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Seniorenvereniging 
 

EINDE SEIZOEN 
Op 12 juli sloot Altijd Jong het seizoen af. Op feestelijk wijze werd 

de laatste middag van het seizoen afgesloten. 

De leden werden ontvangen met koffie en thee en versgebakken cake 

van PSW. Vervolgens werd er met veel enthousiasme gekaart, 

Rummykub en Bingo gespeeld. Rond drie uur werd er een glas fris, 

wijn of advocaatje met slagroom geserveerd. De middag werd 

afgesloten met een heerlijk koud buffet van Dennenoord.      

 

COLOFON 
 

REDACTIE: 

Stichting wijkraad de Biest 

Postbus 345 6000AH 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 vijf 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. 

Wilt u zelf een artikel aanleveren voor het 

wijkblad? Mail de tekst als Word-bestand 

en de foto’s los als .jpg 

 

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: 

2018: 25 september, 30 oktober, 

4 december. 

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 op welke locatie 

de vergadering zal plaatsvinden. 

 

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:  

2018: 15 oktober 

 

 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
http://www.biestblog.nl/
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
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 “Altijd Jong” / KBO Biest - Weert 
 

Op woensdagochtend is er van 09.00 tot 10.00 uur 

yoga in de Orangerie. Yogaoefeningen, ademhaling, 

in- en ontspanning van lichaam en geest. Kom 

vrijblijvend een aantal keren meedoen!  

 

HET NIEUWE SEIZOEN IS WEER BEGONNEN 
De vakantieperiode is inmiddels weer voorbij. 

In augustus zijn wij weer met ons nieuwe seizoen gestart. Overzicht van onze activiteiten: 

 

 

Jeu de Boules. Op vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 

uur wordt er Jeu de Boules gespeeld op de baan in 

de tuin van Hieronymus. Kom eens kijken, speel mee.    

 

 

Op donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur is er in 

de Orangerie een gezellig samenzijn,  waar wij elkaar  

ontmoeten, een kaartje leggen en rummikub spelen. 

Rond drie uur is de koffie bruin. Kom eens vrijblijvend 

binnenlopen bij onze activiteiten!  

 

Op maandagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur wordt 

er samen met bewoners van het Zorgcentrum in de 

Aula van Hieronymus gekaart en rummikub ge-

speeld. 

 



 

  

4 

INFORMATIEMIDDAG BRANDVEILIGHEID 
De brandweer en KBO afdeling Altijd Jong 

organiseren voor U een interactieve en informatieve 

bijeenkomst over brandveiligheid, op woensdag 

12 september in de Orangerie van het zorgcentrum 

Hieronymus op de Biest.  

 

Welkom zijn leden van Altijd Jong, die van ouder-

vereniging Groenewoud en Leuken en andere 

belangstellenden. De middag begint om 14 u met een 

kop koffie of thee en eindigt rond 16u. Wees welkom 

op deze leerzame middag! 

UITSTAPJE NAAR DE BELEEF PLUS 

BEURS VAN DE KBO IN VENRAY 
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 september organi-

seert de KBO de Beleef Plus Beurs in Venray. Een 

beurs met informatie over vakantie, vrije tijd, 

wonen, zorg & welzijn, mobiliteit, tuin & tuinieren, 

en meer. 

De Beleef Plus is een regionale beurs voor actieve 

50- plussers: Proef, zie, leer, doe en ervaar deze 

beurs’. 

 

Op vrijdag 28 september brengen leden van Altijd 

Jong een bezoek aan deze interessante en gezellige 

beurs. Er is een arrangement met busvervoer, entree 

en koffie met vlaai. 

AANVRAAG BIJ HET 
 

                                       GEHONOREERD 
 

Altijd Jong heeft behoefte aan een goede laptop. We 

gebruiken deze  onder andere bij de presentatie over 

brandveiligheid op 12 september. Onze aanvraag 

daarvoor bij het Samenfonds van de Sponsorwinkel 

is gehonoreerd met een bijdrage van € 750,00 

waarvoor onze hartelijke dank ! 

KLEDING INZAMELACTIE:  
 Graag komen wij al uw oude kleding (textiel, 

schoenen, handschoenen, petten, sokken, onder-

goed, 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, gratis, gebruik maken van een 

opslagruimte, zie: www.opslagweert.nl.  

 

CONTACT: 
Seniorenvereniging Altijd Jong / KBO Biest-Weert 

E: lcreemers@planet.nl T: 535498 

E: t.janssen1946@kpnmail.nl T: 524085 

Bank: NL 88 RABO 0311 2996 01 

t.n.v. Seniorenvereniging Altijd Jong. 

 

 

BURENDAG VAN HET ORANJEFONDS 
Op vrijdagmiddag 21 september, van 14.00 tot 

16.30 uur, organiseert Altijd Jong de Burendag 

2018. 

Welkom zijn bewoners van de wijk de Biest, 

bewoners van het zorgcentrum en leden van Altijd 

Jong. De middag vindt plaats in de Orangerie en 

aan de Jeu de Boules baan. Beide locaties vindt u in 

de tuin van Zorgcentrum Hieronymus. 

 

https://www.samenfonds.nl/
http://www.opslagweert.nl/
mailto:T.Janssen1946@kpnmail.nl
http://www.opslagweert.nl/
mailto:lcreemers@planet.nl
mailto:t.janssen1946@kpnmail.nl
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VOOR WIE: 
Iedereen is welkom, speciale aandacht gaat uit naar de 

40 plussers. Zeker ook voor mensen met gebreken die 

willen reconditioneren na een moeilijke periode. 

 

HOE GAAN WE TE WERK: 
Je krijgt veel persoonlijke aandacht, individueel of in 

kleine groepjes. We maken voor jou een persoonlijk 

fitplan in samenwerking met een cardioloog en diverse 

fysiotherapeuten. We stemmen ons programma af op 

jouw eigen behoeften en houden rekening met 

eventuele beperkingen. Gezelligheid en ambiance 

vinden wij ook belangrijk !! 

 

Ook nemen we standaard vooraf de bloeddruk en de 

zuurstofsaturatie op, zodat we achteraf kunnen zien 

wat de resultaten van onze trainingen zijn.  

WIJ WILLEN U HELPEN VITALER TE WORDEN 

EN VOORAL TE BLIJVEN 
 

CARDIOVITA WEERT IS VERHUISD NAAR BIEST 76 

WAT HOUDT HET 

TRAININGSPROGRAMMA IN?  
We werken met de meest geavanceerde 

apparatuur van Technogym, concept2 en wattbike. 

En geven vitaliteitsoefeningen, rek en strek, cardio 

fitness, kracht en spierversterkende oefeningen, 

vervolg trainingen op revalidatie. 

 

WIE BEN IK?  
Ik ben Geertje Puts 

KNSB coach en personal trainer.  

Sport zelf ook al jaren, kom uit de kunstrijwereld 

op de schaats en heb nu vanaf 2012 veel ervaring 

opgedaan sportende mensen meer zelfvertrouwen 

te geven en sterker gemaakt zowel fysiek als 

mentaal!  

WIJ WERKEN SAMEN MET DIVERSE SPECIALISTEN 

UIT HET ZIEKENHUIS 

CARDIOVITA  
BIEST 76 

6001 AS WEERT 

TEL. 0648747860 

Geertjeputs@cardiovita.nl 

 

KOM GEZELLIG EENS KIJKEN EN MAAK GEBRUIK 

VAN EEN GRATIS PROEFLES ! 

 

mailto:Geertjeputs@cardiovita.nl
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DE WEIJER KLUSDAG 21 JULI 2018 

Onderhoud wilgen door Jan van Grimbergen 

Meer hooi dan gras. 

Watergeven op alle manieren: 

Paul Vanderfeesten met een ton op een karretje. 

 

Kees van Wely brengt een krat met gieters en emmer 

vol water per fiets naar de planten. 



 

  

Jos Lips met een vuilniscontainer.  
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Bezoek van een koninginnepage. 

 

 

Van links naar rechts 

Paul Vanderfeesten, Jan Janssen, 

Jos Lips, Frans Goossens, 

Kees van Wely, Ronny Heijmans, 

Jan van Grimbergen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan is het pauze in de schaduw 

van een vijfde deur. 

 

Van links naar rechts: Jan Janssen, 

Jos Lips, Gerard Hendriks, Kees 

van Wely, Ronny Heijmans, Frans 

Goossens, Jan van Grimbergen 

Frans Goossens en Gerard Hendriks met een 

kruiwagen 
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Het zit ons niet mee om het park de Weijer op te knappen naar 

onze eigen ideeën. Wat ons nu (eind juli) vooral tegenwerkt is 

de aanhoudende warmte en de droogte. In plaats dat we de 

grond klaar kunnen maken voor de  ondergroeiers, moeten we 

(samen met de gemeente) de aanwezige planten met o.m. 

vijverwater in leven zien te houden. Dat wordt dan met veel 

liefde en inventiviteit gedaan, zoals op de foto’s is te zien. In 

andere parken is er een waterpunt en elektriciteit, maar wij 

doen het met handkracht (noodgedwongen). Toch geeft het 

een goed gevoel van verbondenheid, dit pionieren. We 

proberen iedere 14 dagen op zaterdag enkele uren te klussen. 

Langzamerhand zien we wel resultaten. Ook dat geeft een 

goed gevoel.  

Als u wilt kunt u ons komen versterken. 

De komende zaterdagen hebben we 

vanwege de warmte de aanvangstijd 

vervroegd van 10 naar 9 uur. 

De volgende klusdagen zijn naar ver-

wachting op 4 en 18 augustus en 1, 15 en 

29 september. 

Geef u op met uw e-mailadres, dan laten 

wij u weten hoe laat we aanwezig zijn. 

U kunt contact met ons maken via 

Gerard Hendriks 0495 536357, 

Paul Vanderfeesten 0495 455272, of via 

mailadres: wijkraaddebiest@outlook.com 

 

Pruimenoogst op de Weijer. 

 

FLEURIG INLEVEREN 

 

Al enige tijd is Audry Gulpers samen met Ronnij 

Heijmans van wijkraad de Biest  in overleg met de 

gemeente over de afvaldump bij de containers 

voor flessen, blikken plastic en papier- kartonafval. 

Er zijn al enige resultaten geboekt. Zo werden er 

kunstenaars opgeroepen om mee te denken over 

de uitvoering van het project;  in de wijken 

Moesel en Biest worden twee pilots gestart bij de 

aanleverpunten van flessen, metaal, drinkpakken. 

In De Limburger van 24 juli staat een heel artikel 

hierover. 

 

mailto:wijkraaddebiest@outlook.com
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DE BIEST IN 1950 

 
De werkgroep is nog steeds bezig met verzamelen 

van gegevens voor het boek over de Biest en de 

mensen die op de Biest woonden rond de jaren 1950. 

We zoeken nu vooral mensen die gewoond hebben 

in de Graaf Jacobstraat, Boerhavestraat en de 

Hofakkerstraat. Kent u mensen die daar woonden en 

weet u hun adres of telefoonnummer of van hun 

nakomelingen, laat het dan weten aan de mensen 

van de werkgroep.  

We laten u enkele foto’s zien van bewoners van die 

straten waarvan we al gegevens hebben: 

 

Het gezin Frencken-Peeters, Boerhavestraat 21. 

vlnr.: Jac, vader Willem, moeder Truus, 

Marijke (op schoot), Jo, Truus en Els. 

Frans en Jo Keersmaekers met hond, 

Graaf Jacobstraat 7. 

Trouwdag Annie en Thieu 

Vanderfeesten-Kiggen 1946. 

Hofakkerstraat 11. 

Vlnr.: onbekend, Jan Strijbos, 

Rosalie Vanderfeesten, 

Madelein Wullems-Vanderfeesten, 

Ciska Verheggen, Jan Bouwels, 

Mia Bouwels-Kiggen, 

Thieu Vanderfeesten, 

Lies Kiggen-Wulms, 

Annie Vanderfeesten-Kiggen, 

Jan Kiggen,Twan? Kiggen, 

onbekend (=Twan Gijsen?), 

Bèr Kiggen, Paul Vanderfeesten. 

In deze drie straten die voor 

1950 werden gebouwd leefden 

ongeveer 50 gezinnen waarvan 

we van de meeste nog geen 

gegevens en contactadressen 

van de naaste familie hebben 

kunnen achterhalen. 

Daarom nogmaals: kent u mensen die daar woonden en weet u hun 

adres of telefoonnummer of van hun nakomelingen, laat het dan weten 

aan de mensen van de werkgroep. 

Mart Schreurs 0495 537297, Paul Coumans 0495 524632, 

Paul van Wegberg 0495 531003, Paul Vanderfeesten 0495 455272 

of via e-mail biestenbewoners@gmail.com 

Kijk op biestblog.nl voor de lijst van bewoners van de Biest in 1950. 

 

mailto:biestenbewoners@gmail.com


- Basisschool Aan de Bron twee kledingcontainers aan de achterkant van de school heeft staan? 

- dat u daar u oude, maar ook kapotte kleding, textiel, schoenen en laarzen (per paar aan elkaar      

gebonden) handschoenen, hoeden en petten , riemen, ondergoed, sokken, (strop)dassen, zachte knuffels, 

tafellakens, tassen, handdoeken, theedoeken, badlakens en vitrage in mag doen? 

- dat matrassen, natte kleding, poetsdoeken, hard speelgoed, vloerbedekking, vodden, zwaar vervuild 

textiel (olie, verf e.d.) en afval er niet in mag 

- wij altijd heel blij zijn met vrijwilligers die ons kunnen/willen ondersteunen bij het legen van onze 

kledingcontainer en dat u ons altijd mag mailen (via oudervereniging@aandebron.nl ) voor verdere 

informatie hierover als u interesse heeft? 

- u ook lege batterijen en inktcartridges op school kunt afgeven? 

- er één keer per maand een container voor oud papier op de parkeerplaats bij basisschool Aan de bron 

staat en wel op de volgende data: 24 augustus 2018, 21 september 2018, 2 november 2018, 7 december 

2018, 18 januari 2019, 22 februari 2019, 29 maart 2019, 17 mei 2019 en 28 juni 2019. 

- dat de opbrengst van de kledingcontainers, oud papier, lege batterijen en inktcartridges bij school ten 

goede komt aan de leerlingen van basisschool Aan de Bron? 

- wij hiervoor leuke activiteiten kunnen organiseren en extra materialen kunnen aanschaffen? 

- wij het erg fijn vinden dat u hier gebruik van maakt . Wij danken u hartelijk dat u onze kinderen hierdoor 

mede voorziet van nieuwe spullen en/of activiteiten. 

Bestuur Oudervereniging Aan de Bron 

 

GLUREN BIJ DE BUREN OP DE BIEST 

 

WIST U DAT… 
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Op dinsdagavond 7 augustus waren er enkele honderden 

mensen aan het wandelen op de Biest. Voor wie niet weet 

wat er aan de hand was; ze waren aan het gluren bij de 

buren. Zo worden de wandelingen genoemd die in het 

kader van de Cultuurhistorische Zomer worden gehouden 

op de dinsdag avonden in de zomer.  

De stadsgidsen van Weert organiseerden dit evenement op 

de Biest in samenwerking met andere cultuur-historische 

organisaties.  

 

Allerlei historische gebouwen werden bekeken 

en feiten en verhalen daarover en over de 

vroegere bewoners werden verteld. Mensen 

van de Biest begeleidden de bezoekers/ 

belangstellenden uit plaatsen in heel Limburg 

en de Brabantse buurgemeenten. 

http://www.dealdenborgh.nl/Cultuurhistorisch

e%20zomer/cultuurzomer%202018-folder-

website.pdf 

Foto: weertdegekste.nl 

 

mailto:oudervereniging@aandebron.nl
http://www.dealdenborgh.nl/Cultuurhistorische%20zomer/cultuurzomer%202018-folder-website.pdf
http://www.dealdenborgh.nl/Cultuurhistorische%20zomer/cultuurzomer%202018-folder-website.pdf
http://www.dealdenborgh.nl/Cultuurhistorische%20zomer/cultuurzomer%202018-folder-website.pdf


AED-CHECKER BORIS HUBERTS 

 

 

  

De plaatsing werd mede financieel 

mogelijk gemaakt door een aantal 

sponsoren:  

- Begrafenis onderneming  Van Deursen  

- Huupkens IJs  

- Notariskantoor Veugen  

- Orthodontisten praktijk Weert  

- Artis Communicatie  Maes  

- Huisarts praktijk Dr. Baake  

- VvE Recollectenstraat 4/12  
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AED IN RECOLLECTENSTRAAT 

 
De Vereniging van Eigenaren Recollectenstraat 4 te Weert 

heeft het initiatief genomen om een AED apparaat aan de gevel 

bij de entree van het pand Recollectenstraat 4 t/m 12 laten 

installeren. Het apparaat is op 5 juni 2018 geïnstalleerd.   

  

Dit AED apparaat is voor  iedere hulpverlener toegankelijk.  

Het AED apparaat is aangemeld bij de Hartstichting. Deze 

stichting is aangemeld bij het noodnummer 112. alsmede het 

Rode Kruis https://www.rodekruis.nl/ehbo/aed-in-de-buurt 

De activiteiten die plaatsvinden in het Franciscus Huis Weert 

kunt u vinden op de website: 

http://www.franciscushuisweert.nl/evenementen/ 

 
 

 

FRANCISCUSHUIS WEERT 

EERSTE ZES MINUTEN 
Het checkteam in Gelderland-Zuid is nog vrij nieuw, 

maar erg enthousiast om zo veel mogelijk AED’s in de 

regio te controleren en op de kaart te zetten. 

Boris: “Bij een hartstilstand zijn de eerste zes minuten 

cruciaal. Een AED vergroot de overlevingskans, maar 

een ambulance kan bijna nooit in zo’n korte tijd 

aanwezig zijn.  

 
Foto: Coördinator Boris Huberts controleert een AED in Nijmegen 

 

Gewapend met niet veel meer dan een mobiele telefoon gaan ze 

op pad. De vrijwilligers van AED-checkteam Gelderland-Zuid 

hebben al meerdere AED’s in Nijmegen op de kaart gezet. En als 

het aan coördinator Boris Huberts ligt, moeten daar nog veel meer 

bij komen. 

 

“Veel winkels en bedrijven hebben een AED aan de muur hangen, 

maar registreren die niet op de landelijke kaart. En dus gaan we 

langs de deuren,” legt Boris uit. Het team gaat ook langs AED’s die 

al wel aangemeld zijn, om te controleren of de gegevens nog 

kloppen. Ze komen vooral bij bedrijven, winkels en buurtcentra. 

“Veel wijken hebben een wijkcentrum,” legt Boris uit. “Dat is een 

typische plek waar je een AED kunt tegenkomen die nog niet 

aangemeld staat.” 

 

Dan kan een AED in de buurt levens redden, maar dan 

moet je hem wel weten te vinden. Daar willen wij bij 

helpen.” 

EHBO kennis altijd bij de hand? 

Je kunt deze informatie altijd bij de hand hebben. 

Download daartoe de gratis EHBO-app. 

http://www.franciscushuisweert.nl/evenementen/
https://aed.rodekruis.nl/


 

 

 

 

 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

EN MAILADRESSEN: 

 

Politie en/of wijkagenten: tel. 0900-8844 

Onze wijkagenten: 

 John Vranken: john.vranken@politie.nl 

Jos Geerts: jos.geerts@politie.nl 

Aron Muijsenberg: aron.muijsenberg@politie.nl 

 

Meldpunt Jeugdoverlast: tel. 0900-8844 

Meld misdaad anoniem: tel. 0800 7000 

 

Punt Welzijn, opbouwwerker Bouke Kouters 

Tel. 06-11772996. Mail: b.kouters@puntwelzijn.nl 

 

Gemeente Weert: 0495 575000 

Voor uw klacht, melding of opmerking 

het telefoonnummer van de gemeente. 

U wordt doorgeschakeld met de juiste persoon. 

 

U kunt ook via de website weert.nl een digitaal 

klachtenformulier invullen. 

 

 

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 geopend 

elke 2e zaterdag van de maand 

van 13.00 tot 16.00 uur 

In 2018: kunt u terecht op 

8 september, 13 oktober, 

10 november en 8 december. 

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? 

 

Iedere dinsdag bent u vanaf 17.00 uur welkom bij het Eetpunt 

in het trefcentrum van PSW aan de Graafschaphornelaan 88 (ingang achterzijde) 
 

Kosten € 5,50 p.p. voor een heerlijke gezonde warme maaltijd. 

S.v.p. tevoren opgeven bij Wilma van Ratingen via 06-5754864 

 (op maandag- en dinsdagavond en donderdagmorgen) of per e-mail t.trefcentrumweert@pswml.nl 
 

Na de maaltijd is er een vrije inloopavond met gezellige spellen. Graag tot ziens. 

 

 

 

EETPUNT 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. 

mailto:john.vranken@politie.nl
mailto:jos.geerts@politie.nl
mailto:aron.muijsenberg@politie.nl
mailto:b.kouters@puntwelzijn.nl
mailto:t.trefcentrumweert@pswml.nl

