Bezienswaardigheden
U raakt in gesprek met een toerist die op zoek is naar een bezienswaardigheid binnen de
gemeente Weert. Met een vragende blik stelt hij de vraag: Waar kan ik het beste naar toe
gaan?

1. U antwoord voor onze gemeente:
(0% = u zegt niks en loopt weg, 11% = weet niet)
 1)De Sint Martinuskerk met een rondje binnenstad.
2)Het Ijzerenmangebied. ( zwembad, kinderboerderij, klimbos, binnen-buitenspeeltuin,
milieucentrum, waterskieën, prachtig natuur-wandelgebied)
 Allereerst vraag ik waar zijn belangstelling naar uit gaat en vervolgens geef ik hem daarover raad
en wijs hem ook nog op onze talloze horecamogelijkheden.
 Als ik tijd heb gids hem door Weert en dat is niet de eerste keer dat ik dat doe.
 Bezienswaardigheden
Martinuskerk
winkelgebied de munt (de rogsteaker)
Jacob van Horne museum
 Bezoek de Sint Martinus Kerk, pak een Weerter biertje op een terras op de Oude Markt en geniet
van de prachtige bossen rondom Weert.
 Binnen stad, musea, buitengebied weerter bergen en de laura bossen.
 Binnenstad
 Binnenstad en de natuur en molens in buitengebied
 Binnenstad, kempen-broek
 Binnenstad, Martinuskerk, klooster Maasstraat, van Horne museum
 Binnenstad, natuur,
 Birgittanessen klooster, martinuskerk ijzerennan gebied.
 Bospop !!
 Bossen de ijzeren man
 Centrum en groen met fietsroutes
 Centrum, vvv, Antje van de statie
 Centrum: St. Martinuskerk, Biest, Klooster Maasstraat en Urselinetuin en de vele fiets- en
wandelroutes met natuurschoon in de omgeving via VVV/Antje Toerist Centre
 Dan vraag ik eerst wat zijn/haar interesse is of vertel ik wat er eventueel deze dag te doen is en
leg dan vervolgens uit waar e.e.a te zien/vinden is.
 Dat hangt ervan af waarin hij geïnteresseerd is. In het centrum zou ik de St. Martinuskerk
noemen
 De binnenstad met historische panden.
De IJzeren Man met wandel- en fietspaden.
De Oelemarkt om gezellig te stappen.
 De binnenstad, kerk en museum. Ijzere man als je bervoer jebt
 De bossen
 De ijzeren Man
 De Ijzerenman, en het centrum
 De kerk, molens, ijzeren man
 De martinuskerk
 De Martinuskerk en het Birgittinessen klooster
 De Martinuskerk, een topmonument
Het ijzerenmangebied met een mooi milieu en educatiecentrum
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De mooie natuur ,bv de Krang
De natuur rondom de stad. Weert heeft zelf geen bezienswaardigheden.
De natuur rondom Weert
De Romeinse brug in Tungelder
De Sint Martinuskerk
De Sint Martinuskerk, het Jacob van Horne-museum, het nieuwe stadhuis, Antje van de Statie.
De St. Martinuskerk. Een pareltje!
De stad en de natuurgebieden rondom Weert
De Urnenvelden.
Dr is niet veel. Ijzerenman bossen misschien.
Een rondleiding met een stadsgids (St. Martinuskerk, Paterskerk, Muntgebouw, en straks het
vernieuwde Museum), maar ook IJzeren Mangebied / Kempen Broek.
Er is niks speciaals te zien in Weert
Fietsen en wandelen in de omgeving
Ga zeker een stukje vlaai eten en kom genieten van de prachtige natuur aan de grens met
nederland en belgië.
Genieten van de binnenstad en restaurants
Goh, fietsen huren en door het Weerterland fietsen! Terrasje pikken in de binnenstad...
Groengebied, St,Martinus Kerk, mooi winkelgebied binnenstad, ijzerenman.
Haal bij Anmtje van de Styatie de folder De Golden Mile
Heerlijk wandelen in het weerterbos of ijzerenman en daarna gezellig een hapje en een drankje
doen in de stad.
De Martinus kerk is mooi. Een stadstour zou ik ook adviseren.
Helemaal niets, Weert is een dode stad geworden waar helemaal niets meer te beleven valt.
meer winkels leeg dan in gebruik, vallen over scheve trottoir tegels, onvoldoende onderhoud,
geen enkel toezicht in de stad, van de sokken gereden worden in de loopstraten, nee Weert is
Weert niet meer en zal nooit meer een aantrekkelijke stad worden
Het centrum van de stad met alle bezienswaardigheden zoals de prachtige kerk, het museum en
de gezellige winkelstraten
Het centrum van Weert en dan zeker niet vergeten de Sint Martinus kerk te bezoeken.
Het Gemeente Museum, de Martinuskerk, de molens, De natuur rondom Weert (Weerterbos,
Budeler en Weerterbergen, het IJzeren Mangebied, Kempenbroek.Stramproyerbroek en de
Krang)
Het hele centrum - stationsplein - kasteel van Horne
Het IJzeren man - gebied
Het IJzerenmangebied
Het klooster in de maasstraat
Het ligt eraan wat u zoekt: het weerterbos, ijzerenman, Kinderpretland.
Het stationsplein. Want dat is werkelijk een grap en kun je uren naar kijken
Het verliefde laantje
Houd u van de natuur of cultuur Weert heeft heel veel te bieden wilt u binnen de stad of buiten
de stad lopen of fietsen via de bij de anwb kantoor is er exacte informatie te verkrijgen ik zou
voor een fiets route kiezen midden door de peel
Ijzeren man (3x)
IJzeren Man
IJzeren Man gebied
IJzeren Man gebied, mooi natuurgebied en onderdeel van Kempen Broek
Ijzeren man gebied.. Veel verschillende mogelijkheden.
Ijzeren man natuur musea martinuskerk
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Ijzerenman gebied
Ik heb geen idee wat hier een bezienswaardigheid is.
Ik help de persoon direct, ik ben meertalig, dus dat leverd weinig problemen op.
Ik krijg de vragenlijst dubbel. Graag mailadres met extensie @home.nl schrappen
Ik vind eigenlijk niets om aan een toerist te laten zien
Ik vraag waar zijn interesses liggen en aan de hand daarvan. geef ik hem een beginpunt.
Ik woon hier nog niet zo lang, en moet het zelf nog uitvinden.
Maar dat Weert een mooie stad is weet ik al wel, heel prettig wonen.
Ik zou hem dan naar Roermond sturen, daar is meer te zien dan hier in Weert wat
bezienswaardigheden betreft
Ik zou ze naar de stad sturen, de kerk of onze museum
In de de munt winkelem
ijzeren man bezoeken bossen en wandelen
kermis bezoeken
carnaval vieren
kerk bekijken
stadwandeling maken
Jacob van Horne Museum
Jacob van Horne museum / St.Matinus kerk.
Jacob van Horne museum, de Martinus toren, Oelemarkt en het stationgebouw van Weert
Je zult moeten aangeven waar het interesse gebied ligt.
Slechte vraagstelling!
Kasteeltje
Kempenbroek
Martinuskerk
Stramproy
Kempenbroek (2x)
Kerk (3x)
Kerk en Museum
Kerk of lichtenberg
Kerk oude panden weert en nonen
Kerk, natuur, uitgaansleven enz.
Kerktoren
Kermis, carnaval, Bospop,Triatlon
Kerruktoeere
Kloostertuin
Lekker wandelen in de IJzeren man of het Weerter bos
Ligt aan de leeftijd, een wandelroute door het centrum voor de monumenten. Het graaf jacob
museum (of hoe het heet). De Ijzerenman, wandelen, zwemmen, speeltuin, klimbos
Eynderhoof in Nederweert-Eind etc. etc
Ligt eraan waar zijn interesses liggen
Martines kerk
Natuur centrum de grote peel/weerterbos/budelse bergen.
kleipijpenoven
lichtenberg
fatimahuis
Martinus en Biest kerk oud stadhuis tiendschuur oude munt en huur dan een fiets en ga richting
Nederweert Eynderhoof
Martinus kerk
Museum in oude gmeentehuis
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Martinus kerk (2x)
Martinus kerk en van horne museum
Martinus kerk, De IJzeren man, Grenskerk monument Laura bossen, De biest kasteel ruïne,
stadspark.
Martinus kerk, kempen-broek
Martinus kerk, museum er tegenover. Stadswandeling
Martinus kerk, museum, ijzeren man gebied.
Martinus kerk, Tiendschuur!
Martinus kerk.ons groene buitengebied.
Martinuskerk
Grafheuvels, waarvan het wandelpad wel hoognodig opnieuw geasfalteerd moeten worden als
visitekaartje voor Weert.
Martinuskerk
Jacob van Hornemuseum
Wandelen in buitengebied
Martinuskerk
Milieu centrum
Ijzeremangebieg
Martinuskerk (9x)
Martinuskerk (die dan hopelijk open is!), museum voor kerkelijke kunst, natuurgebieden rondom
Weert(o.a.Krang. Weerter Bossen), Grafheuvels Tranché.
Martinuskerk en het museum.
Martinuskerk en Jacob van Horne museum
Martinuskerk en museum
Martinuskerk, biest kasteel, bossen, ijzeren man
Martinuskerk, Ijzeren man
Martinuskerk, Jacob van Horne museum, grenskerk monument. Maastraat als mooiste nog
historische straat. Vakwerkgevel in de Langstraat. Zonnewijzer bij Foto Weert. Kasteel op de
Biest. Paterskerk met paterspoortje.
Martinuskerk, Jacob van Hornemuseum aan de Markt. Of juist buitenaf, de bossen in of op de
hei. Maar er is zo veel meer!
Martinuskerk, kasteel met park op de Biest.
Martinuskerk, klooster maasstraat, ijzeren man
Martinuskerk, klooster, IJzeren Mangebied / Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man
Martinuskerk, stationgebouw, kasteeltje op de Biest
Martinuskerk, Tourist information Antje
Martinuskerk, van Horne Museum, terrassen, Bospop,
braderie, Ijzeren man
Martinuskerk.
Martinuskerk. Openluchttheater. IVN.Ijzeren Man
Milieucentrum bij de IJzerenman met aansluitend een mooie wandeling
Muntcomplex
Musea
Museum
Museum ,stadskerk ,IJzeren man.
Museum / centrum / sint martinus
Museum / historische rondleiding/ fietstocht in de groene omgeving.
Museum en de Martinuskerk en binnenstad
Museum Jacob van Horne en Martinuskerk!
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Museum van Horne en Martinuskerk
Museum, kerk
Museum, maar daar zijn de meeste ook snel uitgekeken, dus dan maar naar het millieucentrum
bij de IJzeren Man, en anders naar Eynderhoof in Nederweert Eind.
Museum; stadsplan met monumentale gebouwen; Martinuskerk
Naar Antje van de Statie folder de Golden Mile halen
Naar bos gebieden rondom
Naar de Action
Naar de binnenstad van Weert. verder is het saai.
Naar de bossen, zwembad of speeltuin
Naar de interesses van de toerist.
Naar de Martinuskerk
Het franciscushuis
Naar de weerter bossen (o.a. Grenskerk)
Naar de molens in Stramproy. De ijzeren man, het bos.
Naar de stadskerk
Naar de VVV op het stationsplein voor meer informatie en tips.
Naar de wereldberoemde leegstand in het centrum....
Naar het alternatieve vvv landje van antje.
Naar het centrum: de Sint Martinuskerk, museum, winkelcentrum, de ijzeren man> zwembad en
bossen, enz.
Naar het gezellige centrum
Naar het winkelcentrum
Naar natuurgebied de Ijzeren Man
Naar. Huis
Natuur en milieucentrum
Natuur rondom weert
Natuurgebied IJzeren Man
Natuurpark grensbroek en milieucentrum.
(p.s. Wat een verschrikkelijk domme enquete)
Natuurpark ijzerenman,
Natuurreservaat De Grote Peel
Of Eynderhoof.
Paterskerk op de biest
Romeinse brug, vier seizoenen, allebei in Tungelroy
Sint Martinuskerk
Sint Martinuskerk en loop eens over de Biest en de singels.
St Martinus en vvv
St Martinus kerk
St Martinuskerk - Museum - NMC - IJzeren Man gebied
St. Martinus kerk (Mooi monument)
St. Martinus kerk, en afhankelijk van seizoen : Kempen-Broek , Cross Moor , IJzeren Man, Molens
, Stadswandeling , div. Horeca-gelegenheden , paarden-mennen , maneges , waterski , Weerter
Bergen ,Urnenveld, enz.
St. Martinuskerk (2x)
St. Martinuskerk en toren
St. Martinuskerk, binnen stad.
St.Martinus kerk
St.Martinuskerk/Fatimahuis
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Stadhuis
Stads kerk bezichtigen
Museum
Meerdere plaatsen lekker eten enz
Stadsbrouwerij Weert, Martinustoren, buitengebied.
Stadscentrum ijzeren man musea martinuskerk
Stadscentrum, IJzeren Man-gebied/Kempenbroek.
Stadskerk, oude gemeenteh
Stadskerk.
Stadswandeling
Stadswandeling olv goede giss
Stadswandeling, fietsroute langs bezienswaardigheden
Stadswandeling, peel, ursuline
Stationsplein
Stuur door naar vvv en verwijs naar stadsbrouwerij en oud stadhuis
Terrasje pakken in de stad, naar bosgebied bij de ijzeren man
Terug naar huis.
Theater de Huiskamer, brouwschuur,
Thee potten museum
Van Horne Museum
Martinustoren/kerk
Kempen-Broek
De Brouwschuur
Ijzeren Man gebied/Laurabossen
Van Horne musseum en het Milieu en natuurcentrum
Van Station naar Paterskerk de Golden Mile
Voor natuur het gebied IJzeren Man.
Stad: Stadswandeling, alleen of in groepsverband.
St. Martinuskerk en het tegenover liggende museum.
Fatimakerk
VVV
Museum kan ik niet aanbevelen...dus?
Vvv
VVV
VVV kantoor
Vvv of anwb kantoor
Waar bent u in geïnteresseerd, musea,natuur,winkelen sport ?
Waar bent U in geïnteresserd? Waar eten, cultuur of ontspanning (IJzeren Man gebied).
Waar liggen zijn interesses. Raad hem de binnenstad aan met ons mooie monument, de Martinus
kerk en wijs hem op oude gevels, inclusief de vakwerkgevel in de Langstraat.
Wandelen bij de IJzeren Man
Wandelen in het Kempenbroek
Wandelen Weerterbos, Ijzeren Man gebied, Martinuskerk, bezoek aan de Hema
Wandeling Weerterbos in geen geval naar de binnenstad
n Weert want dit leeft niet. en de terrasjes veel te duur.
Roermond en Maastricht gezellig en goedkoper.
Ijzerenman en de Laurabossen.
Zou hem naar de Martinus kerk het gemeente museum en naar de VVV sturen of naar Antje van
de Statie
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