De Ronde Venen Schoon,
				 dat doen we samen!
Landelijke Opschoondag op 23 maart!
Doet u mee?
Zaterdag 23 maart is het Landelijke
Opschoondag. Hét moment om samen op
te ruimen. In de gemeente De Ronde Venen
gaan op verschillende plekken inwoners én
ondernemers aan de slag.
Meedoen is vaak hartstikke leuk en is
eigenlijk heel eenvoudig: als iedereen
een uurtje zijn handen uit de mouwen
steekt, is het al snel een stuk schoner. Het
is daarbij ook een mooie gelegenheid om
buurtbewoners of leden van de vereniging

beter te leren kennen.

Ga mee Plassenjutten bij Vinkeveen Haven
Meryl van Vliet: “Speciaal voor kinderen is het leerzaam en leuk!”
“Plastic soep vindt je niet alleen ver weg
op de oceanen, maar gewoon hier in je
eigen gemeente. Dat wil ik proberen te
voorkomen.” Reden voor Meryl om een
actie te organiseren tijdens de Landelijke
Opschoondag op 23 maart. “Er ligt veel te
veel verwaaid afval zoals blikjes, flesjes en
drinkpakjes langs de oevers. Het is nu de
ideale tijd om zwerfafval te ruimen op het
water omdat de struiken en planten langs
de oevers nog zonder blad zijn en je overal
goed bij kunt. Ik hoop dat heel veel mensen
mee willen doen, ook voor kinderen is het
leerzaam en leuk!”

omgeving het hele jaar door, een Juttas
ophalen. Onderweg vul je deze tas
met het zwerfafval dat je tegenkomt.
Teruggekomen bij het restaurant lever je de
volle tas in en krijgt een gratis kop koffie,
fris of ijsje als dank.

Bij ons restaurant Het Voordek kun
je voorafgaand aan je wandeling,
fiets- of vaartocht of ander uitje in de

Ondernemers in Wilnis “Een schone straat
is een visitekaartje voor ons dorp”

“Onze regel is dat we ons winkelerf net
zo regelmatig vegen als dat we onze
etalageramen lappen. Want het is veel
fijner shoppen in een schone winkelstraat!
Je wordt nu nog wel eens raar aangekeken
als je een papiertje opraapt. Het zou mooi
zijn als we over een paar jaar zover zijn dat
iedereen het doet. Een van onze klanten
vertelt bijvoorbeeld dat hij tijdens iedere
wandeling drie stuks zwerfvuil opruimt , als
iedereen dat zou doen is het snel schoon!

Deel uw actie:
#LOD2019
We vinden het leuk om te zien en horen
wat er in De Ronde Venen gebeurt
tijdens de Landelijke Opschoondag.
Deel berichten over opschoonacties via
Facebook, Instagram en Twitter.
U kunt ons vinden op Facebook
(facebook.com/nmedewoudreus),
Twitter (@nmedewoudreus) en
Instagram (@nmedewoudreus). Voor
de Landelijke Opschoondag gebruiken
we de hashtag #LOD2019.

Er zijn al meer dan 120 mensen en veel
scholen in De Ronde Venen actief om een
stukje schoon te houden. Zij houden zo een
stukje van hun straat schoon, nemen de
grijper mee op een wandeling, tijdens het
hardlopen of als ze de hond uit laten. De
gebieden die zij schoonhouden staan op
de kaart op de website www.dewoudreus.nl.

Meryl van Vliet werkt bij Vinkeveen Haven,
ze is in het seizoen elke dag op het water
om les te geven. “Heel af en toe neem ik tijd
om zelf het water op te gaan maar dan ben
ik al snel weer met zwerfafval opruimen
bezig. Het is een way of life geworden. Ik
heb twee jonge kinderen en ben me er
van bewust dat we een unieke omgeving
hebben hier, dat wil ik graag zo houden, ook
voor toekomstige generaties. En daarom
ben ik ook met de Juttas gestart.

“Ik wandel veel en het valt me op dat in
de bermen van het buitengebied erg veel
zwerfafval ligt.” Reden voor Nant Hartel,
ondernemer in Wilnis dorp, om samen
met collega’s op 23 maart een aantal
wandelroutes en Wilnis dorp onder handen
te nemen. We willen zo bewoners en
andere ondernemers er op attent maken
dat zwerfvuil veroorzaken niet normaal is.
We hopen dat zoveel mogelijk mensen met
ons meedoen”.

Er gebeurt al heel veel
in De Ronde Venen:

Wilt u in uw buurt of bij uw vereniging ook
aan de slag? Kijk of er al een actie wordt
georganiseerd of meldt uw eigen actie aan
op www.supportervanschoon.nl.
Heeft u grijpers, hesjes en dergelijke nodig?
Neem dan vóór 18 maart contact op met
NME-centrum De Woudreus:
nmederondevenen@odru.nl.

De wandelroutes die we op 23 maart gaan
opruimen zijn onder meer te vinden op
www.jevindthetinwilnis.nl”

Sluit je aan
bij één van de
opschoonacties

20 maart
•13.30-16.30 uur: De Woudreus.
Pieter Joostenlaan 28a Wilnis.
•	9.30 -11.00 uur: Amstelhoek schoon.
Start Schoolstraat Amstelhoek.

23 maart
•	8.00 – 10.00 uur: Wandelroutes
schoon. Start bij de plataan in de
Dorpsstraat Wilnis.
•	9.00 – 13.00 uur: Natuurschoon
Twistvlied-Wickelhof, Mijdrecht.
Start bij OBS De Trekvogel.

Anita Hoogendoorn is een van hen. Ze
ruimt een aantal keren in de week op bij
de Hoef, bij Mijdrecht in de polder, zoals
richting Woerdense Verlaat, Noordse
dorp, Kade, Westveense kade, Oostzijde
richting de Hoef. “Helaas kom ik elke
keer weer met een boodschappentas vol
afval thuis (lege bierblikjes, plastic flesjes,
lege pakjes sigaretten, verpakkingen van
energiereepjes). Ik neem alles mee naar
huis en daar sorteer ik het uit, vervolgens
gooi ik het gescheiden weg. Van de blikjes
heb ik twee “kunstwerken gemaakt” die
hangen bij de buurvrouw in de tuin. Zo
heeft iemand er toch nog plezier van.
Regelmatig krijg ik reacties tijdens mijn
rondje, dan zeggen ze: goed bezig hoor,
of ze steken een duim op vanuit de auto.
Volgens mij helpt het als er hoge boete
komen voor het weggooien van afval op
straat en ik de natuur. Ik heb als kind van
mijn ouders meegekregen dat je geen afval
mag weggooien.
Ik hoop van harte dat andere ouders/
opvoeders dit ook aan hun kinderen
meegeven.”

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
nmederondevenen@odru.nl

