Rapportage 2017-3 Go€dbezig!-premie juli t/m september 2017
Paardensportvereniging De

Hunneruiters te Uddel

Op dinsdag 4 juli hadden we in onze agenda een opruimactie gepland, maar door andere activiteiten
(BBQ groep 7 i.v.m. laatste schoolweek en vakantie van Cobi) kon deze afspraak niet doorgaan.
Annemarie zal in plaats hiervan bij het uitlaten van de honden regelmatig de blikjes en flesjes op haar
route langs de weg opruimen.
Op donderdag 20 juli hebben we geen blikjes en flesjes opgeruimd i.v.m. de zomervakantie. Maar in
de tussentijd hebben we wel verzameld en individueel opgeruimd.
Op dinsdag 1 augustus was het nog vakantie en hebben we nog een opruimdag overgeslagen.
Op zaterdag 5 augustus om 9.00 hadden we weer een volgende inleverafspraak aan de Vlijtseweg.
Cobi zou gaan met een auto met aanhanger, maar ze had de auto kapot. Dus toen kon Natasja
gelukkig rijden en ze heeft alle blikjes en flesjes (1611 stuks) ingeleverd die in de zomervakantie
waren verzameld in de keet.
Op donderdag 17 augustus werd Melinda 50 jaar. En we waren erg druk met het organiseren van de
club-bbq van vrijdag 18 augustus. Dus deze datum hebben we nog even overgeslagen.
Op zaterdag 2 september heeft Melinda de opgespaarde zakken met flesjes en blikjes ingeleverd bij
de Vlijtseweg.
Op dinsdagmiddag 5 september waren er geen volwassenen om de kinderen te begeleiden bij het
rondje door het dorp. Daarom hebben Annemarie en Melinda op woensdag-ochtend 6 september
een deel van de Aardhuisweg (kant Amersfoortseweg) gedaan. Leverde twee halve zakken blikjes op
en redelijk wat afval.
Op donderdag 21 september hebben we met 3 volwassenen en twee kids in de kinderwagen een
rondje door het dorp gemaakt om rotzooi op te ruimen en blikjes en flesjes te verzamelen.
Deze periode hebben we wat minder opgeruimd, door de vakantieperiode. Het volgende kwartaal
gaan we er weer tegenaan!
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