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Recordaantal deelnemers
Dit jaar doen er meer deelnemers dan ooit mee met 
de LenteKriebels-schoonmaakacties. In totaal zijn er 
5.125 mensen aangemeld, verdeeld over 150 teams, 
die 200 schoonmaakacties uitvoeren. Van 3 t/m 21 april 
worden door de hele stad opruimacties gedaan. De 
officiële start is op 7 april om 10.00 uur op het plein in 
Waterland in Lewenborg. Samen met de MilieuStewards, 
afvalkunstenaar Maria Koijck, de Houthakkers en  
Niko met z’n Kliko begint de buurt met schoonmaken. 

De MilieuStewards gaan langs bij verschillende teams, 
soms met surprise act. Op de Facebookpagina Groningen 
Schoon Dankzij Mij kun je volgen wat er allemaal in 
de stad gebeurt. Veel succes met jullie acties en we 
ontvangen graag foto’s van de acties, onder vermelding 
van teamnaam en plek.  
Stuur naar gert.bron@groningen.nl 
 
Voortgang LenteKriebels 
Alle teams ontvangen een bevestiging van deelname. In 
deze brief staat ook de toegekende subsidie. We streven 
ernaar dat alle bedragen voor de eerste actiedatum van 
het team zijn overgemaakt. In de dagen voorafgaand 
aan de actie worden de contactpersonen door een 
medewerker van de wijkpost benaderd. Zij maken 
afspraken over de bezorging van grijpers en afvalzakken. 
Ze spreken ook af wanneer materialen en afval worden 
opgehaald. 

 

 
Tien jaar Groningen Schoon Dankzij Mij 
Groningen Schoon Dankzij Mij organiseert al tien jaar  
lang allerlei activiteiten om de stad schoon te 
houden. Gert Bron is samen met de MilieuStewards 
de drijvende kracht achter het project: “Door het 
jaar heen organiseren we gratis allerlei acties. We 
geven milieueducatielessen op scholen. We doen 
afvalmetingen, organiseren Minder Afval Dankzij Mij, 
theatervoorstellingen en  workshops. GSDM ondersteunt 
50 actieve zwerfafvalteams, staat op verschillende 
evenementen met infostands en verzorgt rondleidingen 
op het Afvalbrengstation.”  
Meer informatie? Mail dan naar: gert.bron@groningen.nl

4 Green Foundation

Groningen Schoon Dankzij Mij ondersteunt de 
4 Green Foundation. Met het zeilschip de New Nexus 
zijn Niels Tammeling en Tjerk Zweers uit Groningen 
vertrokken voor een reis rond de wereld, waarbij 
ze overal mensen bewust willen maken van het 
recyclen van plastic afval. Dat kan met twee speciale 
apparaten aan boord, waarmee van plastic afval 
gebruiksvoorwerpen kunnen worden gemaakt. 
Samen met lokale jeugd ruimen ze stranden op en 
maken ze mensen bewuster van het afvalprobleem. 
In de stad haken we daarbij aan. Scholen kunnen 
milieueducatielessen krijgen waarbij ze samenwerken 
met een school op de route van de New Nexus. Kijk 
voor meer informatie op 4greenfoundation.com
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Doe eens Wad
Onder iedereen die meedoet aan LenteKriebels verloten 
we dit jaar vijf keer twee plaatsen aan boord van zeilschip 
‘de Raaf’. Daarmee vaar je naar het Rif, een zandplaat 
midden in de Waddenzee. Je bent de hele dag op pad en 
doet mee aan de zwerfafvalopruimactie ‘Doe eens Wad.’

Voermanhaven in actie 
Elk voorjaar gaan de bewoners van de Voermanhaven 
met z’n allen aan de slag tijdens LenteKriebels. Met 
ongeveer 40 buren maken ze het hele wijkje schoon: 
de steigers, de tuinen, de entreetrap en de kade wordt 
vanaf een bootje schoongespoten. Arjan Mulder van de 
Vereniging Voermanhaven vertelt dat ze zaterdag 7 april 
verwachten de hele dag bezig zijn. “Aan het einde van de 
middag zwakt het wat af, maar een paar man gaan altijd 
wel door, vooral de kade schoonspuiten is veel werk.” 
Gelukkig ligt er niet veel zwerfafval in de buurt. Wel gaan 
ze met een visnet door het water in de haven. Het is een 
van de weinige keren dat de “linker en rechterkant” van 
de buurt elkaar ontmoet en dat verbindt: “Het is weer 
een goed begin van een nieuw jaar en het wordt iedere 
keer weer mooier.

Met bijna 300 kinderen naar buiten.   
De Borgmanschool, locaties Kijk in ’t Jatstraat en Jacobi-
jnestraat, gaat op 10 april met de leerlingen op pad om 
de omgeving schoon te maken. Dat doen ze in groepjes 
onder begeleiding van ouders. Rondom de schoonmaak-
acties organiseren ze van alles, vertelt Herna Bouwknegt. 
“De kinderen krijgen toneelvoorstellingen te zien van de 
Dames Slier: ‘Boompje Beestje’ en ‘Mijn Zus Valerie’, in 
beide stukken leren ze over het milieu. Daarnaast krijgen 
de kinderen buiten les. Je merkt dat kinderen het leuk 
vinden om de buurt op te ruimen. Ze komen enthousiast 
terug en gaan dan vergelijken hoeveel afval ze hebben 
verzameld. Wij vinden het belangrijk dat ze zo oog krijgen 
voor de omgeving.


