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LENTEKRIEBELS 2020 BEGINT MET ZWERFAFVALTOCHT
ITALIAANSE KUNSTENARES

Groningen Schoon Dankzij Mij

3. In de periode 28 maart t/m 25 april voer je de actie 		
samen uit. Vanuit de gemeentelijke 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
GroningenSchoon Dankzij Mij op Facebook om op de 		
hoogte te blijven van alle acties.

GRONINGEN HELPT MEE OM DE WERELD SCHONER
TE MAKEN
September 2017 zijn Groningers Niels Tammeling en Tjerk
Zweers (inmiddels opgevolgd door Bibi Brongers) op hun
100% duurzame zeiljacht New Nexus uit de Reitdiephaven
vertrokken.
Dinsdag 24 maart, vier dagen voordat LenteKriebels van
start gaat, begint de Italiaanse kunstenares Martina Dal
Brollo aan een zwerfafvaltocht tussen Stad en Pieterburen
en weer terug. Vanuit de zuidelijke stadswijk De Wijert
loopt Martina via Adorp, Sauwerd, Winsum, Den Andel,
Pieterburen, Eenrum, Mensingeweer en opnieuw Winsum
terug naar Stad. Haar wandeltocht eindigt bij de kick-off van
LenteKriebels 2020 op zaterdag 28 maart.
Wij willen haar dagelijks met ‘stille krachten’ en andere
betrokken bewoners begeleiden.
Wil jij ook een stuk met haar meelopen?
Geef dan je voorkeursdag en dagdeel door aan Gert Bron:
gert.bron@groningen.nl. Kijk je liever dan dat je loopt?
Volg de zwerfafvaltocht dan via de facebookpagina
Groningen Schoon Dankzij Mij.

AANMELDEN LENTEKRIEBELS 2020
Doe je ook (weer) mee? Het aanmelden van actiegroepen
kan vanaf 27 januari. Het aanmeld- en subsidieformulier
staat op gemeente.groningen.nl/groningen-schoon-dankzijmij.
AANMELDEN KAN T/M 1 MAART!
Hoe werkt het?
1. Vorm een actiegroep met je buren, collega’s, 			
school of vereniging.
2. Meld de actiegroep aan via
gemeente.groningen.nl/groningen-schoon-dankzij-mij.

Tijdens hun wereldreis vragen zij aandacht voor
duurzaamheid en vervuilde stranden en zeeën. Aan boord
van de New Nexus zijn een shredder en een zonneoven
van Groningen Schoon Dankzij Mij. Op locatie worden die
gebruikt om samen met bewoners van opgeruimd plastic
fraaie bloempotten te maken.
Verschillende basisschoolgroepen 6, 7 en 8 hebben via
Niels, Tjerk en Bibi contact gehad met leeftijdsgenoten in
andere delen van de wereld. Voor jouw school liggen er
dit jaar mogelijkheden in Nieuw-Zeeland, Thailand en op
de Molukken. De samenwerking biedt veel mogelijkheden
en Groningen Schoon Dankzij Mij ondersteunt het.
Je school of vereniging kan gratis gebruik maken van
onze milieueducatielessen, zwerfafvalopruimacties,
afvalmetingen, lunchboxes, lunchbekers, foto’s op
vuilniswagens, theatervoorstellingen en/of workshops.
Mail voor meer informatie met gert.bron@groningen.nl.

DOE EENS WAD OP ‘T WAD

MEER INFORMATIE
website:
gemeente.groningen.nl/groningen-schoon-dankzij-mij
facebook:
Groningen Schoon Dankzij Mij
twitter:
@Stadsbeheer050

Onder de deelnemers aan LenteKriebels verloten we vijf
keer twee plaatsen voor Doe eens Wad. Aan boord van
zeilschip De Raaf vaar je de Waddenzee op. Daar doe je
tijdens een volledig verzorgde dagtocht op een zandplaat
of de westkust van Schiermonnikoog mee aan een unieke
zwerfafvalopruimactie. Na de ecologische ramp met het
containerschip MSC Zoe in januari 2019 blijft dat helaas nog
steeds een absolute must.

