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Buurtactie Sommelsdijk Vogelbuurt Oost 
Datum donderdag (ochtend) 13 oktober 2022 
 
Organisatoren 
-  OostWestWonen; André Groenendijk (woonconsulent Midden) 
- Gemeente Goeree-Overflakkee; Anne Marijke Elema (contactfunctionaris dorpsgericht 
werken), mobiel: 06-30780960 
 
Wat gaan we doen? 
Opruimactie zwerfafval in de buurt samen met de buurt 
 
Gebied 
Wijk tussen Sperwer- Dorpsweg – Koningin Julianaweg – wandelpad langs Zwaluwstraat en 
Nieuw Rijsenburgh of Langeweg  
 

 
 
Indeling leerlingen School met de Bijbel 

• Groep 3 en 4 met begeleiders; rondom de school en wooncomplex De Hoge Caemer 
(Sperwer en Koekoek) 

• Groep 5 en 6 met begeleiders; terrein Nieuw Rijsenburgh (Vlasakker, De Klaver, 
Kroonlust en groenstrook Koningin Julianaweg en Langeweg) 

• Groep 7 en 8 met begeleiders; Vogelstraten (Nachtegaalstraat, Leeuwerikstraat, 
Fazantstraat, Patrijsstraat, Specht, Zwaluwstraat en langs wandelpad Koningin 
Julianaweg) 

 
Afspraken veiligheid 

• De school zorgt voor voldoende begeleiders; 

• Leerlingen gaan in groepjes van 5 à 6 leerlingen o.l.v. een volwassene de wijk in; 
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• We blijven in de wijk. Drukke wegen zoals Dorpsweg, Koningin Julianaweg, Langeweg 
en Sperwer worden niet overgestoken. Groenstrook direct grenzend aan de Koningin 
Julianaweg wordt niet gedaan. Langs het wandelpad wel.  

• Kapot glas en gevaarlijk afval wordt niet door de leerlingen opgepakt. Als er iemand 
meeloopt van Schoon Goeree-Overflakkee kan het aan hem/haar worden gevraagd. 

• Kinderen liefst laarzen en kleding die tegen een stootje kan.  

• Zorg na afloop dat de kinderen goed hun handen wassen. 

• Bij slecht weer gaat de opruimactie niet door.  
  
Partners 
- School met de Bijbel Sommelsdijk; contactpersoon Corstiaan de Jong (directeur). Met drie 
combigroepen willen ze elk een half uur meehelpen.  
- Schoon Goeree-Overflakkee; contactpersonen Marcel Brevé en Pascha Komttebed.  
- RAD; stellen opruimmateriaal beschikbaar en halen het afval op.  
 
Programma 

• 09.30 uur inloop ontvangst bij De Zwaluw (koffie/thee/limonade met wat lekkers).   

• 09.50 uur welkom door André en Anne Marijke. Vertegenwoordiger van Schoon 
Goeree-Overflakkee vertelt kort wat we gaan doen en waar je op moet letten.  

• 10.00 uur start eerste groep (groep 3 en 4) 
=> 10.25 uur terugkomst groep 3 en 4, overdracht spullen en bedankje leerlingen 

• 10.30 uur start tweede groep (groep 5 en 6) 

• => 10.55 uur terugkomst groep 5 en 6, overdracht spullen en bedankje leerlingen 

• 11.00 uur start derde groep (groep 7 en 8) 

• 11.30 – 11.45 uur terugkomst van groep 7 en 8, bedankje leerlingen, hulpkrachten en 
gezamenlijke afsluiting  

 
Pers en bestuurders 
De pers wordt uitgenodigd. Als er leerlingen zijn die niet op de foto mogen, geef dit aan bij de 
journalist en/of fotograaf.  
 
Kernwethouder Berend Jan Bruggeman is het eerste half uur aanwezig. Marleen van der 
Kamp, directeur OostWestWonen is ook aanwezig.  
 


