OPROEP deelname schoonmaakactie Loosdrechtse plassen
Beste collega SLOEP’ers,
Idee
Onze nautisch toezichthouder van het Plassenschap Loosdrecht heeft geconstateerd dat in en rond
onze fantastische Loosdrechtse plassengebied veel vuil rondzwerft of heeft opgehoopt.
Met hem en zijn collega’s zijn wij als bestuur van SLOEP van mening dat dit visitekaartje van ons
mooie dorp van deze troep moet worden ontdaan.
Wij hebben hierover met de mensschappen van o.a. het Plassenschap en Recreatieschap gesproken
en kunnen ons enorm vinden in het idee de Nationale Opschoondag 2019 op zaterdag 23 maart a.s.
te benutten om mee te werken aan een grondige schoonmaakbeurt van onze plassen.
Wat is de bedoeling?
Op die zaterdag verzamelen we bij de startlocatie aan de Veendijk 26.
Vandaar uit worden we ingedeeld en met boten van het Plassenschap (of eigen boten als je die
beschikbaar hebt) de plassen opgebracht om uit het water, walkanten en eilanden de rotzooi en afval
te verwijderen.
Afvoer van het afval wordt door het plassenschap geregeld evenals de hapjes en drankjes die we
nodig hebben om de dag goed door te komen.
Materiaal als harken e.d. zijn aanwezig, maar heb je zelf spullen neem het vooral mee.
Dit geldt ook voor eigen zwemvesten. Uiteraard zijn er ook een aantal van aanwezig bij het startpunt.
Kortom de beuk erin; een fantastische en nuttige dag waar wij als Sloepers een topbijdrage aan
kunnen verlenen.
Geef je op!
Interesse om hieraan mee te doen, geef je dan voor 10 maart op bij wim@stichtingsloep.nl
onder vermelding van je naam, mailadres en telefoonnummer.
T.z.t. hoor je hoe laat we verwacht worden.
Kun je andere familieleden, vrienden of (vage)kennissen hierbij betrekken ; graag en geef ze dan ook
via dit mailadres op.
We maken er als SLOEP’ers op deze wijze weer een mooi watergebied van, klaar voor de
prachtzomer van 2019!!
Tot dan,
Wim Bekenkamp.

