Beste leden van Sinderens Belang,
Graag nodigen wij u, mede namens Vrouwen van Nu afdeling Sinderen, uit om op
zaterdagochtend 21 maart mee te doen aan de gemeentelijke Opschoondag. Net als vorig
jaar willen Sinderens Belang en Vrouwen van Nu hier samen aan meedoen. Doet u ook mee?
Wanneer: zaterdag 21 maart vanaf 9.30 uur – ca. 12.00 uur
Waar: Start in het Buurtschapshuis op Sinderen met koffie en uitleg om 9.30 uur
Ieder jaar houdt de gemeente Oude IJsselstreek, samen met de wildbeheereenheden Wisch
en Gendringen-Bergh de jaarlijkse Opschoondag. Honderden inwoners van onze gemeente
gaan dan (zwerf-)afval opruimen in hun eigen buurt, wijk of omgeving. De gemeente en de
wildbeheereenheden ondersteunen met broodjes en koffie op de gemeentewerf in Ulft. De
gemeente zorgt ook voor afvalzakken waar het zwerfafval in kan. Voor iedere volle afvalzak
die wordt ingeleverd stelt de gemeente een waardecheque beschikbaar. Kleine bedragen per
zak, maar het kan aardig oplopen. Zo ruimen we niet alleen de omgeving op, maar verdienen
we er ook nog iets mee.
Vrouwen van Nu en Sinderens Belang organiseren samen de Sinderense deelname. Hoe meer
mensen komen helpen, hoe meer we kunnen doen. Ook kinderen zijn van harte welkom. In
verband met de organisatie vragen wij u om u vooraf bij ons aan te melden. Dit kan tot en
met woensdag 18 maart, bij voorkeur per mail aan Ria Veldhorst op

vrouwenvannu.sinderen@hotmail.com. Graag naam, aantal personen, mailadres en
telefoonnummer doorgeven.
Het is handig als u vooraf in uw eigen omgeving vast rondkijkt waar veel zwerfafval ligt.
Vooraf zelf al verzamelen kan natuurlijk ook. Om uiterlijk 12.00 stoppen we en kunt u als
u wilt opwarmen in het Buurtschapshuis met een kop soep. Bij vragen kunt u contact
opnemen met Ria Veldhorst (0315-239721) of Marjon Groot Nibbelink (06 1585 3060).
We maken er een gezellige ochtend van en hopen op uw deelname!
Met vriendelijke groet,
Ria Veldhorst
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