
De Ronde Venen Schoon, 
dat doen we samen!

Colofon
Deze themapagina is gemaakt door NME-
centrum De Woudreus in opdracht van de 
gemeente De Ronde Venen. Heeft u vragen? 
Of wilt u zelf aan de slag met het opruimen 
van zwerfafval? Laat het ons dan weten via 
E. nmederondevenen@odru.nl

Zaterdag 25 maart is het Landelijke Opschoondag. Overal in het land organiseren mensen 
leuke evenementen om samen hun straat of buurt schoon te houden. Want in een schone 
omgeving is het prettiger wonen. Dat vindt u toch ook? In De Ronde Venen gaan op 
verschillende plekken inwoners  aan de slag.
Hoe meer schoonmaakacties er worden gehouden, hoe beter het resultaat. Niet alleen helpt 
het initiatief mee aan een schone leefomgeving, het is ook een mooie en gezellige gelegenheid 
om buurtbewoners of leden van de vereniging beter te leren kennen. 
Wilt u in uw buurt ook aan de slag? Meld uw actie dan aan op www.supportervanschoon.nl. 
Heeft u grijpers, hesjes en dergelijke nodig of wilt u liever een grijper lenen om zelf aan 
de slag te gaan? Neem dan vóór 20 maart contact op met NME-centrum De Woudreus: 
nmederondevenen@odru.nl

Sluit je aan 
bij één van de 
opschoonacties
Er gebeurt al heel veel in De Ronde 
Venen. Bij deze acties kunt u zich 
aansluiten.

13 TOT EN MET 17 MAART
‘Zorg voor je wijk week’ op de scholen 
in Abcoude. Ook in Baambrugge 
gaan de leerlingen van de school 
aan de slag met het opruimen van 
zwerfafval.

22 & 23 MAART 
Leerlingen die naar Boomfeestdag 
komen, rapen onderweg zwerfafval 
op. Elke school krijgt een knikkertegel 
van gerecycled plastic van Supporter 
van Schoon.

24 MAART  
Start adoptieproject met basisschool 
Kids College Wilnis.

25 MAART 
• Hele dag: ruim ook een stuk 

zwerfafval op, maak een #zwerfi e 
en deel via social media

• 10.00 - 12.30 uur: 
 Opschoonactie Twistvlied-

Wickelhof, Mijdrecht. Start bij OBS 
De Trekvogel.

• 10.00 – 12.00 uur: 
 Opschoonactie Zuiderwaard, 

Vinkeveen. Start tussen garages 
Meerkoetlaan/Waterhoenlaan. 

• 10.00 – 14.00 uur: 
 Opschoonactie Stadhouderlaan/

Alexanderfl at Mijdrecht. 
• 11.00 – 15.00 uur: 
 Opschoonactie Croonstadtlaan 

Mijdrecht. Start in de 
gemeenschappelijke tuin.

Landelijke 
Opschoondag op 25 
maart! Doet u mee? 

Een opschoonactie organiseren: hoe doe je dat en wat levert het op?

Waar ruimen mensen 
zwerfafval in De Ronde 
Venen? Platform De Ronde 
Venen Samen Schoon heeft 
dit in kaart gebracht. U kunt 
de kaart vinden via 
www.dewoudreus.nl onder 

de knop ‘Zwerfafval’. 
De kaart geeft een overzicht 
van de stukken die al 
geadopteerd zijn. Er zijn 
al meer dan 75 mensen 
in De Ronde Venen actief 
om een stukje schoon te 

houden. Staat uw stukje 
nog niet op de kaart? Of 
wilt u een stukje schoon 
houden? Meld dit dan bij 
NME-centrum De Woudreus: 
nmederondevenen@odru.nl 
Jaarlijks is er een 
bijeenkomst voor alle 
Supporters van De Ronde 
Venen Samen Schoon om 
iedereen te bedanken én om 
elkaar te ontmoeten en te 
inspireren. Begin mei is er 
weer zo’n bijeenkomst. Alle 
supporters die bekend zijn 
bij De Woudreus worden 
uitgenodigd. Wilt u ook een 
uitnodiging ontvangen? Geef 
uw gegevens dan door aan 
De Woudreus.

Wist u dat:

•  u een grijper en handschoenen kunt 
krijgen om zelf aan de slag te gaan?

•  u ook een hesje kunt krijgen, zodat 
u goed zichtbaar bent voor het 
verkeer?

•  u grote stukken zwerfafval die u niet 
zelf op kunt ruimen, kunt melden bij 
het Meldpunt Openbare Ruimte van 
de gemeente? De gemeente zorgt 
dan dat dit opgeruimd wordt.

Lydia Graveland: “Een schone omgeving werkt 
positief op iedereen!” 

Helpt u 25 maart mee De Ronde Venen 
schoon te maken? Als iedereen in De 
Ronde Venen op 25 maart één stukje 
zwerfafval opraapt en weggooit, dan is 
de gemeente in één klap ruim 42.000 
stukken zwerfafval schoner!

Maak een ludieke, originele of grappige 
foto van uzelf en (het weggooien van) het 
zwerfafval: een zwerfi e. 
Deel de foto met #zwerfi edrv op twitter 
(@nmedewoudreus), Facebook 
(facebook.com/nmedewoudreus) of mail 
nmederondevenen@odru.nl en wie weet 
wint u de speciale #zwerfi edrv-oorkonde!

De Ronde Venen Samen Schoon in 
kaart gebracht

De werkgroep Groen van het wijkcomité 
Twistvlied/Wickelhof organiseert dit jaar voor 
de vierde keer Opschoondag. Lydia Graveland is 
de motor van deze uitvoerende werkgroep van 
het wijkcomité. 

Lydia: “De eerste keer kostte het best veel tijd 
om te organiseren. We hadden wel een soort 
activiteitenschema, maar dat is nu een echt 
draaiboek geworden dat we elke keer een 
beetje aanpassen. Tegenwoordig zijn we in een 
avondje klaar: we overleggen en verdelen de 
taken. Iedereen weet wat er nog gedaan moet 
worden tot 25 maart, dat loopt dan verder 
prima. Als anderen gebruik willen maken van 
ons draaiboek, dan delen we dat graag. Wij 
hebben het wiel al uitvonden, dat laten we 
graag verder rollen.” 
De werkgroep organiseert de dag zelf en krijgt 

Maak ook een 
#Zwerfi e!

daarbij hulp van de gemeente die de benodigde 
grijpers, kliko’s en vuilniszakken brengt en 
ophaalt. De mensen van NME-Centrum De 
Woudreus regelen dit en zorgen dat er geld 
is voor een versnapering op de dag zelf. 
Opbouwwerker Annelies zorgt dat er op tijd een 
fl yer klaar is om huis-aan-huis te bezorgen. Via 
het bewonersbudget van de gemeente wordt 

de ‘hard-ware’ betaald: huur van een kraampje 
en een popcornmachine. “Je moet het natuurlijk 
wel een beetje aankleden: een kopje ko�  e met 
wat lekkers en dan op pad met een grijper. 
We hebben de wijk opgedeeld in behapbare 
stukken, zodat overal schoongemaakt wordt. 
Er komen ook altijd veel ouders met kinderen 
langs, die krijgen de stukken het dichtst bij. 
Om 12.30 uur stoppen we en hebben we 
een kopje soep voor iedereen die geholpen 
heeft. Pannenkoeken doen het bij de kinderen 
altijd goed. En sommige mensen kunnen niet 
stoppen; die gaan ’s middags gewoon door.”

Meegeven dat we zuinig moeten zijn op 
de omgeving waarin we leven, dat is het 
belangrijkste doel van de werkgroep. “Als 
ergens veel troep ligt, nodigt dat niet uit om 
er gezellig te gaan picknicken. Maar het is ook 
gewoon een heel leuke en gezellige dag. Zo 
inspireren we mensen om ook iets voor de wijk 
te doen. Soms levert dat nieuwe vrijwilligers 
op voor de werkgroep Groen. Het mes snijdt zo 
aan twee kanten: de wijk wordt weer schoon 
en het levert verbonden wijkbewoners op die 
actief mee willen werken. Een schone omgeving 
werkt positief op iedereen!”


