
 

VERZOEK MILIEUSTRAAT: Vaak worden kerstbomen verkocht in een plastic net. Let erop dat het plastic net 
niet bij het PMD-afval mag. Het net kan namelijk vastlopen in de sorteerinstallatie. 

Vrijdag 13 januari Kerstbomen-ophaal-actie! 
 
De feestdagen zijn weer voorbij en dat betekent natuurlijk... DE KERSTBOOM DE DEUR UIT!  
Want mooi dat die was in december, staat deze nu voornamelijk in de weg. En er liggen inmiddels 
meer naalden op de grond dan dat er vast zitten aan de boom. 
 
Wat een geluk, Snel en Wel Verhuizingen B.V. en Stichting Goed Bezig steken de handen weer voor 
ons uit de mouwen. En dat notabene op vrijdag de 13e! Gezamenlijk halen zij in alle straten van Ter 
Borch de kerstbomen op en voeren deze af. 
 

 

Waarom? 
Omdat de gemeente de kerstbomen niet meer ophaalt.  
 
Voor wie? 
Voor iedereen die de kerstboom kwijt wil en geen zin heeft om 
zelf de kerstboom in de groene container te proppen of bij de 
stort langs te brengen. 
 
Georganiseerd door? 
Bewonersvereniging Ter Borch 
 
Bijdrage: 5,- euro (meer is welkom) 

Gelijk even overmaken… 
Om de kosten te dekken en Stichting Goed bezig een beetje extra mee te geven 
voor hun projecten, vragen we een bijdrage van 5,- euro (meer is welkom). Graag 
overmaken op rekening NL08RABO 0302 4766 60 t.b.v. Bewonersvereniging Ter 
Borch, o.v.v. Kerstboomactie 2023. Of betaal direct met de QR code.  

 

Meer over…. 
 
Sinds een paar jaar werkt de bewonersvereniging samen met Stichting Goed Bezig. De kerstbomen 
actie wordt uitgevoerd door de stichting, van de opbrengst financieren zij maatschappelijke 
projecten. Ook worden na de voorjaarsvakantie spullen opgehaald voor de weggeefwinkel. Wij zijn 
blij dat onze wijk op deze manier een bijdrage kan leveren aan de participatie van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
 

Stichting Goed Bezig Snel en Wel Verhuizingen  Hun samenwerking  
Zoveel mogelijk werk doen met 
onze jongeren en volwassen 
deelnemers. Zodat ze werk- en 
levenservaring opdoen en hun 
kansen op een baan en op 
participatie een flinke boost 
krijgen. En dat in een sfeer die 
aanvoelt alsof we familie zijn. We 
steunen elkaar, we maken alles zelf 
en iedereen telt. 
 
https://www.stichtinggoedbezig.nl/    

Noemt zich hét 
verhuisbedrijf in Groningen 
waar maatwerk, flexibiliteit 
en kwaliteit de belangrijkste 
speerpunten zijn. Naast 
verhuizingen van alle 
soorten en maten door het 
hele land en zelfs 
daarbuiten zijn we erg actief 
in onze eigen regio. 
 
https://snelenwel.nl/  

Snel en Wel brengen hun spullen uit 
ontruimingen en verhuizingen bij 
Stichting Goed Bezig. Het bruikbare gaat 
allemaal naar de Weggeefwinkel en 
deels naar aanvragen van instanties als 
Terwille, De Zijlen, Praktijkschool De 
Bolster en de WIJ-teams. 
 
Het niet bruikbare wordt als mogelijk 
gescheiden in herbruikbaar hout voor 
timmermannen, oud ijzer, matrassen 
karton en papier, koelkasten en 
wasmachines. 

 

https://www.stichtinggoedbezig.nl/
https://snelenwel.nl/

