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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. Het Repaircafé is iedere 2e zaterdag van de maand 

geopend. Dit jaar is er nog een repaircafé op: 12 september, 

10 oktober, 14 november en 12 december. 

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

BUITENBIOSCOOP 2015 
ZATERDAG 5 SEPTEMBER vanaf 17.30 UUR in park AAN DE BRON 

 

Op zaterdagavond 5 september organiseren de 

wijkraden Biest en Groenewoud wederom de  

BUITENBIOSCOOP met hieraan voorafgaand een 

gezellige barbecue! De barbecue start om  17.30 

uur. Vervolgens zal rond 20.00 uur de film worden 

vertoond. Dit jaar wordt de film Asterix & Obelix – 

De Romeinse Lusthof vertoond. Een film voor jong 

en oud! Zowel de barbecue als de film zullen 

plaatsvinden in het park Aan de Bron gelegen op 

de hoek van de Maaslandlaan en de Graafschap 

Hornelaan. Iedereen is welkom om samen met 

elkaar te genieten van deze gezellige avond. 

Dit gezellige evenement is als wijkactiviteit opgenomen in de 

leefbaarheidagenda 2015. Deze leefbaarheidagenda is een 

onderdeel van ‘Mijn Straat Jouw Straat’. ‘Mijn Straat Jouw 

Straat’ is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente 

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

en wijk- en dorspraden. Al deze betrokkenen hebben het 

gezamenlijke doel de leefbaarheid en sociale samenhang in 

de wijken en dorpen te verbeteren. 

 

Tijdens de barbecue kunt u tegen een kleine betaling 

genieten van een drankje en diverse snacks, waaronder ook 

halal snacks. Vanaf 19.00 uur kunt u een plekje zoeken voor 

de film. Neem hiervoor uw eigen dekentje of stoeltje mee, 

zodat u heerlijk comfortabel naar de film kunt kijken. Om het 

nog extra gezellig te maken en een echt bioscoopgevoel te 

krijgen, is er gratis popcorn en ranja voor de kinderen.  

 

De gehele avond wordt mede mogelijk gemaakt door 

verschillende sponsoren en zal alleen doorgang kunnen 

vinden bij goed weer. Bij slecht weer worden de barbecue en 

de buitenbioscoop verplaatst naar een alternatieve datum. 

Tenzij er eerder extreem slecht weer wordt voorspeld, wordt 

op zaterdagochtend 5 september een besluit genomen over 

het al dan niet kunnen doorgaan van het evenement. Bij 

twijfel kunt u de organisatie in het park benaderen. 
 

Tijdens barbecue en film is het park voorzien van sanitaire voorzieningen. 

 

 

 

Voer onderstaande link in en bekijk via internet 

De leukste foto’s van het wijkfeest 2015 
 

https://goo.gl/photos/SRSXf2MM7JF6M7r38 

 

https://goo.gl/photos/SRSXf2MM7JF6M7r38
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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. 

 

 

 

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. 

 

Seniorenvereniging 
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BREIEN VOOR ROEMENIË 

Op maandagmiddag van twee tot vijf zijn de dames druk bezig met het breien van 

truitjes, mutsjes, handschoenen en dassen voor kinderen in Roemenië. Afgelopen 

maand juli brachten wij weer een lading naar de Stichting Hart voor Roemenië in 

Panheel, opdat de kinderen in Roemenië de komende winter weer warm gekleed 

gaan.  

 

 

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


 
  

 

 

 

 

 

 “Altijd Jong” / KBO Biest - Weert 
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HET WIJKFEEST “AAN DE BRON”  OP ZONDAG 28 JUNI 

Ook de Seniorenvereniging “Altijd Jong” was weer present. 

Ons plekje, bij de grote steen, is inmiddels vertrouwd 

geworden, ook voor de bezoekers. Wederom konden wij veel 

bezoekers blij maken met het maandblad “de Nestor” van de 

KBO.  Mede dankzij het zonnige weer, is het wijkfeest een 

groot succes geworden. Door het mooie weer heerste er een 

gemoedelijk sfeer en waren er ook vele bezoekers. 

Er was veel belangstelling voor onze seniorenvereniging en 

de activiteiten die wij aanbieden. Graag nodigen wij alle 

belangstellenden, uit om te komen kennismaken op een 

donderdagmiddag tussen twee en vijf uur. De koffie staat 

klaar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de meeste mensen is de vakantie weer voorbij en is de 

hectiek van alledag weer begonnen. Hopelijk heeft u in de 

vakantie weer voldoende energie opgedaan om er weer 

tegenaan te kunnen. Soms kan het echter zo zijn dat u tijdens 

de vakantie niet voldoende heeft kunnen herstellen en dat u 

zich nog steeds gespannen voelt.  

Spanning of stress heeft iedereen wel eens. Dit hoort ook bij 

het leven. Het kan een uitdaging zijn om dingen goed op te 

lossen of goed te doen. Maar als er sprake is van te langdurig 

en teveel stress, raakt u vermoeid en opgebrand.  U kunt dan 

klachten krijgen zoals nergens meer zin in hebben, onzeker en 

angstig worden, slecht kunnen concentreren en slecht slapen. 

Daarnaast krijgen sommige mensen ook allerlei lichamelijke 

klachten.  Gelukkig kunt u veel doen om stress te verminderen 

en een burn-out te voorkomen.  

STRESS DE BAAS??? 

De afdeling Preventie van Vincent van Gogh start in samen-

werking met Met ggz op donderdag 24 september de cursus 

“Omgaan met stress. In deze cursus leert u vaardigheden 

aan om in de huidige snel, veranderende en veeleisende 

samenleving uw balans terug te vinden en te behouden. U 

pakt stress aan en voorkomt een burn-out.  

 

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten. 

De kosten zijn €30 voor het cursusmateriaal.  

 

Mocht u interesse hebben in de cursus of u wilt mee 

 informatie, neem dan contact op met:  

Informatiepunt Vincent van Gogh   

Tel: 0478 – 527066   

informatiepunt@vvgi.nl 

DE BELEEF PLUSBEURS VAN DE KBO IN GELEEN 

Op 22, 23 en 24 mei organiseerde de KBO de “Beleef 

Plusbeurs” in Geleen. Een beurs met vele informatie  o.a. over 

gezondheid, wonen, reizen, ontspanning en mode. Het 

aanbod was zeer de moeite van een bezoek waard. Er werden 

dit jaar meer dan 8000 bezoekers verwelkomd. 

De kleding van Berden Mode werd geshowd door leden van 

de KBO. Ook leden van de Afdeling van De Biest betraden 

“de catwalk” om de nieuwste mode te showen.  

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ZATERDAG 12 SEPTEMBER: WIR SIND SPITZE! 

Op zaterdag vindt er een grandioze feestavond plaats met als 

hoofdact de razend populaire Limburgse feestband Wir sind 

Spitze! Daarnaast staat de bekende Weerter zanger Ton 

Wolter op het programma als Tonny Sjordaan en Thorsten. 

Kaarten zijn te koop bij Primera Wouters (Oranjeplein 231, 

Weert), Café Aod Bosseve (Boshoverweg 33, Weert), Café 

Jonas (Beemdenstraat 10, Weert), Café Tramhalt (Maasstraat 

46), Weert, Bruna Gommans (Lambertushof 30, Nederweert) 

of stuur een e-mail naar info@harmonieweertzuid.nl. 

 

ZONDAG 13 SEPTEMBER: MANTELZORGCONCERT 

Mantelzorgers die met liefde voor een ander zorgen vergeten 

zichzelf soms. Er af en toe even tussenuit is een absolute 

voorwaarde om de zorgtaken vol te kunnen houden. Daarom 

vindt op zondagmiddag voor het vierde jaar op rij het 

Mantelzorgconcert plaats. In samenwerking met Punt Welzijn 

worden de mantelzorgers uit de regio Weert uitgenodigd 

voor een onbezorgde muzikale middag. Het programma 

wordt uitgevoerd door Harmonie Sint Joseph Weert-Zuid in 

samenwerking met vele Weerter artiesten 

Groot muziekweekend 

in het Franciscus Huis Weert 

Op 11, 12 en 13 september 2015 organiseert Harmonie 

Sint Joseph Weert-Zuid een groot muziekweekend in het 

Franciscus Huis Weert. De harmonie bestaat dit jaar 70 

jaar en viert dat met tal van activiteiten, waaronder dit 

muzikale weekend. De voormalige kerk is tijdens dit 

weekend het decor voor drie schitterende evenementen 

met een geheel eigen karakter. 

 

VRIJDAG 11 SEPTEMBER: MUSIC MEETS FRANCISCUS 

Het weekend wordt geopend met de eerste editie van Music 

meets Franciscus, een schitterend dinnerconcert waarbij 

lekker eten, goede muziek en liefdadigheid worden samen-

gevoegd. De gasten worden getrakteerd op een wervelend 

muzikaal programma, uitgevoerd door het groot harmonie-

orkest van Harmonie Sint Joseph Weert-Zuid en een groot 

aantal Weerter solisten. Hostellerie Munten zal een luxe vijf-

gangendiner serveren en de avond eindigt met een swing-

ende afterparty. 

De opbrengst van het evenement komt ten goede aan 

Stichting Gaan voor Goud en aan de Voedselbank Weert. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.musicmeetsfranciscus.nl. 
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WERKGROEP “DE WEI-JER” 

In de afgelopen tijd is er rust geweest voor de storm bij de “Wei-

jer aan de Graafschap Hornelaan. Het is slechts schijn dat er niets 

gebeurt, maar achter de schermen is er volop activiteit.  

 

 

 

 

 

 

Aannemer Janssen is in Horst a/d Maas /Tienray de 

voorbereidingen aan het treffen, om de units waar de 

wei-jer nu uit bestaat, aldaar te herplaatsen. En in de 

afgelopen week is er in Weert begonnen met de 

verdere ontmanteling van de units om deze voor te 

bereiden op de  aanstaande verplaatsing.  

 

Het schema is dat voor 1 september 2015 deze units 

van uit Weert naar de nieuwe locatie zijn verplaatst. 

Het is dan aan de gemeente Weert, om samen met de 

buurt, de herinrichting op te nemen. Hierbij zal een 

groot aandeel worden verzorgd door de aannemer 

Janssen. 

  

“Gaat het dan toch nog gebeuren?” zult u denken. Ja! 

En we zullen deze herfst volop activiteiten gaan zien 

om deze herinrichting te realiseren. 

  

Werkgroep “de Wei-jer” 

 

 

 

 

 

 

 

DE HUTTENBOUW 

VANUIT DE BRON VAN ACTIVITEITEN VORDERT! 

T ZICH VOOR… 
 

De gemotiveerde kinderen maken eerst 

een bouwtekening, slepen palen en pal-

lets naar de uitgezochte plek en gaan flink 

aan de slag. Gereedschap is er voldoende, 

met werkhandschoenen aan hebben de 

kinderen minder kans op splinters in de 

vingers. 

Wanneer de basisschool gesloten is wor-

den de hutten toch dagelijks gebruikt 

want de buitenschoolse opvang is altijd 

geopend.  

Kinderen die vakantieopvang afnemen 

komen in de vakanties hele dagen. In de 

eerste week hebben de kinderen er een 

camping van gemaakt.  

De hutten zijn uitgebreid met tenten en 

zelfgeschilderde picknick-tafels zodat er 

buiten ook gegeten kan worden.  
  

Met de vakantiebeleving zit het wel goed. 

Geen mooiere plek dan een zelfgebouwde 

hut om de vakantie in door te brengen! 
  

We wensen jullie allemaal een hele fijne 

vakantie en kom gerust een kijkje nemen! 

  

Team van: 

Buitenschoolse Opvang Waterval, 

Kinderdagverblijf Waterwereld, 

Peuteropvang Dolfijn. 

Maaslandlaan 1a te Weert 

www.kinderopvanghumanitas.nl 

 

 

 

 

http://www.kinderopvanghumanitas.nl/


 

  

Zo maken kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar, respectievelijk 

een bedrukte fotolijstje op doek, een geheimen/ sieradendoosje of een 

mobilé. Ze leren de eerste beginselen van het afdrukken zoals 

sjabloneren, tamponneren en spatten. De wat oudere kinderen leren 

omgaan met een linoleumguts en maken onder begeleiding een zelf 

ontworpen stempel. De afdrukken verwerken ze in hun werkstuk. Ouders 

mogen hierbij aanwezig zijn, maar het hoeft natuurlijk niet. (Draag oude 

kleren waar verf in mag komen of neem een oud overhemd van papa 

mee). 

 

Voor de jongeren en volwassenen hebben we wat anders in petto. Zij 

leren onder begeleiding een linoleumsnede of een ets maken. Deze 

droge en natte grafische druktechnieken hebben zo hun eigen manier 

van werken en verrassen in uitwerking. Maak bijvoorbeeld een kaart voor 

een speciale gelegenheid zoals een geboorte, verjaardag, huwelijk, van je 

favoriete hobby of omdat je 'best friends forever' bent. 

 

De workshops en cursussen worden na de zomervakantie op afspraak 

gegeven. Prijzen vanaf €15,- zijn incl. materialen en versnaperingen. Wij 

verzorgen ook kinderfeestjes en andere partijtjes. 

 

 

(LEEFBAARHEIDS)AGENDA 2015 VOOR DE WIJK BIEST 
 

1. Het Wijkfeest. 

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 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: 3 november. 

 

 

 
6 

SCHUTTERSGILDE SINT HIERONYMUS 
 

Hieronder de data van inzameling van oud papier: 

Zaterdag 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. 

 

Voor het actuele aanbod, prijzen en meer info 

kunt u terecht op de website 

www.galerieweert.nl of mailen naar 

ankie@galerieweert.nl of even bellen naar Ankie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFISCHE DRUKTECHNIEKEN 
WORKSHOPS EN CURSUSSEN 

IN GALERIE WEERT OP DE BIEST 76 

 

Kijk ook op biestblog.nl 

voor  de uitnodiging van de 

gemeente aan de bewoners 

van de Graafschap 

Hornelaan en omgeving 

over de aanleg van de brede 

fietsstroken op de 

Graafschap Hornelaan. 

http://www.galerieweert.nl/
mailto:ankie@galerieweert.nl
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EEN BUURTBEWONER STELT ZICH VOOR

T ZICH VOOR… 
 

Later heb ik naast een fulltimebaan veel schaatslessen ge-

geven, vooral aan kinderen en ook aan volwassenen. Samen 

met een Canadese kunstrijdster heb ik in Lako Glanerbrook 

een gemotiveerde schaatsclub van meer dan 150 leden 

opgericht. Aan het einde van elk seizoen gaven we dan een 

ijsdansshow voor een goed doel, zoals 'Make a Wish' of 

'Kika'. Ik kreeg de mogelijkheid om de driejarige KNSB 

schaatscoach diploma te behalen. Toen ik verhuisde naar 

Weert kon ik het lesgeven niet goed meer combineren en 

ben ik ermee gestopt na 20 jaar ! 
 

Omdat ik nog steeds graag sport en dit wil delen met 

wijkgenoten ben ik met steun van Andreas begonnen met 

onze kleinschalige 'Cardiovita Trainingsstudio' in het souter-

rain en tuinkamer van ons huis aan de Biest op nummer 4!  

Het is voor mij een enorm leuke uitdaging om jongere 

ouderen te begeleiden zodat ze zich in korte tijd weer fitter 

voelen, actiever en sterker worden en vooral: gezonder 

blijven. Onze speciale aandacht gaat uit naar de 40 plusser 

en het is zeker ook voor mensen met gebreken die willen 

reconditioneren na een moeilijke periode. Bovendien vinden 

wij gezelligheid en ambiance heel erg belangrijk. En mijn 

partner Andreas -die ook veel van sporten houdt- staat borg 

voor gegarandeerde kwaliteit en vernieuwing. 

 

 

 

Ik ben Geertje Puts en woon samen met Andreas Lucassen en onze Berner Senner hond Doutzen 

op de Biest nr 4 t.o v het kasteeltje. Ik ben geboren en getogen Geleense en woon sinds 2010 

definitief in Weert. Mijn zoon Bowie van 23 jaar woont nog in Zuid Limburg. Mijn broer Peter Paul 

Puts woont ook in Weert. 

Van huis uit hebben we altijd veel gesport en ik had het geluk dat er in Geleen een kunstijsbaan 

vlak bij ons ouderlijk huis lag. Daar heb ik ontelbare sportieve uurtjes doorgebracht op het ijs. 

Vanaf mijn zesde jaar leerde ik kunstrijden op de schaats en mocht na enkele jaren hard trainen 

meedoen aan regionale wedstrijden in Nederland! Kreeg les van een Tjechische trainster en kreeg 

er steeds meer plezier in. 

 

 

 

GEERTJE PUTS 
 

Inmiddels zijn we bijna 5 maanden bezig en zien we letterlijk 

hoe bewegen kleine wonderen verricht. Onze klanten hebben 

nu een betere conditie, grotere lenigheid, betere houding, 

lagere bloeddruk en meer. En op de vrijdag sport Andreas 

vaak mee met onze klanten en maken we er een sportief feest 

van! Daarnaast heb ik het groeiende CardioVita jogging 

clubje voor vrouwen opgericht: samen met de hond(en) 

rennen we vanaf CardioVita door het Stadspark en langs het 

kanaal, op vrijdagen of zaterdagen om 10 uur. 

 

Ik zou het erg leuk vinden als mijn buurtbewoners eens een 

kijkje komen nemen in onze sportsociëteit ! Speciaal voor de 

bewoners van onze wijk de Biest houden we donderdagavond 

vanaf 17 tot 19 uur een rondleiding met een introductie van 

ons trainingsprogramma! U bent van harte welkom op 

donderdagavond ! 

U kunt vrijblijvend een SMS of App sturen naar 06-48747860, 

of mailen naar geertjeputs@cardiovita.nl. 

 

Vaak ben ik met mijn hond Doutzen aan het wandelen: als u 

me dan vraagt kan ik U meer vertellen. 

 
 

Graag maak ik kennis met U ! 

 

PLEINFESTIJN 
VRIJDAG 11 SEPTEMBER VAN 17.00 TOT 19.00 UUR 

MAASLANDLAAN TE WEERT 

 

S.g. Aan de Bron heeft dan het jaarlijkse pleinfestijn waar 

kinderen ouders leerkrachten en anderen elkaar ontmoeten 

op het schoolplein. 

 

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. 

mailto:geertjeputs@cardiovita.nl


 

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. 

WIE VERNIELT EEN KINDERSPEELPLEK? 

 
In  het weekend van 26 juli is het huttencomplex van de 

kinderen van buitenschoolse opvang Waterval vernield. 

We hebben aangifte van vernieling gedaan bij de politie. 

De speelplaats is vanaf de parkeerplaats van 

het Kindcentrum goed zichtbaar, maar vanaf de 

Heerlijkheidlaan minder. 

 

Wij willen jullie, de buurt, vragen de politie te bellen 

wanneer er in de avonduren 

en in het weekend ongewenst bezoek verblijft 

op de speelplaats. 

Heeft u iets gezien van de vernielingen 

laat het ons dan a.u.b. weten. 
 

bsowaterval@kinderopvanghumanitas.nl 

 

 

 

WIE VERNIELT EEN 

KINDERSPEELPLEK

??? 

 

Baby’s uit de buurt genieten van het mooie weer, ook bij 

kinderdagverblijf Waterwereld. Met water spelen is dan een 

groot succes, hoe natter hoe liever. Maar als het dan zó 

heet is, dat de thermometer zelfs boven de 35ºC. aangeeft? 

Geen nood, dan zetten we het badje binnen en spetteren 

we daar verder!  
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