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Nieuwsbrief Steetmasters - december 2020
Een schoner milieu door
minder afval, te beginnen
op scholen.
Dat wil de Stichting VAnG, die
in 2014 in Soest is opgericht.
Ze staat schoolbesturen met
raad en daad bij om een
afvalvrije school te krijgen. Ook
van buiten Soest vragen
scholen en gemeentes aan de
Stichting hen op weg te helpen.
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Hierbij de nieuwsbrief van de Stichting VAnG. Het is de laatste nieuwsbrief van dit bijzondere
jaar. Onze voorzitter Jan Bredewold kijkt in deze nieuwsbrief terug op 2020 en blikt ook vooruit
naar het nieuwe jaar. Streetmaster Bob Veerman heeft een optimistische kijk op het werk. Het is
een gezonde bezigheid! In de strip verwelkomt Streetmaster Sam de vijf nieuwe collega’s.
Gerard van den Breemer komt ons VAnG-team ondersteunen met raad en daad. Kortom:
genoeg te melden. Veel leesplezier en ondanks alle beperking: fijne feestdagen en een gezond
2021!

Van de voorzitter
Beste mensen,
Mijn ‘Van de Voorzitter’ in april van dit jaar begon ik met de
volgende regels: ‘De coronacrisis brengt verdriet en leed,
persoonlijk en zakelijk, daarover kan ik u niets nieuws
vertellen. Laten we hopen dat onze regering de lastige balans
weet te houden tussen toestaan wat economisch en sociaal
bitter nodig en wat verantwoord lijkt qua risico van oplaaiing
van de dodelijke ziekte.’
We zijn inmiddels acht maanden verder en terugkijkend,
gevolgen en duur van de crisis vallen tegen, meen ik te mogen
zeggen. De kritiek op tijdigheid (testcapaciteit, aanvang
inentingen) en juistheid van overheidsmaatregelen groeit, al of
niet terecht. Van begin af was er een gedachtegang, die
tweesporenbeleid voorstaat, strengere (voorzorg)maatregelen
voor de meest kwetsbaren (70+ en voor hen met bepaalde
manco’s in hun gezondheid) en een veel losser beleid jegens de rest van de samenleving, zodat
de economische schade veel beperkter blijft. Wie weet wat het beste is mag het zeggen.
Stichting VAnG wordt belemmerd in haar werkzaamheden, omdat de scholen alle energie nodig
hebben om de gevolgen van de coronacrisis (ziekte, afstand houden, digitale lessen) op te
vangen.
Het Keurmerk dat aan scholen wordt verleend die aan alle gestelde voorwaarden ten aanzien
van afvalscheiding voldoen geeft het recht zich ‘Afvalvrije School’ te noemen. Zonder Keurmerk
mag een school zich niet als zodanig betitelen.
Het schoonhouden van de openbare ruimte in Soest met een verheugend groot aantal
vrijwilligers/Streetmasters gaat gelukkig gewoon door. Het is verheugend dat deze nuttige
activiteit aanstekelijk werkt: elke maand melden zich nieuwe deelnemers voor dit werk.
Verder heeft Stichting VAnG in voorbereiding een les over milieu en het nut van afvalscheiding
in digitale vorm. We hopen deze les in 2021 aan scholen te kunnen aanbieden.
Beste lezers van deze Nieuwsbrief: Stichting VAnG wenst u een wellicht bescheiden (in aantal),
maar toch warme en fijne beleving van het jaareinde toe en hoopt u ook in 2021 op de hoogte te
mogen houden van ons streven de aarde wat leefbaarder te maken.
Soest, december 2020
Jan Bredewold

Eindejaarsverrassing Streetmasters Stichting VAnG

Een bijzonder jaar nadert zijn einde. Voor ons allemaal is 2020 een apart jaar geweest. Door de
coronacrisis zijn heel veel zaken anders gegaan dan wij op 1 januari van dit jaar gedacht
hadden. Ondanks de crisis hebben de Streetmasters van Stichting VAnG weer hun best gedaan
om de omgeving schoon te houden.
Zaterdag 19 december staat er, in de boshut van Rob Kleinegris aan de Bosstraat 12, voor de
vrijwilligers van de Stichting VAnG een presentje klaar als dank voor de bewezen diensten in
2020. Kom zelf je presentje halen, we kunnen het helaas niet nabezorgen.
Van 11:00 uur tot 12:30 uur en van 13:30 uur tot 15:00 uur ben je van harte welkom. Kies zelf
maar een geschikte tijd uit. Rob Kleinegris is gastheer en voor de Streetmaster staat er
Glühwein, warme chocolade en krentenbrood klaar.
In een schriftje kun jij je evaluatie van het afgelopen jaar en tips ter voorkoming van zwerfvuil
noteren. Ook suggesties en tips voor ons project “Op weg naar een Schoon Soest 2022” zijn
zeer welkom.
Graag tot ziens op zaterdag 19 december

Mondkapjes ‘serieus probleem’ voor natuur
Onze Streetmasters hebben er al melding van gemaakt. Sinds
een aantal maanden is er een nieuw soort ‘zwerfafval’ in de
natuur gesignaleerd. Namelijk: mondkapjes.
In dit artikel wordt daar nader op ingegaan: artikel mondkapjes

Streetmaster Bob Veerman: ‘Het is nuttig en gezond werk’
Wij zochten Streetmaster Bob Veerman op terwijl hij bezig was met zwerfvuil ruimen in het
Winkelcentrum Overhees. Zijn verhaal kunt u lezen op onze website. Lees meer

Vijf nieuwe Streetmasters in de strip

Meer lezen over het vijftal? Dat kan hier

Op weg naar een schoon Soest 2022
Het project ‘Op weg naar een schoon Soest 2022’ is van start gegaan. Met diverse organisaties
gaan wij de uitdaging aan om onze woonplaats in 2022 geheel zwerfvuilvrij te krijgen.
Op onze website staat een artikel over de aftrap van dit project. Lees meer

Informatiemap voor scholen
De afgelopen maanden hebben wij gewerkt aan een informatiemap voor scholen die, net als de
basisscholen in Soest, de intentie hebben om afvalvrij te worden. In de map is allerlei informatie
gevoegd. Zoals uitleg over het keurmerk, de basisregels hoe de school aan het keurmerk komt
én het keurmerk behoudt en allerlei andere praktische tips.
Zodra de informatiemap gereed is gaan wij de inhoud daarvan met u delen.

Gerard van den Breemer versterkt team VAnG
Wij zijn zeer verheugd dat Gerard van den Breemer het team van VAnG
heeft versterkt.
Gerard schuift aan bij de tweewekelijkse bestuursvergaderingen. Zelf
laat hij weten: ,,Ik wil graag actief meedenken, maar ik zie mijzelf vooral
als een doener. Graag denk ik mee over praktische zaken om Soest
nog schoner te maken.”

Heeft u ideeën of input voor onze nieuwsbrieven? Laat dat weten aan de redacteur Peter Beijer
op het e-mailadres: pr@afvalvrijescholen.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 webmaster@afvalvrijescholen.nl toe aan uw adresboek.

