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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 juli               Uiterlijk 15 juni 

Uitgave oktober          Uiterlijk 15 september 

Uitgave december     Uiterlijk 15 november 

Mail de tekst als Word-bestand en de foto’s los 

als .jpg op tijd naar: 

wijkraaddebiest@outlook.com onder vermelding 

van "kopij wijkblad" 

 

  

SENIORENVERENIGING 
 

Het is inmiddels volop najaar, de bladeren vallen van de 

bomen, het is vroeg donker, de gezellige avonden en 

feestdagen staan weer voor de deur. Tijd van feesten en 

gezelligheid ook bij  “Altijd Jong”.  

 

JAARVERGADERING 
Vrijdagmiddag 21 oktober hield KBO Biest haar jaarverga-

dering, welke druk bezocht werd. Aan de orde kwamen het 

Jaarverslag 2021 en het Financieel Verslag 2021, met 

toelichting door de penningmeester. Ook werd de contributie 

voor het jaar 2023 vastgesteld, zijnde € 32,00. De aanwezigen 

werden getrakteerd op koffie met een heerlijke plak cake van 

PSW. 

SINTE MERTE 
Vrijdagmiddag 11 november vierden we samen Sinte Merte, waarbij 

we acht gasten mochten verwelkomen. Er werd gekaart en Rummi-

kub gespeeld. Voor alle aanwezigen was er koffie of thee, met een 

vers gebakken wafel, met dank aan de jarige Cees Klep. Rond half 

vier was er een glas wijn of fris, of een advocaatje met slagroom, 

met daarbij een plakje worst en/of kaas. 

 

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 OP BEZOEK BIJ ALTIJD JONG 
Op vrijdagmiddag 2 december vierden wij samen het Sinterklaasfeest. Er werd een kaartje gelegd 

en rummikub gespeeld. Natuurlijk was er koffie met speculaas en pepernoten. Bovendien had de 

Sint voor ieder lid nog een leuke surprise.  

KERST 
Woensdag 21 december viert KBO 

Biest/Altijd Jong Kerstmis in de Paters-

kerk.  De dag begint om 10.30 uur met 

een sfeervolle Kerstviering. 

Aansluitend is er koffie met een kerst-

kransje. Omstreeks 12.00 uur gaan we 

aan tafel voor een warme lunch. Na de 

lunch is er een Kerstloterij met mooie 

prijzen. ’s Middags wordt Bingo ge-

speeld, ook voor leuke prijzen. Rond 

16.00 uur wordt de dag en het jaar 2022 

afgesloten met kerstbrood.   
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INBRAAKPREVENTIE EN VEILIGHEID 
De wintertijd is begonnen, de dagen worden korter, het is weer vroeg 

donker. Goed om voor die tijd stil te staan, bij de veiligheid rondom uw huis.  

Maak het  inbrekers niet te makkelijk: Zorg voor goed hang- en sluitwerk. 

Laat ladder of vuilcontainer niet als opstapje buiten staan. Goede  

buitenverlichting schrikt ook af.  

Wees alert op mensen, die met een smoes bij u binnen willen. Zorg voor een 

degelijk kierstandhouder, vraag om een legitimatiebewijs. 

Vertrouwt u de zaak niet? Bel bij verdachte omstandigheden de politie  

0900-8844, of bij acuut gevaar 112.   

 

RABOBANK CLUBSUPPORT 
Ook dit jaar hield de Rabobank een Clubsupport-actie om het verenigingsleven 

in Midden Limburg en Cranendonck te ondersteunen. Leden van de Rabobank 

konden hun stem uitbrengen op deelnemende verenigingen. 

Dank aan ieder,  die een stem gunde aan KBO afdeling Biest/Seniorenvereniging 

Altijd Jong. Daarvoor onze hartelijk dank, ook aan de Rabobank! 

 

 KLEDING INZAMELACTIE 
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!  

 Ook in het afgelopen jaar mochten wij gratis gebruik maken van een  opslagruimte. 

Met dank aan “Opslag Weert”. Voor meer info zie:  www.opslagweert.nl.  

 

Afsluiting van het jaar 

Wij wensen alle bewoners van de wijk ‘de Biest’, 

de Wijkraad, de bewoners en medewerkers van het 

Zorgcentrum Hieronymus en andere 

verenigingen, scholen en natuurlijk ook de leden 

van” Altijd Jong” sfeervolle Kerstdagen, een 

gezellige jaarwisseling en een heel goed begin van 

het  jaar 2023.   
 

 

CONTACT 
Seniorenvereniging Altijd Jong / KBO Biest-Weert 

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. 

 

mailto:T.Janssen1946@kpnmail.nl
http://www.opslagweert.nl/
mailto:ceesklep@home.nl
mailto:t.janssen1946@kpnmail.nl
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CIRCUSSHOW 

Land van Horne heeft het circus uitgenodigd 

om de cliënten een onvergetelijk uitje te 

bezorgen. Het parkeerterrein van zorgcentrum 

Hieronymus in Weert was volledig omgetoverd 

tot een magische plek. De cliënten brachten 

onder begeleiding een bezoek aan het circus. 

Ook de medewerkers en vrijwilligers van Land 

van Horne konden samen met hun kinderen en 

kleinkinderen een circusvoorstelling bijwonen. 

Land van Horne heeft de resterende kaarten 

verdeeld onder dagbestedingen en basis-

scholen in de omgeving. 

 

De shows van Circus in de Zorg spelen in op de 

belevingswereld van senioren. Tijdens de 

twaalf voorstellingen werden de toeschouwers 

verrast en vermaakt door professionele arties-

ten. Acrobaten deden spannende acts in de 

lucht, clown Frenky maakte de toeschouwers 

aan het lachen en hondjes dartelden door de 

piste. Samen creëerden ze een plek vol magie 

en avontuur, die de dagelijkse beslom-

meringen even helemaal deden vergeten. Dat 

maakten de voorstellingen toegankelijk, 

liefdevol en onvergetelijk. 

 

Op 11, 12, 13 en 14 oktober trakteerde Stichting Land van Horne de bewoners van de 17 zorglocaties 

en revalidanten van het Geriatrisch Revalidatiecentrum op een spectaculaire circusshow.  

Vier dagen Iang, drie keer per dag, verzorgden professionele artiesten van Circus in de Zorg 

een voorstelling met spannende en grappige acts. 

Het circus heeft in vier dagen tijd ongeveer 1500 toeschouwers verwelkomt. 

 

Stichting Land van 

Home is een 

organisatie voor 

verzorging, 

verpleging en 

thuiszorg.  

Met ruim 2.700 

medewerkers en 

1.000 vrijwilligers 

biedt de stichting 

(thuis)zorg en 

aanvullende diensten 

aan cliënten in de 

gemeenten Weert, 

Nederweert, Leudal, 

Cranendonck en 

Someren. 

 



 

  

6 

“WEERTOLOGEN” 

Ruim veertig cursisten Weerterlogie ontvingen 29 november jl uit handen van Peter Korten, 

voorzitter van De Aldenborgh, hun diploma in de Paterskerk aan de Biest. 

Vanaf nu mogen ze zichzelf Weerterlogen noemen. 

In acht lessen is de geschiedenis van Weert langsgekomen. 

Vanaf de prehistorie tot nu. "Het gaat om basiskennis. 

Het leuke is dat steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van hun woonplaats. 

Onder hen ook nieuwkomers en jonge mensen", verduidelijkt Korten. 

Bij deze lessencyclus was de jongste deelnemer begin dertig en de oudste drieëntachtig.  

 

Voorafgaand aan de diploma-uitreiking nam Frits Nies de cursisten in de laatste les mee naar het Weert van 

na de Tweede Wereldoorlog. Aandachtig luisterden ze naar het boeiende verhaal over opbouw en afbraak. 

"Op dit kaartje van de binnenstad zie je hoeveel historische gebouwen er in vijftig jaar zijn verdwenen", 

vertelde Frits Nies, die vanaf het begin betrokken is bij de cursus Weerterlogie. Bij het noemen van Weerter 

bedrijven en personen klonk regelmatig een kreet van herkenning uit de zaal. "Dingen van vroeger komen 

weer boven", lachte een deelnemer. Andere deelnemers benadrukten dat ze door de cursus nu anders door 

de stad lopen.  

 

In 2023 wordt de cursus Weerterlogie opnieuw aangeboden. Aanmelden hiervoor kan door een mail te 

sturen naar info@dealdenborgh.nl. Wanneer de data bekend zijn, ontvangt u een inschrijvingsformulier. 

 

 

mailto:info@dealdenborgh.nl
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EXTRA SPONSORING 

VOOR WIJKPARK DE WEIJER 

Afgelopen maanden werd de 

Stichting Wijkraad De Biest 

verrast met een tweetal 

donaties voor ons 

Wijkpark De Weijer. 

Hetgeen zeer gewaardeerd 

wordt door onze vrijwilligers.  

Fijn dat er weer wat financiële 

steun is. 

 

Het overhandigen is in beide 

gevallen op plezierige wijze ver-

lopen, met koffie en vlaai. 

De donatie van de Sponsor-

winkel bij PuntWelzijn én die van 

mevrouw Margriet Ghijsen-

Verspagen in het park. 

Komende maanden/jaren kan 

ieder, die het park bezoekt, ge-

nieten van de verbeteringen. 

Hartelijk dank! 

Namens het Bestuur. 
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MEER BEWEGEN 

Sporten is gezond en zitten is het nieuwe roken, dit zijn zinnen die tegenwoordig 

worden gehoord. 

Wilt u graag bewegen en heeft u geen zin in een sportschool, of vindt u een 

sportclub te prestatiegericht? Kijk eens op www.mbvo.nl/beweegactiviteiten. 

U vindt er allerlei begeleide beweegactiviteiten die ook nog eens best betaalbaar 

zijn. Gymnastiek, wandelen, zwemmen, fietsen, dansen, fitness, bootcamp, en nog 

veel meer. 

 

 

LEDEN WEERTENERGIE INVESTEREN 

IN NIEUW ZONNEPARK LEVEROYSEDIJK 

 

ZONNEPARK LEVEROYSEDIJK 
Het zonnepark Leveroysedijk is vijf hectare groot en het 

geplande vermogen 5,4 MWp. Dat is genoeg om 1500 

huishoudens te voorzien van stroom. Ter vergelijking, het 

zonnepark Altweerterheide voorziet 400 huishoudens 

van stroom. 

Als alles volgens plan verloopt zullen de ongeveer 10.000 

zonnepanelen in het komende voorjaar al worden 

gemonteerd en zal vanaf het midden van 2023 de eerste 

zonnestroom uit het park worden geleverd. In een heel 

jaar zal het park dan ca. 5,1 miljoen kWh produceren.  

SEINEN OP GROEN 
WeertEnergie beschikt over 

benodigde vergunningen, 

de SDE-beschikking en voor 

de netaansluiting kan ge-

bruik worden gemaakt van 

de bestaande aansluiting 

van het Windpark Weert, 

dat ongeveer 1 km verderop 

ligt. Het wind- en zonnepark 

vormen samen het energie-

park van Weert.  

 

FINANCIËN 
De totale investering be-

draagt vier miljoen euro. 

Hiervan financiert Weert-

Energie 1 miljoen uit eigen 

middelen. 

Weert krijgt er een nieuw zonnepark bij, gelegen op een oude vuilstort aan de Leveroysedijk. 

Het is de leden van de energiecoöperatie WeertEnergie gelukt het benodigde geld bij elkaar te krijgen. 

De Weerter energietransitie krijgt hierdoor een flinke boost. 

De ambitie van de gemeente Weert is om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn.  

 

De resterende drie miljoen leggen de leden van 

WeertEnergie bij door de aanschaf van certifi-

caten met een variabele rente. 

 

Kees de Korver, voorzitter WeertEnergie en 

penningmeester Jan Scholts zijn trots over het 

bereikte resultaat: “Dankzij de inzet van de 

direct betrokkenen en de financiële bijdrage van 

vele leden is het gelukt om een omvangrijk 

duurzaam project in de gemeente Weert te 

realiseren.”  

WeertEnergie  

 

 

http://www.mbvo.nl/beweegactiviteiten
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BOMENBORDJES IN KASTEELPARK NIJENBORGH  
‘BOMENMAN’ HENK VERSTAPPEN IN HERINNERING 

 

In het Kasteelpark en omgeving zijn door Stichting 

Groen Weert recent 32 informatieve bomenbordjes 

geplaatst. De plaatsing was mogelijk door een 

schenking van de zussen Verstappen, ter nagedach-

tenis aan hun overleden broer Henk. 

Veel Weertenaren zullen zich Henk herinneren als 

iemand die opkwam voor de natuur, en vooral voor 

het behoud van bomen. Ook heeft hij lange tijd een 

vogelasiel beheerd. Bij het wandelen met zijn hondje 

in en rond het park was hij altijd wel in voor een 

praatje. Nu hij er niet meer is, wordt zijn  liefde voor 

de bomen via de bordjes voortgezet. 

 

Zondagmorgen 4 december is in aanwezigheid van 

zijn familie het bordje bij een jonge suikeresdoorn 

onthuld. Zoals bij alle bordjes staat er een QR code 

op met informatie over de betreffende boom. In dit 

geval ook foto’s van de markante figuur Henk, 

poserend bij diverse bomen.  

 

Het is de wens van Stichting Groen Weert dat de 

nieuwe roestvrijstalen infobordjes bijdragen aan 

meer besef en bewustwording van het belang van 

bomen. Want bomen zijn interessant, mooi en 

belangrijk. En ze helpen de gevolgen van klimaat-

verandering te verkleinen. 

 

Het bordje bij een suikeresdoorn ter herinnering aan Henk 
Verstappen, overleden op 12 juni 2022. Het bordje wordt 
onthuld door de jongste telg van de familie. 

 

KERST 2022 IN DE PATERSKERK 

 
Dinsdag 20 december om 19.00 uur vindt in het koor van de Paterskerk “A Festival of Lessons and Carols” 

plaats. Een muzikale voorbereiding op het Kerstfeest in de traditie van de Engelse Anglicaanse Kerk. Het 

koor Capella sine Vinculis o.l.v. Bea van der Kaaij begeleidt ons zingend naar het feest van Kerstmis. Br. 

Gerard Heesterbeek ofm en Jeanne Giesbers zijn de voorgangers. Capella sine Vinculis is een koor dat 

prachtig zingt en ons hierdoor in de juiste kerstsfeer brengt. Na afloop is er Glühwein. 

 

Zaterdag 24 december om 19.00 uur vindt in de monumentale en sfeervolle Paterskerk de viering van het 

Kerstfeest plaats m.m.v. het koor Creatura dat onder andere de Krönungsmesse van W.A. Mozart en 

prachtige kerstliederen zal zingen. Zeer de moeite waard. Voorganger is br. Gerard Heesterbeek ofm.  Om 

18.00 gaan de kerkdeuren open. U bent van harte welkom, maar wij adviseren u vanwege de te verwachten 

drukte tijdig aanwezig te zijn. 

 

Zondag 25 december om 10.30 uur vindt in het koor een Kerstviering plaats m.m.v. het Sint Janskoor o.l.v. 

Michel van Dooren. Voorganger is br. Gerard Heesterbeek ofm. 

 

Wij wensen alle bewoners van de Biest VREDE EN VREUGDE MET KERSTMIS 
 

br. Gerard Heesterbeek ofm 
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FRANCISCUSHUIS WEERT 
De activiteiten die plaatsvinden in het Franciscus Huis Weert 

kunt u vinden op de website: 

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

 

 

 

 

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. 

2023: 27 januari, 10 maart, 14 april, 2 juni, 7 juli. 

Zelf brengen                                                                              Basisschool 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. 
 

OOK LEUKE REDACTIONELE TEKSTEN EN/OF MOOIE FOTO’S ZIJN WELKOM! 

 

RUBRIEK: WEETJES, DITJES EN DATJES…….!            

 - Info van het Bestuur: Er is in november een eindejaar vergadering geweest waarna we kunnen terugkijken op 

een prima jaar. Met geslaagde activiteiten. (oa. Rommelroute, Park de Weijer, opening Kasteelpark, 

Wijkbladen, KBO, Kunst voor en door onszelf, Sinterklaas, Franciscus huis/kerk, museum bezoek, etc). Tevens 

komen we elke zaterdagochtend samen in het wijkpark De Weijer. Er is dan altijd koffie met koek! 

- Kasteelpark De Neijenborgh: Recent zijn er informatieve bomen-bordjes bijgeplaatst! De oude poort is weer 

uit de steigers. Tevens is van enkele voormalige metalen spanten een “Kunst Paviljoen“ verrezen.  Het 

watertappunt van WML is gedurende de wintermaanden afgesloten. 

- Wijkpark De Weijer: het bord “De Weijer” is weer hersteld en terug geplaatst. 

- Gemeente Weert: is gestart met de Campagne: “Je staat er niet alleen voor”. Voor tips en financiële steun: 

http://www.weert.nl/jestaaternietalleenvoor.  

- Programma Vastelaovendj in de wijk:   Https://vvdebeesterbolle.nl/ 

- Ingestuurde berichten of mededelingen:  zie elders in dit krantje. Ook u mag iets mailen 

naar:  wijkraaddebiest@outlook.com 

De redactie. 

 

 

 

WIJKRAAD DE BIEST IS NOG STEEDS OP ZOEK NAAR BESTUURSLEDEN. 

ER ZIJN DIVERSE VACATURES WAARONDER DIE VAN VOORZITTER EN SECRETARIS. 

MELD U AAN VIA: wijkraaddebiest@outlook.com 

http://www.franciscushuisweert.nl/evenementen/
http://www.weert.nl/jestaaternietalleenvoor
https://vvdebeesterbolle.nl/
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
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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 1x per maand geopend, 

namelijk iedere tweede zaterdag van de maand. 

2023: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 

8 april, 13 mei, 10 juni 
 

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? 

 

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 

  Imke Gijsen 

  i.gijsen@puntwelzijn.nl 
 

0800-9009 Enexis storing Gas en elektriciteit 

  (24 uur per dag bereikbaar) 

Storingen en onderhoud mbt gas 

en elektriciteit kunt u eveneens 

inzien via www.enexis.nl 
 

088-3850800 Wonen Limburg 
 

043-3090909 WML storing 

Storingen en lekkages kunt u 

eveneens melden via 

www.waterstoring.nl/wml 

Storingen en werkzaamheden zijn 

eveneens in te zien via: 

www.wml.nl 

 

 

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: wijkraaddebiest@gmail.com 
 

Tarieven: 

Plaatsing éénmalig:  € 35,00 

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

 

http://www.waterstoring.nl/wml
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 

 

 

 

Wijnhuis 

Goods Food Alimente 
 

Loop even binnen in Het Warenhuis. 
Gemakkelijk bereikbaar in het C-wartier 

aan de Beekstraat. 

 

"Diverse lekkere Italiaanse wijnen en 

Limoncello." 

Als kado verpakt of om zelf van te genieten. 

 

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

