
Wij regelen het voor u

Wilt u meer weten of 

gebruikmaken van deze 

diensten, bel ons dan gerust 

op (043) 369 06 10. 

Kijk ook eens op  

www.groenekruisservice.nl.

De natuur ontwaakt uit haar lange winterslaap. De eerste bloemen verschijnen 

aan de hagen en in de velden. De akkers en bomen worden groener. In het nest 

piepen pasgeboren jongen om voedsel. De dagen lengen, de ramen en deuren 

gaan weer vaker en langer open. Het is weer voorjaar! 
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Lekker fris 
het voorjaar in

Tuinwerkzaamheden
Is het werken in de tuin u wat te 
zwaar? GroenekruisService kan u 
helpen! Of het nu gaat om 
snoeien, onkruid wieden, gras-
maaien of het knippen van de heg, 
wij helpen u. Ook voor grotere 
werkzaamheden, zoals het 
repareren van het tuinhekje of 
het afvoeren van tuinafval, kunt u 
een beroep op ons doen. 

Klussendienst
Wilt u die lamp nu eindelijk eens 

uw wintergarderobe laten wassen 
of een vakantiewas laten doen.
 
Tapijt- en meubelreiniging
Ziet u ineens vlekken op uw tapijt 
of kleed nu de zon er weer op 
schijnt? U kunt via Groenekruis-
Service uw vaste vloerbedekking 
of losse kleden laten reinigen. Het 
reinigingsbedrijf komt vrijblijvend 
bij u thuis voor een prijsopgave. 
Vast tapijt wordt ter plekke 
schoongemaakt en is na een uur 
droog. Losse kleden en meubels 

worden op de zaak gereinigd en 
heeft u na een week weer thuis. 
Als lid van GroenekruisService 
ontvangt u 10% korting op het 
reinigen van uw tapijt of meubels.

Inboedelzorg
Ergert u zich aan de vele overbo-
dige, oude spullen in uw huis 
waardoor u het overzicht mist en 
geen opgeruimd gevoel heeft? 
Schakel dan GroenekruisService in 
om u te helpen met het opruimen 
van kamers, kelder of zolder en 
het afvoeren van spullen naar de 
kringloop of het milieupark. Ook 

kunt u bij GroenekruisService 
terecht voor het verhuur- of 
verkoopklaar maken van uw 
woning en het verplaatsen van 
meubels naar een andere kamer 
of een ander huis. 

Persoonlijke verzorging
Nu huis en tuin weer helemaal spik 
en span zijn, heeft u misschien 
energie gekregen om uw eigen lijf 
een opknapbeurt te geven. Zin in 
een nieuw kapsel maar bent u 
slecht ter been? Schakel dan 

GroenekruisService in voor een 
kapper aan huis. Dit geldt ook 
voor een voetbehandeling door 
een pedicure. 

Op al deze diensten ontvangt u als 
lid een aantrekkelijke korting op 
het uurtarief. 

ophangen? Of moet er behangen 
of geschilderd worden? Schakel 
dan de klussendienst van Groene-
kruisService in. De klussendienst 
kan u ook helpen met het oprui-
men van uw garage, schoonmaken 
van uw balkon, plaatsen van een 
traphekje of het aansluiten van de 
televisie.

Was-, strijk- en 
stoomservice
Als de lente zich aandient, willen 
veel mensen hun gordijnen laten 
wassen, strijken of stomen. Dit kan 
via GroenekruisService. Ook kunt u 

Het is de periode dat de natuur zich vernieuwt en ook 
mensen voelen de behoefte aan een grote schoon-
maak. De lente is daarom ook het ideale seizoen om 
klusjes in en om de woning aan te pakken. We lappen 
de ramen, wassen de gordijnen, hangen plantenbak-
ken op, bergen de winterkleding op en brengen oude 
spullen naar de kringloop of naar het milieupark. Is je 
huis toe aan een nieuwe lik verf? Dan is de lente daar 
ook bij uitstek geschikt voor. 

Aandacht voor de tuin en jezelf
Ook de tuin, het terras en het balkon verdienen na de 
winter aandacht. Bomen en struiken zijn toe aan een 
snoeibeurt, nieuwe bloemen en bollen kunnen 
geplant worden, de heg geknipt en de tuinmeubelen 
weer naar buiten. En vergeet vooral ook niet om 

aandacht aan jezelf te besteden. Ga eens naar de pedi-
cure, de kapper of ga eens lekker een dagje 
winkelen voor de nieuwste voorjaarsmode. 

Veel energie
Er is kortom een hoop te doen, maar 
het levert ook wat op. Want wat 
een energie komt er vrij als alles 
er weer fris en opgeruimd uit 
ziet! Lukt het u niet om dit 
allemaal zelf te doen? 
GroenekruisService kan u 
een handje helpen. 
Hiernaast vindt u een 
overzicht van alle 
diensten.


