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Bij het Repaircafé kunt u kleine reparaties laten verrichten, 

Neem vooral uw defecte apparaat mee (bijvoorbeeld fiets of 

koffiezetapparaat). Wie weet kunnen deze nog gerepareerd 

worden. 

In het vorige wijkblad zijn abusievelijk twee data vermeld 

waarop het repaircafé geopend zou zijn, terwijl dit niet zo is. 

Hieronder de juiste openingsdata: 

Repaircafé is iedere 2e zaterdag van de maand, 

behalve de maanden juli en augustus ivm zomerstop. 

Eerst komende: 13 juni, 12 september, 10 oktober, enz. 

Locatie: Dr. Kuyperstraat 221, Weert Tijd: 13.00-16.00 

Na de regenrijke editie van vorig jaar organiseren de wijken 

Biest en Groenewoud op 28 juni 2015 weer een gezellig en 

spetterend wijkfeest! Dit feest zal plaatsvinden in het park 

Aan de Bron gelegen op de hoek van de Maaslandlaan en de 

Graafschap Hornelaan. Iedereen is deze dag welkom om 

samen met andere wijkbewoners in een gezellige en zeer 

kindvriendelijke sfeer deel te nemen aan de vele leuke 

activiteiten! 

 

Het wijkfeest is als wijkactiviteit ter bevordering van ontmoeting 

van de wijkbewoners opgenomen in de leefbaarheidsagenda 

2015 van beide organiserende wijken en is onderdeel van ‘Mijn 

Straat Jouw Straat’. 

 

‘Mijn Straat Jouw Straat’ is een samenwerkingsverband tussen 

Gemeente Weert, Wonen Limburg, Politie Limburg-Noord, Punt 

Welzijn en wijk- en dorpsraden om de leefbaarheid en de sociale 

samenhang in de wijken en dorpen te verbeteren.  

 

Kinderen kunnen zich deze dag laten schminken, een airbrush-

tattoo (afwasbaar) laten zetten, zich uitleven door deel te nemen 

aan verschillende workshops en te kijken naar demo’s van 

dansschool Judith’s Dancepoint. Een van deze demo’s is ZUMBA 

Step en stijldansen, ook wordt er een kleuter en peuter dansles 

gegeven en er wordt gedanst met  mensen met een verstande-

lijke beperking. 
 

Lees verder op pagina 4…  
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COLOFON 

 

Redactie-adres 

Stichting wijkraad de Biest Postbus 345 

6000AH Weert, telefoon: 06 36010887, 

e-mail: wijkraaddebiest@outlook.com. 

INGBank: NL72INGB0002934720 

 

Meegewerkt hebben aan dit wijkblad: 

leden van Wijkraad de Biest 

K.C. aan de Bron 

Schuttersgilde St. Hieronymus 

Gemeente Weert 

Humanitas Weert 

KBO 

Werkgroep We-jershof 

En anderen 

 

Het wijkblad verschijnt vijf keer per jaar. 

In het wijkblad wil de wijkraad van de 

Biest u informeren over de zaken die in 

de wijk gebeuren of gaan gebeuren 

voor zover dat bekend is. 

 

Heeft u zelf informatie waarvan u denkt: 

"Dat zou iets zijn voor het wijkblad"; een 

leuk verhaal, een gedicht, een mooie 

foto, een historische wetenswaardigheid, 

kortom alles wat in het wijkblad past, 

stuur het naar ons bij voorkeur in 

digitale tekstbestanden met extensies 

.txt, .doc, .docx, rtf, .odt, ODF, en 

afbeeldingen met extensie .jpg en .png. 

Naar: Stichting wijkraad de Biest, 

Postbus 345, 6000AH Weert, of per e-

mail naar wijkraaddebiest@outlook.com 

 

We zijn altijd op zoek naar mensen die 

het leuk vinden om met de omgeving en 

de wijk bezig te zijn. Of wilt u een 

vergadering meemaken? Meld u aan, u 

bent hartelijk welkom en de koffie staat 

klaar. E-mail: 

wijkraaddebiest@outlook.com 

 

Biestblog.nl Wijkkrant digitaal? 

Op de website biestblog.nl vindt u 

informatie over de wijk de Biest en 

verenigingen. U kunt reageren op 

artikelen en u kunt uw informatie 

doorgeven. 

 

Wilt u zelf met uw vereniging, zaak, of 

wetenswaardigheid op de website? Geef 

een reactie op de website. Ook de 

wijkkrant van wijkraad de Biest is er in 

kleur te vinden: www.biestblog.nl 

 

Kijk ook op www.biestblog.nl voor 

informatie over de Biest, de wijkraad en 

andere info over de Biest. 

Abonneer u op de emailservice van 

www.biestblog.nl en ontvang een email 

zodra er een nieuw wijkblad of er 

nieuwe info uitkomt. 

Kijk op www. biestblog.nl rechtsboven. 

 

 

 

Seniorenvereniging 
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VAKANTIE VAN SENIORENVERENIGING ALTIJD JONG 

Donderdag 16 juli is op onze laatste clubmiddag vóór de vakantie. Wij sluiten het 

jaar af met een koud buffet voor alle leden. Op maandag 31 augustus starten wij 

weer met onze activiteiten.  

 

Op maandagmiddag is er handwerken, op dinsdagochtend Yoga en op donder-

dagmiddag is er een gezellig samen zijn met o.a. kaarten en rummykub, rond drie 

uur is de koffie bruin. Kom eens vrijblijvend kennismaken! 

 

Wij wensen zowel de 

thuisblijvers, 

als de vakantiegangers 

een fijne  vakantietijd, 

met veel zonneschijn. 
 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
http://www.biestblog.nl/


 
  

CONTACT: 

Seniorenvereniging Altijd Jong 

Secr. T. Janssen-Beris 

Tromplaan 152 6004 ES Weert 

E-mail: T.Janssen1946@kpnmail.nl 

Tel: 0495 524085 

Bank: ABN-AMRO IBAN 

Rekeningnummer: NL 18 ABNA 0 57 50 20 407 

t.n.v. Seniorenvereniging Altijd Jong. 

 “Altijd Jong” / KBO Biest - Weert 
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SENIOREN EN  WMO. 

Senioren worden geconfronteerd met grote veranderingen op het gebied 

van zorg en welzijn. Wij, ouderen, moeten langer zelfstandig blijven 

wonen. Er wordt bezuinigd op de zorg voor ouderen, zoals op de hulp in 

de huishouding. 

Bij een hulpvraag voor zorg komt iemand van de gemeente bij U aan huis 

op bezoek, het zogenaamde “keukentafelgesprek”. Bereid U goed voor 

op dit gesprek. Voer het niet alleen. Een adviseur van Altijd Jong wil U 

daar graag bij helpen.  

 

WIJKFEEST “AAN DE BRON” 

Ook dit jaar neemt de Seniorenvereniging 

“Altijd Jong” / KBO afdeling Biest deel aan het Wijkfeest.  

Wij zouden het fijn vinden U op zondag op zondag 28 juni te 

ontmoeten op onze stand. 

Graag informeren wij u over onze vereniging en over de KBO, 

de belangenorganisatie, waar wij lid van zijn. 
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Vervolg pagina 1Er kunnen spullen worden verkocht op de 

rommelmarkt, en kinderen kunnen GRATIS in attracties zoals 

de nostalgische zweefmolen, Rodeostier Brutus der Bulle en 

de opblaasbare klimtoren. Daarnaast is een ballonnenclown 

aanwezig en men kan voetballen in de Soccerdôme. 

 

Op het terras en in de kantine van PSW kunt u genieten van 

koffie, heerlijke zelfgebakken wafels en cake. Vastelaovündj-

Vereniging De Schäöpkes verzorgt de verkoop van frisdrank 

en zwak-alcoholische dranken en er zijn diverse snacks te 

koop. Deze kunt u nuttigen onder het genot van de muziek 

van de DJ en het hermenieke Uut de Moat.  

 

Vervolg pagina 1: WIJKFEEST IN PARK AAN DE BRON 
 

Kinderen, waaronder ook peuters en kleuters, kunnen zich 

tijdens het wijkfeest ter plekke aanmelden voor het volgen 

van de workshops van de dansschool. Ook is het wijkfeest 

voor een vereniging een prima manier om zich te presen-

teren en nieuwe leden te werven. 

 

Wilt u meedoen met uw vereniging aan het wijkfeest, of wilt 

u of uw kind deelnemen aan de rommelmarkt, dan kunt u 

zich aanmelden via wijkraaddebiest@outlook.nl. 

 

Let op: auto’s zijn tussen 12.00uur en 17.00uur niet toe-

gestaan op het terrein en u dient u eigen deken/tafel mee 

te nemen.  

 

Kom dus allemaal naar het wijkfeest om er samen een leuke dag van te maken!  
 

Foto’s: wijkfeest 2013 en 2014 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.nl
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DE VRAAGWIJZER VERHUIST NAAR HET STADHUIS 

 

De Vraagwijzer verhuist van de Maasstraat 36 naar het 

stadhuis aan de Wilhelminasingel. Vanaf 1 juni kunnen 

inwoners bij een loket in de publiekshal van het stadhuis 

terecht met vragen over regelingen en voorzieningen op 

het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomens-

ondersteuning. In het stadhuis beschikt De Vraagwijzer 

over meer mogelijkheden om de dienstverlening verder 

uit te breiden.  

 

De loketmedewerkers van De Vraagwijzer van Punt Welzijn 

verhuizen mee naar het stadhuis. Dat geldt ook voor de 

cliëntadviseurs sociaal-juridische dienstverlening. 

Daarnaast houden de volgende deelnemers van De Vraag-

wijzer spreekuur in het stadhuis: Algemeen Maatschappelijk 

Werk, MEE en Kredietbank Limburg. De onafhankelijke 

cliënt-ondersteuning, Mantelzorgadviseur, Servicepunt Vrij-

willigers, spreekuur Belasting Nieuwe Stijl en Vluchtelingen-

werk blijven bij Punt Welzijn gevestigd. 

 

Werkwijze  

Na de verhuizing blijft de werkwijze van De Vraagwijzer 

hetzelfde. Klanten worden op de vertrouwde manier ge-

holpen. Iedereen kan er terecht voor folders, adressen, 

mondelinge informatie, verwijzingen naar websites, namen 

van hulpverleners of voorzieningen. Dat geldt ook voor meer 

specifieke zaken zoals hulp bij het schrijven van een brief, 

het invullen van een formulier of hulp bij de verheldering van 

een ondersteuningsvraag. 

Bij complexe vragen maken de loketmedewerkers van De 

Vraagwijzer gebruik van de deskundigheid van de back-

office. Daarnaast kunnen zij een beroep doen op de kennis 

van de adviseurs die in het stadhuis werken. Vragen kunnen 

daardoor sneller en completer worden beantwoord. 

 

Openingstijden  

Vanaf 1 juni is de balie van De Vraagwijzer iedere werkdag 

voor bezoek en telefoontjes geopend van 9.00 – 12.30 uur. 

Op woensdagmiddag is de balie tevens open tussen 13.30 

en 16.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig, daarmee 

blijft De Vraagwijzer laagdrempelig. 

 

De bezoekers worden bij het ontvangstloket in de centrale 

hal van het stadhuis verwezen naar de balies van De 

Vraagwijzer. Naast de loketfunctie is ook een spreekkamer 

beschikbaar voor gesprekken waarvoor meer tijd, en/of een 

specifieke deskundigheid nodig is. 

 

Nieuw telefoonnummer 

Telefonisch is De Vraagwijzer vanaf 1 juni bereikbaar via het 

klantencontactcentrum van de gemeente (KCC) via 14 0495 

of (0495)-575000. Klanten die na 1 juni het huidige tele-

foonnummer van De Vraagwijzer bellen worden via een 

ingesproken boodschap verwezen naar het telefoonnummer 

van de gemeente. Het KCC neemt alle binnengekomen 

telefoontjes aan, klanten met een specifieke vraag worden 

doorverbonden met De Vraagwijzer. De Vraagwijzer is tele-

fonisch iedere werkdag bereikbaar van 9.00 – 12.30 uur. 

 

Digitale bereikbaarheid 

Natuurlijk blijft De Vraagwijzer ook digitaal bereikbaar. Vanaf 

1 juni is informatie te vinden op www.weert.nl/vraagwijzer en 

is het mailadres vraagwijzer@weert.nl. 

 

Voordelen verhuizing 

Het verplaatsen van De Vraagwijzer naar het stadhuis ver-

hoogt de kwaliteit van de dienstverlening. Voor mindervalide 

bezoekers is de toegang goed geregeld. Zij kunnen  in de 

garage onder het stadhuis parkeren (achteraf betalen) en 

met de lift naar de hal. Verder zijn er op de Wilhelminasingel 

aan de zijde van het stadhuis en aan de overzijde in totaal 

drie invalidenparkeerplaatsen. De inrichting van de balie 

zorgt voor een betere privacy. Bezoekers die op hun beurt 

wachten kunnen van zitjes in de ruime hal gebruik maken. In 

de afgelopen maanden is de verhuizing van De Vraagwijzer 

naar het stadhuis in overleg met Punt Welzijn voorbereid. 

 

Een toegang tot de Wmo 

De directe aanleiding voor het verplaatsen van De Vraag-

wijzer naar het stadhuis is de Wet maatschappelijke onder-

steuning (Wmo) 2015. Vanaf 1 januari 2015 is de verant-

woordelijkheid van de gemeente bij de ondersteuning van 

haar inwoners uitgebreid. De gemeente moet zorgen voor 

een algemene voorziening waar iedereen terecht kan voor 

informatie en advies. Op dit gebied is De Vraagwijzer al 

jarenlang in Weert een begrip. Door deze te integreren in een 

aanbod vanuit de gemeente kunnen krachten samen-

gebundeld worden. Daarnaast biedt verhuizing naar de 

gemeente een oplossing voor de inrichting en de fysieke 

toegankelijkheid van De Vraagwijzer.  

In het collegebesluit van september 2014 en een motie van 

november 2014 is gevraagd om De Vraagwijzer als de 

toegang tot de Wmo te organiseren en deze te verplaatsen 

naar het huidige stadhuis. De nieuwe locatie van De 

vraagwijzer maakt het mogelijk dat vragen op een breed 

maatschappelijk terrein kunnen worden beantwoord.  

 

http://www.weert.nl/vraagwijzer
mailto:vraagwijzer@weert.nl


 

  

(LEEFBAARHEIDS)AGENDA 2015 

VOOR DE WIJK BIEST 
 

1. Het Wijkfeest op 28 juni as.(in samenwerking met wijkraad Groenewoud). 

2. De Buitenbioscoop op 5 september 2015 (in samenwerking met wijkraad Groenewoud). 

3. Verfraaiing van het voormalige evenemententerrein Graafschap Hornelaan. 

4. Repair café (i.s.m. wijkraad Groenewoud). Zie ook repaircafe.nl 

5. Verdere verbetering van de winkelstrip Graafschap Hornelaan 

 

Vergaderdata wijkraad de Biest: dinsdagen 16 juni, 8 september en 20 oktober. 

Telkens van 19.30 tot 21.30 uur. 

Wilt u weten hoe het toegaat op een vergadering en wat er wordt besproken, meld u dan even aan bij het 

contactpunt van de wijkraad, ( wijkraaddebiest@outlook.com ) dan laten wij u weten op welke locatie de 

vergadering zal plaatsvinden. 

 

Wijkblad: Deadline inleveren kopij: 28 juli, 3 november. 
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SCHUTTERSGILDE SINT HIERONYMUS 
 

Hieronder de data van inzameling van oud papier: 

Zaterdag 9 mei, 13 juni, 11 juli, 8 augustus, 12 september, 10 oktober, 14 november, 12 december. 

In de Charitasstraat staat dan tot 13.00 uur een container waarin men het oud papier kan deponeren. 

Aub geen kleding meer. 

 

Het hele jaar door is kinderdagverblijf Waterwereld bezig om 

bepaalde ontwikkelingsgebieden bij kinderen te stimuleren. 

Met het aanbod van zand, water en modder gaat dit zeker 

lukken. Wij gaan samen met de kinderen en ouders van het 

Kinderdagverblijf de natuur beleven en hiervan genieten. 

Wij, de pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf 

Waterwereld, zorgen voor spelmateriaal, een koekje en 

drankje. 
 

 

Wij vinden het gezellig als mensen uit de wijk hierbij 

aansluiten. Laat ons voor 26 juni aanstaande per mail weten 

met hoeveel personen jullie aanwezig zullen zijn. 
 

Kinderdagverblijf Waterwereld 

Maaslandlaan 1a, 6004 GC Weert 

kdvwaterwereld@kinderopvanghumanitas.nl 

www.kinderopvanghumanitas.nl 

Wij willen laten zien wie we zijn en wat we doen. 
 

Boompje, beestje… buiten! 
 

zondag 5  juli van 09.30 uur - 11.00 uur 
op dagcamping de Houtsberg, Banendijk, Nederweert - Eind. 

 

Pak je speelkleren uit de kast en zorg voor goede zin! 

 
 

mailto:kdvwaterwereld@kinderopvanghumanitas.nl
http://www.kinderopvanghumanitas.nl/
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EEN BUURTBEWONER STELT ZICH VOOR… 
 

Weerter Sportraad 
De Weerter Sportraad laat de stem van sportbestuurder en 

sporter horen bij het nastreven van een breed gedragen 

sport- en beweegbeeld. Zij behoudt overzicht over het 

totale sport- en beweegaanbod (dat we in beeld brengen 

via: http://www.beweegnet.nl/weert/) en tracht dit te 

optimaliseren, ter bevordering van het persoonlijk en het 

algemeen welzijn van (groepen van) inwoners van Weert, 

ongeacht overtuiging of afkomst. Daarbij gelden de 

volgende kerntaken: 

 Belangenbehartiging in overlegstructuren. 
Bijvoorbeeld met de wethouder en met Punt Welzijn. 

 Bestuurlijke en beleidsmatige ondersteuning van leden 

(sportverenigingen en -stichtingen); 

 Gebied- en sportspecifieke afstemming in 

samenwerking. 

 Een mooi voorbeeld is de EASY 

SPORTPAS (http://www.beweegnet.nl/weert/sportpas) 
  

ZPC de Rog 
Voorts ben ik technisch ondersteuner van het elementair 

zwemmen, als coördinator van de jeugdopleiding en als 

hoofdtrainer bij wedstrijdzwemmen bij www.zpcderog.nl 

Onlangs hebben we met de resultaten van het herenteam 

op de Open Nederlandse Master Kampioenschappen nog 

de krant gehaald. Met 15 gouden en een aantal zilveren en 

bronzen medailles waren deze heren tweede geworden in 

het algemeen klassement achter grootverdiener PSV. We 

hebben tijdens die kampioenschappen ook een aantal 

Nederlandse Records op onze naam gezet! 
  
 

Wie ben ik 
Aangenaam. Mijn naam is Cees Kersten en ik woon inmiddels al ruim 17 jaar aan de 

Franciscuslaan. Ik heb vanuit de woonkamer uitzicht op het Hospice èn ik woon schuin 

tegenover Café D’n Hook. Da’s een mooi plekje om te vertoeven. Ik woon daar met mijn 

vrouw Sandra en mijn kinderen Quirijn van bijna 16 en Josephien van ruim 14 jaar. 

Ik ben voor al veel bezig met Weert in Beweging te krijgen en te houden. Dat doe ik 

vanuit verschillende invalshoeken. Sinds 2009 ben ik bestuurslid van de Weerter Sport-

raad. Neem eens een kijkje op onze website die is heel informatief. Onze leden zijn de 

Weerter Sportverenigingen: www.weertersportraad.nl! 
 

CEES KERSTEN 
 

Woont u in de wijk Biest en vindt u het leuk uzelf voor te stellen? Stuur tekst en foto naar de redactie. Maximaal 400 woorden. 

Regelmatig  

 

 

Toon Hermans Huis – Mont Ventoux 
Als fietstrainer ben ik verbonden aan het Toon Hermans 

Huis. Dit jaar begeleid ik voor de derde keer een groep 

enthousiaste mensen die in de eerste week van september 

voor de stichting Grootverzettegenkanker de Mont Ven-

toux op gaan wandelen of fietsen. Dat doe ik met veel 

plezier. Dit jaar gaan we die reus in de Provence met het 

hele gezin bedwingen voor het goede doel. Ons team heeft 

daarvoor ook een website, namelijk: 

http://www.grootverzettegenkanker.nl/teams/teams-

editie-2015/toons-toppers-weert/members/. 

Het eerste jaar dat ik daar mee heb gedaan ben ik samen 

met mijn maat Corne Lenders op de tandem naar boven 

gefietst. Ook Corne is actief in de organisatie en in het Toon 

Hermans Huis. 

  

Super 5 en ijsbaan FHW 
Als laatste zou ik nog reclame willen maken voor een 

tweetal activiteiten waarbij ik betrokken ben als bestuurslid. 

Het eerst is de Super 5 die in augustus gaat plaatsvinden 

en het tweede is hoe kan het anders op de Biest, de ijsbaan 

in het Franciscus Huis Weert. Ook dit jaar gaan we die weer 

proberen te organiseren met de hulp van veel vrijwilligers. 

Aanmelden om bij de ijsbaan een handje te helpen tussen 

6 december en 3 januari kan via onze wijkraad. 
  
Hopelijk tot ziens bij een van deze evenementen of bij een 

vergadering van de wijkraad. Tijdens het wijkfeest ben ik er 

niet. Dan ben ik met zwemmers op pad naar een landelijke 

finale in Dordrecht J. Ook leuk! 
 

EETPUNT IN HET 

TREFCENTRUM VAN PSW 
De wijkraad heeft met enkele personen de uitnodiging aangenomen om 

als proef een warme maaltijd te nuttigen bij het eetpunt in het 

trefcentrum van PSW op de Graafschap Hornelaan/ Maaslandlaan. Het 

eten was heerlijk en het was er gezellig met de vrijwilligers en de andere 

mensen. 

Ook ú kunt hier terecht voor een warme maaltijd van drie gangen. Voor 

de kosten hoeft u het niet te laten en de gezelligheid is gratis. Inlichtingen 

over de openingstijden kunt u krijgen bij PSW, tel. 0495-525027 

http://www.beweegnet.nl/weert/
http://www.beweegnet.nl/weert/
http://www.beweegnet.nl/weert/sportpas
http://www.beweegnet.nl/weert/sportpas
http://www.beweegnet.nl/weert/sportpas
http://www.zpcderog.nl/
http://www.weertersportraad.nl/
http://www.grootverzettegenkanker.nl/teams/teams-editie-2015/toons-toppers-weert/members/
http://www.grootverzettegenkanker.nl/teams/teams-editie-2015/toons-toppers-weert/members/


 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN MAILADRESSEN: 

 

Politie en/of wijkagent John Vranken 

tel. 0900-8844 

email: john.vranken@politie.nl 

 

Meldpunt Jeugdoverlast 

tel. 0900-8844 

meld misdaad anoniem tel. 0800 7000 

 

Punt Welzijn, opbouwwerker Mariska Sanders 

Tel. 0495-697900 

email: m.sanders@puntwelzijn.nl 

 

Gemeente Weert: 0495 575000 

Voor uw klacht, melding of opmerking 

het telefoonnummer van de gemeente. 

U wordt doorgeschakeld met de juiste persoon. 

 

Of... 

U hebt in de openbare ruimte iets gezien 

dat uw aandacht heeft getrokken? 

Misschien ligt er ergens afval, 

is een trottoirtegel kapot 

of heeft u opmerkingen 

op het groenonderhoud? 

 

Voor al deze zaken kunt u ook een melding doen 

via een digitaal formulier op weert.nl 

Ga naar digitaalloket klik aan bij M 

zoek daar: melding openbare ruimte en klik aan, 

dan heeft u het formulier waar u de klacht 

of opmerking kunt invullen. 

 

Een klacht openbare ruimte kan ook gedaan worden 

met de smartphone app “met ons in Weert”. 

U kunt dan meteen een foto meesturen. 
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Al jaren zamelen wij snoeisel in van de Taxus baccata 

voor een geneesmiddel tegen o.a 

eierstok-, borstkanker en prostaatkanker. 

 

Dit jaar loopt de inzameldactie 

van 8  juni t/m 26 september 
 

Met een kleine moeite kunt u de kankerpatiënten helpen 

met hun gevecht tegen deze zware ziekte! 
 

SAMEN STOPPEN WE KANKER! 
 

Enkele tips voor het schoonhouden van het snoeisel: 

- opvangen metlakens, dekens of ander materiaal zoals 

worteldoek 

- het snoeisel in de schaduw leggen 

- Nooit toedekken met plastic of in plastic zakken doen, dit ivm 

broei 
 

- In verband met de versheid van het snoeisel bellen dezelfde dag 

dat u snoeit dan komen wij dit binnen 24 uur bij u thuis ophalen. 

-  

 
Groenservice Kees Nijs 

Moeselschansweg 33, 6005 NA WEERT 

Tel. 0495-542731. Mobiel. 06-20656377 

 

TAXUS TEGEN 

KANKER 
 

Onze score op de gemaakte eindtoets 2015 was 538,6. Dit is 

een hoge score. Als team zijn we hier erg trots op. 

We zijn gestart met Punt Welzijn, Rick en andere organisaties 

met een "Bron van Activiteiten".Weet U nog een vereniging 

of persoon uit de buurt die iets kan betekenen voor onze 

"Bron van Activiteiten", dan kunt u dit doorgeven aan Esther 

Nabben. 

Wij gaan genieten van een fijne vakantie en zien elkaar 

terug in september! 

Het schooljaar 2014-2015 is 

weer bijna ten einde. We 

blikken kort terug op een 

“vruchtbaar” schooljaar.  

mailto:john.vranken@politie.nl
mailto:m.sanders@puntwelzijn.nl

