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Voorwoord

Wethouder Joost van Keulen:
‘LenteKriebels is voor mij: met elkaar de schouders
eronder en samen zorgen voor een schone omgeving.
Het opruim- en schoonmaakwerk gaat als vanzelf als
je het samen doet met je buren, collega’s, vrienden,
school of vereniging. Het is ook gewoon hartstikke leuk
en gezellig. Je kletst wat, je ontmoet nieuwe mensen
uit de buurt, samen bakkie doen en tussendoor de boel
lekker aanpakken. Dát is ook LenteKriebels. En dan heb
je aan het eind van je actie ook nog een mooie, schone
en nette buurt! Laat de lente maar komen. Ik doe zeker
weer mee, u ook?’

Aanmelden LenteKriebels 2018:

Doet u ook (weer) mee? Het aanmelden van
actiegroepen is vanaf 5 februari mogelijk. Het
aanmeldingsformulier is te vinden op de site:
groningen.nl/lentekriebels
1. Vorm een actiegroep met buren, collega’s, school of
vereniging
2. Meld de actiegroep aan via groningen.nl/
lentekriebels
3. In de periode van 3 t/m 21 april 2018 voer je de
actie samen uit. Vanuit de wijkposten en door de
MilieuStewards worden materialen bezorgd in de
dagen voorafgaand aan de actie en in de dagen na
de actie weer opgehaald
4. Tip: volg @stadsbeheer050 op Twitter of Groningen
Schoon Dankzij Mij op Facebook om op de hoogte te
blijven van alle acties.
U kunt zich aanmelden t/m 4 maart!

Het wad op

Groningen helpt mee om de wereld
schoner te maken.

Onder de deelnemers aan LenteKriebels verloten
we vijf keer twee plaatsen aan boord van zeilschip
‘de Raaf’, waarmee je vaart naar Het Rif om op die
zandplaat mee te doen met de zwerfafvalopruimactie
‘Doe Eens Wad’.

Op 2 september 2017 zijn Niels Tammeling en Tjerk
Zweers op hun 100% duurzame zeiljacht voor drie
jaren uit Groningen vertrokken om aandacht te vragen
voor schonere zeeën. Ze gaan wereldwijd met lokale
partijen zwerfafval opruimen en recyclen. Groningen
Schoon Dankzij Mij ondersteunt de reis met een
plasticvermaler en -smelter op zonne-energie, die het
duo op locatie in kunnen zetten.
Op de Facebookpagina van Groningen Schoon Dankzij
Mij is te volgen wat de mannen doen.
Ze zijn inmiddels in het Caraïbisch gebied aan beland.
Met je school of vereniging kan je meedoen met het
project en verbinding leggen met deelnemers aan
de andere kant van de wereld. Wij geven ook gratis
milieueducatielessen, doen zwerfafvalopruimacties,
afvalmetingen en proberen op verschillende manieren
Groningers bewuster om te laten gaan met afval.
Meer informatie: gert.bron@groningen.nl

Informatie

Website: Groningen.nl/lentekriebels
Facebook: Groningen Schoon Dankzij Mij
Twitter: @stadsbeheer050

