Nieuwsbrief voor alle Dordtenaren die zich inzetten
voor een schone stad.

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Dordtse Doorpakkers
Beste Dordtse Doorpakkers
We hopen dat jullie een fijne zomer hebben gehad. Wij zijn ook weer terug van vakantie en nu
weer fris en fruitig aan de slag. We houden jullie met deze nieuwsbrief graag op de hoogte van
de ontwikkelingen.
In deze nieuwsbrief lees je:
World Clean Up Day 2022
Landelijke zwerfafval campagne
Afvalsuppen
Update Dordtse Doorpakkers lijst

World Clean Up day 2022
Ook dit jaar is er weer World Clean Up Day op zaterdag 17
september om wereldwijd aandacht te vragen aan de plastic
vervuiling. Dit is een mooie gelegenheid om individueel of als
groep aan de slag te gaan. Er melden zich al langzaam wat
acties bij ons aan, zoals van de scouting. Organiseer je een
actie? Leen dan bij Weizigt opruimmateriaal en stuur een
mailtje naar schoon@dordrecht.nl. Meer informatie over World
Cleanup Day, vind je op https://www.worldcleanupday.nl/

Landelijke zwerfafval campagne 'Zwerfafval.
natuurlijk raap je ook iets op!’
Van 12 september tot en met 23 oktober doet gemeente
Dordrecht mee aan deze landelijke campagne. De campagne
heeft als boodschap dat als we allemaal 1 keer per dag iets
oprapen, het zwerfafvalprobleem is opgelost. Het doel wat de
campagne heeft is dat 5% van de Nederlanders regelmatig
een stuk zwerfafval opraapt. Het moet zo als normaal gezien
worden dat je af en toe wat op raapt. Wil je ook een bijdrage
leveren aan de campagne, haal bij Duurzaamheidscentrum
Weizigt dan de speciale campagne poster op vanaf 12
september.

Afvalsuppen
Woensdagmiddag 21 september Suppen leerlingen van
verschillende basisscholen de Spuihaven schoon.
Afvalsuppen voor een schone Spuihaven is een activiteit van
het project van Toppie Dordrecht. De leerlingen zetten zich in
voor een schone stad en zijn ook nog eens sportief bezig.
Voor de leerlingen is het extra leuk als Dordtse Doorpakkers
hun langs de waterkant aanmoedigen.
Toppie Dordrecht is een initiatief van: Fitmakers, SOC,
Duurzaamheidscentrum Weizigt, Speelotheek Pip en Zo, GGD
Zuid-Holland Zuid, Biesboschcentrum Dordrecht, Dordt Sport
en Bibliotheek AanZet.

Updaten Doorpakkers-lijst
In het najaar gaan we een update geven aan de lijst van
Dordtse Doorpakkers. Je kunt van ons binnenkort een mail
daarover verwachten. Ben je nu niet meer actief als Dordtse
Doorpakker en staat je grijper te versloffen in de schuur? Kom
je materiaal dan inleveren bij Duurzaamheidscentrum Weizigt
en schrijf je uit als Dordtse Doorpakker. Zo houden we de lijst
van Dordtse Doorpakkers actueel en kan het materiaal weer
naar een nieuwe doorpakker.
Met opgeruimde groet,
Saskia den Ouden en Leanne Stange
schoon@dordrecht.nl

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u schoon@dordrecht.nl toe aan uw adresboek.

