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                            STEUN ONS MET DE ACTIE  “HEERSCHAP VERENIGT” 

 

 

  

 
50 jaar!! 

                                                                       

                                                                       Wie zijn wij? 

Geologische Vereniging Mente et Malleo,                                                                                                
Geologische vereniging voor fossielen, geologie en mineralen van Weert e.o. 

Onze vereniging houdt zich bezig met geologie in de breedste zin van het woord. Algemene geologie, 
fossielen en mineralen komen aan bod. Educatie speelt een belangrijke rol. Dit wordt gedaan door het 
organiseren van o.a. ledenavonden, geologie-activiteiten, excursies, cursussen, interactieve 
tentoonstellingen en lezingen. We hebben zelfs een eigen jeugdgroep waar kinderen en jongeren kennis 
maken met de boeiende versteende natuur. 

Waarom ons steunen?  

Geologische Vereniging Mente et Malleo is een kleine vereniging die naast de contributie-betalingen verder 
geen inkomsten binnenkrijgt. Een van de doelstellingen van onze vereniging is mensen, volwassenen en 
kinderen kennis te laten maken met de boeiende versteende natuur op onze bijzondere maar  kwetsbare 
aarde. Naast de activiteiten voor de leden zelf, richten we ons ook op niet-leden. Als vereniging zijn we 
gevestigd in het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man te Weert waar jaarlijks zo’n 30.000 bezoekers 
komen. Hieronder vallen ook verschillende scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 

Door onze vereniging te steunen tijdens de actie “Heerschap Verenigt” hebben we meer financiële 
mogelijkheden om onze doelstellingen te realiseren.  

Hoe werkt de actie? 

Heerschapgroep, bestaande uit de Jumbo Heerschappen in Weert, Nederweert en Heythuysen en bakkerij 
Heerschap,  bestaat 50 jaar en heeft een bedrag beschikbaar gesteld aan o.a. verenigingen die binding 
hebben met Weert.  Onze vereniging valt onder de Jumbo Heerschap winkels in Weert. 

Tussen 11 januari en 21 februari 2017 ontvangt u bij besteding van € 15,- bij Jumbo Heerschap 
Weert een unieke voucher.  Deze voucher kunt u in leveren bij een digitale zuil in een van de  Jumbo 
Heerschap supermarkten in Weert. Ook via de Facebook-pagina’s van de supermarkten kunt u Vouchers 
inleveren. De Vouchers zijn t/m 3 maart 2017 in te leveren.  

De vouchers kunt u toekennen aan verschillende verenigingen die zich hebben ingeschreven voor deze 
actie. Onze vereniging herkent u aan het logo. We hopen uiteraard dat u voor onze vereniging kiest. 

Alvast bedankt voor uw steun!! 

Adressen Jumbo Heerschap supermarken Weert. 
* Boshoverweg 59 6002 AM Weert                                                                                                                   
* Collegeplein 11 6001 HN Weert                                                                                                                
* Friezenstraat 14 6004 BD Weert                                                                                                                   
* Oranjeplein 225 6006 CX Weert 

 
 

 


