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Extra uitgaye

GESLAAGDE SCHOONMAAKACTIE
BUITBNGEBIED

Stlalcnd voorjaars\\ 'eer \\ 'as hct l,oensdag 25 nraart. Het initaticf r an Renee Scipio ( l0 j aar.) r oor. ccn
schoonnraakactie in hel buitengebied blcek in goede aarde te zijn ger alJcn.tr{aar l icÍst 2l kinderen
uclden zich 's rniddags orr t lee uur bij hct L.i jerren rvaar de opruirnactic starlte.Gervapcnd rret
vuilniszakken er plastic handschoenen gingcn de kinderen in de lectti jd ran 3 tot l0jaar aan de
slag.Na tu,ee uur hard rverken rvas het bos in de omgeving lan hct Kanuuikensvcn cen stuk
schoncr'.Enthousiast veÍel1 Rerree hoe zc op het idee rvas gckomcn.'foen zc op een vli jc rniddag rnel
lraar vader aan het l,andelcn rvas in hel bos u'as l.rct haar opgevallcn da1 cr zor eel papierl jcs
lrgeu. "l oen kl 'am ik op he1 idcc r oor dcze actie" aldus dc ter reden schoolrnalklcii lstcr. l i jdcns cie
glote scitoonrnaaliactic bleek in hct bos nog hccl ual l lccl ' l locp te l igllcl l dall
pap ie l t jes .B ie lb l i k jes . l t iepschLr in r  .p r  c -bu izen.pak lcn  rec laurc l i r lders .ccn  hoo ldkusser r .ccn  l ie ts l l .a l re
eu zc l l l s  ec t t  au tobat td  *e ld  doo l  r i c  k indc len  ransc l ro l l cn . l l c l  c in rhcsLr l ta l t  uas  l { l  g lo t t :
i  r r i l l i szu l , l cu  r  o l  u re t  a l \ 'a l .



Ileste Rencc.

lk schrijfje naar tcrttg r ia het Ciijzenrooise Zegjc.Je brrcfzal ik doorsturen naar dc geureenre.lk zal cr
ectl brief van dc rverkgrocp Lcclbaarheid & Grocn van dc beu'onersvereniging Gijzenrooi bij deerr orr
te zeggen dat het een qtted idce is ert dat rvij ook van urcrring zijn dat er prullenbakkcl noetcn komen.

Kees van Vcsscnt
Wcrkgroep Leefbaarheid & Grocn

INGEZONDEN I}RIEF

[.]este Kees en rnenscn van de werkgroep groen.

Ik liep ccn keer in het Vcnnebos en zag er allcuraal papieltjes liggen.ik vond he1 zu'p tr.ocp dat ik ccÍr
actiegrocp heb opgerichr.wii (een aantal kindercrr) zijn *oensda-e 25 maart naar hct hos gegaan orr
papierties op tc ruinen.N'laar rvii blijven nict oprLrincl.I)us lou ik aanjullie r,.ogc,, u,n na,rr,:l.,
gemccnte tc saan en te Vragcl ot zc prullenbakken in het bos $ illcn plaatsen.

Groetjcs Renee Scipio

OPROEP VOOR HELPERS
SCHOONMAAKACTIE B U I'I 'ENG EBI ET)

Schoonnaakleidstcr Renee Scipio heeli de smark gocd tc pakken.l)e grote schoonuaakoperatic
rvoensdag 25 naart was zo'n succes dat herhaling nict mag uitblijven.l)aarom rvil Rencc cind.juni

samen mct heel veel kinderen (en oudcrs die begeleiden) rvcer het buitengcbied gaar.r

schoonmaken.llen heel goed initiatiel'. Iederccn dic inlormatie u'il of zicli rvil aaruncldcn kan bij

Rcnee terecht.Zc woont Eijerven :1. Bcllcn rnag ook tel. 2 I 12865
Maal bel alleen tusssu 4 en 6 uur anders is zc nict thuis.
Komop en mcld -je aan onder he1 lnotto :

..WI.I LATEN ITENEE ER NIET ALLEEN VOOR STAAN ..




