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Op een miezerige, vroege dinsdagmorgen, in een afgetrapt klaslo-

kaal ergens in een troosteloze woonwijk in de buurt van Rotterdam 

brak vijf jaar geleden ineens de zon door. En niet zo’n beetje ook. 

Figuurlijk, dan. Een los-zand-groep van ongeïnteresseerde leerlin-

gen zag ik voor mijn ogen binnen een uur tijd veranderen in een 

enthousiaste, vrolijke en gretige meute nieuwsgierige actievelingen.

“Vele duizenden leerlingen hebben geleerd 
om met andere ogen naar de wereld te kijken”

Wat was er gebeurd? Twee acteurs van de Milieubende hadden 

met hun verrassende spel, hun ‘heldentest’ en hun workshop als 

het ware een gordijn opengetrokken, waarachter zich een voor hen 

volkomen onbekende, interessante wereld bleek te bevinden. Van: 

‘Mulleu? Wat is dat?’ in no time naar: ‘Mevrouw, heeft onze school 

dan wel groene stroom? Denkt u dat wij riesaikel papier hebben? 

Komt het hout van mijn tafel dan niet uit een omgehakt oerwoud? 

Wat gebeurt er dan met die kapotte batterijen en apparaten? Hoe 

kunnen ze daar dan weer nieuwe van maken?’

Op een klein stoeltje achter in die klas zag ik hoe de Milieubende 

de kinderen in korte tijd razend enthousiast maakte. Ik besloot dat 

het niet zou moeten blijven bij alleen dit ene jaar in deze ene stad. 

Ik richtte een stichting op, die van het geweldige idee van Moniek 

Merkx, artistiek leider van Theatergroep Max. (nu Maas Theater en 

Dans) om theater, workshop, educatie en actie rondom milieu en 

duurzaamheid te combineren, een terugkerende activiteit zou ma-

ken in de groepen 7 en 8 van de basisschool.

VIJF JAAR MILIEUBENDE
THEATER IN DE KLAS
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Het had zeer veel voeten in de aarde om dat 

idee uit te werken tot de huidige realiteit van 

de soepele en succesvolle organisatie, waar-

naar de Milieubende is uitgegroeid de afge-

lopen vijf jaar. Dankzij een goed ingespeelde, 

gepassioneerde groep van zeven acteurs, 

solide georganiseerd door Carine Verveld en 

Monique Bos, financieel ondersteund door de 

Wecycle-campagne, een aantal gemeenten en 

milieudiensten, hebben inmiddels honderden 

scholen de Milieubende op bezoek gehad.

En zijn vele duizenden leerlingen de  Milieubende 

geworden: al die kinderen hebben geleerd om 

ook met andere ogen naar de wereld en naar de 

samenleving te kijken. 

Zo jong als ze zijn, zijn ze letterlijk al aan de 

slag gegaan, zijn ze in actie gekomen voor 

een beter milieu, hebben ze gewerkt aan duur-

zaamheid. Daarbij hebben ze meestal ook hun 

ouders aangestoken. Elke keer is het weer 

opvallend hoe fris en onbevangen kinderen 

spontaan met goede oplossingen aankomen, 

als ze eenmaal hebben leren zien welke  (milieu)

problemen er aangepakt moeten worden. En 

dan accepteren ze ook geen ‘ja, maar’, ook niet 

van hun ouders. ‘Want problemen moet je toch 

gewoon oplossen? En zeker als het gaat om 

onze toekom stige leefwereld!’ Ik hoop dat de 

Milieubende nog vele ‘generaties’ kinderen zal 

mogen inspireren.

Maurits Groen, oprichter en voorzitter

Stichting Milieubende
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Education is the most powerful 

weapon which you can use to change the world 

~ Nelson Mandela
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‘Wat hebben yoghurt, een auto, verliefdheid, een overstroming, 

papier en de zon met elkaar te maken? Meer dan je denkt of sterker 

nog, alles! Dit verhaal gaat over energie. Energie die je krijgt van 

lekker hard schreeuwen als je boos bent. En de energie die het kost 

om een klein bekertje yoghurt te maken. Of over energie die je kunt 

opwekken met een paar eenvoudige fietswielen. Ja ja, zul je nu 

misschien zeggen, zo kan ik alles wel aan elkaar breien en ja dat 

klopt! Energie is iets heel groots, iets bijna allesomvattends, iets 

dat we allemaal nodig hebben om te leven.’

“We geven bakken vol energie aan goeie  
dingen, aan bomen, aan scholen, aan afval, 
aan recyclen, aan windmolens”

‘En daar zit het avontuur. Want de Milieubende gaat energie maken. 

Met een groot aantal kinderen, verspreid over heel Nederland, gaat 

de Milieubende uitvinden hoe we energie kunnen winnen. We gaan 

de liefde verklaren aan de fiets, een van de prachtigste uitvindin-

gen ooit, of een strippenkaart tegen vervuiling bedenken. We gaan 

bakken vol energie geven aan goeie dingen, aan bomen, aan scho-

len, aan afval, aan recyclen of windmolens. De Milieubende is inter-

actief theater en een educatieve workshop in één, en zet kinderen 

uit de groepen 7 en 8 aan om mee te denken over oplossingen voor 

de milieu- en klimaatproblematiek.’

VOORSPEL
HOE WORD IK EEN MILIEUHELD?
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 HOE WORD IK EEN MILIEUHELD? Dit schreef 

Moniek Merkx, artistiek leider van voorheen 

Theatergroep Max., een jeugdtheater in Delft 

(nu Maas Theater en Dans in Rotterdam). Ze 

raakte geïnspireerd door Maurits Groen om een 

voorstelling over het milieu te maken voor de 

groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. En ze 

bedacht daarvoor een ingenieus concept. Ze 

wilde kinderen vooral ook motiveren om zelf 

oplossingen te bedenken en in actie te komen. 

De bij behorende workshop kreeg de titel ‘Hoe 

word ik een milieuheld?’. Theatergroep Max. 

organiseerde in het voorjaar van 2008 tachtig 

voorstellingen ‘Er is nog macaroni’, naar een 

script van Enne Koens, in tachtig klassen op 

zestig Rotterdamse scholen. De regie was in 

handen van Dorien Folkers en René Geerlings. 

Acteurs waren Saskia Driessen, Rosa Knaup, 

Wim Staessens en Robin van der Velden.  

Theatergroep Max. regelde extra subsidie van 

Stichting DOEN, de Mondriaan Stichting en de 

Gemeente Rotterdam. De scholen betaalden 

zelf een geringe bijdrage. 

Maurits Groen bood aan om voor de work-

shop ‘Het kleine handboek voor Grote Daden’ 

te verzorgen, geschreven door Elena Simons. 

En om contacten te leggen met bedrijven 

waar de kinderen met hun ideeën en acties 

terecht zouden kunnen. Zo raakte maurits-

groen•mgmc bij de Milieubende betrokken.  

M
O

N
IE

K
 M

ER
K

X

If you are always trying to be normal 

you will never know how amazing you can be 

~ Maya Angelou
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HELDENDADEN De Rotterdamse kinderen waren ondertussen  

dol enthousiast en stuurden veel ideeën en acties naar TG Max. 

De prijs winnaars kregen op 25 april 2008 in het gemeentehuis  van  

Rotterdam van wethouder Orhan Kaya groen licht voor hun plannen.  

Vervolgens gingen de kinderen hard aan de slag om op 16 juni van dat 

jaar de uitwerking van hun ideeën in het Oceanium van Blijdorp te pre-

senteren. Toen malig milieuminister Cramer deelde de oorkondes uit. 

 

“Leerlingen uit groep 7 en 8 denken mee  
over oplossingen voor  milieu- en duurzaam-
heidsproblemen”

STICHTING MILIEUBENDE Maurits Groen maakte een voorstelling 

in een klas mee, was bij de prijsuitreiking en zag met eigen ogen 

hoe de magie van de voorstelling de hele klas wakker schudde. 

Kinderen met de meest uiteenlopende sociale achtergronden, za-

gen het licht en kwamen tot verrassende milieuheldendaden! Hij 

besloot om dit concept op structurele basis te gaan verzorgen en 

richtte op 3 september 2008 de Stichting Milieubende op:

‘De doelstelling van de stichting is jongeren bewust te maken van en 

te betrekken bij (het meewerken aan het oplossen van) de milieu- en 

duurzaamheidsproblematiek. De stichting tracht dit doel onder meer 

te bereiken met behulp van theatrale middelen en het opzetten van een 

educatieprogramma.’

VOORSPEL
HOE WORD IK EEN MILIEUHELD?
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De Oudelandschool werkte samen met AVR/

Van Gansewinkel in een workshop ‘Hoe kun je 

van afval kunst maken?’ en maakte een heus 

kunstwerk. 

De Jacob Marisschool werd gekoppeld aan de 

NS en OpusDesign en ontwierp een fictieve 

campagne ‘Kom mee naar buiten’. Ook maakte 

de klas affiches met ‘Ga toch fietsen’.

De Valentijnschool ging in zee met Roteb en 

 organiseerde een Rotterdamse opruimdag 

voor alle basisscholen.

De Martin Luther Kingschool werkte samen 

met Greenchoice en maakte een pakket om 

alle Rotterdamse scholen over te laten gaan op 

groene stroom. Het pakket werd vergezeld van 

een gepassioneerde brief aan alle schoolhoof-

den in Rotterdam. 

De prijsuitreiking en uitvoering van deze  

heldendaden werden mogelijk gemaakt door 

 Greenchoice, Van Gansewinkel, Nederlandse 

Spoorwegen en Roteb. 

MILIEUHELDEN IN 
UITVOERING

Orhan Kaya, wethouder Participatie en Cultuur 

Gemeente Rotterdam
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IDEE De Milieubende wil leerlingen van groep 7 en 8 van de basis-

school bewust maken van, betrekken bij en uitnodigen om mee 

te werken aan het oplossen van de milieu- en duurzaamheidspro-

blematiek. Toenmalig jeugdtheatergroep Max. ontwikkelde daartoe 

een programma, bestaande uit theater in de klas plus een inter-

actieve, educatieve workshop. Na de workshop gaan de leerlingen 

zelf aan de slag en mogen ze hun ideeën en plannen uitwerken en 

voorleggen aan echte bedrijven. De Milieubende benadert de pro-

blematiek op een creatieve en originele manier. Essentieel is dat 

leerlingen worden aangemoedigd om hun frisse oplossingsgericht-

heid en inventiviteit aan te boren om de grote milieuproblematiek 

door middel van concrete eigen acties aan te pakken. 

UITVOERING Het programma van de Milieubende begint met het 

toneelstuk ‘Er is nog macaroni’, geschreven door Enne Koens.  

Direct daarna volgt de workshop ‘Hoe word ik een milieuheld?’. Op 

een speelse manier leren de scholieren in teamverband door een 

‘groene bril’ te kijken. En in de vorm van een wedstrijd ‘Hoe word ik 

een milieuheld?’ nodigen de acteurs hen op een originele manier uit 

om zelf met creatieve oplossingen te komen. De ideeën en acties 

worden klassikaal vastgelegd in het grote ‘Milieuheldenboek’. Ook 

kunnen leerlingen digitale inzendingen insturen. 

HET PROJECT
HOE WORD IK EEN MILIEUHELD?
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Om de milieuproblematiek duidelijk te maken kri-

jgt elke leerling het ‘Kleine handboek voor grote 

daden’, geschreven door Elena Simons. Naar 

aanleiding van het toneelstuk en de workshop 

met dit boekje, worden de leerlingen uitgeno-

digd en uitgedaagd om hun eigen ideeën over 

het aanpakken van de milieu- en duurzaamheids 

problematiek om te zetten in voorstellen voor 

het aanpakken ervan. 

Een deskundige jury beoordeelt de door de 

leerlingen gemaakte Milieuheldenboeken en 

digitale inzendingen. De klassen met de beste 

inzendingen krijgen de kans om een idee of 

actie samen met een bedrijf verder uit te wer-

ken en zo mogelijk te realiseren. Hetzij in de 

klas zelf, hetzij in een feestelijk slotevenement 

presenteren de prijswinnaars zich, samen met 

de bedrijven. 

DROOM- EN ACTIEPLAN De voorstelling en 

workshop vergen samen maximaal twee uur. 

In deze tijd wordt het theaterstuk opgevoerd 

en ontwikkelen de kinderen een droom- en 

actieplan. Via een psychologische test ‘Welk 

type held ben jij?’ ontdekken ze of ze een 

dromer, denker, doener of roeper zijn en gaan 

ze in groepjes aan de slag. Hierdoor krijgt ieder 

kind op basis van zijn of haar specifieke talent 

een duidelijke rol in het verzinnen van milieu-

heldendaden. 

Educating the mind without educating the heart 

is no education at all 

~ Aristoteles
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Het is de bedoeling dat de klas gedurende enkele weken elke dag 

met het thema bezig is, acties bedenkt en uitvoert. En die in het 

boek beschrijft, tekent, fotografeert of filmt. De leerkracht heeft 

hierbij een begeleidende rol en ontvangt de week voordat de Milieu-

bende in de klas komt een lespakket met een docentenhandleiding 

en voor elke leerling ‘Het kleine handboek voor grote daden’.

REGIE EN ACTEURS De repetities en regie zijn in handen van thea-

terregisseur Dorien Folkers, gespecialiseerd in educatieprojecten 

op school. Ze werkt bij het huidige Theater Dans Maas (TD Maas) 

in Rotterdam.

De Milieubende werkt met zeven professionele acteurs: Rosa 

 Evans-Knaup, Tijs Huys, Thomas van Ouwerkerk, Wim Staessens, 

Roel Voorbij, Alexander de Vree en Art-Jan de Vries. Naast dat zij 

beschikken over een uitgebreide theaterervaring, zijn zij speciaal 

getraind in educatie projecten in de klas. 

MANAGEMENT EN ORGANISATIE De Milieubende huurt bij 

 adviesbureau mauritsgroen•mgmc management en organisatie in. 

 Carine Verveld verzorgt het projectmanagement en Monique Bos is 

de projectcoördinator. 

Het bestuur van de Stichting Milieubende bestaat uit Maurits 

Groen, voorzitter en Leontine Splinter, secretaris. Maurits Groen is, 

volgens de 2013-jury van de Trouw Duurzame Top 100,  de meest 

duurzame ondernemer van Nederland en werd nummer 3. Leontine 

Splinter is adjunct-directeur City Marketing in Haarlem. 

HET PROJECT
HOE WORD IK EEN MILIEUHELD?
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NON-PROFIT De Stichting Milieubende is een 

non-profit organisatie en heeft een ideële doel-

stelling: namelijk alle kinderen in groep 7 en 8 

op alle basisscholen van milieueducatie voor-

zien.  De stichting heeft inmiddels ANBI-status 

aangevraagd. 

FINANCIERING OP MAAT Voor bedrijven, in-

stellingen en campagnes is het interessant om 

een project bij de Milieubende te financieren:

Men sponsort effectieve milieueducatie op 

basis scholen en draagt bij aan een goed doel.

Omdat het interactief theater in de klas betreft, 

is de milieueducatie zeer direct en bijna een op 

een met de leerlingen, en dus heel effectief.

De workshop en wedstrijd ‘Hoe word ik een  

milieuheld?’ kan worden toespitst op de vraag 

of informatie waar de opdrachtgever graag 

aandacht aan wil besteden.

Het bijbehorende boekje ‘ Het kleine handboek 

voor grote daden’ kan op de kaft en eerste  

pagina bedrijfsnaam, logo en tekst opnemen.

In het lespakket kan aanvullende informatie 

van de opdrachtgever worden meegezonden.

De opdrachtgever kan belangrijke relaties uit-

nodigen om te komen kijken in de klas.



1313



1414

De opdrachtgever neemt deel in de jury en ziet 

dus daadwerkelijk wat de kinderen hebben 

 bedacht.

De opdrachtgever kan bepalen hoe en wanneer 

de winnende klassen aan het werk worden 

gezet om hun ideeën ook daadwerkelijk uit te 

voeren.

Rondom de prijsuitreiking kan een feestelijk 

evenement worden georganiseerd.

Het project trekt veel aandacht, met name in de 

lokale en regionale media.

Het project levert een goed lokaal netwerk op 

in en rondom de basisschool, met lokale in-

stanties, gemeenten en bedrijven. De ouders 

van de kinderen zijn immers werkzaam in om-

liggende organisaties en bedrijven. De ervaring 

leert dat zij vroeg of laat bij het project worden 

 betrokken. 
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AANTAL VOORSTELLINGEN 6 voorstellingen ‘Er is nog macaroni’ 

met workshop ‘Hoe word ik een milieuheld?’ in 6 groepen 8 op  

6 basisscholen in Amsterdam. 

WEDSTRIJD ‘Hoe word ik een Amsterdamse klimaatheld?’ Het kli-

maatprogramma ‘Nieuw Amsterdams Klimaat’ heeft de ambitie 

om in 2025 40 procent CO2-reductie te behalen ten opzichte van 

1990. De jongere generatie speelt hierin een belangrijk rol. 

SPONSORS Gemeente Amsterdam, Klimaatbureau Amsterdam.

IN DE MEDIA Het NRC, Algemeen Dagblad en landelijke radio- en 

televisiezenders besteedden aandacht aan dit project.

ACTEURS
Wim Staessens, Robin van 
der Velden, Rosa Evans- 
Knaup, Saskia Driessen

JURY
Giel Linthorst – Klimaat-
buro Amsterdam, Moniek 
Merkx – artistiek leider 
TG Max., Maurits Groen – 
 mauritsgroen•mgmc

210 leerlingen

OPDRACHTGEVER KLIMAATBURO, AMSTERDAM

HOE WORD IK EEN 
AMSTERDAMSE KLIMAATHELD?20

09
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Op basis van alle inzendingen stelde het  

Klimaatburo een groot klimaatboek samen 

met alle ideeën en oplossingen die de kinderen  

hadden ingediend. 

Groep 8 van de Joop Westerweelschool schreef 

een brief naar VROM minister  Jacqueline 

Cramer en kreeg prompt antwoord.

KLIMAATHELDEN 
IN UITVOERING
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AANTAL VOORSTELLINGEN 50 voorstellingen ‘Er is nog macaroni’ 

met workshop ‘Hoe word ik een milieuheld?’ in 50 groepen 8 op  

50 basisscholen in Flevoland en Amsterdam. 

WEDSTRIJD ‘Hoe word ik een milieuheld?’ De kinderen werd 

gevraagd om ideeën, acties en oplossingen te bedenken voor een 

duurzaam milieu. En na te denken over het beter inzamelen van 

kapotte energiezuinige lampen en elektrische apparaten (e-waste), 

dus alles waar een stekker aan zit. 

FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING De jury selecteerde tien klassen 

met de beste Milieuheldenboeken en digitale inzendingen. Deze 

tien klassen werden uitgenodigd voor de spetterende finale in het 

Dolfinarium in  Harderwijk. Daar maakte presentatrice Lisa Wade 

(Vroege Vogels en Het Klokhuis) de drie prijswinnaars bekend. Ali B 

zong de milieuhelden toe.

SPONSORS Wecycle campagne Zoetermeer, Stichting LightRec, 

het Parool, Coolrec.

IN DE MEDIA

ACTEURS
Rosa Evans-Knaup, Wim 
Staessens, Roel Voorbij, 
Art-Jan de Vries

JURY
Jeroen Bartels – LightRec, 
Ted van Hintum – Wecycle, 
Maurits Groen –  
mauritsgroen•mgmc

1600 leerlingen

OPDRACHTGEVER WECYCLE, ZOETERMEER

HOE WORD IK EEN  
WECYCLE MILIEUHELD?20

10
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Basisschool St. Joseph uit Emmeloord won de 

eerste prijs en maakte met reclamebureau Han 

Snel een originele inzamelbak voor  Wecycle. 

De ‘Salamanders’ van basisschool de Drie-

sprong uit Lelystad bedachten een commu-

nicatiecampagne met posters om meer te re-

cyclen en energie te besparen. Ze hebben de 

posters gemaakt en ook opgehangen. In ruil 

daarvoor mochten ze op  bezoek bij Coolrec, 

een bedrijf dat kapotte apparaten  recyclet tot 

nieuw te gebruiken grondstoffen. 

Groep 8 van De Catamaran uit Amsterdam 

zette hun ideeën bij elkaar in het Wecycle  

Activiteiten Museum (WAM). Entree: een kapot 

apparaat. In het WAM kan de bezoeker ver-

schillende activiteiten  uitvoeren die leiden tot 

energiebesparing en recycling. Dagblad Het 

Parool leidde de kinderen rond op de redactie 

en zorgde voor een advertentie over hun actie. 

 

MILIEUHELDEN IN 
UITVOERING



19

Wecycle hecht veel belang aan de educatie van 

kinderen. Vroeg leren dat je oude elektrische 

apparaten - groot én klein - moet inleveren voor 

recycling in plaats van weggooien, is van groot 

belang voor hun toekomst. De workshops na de 

voorstellingen dagen hen uit daarvoor concrete 

oplossingen te bedenken. Die hebben we ook 

echt gezien en een aantal is ook uitgevoerd.  

Het enthousiasme waarmee dit gebeurt,  

is hartverwarmend.

~ Ted van Hintum,  

manager PR & Communicatie Wecycle

MILIEUBENDE IS VOOR MIJ
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Bij een eindfeest voor klassen in Amsterdam  

die milieuhelden waren geworden door de Milieu-

bende was ik sprakeloos van de positieve energie 

die dat opleverde. Theater leek me voor het 

uitdragen van de boodschap van Wecycle:  

‘Gooi niet weg maar lever in’ een prachtig middel 

om kinderen op een speelse en uitdagende  

manier te bereiken. Dat heeft ook zo gewerkt. 

Ik ben ervan overtuigd dat meer dan 5.000 

kinderen blijvend geïnspireerd zijn door de manier 

 waarop de Milieubende hen de laatste jaren heeft 

uitgedaagd. Gaandeweg raakten de acteurs ook 

meer geïnspireerd en beter geïnformeerd, waar-

door ze nog beter in staat waren de workshops te 

leiden. De prijsuitreikingen waren ook geweldig.

~ Jeroen Bartels, 

manager Stichting LightRec

MILIEUBENDE IS VOOR MIJ
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AANTAL VOORSTELLINGEN 10 voorstellingen ‘Er is nog macaroni’ 

met workshop ‘Hoe word ik een milieuheld?’ in 10 groepen 7 en 8 

op basisscholen in Ter Aar, Alpen aan den Rijn, Woubrugge, Zwam-

merdam en Aarlanderveen. 

WEDSTRIJD ‘Hoe word ik een milieuheld?’ De kinderen werd 

gevraagd om ideeën, acties en oplossingen te bedenken voor een 

duurzaam milieu in Alphen aan den Rijn en omgeving. 

FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING De jury selecteerde drie klassen 

met de beste Milieuheldenboeken en digitale inzendingen. Deze 

drie klassen werden uitgenodigd op het stadhuis van Alphen aan 

den Rijn. Daar maakte opdrachtgever Derk Eskes, directeur Omge-

vingsdienst West-Holland, de drie prijswinnaars en prijzen bekend. 

SPONSORS Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) in het kader 

van het Meerjarenprogramma Milieu-educatie.  Gemeente Alphen 

aan den Rijn stelde het stadhuis beschikbaar.

IN DE MEDIA

ACTEURS
Rosa Evans-Knaup, 
Tijs Huys, Roel Voorbij, 
 Alexander de Vree, Art-Jan 
de Vries 

JURY
Derk Eskes – ODWH, 
Liesbeth van Greuningen 
– ODWH, Leo Maat – wet-
houder Milieu Leiderdorp, 
Dorien Folkers – regisseur 
TD Maas, Maurits Groen – 
mauritsgroen•mgmc

OPDRACHTGEVER OMGEVINGSDIENST WEST-HOLLAND (ODWH), LEIDEN

HOE WORD IK  
EEN MILIEUHELD?20
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de leerlingen van De Viergang uit Aar-

landerveen derde. Zij bedachten een

project voor schooltuinen. Als je het

hele jaar dingen uit je eigen tuin kan

eten, hoeven vrachtwagens de spullen

ook niet bij je te brengen. Het Vianova

werd tweede. Die kids verzonnen een

speciale Groene Dag op school, mét

website. De Hobbitburchters werden

dus eerste. ,,We zijn echt trots op onze

klas’’, zegt juf Yildiz Muller die samen

met Kim de Wolf groep acht lesgeeft.

,,De kinderen hebben zoveel dingen

bedacht!’’ Leerling Brian Pathuis (12) is

verrast. ,,Ik dacht niet dat we zouden

winnen. Maar de modeshow was leuk.’’

De Milieuhelden-wedstrijd is bedacht

door de Milieubende en de Milieu-

dienst West-Holland. Liesbeth van

Greuningen van de milieudienst legt

uit: ,,Wij vinden het heel belangrijk dat

kinderen nadenken over het milieu. Ze

hebben ook veel fantasie, zo zie je!’’

Hobbitburcht-leerlingen nu milieuhelden

Yes, gewonnen! De leerlingen van de Hobbitburcht zijn blij. Foto Julliaanne Groen

Tien scholen uit de regio deden mee

aan de wedstrijd ’Hoe word ik een mi-

lieuheld?’ Ze volgden een workshop

van acteurs van de Stichting Milieuben-

de, zodat ze goed na gingen denken

over oplossingen voor het milieu. De

beste drie klassen kwamen vrijdag naar

het stadhuis. Tijdens het groene feestje

in de sjieke raadszaal in Alphen werden

De leerlingen uit groep
acht van De Hobbitburcht

zijn de milieuhelden van

Alphen. Zij pimpten prullenbakken en

vrolijkten glasbakken op. Ook maakten

ze kleding weer supermooi en van al hun

goede acties maakten ze een cool film-

pje. Een jury van Milieudienst West-

Holland en Stichting Milieubende riep

hen daarom uit tot echte winnaars.

marieke den boer
e-marieke@alphen.cc

210 leerlingen
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Basisschool De Hobbitburcht won de eerste 

prijs met een breed scala aan praktische 

oplossingen zoals het pimpen van oude t-shirts 

en het opvrolijken van glas- en afvalbakken  

op straat, waardoor weggooien leuker wordt. 

Een bezoek aan Ekodorp van boer Van Dorp 

was hun prijs. 

Groep 8 van het Vianova uit Alphen aan den 

Rijn bedacht een ‘Groene dag’ op school met 

bijbehorende website, zodat ook andere scho-

len die dag kunnen organiseren. Zij hebben die 

dag ook in de praktijk gebracht, de hele school 

kwam in actie. 

Leerlingen van de Viergang in Aarlanderveen 

maakten een duurzame milieutuin, waardoor 

je het hele jaar producten van eigen land kunt 

eten en onafhankelijk bent van milieuver-

vuilende import. 

MILIEUHELDEN IN 
UITVOERING
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Enthousiaste kinderen, enthousiaste bestuurders 

en bovenal een enthousiast Milieubende-team. 

In een korte tijd worden duurzame zaadjes 

gepland waaruit heel creatieve ideeën bloeien 

die vaak direct uitvoerbaar zijn. De Milieubende 

maakt zichtbaar dat de jeugd de toekomst heeft 

en we samen met hen aan die mooie toekomst 

moeten werken. Drie van de vijf jaar samen-

werken met de Milieubende is voor ons een feest 

geweest waarin altijd weer het enthousiasme de 

boventoon voerde. De Milieubende is de kinder-

schoenen ontgroeid, jullie zijn nu volwassen.  

Er ligt nog een mooie, duurzame weg te gaan.  

Heel veel succes!

~ Liesbeth van Greuningen en 

Jeannet Bremer, ODWH

MILIEUBENDE IS VOOR ONS
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AANTAL VOORSTELLINGEN 50 voorstellingen ‘Er is nog macaroni’ 

met workshop ‘Hoe word ik een milieuheld?’ in 50 groepen 8 op  

50 basisscholen in de provincie Noord-Brabant. 

WEDSTRIJD ‘Wecycle Battle of Brabant’ Aan de kinderen werd 

gevraagd om ideeën, acties en oplossingen te bedenken voor een 

duurzaam milieu. En na te denken over het beter inzamelen van 

kapotte energiezuinige lampen en elektrische apparaten (e-waste), 

dus alles waar een stekker aan zit.  

FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING De jury selecteerde tien klassen 

met de beste Milieuheldenboeken en digitale inzendingen. Deze 

tien klassen werden uitgenodigd voor de grote finale in Safaripark 

Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Daar maakte presentatrice Lisa 

Wade (Vroege Vogels en Het Klokhuis) de drie prijswinnaars be-

kend. Ali B trad op, samen met Brace en Yes-R.

SPONSORS Wecycle campagne Zoetermeer, Stichting LightRec, 

Coolrec.

IN DE MEDIA

ACTEURS
Rosa Evans-Knaup, 
Tijs Huys, Roel Voorbij, 
 Alexander de Vree, Art-Jan 
de Vries 

JURY
Jeroen Bartels – LightRec, 
Ted van Hintum – Wecycle, 
Wilfried Dries – Coolrec, 
Maurits Groen –  

mauritsgroen•mgmc 

OPDRACHTGEVER WECYCLE, ZOETERMEER

HOE WORD IK EEN NOORD- 
BRABANTSE MILIEUHELD?20

11
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De Lady GaGa afvalbak werd samen met re-

clamebureau Han Snel uitgevoerd door leerlin-

gen van de Springplank uit Vught. Zij wonnen 

de eerste prijs. De bak werd daadwerkelijk in 

gebruik genomen door de Wecycle roadshow.  

Groep 8 van de Petrus en Paulusschool uit 

Dinteloord organiseerde een e-waste Koningin-

nedag met een kraam waar je afgedankte  

elektrische spullen kon ruilen voor speelgoed, 

spellen of een goed boek. 

Basisschool ’t Ven uit Rosmalen organiseerde 

een inruilactie: voor een gloeilamp een spaar-

lamp. De jury zorgde ervoor dat dit ook daad-

werkelijk gebeurde met hulp van Osram, Ikea en 

Philips, die de spaarlampen om niet leverden. 

MILIEUHELDEN IN 
UITVOERING
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Als wij het over de Milieubende hebben, dan 

denken we met een glimlach terug aan de dagen 

dat we diverse groepen 8 hebben ontvangen in 

ons verwerkingslocatie in Dordrecht. 

Deze kinderen hebben als milieuhelden een ver-

frissende kijk op duurzaamheid ontwikkeld. Met 

hun spontane, vaak treffende ideeën hebben ze 

laten blijken, dat ze erg goed weten hoe met het 

milieu om te gaan. Voor Coolrec was het telkens 

weer een plezier om te zien, hoe de kinderen  

geïnteresseerd waren in de workshop ‘De weg 

van de koelkast’. Dankzij het inspirerende  

initiatief van de Milieubende zien wij dat jong 

geleerd ook oud gedaan wordt!

~ Wilfried Dries, Coolrec

MILIEUBENDE IS VOOR MIJ
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Maar al te vaak wordt het kinderen opgelegd om 

iets goeds te doen voor de wereld. De Milieu-

bende geeft ze kennis en vraagt ze met hun eigen 

talententen en creativiteit aan een oplossing te 

werken. Het zet ze in hun kracht, ze tellen mee, er 

wordt naar ze geluisterd. En wie z’n nek uitsteekt 

wordt beloond! De ideeën worden gerealiseerd. 

Er wordt een feestje gebouwd. Dat ik vaak mocht 

presenteren. Ik heb het geweldig gevonden om 

de winnende klassen met de Milieubende in het 

zonnetje te zetten.

~ presentatrice Lisa Wade

MILIEUBENDE IS VOOR MIJ
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AANTAL VOORSTELLINGEN 50 voorstellingen ‘Er is nog macaroni’ 

met workshop ‘Hoe word ik een milieuheld?’ in 50 groepen 8 op  

50 basisscholen in de provincie Zuid-Holland.

WEDSTRIJD ‘Wecycle Slag om Zuid-Holland’ De kinderen werd 

gevraagd om ideeën, acties en oplossingen te bedenken voor een 

duurzaam milieu. En na te denken over het beter inzamelen van 

kapotte energiezuinige lampen en elektrische apparaten (e-waste), 

dus alles waar een stekker aan zit.  

FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING De jury selecteerde tien klassen 

met de beste Milieuheldenboeken en digitale inzendingen. Deze 

tien klassen werden uitgenodigd voor Snowworld in Zoetermeer. 

Daar maakte presentator Jan Jaap van der Wal de drie prijswin-

naars bekend.  Ali B en Brace zorgden ervoor dat het dak eraf ging! 

SPONSORS Wecycle campagne Zoetermeer, Stichting LightRec, 

Coolrec.

IN DE MEDIA

ACTEURS
Rosa Evans-Knaup, Tijs 
Huys, Wim Staessens, Roel 
Voorbij, Art-Jan de Vries 

JURY
Jeroen Bartels – LightRec, 
Ted van Hintum – Wecycle, 
Wilfried Dries – Coolrec, 
Maurits Groen –  
mauritsgroen•mgmc

OPDRACHTGEVER WECYCLE, ZOETERMEER 

HOE WORD IK EEN  
ZUID-HOLLANDSE MILIEUHELD?20

11

Publicatie :AD Dordtenaar
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Groep 8 van De Bongerd uit Zuidland wonnen 

deze ronde met een flashmob en de rap ‘Lever 

maar in’. In samenwerking met iTZiT Cross  

Media heeft Wecycle de flashmob professio-

neel opgenomen om in de Wecycle campagne 

te gebruiken.

Coolrec, het bedrijf dat onder andere koelkas-

ten recyclet, verzorgde een bedrijfsexcursie op 

hun locatie in Dordrecht voor de leerlingen van 

groep 8a van De Tweemaster uit Leiden. Deze 

milieuhelden verzonnen Michael Cycle, een re-

cycle robot: in zijn buik gaat de grote e-waste, 

in zijn hoofd de kleine, kapotte apparaten.

De leerlingen van groep 8 van de Zijdewinde uit 

Nieuw-Lekkerland hebben samen met reclame-

bureau Han Snel, een poster ontworpen voor 

hun Wecycleweek.

Groep 8 van basisschool De Knotwilg uit  

Papendrecht ont ving een eervolle vermel ding 

voor hun milieu-rap.

MILIEUHELDEN IN 
UITVOERING
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We komen de klas binnen, zonder dat ze weten 

dat er iets staat te gebeuren. Kinderen met open 

monden en ogen op stokjes. Meestal hebben ze 

nog nooit een toneelstuk in de klas meegemaakt. 

Het geeft veel voldoening om dan na twee uur 

een betrokken klas achter te laten vol energie en 

ideeën voor acties waar ze de rest van de maand 

mee aan de slag willen gaan! Ik hoop dat we  

de komende tijd nog veel klassen deze ervaring 

mogen geven!

~ actrice Rosa Evans-Knaup

MILIEUBENDE IS VOOR MIJ
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De leukste overval van deze eeuw en een  

energieke, prettige en zinvolle investering in een  

duurzame toekomst.  Want wat is nou mooier 

dan onze kinderen, de volwassenen van de toe-

komst, op een speelse manier bewust te maken 

van het milieu. Dat ze zelf een actieve rol kunnen 

spelen bij het overbrengen van hun ideeën en 

idealen. En dat wat zij hier daadwerkelijk mee 

doen, er heel erg toe doet!

~ Leontine Splinter,  

bestuurslid Stichting Milieubende

MILIEUBENDE IS VOOR MIJ
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AANTAL VOORSTELLINGEN 10 voorstellingen ‘Er is nog macaro-

ni’ met workshop ‘Hoe word ik een milieuheld?’ in tien groepen 7 

en 8 op basisscholen in Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijkerhout, 

Noordwijk en Teylingen.

WEDSTRIJD ‘Hoe word ik een milieuheld?’ De kinderen werd 

gevraagd om ideeën, acties en oplossingen te bedenken voor een 

duurzaam milieu in deze gemeenten.  

FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING De jury selecteerde drie klassen 

met de beste Milieuheldenboeken en digitale inzendingen. Deze 

drie klassen werden uitgenodigd op het stadhuis van Teylingen. 

Daar maakte opdrachtgever Derk Eskes, directeur Omgevings-

dienst West-Holland, de drie prijswinnaars en prijzen bekend. 

SPONSORS Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) in het kader 

van het Meerjarenprogramma Milieu-educatie. Gemeente Teylin-

gen stelde het stadhuis beschikbaar. Excursies: Solid Bamboo en 

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

IN DE MEDIA

ACTEURS
Rosa Evans-Knaup, Wim 
Staessens, Alexander de 
Vree, Art-Jan de Vries, 
Thomas van Ouwerkerk, 
Lotte Rischen 

JURY
Derk Eskes – ODWH, 
 Liesbeth van Greuningen – 
ODWH, Gerrit van de Meer 
– Gemeente Teylingen, 
Sjoukje Eringa – Gemeente 
Hillegom, Maurits Groen – 
mauritsgroen•mgmc 

OPDRACHTGEVER OMGEVINGSDIENST WEST-HOLLAND (ODWH), LEIDEN

HOE WORD IK 
EEN MILIEUHELD?20

12

350 leerlingen
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De Lisbloem uit Lisse, groep 7, bedacht veel ac-

ties zoals een dag geen elektriciteit gebruiken, 

oude spullen inzamelen en een sponsorloop 

voor het milieu. Een actie voerden ze ook uit: 

opruimen van zwerfafval. Het bedrijf  Solid 

Bamboo uit Hillegom bood de kinderen een  

excursie aan. 

Groep 7 van De Startbaan uit Sassenheim 

 zamelde oude kleding in en maakte daar Milieu  

Monsters van. Een heel creatieve inzending! 

Zij gingen een dag op bezoek bij Praktijkonder-

zoek Plant & Omgeving. 

Leerlingen van groep 8 van Zeehonk uit Noord-

wijk ontwierpen de campagne ‘Geen pakje, 

pak je beker!’ Ze voerden hun campagne uit op 

school. Het resultaat: 35% minder pakjes! Het 

milieuspel Be Green was hun milieuhelden-prijs. 

 

MILIEUHELDEN IN 
UITVOERING
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Ik heb de voorstelling ondertussen al vele keren 

gespeeld. En steeds is iedereen enthousiast en 

zet het kinderen aan om leuke, nieuwe, frisse 

ideeën te bedenken. Zelf betrap ik me er op dat  

ik tijdens mijn andere werkzaamheden met  

die ideeën bezig ben. Ze ploppen dan op… of ze 

wijzen me op mijn eigen milieugedrag. Soms 

grote daden, vaak ook kleine (stiekeme) acties…

Zo heb ik ondertussen een stukje groen dak, gooi 

ik geen glas meer in de gewone afvalbak (help, 

deed ik vroeger), eet ik meer vegetarisch en heb 

ik oude flacons schoonmaakmiddel omgebouwd 

tot een leuke lamp. En bovenal vind ik groen(er) 

denken niet meer vies, maar uitdagend!

~ acteur Wim Staessens

MILIEUBENDE IS VOOR MIJ
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AANTAL VOORSTELLINGEN 10 voorstellingen ‘Er is nog macaroni’ 

met workshop ‘Hoe word ik een milieuheld?’ in 10 groepen 7 en 8 

op 6 basisscholen in Amstelveen.

WEDSTRIJD ‘Hoe word ik een Amstelveense milieuheld?’ De kinder-

en werd gevraagd om ideeën, acties en oplossingen te bedenken 

voor het beter inzamelen van kapotte energiezuinige lampen en 

elektrische apparaten (e-waste), dus alles waar een stekker aan zit.  

FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING De jury selecteerde vier klas-

sen met de beste Milieuheldenboeken en digitale inzendingen. 

Deze tien klassen werden uitgenodigd in het gemeentehuis van 

 Amstelveen. Daar maakte presentator Ruud Oosterhof, teamleider 

NME,  de prijswinnaars en prijzen bekend. 

SPONSORS Wecycle gemeentefonds Arnhem.

ACTEURS
Rosa Evans-Knaup, 
Tijs  Huys, Roel Voorbij, 
 Alexander de Vree,  Art-Jan 
de Vries, Thomas van 
 Ouwerkerk

JURY
Ruud Oosterhof – NME 
Amstelveen, Sytske Romijn 
– NME Amstelveen

OPDRACHTGEVER NATUUR & MILIEU EDUCATIE (NME), GEMEENTE AMSTELVEEN 

HOE WORD IK EEN  
AMSTELVEENSE MILIEUHELD?20

12

350 leerlingen
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Groep 7 van de Michiel de Ruyterschool com-

poneerde een e-waste lied voor een e-waste 

inzamelactie, waarbij ouders afgedankte appa-

raten op school konden inleveren. Samen met 

NME Amstelveen werd het lied opgenomen 

en op youtube gezet, zodat het voor meerdere  

acties gebruikt kan worden.

De Joost van den Vondelschool, groep 7/8, won 

een vegetarische kookworkshop. Minder vlees 

eten betekent immers minder vleesproductie 

en dus minder CO2 uitstoot. Deze milieuhelden 

hadden zelf al vegetarische hapjes gemaakt.

De leerlingen van de Vrije School Parcival ge-

bruikten hun muzikale talenten om aandacht 

te vragen voor het inzamelen van e-waste. Zij 

gaven in weer en wind een muzikale uitvoer-

ing op straat. De klas mocht hun concert nog-

maals ten gehore brengen bij de opening van 

de kinderboerderij Elsenhove. 

Een eervolle vermelding ontving groep 8 van 

De Wereldbol. De klas had posters ontworpen 

om afval te scheiden en e-waste in te zamelen. 

Deze posters worden verwerkt in de  uitnodiging 

voor de opening van kinderboerderij Elsenhove. 

Daarnaast mochten deze milieuhelden helpen 

met de organisatie van de opening. 

MILIEUHELDEN IN 
UITVOERING
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De Milieubende is voor mij een eigentijdse vorm 

van ‘hart, hoofd en handen’: betrokken worden bij 

een uitdaging waar we gezamenlijk voor staan, 

bedenken wat je daar als persoon nu eigenlijk 

van vindt en dan bedenken wat jij er aan kunt en 

gaat doen. Daarnaast is er ook een wedstrijd-

element aan verbonden, maar door het bedenken 

van passende prijzen voelen alle groepen in 

Amstelveen die hun project mogen presenteren 

in de raadszaal zich winnaar. Zoals sommige 

leerlingen ons in 2013 toefluisterden: ‘Die andere 

groep heeft dan wel de eerste prijs gewonnen, 

maar onze prijs is veel leuker...’

~ Ruud Oosterhoff, NME Amstelveen

MILIEUBENDE IS VOOR MIJ
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AANTAL VOORSTELLINGEN 35 voorstellingen ‘Er is nog macaroni’ 

met workshop ‘Hoe word ik een milieuheld?’ in 30 groepen  7 en 8 

op 25 basisscholen in Haarlem.

WEDSTRIJD ‘Hoe word ik een Haarlemse milieuheld?’ De kinderen 

werd gevraagd om ideeën, acties en oplossingen te bedenken voor 

het beter inzamelen van kapotte energiezuinige lampen en elek-

trische apparaten (e-waste), dus alles waar een stekker aan zit.  

FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING De jury selecteerde vijf klassen 

met de beste Milieuheldenboeken en digitale inzendingen. In een 

enorme partytent bij Adventurepark Saplaza kwamen vijf genomi-

neerde klassen feest vieren. Acteur en presentator Art-Jan de Vries 

maakte de prijswinnaars bekend. Rappers Ali B en Brace maakten 

het feest compleet! 

SPONSORS Wecycle gemeentefonds Arnhem, Wecycle campagne 

Zoetermeer.

IN DE MEDIA

ACTEURS
Rosa Evans-Knaup, Wim 
Staessens, Alexander de 
Vree, Art-Jan de Vries, 
Thomas van Ouwerkerk, 
Lotte Rischen 

JURY
Rob van Doorn – wethouder 
Duurzaamheid Haarlem, 
Ted van Hintum – Wecycle, 
Rosa Evans-Knaup –  
actrice Milieubende,  
Lotte Rischen – actrice  
Milieubende, Maurits Groen  
– mauritsgroen•mgmc

OPDRACHTGEVER NATUUR & MILIEU EDUCATIE (NME), GEMEENTE HAARLEM

HOE WORD IK EEN 
HAARLEMSE MILIEUHELD?20

12
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REPORTAGE ✶

Haarlem biedt samen met de Stichting 

Milieubende aan 35 scholen gratis de 

voorstelling en workshop ‘Hoe word ik een 

milieuheld?’ aan. De Milieubende verzorgt deze 

voorstellingen en biedt interactief theater en 

een educatieve workshop in één. Het zet 

kinderen uit de groepen 7 en 8 aan om mee 

te denken over oplossingen voor milieu- 

en klimaatproblemen. 

 
De gemeente Haarlem wil al vroeg 

beginnen met milieubewustwording en 

gedragsverandering bij kinderen van de 

basisschool. Dit gebeurt met professionele 

theatervoorstellingen en workshops in de 

groepen 7 en 8, waarbij kinderen worden 

uitgenodigd ‘milieuheld’ te worden. Er is een 

wedstrijd aan verbonden. De kinderen krijgen 

de opdracht om de meest ludieke en effectieve 

actie te bedenken om mensen te motiveren 

hun elektrische apparaten en spaarlampen te 

recyclen. Een deskundige jury beoordeelt de 

acties en tijdens een feestelijk slotevenement 

worden de winnende scholen bekendgemaakt. 

Slotfeest met Ali B. 

De vakjury met als voorzitter wethouder 

duurzaamheid Rob van Doorn, selecteert vijf 

klassen met prijswinnende ideeën. Deze vijf 

groepen zijn uitgenodigd voor de prijsuitreiking 

eind april bij Adventurepark Saplaza. 

De te winnen prijzen bestaan er uit dat 

kinderen bij recyclebedrijven op bezoek gaan of 

dat ze samen met een bedrijf de zelf bedachte 

oplossing in de praktijk brengen. 

Na de prijsuitreiking verhoogt Ali B. de 

feestvreugde met een sprankelend optreden. 

’s Middags kunnen alle leerlingen meedoen aan 

een activiteitenprogramma met boogschieten 

en vlotten bouwen. 

Inspiratie en actie

Bij het uitvoeren van de zelf bedachte acties 

inspireren de Haarlemse ‘milieuhelden’ de 

mensen in hun omgeving (ouders, broertjes en 

zusjes) om ook aan de slag te gaan. Haarlem wil 

in 2030 een klimaatneutrale stad zijn. 

De Groene Mug inspireert alle Haarlemmers 

om energiezuinig en duurzaam aan de slag 

te gaan. Op www.degroenemug.nl staan 

initiatieven, energiebesparingtips en informatie 

over bedrijven, organisaties en Haarlemmers 

die al meedoen. Met nu ook nog de 

‘milieuhelden’ erbij ontstaat gestaag een groene 

en duurzame stad. 

Educatief theater op scholen 

 Hoe word je een 
 Haarlemse milieuheld?

Het theaterproject startte op 

basisschool De Kring in groep 7

De acteurs 
speelden de 

absurde voorstelling 

‘Er is nog macaroni’ 

over wat er gebeurt 

als de wereld 

vergaat

In de workshop daarna leren kinderen 

hoe ze een milieuheld kunnen worden

Inzamelen elektrische apparaten en 

spaarlampen

In Nederland worden veel kleine elektrische 

apparaten en spaarlampen in de afvalbak 

gegooid. Dat is niet goed voor het milieu en 

een enorme verspilling. De stoffen die in de 

apparaten en spaarlampen zitten, kunnen we 

namelijk hergebruiken. Daarom wil Wecycle 

zoveel mogelijk elektrische apparaten en 

spaarlampen recyclen. Het milieutheaterproject 

op de scholen is dan ook gesubsidieerd door 

Wecycle / ICT Milieu en door de Campagne 

Wecycle met de Stichting Lightrec. 

Yoghurt & verliefdheid

“Wat hebben yoghurt, een auto, verliefdheid, 

een overstroming, papier en de zon met elkaar 

te maken? Meer dan je denkt. Sterker nog: alles! 

Dit verhaal gaat over energie. Energie die je 

krijgt van lekker hard schreeuwen als je boos 

bent. En de energie die het kost om een klein 

bekertje yoghurt te maken. Of over energie die 

je kunt opwekken met een paar eenvoudige 

fietswielen. Ja, ja, zul je nu misschien zeggen, 

zo kan ik alles wel aan elkaar breien, en ja, 

dat klopt! Energie is iets heel groots, iets bijna 

allesomvattends, iets dat we allemaal nodig 

hebben om te leven. En daar zit het avontuur.” 

(citaat uit het Milieubende-programma, kijk voor 

meer informatie op www.milieubende.nl)
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1050 leerlingen
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Groep 7A van de Liduinaschool bedacht een Mi-

lieupolyspel over e-waste en kreeg de kans om 

dit spel ook echt te produ ceren. Het e-waste 

Milieupoly kwam er, onder leiding van NME’er 

Marie-José Brandsma. Alle deelnemende Haar-

lemse scholen ontvingen een exemplaar.

De leerlingen van de Al-Ikhlaasschool, groep 

7/8, wonnen een excursie naar het Milieuplein 

van Spaarnelanden in de Haarlemse Waarder-

polder. Daar konden ze met eigen ogen zien 

hoe hun ingezamelde e-waste zorgvuldig wordt 

ge scheiden en ter verwerking aangeboden aan 

recycle bedrij ven. 

MILIEUHELDEN IN 
UITVOERING
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Een enorm vrolijk en inspirerend educatieproject, 

niet alleen voor kinderen, maar ook voor alle 

volwassenen die ermee in aanraking komen. De 

Milieubende werkt aanstekelijk en gaat als een 

lopend vuurtje van de ene naar de andere school, 

en van de ene naar de andere gemeente. Ik ben 

blij dat ik het heb mogen meebeleven en dat ik 

er aan heb kunnen bijdragen. In Haarlem hebben 

maar liefst 46 klassen meegedaan aan dit mooie 

theaterproject, met prachtige resultaten.  

Kortom: lang leve de Milieubende!

~ Marie-José Brandsma, educatiemedewerker 

duurzaamheid Gemeente Haarlem

MILIEUBENDE IS VOOR MIJ
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Groep 7B van de Liduinaschool viel ook in de 

prijzen. Deze milieuhelden bedachten een ve-

getarisch restaurant waarbij afgedankte elek-

trische apparaten dienden als betaalmiddel. 

Ook dit plan werd gerealiseerd, in samenw-

erking met de leerlingen en docenten van het  

Sterren College in Haarlem. 

Leerlingen van groep 7A van de Sint Bavo-

school in Haarlem-Noord hadden een grote 

e-waste inzamelactie achter de rug. De op-

brengst werd opgehaald door Spaarnelanden. 

De klas won met deze actie de vierde prijs: het 

boek ‘Ecohelden in actie’.

Het super-milieuspel ‘Be Green’ ging naar de 

milieuhelden van groep 7B van De Zuidwester. 

Zij hadden tal van activiteiten georganiseerd, 

zoals een recycle modeshow met als toegangs-

bewijs een afgedankt apparaat, een ruilmiddag 

met e-waste en een schoonmaakdag.

MILIEUHELDEN IN 
UITVOERING
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AANTAL VOORSTELLINGEN 50 voorstellingen ‘Er is nog macaroni’ 

met workshop ‘Hoe word ik een milieuheld?’ in 50 groepen 8 op  

50 basisscholen in de provincie Utrecht.

WEDSTRIJD ‘Wecycle Strijd om Utrecht’ De kinderen werd gevraagd 

om ideeën, acties en oplossingen te bedenken voor het beter in-

zamelen van kapotte energiezuinige lampen en elektrische appa-

raten (e-waste), dus alles waar een stekker aan zit.  

FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING De jury selecteerde tien klas-

sen met de beste Milieuheldenboeken en digitale inzendingen. 

Deze tien klassen werden uitgenodigd voor de grote finale in  

Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Na een spetterende zeehon-

denshow maakte acteur en presentator Art-Jan de Vries de drie 

prijs winnaars bekend. Rappers Ali B, Brace en Darryl luisterden het 

feest op met een geweldig optreden.

SPONSOR Wecycle campagne Zoetermeer.

IN DE MEDIA

ACTEURS
Rosa Evans-Knaup, Tijs 
Huys, Wim Staessens, Roel 
Voorbij, Alexander de Vree, 
Art-Jan de Vries, Thomas 
van Ouwerkerk

JURY
Jeroen Bartels – LightRec, 
Ted van Hintum – Wecycle,  
Art-Jan de Vries –  
acteur Milieubende,  
Wim Staessens – acteur  
Milieubende, Maurits Groen 

– mauritsgroen•mgmc 

OPDRACHTGEVER WECYCLE, ZOETERMEER 

HOE WORD IK EEN UTRECHTSE 
MILIEUHELD?20

12
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Recyclen via De Wereldbak | dé Weekkrant

http://www.deweekkrant.nl/print?printid=2651656

1/1

 start printen
28 mei 2013

Recyclen via De Wereldbak

AMERSFOORT - Wethouder Cees van Eijk heeft maandag een inzamelbak voor elektrische

apparaten onthuld op Joost van den Vondelschool. ‘De Wereldbak’ is het winnend idee van de

Wecycle Milieubende Utrecht.

Wethouder Cees van Eijk samen met kinderen van basisschool Joost van den Vondel bij ‘De

Wereldbak’, de inzamelbak voor kleine elektrische apparaten.
“Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd kinderen leren dat het vanzelfsprekend is om elektrische

apparaten apart in te leveren. Je leert het beste als je hierbij je eigen ideeën kunt realiseren, zoals de Joost

van den Vondelschool heeft gedaan met De Wereldbak”, aldus de wethouder.
De leerlingen willen mensen laten zien dat je door in te leveren en te recyclen de wereld beter achterlaat

voor toekomstige generaties. De wereld kan door blijven draaien, omdat er goed gerecycled wordt. Deze

inzamelbak maakt mensen er van bewust dat ze niet alleen voor het nu leven, maar ook voor later.

Bovenop de bak staat dan ook ‘Laat de wereld doordraaien’.
Wecycle bood vijftig basisscholen in de provincie Utrecht een gratis voorstelling van de Milieubende

aan. Deze uitvoering ging over duurzaam omgaan met de wereld en recycling. Vervolgens hebben ruim

1.400 leerlingen uit groep 7/8 concrete oplossingen bedacht om zoveel mogelijk elektrische apparaten en

spaarlampen in te zamelen en de aandacht op het belang van het recyclen van e-waste te vestigen. De

inzending van de Joost van den Vondelschool was heel afwisselend en breed uitgewerkt, aldus de

organisatoren van de prijsvraag. De school had naast het ontwerp voor de e-waste bak ook nog een lied

en een game gemaakt. Al meer dan 1.600 scholen zijn partner van Wecycle en hebben zo gratis toegang

tot educatief materiaal.
 

Share

1600 leerlingen
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De Joost van den Vondelschool uit Amersfoort 

bedacht een e-waste lied, e-waste game en een 

e-waste afvalbak. Samen met reclamebureau 

Han Snel realiseerde de klas de e-waste afval-

bak in de vorm van een Wecycle aardbol.

De milieuhelden van De Regenboog uit Wijk 

bij Duurstede vonden dat op elke grijze afval-

bak een e-waste sticker moest komen. Zodat 

mensen hun e-waste niet in de kliko gooien. 

Samen met acteur Thomas van Ouwerkerk en 

ontwerpster Rianne Blekkenhorst kwam die 

sticker er en prijkt nu op vele afvalbakken.

Leerlingen van De Vallei uit Leusden studeerden 

samen met acteur Thomas Ouwerkerk en re-

gisseur Aaron Rookus een Wecycle lipdub in 

en namen ‘m op school op. Een lipdub is het 

zingen van een liedje met videoclip, in een keer 

opgenomen. 

De milieuhelden van Het Mozaïek, locatie 

 Gilde uit Houten trotseerden de regen om 

hun flashmob over Wecycle in het openbaar 

te laten zien. Acteur Thomas van Ouwerkerk 

en choreograaf Javan Hoen gaven de klas een 

professionele workshop choreografie.

MILIEUHELDEN IN 
UITVOERING
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Het werken met de Milieubende is voor mij al 

zo’n vier jaar lang iets heel  bijzonders. Dit project 

heeft vele jongeren bewuster weten te maken van 

ons milieu en -  misschien nog wel meer - van hun 

invloed daarop. Ik weet dan ook zeker dat een 

groot deel van hen daadwerkelijk een verandering 

in het leven heeft aangebracht, waardoor zij op 

een veel meer verantwoorde en bewuste manier 

met dat milieu omgaan. En dit bewustzijn nemen 

zij allemaal mee richting de toekomst.  

Ik mag van jonge mensen helden maken, dat is 

toch fantastisch!

~ acteur Art-Jan de Vries

MILIEUBENDE IS VOOR MIJ
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Milieubende wecycelt enthousiast met ons mee 

en zorgt voor gemotiveerde en actieve leerlingen 

op basisscholen. De kinderen bedenken creatieve 

oplossingen voor het afvalprobleem, die Podium 

voor Wecycle in mooie inspiratieboeken bundelt.

~ Yolande van Harten en Sylvia van Aalst, 

Bureau Podium

MILIEUBENDE IS VOOR ONS
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AANTAL VOORSTELLINGEN 16 voorstellingen ‘Er is nog macaroni’ 

met workshop ‘Hoe word ik een milieuheld?’ in tien groepen 7 en 8 

op basisscholen in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten.

WEDSTRIJD ‘Hoe word ik een milieuheld?’ De kinderen werd 

gevraagd om ideeën, acties en oplossingen te bedenken voor een 

duurzaam milieu in deze gemeenten.   

FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING De jury selecteerde vier klassen 

met de beste Milieuheldenboeken en digitale inzendingen. In het 

stadhuis van Leiderdorp maakte opdrachtgever Derk Eskes, direc-

teur Omgevingsdienst, de vier prijswinnaars en prijzen bekend.  

SPONSORS Omgevingsdienst West-Holland in het kader van het 

Meerjarenprogramma Milieu-educatie. De gemeente Voorschoten 

financierde extra voorstellingen. De gemeente Leiderdorp stelde 

het stadhuis beschikbaar. Excursies: Indaver en Waterzuivering 

Leiden. M.m.v. David Bade, kunstenaar.

IN DE MEDIA

ACTEURS
Rosa Evans-Knaup, Tijs 
Huys, Wim Staessens, 
Alexander de Vree, Art-
Jan de Vries, Thomas van 
Ouwerkerk

JURY
Milly de Bruyn – Gemeente 
Voorschoten, Jolien 
Kamermans – Gemeente 
Oegstgeest, Leo Maat – 
wethouder Duurzaamheid 
Leiderdorp, Liesbeth van 
Greuningen – ODWH 

OPDRACHTGEVER OMGEVINGSDIENST WEST-HOLLAND (ODWH), LEIDEN

HOE WORD IK  
EEN MILIEUHELD?20

13

560 leerlingen
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De milieuhelden van groep 8 van de Hofdijck-

school uit Oegstgeest hadden een milieuactie-

week georganiseerd met een Vleesloze dag, 

een Oud-Papier dag en een Autovrije dag. Zij 

wonnen een excursie naar Indaver, een groen 

compostbedrijf in Voorschoten. 

De Leidense school Lucas van Leyden wist 

PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom in de 

klas uit te nodigen. Samsom vertelde over zijn 

verleden bij Greenpeace en gaf een les over het 

milieu. De gemeente Leiden bood deze milieu-

helden van groep 8B een social media work-

shop in de klas aan. Hoe maak je optimaal ge-

bruik van Facebook en Twitter bij actievoeren 

rondom het milieu? 

MILIEUHELDEN IN 
UITVOERING
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De bende is er al, je moet alleen snappen wat 

milieu is, om de bende te zien. En wij van de 

Milieubende maken er graag een groot feest van 

om het samen op te ruimen.

~ acteur Roel Voorbij

MILIEUBENDE IS VOOR MIJ
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Leerlingen van De Schakel uit Leiderdorp, 

groep 7, zijn de dromers en uitvinders van een 

duurzaam milieu in de toekomst. Onder andere 

hoort een machine die van zout zoet water 

maakt tot de plannen. Deze klas werd gevraagd  

nogmaals afval in te zamelen, dit keer voor een 

speciaal afvalkunstwerk dat kunstenaar David 

Bade maakt voor de Milieustraat in Leiderdorp. 

Ook wonnen de leerlingen een excursie naar de 

Waterzuivering in Leiden.

Het Kompas uit Voorschoten, groep 8A, 

ontwiep een nieuwe batterijenbak voor de 

school. Met behulp van muziek trokken ze aan-

dacht voor de milieu-acties in en om de school. 

De gemeente Voorschoten bood het Kompas 

professionele, muzikale begeleiding aan. Ver-

der mogen ze samen met De Schakel op excur-

sie naar de Waterzuivering in Leiden.

MILIEUHELDEN IN 
UITVOERING
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AANTAL VOORSTELLINGEN 16 voorstellingen ‘Er is nog macaroni’ 

met workshop ‘Hoe word ik een milieuheld?’ in 16 groepen 7 en 8 

op 12 basisscholen in Arnhem.

WEDSTRIJD ‘Hoe word ik een Arnhemse Afvalheld?’ De kinderen 

werd gevraagd om ideeën, acties en oplossingen te bedenken voor 

het beter inzamelen van kapotte energiezuinige lampen en elek-

trische apparaten (e-waste), dus alles waar een stekker aan zit.   

FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING De jury selecteerde drie klassen 

met de beste Milieuheldenboeken en digitale inzendingen. De drie 

genomineerde klassen werden uitgenodigd voor een feestelijke uit-

reiking in het Watermuseum in Arnhem. Daar maakte acteur en pre-

sentator Art-Jan de Vries de drie prijswinnaars en prijzen bekend. 

Yes R maakte het feest compleet!

SPONSOR Wecycle gemeentefonds Arnhem, Wecycle campagne 

Zoetermeer.

IN DE MEDIA

ACTEURS
Tijs Huys, Wim Staessens, 
Roel Voorbij, Art-Jan de 
Vries, Thomas van  
Ouwerkerk 

JURY
Margreet van Gastel – 
wethouder Milieu Gemeente 
Arnhem, Jeroen Bartels – 
LightRec, Inge van der Vaart 
– buro I-link

OPDRACHTGEVER GEMEENTE ARNHEM EN BURO I-LINK, ARNHEM

HOE WORD IK EEN
ARNHEMSE AFVALHELD?20
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Wethouder Gerrie Elfrink(026) 377 4604
• Rijnboog
• Arnhem Centraal• Volkshuisvesting• Sport

• Communicatie
• Vastgoed

 Wethouder Margreet van Gastel(026) 377 4605
• Ruimtelijke ordening• Milieu en Openbare ruimte• Ontwikkelplan Presikhaaf en Malburgen • Schuytgraaf

• Centrum-Oost 
• Stadsregio
• Fysieke pijler G32 

 Wethouder Luuk van Geffen(026) 377 4607
• Publieke dienstverlening • Onderwijs, inclusief taalachterstand/analfabetisme 

volwassenen 
• Jeugdbeleid
• Inburgering en integratie • Veiligheid (ketenbenadering)• Coördinatie integrale aanpak overlast

 Wethouder Henk Kok(026) 377 4602
• Welzijn
• Zorg
• Wijkgericht werken• Coördinatie Vogelaarwijken• Sociale pijler G32• Stadsblokken/ Meinerswijk

 Wethouder Martijn Leisink(026) 377 4609
• Financiën
• Mobiliteit
• Grondzaken
• Personeel en organisatie• ICT
• Grote Steden Beleid

Wethouder Michiel van Wessem(026) 377 4603
• Economische Zaken, externe betrekkingen • Sociale Zaken
• Cultuur
• Monumenten en archeologie• Toerisme, recreatie en evenementen 

Het spreekuur is uitsluitend op afspraak. Deze afspraak kunt u maken in overleg met de wethoudersassistenten. Zij zijn bereikbaar op de volgende telefoonnummers:

SPREKEN MET WETHOUDERS

Agenda

Wethouder Michiel van Wessem: “De evaluatie toont aan dat we het juiste pad zijn ingeslagen wat betreft onze aanpak bij de schulddienstverlening. We zijn er echter nog niet. Op korte termijn gaan we de samenwerking tussen de gemeentelijke organisatie en de Stichting Rijnstad, die 

op dit moment een belangrijke rol vervult in de uitvoering, verbeteren. Nog voor de zomer wil ik ook een scherper beeld hebben hoe we de rolverdeling tussen gemeente en partners op dit gebied beter op elkaar kunnen afstemmen. Uiteinde-lijk gaat het erom dat we mensen die in 

de financiële problemen zijn gekomen adequaat kunnen helpen volgens onze activerende aanpak.” 

AANBEVELINGEN
In totaal worden er vier aanbevelingen gedaan in de evaluatie die het college allemaal overneemt: verbeter de communicatie met klanten over de doelstelling en de voortgang van het schulddienstverleningtraject;verbeter de samenwerking met Rijnstad; biedt kwetsbare groepen, die niet finan-cieel redzaam kunnen worden, de moge-lijkheid om langer begeleid te worden; verbeter de ondersteunende ICT klant-

volgsystemen en werkprocessen

WACHTLIJST
In de evaluatie wordt ook stilgestaan bij de wachtlijst die vorig jaar groeide naar 550 klanten, maar dankzij onder andere de inzet van extra personeel eind 2012 was weggewerkt. Uit de analyse van de wacht-lijst is niet één duidelijke oorzaak af te leiden die ertoe geleid heeft dat het aantal aanmeldingen is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het college blijft de ontwik-kelingen volgen en stelt alles in het werk om een nieuwe wachtlijst te voorkomen.

Nieuwe werkwijze schulddienstverlening geëvalueerd
Er is in de praktijk veel draagvlak voor de nieuwe werkwijze in de schulddienstverlening.

Dat blijkt uit de evaluatie die het college van burgemeester en wethouders heeft laten 

uitvoeren bij klanten, medewerkers en partners op het terrein van schulddienstver-

lening. Kern van de nieuwe werkwijze is dat er meer aandacht is voor de financiële 

zelfredzaamheid van de schuldenaar in plaats van een focus op het aflossen van de 

schuld. De evaluatie bevat ook verbetervoorstellen. Met name de communicatie rich-

ting klanten moet worden verbeterd. En daarnaast moet er voor kwetsbare groepen 

de mogelijkheid worden geboden om langer begeleid te worden.

Het is zover! Het project “Hoe word ik een Arnhemse afvalheld?” is gestart. De 

komende drie weken worden 500 Arnhemse groep 7- en 8ers in hun klas over-

vallen door de Milieubende. Maar welke klassen overvallen worden, is nog geheim. 

Tijdens de overval leren de kinderen over de milieu- en duurzaamheidproblematiek 

en bedenken ze hier oplossingen voor. Hierna hebben de klassen een maand de tijd 

om hun Arnhemse afvalheldenplakboek te vullen met alle ideeën en acties die zij 

hebben bedacht en uitgevoerd om afval beter te scheiden en hoe ze er voor gaan 

zorgen dat elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) vaker gescheiden 

worden ingeleverd voor recycling.

Gemeente Arnhem, gemeente Duiven en SITA beleefden een primeur met de officiële 

ingebruikname van twee LNG-wagens. De wagens van SITA rijden op vloeibaar aard-

gas (LNG) dat door middel van certificaten de naam groen gas mag dragen. De LNG-

wagens worden ingezet voor de afvoer van afvalstromen naar de afvalbrengstations 

in Arnhem. Deze zijn een stuk schoner, stiller en duurzamer dan voertuigen die op 

diesel rijden. 

Milieubende 
overvalt scholen

Truck van de toekomst rijdt vanaf nu in ArnhemSita neemt schone LNG-wagens in gebruik

Het inzetten van groene en duurzame voer-tuigen door SITA was een belangrijke voor-waarde voor de gemeente Arnhem toen zij de aanbesteding deed voor het huis-houdelijk afval. Door het als voorwaarde in de aanbesteding op te nemen liet Arnhem zien dat zij haar groene ambities niet bij papieren beloftes wilde houden. 

De ingebruikname van de twee voertuigen is een grote stap vooruit in het regionale project Truck van de Toekomst. Dit project ging in 2010 van start en bestaat uit een consortium van verschillende partijen, waaronder SITA en de gemeenten Arnhem 

en Duiven. In de regio Arnhem gaan binnenkort 16 trucks op LNG rijden, waaronder de twee wagens van SITA. 
“SITA rijdt in Arnhem al met twee duur-zame voertuigen op schone brandstoffen. De twee nieuwe LNG-inzamelwagens zijn opnieuw een grote aanwinst voor onze gemeente. We zijn er trots op een bijdrage te kunnen leveren aan het project Truck van de Toekomst. Een bijzonder project waarbij lokale overheden en innovatieve bedrijven als SITA samen de schouders zetten onder de realisatie van een duurzame leefomge-ving”, aldus wethouder Van Gastel.

Wethouders bij groengaswagen

FEEST MET OPTREDEN VAN YES-REen jury zal de inzendingen beoordelen. De drie klassen met de meest ludieke en effectieve acties die zorgen voor een betere scheiding van elektrische apparaten en spaarlampen worden uitgenodigd voor het Arnhemse afvalhelden feest. Op het feest, dat op vrijdag 26 april in het Neder-lands Watermuseum zal plaatsvinden, wordt bekend gemaakt welk idee de jury het beste vindt. Na de spannende onthul-ling zal de rapper Yes-R voor de leerlingen optreden. In de middag gaan de kinderen 

het Watermuseum bekijken en gaan ze aan de slag om van afgedankte elektronische apparaten hun eigen recyclemachine in elkaar te knutselen. 

BETROKKEN PARTIJENHet project “Hoe word ik een Arnhemse afvalheld” is tot stand gekomen door samenwerking van de gemeente Arnhem, I-Link, Natuurcentrum Arnhem en De Milieubende. Het project wordt gefinancierd door Wecycle.

Fotograaf: Fotografie N
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Wethouder Gerrie Elfrink

(026) 377 4604

• Rijnboog
• Arnhem Centraal

• Volkshuisvesting

• Sport
• Communicatie

• Vastgoed

 Wethouder Margreet van Gastel

(026) 377 4605

• Ruimtelijke ordening

• Milieu en Openbare ruimte

•  Ontwikkelplan Presikhaaf en 

Malburgen 

• Schuytgraaf

• Centrum-Oost 

• Stadsregio

• Fysieke pijler G32

 Wethouder Luuk van Geffen

(026) 377 4607

• Publieke dienstverlening 

•  Onderwijs, inclusief taalachterstand/

analfabetisme volwassenen 

• Jeugdbeleid

• Inburgering en integratie 

• Veiligheid (ketenbenadering)

• Coördinatie integrale aanpak overlast

 Wethouder Henk Kok

(026) 377 4602

• Welzijn
• Zorg
• Wijkgericht werken

• Coördinatie Vogelaarwijken

• Sociale pijler G32

• Stadsblokken/ Meinerswijk

 Wethouder Martijn Leisink

(026) 377 4609

• Financiën

• Mobiliteit

• Grondzaken

• Personeel en organisatie

• ICT
• Grote Steden Beleid

Wethouder Michiel van Wessem

(026) 377 4603

•  Economische Zaken, externe 

betrekkingen 

• Sociale Zaken

• Cultuur
• Monumenten en archeologie

• Toerisme, recreatie en evenementen 

Het spreekuur is uitsluitend op afspraak. Deze afspraak kunt u maken in overleg met 

de wethoudersassistenten. Zij zijn bereikbaar op de volgende telefoonnummers:
SPREKEN MET WETHOUDERS
Agenda

pmp
Berichten uit de gemeenteraad

Meer weten over de gemeenteraad en alle raadsbesluiten in de maand april?

Op www.7pm.nl vindt u alle informatie over de gemeenteraad, de Politieke 

Maandagen en de door de raad genomen besluiten. Alle vergaderingen worden 

live uitgezonden. Via de website zijn uitzendingen op onderwerp terug te zien. 

Voor vragen kunt u terecht bij de griffie, 026-3773851 of griffie@arnhem.nl

Volg de gemeenteraad op twitter via @ArnhemRaad

Raadsbesluiten in de maand april 2013

SAMENWERKING BINNEN DE REGIO

ARNHEM NIJMEGEN

Om richting te geven aan de discussie over 

de toekomst van regionale samenwerking 

hebben de burgemeesters van de 21 

regiogemeenten een notitie opgesteld. 

Deze notitie ‘Samen voor een krachtige 

regio’, opgesteld onder leiding van de 

burgemeesters van Arnhem, Nijmegen en 

Doesburg, werd op 22 april door de raad 

aangenomen.

De notitie kent drie speerpunten van 

regionale samenwerking:

� het versterken van het beeld van een 

regio die één economisch geheel is;

� het versterken van de (internationale) 

concurrentiekracht van de regio;

� het zorgen voor een optimale 

bereikbaarheid van de regio.

Om het democratische gehalte van de 

besluitvorming binnen de regio te waar-

borgen werd door CDA, PvdA en Trots de 

motie ‘Duidelijk positie gemeenteraden in 

regionale samenwerking’ ingediend. 

Deze motie werd met 34 stemmen voor 

(4 tegen) aangenomen. 

MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM

SCHUYTGRAAF-CENTRUM

In de wijk Schuytgraaf-Centrum wordt 

een multifunctioneel centrum (MFC)

gebouwd. Naast een groot aantal klas-

lokalen zijn er voor de buurt ook andere 

voorzieningen ondergebracht. Om

duidelijk te krijgen welke voorzieningen 

wel of niet haalbaar en betaalbaar zijn, is 

een businesscase gemaakt.

Volgens deze businesscase wordt het 

MFC een gebouw waarin drie scholen, 

verschillende vormen van kinderopvang, 

een consultatiebureau en een sporthal 

kunnen komen. De gemeenteraad heeft 

op 22 april besloten dat het college 

van burgemeester en wethouders door 

kan gaan met de plannen en nog voor 

de zomer de aanbestedingsprocedure 

kan starten. De motie ‘leermoment’ 

werd met 27 stemmen voor (11 tegen) 

aangenomen. Deze motie verzoekt het 

college onder meer de gezamenlijke 

beheervorm jaarlijks te evalueren en de 

raad zo snel mogelijk (uiterlijk september 

2014) een uitwerking te doen toekomen 

van alle overige in de evaluatie genoemde 

knelpunten en de maatwerk-oplossingen

daarvoor binnen het MFC Schuytgraaf-

Centrum.

WOONSITUATIE MARTIN VAN MEURS,

RAADSLID NIEUW LEEFBAAR ARNHEM

Op 22 april heeft de gemeenteraad 

unaniem besloten dat de waarschuwing 

die naar Martin van Meurs is verstuurd 

terecht was omdat hij als Arnhems raadslid 

in Arnhem moet wonen en het onderzoek 

had uitgewezen dat dit niet het geval was. 

De heer van Meurs kan binnen zes weken 

na bekendmaking van dit besluit in beroep 

gaan bij de Raad van State. Doet hij dit niet 

dan is hij geen raadslid meer.

Veel voor- en tegenstanders spreken in over ‘de shopbak in Lombok’

15 APRIL

Namens het platform ‘Geen shopbak in Lombok’ bood mevrouw Reinders 600

handtekeningen aan van mensen die tegen de komst van de ondergrondse supermarkt

in Lombok zijn. [zie foto]

Van de mogelijkheid om in te spreken werd hierna in ruime mate gebruik gemaakt,

zowel door voor- als tegenstanders van het plan. De tegenstanders hebben zich vooral

verenigd in het platform ‘Geen shopbak in Lombok’. 15 leden van dit platform legden

uit waarom zij het voorstel om een grote supermarkt in Lombok mogelijk te maken geen

goed plan vinden. Voorstanders waren er ook. Onder hen de projectontwikkelaar, een

vertegenwoordiger van Hoogvliet supermarkten en de exploitant van de huidige Spar

supermarkt in Lombok. Maar ook bewoners van Lombok die voorstander van het plan

zijn, voerden het woord.

22 APRIL

Op 22 april debatteerden de raadsfracties over het bestemmingsplan. Zij gaven, mede

naar aanleiding van de inbreng van de insprekers, hun voorlopige standpunt weer over

het bestemmingsplan. Aan het eind van de bespreking bleek dat een meerderheid

van de gemeenteraad tegen de komst van de ondergrondse supermarkt aan de

Utrechtseweg is. Op 13 mei wordt de behandeling voortgezet.

Volgens juryvoorzitter Margreet van Gastel

was de jury onder de indruk van de kwali-

teit van de inzendingen. “Aan het grootste

deel van de boeken is veel zorg besteed. Er

zijn door alle klassen mooie ideeën bedacht

om er voor te zorgen dat e-waste beter

wordt gescheiden. Maar de juryleden waren

het direct met elkaar eens dat deze drie

klassen er duidelijk uitsprongen.” Daarna

reikte zij aan alle klassenvertegenwoordi-

gers oorkondes uit. Na de gezamenlijke

lunch waren voor de leerlingen nog allerlei

activiteiten in het museum, waaronder het

maken van een eigen recycle machine van

onderdelen van oude elektrische apparaten.

Het project is opgezet om basisscholieren

tot nadenken te zetten over oplossingen

voor de huidige milieu- en klimaatproble-

matiek. Het project wordt gesubsidieerd

door het Wecycle Gemeentefonds en de

campagne Wecycle.

Slotfeest ‘Hoe word ik 

een Arnhemse afvalheld?’ 
Door een deskundige jury onder leiding van juryvoorzitter wethouder Milieu Mar-

greet van Gastel zijn groep 6/7/8 van de Arnhemse Montessorischool, groep 8 van 

de Annie M.G. Schmidtschool en groep 7/8 van de Toermalijn gekozen tot de drie 

winnaars van de wedstrijd ‘Hoe word ik een Arnhemse afvalheld?’. De winnaars 

werden op donderdagochtend 25 april ontvangen in het Nederlands Watermuseum 

waar ze onder andere werden getrakteerd op een optreden van rapper Yes-R.

Op vrijdag 26 april heeft

wethouder Margreet van

Gastel een Koninklijke

putdeksel onthuld.

De putdeksel is bijzonder

omdat er een afbeel-

ding van ons nieuwe

koningspaar op staat.

De putdeksel, dat door

de firma Aquafix aan de

gemeente is geschonken

ligt, zeer toepasselijk,

in de Koningstraat ter

hoogte van lunchroom

Hokie Pokie.

Koninklijke putdeksel
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Alle klassen kregen na de prijsuitreiking een  

middag in het Watermuseum aangeboden. 

De Annie M.G. Schmidtschool, groep 8, hield 

een actie, waarbij posters informeerden over 

het geschei den inzamelen van e-waste. De 

wijkkrant, de buurt en de ouders van de school 

werden ingeschakeld. Verder verzorgde de klas 

op de ouderavond een e-waste powerpoint. 

Groep 7/8 van De Toermalijn organiseerde 

een projectweek rondom het inzamelen van 

e-waste: knutselen met e-waste, een diavoor-

stelling, een sportdag en een heerlijke vegeta-

rische barbecue. 

De milieuhelden van de Arnhemse Montes-

sorischool groep 6/7/8 maakten een muzikale 

voorstelling over het inzamelen van e-waste. 

De ‘Wecycle- aliens’ voedden hun rijke buur-

vrouw op tot het keurig scheiden van e-waste. 

Maar liefst 240 afgedankte apparaten zamelde 

de school in.

MILIEUHELDEN IN 
UITVOERING
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Margreet van Gastel, wethouder Milieu 

Gemeente Arnhem
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De Milieubende is voor mij een een clubje  

gepassioneerde mensen die middels theater en 

een actieve workshop kinderen wil verleiden na  

te denken over de wereld waarin ze leven.  

Met de Milieubende geven we de natuur een 

stem en hopelijk dragen al de kinderen waar de 

Milieubende op bezoek is geweest deze stem met 

zich mee en zetten deze om in acties. Want elke 

actie, hoe klein ook, is het begin van een grote 

verandering.

~ regisseur Dorien Folkers

MILIEUBENDE IS VOOR MIJ

56
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AANTAL VOORSTELLINGEN 28 voorstellingen ‘Er is nog macaroni’ 

met workshop ‘Hoe word ik een milieuheld?’ in 28  groepen  7 en 8 

op 20 basisscholen in de gemeente Haarlemmermeer.

WEDSTRIJD ‘Hoe word ik een milieuheld in de Haarlemmermeer?’ 

De kinderen werd gevraagd om ideeën, acties en oplossingen te be-

denken voor het beter inzamelen van kapotte energiezuinige lamp-

en en elektrische apparaten (e-waste), dus alles waar een stekker 

aan zit. 

FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING De jury selecteerde vijf klassen 

met de beste Milieuheldenboeken en digitale inzendingen. Deze vijf 

klassen werden uitgenodigd voor een feestelijke prijsuitreiking op 

het Fort in Vijfhuizen. Daar maakte acteur en presentator Art-Jan 

de Vries de drie prijswinnaars bekend. De jongste rapper van de 

Haarlemmermeer, Emre Sagiroglu gaf, samen met drie dansers, de 

uitreiking een feestelijk tintje. 

SPONSORS Wecycle gemeentefonds Arnhem, Wecycle campagne 

Zoetermeer, Meerlanden.

IN DE MEDIA

ACTEURS
Rosa Evans-Knaup, Tijs Huys, 

Wim Staessens, Roel Voorbij, 

Alexander de Vree, Art-Jan de 

Vries, Thomas van Ouwerkerk 

JURY
John Nederstigt –  wet hou der 

Duurzaamheid  Haarlemmermeer, 

Arjanne  Lagendijk – NMCH, 

Rob van den Broek – Delta 

Development Group, Angeline 

Kierkels – Meerlanden, Gerard 

Nijssen –  Recycling. nl, Ted 

van Hintum – Wecycle, Rudy 

 Klaassen – NMCH

OPDRACHTGEVER NATUUR EN MILIEU CENTRUM HAARLEMMERMEER (NMCH) 
EN GEMEENTE HAARLEMMERMEER

HOE WORD IK EEN MILIEUHELD 
IN DE HAARLEMMERMEER?20

13

980 leerlingen

1/23/2014 Prijsuitreiking Milieubende Haarlemmermeer | MeerRadio en MeerTelevisie - Lokale omroep van Haarlemmermeer

http://www.meerradio.nl/article/prijsuitreiking-milieubende-haarlemmermeer

1/1

Nu op MeerTelevisie:

Teksttelevisie
Nu op MeerRadio:

De MeerRadio Middag | 12:00 ‐ 16:00

MeerRadio & MeerTelevisie
Kruisweg 1061

2131 CT Hoofddorp
T. 023‐5555900

Hier adverteren?

Prijsuitreiking Milieubende Haarlemmermeer

ARTIKEL | 16 MEI, 2013 ‐ 08:10

VIJFHUIZEN ‐ Vrijdagochtend 17 mei strijden bijna 700 leerlingen van negentien

basisscholen in Haarlemmermeer op het Milieuhelden‐podium om de titel

Milieuheld in Haarlemmermeer.

In de Genieloods van het Kunstfort bij Vijfhuizen maakt de jury, onder leiding

van wethouder Duurzaamheid, John Nederstigt, na afloop de prijswinnaars

bekend.

De gemeente en NMCH (Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer) boden

afgelopen maand aan bijna 700 leerlingen van 19 scholen in Haarlemmermeer

gratis o.a. een workshop aan van de Stichting Milieubende.

Daarna hebben de leerlingen van 13 scholen plannen ingediend en uitgevoerd

die vastgelegd werden in een plakboek, het ‘Milieuheldenboek’, waar de jury

een keuze uit maakt.

 

RELATED TERMS: Nieuws Kunstfort bij Vijfhuizen/Stichting Milieubende/NMCH/Gemeente Vijfhuizen
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Alle scholen wonnen een duurzaamheidsscan 

op het gebied van afval en licht. En er komt een 

project over grondstoffen en hergebruik,  ver-

zorgd door het Natuur en Milieu Centrum Haar-

lemmermeer.

Groep J van de 1e Montessorischool uit Hoofd-

dorp maakte veel indruk met hun recycle-lied 

Gangnam-style. In ruil voor een afgedankt ap-

paraat kreeg de inleveraar iets zelf gebakken 

lekkers. Ook schakelden ze MeerLive TV en het 

Haarlems Dagblad in bij hun e-waste inzamel-

actie. Afvalbedrijf Meerlanden verzorgde de 

prijs: duurzame verlichting in de klas. 

De Juliana van Stolbergschool uit Hoofddorp, 

groep 7/8, won een rondleiding door de bio-

vergister van afvalbedrijf Meerlanden. De leer-

lingen voerden actie in het gemeentehuis met 

zang en dans voor betere afvalscheiding. Ook 

maakten zij een filmpje op YouTube.

MILIEUHELDEN IN 
UITVOERING
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Het betekent veel voor mij omdat ik zelf meer 

over het milieu ben gaan nadenken en ik daardoor 

ook op het idee ben gebracht om te proberen 

mee te helpen aan niet alleen het milieu van  

Nederland, maar ook van Curaçao. En ik ben 

mede door de Milieubende een soort ‘Natuur-

Freak’ geworden, en dat bevalt me wel! :-D 

~ milieuheldin Lotte Olthof

MILIEUBENDE IS VOOR MIJ
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De milieuhelden van De Waterwolf uit Vijfhui-

zen, groep 8, trokken de aandacht met hun 

actie ‘Muffins voor stekkers’. Ook verzonnen 

ze de Recycle Art Day. In de stromende regen 

hielden ze een inzameldag voor e-waste. Ook 

zij mogen bij Meerlanden kennis nemen van de 

biovergister. 

Leerlingen van groep 7 van de Dr. Plesman-

school uit Badhoevedorp stortten zich op het 

oplossen van het recyclen van e-waste. Er moet 

in elk geval in elke buurt een aparte e-waste  

recyclecontainer komen. Ook bedachten ze een 

goed plan voor het inzamelen van afgedankte 

mobieltjes. 

Een eervolle vermelding ging naar de milieu-

helden Eline, Lotte en Amber van groep 8A van 

basisschool Bommelstein uit Nieuw-Vennep. 

Deze meidenclub was erg actief rondom hun 

project ‘Recyclen doe je voor jezelf’. Ze trokken 

zelfs de aandacht van de lokale krant.

MILIEUHELDEN IN 
UITVOERING



61

AANTAL VOORSTELLINGEN 11 voorstellingen ‘Er is nog macaroni’ 

met workshop ‘Hoe word ik een milieuheld?’ in 11 groepen 7 en 8 

op 11 basisscholen in Haarlem.

WEDSTRIJD ‘Hoe word ik een Haarlemse milieuheld?’ De kinderen 

werd gevraagd om ideeën, acties en oplossingen te bedenken voor 

het beter inzamelen van kapotte energiezuinige lampen en elek-

trische apparaten (e-waste), dus alles waar een stekker aan zit.

FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING De jury selecteerde drie klassen 

met de beste Milieuheldenboeken en digitale inzendingen. Deze 

drie klassen werden uitgenodigd voor een feestelijke prijsuitreiking 

in het Seinhuis in Haarlem. Daar maakte acteur en presentator  

Alexander de Vree de drie prijswinnaars en prijzen bekend. 

SPONSORS Wecycle gemeentefonds Arnhem, Spaarnelanden 

Haarlem, Nederland Schoon.

IN DE MEDIA

ACTEURS
Rosa Evans-Knaup, Tijs 
Huys, Alexander de Vree, 
Thomas van Ouwerkerk 

JURY
Lukas Mulder – wethouder 
Duurzaamheid Haarlem,  
Marie-José Brandsma – 
NME Haarlem, Ted van 
Hintum – Wecycle,  
Maurits Groen –  
mauritsgroen•mgmc

OPDRACHTGEVER NATUUR & MILIEU EDUCATIE (NME), GEMEENTE HAARLEM

HOE WORD IK EEN 
HAARLEMSE MILIEUHELD?20

13

'Mag ik uw oude mobiel?' Verschillende basisscholen verzinnen ideeën tegen elektronisch afval * School 
Al-Ikhlaas voerde opdracht beste uit * Allemaal 'milieuhelden' Patrick Moeke [ f c p.moeke@hdcmedia.nl 

Haarlem*Elf Haarlemse klassen zijn de afgelopen maanden 'overval-len' door de Milieubende. Tijdens de actie kwam deze stichting met een aantal acteurs de klassen in en pro-beerde aan de hand van toneelstuk-jes en workshops de kinderen te in-formeren over het milieu. Vervol-gens werden de kinderen gevraagd om ideeën te verzinnen met de op-dracht om een deel van het grote mi-lieuprobleem tegen te gaan. Giste-ren kwamen de drie klassen met de beste ideeën bijeen en werd er één school uitgeroepen tot absolute mi-lieuwinnaar. 
„Jullie zijn allemaal echte milieu-helden!", schreeuwt de presentator door zijn microfoon. Een hard ge-juich van tachtig basisschoolleerlin-gen barst los. De kinderen komen van de Haarlemse scholen Al-Ikh-laas, OBS De Wilgenhoek en De Ta-lenten. Ze kregen de opdracht om mee te helpen aan de oplossing voor grote hoeveelheden elektronisch af-val. De kinderen uit groep 7 en 8 be-dachten allerlei verschillende idee-en dat ging van bowlen met oude elektronica tot het ophalen van mo-bieltjes aan de deuren. Van de drie overgebleven scholen had groep 7/8 van Al-Ikhlaas vol-gens de jury de opdracht het beste uitgevoerd. Zij kregen van wethou-der duurzaamheid Lukas Mulder 

De leerlingen van Al-Ikhlaas zijn dolblij met hun prijs. een oorkonde uitgereikt. Daarnaast mogen de kinderen meedoen aan een workshop 'rommeljuwelen ma-ken'. Deze scholieren maakten een milieutijdschrift, schreven diverse gedichten en hielden een milieus-peech op een druk plein. Daarnaast 

zetten zij in winkelcentrum Schalk-wijk recyclebakken neer. De inhoud van de bakken, elektronisch afval, werd na een aantal dagen afgevoerd door Spaarnelanden. Dat er maar één school tot officiële winnaar is gekozen, wil nog niet 

FOTO UNITED PH0T0S/REMK0 DE WAAL 
zeggen dat er tijdens de uitreiking ook verliezers zijn. Lars uit groep 8 van De Talenten: „Het maakt niet uit wie er heeft gewonnen. We heb-ben met zijn allen geholpen om het milieu te verbeteren. Daarom zijn wij vandaag allemaal winnaars!" 
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385 leerlingen
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De eerste prijs ging naar de Al-Ikhlaasschool, 

groep 7/8. Zij maakten een e-waste kwartet-

spel, een milieutijdschrift en de krachtige 

slogan ‘Afval hier, afval daar, ruimt het op en 

geen gemaar!’. Ze zorgden voor inlevering van 

e-waste in de wijk Schalkwijk en regelden dat 

afvalbedrijf Spaarnelanden het ophaalde. Ze 

wonnen een workshop ‘Rommeljuwelen’ bij het 

Natuur- en Milieu Educatiecentrum Ter Kleef.

OBS De Wilgenhoek, groep 8, verzon veel  

Wecycle-acties. Zij gingen onder meer langs 

de deuren om mobieltjes in te zamelen. Ook 

haalden ze kapotte elektrische apparaten op. 

Zij wonnen een rondleiding in de milieustraat 

van Spaarnelanden, in combinatie met de  

Nederland Schoon Gamebus.

De milieuhelden van De Talenten, groep 7/8, 

maakten het publiek duidelijk dat ze e-waste 

konden weggooien onder het genot van saxo-

foonmuziek. Ook wilden ze gaan disco-bowlen 

met kapotte electrische apparaten! Hun prijs 

was het maken van een e-waste afvalbak, de 

PacBak, die in het wijkcentrum komt te staan. 

MILIEUHELDEN IN 
UITVOERING
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Het enthousiasme van kinderen om iets goeds te 

doen voor de wereld. Ze willen meteen beginnen. 

Zoals Mark Twain ooit schreef: ‘The secret of 

getting ahead is getting started’! Verbaasde ge-

zichten in de klas als de acteurs in de workshop 

met milieufeiten komen, zoals 2700 liter water 

om een t-shirt te maken. Ook al weten ze veel 

over het milieu, ze staan versteld.

~ Monique Bos,  

projectcoördinator Milieubende

MILIEUBENDE IS VOOR MIJ

Lukas Mulder, wethouder Duurzaamheid 

Gemeente Haarlem
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Het bewijs dat milieu niet saai, theater niet 

oubollig, educatie niet suf en een kind niet dom 

is. Na vijf jaar heb ik nog steeds het gevoel dat 

het project volledig raakt aan de bewuste en 

onbewuste interesses van groep 8-ers. Wij van de 

Milieubende nemen hen en de milieuproblematiek 

100% serieus en doen dat met zelfspot en zonder 

moralistisch te worden. Het ene moment roep je 

iemand tot de orde omdat het over ZIJN of HAAR 

toekomst gaat. Het andere moment laten we ons 

toch overhalen de Michael Jackson medley  

uit de voorstelling nog eens te doen.  

Ik word daar zo blij van.

~ acteur Alexander de Vree

MILIEUBENDE IS VOOR MIJ
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AANTAL VOORSTELLINGEN 6 voorstellingen ‘Er is nog macaroni’ 

met workshop ‘Hoe word ik een milieuheld?’ in 6 groepen 7 en 8 op 6 

basisscholen in Amstelveen.

WEDSTRIJD ‘‘Hoe word ik een Amstelveense milieuheld?’ De kinder-

en werd gevraagd om ideeën, acties en oplossingen te beden ken 

voor het voorkomen en opruimen van zwerfafval.

FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING De jury selecteerde drie klassen 

met de beste Milieuheldenboeken en digitale inzendingen. Deze drie 

klassen werden uitgenodigd voor een feestelijke prijsuitreiking in 

het gemeentehuis van Amstelveen. Daar maakte presentator Ruud  

Oosterhof, teamleider NME,  de drie prijswinnaars en prijzen bekend.

SPONSORS Natuur en Milieueducatie (NME), Gemeente Amstel veen.

ACTEURS
Tijs Huys, Alexander de 
Vree, Thomas van  
Ouwerkerk

JURY
Nico Altorf – Gemeente 
Amstelveen, Richard van 
Leeuwen – Gemeente 
Amstelveen, Sytske Romijn 
– NME Amstelveen

OPDRACHTGEVER NATUUR & MILIEU EDUCATIE (NME), GEMEENTE AMSTELVEEN 

HOE WORD IK EEN  
AMSTELVEENSE MILIEUHELD?20

13

230 leerlingen
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De Joost van den Vondelschool, groep 8, won 

de eerste prijs: een rondleiding in Amsterdam 

Arena, om te zien hoe in dat stadion zwerf-

afval wordt opgeruimd. Deze milieuhelden or-

ganiseerden een voetbalwedstrijd, waarbij de 

tenues werden gemaakt van zelf ingezameld 

zwerfafval, de bal bestond uit snoeppapiertjes. 

Leerlingen van groep 8 van De Pionier hadden 

een ‘Café over de datum’. Zij stelden een com-

pleet menu samen van ‘over-de-datum’ pro-

ducten en maakten de gerechten ook daad-

werkelijk. Als prijs mocht dit Café nog een 

keer haar deuren openen met een uitgebreide 

kookworkshop en aansluitend een diner voor 

de hele klas. 

Groep 7 van OBS Michiel de Ruyter maakte 

een filmpje en posters over ‘Stop Zwerfafval’. 

Ook schreven zij een plan voor een opruimdag 

en ontwierpen opruimrobots. De prijs: samen 

met een kunstenaar afvalbakken pimpen, zodat 

het aantrekkelijker wordt om afval in de bak te 

gooi en in plaats van op straat. 

MILIEUHELDEN IN 
UITVOERING
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Een feest om te  organiseren! ‘He who opens  

a school door, closes a prison’, zei Victor Hugo. 

Zelf vond ik het heerlijk om naar school te gaan. 

Juist die extra activiteiten zijn me het meest bij 

gebleven en inspireerden me in m’n latere leven.  

Had de Milieubende toen maar bestaan! Ik was 

vast smoorverliefd geworden op de acteurs en 

had het vuur uit m’n sloffen gelopen om milieu-

held te worden. Alhoewel uit de test ‘Welke type 

held ben jij?’ kwam dat ik een dromer ben...

~ Carine Verveld 

projectmanager Milieubende 

MILIEUBENDE IS VOOR MIJ



68

De Milieubende is een uitzonderlijk project om als 

acteur en theaterdocent aan mee te werken. Het 

is telkens weer fascinerend om te zien hoe kin-

deren met de urgente milieuproblematiek weten 

om te gaan. Deze jonge generatie is ons publiek 

en onze toekomst. De kracht van de Milieubende 

is het hoopvol genereren van duizenden helden-

daden. En zelfs al is die heldendaad piepklein, 

het heeft ongelooflijk grote gevolgen! Voor ons 

milieu, onze dierbare leefomgeving.

~ acteur Tijs Huys

MILIEUBENDE IS VOOR MIJ
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John Levie, wethouder Groen Gemeente Amstelveen
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AANTAL VOORSTELLINGEN 16 voorstellingen ‘Er is nog macaroni’ 

met workshop ‘Hoe word ik een milieuheld?’ in 16 groepen 7 en 8 

op 10 basisscholen in Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, 

Loosdrecht, Muiderberg, Naarden-Vesting, Weesp.

WEDSTRIJD ‘Hoe word ik een milieuheld in de Gooi en Vechtstreek?’ 

De kinderen werd gevraagd om ideeën, acties en oplossingen te  

bedenken voor het beter inzamelen van kapotte energiezuinige 

lampen en elektrische apparaten (e-waste), dus alles waar een 

stekker aan zit.

FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING De jury selecteerde drie klassen 

met de beste Milieuheldenboeken en digitale inzendingen. Deze 

 milieuhelden werden uitgenodigd voor een feestelijke prijsuit-

reiking in Beeld en Geluid in Hilversum. Daar maakten acteurs en 

presentators Roel Voorbij en Tijs Huys de drie prijswinnaars en prij-

zen bekend. 

SPONSORS Wecycle gemeentefonds Arnhem.

IN DE MEDIA

ACTEURS
Rosa Evans-Knaup, Tijs 
Huys, Roel Voorbij,  
Alexander de Vree, Art-Jan 
de Vries, Thomas van  
Ouwerkerk

JURY
Eric Bodar – GAD,  
Marianne Heslenfeld – GAD, 
Eric van der Schans –  
Wecycle, Roel Voorbij – 
acteur Milieubende

OPDRACHTGEVER GRONDSTOFFEN EN AFVALSTOFFENDIENST 
GOOI EN VECHTSTREEK (GAD), BUSSUM

HOE WORD IK EEN MILIEUHELD 
IN DE GOOI EN VECHTSTREEK?20

13

De Huizer Courant van donderdag 10 oktober 2013

Afgelopen vrijdagmiddag werd groep 8 van pcbs De Parel overval-len tijdens het rustige leesuurtje. Twee acteurs, Alexander de Vree en Thijs Huys, kwamen onverwachts de klas binnen om een educatieve theatervoorstelling te geven over duurzaamheid en recycling. Het thema was: Hoe word ik een mi-lieuheld? Het stuk heette: ‘Er zijn nog noedels’. Het was een vrolijk stuk met een absurde inhoud. Een milieubewuste zoon hield zijn niet-milieubewuste vader voor dat de wereld aan het vergaan was. Pa kon niet naar buiten want dan zou hem iets verschrikkelijks overkomen. Een ritje met de auto naar de om de hoek gelegen supermarkt zat er die dag voor vader dus niet in. Dan maar geen weekendboodschappen doen, er waren immers nog noedels die overigens best goed smaakten en door de zoon zelf werden klaar-gemaakt.

Aan de leerlingen werd gevraagd zelf oplossingen te bedenken voor het milieuvraagstuk: Hoe kun je mensen activeren om hun kleine elektrische apparaten en spaarlampen niet klakke-loos weg te gooien, maar te recyclen? Een niet eenvoudige opgave voor de kinderen van groep 8. Iedere leerling kreeg een milieuheldenboek waarin ze hun ideeën konden opschrijven. De boeken werden daarna ingestuurd en zo kon ook deze klas meedingen naar een prijs. Drie klassen zouden uitein-delijk worden genomineerd. Ook op de Flevoschool en de Springplank werd deze voorstelling gegeven, evenals op 14 andere scholen in de Gooi- en Vechtstreek.

Tien minuten
Het verhaal ging aldus: Zoon Thijs komt thuis en is in alle staten. Buiten is een complete chaos losgebarsten, kleu-ters vliegen zelfs door de lucht. Vader Alexander hoort en merkt niets want hij zit te slapen op de bank. Wanneer hij wakker is geschud, wil hij nog niet echt luisteren. Hij pakt een koekje uit de tas van zijn zoon en eet het lekker op. De zoon is verbolgen over het feit dat er een dubbele verpakking om het koekje zit. Vader gooit het papiertje achteloos op de grond. “Weet je wel dat er tarwe in dit koekje zit dat met grote stinksche-pen vanuit Amerika naar Europa wordt gebracht en dat de chocola die er in zit uit Afrika komt en door kinderhandjes is geplukt en dat jij dit koekje in twee tellen opeet?” vraagt de zoon boos aan zijn vader. Pa vindt echter dat je moet genieten van het leven en vooral niet zo moeilijk en somber moet doen. Maar Thijs laat zich niet uit het veld slaan. Hij begint te vertellen over: CO2 uitstoot, uitlaatgassen van auto’s, de weersver-andering, de uitstoot door fabrieken en de geringe plantengroei in Afrika. “Het gaat verkeerd met de wereld. Je moet niet denken dat een ander het wel op-lost”, houdt hij zijn vader voor. “Verzin zelf dan eens iets! Hoe kun je de we-reld dan redden?” antwoordt de vader. Dan wordt de vraag gesteld wat je zou doen als je wist dat de wereld over tien minuten zou vergaan. Ook wordt een verontrustend nieuwsbericht door de twee heren beluisterd. Liedjes van Mi-chael Jackson worden door de acteurs geïmiteerd, o.a. het nummer ‘Heal the World’. Ook komt aan bod wat er nu eigenlijk echt belangrijk is in het leven en moeten vader en zoon elkaar ver-tellen waarom ze eigenlijk van elkaar houden. Ze komen er achter dat ze wel betrekkelijk laat zijn met het vinden van een oplossing voor de milieuver-vuiling. Gelukkig blijkt aan het eind van het stuk dat de wereld helemaal niet is vergaan en dat er dus nog tijd is voor het bedenken van oplossingen.

Zelf nadenken
Na afloop werd de klas gevraagd hoe ze het stuk vonden. “Grappig en leuk”, zegt een meisje. Er werd inderdaad ook veel gelachen om het stuk; het was niet alleen maar ernstig. Daarna stel-den de acteurs de vraag waar het stuk nu eigenlijk over ging. Waarom hield de zoon zijn vader voor de gek? “De va-der is iemand die niet heel erg aan de wereld denkt”, laat een jongen weten. Dan mogen ze in één woord zeggen waar het stuk om draaide. Dat is best een moeilijke opdracht. De antwoor-den liepen nogal uiteen: gassen, het omzagen van bomen, fabrieken, het broeikaseffect, de wereld, het milieu, het leven en het vergaan. Een leerling kon goed uitleggen wat het milieu nu eigenlijk is: “Alles om je heen.” Deden de leerlingen ook wel eens aan het ver-vuilen van het milieu?, vroegen de ac-teurs. Ja, ze gooiden wel eens snoep-papiertjes op de grond. “Waarom is dat 

Groep 8 leert voor milieuhelddan erg?” vroeg Thijs de klas. Het bleef even stil. Thijs: “Plastic is gemaakt van olie. Het duurt wel 50 jaar voordat kauwgom vergaat.” Nu begonnen de leerlingen los te komen. Papier en kar-ton gaan in de papierbak en producten kunnen gerecycled worden. Recyclen betekent hergebruiken, leerde Alexan-der de klas. “Papier wordt gemaakt van bomen. Bomen zijn de longen van de aarde. Recycle je papier, dan hoeven er geen of minder bomen te worden gekapt. Papier kun je tot zeven keer recyclen. Plastic en glas kunnen ook worden hergebruikt”, liet Thijs weten. In Amerika wordt op veel punten ook 

blik in gezameld. In Nederland gebeurt dat niet.  “Maar ook elektrische appara-ten, mobieltjes en gft-afval kun je inza-melen en hergebruiken”, legt Alexan-der uit. “Het duurt 500 jaar voordat een blikje is vergaan en in mobieltjes zit kostbaar materiaal, zelfs een heel klein stukje goud”, zegt Thijs om de klas eens goed wakker te schudden. Al met al was het een leerzame middag. De leerlingen werden zich bewust van de heersende problematiek en werden uitgedaagd eens goed na te denken over een oplossing. Dat was weer eens heel iets anders dan een poosje stil lezen.

Groep 8 van De Parel.

De kinderen luisterden geboeid. (Foto’s: S. Oostwouder)

Thijs maakt noedels met heet water.

De leerlingen moesten zelf nadenken.

Grote
verkeerscontrole afgelopen zaterdag

Bij de rotonde Bestevaer/Karel Door-manlaan/Driftweg heeft de politie af-gelopen zaterdag een grote alcohol/verkeerscontrole gehouden tussen kwart voor drie ’s middags en tien uur ’s avonds. Vanaf de toegangswegen werden bestuurders gemaand te stop-pen voor een inspectie. Er werd ge-controleerd op o.a. alcohol, gordels, fietsverlichting en banden. Verder stond een rollerbank opgesteld om de snelheid van bromfietsers te contro-leren. Naderende bestuurders zagen het “onheil” in de verte al aankomen en sommigen namen dan ook een eer-dere afslag en gingen een straatje om. In totaal bleken zeven bestuurders te veel gedronken te hebben en kregen een proces verbaal. Verder hadden 27 mensen een mankement aan hun voertuig of een nalatigheid waarvoor ze een bon kregen.

Samenwerker 
van het Jaar

De prijs “Samenwerker(s) van het Jaar” wordt jaarlijks uitgereikt door de regio Gooi en Vechtstreek. 
De prijs is in het leven geroepen om (een groep van) personen in het zon-netje te zetten die zich opvallend of wellicht minder opvallend hebben on-derscheiden in hun optreden, waarbij gelet wordt op bijzondere resultaten van regionale samenwerking. Centraal staat de waardering voor de bijdrage die is geleverd aan het belang van inwoners van deze regio. Alle inwo-ners, medewerkers van deelnemende organisaties en bestuurders die direct betrokken zijn bij onderdelen van regi-onale samenwerking, kunnen genomi-neerd worden. De sluitingsdatum om voordrachten in te zenden is 30 okto-ber. Voor meer informatie en aanmel-ding: www.regiogenv.nl.

 

Lezing
Vogelvereniging

Vogelvereniging Vogelvreugd organi-seert op woensdagavond 16 oktober om 20.00 uur een lezing over de won-dere wereld van zangvogels, watervo-gels en strandvogels in de vrije natuur. Jan Dijkman, lid van de vereniging, vertelt aan de hand van lantaarnplaat-jes over de leefomgeving, het nestelen, het broeden en de verzorging van de jongen. Dit doet hij met behulp van een Epidiascope. De lezing wordt ge-houden in clubgebouw ‘Het Lopertje’ aan de Jan van Galenstraat 35. Vanaf 19.30 uur zijn daar de deuren geopend.

Muziek en dans bij de Gooikikkers 
Zaterdag 12 oktober geven de Gooikik-kers een muziek- en dansavond in het Kwaakhuis gelegen aan de Trekker-weg 3, hoek Weideweg. De zaal gaat open om 20.00 uur en de activiteit gaat om 20.41 uur van start. De activiteit is meer geschikt voor 30+ers dan voor jonger publiek.Meer informatie op de website van de vereniging www.gooikikkers.nl.

Voormaat
afgesloten

De Voormaat is tot 25 oktober afgeslo-ten vanaf de Zegge t/m het kruispunt met de Look voor het aanleggen van drempels. Een compleet overzicht van de actuele afsluitingen is te vinden via “Huizen bereikbaar” op www.huizen.nl.

Riemer Westland Schilders is geno-mineerd voor de prestigieuze Nati-onale SchildersVAKprijs 2013. Het Huizer familiebedrijf is door de vak-jury genomineerd met het project ‘Nautisch Kwartier’.

Het in 1944 opgerichte Riemer West-land heeft al het schilderwerk van het Nautisch Kwartier verzorgd. Het Nau-tisch Kwartier Huizen was een uniek nieuwbouwproject, dat om een uit-zonderlijk hoge graad van uitvoering vroeg. Alles, maar dan ook alles, heb-ben ze geschilderd; het houtwerk, de gevels, interieur en exterieur. Riemer Westland heeft nauw samengewerkt met de opdrachtgever, de bouwer, de ontwikkelaar en de verfgrossier over de exacte kleursamenstelling voor dit project. De combinatie van samen-werking en hoogwaardig schilderwerk, maakt Riemer Westland tot een kans-hebber op de SchildersVAKprijs 2013. Op 12 november maakt de vakjury be-kend wie de winnaar is.De zoon van Jacques Riemer is trots, maar nuchter: ”Dit was een heel bijzon-dere opdracht. De kleursamenstelling en de productkeuzes waren een project op zich. We hebben daarvoor steeds overlegd met onze opdrachtgever Vos & Teeuwissen, projectontwikkelaars 

Riemer Westlandgenomineerd voor Nationale SchildersVAKprijs 2013

Vof De Vrijheid en met Bouwman Coa-tings. Dit soort grote projecten moet je als team oppakken. We zijn echt blij dat het zo mooi is geworden. Het Nautisch Kwartier, ons eigen 19e eeuws Zuider-zee dorpje, is nu beeldbepalend voor Huizen.”
De Nationale SchildersVAKprijs is een initiatief van Eisma Bouwmedia. De prijs is bedoeld om het kwaliteitsbe-wustzijn in de schilder-/onderhouds-branche te bevorderen, door het belo-nen en prijzen van bijzonder schilder-/onderhoudswerk. De Nationale Schil-dersVakprijs bestaat sinds 2008.

Arjan Riemer is trots, maar nuchter: ”Dit was een heel bijzondere opdracht.

De kleursamenstelling en de productkeuzes waren een project op zich.”(Foto: aangeleverd)

De Huizerse cabaretière Justine Keizer treedt vrijdagavond 11 okto-ber samen met haar begeleider en gitarist Justin van Koersveld op in Theater De Boerderij aan de Hel-lingstraat. De voorstelling wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Kunst & Cultuur Huizen en past in de doelstelling jong aanstormend talent te stimuleren en het aanjagen van nieuwe initiatieven.

De theatershow draagt de titel “Hufter, met boter en suiker” en was dit jaar te-vens het afstudeerproject van Justine aan het Art & Entertainment College in Amsterdam, meldt het persbericht van de Stichting Kunst en Cultuur. Justine studeerde ook bij de Gieske Theater-school en bij de balletschool van Carry 

STICHTING KuNST & CuLTuuR MAAKT VOORSTELLING MOGELIJK - 
SCHOLIEREN WELKOM:Justine Keizer vrijdagavond avondvullend in De Boerderij

Schomper. Bovendien volgde ze dans-lessen bij Hans van Schaik en Dance-point in Huizen. De Stichting Kunst & Cultuur Huizen raakte op haar spoor door de dinershows van de Cabaret Cats, studenten van de Gieske Thea-terschool. Justine werd uitgenodigd op te treden tijdens één van de drukbe-zochte Kunstcafé’s van de stichting in De Boerderij. 

Scholieren
De Stichting Kunst & Cultuur spant zich in om vooral jongeren naar de voorstel-ling te krijgen. Daartoe zijn scholieren van SG Huizermaat en het Erfgooiers College uitgenodigd. Op vertoon van hun schoolpas hebben zij gratis toe-gang, maar dienen wel vooraf te reser-veren.

Voor andere bezoekers geldt een en-treeprijs van € 15,00. Kaartverkoop overdag tijdens de openingstijden van De Boerderij, Hellingstraat 9. Justine is al in tal van voorstellingen te zien geweest. Zo maakt ze deel uit van de groep Girls on Top, die optrad tijdens het Amsterdam Diner in de Heineken Music Hall. Ook speelde ze vier voor-stellingen in Carré met de Amsterdam Caribbean Dance Show, aldus het persbericht.

Justine Keizer. (Foto: aangeleverd)

Vacaturemarkt voor 300 leerlingen
Bovenbouwleerlingen van SG Huizer-maat en het Erfgooiers College gaan op dinsdag 15 oktober tussen 9.00 en 12.30 uur een vacature uitzoeken voor hun maatschappelijke stage in de me-diatheek van het Erfgooiers College. De Vrijwilligerscentrale heeft tiental-len maatschappelijke organisaties bereid gevonden om op de markt hun stageplaatsen aan de man/vrouw te brengen. Aan het einde van de markt moeten vele duizenden uren jeugdige vrijwillige inzet bemiddeld zijn.

Inspraakavond 
Schoolstraat

De gemeente organiseert een in-spraakavond over de woningbouwlo-catie Schoolstraat 13 op dinsdag 15 oktober. De avond wordt gehouden in commissiekamer 1 op de begane grond van het gemeentehuis en be-gint om 20.00 uur. Omwonenden en belanghebbenden hebben een uitnodi-ging ontvangen.

560 leerlingen
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De eerste prijs won groep 6/7/8 van De Kinder-

Campus uit Hilversum. De jury was onder de 

indruk van de veelzijdige inzending: twee You-

Tube-filmpjes, een powerpointpresentatie en 

een inzamelactie van e-waste. Het recycle-lied 

van Ivo en Luno heeft hitpotentie. De leerlingen 

wonnen een kookworkshop in het kader van de 

GAD-actie ‘In de keuken gebeurt het’.

De Hilversumse Fabritiusschool, groep 7A, won 

de tweede prijs met een heuse reclamecam-

pagne voor een beter milieu. Ook maakten ze  

Wecycle-afvalbakken op school en orga ni seerde 

de klas een dansfeest met als toegang een ka-

pot apparaat. Deze milieuhelden wonnen het 

maken van een echt reclamefilmpje en kregen 

het klimaatstripboek ‘Klimaat voor verande-

ring’ (Caren Trafford, uitgeverij mauritsgroen• 

mgmc).

De milieuhelden van groep 7/8 van De Linde 

in Loosdrecht bedachten een speurtocht door 

het bos met spelletjes gemaakt van oude appa-

raten. Ook maakten en verspreidden ze fol ders 

om mensen bewust te maken e-waste apart 

in te leveren. Ze wonnen het maken van een  

social media filmpje.

MILIEUHELDEN IN 
UITVOERING
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Een interactieve en speelse manier  

om kinderen bewust te maken van het milieu en 

uitleg te geven waarom afval scheiden belangrijk 

is voor hen.

~ Barbara van Gelder, 

Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) 

Gooi en Vechtstreek

MILIEUBENDE IS VOOR MIJ

Jan Rensen, wethouder Economie 

Gemeente Hilversum



72

Ik heb twee voorstellingen van de Milieubende 

meegemaakt en het was mooi om te zien hoe de 

kinderen opgingen in het verhaal van de acteurs. 

Zij werden op meeslepende wijze aan het denken 

gezet over milieuproblematiek, afvalscheiding en 

recyclen van elektrische apparaten. Vervolgens 

kon de klas er zelf mee aan de slag gaan bij het 

samenstellen van hun Milieuheldenboek.

~ Marianne Heslenfeld,  

Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) 

Gooi en Vechtstreek

MILIEUBENDE IS VOOR MIJ
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AANTAL VOORSTELLINGEN 50 voorstellingen ‘Er is nog macaroni’ 

met workshop ‘Hoe word ik een milieuheld?’ in 50 groepen 8 op  

50 basisscholen in de provincie Noord-Holland.

WEDSTRIJD ‘Wecycle Strijd om Noord-Holland’ De kinderen werd 

gevraagd om ideeën, acties en oplossingen te bedenken voor het 

beter inzamelen van kapotte energiezuinige lampen en elektrische 

apparaten (e-waste), dus alles waar een stekker aan zit.

FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING De jury selecteerde vijf klassen 

met de beste Milieuheldenboeken en digitale inzendingen. Alle 

klassen wonnen een uitgebreid pakket met leesboeken voor de 

school. Daarnaast kwamen de acteurs met professionals terug in 

de klas om samen met de leerlingen het beste idee uit te voeren.

SPONSOR Wecycle campagne Zoetermeer.

IN DE MEDIA

ACTEURS
Rosa Evans-Knaup, Tijs 
Huys, Wim Staessens, Roel 
Voorbij, Alexander de Vree, 
Art-Jan de Vries, Thomas 
van Ouwerkerk

JURY
Jeroen Bartels – LightRec, 
Ted van Hintum –  
Wecycle, Maurits Groen –  
mauritsgroen•mgmc,  
Roel Voorbij – acteur  
Milieubende

OPDRACHTGEVER WECYCLE, ZOETERMEER

HOE WORD IK EEN  
NOORD-HOLLANDSE MILIEUHELD?20
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Driehuizen ✱ Duizenden vogels ko-

men soms bij elkaar in de Eiland-

spolder, zelfs veel meer dan tijdens

het broedseizoen. Tijdens de vaar-

tocht van Landschap Noord-Hol-

land door de Eilandspolder zijn de-

ze te zien. Warm aangekleed mee op

de excursie kan zondag om 14 uur.

Aanmelden is nodig en kan via

www.gaatumee.nl. De tocht start

vanaf werkschuur De Molenaar.

Vogels kijken
tijdens vaarexcursie

Alkmaar ✱ De deze week aangekon-

digde renovatie van winkelcentrum

Polderhof wordt de aanzet tot een

grotere operatie die moet lijden tot

een sociale oppepper voor Oudorp. 

Want er zijn zorgen over de wijk. De

inkomens liggen er relatief laag, de

werkeloosheid is tussen 2009 en

2010 meer dan verdubbeld van ruim

5 naar 11 procent, en daarmee vier

keer hoger dan het Alkmaars gemid-

delde. Verder scoort de wijk matig

op de ’leefbarometer’, zegt de ge-

meente. ,,Veiligheid, sociale samen-

hang en de woningvoorraad scoren

gemiddeld minder in met name de

Oudorperpolder.’’

Er is ook bovengemiddeld meer

overlast in de wijk. ,,Bewoners kla-

gen niet over de woningen maar wel

over buren, gedrag en kinderen.’’

Ondanks huismeesters, camera’s en

snelle bereikbaarheid van de politie

neemt het gevoel van de onveilig-

heid ’vooral 's avonds toe. ,,Er zijn

geen woningen langs de hoofdrou-

tes waardoor er geen ’ogen op de

straat’ zijn,’’ constateren de samen-

stellers. ,,Er is ook veel vandalisme

in met name de galerijflats. Er zijn

mensen die zich niet verantwoorde-

lijk voelen voor hun eigen woonom-

geving en het woongenot van mede-

bewoners.’’
De 1600 woningen die Kennemer

Wonen in de wijk verhuurt (1400

daarvan zijn sociale huur) scoren ge-

middeld energielabel D.

Samen met Kennemer Wonen heb-

ben de gemeentelijke deskundigen

alle kansen voor de wijk in kaart ge-

bracht. Wat wonen betreft: het le-

vensloop- en toekomstgeschikt ma-

ken van de woningen; investeren in

duurzaamheid en energiezuinig-

heid; mogelijk maken van groeps-

wonen onder begeleiding; meer

’sturen’ op woningtoewijzing; ver-

beteren van de uitstraling van de ga-

lerijflats. En wat leefbaarheid be-

treft: leefregels instellen in flats met

problemen op gebied van overlast,

vandalisme en criminaliteit. En be-

wonerscommissies oprichten.

Zorgen over Oudorperpolder

Oudorperpolder: zorgenkindje.

FOTO JJFOTO / JAN JONG

Inkomens laag ✱ Werkloosheid in jaar tijd verdubbeld ✱ Veiligheidsprobleem ✱ Criminaliteit 

Gerard van Engelen
g.van.engelen@hdcmedia.nl

Alkmaar ✱ De leerlingen van groep

7/8 van de katholieke basisschool

Erasmus vielen gistermorgen van de

ene in de andere verbazing. De twee

Milieubende-acteurs Alexander de

Vree en Tys Huys doken onverwacht

op in het klaslokaal, gewapend met

script en camera.

Volgens meester Klaas-Jan Lammers

was de komst voor zijn leerlingen

’een complete verrassing’. Samen

met de acteurs werd er vervolgens

een echt milieuvriendelijk filmpje

gemaakt. ,,Bijzonder dat er zo in een

ochtend een film gemaakt kan wor-

den’’, vertelt Lammers, die met zijn

klas terugkijkt op een heel leuke

dag. Voor de leerlingen/acteurs was

er een T-shirt, dat speciale krachten

geeft waardoor het ’wecyclen’ voor-

taan nog beter gaat lukken.

De Erasmus-leerlingen hadden wat

dat betreft eerder al hun beste been-

tje voorgezet. Vorig jaar herfst had-

den ze meegedaan aan de Wecycle

Strijd om Noord-Holland. Er waren

elektrische apparaten ingezameld,

er was een film gemaakt, er werd een

dansje gedaan en de hele buurt werd

aangeschreven om zoveel als maar

mogelijk apparaten te wecyclen. Dat

maakte de groep tot Milieuhelden

van Noord-Holland, samen met nog

vier scholen. Het maken van het

filmpje met de Milieubende-acteurs

was een van de prijzen.

De acteurs van kbs Erasmus tijdens de filmopname, gestoken in hun speciale T-shirts. FOTO JJFOTO/JAN JONG

Milieuhelden
kbs Erasmus
maken film
Arie Bergwerff 
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Alkmaar ✱ Het is in 2014 dertig jaar

geleden dat Paul van Dijk en Gerard

Hoogendoorn de Music Maker dri-

ve-in-show begonnen in zaal Mee-

reboer in Oudorp. Dat is aanleiding

voor een reünie die op zaterdag 8 fe-

bruari plaatsheeft. In Meereboer

vanzelfsprekend.

In de jaren ’80 speelde, zo blikt Hoo-

gendoorn (die samen met Van Dijk

ook bekend was van de illegale ra-

diozender Radio Veronica in Sint

Pancras) nostalgisch terug, het uit-

gaansleven zich elke zaterdagavond

af in zaal Meereboer en bar Nico,

beide in Oudorp.

Om die avonden nog eens te beleven

is ’The reunion, back to zaal Meer-

eboer’ bedacht.

De DJ’s van toen zijn opgespoord en

bereid gevonden de muziek van

toen te komen draaien.

Kaarten voor de reünie kosten 7,50

en zijn verkrijgbaar bij bar Nico in

Oudorp en bij de Readshop in Sint

Pancras. Zie ook facebook.

Herbeleving van
zaterdagavonden

bij Meereboer

Alkmaar ✱ Doelman Stefan K. (28)

uit Alkmaar is door de politierechter

vrijgesproken van voetbalgeweld.

Het betrof een stokoude zaak van

april 2010. Twee teamgenoten van

de keeper waren al akkoord gegaan

met betaling van transactiebedra-

gen van 410 euro. De zaak tegen K.

was volgens officier van justitie M.

van Hulsel in het digitale systeem ’

vast komen te zitten’. Hoe dat kon,

wist de aanklaagster verder ook

niet.
Bij een wedstrijd tussen teams van

De Rijp en Alkmaarsche Boys kreeg

een Alkmaarse aanvaller tijdens een

duel tikken in zijn gezicht. De broer

van de Alkmaarder rende vanuit de

dug-out direct het veld in. Hij gaf de

verdediger van De Rijp een trap in

zijn gezicht.

Een verdediger van de Alkmaarders

diende de tegenspeler ook nog een

vuistslag toe. De laatste liep een ge-

broken kies en een gescheurde

wenkbrauw op. Ook de keeper zou

volgens de arbiter en een tegenstan-

der een klap hebben uitgedeeld. 

K. ontkende. Hij had alleen maar

spelers uit elkaar gehaald. In het tu-

mult moest hij met zijn slaande me-

despeler zijn verward. Politierechter

L. Boonstra achtte dat niet uitgeslo-

ten en sprak de doelman vrij.

Keeper vrijgesproken van voetbalgeweld

Ron Ranzijn

De Goorn ✱ Hebben bewoners vanMeerzicht te Scharwoude recht opeen verhuiskostenvergoeding?Zo op het oog valt die vraag met ja ofnee te beantwoorden maar zo sim-pel lag het niet tijdens de raadsver-gadering in Koggenland. Integen-deel. Er vielen harde woorden, ermoest een schorsing aan te pas ko-men en uiteindelijk hoofdelijkestemming.

Aanleiding vormde een motie vande OK(é)fractie onder leiding vanJim Mollet. Hij herinnerde aan eeninformatieavond in het voorjaar2013 met de aankondiging vansloopplannen. ,,Huurders is vertelddat ze tussen de vier en vijfduizendeuro verhuiskostenvergoeding zou-den krijgen als zij zouden verhui-zen. Er staan inmiddels zes apparte-menten leeg. Zolang dit gebouw

niet gesloopt wordt, kost dit de ge-meente geld.''
Volgens Caroline Schipper (VVD) 'iser geen vergoeding toegezegd'. ,,Eris geen sprake van onduidelijkheid.Dit voorstel lijkt sympathiek maarhet is verkiezingsretoriek. We zijntegen.'' René Klok (Gemeentebelan-gen) verbaasde zich over het feit dater 'geen verslag van de informatie-bijeenkomst was gemaakt'. Jacques

Broers van de OK(é)fractie werd eremotioneel van. ,,Dit grijpt me naarde strot. De bewoners worden ge-schoffeerd.''
Wethouder Jan Wijnker van volks-huisvesting: ,,Er is in mijn belevinggeen enkele toezegging gedaan.''Het voorstel de verhuiskosten tevergoeden werd met vijftien stem-men tegen en vier voor uiteindelijkdoor de raad verworpen.

Ophef verhuiskosten Meerzicht Scharwoude

WOENSDAG 15 JANUARI 2014 ENK207

West-Friesland

Hoogwoud ✱ Regisseur KirstenDijk is nauwelijks te stuiten als zepraat over ’Joost en het gemenespookje’. In de repetitieruimte legtze samen met de acteurs Corien Klosen Simon Besseling de laatste accen-ten. Morgen gaat het stuk over eenjongetje met een hersentumor intheater De Binding in Zuid-Schar-woude in première.Kirsten. ,,Peter de Nijs kwam in 2011bij mij met het prentenboek ’Joosten het gemene spookje’, geschrevendoor de Zwitserse neuroloog Mi-chael Grotzer.
Peter heeft zelf een hersentumor ge-had en is de drijvende kracht achter’Walk for brains’, een wandeltochthier in het dorp. Met deze wandelin-

gen brengt hij geld bijeen voor destichting Stop Hersentumoren.”Kirsten Dijk is een regisseur die on-der de paraplu van Culturele Staten,de stichting voor de amateurkunst,tal van projecten heeft gemaakt. ,,Ik zag het prentenboek en benmeteen gaan schrijven. Het stukgaat over Joost, een vrolijk kind dateen spookje in zijn hoofd krijgt ende strijd aangaat. Eigenlijk gaat hetover al die zieke kleine helden.”Toneelervaring
Met Corien Klos uit Aartswoudheeft Kirsten 23 jaar toneelervaringin huis, terwijl ze Hoogwouder Si-mon Besseling als Joost ontdekte.,,Met Corien werk ik al lang samenen tijdens het schrijven dacht ikmeteen aan haar. Zij speelt drie per-sonages. Die zal men wel zien.Vormgeefster Nanda Groen heefthet heel basic gehouden.”

Corien: ,,Hier en daar even snel om-kleden of een andere jas aan is juistleuk en spannend. Kinderen accep-teren meteen dat je die ander bent.”Glimp
Kirsten werkte eerder aan een grootproject in Hoogwoud over de Twee-de Wereldoorlog waar ze Simonvoor het eerst zag acteren. Bij Simonis er nog een glimp van verbazing als

hij zegt: ,,Het is fantastisch en zoleuk om te spelen. Ik geniet van elkerepetitie en heb zin in heel veel voor-stellingen.”
Kirsten: ,,Het toneelstuk is geschiktvoor iedereen tussen de 7 en de 107jaar oud. Er is al interesse vanuit zie-kenhuizen en scholen om te komenspelen. We spelen op 21 februari inpartycentrum Op Stap in Hoog-woud.”

De première op 16 januari begint om20 uur in theater De Binding. Vooraf-gaand is er vanaf 19.15 uur een inlei-ding over het stuk en het werk van deStichting Stop Hersentumoren.De entree voor ’Joost en het gemenespookje’ is gratis. Wel wordt er eeneigen bijdrage gevraagd en men moetreserveren via een mailtje naar:  reserveren@culturelestaten.nl

Het gemene
spookje dat
Joost velt
West-Friezen bewerken toneelstukover jongetje met hersentumor

Regisseur Kirsten Dijk (voorgrond) met haar acteurs Simon Besseling en Corien Klos.
FOTO ERNA FAUST

Leo van Gelderen

Opmeer ✱ Leerlingen van groepacht van basisschool ’t Ruimteschipte Opmeer zijn in de prijzen geval-len.
De klas heeft de Wecycle Strijd inNoord-Holland gewonnen.Dat hebben ze te danken aan eenproject dat zij gaan doen met deveelzeggende naam ’Tour de e-was-te’. Vrij vertaald betekent dat rond-gang van de verspilling. Leerlingenuit de hoogste klas gaan dit voorjaarmet bakfietsen langs de deur om af-gedankte elektronische apparatuurin te zamelen.

,,Ze hebben daar posters voor ge-maakt en fraaie affiches om er be-kendheid aan te geven. Veel kinde-ren realiseren zich dat we in eenwegwerpcultuur zijn beland en datje niet zomaar alles in de grijze af-valbak kunt gooien’’, zegt docentTon Koelemeijer. ,,We moeten hetafval scheiden aan de bron.’’ Hetbord van de prijswinnaar prijkt pro-minent in de klas die gisteren be-zoek kreeg van de Stichting Milieu-bende. Die kwam gisteren met eenprofessionele fotograaf langs deschool om opnamen te maken voor

een postercampagne. Groepsgewijswerden er fotoshoots gemaakt vankinderen met een afgedankte mixerof een kruimeldief in de hand.Thomas van Ouwerkerk van de

Stichting Milieubende legt uit watde bedoeling is van de fotoshoot.,,We maken een wervende posterwaarop leerlingen van deze schoolfigureren. Later bewerken we de ge-

maakte foto’s met bijzondere kleu-ren en achtergronden. Specialevormgevers maken het plaatje com-pleet. Daarop kondigen we dan de’Tour de e-waste’ mee aan.

Leerlingen van groep acht met docent Ton Koelemeijer met de milieuprijs in de klas.
FOTO HMC

’t Ruimteschip
wint milieuprijsvan provincie

Coen van de Luytgaarden

Opmeer ✱ Inwoners van Op-meer zijn gemiddeld goed tespreken over de dienstverleningvan de gemeente.Burgers geven de gemeente eenruime voldoende als het aan-komt op telefonische en/ofdigitale bereikbaarheid bij vra-gen, klachten of opmerkingenover zaken als veiligheid, belas-tingen of andere zaken.Een en ander blijkt uit onder-zoek ’Waar staat je gmeente’, datjaarlijks wordt uitgevoerd. Bur-gemeester GertJan Nijpels isverheugd met de resultaten.,,We zitten boven het landelijkgemiddelde en daar zijn we besttrots op’’, aldus Nijpels.

De Buitenplaats
De Goorn ✱ De verkoop vanwoningen in De Buitenplaats inDe Goorn verloopt voorspoedig.Van de 45 woningen zijn erinmiddels 26 verkocht. Ook devrije kavels gaan hard. Van dedertien percelen zijn er vijfverkocht. ,,Dat zijn heel positie-ve resultaten voor deze tijd'',aldus wethouder Jan Wijnkervan de gemeente Koggenland.

Opmeer scoortbij de burger

1750 leerlingen
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De Koningin Julianaschool uit Den Helder, 

groep 8, maakte van afval een kunstobject in 

de vorm van een boom. Ook maakten ze een 

filmpje en een detective-boekje over e-waste. 

Ze wonnen het maken van een professioneel 

filmpje over e-waste. Acteurs Alexander de 

Vree en Tijs Huys gingen samen met deze 

 milieuhelden aan de slag.

De Alkmaarse KBS Erasmus, groep 7/8, hield 

een e-waste inzamelactie, deelde flyers uit en 

interviewde de wethouder Duurzaamheid van 

Alkmaar. Hun prijs: acteurs Alexander de Vree 

en Tijs Huys maakten samen met de leerlingen 

een ‘Wecycle Heroes’-filmpje voor op hun web-

site en YouTube. 

De milieuhelden van groep 8 van ’t Ruimte-

schip  in Opmeer begrepen dat om veel mensen 

in actie te laten komen, je een netwerk moet 

inschakelen. Ze ontvouwden hun plannen 

voor een Tour De E-waste. Acteur Thomas van  

Ouwerkerk en vormgeefsters Kiki van der Waal 

en Jamie Bunnik van IS Ideeën Studio hielpen 

de kinderen om een professionele actie op te 

zetten met een ontwerp voor een banner om 

echt te gebruiken in Opmeer. 

MILIEUHELDEN IN 
UITVOERING
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Een ontzettend goed initiatief om met  

kinde ren op een creatieve manier te werken aan 

een ‘zwaar’ onderwerp als het milieu. We spelen, 

doen kennis op, werken samen en zoeken naar 

nieuwe ideeën. Zij leren van ons en wij van hen.  

Ik vind het te gek om te zien dat er zoveel goede 

ideeën worden verzonnen. Als dat gebeurt, is  

het project helemaal rond voor mij. Ik word daar 

heel vrolijk van!

~ acteur Thomas van Ouwerkerk

MILIEUBENDE IS VOOR MIJ
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De leerlingen van groep 7/8 van De Rank uit 

Alkmaar wonnen met hun lied ‘We will, we will 

recycle!’. Acteurs Tijs Huys en Alexander de 

Vree zorgen er samen met deze milieuhelden 

voor dat dit lied professioneel in beeld werd 

gebracht. 

De Zandvoortse Oranje Nassauschool, groep 7, 

schreef een brief naar de burgemeester en 

zorgden voor een artikel in de krant om het 

apart inzamelen van e-waste nu toch echt op 

te lossen. Ze wonnen een poppenkastvoorstel-

ling over e-waste. Theatermaker Pepijn Smit 

maakte een scenario voor de voorstelling die de 

juf met de klas instudeerde. In theater De Kro-

cht werd de voorstelling opgevoerd; toegang 

was een kapot elektrisch apparaat. Monique 

Bos van de Milieubende regelde de productie.

MILIEUHELDEN IN 
UITVOERING
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KOM IN ACTIE
DE TOEKOMST

WERD U ENTHOUSIAST VAN DIT BOEKJE? Raakte u geïn-

spireerd door de jonge milieuhelden? Ging uw hart open bij 

het zien van deze fanatieke bovenbouwleerlingen? Dacht 

u heel even stiekem ‘Was de Milieubende maar bij mij op 

school langs geweest’? Of: ‘Waarom hebben mijn kinderen 

de Milieubende nog niet op school gehad?’ Het kan!

KOM IN ACTIE We bestaan nu vijf jaar en worden steeds 

ent housiaster. Dit zesde jaar organiseren we een ronde in 

Delft en omgeving, een ronde voor de Natuur en Milieu Edu-

catie IJmond (Heemskerk en Beverwijk), wederom een ronde 

voor Amstelveen en een ronde voor de  Triodos Foundation in  

Amsterdam. Uw opdracht, uw plan past daar zeker nog bij!

De hoop op een duurzame toekomst, ligt in de milieueducatie van de jeugd: onze variant op de beroemde uitspraak van Erasmus.  
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Voor bedrijven, instellingen en campagnes is het interes-

sant om een project bij de Milieubende te financieren:

U financiert effectieve milieueducatie op basisscholen en 

draagt bij aan een goed doel.

Het betreft interactief theater in de klas;  de milieuedu-

catie is zeer direct en bijna een op een met de leerlingen, 

dus bijzonder effectief.

De workshop en wedstrijd ‘Hoe word ik een milieuheld?’ 

kan worden toespitst op de informatie of vraag waar u als 

opdrachtgever graag aandacht aan wilt besteden: afval, 

klimaat, energie of andere duurzaamheidsonderwerpen.

Het bijbehorende boekje ‘ Het kleine handboek voor grote 

daden’ kan op de kaft en eerste pagina uw bedrijfsnaam, 

logo en tekst van/over uw organisatie opnemen.

In het lespakket kan aanvullende informatie van u als  

opdrachtgever worden meegezonden.

U kunt belangrijke relaties uitnodigen om mee te doen 

en/of te komen kijken in de klas.

U neemt deel in de jury, en ziet dus daadwerkelijk wat 

kinderen hebben bedacht.

U kunt bepalen hoe en wanneer de winnende klassen aan 

het werk worden gezet om hun ideeën ook daadwerkelijk 

uit te voeren.

Rondom de prijsuitreiking kan een feestelijk evenement 

worden georganiseerd.

Dit project trekt veel  aandacht, met name in de lokale en 

regionale media.

Dit project levert een goed lokaal netwerk op met lokale 

instanties, de gemeente(n) en bedrijven, in en rondom de 

basisschool. Ouders van kinderen zijn immers werkzaam 

in omliggende organisaties en bedrijven. De ervaring leert 

dat zij vroeg of laat bij het project worden betrokken. 

WAT ZIT ER IN VOOR U? 
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COLOFON 

IDEE EN TEKST 

Carine Verveld

RESEARCH FOTOMATERIAAL EN EINDREDACTIE 

Monique Bos

VORMGEVING 

Jurre Hehenkamp, Eddy Boom, Dr.Woe Haarlem, www.drwoe.nl

ILLUSTRATIE MILIEUHELDEN 

Herre-Jan van den Berg, Groningen

DRUK 

Ecodrukkers© Nieuwkoop, www.ecodrukkers.nl

FOTO VERANTWOORDING 

Omslag: Jurriaan Hoefsmit, www.jurriaanhoefsmit.nl 

Binnenwerk: Gerard van Bree – www.vvbfoto.nl, Jur Engelchor –  

www.engelchorfotografie.nl, Jeroen Hiemstra – www.jeroen hiemstra.

com, Jurriaan Hoefsmit – www.jurriaanhoefsmit.nl, Xander Remkes – 

www.xstudio.nl

COVERMODELLEN 

Nikki Bos, Valentijn Schuurman

Mocht u, ondanks de door ons betrachte zorgvuldigheid bij deze uitgave, 

problemen hebben met onderdelen van de inhoud, dan vragen we u 

contact met ons op te nemen via info@milieubende.nl
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DOEL STICHTING MILIEUBENDE 

‘De doelstelling van de stichting is jongeren bewust 

te maken van en te betrekken bij (het meewerken aan 

het oplossen van) de milieu- en duurzaamheidspro-

ble matiek. De stichting tracht dit doel onder meer te 

bereiken met behulp van theatrale middelen en het 

opzetten van een educatieprogramma.’  

De Stichting Milieubende heeft ANBI status aan-

gevraagd. 

OP MAAT GEMAAKT 

De Milieubende werkt samen met verschillende 

opdrachtgevers. Zij boeken een project, van meest-

al minimaal tien voorstellingen/workshops in tien 

klassen. De focus van de workshop en de wedstrijd 

stellen we vast in overleg met de opdrachtgever. 

Een project kan dus gaan over klimaat, afval, water, 

energie of een meer toegespitst onderwerp zoals 

e-waste of zwerfafval. 

INFO EN BOEKINGEN 

telefoon 023 - 5 424 656 

e-mail: info@milieubende.nl 

www.milieubende.nl

ADRES 

Stichting Milieubende 

Wilhelminastraat 18 

2011 VM Haarlem 

Gevestigd in het pand van  

IDEE  

Moniek Merkx, artistiek leider Theater Dans Maas

THEATERVOORSTELLING 

‘Er is nog macaroni’ 

Tekst: Enne Koens 

Regie: Moniek Merkx en Dorien Folkers, Theater 

Dans Maas

LESMATERIAAL 

• ‘Het kleine handboek voor grote daden’ 

Tekst: Elena Simons 

Ontwerp/illustraties: -SYB-ontwerp 

• Psychologische test ‘Welk type held ben jij?’ 

Tekst: Moniek Merkx, artistiek leider Theater Dans 

Maas 

• Factsheets workshop ‘Vervuiling van de aarde’ 

Tekst en productie: mauritsgroen•mgmc

BESTUUR  

Maurits Groen, Leontine Splinter

MANAGEMENT EN ORGANISATIE  

Projectmanager: Carine Verveld 

Projectcoördinator: Monique Bos







Stichting Milieubende   Wilhelminastraat 18 2011 VM Haarlem 
Telefoon 023 - 5 424 656   info@milieubende.nl www.milieubende.nl

VIJF JAAR

ISBN 97 890 781 71195


