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Activiteit:  Boekpresentatie op De Biest.  

 
Wanneer: Zondag 15 december 2019 om 14.30 uur  

Locatie: Franciscushuis, Biest 43a te Weert 

 

 

 

Weert, 2 december 2019 
 
Aan de leden van de kring Weert van het LGOG 
 
Geachte dames en heren, 
 
Op 15 december 2019 vindt in het Franciscushuis op de Biest de presentatie 
plaats van het boek “de Biest en haar bewoners 1950”.   
 
Het boek is een uniek, historisch document, samengesteld door de gelijknamige 
werkgroep, onderdeel van wijkraad “de Biest”, in samenwerking met Stichting 
de Aldenborgh Weert.  
 
Het boek is deel tien van de succesvolle serie Namen en Bijnamen; prachtige 
boeken over Weerter wijken, kerkdorpen en gehuchten, met bewoners van 
rond 1950 als uitgangspunt. 
 
In het rijk geïllustreerde boek over de Biest van ruim 500 bladzijden is de 
Biester bevolking van rond 1950 beschreven en in beeld gebracht. Wie kent ze 
nog: Roos vanne Schipper, Anneke van Theidoeër, Bakker van Doeëre en Mieke 
van ut Sprengske?  
 



 
In het boek is ook een stuk geschiedenis opgenomen van de Biest, een van de 
oudste Weerter wijken, waarin ook het kasteel en het Franciscanenklooster 
liggen.  
 
Ook hebben bedrijven als houthandel Scheijmans, de Weerter 
Scheepsbouwmaatschappij, Unicum en De Monte hier hun oorsprong. 
 
Zonder de medewerking van inwoners en oud-inwoners van de Biest was het 
nooit gelukt om dit driejarig project met een schitterend boek af te sluiten. De 
vele vóórintekenaren bevestigden het vertrouwen in de goede afloop! 
 
De presentatie is op 15 december 2019 in het Franciscushuis op de Biest en zal 
muzikaal worden opgeluisterd door Biestenaren zelf.  
 
Het Franciscushuis is open vanaf 14.00 u. De officiële presentatie is om 14.30 
uur. Toegang is gratis. 
 
Boeken die besteld en betaald zijn bij vóórinschrijving kunnen na de 
presentatie, vanaf 15.00 u,  ter plekke in ontvangst worden genomen. 
Het boek is ook ter plekke te koop voor € 37,50.  
 
Daarna zijn de boeken  te koop op drie plaatsen: bij Vivant op Biest 62, bij Bruna 
op Markt 11 en bij Jac Vanderfeesten, Moeselschansweg 45, 6005 NA Weert, tel.: 
0495 521 616. 
 
Wij nodigen u van harte uit voor deze presentatie, die ongetwijfeld door 
menigeen als een reünie zal worden ervaren; u zult veel (oud-)bewoners gaan 
ontmoeten. En misschien afspreken om elkaar vaker te zien. Er is gelegenheid 
om een drankje te bestellen.  
 
Graag tot ziens in het Franciscushuis op 15 december. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Korten                                               Paul Lammeretz 
Voorzitter                                                    Secretaris 
 


