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In navolging op de positieve reacties start binnenkort de 
succesvolle training voor hondenbezitters en hun 
viervoeters. Doel is het vergroten van het bewustzijn bij 
baas en volger om effectief geen uitwerpselen in een 
plantsoen achter te laten.  
 

Het lesprogramma is oorspronkelijk in 2012 ontwikkeld in 
California door Friends of Cats Inc in El Cajon (USA), om de 
effectief de uitwerpselen van katten te verwijderen, zodat een 
grotere acceptatie van de kattenliefhebbers gerealiseerd kon 
worden. 
  
In Europa is gebleken dat deze methode eveneens goed werkt 
bij honden. In Londen is het resultaat erg gunstig. Circa 99% 
van de uitwerpselen wordt volgens de onderzoekers niet 
meer terug gevonden. Ook in Milaan draait de cursus al 2 jaar 
met succes.  
 

De cursus omvat 5 lessen van een uur en zal op 
zaterdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur gegeven worden  op 
het ravot-veldje in het Wijkpark De Weijer. Ingang aan de 
Graafschap Hornelaan en/of Doolhofstraat. Maximaal 15 
deelnemers. Training zal gegeven worden door de 
internationale dierenvrienden club: “Fronte di Liberazione per 
la Tassa sui Cani” en wordt bekostigd uit het restant van de in 
2021 opgeheven gemeentelijke hondenbelastinggelden. 
 

 
 
 
 
 

BELANGRIJKE HONDENTRAINING 

 

Volgens de organisatie wordt het meeste leereffect verkregen, wanneer spontane aanpassingen in dagritme 
vereist worden. De cursus zal dan ook op de eerste zaterdag van de zomertijd aanvangen.  
Wijkraad De Biest is blij met deze nieuwe activiteit en zal voor voldoende drinkwater voor de viervoeters en 
voor koffie voor de deelnemers zorgen. 

Namens het Bestuur van Stichting Wijkraad De Biest. 
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COLOFON 
 
REDACTIE: 
Stichting wijkraad de Biest 
Postadres: Biest 78, 6001 AS  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 
 

AFSCHEID VAN TROUWE LEDEN 
Wij wensen elkaar aan het begin van het jaar alle goeds toe. 
Zo ook bij de eerste wijkkrant aan het begin van het jaar 2023. 
Daarbij is het goed, dat we niet in de toekomst kunnen kijken, 
want ook in het afgelopen jaar moesten wij afscheid nemen 
van een aantal trouwe leden: Fia Scheffers, Mieke Rademakers, 
Harrie Hendrix, Huub Zegveld, Harry van Tulden, en Toos 
Doek, Toos was 35 jaar lid van Altijd Jong. Wij missen hen zeer 
in ons midden.  
 
Wij spreken de hoop uit, dat 2023 een goed jaar mag worden, dat 
het coronavirus nu bedwongen is en wij onze activiteiten weer 
voluit kunnen oppakken. Wij wensen alle bewoners van de Biest en 
met name onze leden,  dat ze in 2023 samen weer volop kunnen 
genieten van het leven.  
 
 
SINTERKLAASMIDDAG 
Vrijdagmiddag 2 december, hielden wij ons Sinterklaasfeest. Tussen 
14.00 en 17.00 uur waren alle leden welkom,  om een kaartje te 
leggen, Rummikub of Bingospel te spelen. Natuurlijk was er koffie 
met speculaas en pepernoten. Bovendien had de Sint voor ieder lid 
nog een leuke surprise.   
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 “ALTIJD JONG” / KBO BIEST - WEERT 
 

EEN TERUGBLIK OP DE KERSTVIERING IN DE PATERSKERK 
 
Donderdag 21 december vierden wij samen  
Kerstmis. Wij openden de dag om 10.30 uur 
met een sfeervolle Kerstviering. Aansluitend 
was er koffie met kerstkransjes. Rond half 
een gingen wij aan tafel voor een heerlijk 
Kerstdiner. 

Aansluitend was er een Kerstloterij met prachtige 
prijzen. ’s Middags werd er Bingo gespeeld voor 
mooie prijzen in kerstsfeer en werd er genoten van 
een glas wijn, fris of advocaat. Met een snee 
kerstbrood werd de middag en het jaar 2022 
afgesloten.   
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VASTELAOVUNDJ 
Op vrijdag 17 februari werd er tijdens de wekelijkse kaart- en 
rummikubmiddag uitgebreid aandacht besteed aan Vastelaovundj. Leden 
waren vanaf 14.00 uur welkom. 
 
Verkleed met boerenkiel en zakdoek of anderszins, maakten zij er een 
gezellige middag van. Natuurlijk was er koffie met iets lekkers en werd er 
een glas wijn, fris of een advocaatje met slagroom geserveerd, waarbij er 
ook samen enkele vastelaovundj-leedjes gezongen werden. Als afsluiting 
was er voor iedereen nog een heerlijke warme verrassing. 
 
 
 
 
 

NL DOET 2023 
Ook in het jaar 2023 neemt de Seniorenvereniging Altijd Jong deel aan 
“NL-Doet” van het Oranjefonds. Op vrijdagmiddag 10 maart organiseren we 
een inloopmiddag voor alle  ouderen uit de wijk de Biest in de Orangerie. 

Er is koffie en thee met iets lekkers. U kunt er een 
kaartje  leggen, Rummikub spelen, sjoelen, dammen 
enz. Graag nodigen wij alle senioren van de wijk de 
Biest uit, om aan deze middag deel te nemen. 
Natuurlijk zijn ook leden van Altijd Jong welkom. 
De middag begint om 14.00 en eindigt om 16.30 uur. 
Er zijn géén kosten aan verbonden. 
 
Gezien de organisatie zou het fijn zijn , als u even 
laat weten of u wilt deelnemen. Tel: 524085 of per 
mail t.janssen1946@kpnmail.nl. 
  
 
 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
Op donderdag 6 januari werd het nieuwe clubjaar 
2023 geopend. Na elkaar een gelukkig en gezond 
Nieuwjaar te hebben gewenst, was er koffie of 
thee met verse, eigengebakken wafels. Na 
veertien dagen kerstvakantie was het fijn, om 
elkaar weer te ontmoeten.  Natuurlijk werd er 
aansluitend toch nog een kaartje gelegd, en 
Rummikub gespeeld en een borrel gedronken op 
het nieuwe jaar. Al met al was het een zeer 
gezellige middag.  
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KLEDING INZAMELACTIE 
Het voorjaar staat voor de deur. Tijd om uw kledingkast op te ruimen?  
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 opslagruimte, 
zie www.opslagweert.nl.  
 

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. 
 

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? Het mag natuurlijk ook een vrijblijvend gesprek zijn van 
mens tot mens. De ouderenadviseur van KBO Limburg / Punt welzijn wil u graag van dienst zijn. 
Neem gerust contact op, telefoon: 524085.  
 
 
 

STUDESK 
Digitale veiligheid. Internet criminelen proberen op allerlei manieren 
digitaal binnen te dringen in uw computer. De Gilde Opleidingen hebben 
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.  

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 15.000uur en 
donderdag van 13.00 tot 16.00 uur. Meer informatie kunt u vinden op hun website: www.Studesk.nl 
 
 
 
 

PASEN 
Op 6 april, Witte Donderdag, viert “ Altijd Jong” 
Pasen in de Paterskerk. Wij beginnen met een 
plechtige Paasviering, met uitreiking van 
palmtakjes. Aansluitend is er koffie met een 
paaskoekje en om 12.30 uur een warme lunch. 
’s Middags houden we een paasloterij met 
prachtige prijzen en spelen we samen Bingo 
voor leuke prijzen. En natuurlijk is er ook een 
paasei voor de deelnemers. 
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SNEEUW! 
 

Gelukkig is de sneeuw vanzelf verdwenen. Er was sneeuwpret als vanouds!  De stoepen zijn allang weer goed 
begaanbaar. Op een enkele losse stoeptegel na! Inmiddels laat de zon zich al weer flink zien en voelen. Goed 
voor een Elfkroegentocht in Weert zonder uitvallers of uitglijders. 
Begin van dit jaar, half januari, is het internetfilmpje “De koude winter van 1963” weer volop bekeken. De 
meest barre Elfstedentocht, over een dikke laag ijs met daarop harde vastgevroren sneeuwribbels. Een 
ijskoude wind met hoge chill-factor. Op naar een medaille. De deelnemers hadden het zwaar.  Zelfs de vogels 
moesten te voet. 

2013: een barre tocht als je door de 
sneeuw moest vanwege werk of een 
noodzakelijk bezoekje.  
Gelukkig was het gladheidsbestrijdings-
plan van de gemeente voor de door-
gaande straten, hoofdwegen en fiets-
paden op het goede moment uitgevoerd! 
Met dank aan alle, kou-trotserende, 
medewerkers, voor hun inzet op lastige 
tijden. Ook zij verdienen een triomfboog. 
 
Sommigen konden hun vervoer kiezen: 
met de auto, de fiets of te voet? De voet-
gangers die erdoor moesten, bijvoorbeeld 
voor de post, voor noodzakelijke bood-
schappen, medicijnservice of pakketjes, 
hadden het zwaar! Ook deze voetganger 
had een keuze: over de weg? Over het 
fietspad? Of toch over de stoep? Constant 
afvragend: Hoe begeef ik mij van de ene 
sneeuwvrije plek naar de andere? Nu 
waren er “slechts” bevroren stoeptegels, 

 

Namens de redactie. Jos Lips. 

aangetrapte sneeuwribbels of platgereden ijsschotsen en als 
verrassing een losgekoppelde regenpijp. Deze helden hadden 
het zwaar! Niet zonder risico wanneer je ergens aanbelt! 
Plotseling kan er wat van boven komen. 

Actie, actie, heel NL doet als het moet. Stoepen vegen veroorzaakt 
een betere bloeddoorstroming. En bespoedigt een betere 
voortbeweging op de openbare stoep. Haal tevens extra zout in 
huis. Actie, Actie van de Gemeente. Zorg voor voldoende 
mineralen. Bijvoorbeeld silicium-, natrium- en kaliumkristallen. 
Strooi echter niet teveel. Je bloeddruk gaat er van omhoog. Met 
een innerlijke voldoening en warme handen op naar de “ereboog”. 
De herkansing is er volgend jaar. 
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V.V. de Beesterbolle heeft weer een geslaagd vastelaovendj 
seizoen achter de rug. Op 7 januari werden in een bomvol 
Cafe-Zaal de Hook Jeugdvorst Carenza, Kroeënpaar Kyana 
en Loek en Kestieëlhieër Michael I uitgeroepen om V.V. de 
Beesterbolle in hun jubileumjaar voor te gaan. 
De feestavond voor het 3x11 jarig bestaan, met een optreden 
van De Badmötse, werd druk bezocht en was erg gezellig. 
Daarnaast waren de Beesterbolle aan de beurt om het 
Jeugdprinsen treffen te organiseren. Dit vond natuurlijk op 
de Biest plaats, maar hiervoor werd uitgeweken van ‘Kasteel 
de Hook’ naar het Franciscus Huis. 

V.V. DE BEESTERBOLLE 
 Natuurlijk was er dit jaar ook weer een 

geslaagd Jeugdboerenbal, Beesterbölkes-
bâl en Springkussefieëst. 
Wij willen iedereen bedanken voor dit 
mooie seizoen en zien jullie graag terug 
op ons Halfvastebâl met Tony’s T-mex op 
18 Maart, tijdens de halloweentocht in 
oktober of gewoon volgend carnavals-
seizoen weer, natuurlijk bij Cafe-Zaal de 
Hook! 
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Na 3 jaar weer een echte Vastenavond-
optocht in Weert. Confetti en leut, bier 
en plezier. Op zondag 19 februari 2023 
om 13.30u was het eindelijk weer zo ver. 
 

Voor jong en oud, groot en klein, voor 
iedereen! Ook een Prins te paard toe-
gezongen door de ope(n)ra(am) singers! 
Sommigen zochten de zon op, 
na de regen! Anderen stonden 
op/in de ver-keerde piste. 
Anderen hadden sneeuw 
op/in hun TV! 

2023: EINDELIJK WEER CARNAVAL 
Sommigen deden de was thuis. Er viel zelfs een echte “zeep”kist 
te bewonderen. Gevolg van een extra schepje er bovenop! Dit 
jaar. Beetje fris met de deur open. 
Anderen kozen voor een ski-vakantie, met het gezin of als single! 
Linksaf of rechtsaf slaan? Is nu in Weert gemakkelijk gemaakt 
met onze singel-vakanties! 
 

CONCLUSIE: 
De vastenavond-vierders zijn nog 

  laaaaang  niet uitgeroeid!  
Tot volgend jaar. 

ALAAAAF! 
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              PASEN 2023 
 

RUBRIEK: WEETJES, DITJES EN DATJES…….!            

 
- Info van het Bestuur: Er is in januari weer een vergadering geweest, deze keer tezamen 

met 2 medewerkers van Punt Welzijn en 2 Boa’s van de gemeente Weert. 
- Wijkpark De Weijer: de schuilhut wordt voorzien van een grote luifel.  
 Er is komende weken extra controle mbt uitlaten van honden in het park. 
 Vrijwilligers komen elke zaterdagochtend (van 10 tot 12.30) samen in het wijkpark De Weijer. 
 Er is dan altijd koffie met koek! 
- Gemeente Weert: Buurtapp voor laagdrempelige hulpvraagjes gratis en veilig via de webvoorziening 

“Hoplr-buurt Biest” in Weert. Is gecontroleerd  door Punt Welzijn. 
Om aan te melden, ga naar:  www.hoplr.com 

- Programma Cultureel Lint 2023: is op koopzondag 25 juni. Zie: Cultureellint.nl 
- Franciscus kerk/ Paterskerk: Zie de informatie mbt de Paasvieringen. 
- Ingestuurde berichten of mededelingen:  zie elders in dit krantje. 

Ook u mag iets mailen naar:  wijkraaddebiest@outlook.com 
           De redactie. 
 
 
 

Een week voor Pasen is het Palmzondag. Velen zullen zich nog wel 
herinneren dat op die zondag in de kerk palmtakjes werden gezegend 
en uitgedeeld. Thuis kregen die dan een plekje aan het kruisbeeld. 
Tijden veranderen, maar in de Paterskerk wordt deze traditie 
voortgezet. Op zondag 2 april om 10.30 uur in het koor van de 
Paterskerk, Biest 43, een viering waarin palmtakjes worden gezegend 
en uitgedeeld. In deze viering zingt het Ouderenkoor "Wij willen 
zingen" o.l.v. Annemarie Moors. 
 

Woensdag 5 april om 19.30 uur in het koor van de Paterskerk een 
dienst in de Vastentijd: een moment van bezinning, zang en gebed 
als voorbereiding op het Paasfeest. 
 

Paaszaterdag 8 april om 19.00 uur in de Paterskerk de Paaswake. Het 
koor Creatura verleent aan deze viering zijn muzikale medewerking. 
In deze viering wordt de Paaskaars ontstoken. Het motto is: "Leven in 
vuur en vlam". Pasen, het hoogtepunt van het kerkelijk jaar, wordt 
uitbundig gevierd. 
 

Zondag 9 april om 10.30 uur een Eucharistieviering in het koor van 
de Paterskerk. Het Sint Jans Koor o.l.v. Michel van Dooren verzorgt de 
zang. 
 

Iedereen die Pasen wil vieren is hartelijk welkom! In alle vieringen is 
Gerard Heesterbeek, Franciscaan, de voorganger.  
 

FRANCISCUSHUIS WEERT 
De activiteiten die plaatsvinden in het Franciscus Huis Weert 
kunt u vinden op de website: 
http://www.franciscushuisweert.nl/evenementen/ 
 
 
 
 



ZINGENDE EN ACTERENDE 
PIRATEN M/V WELKOM 

BIJ WOKMUZIEKTHEATER 
 
  
 

   

 

Na het grote succes van “La Belle 
Hélène” gaat WOKMUZIEKTHEATER 
weer aan de slag met een nieuwe 
opera: 
 

“ZAMPA DE PIRAAT” 
 

van de Franse componist Louis Hérold 
uit 1831. Deze zal in het najaar van 
2024 worden uitgevoerd. 
 
WOKMUZIEKTHEATER staat open voor 
nieuwe (project)leden die meer willen 
dan alleen maar zingen. Verkleed-
partijen met prachtige kostuums en 
acteren is in deze piraten-opera net zo 
belangrijk en leuk als zingen. 

WIJKRAAD DE BIEST ZOEKT: 
- MENSEN DIE WILLEN HELPEN MET DE BUITENSPEELDAG OP 14 JUNI. 
- MENSEN DIE STUKJES WILLEN SCHRIJVEN IN HET WIJKBLAD. 
- MENSEN DIE OP DE BIEST BURENDAG VIEREN OP 23 SEPTEMBER. 

ÉN DE WIJKRAAD IS NOG STEEDS OP ZOEK NAAR BESTUURSLEDEN. 
ER ZIJN DIVERSE VACATURES WAARONDER DIE VAN VOORZITTER. 
MELD U AAN VIA: wijkraaddebiest@outlook.com 
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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: 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! 
 

Het is een spannend verhaal, echt "Pirates of the Caribbean gone 
opera”! Het  begint met een romantisch verlovingsfeest dat ruw 
wordt verstoord door piraten. Zij nemen de vader van de bruid 
gevangen en overvallen zijn landhuis, waar zij als ware piraten de 
hele boel terroriseren. De piratenkapitein dwingt een huwelijk af 
met de aanstaande bruid, die niet wil, maar geen andere keuze 
heeft. Spannende ontwikkelingen volgen. 
 

Om het werk goed op de planken te kunnen brengen ver-
welkomt WOKMUZIEKTHEATER op zoek naar zangers/spelers, 
mannen en vrouwen, die samen met een gezellige groep 
gelijkgezinden zich in de wereld van de piraten willen storten. 
 
Zin om mee te doen? Meld je aan via: 
info@wokmuziektheater.nl of kom gewoon een keer kijken en 
meedoen tijdens onze wekelijkse repetitie, tussen 20.00 uur en 
22.00 uur op de maandagavond in scoutinggebouw Sint 
Maarten, Nazarethsteeg 27 te Weert. 
Of bezoek voor meer informatie www.wokmuziektheater.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 1x per maand geopend, 
namelijk iedere tweede zaterdag van de maand. 

2023:  
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 Landelijk algemeen nr 
politie of wijkagenten; 
niet voor spoedgevallen 

Wijkagenten Don Hofman, Maikel Biemans 
en Sander Cornelissen 
voor Weert Noord-Oost, Laar, 
Stramproy, Tungelroy, 
Altweerterheide en Swartbroek: 

 

Wijkboa Lars van Lin: 0495-57500 
  (zelfde gebied als wijkagenten) 
 

112   Alarmnummer voor directe 
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 
  Nora Laggat 
  n.laggat@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: 
penningmeester.wijkraaddebiest@gmail.com 
 

Tarieven: 
Plaatsing éénmalig:  € 35,00 
Plaatsing op jaarbasis (4x): € 125,00 
*U betaalt geen btw 
 



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. 

 


