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Nieuwsbrief VAnG april 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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Onze missie: Afvalvrije Scholen
Van de voorzitter
Beste mensen,
Het zijn vreemde dagen waarin wij zijn beland. Juist nu,
wanneer het voorjaar het leven zou moeten laten bruisen,
moeten wij, door het nemen van afstand, nader tot elkaar
zien te komen. Voor onze Streetmasters die geregeld de
wijk in gaan om zwerfvuil te ruimen zijn het eveneens
verwarrende tijden. Mogen zij wel of niet de straat op en zo
ja, moeten ze dat alleen doen?
Hoe is het gesteld met de veiligheid? In deze nieuwsbrief
geven wij daar antwoord op. Door de coronacrisis kon de
actie Zomerschoon, begin april, slechts op individuele wijze
gehouden worden. Het is even niet anders.
Lees Verder

Koninklijke onderscheiding voor Rob Kleinegris!

Koninklijke onderscheiding voor Rob Kleinegris!
Vanmorgen, vrijdag 24 april, heeft burgemeester Rob Metz een blij verraste Rob
Kleinegris telefonisch meegedeeld dat hij koninklijk onderscheiden is. Een blijk van
waardering, onder meer voor zijn niet aflatende inzet voor een schoner milieu.
Echtgenote Gerda en enkele anderen waren op de hoogte. Zo kon direct na het
telefoontje deze foto gemaakt worden.
Rob begon als boekhouder bij een aannemersbedrijf en begon later een administratiekantoor.
Zoon Patrik en schoondochter Olga namen enkele jaren geleden de zaak over. Sindsdien heeft
Rob de handen vrij om zich volledig in te zetten voor duurzaamheid, recycling, afvalvrije scholen
en het schoonhouden van de ‘straat’. Dat betekent: wekelijks je wijk ontdoen van plastic, papier,
blikjes, alles wat een ander laat vallen of weggooit.
Tien jaar geleden keek men verbaasd (raar, waarom doet die man dat!). Verwondering maakte
geleidelijk plaats voor bewondering en waardering. Zijn voorbeeld heeft inmiddels vele Soesters
geïnspireerd hetzelfde te doen en zich te melden bij de Streetmasters.
Rob richtte in 2014 de Stichting Van Afval naar Grondstof op om meer bekendheid te krijgen en
dat is gelukt. In en buiten Soest hebben vele scholen aan de hand van het Stappenplan van de
Stichting VAnG de status ‘afvalvrij’ bereikt. Bij gemeentes groeit de belangstelling voor de
aanpak van VAnG.
Rob, namens allen die zich inzetten voor een schoner milieu: van harte gefeliciteerd!
Jan Bredewold
Stichting Van Afval naar Grondstof
voorzitter
Bij de foto: Gerda, Rob en Patrik Kleinegris met Jan Bredewold

Maandelijkse strip
Een nieuw rubriek in onze nieuwsbrief. Wij stellen u voor aan Streetmaster Sam. Zie deze stripstreetmaster als de personificatie van onze Streetmasterteam. Elke maand komt in onze
nieuwsbrief een avontuurtje van Streetmaster Sam.
In deze nieuwsbrief ziet u zelfs twee stripjes van onze nieuwe held. Streetmaster Sam is
ontworpen door Erica Heykoop van Zippy Communicatie.

Bikkels maken Soest een stukje schoner
De wereld een stukje schoner maken. Dat is het doel van de in 2009 opgerichte Stichting Bikkel.
De ‘Bikkels’ werken samen met Stichting VAnG om Soest zwerfvuilvrij te houden. In het AD en
de Soester Courant verschenen artikelen over dit mooie initiatief.
Artikel Soester Courant en AD

Streetmaster Bregje: ‘Wij deden in de jaren zeventig al
aan recycling’
Samen met vader de wijk in om zwerfvuil te ruimen
Dat Bregje De Lannoy deel uit zou maken van de Soester
Streetmastergroep was voor haar vanzelfsprekend. ,,Mijn
kinderen waren nog heel klein, toen we ‘vuilnisman’
speelden. Langs de kant van de weg ruimden we de
troep op. Vanaf 2005 wonen wij in Soest. Ik zag een
oproep van Stichting VAnG voor gratis faciliteiten voor
mensen die zwerfvuil willen ruimen. Dat triggerde mij.
Rob Kleinegris vertelde mij over de Streetmastergroep.
Een mooi initiatief; los van verplichtingen maar met een mooi doel.” Lees Verder

Muzikale Streetmaster gaat graag de wijk in
‘Meneer, doet u dit echt vrijwillig?’ Tjalling Roosjen kan er nog
om lachen wanneer hij de anekdote ophaalt. Hij was zwerfvuil
aan het ruimen in de omgeving van de Rubenslaan toen een
man hem bovenstaande vraag stelde. Tjalling is er helder
over: ,,Ik ben tot 2011 werkzaam geweest als psychotherapeut
bij de GGZ en werk nog altijd als organist. Altijd zittend werk
dus. Wat is er dan heerlijker om wandelend de wijk in te
trekken en ondertussen de wereld een klein beetje schoner
maken?” Lees Verder

1e, 2e en 3e vd Huchtschool afvalvrij
De Van der Huchtscholen in Soest zijn afvalvrij geworden.
Zoals wij reeds eerder meldden hebben alle basisscholen in
Soest de intentieverklaring getekend om afvalvrij te worden.
De Van der Huchtscholen zijn inmiddels officieel afvalvrij.
Voor een impressie bij de 1e Van der Huchtschool: Lees
Verder

Actie Zomerschoon
Helaas gooide de coronacrisis roet in het eten voor een
gezamenlijk gecoördineerde Zomerschoon-actie. Maar gelukkig
waren er diverse enthousiaste Streetmasters die, met
inachtneming van de RIVM-regels, de straat opgingen om zwerfvuil
te ruimen.
Zelfs als de straten stil zijn is er nog genoeg te ruimen zo liet
coördinator Philippe Parlevliet ons weten: ,, Wij hebben van
snackbar Lekkerrr tot aan de rotonde geschoond, ruim twee
zakken.
Het zwerfafval is een virus wat niet is uit te bannen in deze
maatschappij met mensen die weinig zelfdiscipline hebben.”

Soest op z’n mooist

Onze viedo-expert Jan Frommink maakte een alleraardigst filmpje tijdens een rondrit op de fiets
door Soest. Zo kunt u zien hoe een zwerfvuilvrij Soest op z’n mooist is. Kijken op YouTube

De volgende nieuwsbrief Onze volgende nieuwsbrief willen wij eind mei bij u op de digitale
deurmat bezorgen. Heeft u ideeën of input? Laat dat weten aan de redacteur Peter Beijer
(peter@woordvaardig.nl)
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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.

