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   IN DEZE EDITIE      IN DEZE EDITIE      IN DEZE EDITIE      IN DEZE EDITIE      IN DEZE EDITIE   

 

DE BIEST NIEUWSBLAD 
ZONNIGE PICKNICK IN PARK DE WIJER 

Afgelopen maanden is het park goed hersteld na 2 droge zomers. De 

grasmat is weer mooi vol geworden  en de planten zijn flink uitgeschoten. 

De vele bloemen zorgen nog steeds voor een kleurrijk geheel, waarvan wij 

allen nu nog volop van kunnen genieten. De vrijwilligers hebben weinig 

water hoeven geven. Gelukkig kon het onkruid (ongewenst kruid) tijdig 

weggehaald worden, voordat er zaad werd gevormd. Dus is er ruim tijd 

voor iedereen om van het park te genieten. Hetgeen ook gebeurt, door 

het toenemende aantal bezoekers.  

 

Ook activiteiten in verband met een speciale gelegenheid passen prima in 

ons park. Bijvoorbeeld een zomerse picknick.  Ofwel op zijn Nederlands 

gezegd een “openlucht maaltijd”. Het “Corona zitje” is hier speciaal voor 

ontworpen. Alle zitstammen staan 1,5 meter uit elkaar! 

Lekker genieten van wat ons park nu biedt: o.a. het groen, de frisse 

buitenlucht, vogelzang en bijen gezoem, de bloemen en het fruit. Zeker ook 

van de meegebrachte spijzen, lekkernijen, sapjes en Italiaanse wijn. 

Dergelijke activiteiten, zoals een gezellige lunch of brunch, zijn overdag 

toegestaan in het park.  

Overnachten mag helaas niet. Dit is voor behouden aan de bewoners van 

het insectenhotel, de bijenvolken en de nestkastjes. 
 

Meer foto’s van Park De Wijer vindt u op pagina 7 en 8. 
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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 

 

 

SAMEN TEGEN EENZAAMHEID.  

De coronacrisis met al zijn beperkingen had grote impact op ons 
leven. Het gemis aan activiteiten van de vereniging; kaarten, 
Rummikub en yoga. Het gemis aan contact met kinderen en 
kleinkinderen en vrienden. Veel ouderen vereenzaamden. U heeft 
het ongewijfeld ook zo ervaren.  
 

De Gemeente Weert wil die eenzaamheid tegen gaan, door deel te 
nemen aan het landelijke project “Een tegen Eenzaamheid”. 
Ouderen vormen daarbij een belangrijke eerste doelgroep. De 
Gemeente, Punt Welzijn en een netwerk van instellingen, zoals de 
KBO en de Senioren Koepel Weert, willen samen een aanvalsplan 
tegen eenzaamheid ontwikkelen.   
 

De KBO is in Limburg het project “Samen tegen Eenzaamheid” 
gestart. Een van de doelen is het aanbieden van contacten, waar 
mensen terecht kunnen, die steun zoeken als ze zich eenzaam 
voelen. Het project “Samen tegen Eenzaamheid” wordt ingepast in 
het project “Een tegen Eenzaamheid” van de Gemeente Weert. Een 
werkgroep gaat aan de slag met vraag  “Hoe eenzame mensen op 
het spoor te komen en hoe hen behulpzaam te kunnen zijn.”  
 

 

WEEK TEGEN DE EENZAAMHEID.   
Samen tegen eenzaamheid. De week van 30 september tot en met 

7 oktober is de week tegen de eenzaamheid. In die week zijn er 

activiteiten, die de eenzaamheid van mensen willen doorbreken.  

Volg de informatie over de activiteiten in de media. 

 

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 
 

CONCERT DOOR HET KOOR CREATURA.  
 

Op zondag 10 oktober houdt het koor Creatura een 

concert in het Franciscushuis. Speciaal welkom zijn alle 

ouderen uit het Weerterland en omgeving, om samen 

met familie, buren of mantelzorger te komen ge-

nieten van een verrassend en veelzijdig concert met 

medewerking van: 
 

Vocaal ensemble ANDIAMO!;  

JAN SCHROËN  &  FER KOOLEN; 

Vocaal ensemble PHOENIX; 

Gemengd Koor CREATURA.; 

TOON KONINGS piano en orgel. 

 

Toegangskaart inclusief koffie en vlaai: € 15,00.  

Voor meer informatie zie de website van Creatura 

of telefonisch: 0644537556 

WANDELING DOOR DE TUIN 

VAN ZORGCENTRUM HIERONYMUS, 

MET KOFFIE  “TO GO” 

 
Vrijdagmiddag 8 oktober bent u welkom om een 

wandeling te maken door de tuin van  Zorgcentrum 

Hieronymus op de Biest. Op het terras van de 

Orangerie wordt u tussen 14.00 en 16.00 uur een kop 

koffie of thee aangeboden door KBO de Biest.  
 

 
 

 

ACTIVITEITEN SENIORENVERENIGING “ALTIJD JONG” 

Op 15 december 2020 zijn wij vanwege de corona-

beperkingen wederom in lock down gegaan. Tot 

grote vreugde van de leden konden wij begin juni 

weer starten met onze activiteiten. 

 

Wat waren de mensen blij om elkaar na een half jaar 

weer te zien. Op woensdag 9 juni kwamen de dames 

weer samen voor de yogales, 10 en 11 juni waren de 

eerste kaart- en rummikub -middagen. Wel houden 

wij ons daarbij aan de coronamaatregelen: handen 

ontsmetten, bij binnenkomst, afstand houden en 

mondkapje waar nodig. 

 

“ETEN MET FRANCISCUS”   
Op woensdagmiddag 6 oktober bent u 

welkom om deel te nemen aan een geza-

menlijke maaltijd in het Franciscushuis.  

Meer informatie volgt in de media.  

 
 

Yoga: Op woensdagmorgen van 09.00 tot 10.00 uur 

is er yoga onder deskundige leiding, aansluitend 

wordt er gezamenlijk een kop koffie gedronken. 

Voor deelname aan de yogales geldt een extra 

bijdrage.  Er zijn nog enkele plaatsen vrij in onze 

yogagroep. Kom eens vrijblijvend meedoen! 

 

Op donderdagmiddag is er van twee tot vijf uur in 

de Orangerie clubmiddag met kaarten en rum-

mikubspel en natuurlijk bijpraten onder het genot 

van een kop koffie of thee. Maximaal 15 deelnemers 

in verband met de coronabeperkingen.  

 



Tot ons verdriet moesten wij de afgelopen tijd afscheid nemen 

van een aantal leden van onze Seniorenvereniging.   

Wij missen Truus Verhappen in ons midden, zij nam als bewoner 

van Hieronymus jarenlang deel aan de breigroep en aan het 

rummikubspel.  Wij namen ook afscheid van Mien Tramontin, 

kaarten was haar grote passie. 
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Ook op vrijdagmiddag is er (zolang de 1,5 meter geldt) van 

twee tot vijf uur in de Orangerie kaarten en rummikubspel 

en bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee. 

Ook hier maximaal 15 deelnemers.  

 

Aan Feestdagen als Sinte Merte, Sint Nicolaas, Kerstmis, 

Carnaval, Pasen en de afsluiting van het jaar wordt aandacht 

besteed.  

 

Seniorenvereniging “Altijd Jong” staat voor ontmoeting, 

ontspanning en belangenbehartiging!  U bent van harte 

welkom. De contributie bedraagt slechts dertig euro per 

jaar en daarvoor bent u lid van “Altijd Jong”  én van de KBO 

dé belangenbehartiger van ouderen. De KBO biedt U ook 

voordelen: Ziektekostenverzekering bij het Zilveren Kruis, 

met korting en speciale pakket voor senioren. 

Korting op energie middels het KBO Energiecollectief.  Ook 

ontvangt U 10 x per jaar het magazine  KBO/PCOB. 

Kom eens vrijblijvend kennismaken bij een van de activi-

teiten.  

U vindt ons in de Orangerie in de tuin van het Zorgcentrum 

Hieronymus, Biest 4. 

 

OVERLIJDEN EN AFSCHEID 
  

 

Zaterdag 29 mei was de plechtige uitvaartdienst van Alda van 

de Kerkhof-Clement. Op donderdag 8 juli namen wij afscheid 

van Mia Thomassen-Kiggen. Mia was 25 jaar lid van  onze 

vereniging. Op zaterdag 24 juli moesten wij afscheid nemen 

van Lei Creemers, lid, bestuurslid en punctuele secretaris van 

Seniorenvereniging “Altijd Jong”/ KBO de Biest. 

Wij zullen hen, Truus, Mien, Alda, 

Mia en Lei, blijven herinneren als 

betrokken leden, maar boven alles 

als mensen, die ons dierbaar waren 

en zullen blijven. Wij missen hen 

zeer in ons midden. 

 

DE ZILVEREN KBO  SPELD VOOR LEI CREEMERS 

Toen ons bericht bereikte, dat Lei ernstig ziek 

was, heeft het bestuur de zilveren KBO speld voor 

hem aangevraagd. Dit als dank en waardering 

voor het vele werk, dat hij voor de vereniging en 

voor de KBO heeft verricht. Op maandag 12 juli 

heeft de voorzitter van de KBO Regio Midden 

Limburg de speld, met de bijbehorende oor-

konde, aan Lei uitgereikt. Het was voor hem een 

grote verrassing. Hij was er zeer mee vereerd.  Op 

18 juli is Lei overleden. 

 

 



  

KLEDING INZAMELACTIE 
 

Graag komen wij al uw oude kleding (textiel, schoenen, handschoenen, hand-

doeken, badlakens),  mits droog en schoon  bij U ophalen. Deze brengen wij 

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

onze vereniging. Bij voorbaat hartelijk dank! 
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CONTACT  Seniorenvereniging Altijd Jong / KBO Biest-Weert 

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

E-mail: ceesklep@ziggo.nl   T: 534120 

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

 

 

 

Corona heeft een enorme impact gehad (en heeft 

dat nog) op vele aspecten van de samenleving. Zo  

ook op de vormgeving van vele uitvaarten. Veel be-

perkende maatregelen zijn voorbijgekomen. 

Op dit moment geldt geen maximum aantal gasten 

meer.  Registratie, gezondheidscheck en vaste zit-

plaats zijn vervallen. De basisregel van 1,5 meter 

afstand is veranderd in een dringend advies. 
 

Dat was ten tijde dat corona op z’n hevigst was, wel 

anders. Dat begon natuurlijk al met de lockdown. 

Kinderen konden hun ouders niet meer bezoeken, in 

het ziekenhuis moest beschermende kleding worden 

gedragen waardoor patiënten hun gezinsleden niet 

meer herkenden. Het maximaal toegelaten aantal 

gasten op een uitvaart wisselde waardoor nabe-

staanden de dag vóórafgaand aan de uitvaart gasten 

moesten bellen om te zeggen dat deze alsnog niet 

aanwezig mochten zijn. ‘Grote’ uitvaarten werden 

‘kleine’ uitvaarten. 
 

Ondanks alle vervelende omstandigheden bracht 

afscheid nemen in corona-tijd ook dankbare mo-

menten. De reactie van veel nabestaanden was 

DE INVLOED  VAN CORONA OP UITVAARTEN 

 
 

  

 

 

 

 

namelijk dat ze het afscheid in besloten, kleine kring 

als heel persoonlijk, intiem en gevoelig hadden 

ervaren. Meer voor henzelf dan voor anderen. 

 

Als mensen mij vragen iets te vertellen over mijn 

beroep dan zeg ik altijd dat ik makkelijk een boek kan 

schrijven, zoveel dingen maak ik mee. Zo ook ten 

tijde van Corona: het echtpaar wat op dezelfde dag 

werd begraven, het gezin wat geen kerkdienst kon 

houden omdat er besmettingen waren, de man die 

midden in het sociale leven stond en waarvoor we 

twee diensten hebben gehouden, de intieme af-

scheidsceremonies bij mensen thuis in het apparte-

ment, serre of tuin, en de machteloosheid omdat je 

de mensen niet vast mocht pakken om ze te troosten. 

 

Mijn persoonlijk advies: laten we nog een tijdje voor-

zichtig blijven, ondanks dat de regels zo zijn 

versoepeld. Zij die een dierbare hebben afgegeven 

tijdens corona, zijn het vast met mij eens. 

 

Jet Verberne, uitvaartondernemer 

Gevestigd op de Biest 

 

Voor het ophalen van een partij kleding kunt u bellen naar telnr:  524085. E-mail: T.Janssen1946@kpnmail.nl   

Dank ook aan “Opslag Weert”. Wij mogen bij hen, gratis, gebruik maken van een opslagruimte, zie 

www.opslagweert.nl.  

 

RABOBANK CLUBSUPPORT ACTIE 
Ook in 2021 houdt de Rabobank een Clubkas-actie. De Rabobank stelt ook dit jaar 

€X175.000 ter beschikking, om het verenigingsleven te ondersteunen. In het najaar 

kunnen leden van de Rabobank Weerterland en Cranendonck weer hun stem uit-

brengen op verenigingen.  

Heeft U een rekening bij de Rabobank en bent nog niet lid, meldt U dan aan en geef 

straks ook een stem aan” Altijd Jong”. Het lidmaatschap is gratis en kan telefonisch 

worden aangevraagd.  Rabobank Weerterland en Cranendonck,  

tel: 0495 435 435. Steun KBO afdeling Biest / Seniorenvereniging Altijd Jong met uw 

stem. Daarvoor onze hartelijk dank !  

 

 

 

Heeft U een rekening bij de Rabobank en bent nog 

niet lid, meldt U dan aan en geef straks ook een stem 

aan” Altijd Jong”. Het lidmaatschap is gratis en kan 

telefonisch worden aangevraagd. 

Rabobank Weerterland en Cranendonck, tel: 

0495 435 435. Steun KBO afdeling Biest / 

Seniorenvereniging Altijd Jong met uw 

stem. Daarvoor onze hartelijk dank!  

 

 

 

mailto:t.janssen1946@kpnmail.nl
mailto:ceesklep@ziggo.nl
http://www.opslagweert.nl/
https://www.rabobank.com/
mailto:T.Janssen1946@kpnmail.nl
http://www.opslagweert.nl/
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Vrijdag 17 september vond in het wijkpark De Weijer 

de 1e aftrap van het culturele seizoen 2021/2022 

plaats. 

Voorafgaand aan de vele openingsactiviteiten om het 

theaterseizoen in Weert te starten, gehouden op 

zondag 19 september verspreid over 31 plekken in 

Weert, is er een toneelvoorstelling geweest in ons 

park met een wooncamper als toneel. Gerrit en Linda 

verzorgden een uitvoering  over de huidige actuele 

situatie met betrekking tot woonmogelijkheden. Hun 

woon camper “Lenny” brengt hen door het gehele 

land om hun ideeën, en ook die van de vorige 

camper-eigenaren,  ten gehore te brengen. Kritisch 

wordt er op een humoristische wijze aandacht ge-

geven aan woonmogelijkheden, woonkeuzes, woon-

beperkingen en vrijheden. Muziek, zang en zelfs wat 

acrobatiek ontbrak niet. 

 

 

LOCATIE-TONEELVOORSTELLING 

LINDA-LENNY-GERRIT 

 IN HET KADER VAN 10 JAAR CULTUREEL LINT VOND OP 17 SEPTEMBER IN PARK 

DE WEIJER DE LOCATIE-TONEELVOORSTELLING ‘LINDA-LENNY-GERRIT’ PLAATS. 
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ZOMER IN PARK DE WEIJER 
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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 

Enige weken geleden is de parkcommissie benaderd 

door Hub Zegveld. Hij sprak een wens uit, waar we 

invulling aan hebben kunnen geven. Zijn hobby is: het 

maken van behuizing voor vogels. Speciaal voor het 

park heeft hij 3 vogelhuisjes gemaakt met schoorsteen! 

Zodat ook in koudere tijden symbolisch de warmte 

aanwezig blijft. Zo zijn er nu extra voorzieningen 

gekomen in het park om het nieuwe leven weer vorm 

te geven met volop ruimte voor verdere ontplooiing.  

Ze zijn stevig bevestigd aan volwassen bomen die flink 

in de grond geworteld zijn. Ingang op oost zodat de 

ochtendzon al snel de ingang verwarmt. Beschut tegen 

slagregen en wind. De schaduw van de bladeren geeft 

bescherming aan het jonge leven straks tegen een al te 

felle zon. Dank je wel Hub! 

DATA OUD PAPIER INZAMELING BASISSCHOOL AAN DE BRON 
Achterzijde sporthal Aan de Bron . 

De container is aanwezig van 08.00 tot ca. 14.00 uur. 

15 oktober 2021 / 19 november 2021 / 17 december 2021  

28 januari 2022  / 11 maart 2022 / 8 april 2022 / 20 mei 2022 / 24 juni 2022 / 15 juli 2022 

Zelf brengen 

Basisschool Aan de Bron 

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


  

9 

Foto: Weertdegekste.nl 

In 2022 kun jij, als koorlid, samen met een geoefend 

operagezelschap, op de planken staan van het 

Munttheater in Weert. WOKMUZIEKTHEATER Weert 

is een theaterkoor van ongeveer 30 leden. 

Het is in Zuid-Nederland het enige amateurkoor 

(ondersteund door professioneel orkest en extra 

solisten) dat volledige opera’s uitvoert. 

 

WOKMUZIEKTHEATER heeft op diverse manieren een 

band met de Biest. Jarenlang organiseerde de ver-

eniging het kostuum- en kledingbeheer vanuit de 

gebouwen van het Land van Horne in het klooster-

complex. Door de verhuizing van LvH is daar een 

einde aan gekomen. WOKMUZIEKTHEATER dankt 

LvH voor al die jaren gastvrijheid. 

Ook repeteert de vereniging iedere maandagavond 

van 20.00 tot 22.00 uur in het Philips van Horne in 

Weert. 

Momenteel werkt het gezelschap aan de komische 

opera la Belle Hélène van Jacques Offenbach. Kom 

BEN JIJ EEN LIEFHEBBER VAN OPERA 

EN HEB JE ALTIJD AL EENS AAN EEN OPERA WILLEN MEEDOEN? 

DAT KAN! BIJ HET WOKMUZIEKTHEATER 
 

 

 

 

 

gerust langs en maak vrijblijvend kennis met het koor 

en de productie. Ervaar de enthousiaste sfeer en zing 

en speel een avond mee. Bij de uiteindelijke uit-

voering zijn er toneelrollen op de achtergrond maar 

ook in de spotlights.  

Maak je soms deel uit van een koor waarbij het 

ledenaantal als gevolg van corona is geminimali-

seerd? Kom luisteren. Misschien is het iets om met de 

overgebleven leden aan te sluiten bij of samen te 

werken met het WOKMUZIEKTHEATER.  Ook  zij die 

elders of over de grens wonen zijn van harte welkom! 

 

Het gaat om het plezier van het zingen en de liefde 

voor opera. Maar tevens zoeken we vaardige 

bestuursleden die zich willen inzetten voor de 

toekomst van het WOKMUZIEKTHEATER. 

 

Wilt u zich, samen met ons, inzetten voor deze bij-

zondere vereniging? www.wokmuziektheater.nl. 

Stuur een mail naar info@wokmuziektheater.nl. 

 



 

  Een van de wijkbladfotografen is op pad gegaan om enkele sfeerplaatjes te knippen 

rondom stadspark en Neijenborgh. Deze willen we u zeker niet onthouden. 
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STADSPARK IN DE OCHTEND 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

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 1x per maand geopend 

de tweede zaterdag van de maand. 

In 2021 dus nog op 9 oktober, 

13 november en 11 december 
 

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. 
 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

EN MAILADRESSEN: 
 

0900 8844 politie en of wijkagenten 

 meldpunt jeugdoverlast 

Onze wijkagenten: 

Jos Geerts, Bram Kurvers en Sander Cornelissen 

Wijkagenten Weert Noord- Oost, Stramproy, 

Tungelroy, Altweerterheide, Swartbroek 

 

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 

 Francien Clout 

 f.clout@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 
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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

