BARCHEM SCHOON HOUDEN EN HOE EN WANNEER DOEN WE DAT ?
Waarom deze actie en oproep?
Zwerfvuil…..ieder die wandelt en/of fietst ziet het liggen: blikjes, flesjes, verpakkingen enzovoort.
Hoe pakken we dit aan?
We gaan met een groep vrijwilligers aan de slag. Tweemaal per jaar een opruimactie lijkt effectief en legt
niet teveel beslag op schaarse vrije tijd.
De gemeente levert de benodigde spullen: handschoenen, grijpers, hesjes.
Nu nog uw vrijwillige inzet, een paar uurtjes per half jaar.
Resultaat: ons prachtig gelegen groene dorp geeft een schone aanblik!
Wanneer starten we en waar kunt u zich aanmelden?
Gezien de huidige stand van het Coronavirus willen we de gezamenlijke opruimactie pas starten op
zaterdag 26 juni 2021 om 13.30 uur vanaf het Dorpsplein.
Alles ligt klaar om uw werk veilig en zo aangenaam mogelijk uit te voeren.
Met meerderen wordt het werk makkelijk en tevens gezellig! Uiteraard is het te hopen dat deze activiteit
alsdan door kan gaan.
Wij houden u tot 26 juni geïnformeerd via de volgende Barchberichten en de website en de
facebookpagina van Contact.
Om individueel of in kleine groepjes al eerder aan de slag te kunnen gaan, sluiten we ons graag aan bij de
app van Jaap de Boer uit Geesteren: www.helemaalgroen.nl . Via deze website kun je een app
downloaden die het gelopen traject registreert. Dit traject wordt vervolgens groen ingekleurd op de kaart
die de app continu bijhoudt. Na een maand verkleurt een groen gekleurde route naar bruin. Zo kan
iedereen zien waar weer actie nodig is en om dat traject weer groen te maken. Het uiteindelijke doel is
natuurlijk om Barchem, Zwiep en Nettelhorst Helemaal Groen te houden. Deze app kun je gebruiken als je
op je eigen houtje gaat vuilrapen en we zullen hem ook aanzetten op 26 juni.
Doe met ons mee!
Wij vinden het prettig dat u zich van tevoren aanmeldt via zwerfvuil@contact-barchem.nl
Wilt u daarbij aangeven welke route u wilt gaan opschonen en of u een grijper enz. nodig heeft.

Wij hopen en rekenen op uw medewerking.

De minimale levensduur van zwerfafval !

