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Nieuwsbrief van de stichting VAnG
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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Onze missie: Afvalvrije Scholen
In 2018 heeft de Stichting VAnG (Van Afval naar Grondstof) flink van zich laten horen. In
de media werden onze acties breed uitgemeet en er waren mooie interviews met
verschillende streetmasters.
In deze nieuwsbrief een overzicht van het nieuws van 2018. Delen van deze nieuwsbrief
mag. Graag zelfs !!

Met de BuitenBeter app meld je een probleem snel bij je gemeente
Meteen op de plek én het moment dat jij het signaleert!
Graag jullie aandacht voor de BuitenBeter-app. Met
deze app kan je direct bij de gemeente een melding doet
als je ergens heel veel troep tegenkomt.
Een foto maken en doorzenden is genoeg. Installeer
deze op je smartphone. Meer info: www.buitenbeter.nl

Nieuwe hulpmiddelen voor Streetmasters

SOEST – In juni 2018 ontving de Streetmastergroep nieuwe hulpmiddelen die de vrijwilligers
helpen in hun strijd tegen zwerfvuil. Op het zonnige terras van Stayokay aan de Bosstraat
werden nieuwe hesjes, handschoenen en streetmasters overhandigd.
Initiatiefnemers Rob Kleinegris en Philip Parlevliet delen de nieuwe streetmasters, hesjes,
handschoenen en vuilniszakhouders uit aan de vrijwilligers. Voordat Parlevliet het woord richt
aan de Streetmastergroep grist hij wat plastic weg dat voor de ingang van Stayokay ligt. ,,Dat zit
inmiddels in de aard van het beestje”, vertelt de Soester.
Meer informatie op onze website

Patrizia Galli gaat dagelijks met streetmaster zwerfvuil te lijf
Is het gedrevenheid of is het oog voor het kleine? Of is het
misschien een liefhebberij? Patrizia Galli gaat er dagelijks op
uit met de fiets. In haar fietstas een kartonnen doos en een
streetmaster (dat is een mechanische grijparm),
handschoenen en een vuilniszak. Haar passie om zwerfvuil te
ruimen en dit gescheiden te sorteren vindt zij vanzelfsprekend.
,,Ik geloof enorm in het individu.”
Om een goed beeld van haar werkzaamheden te krijgen
fietsen wij met Patrizia naar de Lazarusberg. Langs het
fietspad staan bankjes met een prullenbak. Gek genoeg
blijken die plekken een verzamelplaats van peuken en andere
troep. Patrizia reikt een van haar handschoenen aan de
fotograaf. Eerst maar even wat opruimen voordat we de foto
nemen. ,,Hier, de linkerhandschoen, je bent toch links?” Oog
voor detail inderdaad.
Meer informatie op onze website

Soester Streetmasters in actie tijdens Keep it Cleanday

Elke derde vrijdag van september organiseert de landelijke stichting ‘Supporter van Schoon’, de
Keep it Clean Day. Ook de Soester stichting Van Afval naar Grondstof (VAnG) slaat de handen
ineen tegen zwerfafval. Vrijdag 21 september 2018 ging de Soester streetmastergroep de
straten in. Struiken, wegen en bermen werden gezuiverd van zwerfvuil. Het vuil werd verzameld
en gesorteerd.
De eerste najaarsstorm van 2018 weerhoudt de streetmastergroep van stichting VAnG niet om
op vrijdagmorgen op pad te gaan. Allereerst wordt de eigen woonomgeving zwerfvuilvrij
gemaakt. Thuis wordt al het opgehaalde vuil gescheiden en netjes verdeeld in de verschillende
kliko’s. Dit onder het motto: “Alles in de goede bak”.
Meer informatie op onze website

Jos van Keken gaat graag met streetmaster de straat op
In zijn werkzame leven was Jos van Keken een bekend
persoon. Bij de plaatselijke Rabobank was hij steun en
toeverlaat voor particuliere klanten. Het is ook niet moeilijk
voor te stellen om de sympathieke Soester als vertrouwde
gesprekspartner te zien. Van Keken communiceert open en
direct. Het zijn eigenschappen die hij nu gebruikt als hij met
zijn streetmaster het zwerfvuil te lijf gaat.
Jos van Keken gaat er een paar keer per week op uit.
Gewapend met een streetmaster (dat is een mechanische
grijparm), handschoenen en een vuilniszak ruimt hij het
zwerfvuil op dat hij thuis vervolgens gescheiden opruimt in de
verschillende kliko’s. ,,Ik start hier in mijn eigen straat, in
Soest-Zuid.
Meer informatie op onze website

Stichting VAnG ondersteunt damtoernooi voor basisscholieren
SOEST - Stichting Van Afval naar Grondstof (VAnG)
ondersteunt en sponsort het schooldamtoernooi voor
basisscholieren dat door Damvereniging Soest Baarn (DBS)
wordt georganiseerd. Het toernooi is op zaterdag 3 november
in het Griftland College gehouden.
Rob Kleinegris en Jan Bredewold waren namens Stichting
VAnG aanwezig bij het uitreiken van de damspelen
Meer informatie op onze website

Geslaagd damtoernooi DSB voor basisscholieren
SOEST – Zodra Evert Davelaar van
damvereniging Soest Baarn zijn
baritonstem door de microfoon laat
schallen wordt het doodstil in de
aula van het Griftland College.
Leerlingen van zeven basisscholen
uit Soest en Baarn gaan met elkaar
de strijd aan tijdens het damtoernooi
dat voor de veertigste keer
gehouden wordt. Hoofdsponsor van
het evenement is de Soester
Stichting Van Afval naar Grondstof
(VAnG).
Burgemeester Rob Metz zet de
eerste zet tijdens het toernooi. Is het
vooraf nog erg rumoerig in de zaal,
op het moment dat er met de stenen wordt geschoven kan je een speld horen vallen. Evert
Davelaar moet nog wel even ingrijpen.
Meer informatie op onze website

SKOSS-scholen zijn afvalvrij
SOEST - Ger Rolsma is sinds dit jaar algemeen directeur van
de SKOSS (Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg).
Alle zes SKOSS-scholen in Soest zijn afvalvrij. Rolsma is daar
uiteraard tevreden over. Belangrijk is volgens de directeur de
bewustwording en het voorbereiden op een nieuwe
maatschappij aan de jongste generatie.
De Wegwijzer, Montessorischool, Ludgerusschool, de
Achtbaan, de Driesprong en de Soesterbergse Sint
Carolusschool zijn de SKOSS-scholen in Soest. De scholen
hebben in totaal 1300 leerlingen en 130 docenten en overige
werknemers. Dit jaar hebben de scholen via de Stichting Van
Afval naar Grondstof (VAnG) het predicaat afvalvrije school in
handen.
Meer informatie op onze website

Streetmasters in het zonnetje

Al een aantal jaren zet Stichting VAnG, Van Afval naar Grondstof, zich in om scholen en
scholieren te informeren over afvalscheiding, recyclen en hoe de school 'afvalvrij' kan worden.
Dat gebeurt met succes. Bijna alle scholen in Soest zijn afvalvrij. Maar niet alleen scholieren zet
de stichting aan het werk. Ook senioren worden in beweging gezet met een vuilniszak en
speciale grijpstok (een Streetmaster).
De Streetmasters van Soest werden in november 2018 door wethouder Nermina Kundic in het
zonnetje gezet.
Meer informatie op onze website

Blikjes krijgen nieuwe bestemming in kunstwerk
Driek van der Wardt en
Rijk Barlo staan onder
een afdakje te klussen.
De twee Soesters leven
zich uit op een
imposante berg blikjes.
Van der Wardt hanteert
een slijptol waarmee hij
de blikjes onthoofdt,
Barlo knipt de blikjes in
stukken. De mannen
zijn bezig om het afval
om te vormen tot
productiemiddelen voor
een kunstwerk: een
Mondriaan-tableau.
Rob Kleinegris,
bestuurslid van de
Soester stichting Van Afval naar Grondstof (VAnG) is in Soest eenvoudig te herkennen.
Fietsend door Soest verzamelt hij zwerfafval en thuis scheidt hij dat. Een deel van dat afval
wordt nu gebruikt als grondstof voor een kunstwerk.
Meer informatie op onze website

Streetmaster Nelleke in ’t Anker gelooft in kracht van het woord
,,Ik ben zo blij dat ik hier woon”, vertelt Nelleke in ’t Anker in
haar woning in de Boerenstreek. Sinds 2011 woont Nelleke in
Soest. Zij woont daar prettig en aan het algemeen woonplezier
draagt zij graag bij door de straat op te gaan als Streetmaster.
,,Ik vind Soest een prettig dorp qua mensen. Het is toch een
dorp dat haar karakter heeft behouden. De mensen zijn hier
toegankelijk en als er een klus is dan gunnen mensen elkaar
dat.”
De zorg voor Moeder Aarde gaat Nelleke aan het hart.
Daarom is zij actief als Streetmaster. Regelmatig gaat zij erop
uit: gewapend met een streetmaster (dat is een mechanische
grijparm), handschoenen en een vuilniszak ruimt ze het
zwerfvuil op dat thuis wordt gescheiden in de verschillende
kliko’s.
Meer informatie op onze website

Bedankt voor het lezen van de eerste nieuwsbrief van 2019 van Stichting VAnG. Er staan
genoeg acties op stapel voor dit jaar, dus binnenkort laten we weer van ons horen. Hou
ondertussen onze website en onze Facebook-pagina in de gaten. Deel ons nieuws, want hoe
meer mensen onze boodschap horen, hoe beter het is. Bovendien kunnen we altijd nieuwe
streetmasters gebruiken.
Heb je ideeën, tips en suggesties voor de volgende nieuwsbrief? Laat dat dan weten via
ons e-mailadres: secretariaat@afvalvrijescholen.nl. We zien uw reacties met
belangstelling tegemoet.

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.

