
        dat doen we samen!
De Ronde Venen Schoon,

Maak samen de buurt zwerfafvalvrij
Op zaterdag 19 maart is het voor de 20ste keer Landelijke Opschoondag. Een mooie aanleiding om 
samen met buren, collega’s of clubgenoten de handen uit de mouwen te steken om zwerfafval op te 
ruimen. Het thema van deze keer is: ‘elke verpakking telt’. Verpakkingen horen niet in het zwerfafval 
thuis. De meeste verpakkingen kunnen gerecycled worden als ze op de juiste manier worden weg-
gegooid. Helpt u mee zwerfafval te verzamelen? U kunt met een georganiseerde opschoonactie in 
De Ronde Venen meedoen,  zelf een actie organiseren of een opschoon-ommetje in uw buurt maken. 

Help mee om alle zwerfafval in Hofland-noord op te ruimen

Rinus Zeldenthuis: 
“Pas op … het werkt verslavend”
“Het zou zo mooi zijn als veel mensen uit de 
wijk mee willen helpen”, Rinus Zeldenthuis or-
ganiseert op 19 maart een opruimactie in Hof-
land-noord. Hij is gepensioneerd en is actief in 
het vrijwilligerswerk.  Zo helpt hij bij de Avond-
vierdaagse en De Ronde Venen Marathon en is 
hij actief bij het cursusproject De Ronde Venen. 
Sinds februari 2021 is hij ook zwerfafval ambas-
sadeur.    

Rinus: ”De aanleiding om zwerfafval op te rui-
men is vooral dat ik van een nette omgeving 
houd. Eerst hield ik nog bij hoeveel zakken en ki-
lo’s ik ophaalde. Maar de voldoening haal ik toch 
vooral uit het schoon achterlaten van een ge-
bied. Ik ben gestart met het opruimen van mijn 
directe omgeving. Als je ergens voor het eerst 
komt, dan sleep je soms zakken vol weg van een 
klein stukje. Als je dat dan regelmatig bijhoudt, 
dan valt het wel mee. En dan kun je het gebied 
dat je opruimt weer wat uitbreiden”. 

Rinus: “Iedereen verliest wel eens per ongeluk 
een mondkapje, kassabonnetje of zoiets. En als 
dat duizenden inwoners een paar keer per jaar 
overkomt, dan ligt er meer afval dan je wilt. 
Daarnaast houd je altijd mensen die zich ner-
gens wat van aantrekken en die hun lege ver-
pakkingen gewoon ergens laten vallen. Ik vind 
het onvoorstelbaar dat je je troep gewoon uit 
de auto gooit. De schooljeugd heeft de naam, 
maar ik vind het meeste afval langs autowe-
gen en bij parkeerplaatsen. Mogelijk dat alle 
aandacht die er tegenwoordig voor zwerfafval 
is op de scholen, de situatie al wat verbeterd 
heeft. Ik vind dat het goede voorbeeld vooral 
van de ouders moet komen. Maar als pa zelf 
zijn sigarettenverpakking op straat gooit, heb 
ik daar geen vertrouwen in.  Ik vind trouwens 
dat ook de sportverenigingen hun verant-
woordelijkheid mogen pakken door op hun ei-
gen terrein schoonmaakacties te organiseren.

Op de website Nederlandschoon.nl kun je zien 
welke gebieden binnen de gemeente al door 
iemand onderhouden worden. Daar kun je je 
hulp aanbieden, maar nog beter is het om zelf 
een gebied te “adopteren” dat nog niet schoon 
gehouden wordt. Maar pas op… het werkt ver-
slavend. 

En er kan ook wel eens iets mis gaan. Zo ver-
telde mijn dochter een tijdje geleden over een 
leuke actie van de speelgoedwinkel Blik op 
Hout die plastic eieren met inhoud had ver-
stopt. Voor de vinders hadden ze een leuke 
verrassing. Er moest er ook 1 bij ons in de wijk 
liggen… Ik kreeg al een angstig vermoeden en 
dat werd bevestigd toen ze me een foto met 
aanwijzing liet zien. Dat ei lag dus inmiddels bij 
ons in de container…”

“Als ik toch loop, dan pak ik alles mee”

Zwerfafvalkunst en lezing bij 
De Woudreus op 19 maart
Kunst voor het oprapen 
Afgelopen weken hebben 8 groepen van 6 scholen uit 
De Ronde Venen een kunstwerk van zwerfafval ge-
maakt. Dat kunstwerk wordt op 19 maart om 14.45 uur 
door de kinderburgemeesters Lisa en Brian feestelijk 
gepresenteerd. Alle kinderen die hebben meegewerkt 
krijgen hier een uitnodiging voor. Om 13.00 uur gaan 
ze eerst het klimaat escapespel ‘Bevrijd Snooky Snoek’ 
spelen, ook kunnen ze knutselen met zwerfafval. Er 
is plek voor 25 deelnemers. Leerlingen hebben deel-
genomen aan 'Kunst voor het oprapen', een samen-
werkingsproject met Cultuurpunt Ronde Venen. Zij kregen eerst een gastles over zwerfafval, daarna gingen 
ze zwerfafval rapen in de buurt van de school. Met het verzamelde afval werkten ze met 2 lokale kunstenaars, 
Femke van Os en Roos Uithol aan een groot kunstobject. 

Lezing ‘Leven zonder afval’ 
’s Middags, om 15.15 uur geeft Emily-Jane Townley de lezing ‘Leven zonder afval’.  Emily-Jane vertelt hoe u in 10 
stappen tot een ‘minimal waste lifestyle’ kunt komen. Aan bod komen onder andere de dagelijkse boodschap-
pen, kleding, persoonlijke verzorging, schoonmaken en feestjes. Haar aanpak is positief en haar enthousiasme 
werkt aanstekelijk. Door haar praktische tips heeft u minder afval en draagt u bij aan een gezonde planeet voor 
iedereen. Emily-Jane: “We moeten toe naar minimale afvalproductie. En als ik het kan met een gezin met 3 kin-
deren, dan kan iedereen het”. Aanmelden voor de gratis lezing is verplicht en kan via www.dewoudreus.nl en ga 
naar activiteiten. 

Op deze locaties 

kunt u meedoen

Op www.supportervanschoon.nl kunt u zien waar een opruimactie plaatsvindt. 

Hier kunt u ook uw eigen actie aanmelden.

 Heeft u zelf al (werk)handschoenen en een grijper? Neem die dan mee.

10.00 – 12.00 uur 

Opschonen met de Wereldwinkel Abcoude, start Brugstraat 9 

10.00 – 12.30 uur 

Opschonen met Werkgroep Groen van Twistvlied & Wickelhof, start bij De Trekvogel in 

Mijdrecht

9.00 – 12.00 uur

Mijdrecht & Wilnis Schoon, Verzamelen om 9.00 uur bij de kerk Johannes de Doper 

10.00 – 12.00 uur

Opschonen Hofland-noord, start Koraal 46 Mijdrecht

10.00 -  12.00 uur 

Plassen jutten bij Vinkeveen Haven, Herenweg 144

12.00 – 14.00 uur 

Plaswijk schoon, start Molenkade bij Plaswijk 68 Vinkeveen

14.45 – 16.30 uur 

Presentatie Kunstwerk ‘Kunst voor het oprapen’. 

En Lezing ‘Leven zonder afval’ door Emily Jane Townley 

bij De Woudreus (aanmelden verplicht) Wilnis

Helpt u ook mee uw omgeving 
schoon te houden?
In onze gemeente zijn er meer dan 180 mensen en veel scholen actief om een stukje schoon te houden. 
Zij nemen hun afvalgrijper mee op hun (dagelijkse) wandeling, tijdens het hardlopen, op de fiets of als 
ze de hond uit laten. Wilt u ook ambassadeur worden en een gratis afvalgrijper ontvangen? Meld u 

dan aan bij nmederondevenen@odru.nl. 

Deel uw actie: #landelijkeopschoondag 
Met wie gaat u aan de slag op 19 maart? Deel een 
vrolijke, gekke of inspirerende actiefoto of video 
uw actie met #landelijkeopschoondag. 
We zijn benieuwd! Volg de hashtag ook om te 
zien wie er in het hele land de handen uit de mou-
wen steken.

Zaterdag 19 maart: 
Landelijke Opschoondag

Deze themapagina is gemaakt door NME-centrum De Woudreus in opdracht van  
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


