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Foto-impressie Schoonmaakaktie “OPGERUIMD STAAT NETJES!” (1 van 4) 

  

De werving voor onze actie, die deze keer naadloos 

aansluit bij de werving voor World Cleanup Day 

Vrijwilligers maken zich op:  

koffie en alles op 1,5 m afstand deze keer 

  

Vanuit de Jongerenkerk vertrekken we in kleine 

groepjes naar groene binnenstad locaties 

In het Nolenspark gaan twee HAS studentes 

Healthy Lifestyle, Taniek en Naomi, aan de slag, 

  

in het Julianapark onder meer enkele actieve 

omwonenden 

Vanwege corona veel gebruikt en helaas niet 

altijd met dank voor het aangenaam verpozen 
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Foto-impressie Schoonmaakaktie “OPGERUIMD STAAT NETJES!” (2 van 4) 

  

Hub en Jan op de Koninginnesingel  En op de fietsbrug naar Blerick 

  

De midden berm op de Puteanusstraat 

  

Maaskade en kop van Weerd Daar is ook een Maas Cleanup groep actief 

https://www.maascleanup.nl/s/
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Foto-impressie Schoonmaakaktie “OPGERUIMD STAAT NETJES!” (3 van 4) 

   

De vreedzame krijger krijgt er zo gezelschap in de strijd om een halt toe te roepen aan zwerfvuil       

  

Ook ondernemers dragen hun steentje bij met de 

actie: “Gasthuisstraat Gastvrij en … schoon” 

Henry verzamelt samen met zijn eveneens dakloze 

broer Dolf, het hele jaar door dagelijks 6-7 zakken 

  

Alle “buit” afleveren bij Grenswerk  Samen met de Maas Cleanup groep blij met het 

resultaat van de noeste arbeid 
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Foto-impressie Schoonmaakaktie “OPGERUIMD STAAT NETJES!” (4 van 4) 

 

In Venlo hebben zich 14 groepen met 

in totaal circa 300 deelnemers 

aangemeld voor World Cleanup Day  

 

Landelijk in Nederland een veelvoud: 

eindstand 39,324 en 2,517 groepen,  

2x zoveel als in 2019. 

Onze samenwerkende organisaties binnenstad,  

3x McDonalds vestigingen, Gilde Educatie BV, 4x 

Nova Montessorischolen, het Limburgs museum 

Ondernemersvereniging Gasthuisstraat, 2x Maas 

Cleanup 

https://www.plasticsoupfoundation.org/ 

https://www.nederlandschoon.nl/ 

https://www.worldcleanupday.nl/ 

  

 

Onze geslaagde actie met wederom 30 deelnemers en 30 verzamelde zakken zwerfafval sluiten we af 

met heerlijke soep, broodjes en cake bij ’t Nieuwe Baken 

Doet u volgende keer ook mee met World Cleanup Day     ? 

 

https://www.plasticsoupfoundation.org/
https://www.nederlandschoon.nl/
https://www.worldcleanupday.nl/

