenregionale status. 

 

Wijkraad de Biest is op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het u leuk om mee te 

werken aan een van onze projecten zoals het buurtpark de Weijer, de 

Buitenspeeldag, de Burendag, Buurtpreventie, het maken van het wijkblad of 

andere projecten? Meld u aan op wijkraaddebiest@outlook.com. 

HUURDERSBELANGEN 
 

Via de site www.shmlweert.nl kunt u informatie krijgen over uw belangen als huurder. 
 

 

WOK MUZIEKTHEATER 
WIE  KENT NIET HET WOKMUZIEKTHEATER? 

 

  

 

 

 

 
Het WOKMUZIEKTHEATER zoekt opslagruimte voor 

haar kledingmagazijn. Het moet een ruimte zijn van 

ongeveer 40 m2, die voor de komende jaren beschikbaar 

is, met eigen ingang (dus ook ‘s avonds en in het 

weekend toegankelijk), uiteraard droog zodat de kleding 

in goede conditie blijft, en boven alles ook nog zéér 

betaalbaar! Heeft u zo’n ruimte of weet u zo’n ruimte? 

Neem contact op met Jet Verberne: 06-22300614. 
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HET STADSPARK 

  

 

 

 

 

 

Voor het kasteel zijn onlangs plannen gemaakt 

om het bij het park te betrekken en men wil nu 

eerst een archeologisch onderzoek doen naar de 

tussengracht, de bebouwing van de voorburg, de 

brug naar het kasteel, de torentjes en verdere 

onderzoeken. Men bekijkt dan of men het 

ontwerp van de inrichting daaraan moet 

aanpassen. Als u als bewoner ideën heeft voor de 

inrichting, of vragen of u wilt helpen, dan is dat 

mogelijk. Leest u maar in het artikel van het 

Archeologisch onderzoek en hieronder. 

Hieronder vindt u ook enkele interessante 

websites met een podcast over het kasteel en een 

3d animatie van het kasteel zoals het eruit zou 

kunnen hebben gezien.   

 

Uit www.weert.nl: 

Vrijdag 18 tot en met zondag 20 juni 2021 worden 

er in Weert allerlei activiteiten georganiseerd 

rondom onze geschiedenis. De gemeente Weert 

organiseert dit samen met verenigingen die 

cultuurhistorie belangrijk vinden. 

 

Veel van onze geschiedenis zit verstopt in de 

bodem. Door archeologisch onderzoek naar 

sporen van die geschiedenis weten we veel over 

het leven van onze voorouders. Tijdens de 

Nationale Archeologiedagen kun je kennismaken 

met archeologie en in de geschiedenis van Weert 

duiken. Zélf de geschiedenis ontdekken, 

bijvoorbeeld via workshops, staat centraal. Dat 

maakt het lastig om dit evenement te organiseren 

in coronatijd. 

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 

IN HET STADSPARK 
Binnenkort start de herinrichting van het stadspark. In 

het park bevinden zich imposante resten van het kasteel 

De Nijenborgh, ooit het kasteel van de familie Van 

Horne. Een belangrijke historische plek voor Weert. 

Daarom is buiten de kasteelgracht vorig jaar al een 

begin gemaakt met archeologisch onderzoek op de 

schootsvelden. Komend voorjaar worden opgravingen 

gedaan op de voorburcht van het voormalig kasteel. De 

gemeente Weert wil haar inwoners hier nauw bij 

betrekken. Tijdens de Nationale Archeologiedagen in 

juni 2021 staat het archeologische onderzoek in het 

stadspark centraal, dan worden de resultaten van het 

onderzoek openbaar gemaakt. 

 

Wethouder Geert Gabriëls van cultuurhistorie: “We 

willen archeologie meer zichtbaar en beleefbaar maken. 

Zeker op een educatieve locatie als het stadspark, een 

belangrijke plek in de stadswording van Weert. Ik hoop 

jullie dan ook allemaal te zien tijdens de Nationale 

Archeologiedagen in juni 2021 – dé plek waar we de 

verhalen over de geschiedenis van Weert weer levendig 

kunnen maken”. 

 

Buiten het park de Weijer ligt op de Biest o.m. ook het stadspark met daarin het kasteel Nijenborgh. 
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Vervolg van pagina 1 

WIJKPARK DE WEIJER OFFICIEEL GEOPEND 
 

 

 

 

 

Naast de aan de linker zijde gelegen waterpartij en 

de ruime  zone met bloeiende perken, is als contrast 

en als aanvulling op het ecosysteem aan de 

rechterzijde een wild gebied gebleven. Hier maken 

juist weer andere insecten van gebruik. In het 

midden valt de ruime open vlakte op met diverse 

solitaire bomen.  

Wanneer je verder kijkt dan vallen de vele ander 

bomen zeker op, waarvan er zo’n 80 zijn voorzien 

van een infobordje door Stichting Groen Weert. 

Deze zijn gemakkelijk bereikbaar via diverse 

schorspaadjes. Men komt dan ook enkele insecten-

hotels tegen.   

Verderop is een zgn fruit- en notenzone. Een ca 100 

meter lange smulhaag levert in het juiste seizoen 

diverse gekleurde bessen en noten. Een 

informatiebord met uitleg over de vruchten is tevens 

voorzien voor mooie foto’s. De smulhaag geeft 

toegang tot het fruitbos! Hier is ruimte voor de wat 

grotere fruitbomen: o.a. pruimen, appels, kersen, 

peren afkomstig van gevarieerde rassen. Hier 

kan/mag iedereen van komen genieten. Let wel! Ze 

zijn onbespoten, dus ze kunnen inwoning hebben 

van een kruipend iets! Dus prima voor de jam of 

taart. Het fruitbos is verder omhaagd door een 

zogenaamde Limburgse vlechthaag. Diverse struiken 

zijn volgens een oude traditie in elkaar gevlochten 

om vroeger het vee bij elkaar te houden en om 

ongewenste indringers te weren. Achter het 

ravotveldje is het erg druk! U ziet er de omheinde 

bijenkasten met infoplaten. Dichterbij hoort u ze 

ijverig de nectar naar huis brengen. 

In het park staan langs de paden diverse bankje om intens te kunnen 

genieten van wat er zoal om je heen gebeurd.  De boomstammen en 

het zgn coronazitje (1,5 m tussen de zitpalen) vallen zeker op. 

De totstandkoming van dit park is een bijzondere samenwerking 

tussen de werkgroep De Weijer, de wijkraad De Biest en de gemeente 

Weert. Het ontwerp, aanleg, inplanten, bewateren en onkruidvrij 

houden is afgelopen 3 jaar uitgevoerd door een aantal vrijwilligers uit 

de wijk. Actief bezig zijn in de natuur (meestal op zaterdagochtend) en 

gezellige contacten zorgen ervoor dat Weert ook op deze wijze echt 

leeft! 

Vrijwilliger Jos Lips 
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BUURTPARK DE WEIJER 

 

 
De werkgroep “de Weijer” is na de officiele opening van 

het park weer aan de gang gegaan met de reguliere 

zaken o.a. het onderhoud en het verder bouwen aan de 

schuilhut. Dat gaat maar moeizaam omdat het hout 

nog op maat gemaakt, geschuurd en verduurzaamd 

moet worden. En dat valt zeker niet mee als je bijna 

alles in de open lucht moet doen. De ene keer is het 

veel te warm en de andere keer heeft het flink 

geregend en is het hout te nat om te bewerken of het 

is veel te koud.  Daarom schiet het werk maar 

moeizaam op. Gelukkig zijn de mensen van de bouw 

zeer gemotiveerd en vasthoudend. Petje af zou ik 

zeggen. 

 

De drie persische zijde- of slaapbomen (Albizia 

julibrissin) die door de Wijkraad, gemeente en 

GroenWeert t.g.v. de opening aan het park zijn 

geschonken, zijn, na een goede verzorging in de pot 

vanwege de langdurige droogte na 15 augustus, 

onlangs geplant langs de “grote” vijver". 

 

In de herfst en winter kunnen we gaan inventariseren 

welke planten in de aanplant boven de vijver het goed 

hebben gedaan en indien nodig de plantvakken in 

verhouding brengen. Kijken we of de bloeitijden op het 

goede moment vallen of er voldoende wintergroene 

planten staan zodat het in de winter ook interessant is 

om door de tuin te wandelen. Kijken of er mooie 

bessen komen, en de herfstkleur interessant is. De 

smulrand met bessen kruisbessen, frambozen in de 

gaten houden zodat ze elkaar niet gaan overwoekeren 

bijvoorbeeld door de goybes, deze zoveel als mogelijk 

verkleinen. Kijken of de grote grove planten de kleine 

niet gaan overwoekeren zoals de vlier.  

De beplanting moet zuiver zijn dus geen onkruiden 

ertussen. Ook uitgebloeide planten op tijd afknippen 

om zodoende de bloeitijd te verlengen. In hartje winter 

als het heel hard vriest hebben sommige planten 

winterdek nodig om ze tegen de vorst te beschermen. 

De uitgezaaide planten die op de verkeerde plaats zijn 

ontkiemd verwijderen of verplaatsen. 

De boompalen die afbreken of scheef gewaaid zijn 

recht zetten. Opslag bij de bomen verwijderen, goed 

snoeien, draad repareren als die weer eens slap hangt. 

Er voor zorgen dat de knotwilgen mooi worden, daar 

moet je nu al mee beginnen door ze op tijd te 

knotten.   

Ook zou het mooi zijn om naamplaatjes of in ieder 

geval de naam bij de planten te zetten en mogelijk de 

bijzonderheden. 



 

  

9 

BEESTERBRUG 
 

Er is onlangs een opname gemaakt van het 

liedje van de Beesterbrug. Het liedje werd 

gezongen tijdens de presentatie van het 

boek van de Biest op 15 december 2019 en 

is van een Weerter componist. Wellicht 

komt hier binnenkort meer nieuws over. 

Het moet niet nodig zijn om van de zomer 

steeds met emmers water te sjouwen, de 

planten moeten zo stevig in de grond staan 

dat ze zelf water uit de grond kunnen halen, 

anders moeten we ons afvragen of op die plek 

de plant er wel kan blijven bestaan, een goede 

manier is om de grond te mulchen! Er moet 

ook zuurstof in de grond kunnen komen. Deze 

en nog mogelijk meer zaken moeten in de 

gaten gehouden worden om een optimaal 

resultaat te waarborgen. Er is dus in het najaar 

en winter nog heel veel te doen in ons park. De 

werkgroep doet het met liefde en plezier.  

 

Als u ook liefde heeft voor allles wat groeit 

en bloeit en u wilt wel eens op de Weijer 

helpen, iedere zaterdagmorgen zijn er 

mensen van de werkgroep in het park bezig. 

Kom dan eens praten. We zoeken nog meer 

natuurliefhebbers. 
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Foto: Weertdegekste.nl 

KELDER ONTDEKT  IN PATERSKERK 

 

 

 

 

Enige tijd geleden is in de Paterskerk in Weert onderhoud 

gepleegd aan het gebouw. Tijdens een rustig momentje hebben 

werknemers van het bouwbedrijf Expert Group op verzoek van 

bestuurslid Bart Maes een betonplaat vrijgemaakt. Daaronder 

bleek een trap te liggen die toegang geeft tot een kelder. Samen 

met Aldenborgh bestuurslid en amateurarcheoloog Bouke 

Kouters namen de mannen een eerste kijkje in de kelder. 

De kelder is deels gebouwd met grote mergelblokken en 

overdekt met een stenen gewelf. In de muren zijn tal van namen 

gekrast van broeders maar ook van buurtbewoners. In een van 

de muren is een hakenkruis te zien met het jaartal 1934 en de 

naam P. Wülstan. 

 

In de grafkelder is ook een grote zware muur te zien, die wellicht 

het fundament is van de buitenmuur van het eerste kerkje van 

de franciscanen. Afgelopen zaterdag bezochten ambtenaren van 

de gemeente Weert: Joke Jongeling, beleidsadviseur mo-

numenten & architectuur, Wim Truyen, beleidsadviseur cultuur 

en John van Cauteren, conservator gemeentemuseum W. de 

grafkelder. Bouke Kouters (Stichting streekarcheologie Peel, 

Maas en Kempen) maakte een eerste inventarisatie van de 

omvang van de kelders. 

Foto’s: Artis Mediagroep | Dion Huiberts 

In 1931 publiceert pater Hilarius van 

Rooy  een uitvoerige bouwgeschiedenis 

over de Weerter Paterskerk. Daarin be-

schrijft hij  dat het eerste kerkje werd 

gebouwd op een plaats waar voorheen 

een gedeelte van het oude kasteel (de 

Aldenborgh) van de graven van Horn zich 

bevond. De enige resten zouden zich 

ondergrond bevinden. Er zouden nog 

enkele stukken ondergrondse gangen 

toegankelijk zijn, die zich zouden be-

vinden onder het Antonius altaar. (Het 

vroegere groentekeldertje). Misschien zijn 

ze ooit gebruikt als grafkelder of als 

ingang van grafkelders. Ze zijn aan twee 

zijdes toegankelijk geweest.  De gangen 

zijn in lengte teruggebracht toen men het 

huidige doksaal (houten wand die het 

schip scheidt van het priesterkoor) 

plaatste. Een van de pijlers rust op het 

muurtje (40 cm breed) dat de gang nu 

afsluit. Wat daar achter lag heeft men 

laten instorten. “Daar zijn vele beenderen 

en ook een intacte schedel gevonden’ 

Wellicht dat de begraafplaats van Philippe 

de Mont-morency, de graaf van Horn en 

heer van Weert zo toch nog ooit 

gevonden wordt. 

In de paterskerk werden graaf Jacob I en 

graaf Jacob II begraven. Ook graaf Jan van 

Horn, de stiefvader van Philippe de 

Montmorency, graaf van Horn en heer van 

Weert ligt begraven in deze kerk. 

 
 

Bron: 

https://middenlimburgactueel.nl/2020/06/

14/grafkelder-aldenborgh-weert-

herontdekt/ 

 

In de monumentale paterskerk in Weert is een grafkelder herontdekt. 

De kelder is mogelijk onderdeel van de het voormalige kasteel de Aldenborgh. 

Dat was de verblijfplaats van de graven van Horn tussen 1250 en 1458 in Weert. 

 

https://artismediagroep.nl/middenlimburgactueel/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/KelderPaterskerk-web-1.jpg
https://artismediagroep.nl/middenlimburgactueel/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/KelderPaterskerk-web-2.jpg
https://artismediagroep.nl/middenlimburgactueel/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/KelderPaterskerk-web-4.jpg
https://artismediagroep.nl/middenlimburgactueel/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/KelderPaterskerk-web-5.jpg
https://artismediagroep.nl/middenlimburgactueel/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/KelderPaterskerk-web-12.jpg
https://expert-group.com/
https://middenlimburgactueel.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/V2_Paterskerk_PlattegrondGraf-01.jpg
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De activiteiten die plaatsvinden in het Franciscus Huis Weert 

kunt u vinden op de website: 

http://www.franciscushuisweert.nl/evenementen/ 

 
 

 

FRANCISCUSHUIS WEERT 

Dankzij een schenking van Dick en Dorien van 

Aggel van Zorgwinkel Medicura, specialist in 

medische hulpmiddelen, beschikt het Toon 

Hermans Huis Weert voortaan over een 

muziekbed. Het muziekbed is een uitvinding van 

muziektherapeut Math Hansen uit Baexem, die 

gespecialiseerd was in pijnbestrijding. Vanaf 13 

oktober begeleidt energetisch therapeut Simone 

Brands iedere tweede en vierde dinsdagmiddag 

van de maand het gebruik van het muziekbed. 

Ontspanning 

Math Hansen, werkzaam in de gehandicapten-

zorg, ontdekte dat door muziek in combinatie met 

trillingen op de juiste manier in te zetten een 

volledige ontspanning wordt bereikt van zowel 

lichaam als geest. Lichamelijke en psychische 

klachten kunnen afnemen of verdwijnen. Daar-

naast kan het in de juiste toepassing pijn 

verlichten. Gebleken is dat het muziekbed juist 

ook bij mensen met kanker een heilzame werking 

heeft. Het Toon Hermans Huis Weert is dan ook 

heel blij met de schenking van Medicura.  

Simone Brands, van huis uit energetisch 

therapeut, zal de gasten die van het bed gebruik 

willen maken, begeleiden. “Wij zijn blij dat we 

ondanks de coronapandemie in het Toon 

Hermans Huis Weert op deze wijze toch 

individuele gasten kunnen helpen. De 

behandelwijze kan meerdere effecten hebben. 

Dat verschilt van persoon tot persoon. In het 

algemeen geeft het naast een diepe ontspanning 

tevens een dieptewerking voor de anatomie van 

het lichaam. Hierdoor ontstaat een verbeterde 

energiecirculatie en bevordert het bovendien de 

werking van het immuunsysteem. Mooie klanken 

van muziek niet alleen beluisteren maar deze als 

aangename trillingen ook letterlijk voelen, geeft 

rust in denken en voelen”, aldus Simone Brands.  

TOON HERMANS HUIS 
MEDICURA SCHENKT MUZIEKBED AAN TOON HERMANS HUIS WEERT 

  

 

 

 

AANMELDEN 
Bezoek aan het Toon Hermans Huis Weert aan de Graaf 

Jacobstraat 1 en het gebruik van het muziekbed is alleen 

mogelijk na aanmelding via tel.nr. 0495-541444 of per 

mail via adminstratie@toonhermanshuisweert.nl. 

Kijk voor meer informatie op de website 

www.toonhermanshuisweert.nl. 
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Bij het Repair-Café kunt u kleine reparaties 

laten verrichten. U kunt direct geld besparen 

en tegelijkertijd duurzaam zijn. 
 

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. 
 

Het Repaircafé is geopend 

elke 2e zaterdag van de maand 

van 13.00 tot 16.30 uur 

In 2020 kunt u nog terecht op: 12 dec 

KLOPT DIT???? Al iets zeggen over 2021?? 

 

Dr. Kuyperstraat 221, Weert. 

Tijd: 13.00-16.00 uur. 
 

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. 
 

Helpt u ons mee om het Repair-Café Weert 

groter en bekender te maken? 

 

Iedere dinsdag bent u vanaf 17.00 uur welkom 

bij het Eetpunt in het trefcentrum van PSW aan 

de Graafschaphornelaan 88 (ingang achterzijde) 
 

Kosten € 5,50 p.p. 

voor een heerlijke gezonde warme maaltijd. 

Graag opgeven bij 

Wilma van Ratingen via 06-57548642 
(op maandag- of dinsdagavond, of op donderdagmorgen) 

of via t.trefcentrumweert@pswml.nl 
 

Na de maaltijd is er een vrije inloopavond met 

gezellige spellen. Graag tot ziens. 

 

 

 

EETPUNT AAN DE BRON 
 

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. 
 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

EN MAILADRESSEN: 
 

0900 8844 politie en of wijkagenten 

 meldpunt jeugdoverlast 

Onze wijkagenten: 

John Vranken: john.vranken@politie.nl 

en Jos Geerts: jos.geerts@politie.nl 

 

112 (alleen) in noodsituaties 

 

0800 7000 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. 

 

0495 697900 Punt Welzijn, Beekstraat 54 

 info@puntwelzijn.nl 

 Joran Bijl j.bijl@puntwelzijn.nl 

 

0800-9009 Enexis storing Gas en elektriciteit 

 (24 uur per dag bereikbaar)  

 

088-3850800 Wonen Limburg 

 

043-3090909 WML storing 

 

 

 

mailto:t.trefcentrumweert@pswml.nl
mailto:jos.geerts@politie.nl

