Nieuwsbrief Meedhuizen: verkeer en meer....
19 september 2019

Bekijk de webversie

KWS bezoekt basisschool Meedhuizen
Donderdag 12 september bezocht KWS OBS Meedhuizen. KWS heeft een presentatie
gehouden voor groep 1 t/m 6 en daarna voor de groepen 7 t/m 8.
Stefan Klok (KWS) vertelde over het werk in Meedhuizen, wat er al is gedaan en wat er allemaal
nog moet gebeuren.
Ook liet hij de kinderen zien wat de "dode hoek" is. Geen van de kinderen wist wat dit was.
Na de presentatie is Stefan met de kinderen naar buiten gegaan en heeft hen daar zelf laten
ervaren wat de dode hoek van een vrachtauto is. Ook konden ze in de autokraan van KWS
zitten.
Aan het eind van de ochtend kregen de kinderen een KWS-tasje mee met daarin wat
kleinigheden. Aan de reacties van de kinderen was te merken dat ze het erg leuk vonden.

Contactgegevens KWS
De medewerkers van KWS zijn te bereiken op de volgende telefoonnummers:
René Jonker, projectleider, 06 50 22 61 84
Stefan Klok, uitvoerder, 06 55 40 75 00
Bewonersbrief per fase
KWS heeft begin deze week, bij de aanwonenden van de eerste fase, de informatiebrieven
bezorgd. Benieuwd naar wat daar in staat? U kunt de brief hier bekijken.
KWSapp
Naast deze nieuwsbrief en de bewonersbrief die u van KWS ontvangt, kunt u het project ook
volgen via de KWSapp. In de app vindt u meer informatie over de planning, de voortgang,
bereikbaarheid en overige zaken.
Download de KWS app en volg het project “Meedhuizen verkeer en meer”.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u yvonne@yvonnearnst.nl toe aan uw adresboek.

