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DE BIEST NIEUWSBLAD 
WIJKRAAD EN WIJKBLAD 

 NIEUWE UITGAVE WIJKBLAD 
Wellicht heeft u het gemist, en eigenlijk hopen we dat 

ook, want dat betekent dat het ook gelezen wordt. Het 

wijkblad heeft twee uitgaves overgeslagen. Het was 

even te veel voor iedereen. Tenslotte draait ook de 

wijkraad en het wijkblad allemaal op vrijwilligers… 

Gelukkig is het bestuur inmiddels aangevuld met nieuw 

bloed en worden de schouders er hernieuwd onder 

gezet. Zodat de wijkgenoten weer kunnen lezen wat er 

zoal speelt én deel kunnen nemen aan activiteiten die 

georganiseerd worden. Een wijkraad en een wijkblad 

zijn en blijven belangrijk. Daarom dank aan iedereen die 

zich hiervoor ooit heeft ingezet of zich er op dit 

moment nog voor inzet. Niets is vanzelfsprekend. 

  

WIJKRAAD 
De wijkraad kan nog steeds nieuwe leden gebruiken. Al 

jaren is onze secretaris Paul Vanderfeesten tevens 

plaatsvervangend voorzitter. Aanvulling is dus nog 

steeds welkom. Gelukkig hebben we recentelijk een 

nieuwe penningmeester. Ook als u alleen maar 

ondersteunend bestuurslid wilt zijn die meedenkt en af 

en toe de handen uit de mouwen wil steken, dan bent 

u welkom. 

 

Op dit moment bestaat het bestuur van de wijkraad uit: 

- voorzitter: vacant 

- secretaris: Paul Vanderfeesten 

- penningmeester: Luciën Adriaens 

- bestuurslid: Ronnij Heijmans 

- bestuurslid: Peter van Hunsel 

- opmaak wijkblad: Jet Kirkels-Verberne 

 

Hoe u de wijkraad kunt bereiken kunt u lezen in het 

colofon op pagina 2. 

WIJKBLAD 
Besloten is dat het wijkblad voortaan een kwartaal-

uitgave wordt. Dat betekent dat het blad steeds 

bezorgd zal worden in maart, juni, september en 

december. 

 

In het colofon op pagina 2 staan de uiterste inleverdata 

voor de kopij. Zorg dat u deze op tijd aanlevert, anders 

mist u de aansluiting. 

 

ADVERTENTIES 
Vanaf nu is het ook mogelijk om een advertentie te 

plaatsen in het wijkblad. De opbrengsten komen ten 

goede aan park De Weijer en andere projecten waarbij 

de wijkraad een rol speelt. 

 

Het formaat van de advertentie is 9 breed x 13 hoog. 

De aanleverspecificaties en tarieven vindt u op pagina 

11. We zouden het op prijs stellen als u mee doet, liefst 

op jaarbasis. 
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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 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. 

 

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 

 

 

EENZAAMHEID ONDER SENIOREN 

2020 en het eerste halve jaar van 2021 staan in het teken van 

corona. Het was en is voor ouderen een moeilijke en 

vervreemdende tijd. Geen verjaardagen of jubilea samen met 

kinderen en kleinkinderen. Veel tijd werd en wordt vaak in 

eenzaamheid thuis doorgebracht. Dierbaren bezoeken in het 

verpleeghuis mag nog maar mondjesmaat. En dan zijn er nog 

tal van mensen, ziek werden door het coronavirus of een andere 

aandoening.  Al met al, was en is het voor velen een tijd van 

verlies van kwaliteit van leven.  

Het corona-virus maakte ook, dat  alle activiteiten en bijeen-

komsten van de  seniorenvereniging “Altijd Jong”/ KBO Biest stil 

vielen. Om contact te houden met de leden werden er 

belrondes gehouden. Bij het bezorgen van het maandelijkse 

magazine van de KBO en bij het bezorgen van een attentie 

vonden er gesprekjes aan de voordeur plaats. 

Begin september konden wij, na een lockdown van een half jaar, 

onze activiteiten als kaarten, rummykubspelen en de yoga weer 

voorzichtig oppakken. Wel onder strikte voorwaarden; kleine 

groepen, gespreid over meerdere dagdelen, op 1,5 meter 

afstand, aan grote tafels of met kuchschermen op tafel. Bij 

binnenkomst een mondkapje dragen en de handen ontsmetten. 

Maar, wat waren de mensen blij, dat ze elkaar weer konden 

ontmoeten.  Maar samen Sinte Merte vieren, dat kon helaas 

niet.   

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 
 

SINTERKLAAS 
Het Sinterklaasfeest hebben wij, 

ondanks alle coronabeperkingen, op 

bescheiden wijze, in de kleine groep-

jes gevierd. Bij de koffie was er specu-

laas en pepernoten. En mede dankzij 

de hulppieten was er voor alle leden 

een surprise, die uitgedeeld of aan 

huis bezorgd werd.   

 

 

KERSTMIS 
De nieuwe lockdown, die half december 

inging, maakte dat wij niet samen Kerstmis 

konden vieren. Om de leden toch een 

Kerstgevoel te geven, brachten wij hen een 

kerstattentie aan huis. Ook deze keer 

waren de leden blij verrast door dit 

initiatief.  
 

Een lichtpunt in de donkere dagen 

voor Kerstmis was ook de 

Kerstviering van KBO Baexem, 

die op TV of computer te volgen 

was. Een prachtige viering met het 

geboorteverhaal, kerstgezang, ge-

dichten en kerstwensen van de 

verschillende KBO afdelingen.  

 

 

DIGITALE VEILIGHEID  

 

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. 

 

 

 

Internet criminelen proberen op allerlei manieren digitaal binnen te 

dringen in uw computer. Gilde Opleidingen heeft een project opgezet om 

u te ondersteunen bij de beveiliging van uw computerbestanden. Zij 

hebben daartoe een helpdesk opgezet onder de naam “Studesk”. Het doel 

is de digitale veiligheid te verbeteren en mensen, met name ouderen, 

digitaal vaardiger te maken. 

 
 

 

DEELNAME AAN DE RABOBANK CLUBSUPPORT ACTIE  
Ook in 2020 hield de Rabobank een Clubkas-actie. Heel veel dank aan ieder, die een of 

twee stemmen aan “Altijd Jong gaf. Dank ook aan de Rabobank voor dit geweldige 

jaarlijkse initiatief richting het verenigingsleven. Mede dank zij deze actie kunnen wij 

extra activiteiten organiseren voor senioren van de wijk de Biest. Wij hopen, dat er ook 

in 2021 een clubkas-actie komt.  

 

 

 

IT-studenten van Gildeopleidingen zitten klaar om ouderen te helpen bij vragen rondom het beschermen van 

hun digitale gegevens en of hun computers. De helpdesk “Studesk” is telefonisch bereikbaar op 06 14 88 47 

18 op dinsdag van 12.00 tot 15.00 uur en donderdag van 13.00 tot 16.00 uur. Meer informatie kunt U vinden 

op hun website: www.Studesk.nl   

 

Beste mensen heeft u een rekening bij de Rabobank en bent nog niet lid van de Rabobank, meldt u 

dan aan en steun in 2021 met uw stem Seniorenvereniging Altijd Jong / kBO Biest.  Het lidmaatschap 

is gratis en kan telefonisch worden aangevraagd: Rabobank Weerterland en Cranendonck, tel: 0495 435 435 

 

https://www.rabobank.com/
http://www.studesk.nl/


KLEDING INZAMELACTIE 

Vanaf half mei kan er weer zonder afspraak gewinkeld worden. Misschien tijd om een nieuwe 

zomerse outfit aan te kopen. In dat geval komen wij al uw oude kleding (textiel, schoenen, hand-

schoenen, handdoeken, badlakens), mits droog en schoon graag bij u ophalen. Wij brengen deze 

naar de Sponsorwinkel. De opbrengst komt ten goede aan activiteiten voor de senioren in de wijk.   
 

 

OVERLIJDEN EN AFSCHEID 

In afgelopen periode moest de Seniorenvereniging Altijd Jong / KBO Biest afscheid nemen van enkele trouwe 

leden: Op 9 december van Annie Overklift Vaupel Kleyn – Mamahit, 95 jaar en langer dan 20 jaar lid. Annie 

was altijd ontzettend dankbaar voor alle activiteiten van Altijd Jong. Eind januari is Truus Verhappen 

overleden. Als bewoonster van Hieronymus bezocht zij gedurende vele jaren onze bijeenkomsten. Op 16 

maart overleed Mien Tramontin-van Tuel. Een enthousiast lid van de kaartgroep. Wij missen hen zeer in ons 

midden.  

 

Wij gedenken alle mensen van de Biest, die de laatste tijd zijn overleden, dat ook zij mogen rusten in vrede.  
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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? 

CONTACT 
 

Seniorenvereniging Altijd Jong / KBO Biest-Weert 

E: lcreemers@planet.nl    T: 535498, L. Creemers, secretaris 

E: ceesklep@home.nl  T: 534120, C. Klep, penningmeester 

E: t.janssen1946@kpnmail.nl T: 524085, F. Janssen, voorzitter 

 

Bank: NL 88 RABO 0311 2996 01   t.n.v. Seniorenvereniging Altijd Jong. 

 

 

HULP EN ADVIES AAN OUDEREN 

 
 

Dan is de ouderenadviseur van KBO Limburg / de Senioren Koepel Weert u graag van dienst. Neem 

gerust contact op, telefoon: 524085. Alle mensen die 75 of 80 jaar worden, krijgen via de Gemeente 

een aanbod.  

 

 

Voor het ophalen van een partij kleding kunt u bellen naar telefoon-

nummer:  524085. E-mail: T.Janssen1946@kpnmail.nl  Bij voorbaat hartelijk 

dank! Dank ook aan “Opslag Weert”  Wij mogen bij hen, gratis, gebruik 

maken van een  opslagruimte, zie www.opslagweert.nl.  

 

 

 

TOT SLOT 

Tot alle bewoners en met name de ouderen van de Biest zouden we willen zeggen: blijf gezond, blijf 

vertrouwen houden en geniet van de kleine dingen van alle dag.  

Als seniorenvereniging spreken we de hoop uit, dat de tweede helft van 2021 een tijd van ontmoe-

ting zal worden, een tijd van oppakken van activiteiten en samen weer volop kunnen genieten van 

het leven. 

  

 

mailto:lcreemers@planet.nl
mailto:ceesklep@home.nl
mailto:t.janssen1946@kpnmail.nl
http://www.opslagweert.nl/
mailto:T.Janssen1946@kpnmail.nl
http://www.opslagweert.nl/
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“Onze Buurt” is een actie die mensen en groepen 

stimuleert om zelf te werken aan de leefbaarheid in 

de wijk, buurt of dorp. Sinds 2012 ligt er jaarlijks een 

startkapitaal klaar van tienduizenden euro’s voor 

het beste buurtplan van Limburg. 

“Onze Buurt” is een actie van de woningcorporaties 

verenigd in “Ons Limburg” en wordt mede mogelijk 

gemaakt door Oranje Fonds, L1 en MGL. Sinds 2018 

steunt ook Provincie Limburg deze actie, in het 

kader van de Sociale Agenda 2025. 

 

De afgelopen jaren kwamen steeds meer inzendingen 

binnen, allemaal van wijk- of dorpsbewoners die een 

mooi idee hebben voor hun omgeving en kans willen 

maken op de hoofdprijs. 

De jury kiest na een inschrijfperiode eerst de zes beste 

projecten van Limburg, die allemaal een mooi 

geldbedrag winnen. De winnende groepen hebben 

allemaal verbindende projecten ingeschreven die een 

voorbeeld zijn van burgerparticipatie. Na een 

presentatie-dag kiest de jury uit de zes finalisten het 

allerbeste project en dat wint de hoofdprijs van 

maximaal 45-duizend euro. De jury kan er ook voor 

kiezen om meerdere winnaars aan te wijzen. 

 

Sinds 2020 kent de buurtenactie ook ‘Het Onze Buurt 

Zetje”, een stimuleringsbudget voor groepen die een 

goed plan hebben, maar nog wat steun nodig hebben 

om de eerste stappen te kunnen zetten naar een echt 

project. Met ‘Het Zetje” kan bijvoorbeeld advies, een 

notaris, administratiesysteem of eerste vergader-

kosten betaald worden. Na een jaar doorgroeien kan 

de groep met een uitgewerkt plan nogmaals 

inschrijven en meedingen naar de hoofdprijs.  

 

DOELSTELLING 
De bedoeling is dat bewoners zelf iets bedenken ter 

verbetering van de omgeving. De bewoners moeten 

het samen uitwerken en anderen enthousiast maken 

om mee te doen. Een project maakt meer kans om 

geselecteerd te worden voor de finale, naar mate het 

meer draagvlak heeft, origineler en reëler is en het 

beter uitgewerkt is. Het kan gaan om een fysieke 

facelift van de buurt, maar ook om een gezamenlijke 

activiteit die het gevoel van samenhang brengt in de 

wijk. 

WAT IS “ONZE BUURT” 

 
 

  

 

 

 

 

 

AANDACHT IN  DE MEDIA 
Onze Buurt is er niet alleen voor het uitdelen van een 

budget, het gaat vooral om het bieden van een 

podium aan actieve en positieve wijkbewoners. De 

Limburgse regionale zender L1 en de MGL-bladen De 

Limburger en VIA volgen de wedstrijd op de voet, om 

ook andere burgers aan te zetten om actief te zijn in 

de maatschappij. Goed voorbeeld doet namelijk 

goed volgen en als mensen zien wat er allemaal voor 

moois kan gebeuren door samen de handen uit de 

mouwen te steken, worden ze hopelijk enthousiast 

voor een plan in eigen buurt. 

 

WIE BETAALT DIT? 
Ons Limburg is de vereniging van Limburgse 

woningcorporaties. Het heeft vanuit een aantal 

fusieprocessen in de sociale woningbouw een fonds 

gekregen dat monseigneur Poels begin vorige eeuw 

oprichtte voor opbouw van wijken. Om het geld een 

goed bestemming te geven werd in 2012 een 

wedstrijd bedacht voor wijken en dorpen. Ons 

Limburg heeft voor dit project partners gevonden in 

het Oranje Fonds en Provincie Limburg. Het Oranje 

Fonds heeft ervaring met het beheren van fondsen 

en stimuleren van buurtprojecten. Provincie Limburg 

steunt Onze Buurt door de projectkosten voor haar 

rekening te nemen in het kader van de Sociale 

Agenda 2025. Onze Buurt en het provinciale online 

platform “Wij Zijn Limburg” trekken samen op. 

https://onzebuurt.eu/kandidaat-1-samen-groener-maastricht-nw/schermafbeelding-2020-10-24-om-17-50-30/
https://onzebuurt.eu/wop-de-carmel-tegen-eenzaamheid/wop-de-carmel-in-coronatijd/


 

 

 

 

 

HET PROJECTPLAN 

ARCHEOLOGIE EN PUBLIEK STADSPARK WEERT  
Tijdens het opstellen van dit projectplan zijn we ons steeds 

bewust geweest van de impact die COVID 19 ook op onze 

plannen zou gaan hebben. Waar er bij de start in februari 2020 

nog sprake was van een actieve deelname van inwoners aan de 

opgraving en de verwerking van vondsten, zagen ook wij onze 

ambitie gedurende het jaar steeds verder ingeperkt worden 

door de noodzakelijke maatregelen. Desondanks is het ons 

gelukt om een reeks activiteiten op te zetten die het voor de 

inwoners van Weert en bezoekers van de stad mogelijk maakt 

om te ervaren, te leren en zich betrokken te voelen bij dit 

archeologisch onderzoek op een unieke locatie, rekening hou-

dend met nog altijd geldende beperkingen.  

 

In goed overleg met het gemeentebestuur en de betrokken 

beleidsvelden van de gemeente2 is afgesproken dat gemeente 

en erfgoedgemeenschap samen optrekken om dit bijzondere 

stuk Weerter erfgoed uit te dragen en vanuit diverse invals-

hoeken voor het voetlicht te brengen bij een breed publiek. Jong 

en oud. Verwondering, verrassing en beleving zijn daarbij de 

sleutelwoorden om de inwoners van Weert, maar ook burgers 

van buiten, mee te nemen in een nog vrij te leggen verleden.  
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Alvorens de voorburcht tot een fraai park-

onderdeel wordt ingericht, worden er in 

de maanden (medio) mei tot (medio) juli 

2021 archeologische opgravingen uitge-

voerd. 

De gemeente Weert heeft speciaal voor 

dit onderzoek € 300.000,- beschikbaar ge-

steld. De resultaten dragen bij aan de 

kennis over de inrichting en het gebruik 

van de voorburcht en kunnen als inspi-

ratiebron een kwaliteitsimpuls bieden aan 

het inrichtingsplan. De tussengracht, fun-

deringen van hoektorens, muren, poorten, 

brug en paden/wegen kunnen in het park 

op diverse manieren worden gevisuali-

seerd.  

 

De lokale erfgoedgemeenschap1 heeft 

lang naar dit moment uitgekeken en 

hoopt dat er antwoorden gezocht én 

gevonden gaan worden op vragen over 

een van de meest intrigerende locaties 

van Weert. De verschillende vrijwilligers-

organisaties op het gebied van erfgoed 

hebben zich in het voortraject van de 

herinrichting al hard gemaakt voor een 

gedegen archeologisch onderzoek en 

willen zich bovendien graag inzetten om 

de inwoners van Weert en wijde omgeving 

– van jong tot oud- tijdens het onderzoek 

op de hoogte te houden en waar mogelijk 

zelfs erbij te betrekken. Dit projectplan is 

daaruit een voortvloeisel. Met de ge-

meente Weert is afgesproken dat de 

erfgoedgemeenschap zelf op zoek zou 

gaan naar financiering voor het plan.  

ARCHEOLOGIE EN PUBLIEK IN STADSPARK WEERT  

 

 

 

 

 

Dit jaar wordt het stadspark opnieuw ingericht. Het park ligt tegen de oostrand van de historische kern  

van Weert, op de hoek van de Kasteelsingel en Biest.  De ruïnes en grachten van kasteel de Nijenborgh 

hebben vanouds al een prominente positie in het  huidige park. Een belangrijk nieuw onderdeel van de 

herinrichting vormt de onlangs door de gemeente  Weert verworven voorburcht van het kasteel, waar 

sinds 1923 tot in 2019 de houthandel Scheijmans  was gevestigd. Nu de houthandel naar elders is verplaatst, 

krijgt de zichtbaarheid en beleefbaarheid  van de historie van het voormalig kasteelcomplex de Nijenborgh 

een stevige impuls.  

‘Ondergronds’ bevinden zich op het kasteelterrein, maar ook buiten de grachten, nog allerlei  

archeologische relicten (muurwerk, bodemsporen, vondsten) die in de bodem zijn achtergebleven en  die 

verband houden met de wordingsgeschiedenis en het gebruik van het kasteelterrein. Deze relicten vormen 

voor de (wordings)geschiedenis van Weert een buitengewoon belangrijk bodemarchief dat de  

potentie heeft tot in detail het verhaal te illustreren van het kasteel, zijn bewoners en gebruikers.  
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Inrichtingsplan Stadspark, met daarop geprojecteerd de 

omgrachte hoofdburcht en voorburcht van het kasteel  de 

Nijenborgh op basis van de historische kaart van Van 

Nieburgh uit 1703. De zwarte kaders met volgnummers  

geven de projectie weer van de archeologische proefsleuven 

en vlakken die in mei en juni worden aangelegd. (afbeelding 

overgenomen uit het onderzoeksplan.   

 

VERWONDERING, VERRASSING, BELEVING  

 

 

 

 

 

uiteindelijk zal leiden tot het ontstaan  van het hui-

dige Nederland. Het kasteel wordt vanaf dat moment 

een focuspunt van strijd. Troepen wisselen  elkaar af 

en zowel de bevolking als de vesting krijgen het vaak 

zwaar te verduren. De genadeklap volgt in het jaar 

1702. 

Aan het begin van de Spaanse Successieoorlog wordt 

het kasteel tijdens een bombardement nagenoeg  

compleet verwoest. De ruïne die overblijft doet dienst 

als steengroeve voor de binnenstad van Weert. 

 

Midden 19de eeuw ziet een notabele in het terrein een 

mooie woonplek. Op een van de voormalige hoek-

torens  wordt een herenhuis gebouwd en het terrein 

wordt met tuinmuren van de buitenwereld afge-

schermd. Ten slotte strijkt in de 1923 een houthandel 

op de voormalige voorburcht neer. De hoofdburcht 

wordt de woonlocatie. De bewoners zien door de 

afgelopen eeuw de stad om zich heen groeien en dit 

komt meer en meer op gespannen  voet te staan met 

de visie op wonen en industrie van het gemeente-

bestuur.   

Wanneer in 2018 uiteindelijk het besluit valt dat de 

houthandel wordt verplaatst naar bedrijventerrein  

Kampershoek en de gemeente eigenaar wordt van de 

voorburcht, is het dus voor het eerst in de ge-

schiedenis  van het terrein dat de Weerter gemeen-

schap zeggenschap krijgt over een van de mooiste en 

interessantste  plekken van de stad.  

Zowel de aangekochte voorburcht als het reeds 

bestaande stadspark, op de toenmalige schoots-

velden van het  kasteel, staan in 2021 in het teken van 

een groot herinrichtingsplan dat van het terrein een 

aantrekkelijke, groene  verblijfsplaats zal maken in 

een unieke combinatie van beleving van cultuur-

historie en klimaatadaptie.  

DE NIJENBORGH 
De Nijenborgh: residentie van de dynastie van het 

geslacht van Horne. Gebouwd rond het midden van 

15de eeuw, wanneer deze familie op het hoogtepunt 

van haar macht is, aan de rand van een (vesting)stad 

in wording. Na zo’n honderd jaar voorspoed begint 

het tij te keren en wordt de laatste bewoner (Philips 

van Horne) ongewild  een sleutelfiguur als hij in 1568 

samen met Lamoraal van Egmont wordt onthoofd op 

de Grote Markt in Brussel.  Deze gebeurtenis vormt 

mede de aanleiding tot de 80-jarige oorlog die 
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DOELSTELLING  
De erfgoedgemeenschap wil de inwoners en 

bezoekers van Weert en omgeving op actieve 

wijze  betrekken bij- en informeren over het 

archeologisch onderzoek op de voorburcht van 

de Nijenborgh, zodat, meer dan tot nu toe, zij 

zich bewust worden van de plek en het belang 

van deze locatie in de  regionale en vaderlandse 

geschiedenis. Daarnaast willen zij bij de 

doelgroepen de interesse en kennis  over 

archeologie en geschiedenis van Weert in brede 

zin bevorderen. 

 

DOELGROEP(EN)  
Als doelgroep voor dit projectplan zien wij de 

gehele Weerter gemeenschap van jong tot oud, 

maar  zeker ook toeristen, geïnteresseerden en 

bezoekers van buiten Weert. Daarbinnen 

benoemen we  enkele meer specifieke 

subgroepen:  

- Kinderen, hun ouders en grootouders  

- Leerlingen van (speciaal) basis- en (speciaal) 

voortgezet onderwijs.  

- Toekomstige ‘gebruikers’ van het park  

- Inwoners die (nog) geen historisch ‘gevoel’ 

hebben bij de locatie en zijn bijzondere 

geschiedenis - Inwoners met affiniteit met 

lokale geschiedenis en / of archeologie  

 

ACTIVITEITEN  
Het archeologisch onderzoek vindt plaats in de maanden 

mei tot juli 2021. De publieksactiviteiten die  tijdens het 

archeologisch onderzoek en in de periode erna zullen 

worden georganiseerd zijn in drie categorieën te 

verdelen:  

1. Erfgoededucatie ‘on site’: De opgravingen van het kas-

teel beleven en bezoekers betrekken (‘de  hardware’).  

2. ‘De software’: kennis en actualiteit delen: (Nieuws-

berichten; korte documentaires; social media, websites 

en een ‘glossy publieksuitgave’) 

3. Erfgoed-educatie in schoolprogramma’s   

Als er verder nog informatie beschikbaar komt, kunt u 

kijken op biestblog.nl 

 

TOELICHTING  
1 Een Erfgoedgemeenschap is een groep mensen die zich vanuit 

interesse en intrinsieke motivatie voor erfgoed formeert in  een 

sociaal verband en zich op vrijwillige basis in haar vrije tijd 

bezighoudt met cultureel erfgoed. In dit Weerter verband  

bestaat de Erfgoedgemeenschap uit: Stichting Stadsgidsen Regio 

Weert, Stichting Streekarcheologie Peel, Maas en Kempen  en 

Stichting de Aldenborgh. Tevens zijn daarbij organisaties voor 

cultuur en erfgoededucatie zoals het Stadslab0495 en  RICK 

(Regionaal Instituut voor Kunst en Cultuur; www.rickraakt.nl ) 

aangehaakt. 
 

2 Archeologie, Erfgoedhuis, Communicatie, Museum W en 

Monumenten 
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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 

HERSTART ACTIVITEITEN 

 

 

 

 

Het Toon Hermans Huis Weert is een 

inloophuis voor iedereen die met kanker 

wordt geconfronteerd en hun naasten. Het 

huis dat dit jaar tien jaar bestaat is gericht 

op ontmoeten, ontspannen, en verwennen.  

Kijk voor meer informatie op de website 

www.toonhermanshuisweert.nl. Daar vindt u 

ook het actuele activiteitenprogramma. 

 

De vrijwilligers van het Toon Hermans Huis 

in Weert zijn blij vanaf 1 juni eindelijk weer 

een (bijna) volledig activiteitenprogramma 

aan te kunnen bieden. Natuurlijk blijven de 

coronamaatregelen van kracht zoals de 1,5 

meter afstand en het dragen van een mond-

kapje in het huis. Desalniettemin kunnen 

weer bijna alle activiteiten in het inloophuis 

plaatsvinden. Gewoon even een praatje 

maken met een kopje koffie of thee kan ook 

weer. 

 

Wel geldt steeds: vooraf aanmelden 

via tel.nr. 0495-541444 of per mail via 

adminstratie@toonhermanshuisweert.nl 

en bij klachten thuis blijven. 

VOORTAAN WEER IEDERE DAG GEOPEND 
Het Toon Hermans Huis Weert aan de Graaf Jacobstraat 1 in 

Weert, is voortaan weer iedere dag geopend van 9.00 tot 

12.30 uur. Op dinsdag en donderdag tot 16.00 uur. De 

bekende activiteiten als schilderen, creatief atelier, creatieve 

expressie, wandelen, yoga, gezichtsverzorging, voetmassage 

en voetwellness, muziekbed en ‘haak maar aan en brei maar 

mee’ kunnen allemaal weer gevolgd worden. Natuurlijk moet 

je wel klachtenvrij zijn. 

Omdat de ruimte in het inloophuis als gevolg van de 1,5 meter 

maatregel beperkt is, is de groepsgrootte ook beperkt. Het is 

dan ook noodzakelijk zich voor deelname aan de activiteiten 

vooraf aan te melden. Dat geldt ook voor de open inloop. 

 

OUD PAPIER AAN DE BRON 
 

Aan de achterzijde van de parkeerplaats van Basisschool Aan de Bron / Sporthal Aan de Bron kunt u 

1x per maand oud papier brengen op vrijdag. De data voor het schooljaar 2020-2021 zijn nog 18 juni 

en 16 juli.   

 

Zelf brengen 

 

Basisschool Aan de Bron 

http://www.franciscushuisweert.nl/evenementen/
mailto:adminstratie@toonhermanshuisweert.nl


 

  

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  

momenteel nog gesloten  

in verband met corona 

 

 

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? 

 

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. 
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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 

 

 

 

ADVERTEREN IN WIJKBLAD DE BIEST 
 

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. 
 

Advertentieformaat: 9 cm breed x 13 cm hoog. 
 

Aanleveren als: JPG, Tiff of PDF. Alles van 

voldoende kwaliteit om te drukken. 
 

Aanleveren via: 

penningmeester.wijkraaddebiest@gmail.com 
 

Tarieven: 

Plaatsing éénmalig:  € 35,00 

Plaatsing op jaarbasis (4x): € 125,00 
*U betaalt geen btw 

 

mailto:jos.geerts@politie.nl
mailto:penningmeester.wijkraaddebiest@gmail.com


 

 

 

 

 

Jet Verberne Uitvaarten 
06-22300614 

Voor het meest persoonlijke afscheid 
in uw eigen wijk 

 

www.jetverberneuitvaarten.nl    

info@jetverberneuitvaarten.nl 

Observantenstraat 19, 6001 AL  Weert 
 

 

http://www.jetverberneuitvaarten.nl/
mailto:info@jetverberneuitvaarten.nl

