
‘t WEETPUNT 

Develpad 169 

3335 AR Zwijndrecht 

 

Openingstijden 

Woensdagmiddag 

Zaterdagmiddag 

Zondagmiddag 

Van 13.00 — 16.00 uur 
Onder voorbehoud van aanwezigheid v. gastvrouwen en –heren. 

 

www.natuur-zw.nl 

GEZOCHT

 
 

 

gastvrouwen  

gastheren 



GASTVROUWEN EN -HEREN van ‘t Weetpunt 
 

De gastvrouwen -heren van ‘t Weetpunt verzorgen tijdens de ope-

ningstijden van 't Weetpunt de 'baliediensten'. 

Zij zijn “het gezicht naar het publiek”. Zij heten bezoekers welkom 

en zijn beschikbaar om vragen te beantwoorden. Daarnaast zorgen 

ze voor koffie en thee en voor het afspelen van informatieve films. 

 

 

Doordeweeks wordt ‘t Weetpunt frequent gebruikt: op dinsdag– en 

zaterdagmorgen vinden vrijwilligers van het Arboretum er hun thuis, 

op andere dagen zijn het schoolkinderen die er worden ontvangen 

door de schoolgidsen voor hun natuurlessen. In de zomermaanden 

(eind maart - midden oktober) meer dan 4000 !!  

In de avonduren zijn er regelmatig cursussen en bijeenkomsten. 

 

Op woensdag - zaterdag - en zondagmiddag stelt de SN&LZW  

't Weetpunt open voor publiek. Dan zijn er gastvrouwen en –heren. 

Die groep zoekt uitbreiding. Immers; met meer mensen hoeft men 

niet al te vaak  - 1X per maand is het idee - aan de beurt te komen. 

 

Vandaar deze oproep aan geïnteresseerden: 

 

u wordt gezocht!  
 

Kom eens langs voor een kop koffie of thee en om de sfeer te proe-

ven. Wat houdt dat in? Gastvrouw of –heer zijn in ‘t Weetpunt? 

 

 

Contact: Wim Los 0653165106 / wimlos45@gmail.com 

Over SN&L-ZW: 

 

De Stichting Natuur & Landschap - 

Zwijndrechtse Waard staat op de bres 

om natuur, het groen en het prachtige 

landschap in ere te houden. Van het 

groen dat er nog is en dat ook weer 

wordt aangelegd (!) moet de bevolking 

in de Zwijndrechtse Waard veel meer 

weet hebben, zodat de burgers ook 

meer profiteren van al dat moois in de 

Zwijndrechtse Waard.  

 

De Stichting Natuur & Landschap Zwijn-

drechtse Waard is in 1989 in het leven 

geroepen om daaraan handen en voe-

ten te geven. De Stichting wil graag 

jong en oud betrekken bij het behoud 

van de natuur en verbetering van het 

leefmilieu. Met een grote groep enthou-

siaste vrijwilligers zetten wij als Stich-

ting daar onze schouders onder. 

 

Dat kunnen we niet alleen. De Stichting 

werkt daarom samen met bestaande 

natuur- en milieuorganisaties in de 

Zwijndrechtse Waard en de plaatselijke 

overheid. 

 

Vraag naar de vrijwilligers folder. 

 

Bezoek onze website:  

www.natuur-zw.nl 


