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Paardensportvereniging De

Hunneruiters te Uddel

In deze periode hadden we 3 afspraken staan om blikjes en flesjes naar de Vlijtseweg te brengen:
Op zaterdag 15 april 2017 om 09.00 uur is Cobi samen met Lynn gegaan met een volle
aanhangwagen.
Op zaterdag 20 mei 2017 om 9.00 uur is Annemarie samen met Denise gegaan met een volle Caddy.

En ze hebben 2144 blikjes en flesjes ingeleverd!
En op woensdag 28 juni heeft Cobi om 13.00 uur ruim 2000 blikjes en flesjes ingeleverd met een hele
volle aanhangwagen.
En verder hebben Annemarie en Melinda tussendoor ook nog blikjes en flesjes ingeleverd bij de
retourpunten bij de Jumbo en de Albert Heijn (op woensdag 7 juni: 495 blikjes en flesjes, op
maandag 12 juni ongeveer 480 stuks en op maandag 19 juni ongeveer 300 stuks). Het lastige van het
inleveren bij de automaat is dat er heel regelmatig storingen voorkomen. Bij deze drie keer inleveren
in Ugchelen had Melinda iedere keer 2 à 3 keer storing. De bel was defect, dus moest ze iedere keer
naar de klantenservice lopen. En wat ook vervelend was: het desinfectie-apparaat was de laatste
twee keer leeg. Dus ze kon haar handen niet schoonmaken. Gelukkig had ze de laatste keer een natte
handdoek meegenomen, dus kon ze met redelijk schone handen weer achter het stuur van haar auto
plaatsnemen.

Op dinsdag 4 april hebben we van 16.00 tot 17.00 uur een opruimactie gedaan met de kinderen.
Op donderdag 20 april kon er niemand om 10.00 uur een schoonmaakronde lopen. Annemarie had in
de twee appgroepen een oproep gezet om ’s middags te gaan lopen. Er kwamen twee afmeldingen
binnen, maar behalve zijzelf en haar zoon Rob is er niemand gekomen op mee te lopen. Rob heeft
i.p.v. een opruimronde te lopen, de blikjesbak bij de Viersprong leeggehaald.

Onze geplande schoonmaakactie op dinsdag 2 mei viel in de tweede week van de meivakantie.
Normaal gaan we op de eerste dinsdag van de maand na schooltijd (16.00 uur) met de kinderen op
pad. Deze dinsdag zijn we al om 15.00 uur gestart bij het Blanke Schot. We hebben ons in twee
groepen gesplitst. Een groep ging op de fiets de Garderenseweg en de Elspeterweg af. En de andere
groep ging eerst door het dorp lopen en daarna in de bosjes achter het Blanke Schot de boel
opruimen. Mooie opbrengst!
Tijdens de Uddelse Avond-wandel-driedaagse op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 mei
heeft Melinda ook met wat meiden en jongens blikjes en flesjes opgeruimd langs de route. Toch
weer een leuke opbrengst en zwerfvuil opgeruimd!

Op donderdag 18 mei hebben Cobi, Annemarie en Melinda opgeruimd. We gingen lekker vroeg: 8.30
uur, zodat Annemarie daarna naar haar werk kon gaan.
Op zaterdag 3 juni (de zaterdag vóór Pinksteren) was er een voetbaltoernooi in Uddel. We hebben er
speciale rekken en bakken neergezet waar deelnemers hun flesjes en blikjes in konden deponeren en
we hebben corvee gelopen op het veld en rotzooi opgeruimd. Was een goede actie, een heel grote
opbrengst!

Op dinsdag 6 juni hadden we ook een opruimactie gepland, maar i.v.m. een roostervrije dag van
school waren de meeste kinderen niet beschikbaar voor de actie. Cobi heeft met de hond een
opruimrondje gelopen en Annemarie en Natasja zouden ’s avonds een rondje doen, maar door het
regenachtige weer hebben ze dat verplaatst naar de volgende morgen om 10.00 uur.
Op zaterdag 10 juni heeft Melinda bij het volleybal tournooi bij het Blanke Schot speciale bakken
neergezet waar de deelnemers hun blikjes en flesjes in kunnen deponeren voor de Hunneruiters. Aan
het einde van de middag heeft Annemarie 2 volle zakken opgehaald.
Op donderdag 15 juni had verder niemand door dat het alweer de derde donderdag van de maand
was. Melinda heeft in haar eentje een half rondje gefietst en twee zakken blikjes en flesjes
verzameld.
Op zaterdag 24 juni heeft Annemarie samen met Onno het grasveld naast het Blanke Schot
opgeruimd en alle blikjes en flesjes verzameld tijdens de festiviteiten van “Uddel 1225”. We stonden
daar ook met een kraam met al ons informatiemateriaal en we hebben ponyritjes gedaan voor de
jonge bezoekers van Uddel 1225.

Op woensdag 28 augustus om half negen ’s ochtends nog snel een schoonmaakactie gehouden door
Cobi, Lynn, Esmee en Melinda, omdat we ’s middags een inleverafspraak hadden staan. Het was
droog toen we van huis gingen, maar na een kwartier kwam de regen met bakken uit de lucht vallen.
We zijn alle vier door en door nat geworden. Dus toen we weer thuis kwamen, lekker onder de
douche gegaan om weer warm te worden. Maar wel bijna drie volle zakken verzameld. Deze konden
nog mooi op de kar, die Cobi al klaar had staan om ’s middags naar de Vlijtseweg te brengen. Zoals
op de eerste pagina al vermeld: een opbrengst van meer dan 2000 blikjes en flesjes!

