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Draag bij aan een
circulaire Hoeksche
Waard en schep mee ...
Op zaterdag 28 maart van 8.00 tot
13.30 uur, kan bij een bezoek aan de
milieustraat gratis compost opgehaald
worden (zolang de voorraad strekt).
Middels een eenmalige toegang met de
milieustraatpas kun je gratis 4 zakken
compost komen scheppen.
Neem zelf een schep mee!

Landelijke Opschoondag 2020
Op zaterdag 21 maart 2020 is de 18e editie van de landelijke Opschoondag.
Iedereen kan meedoen, jong en oud, individueel of in een georganiseerde actiegroep. In
verschillende dorpen en buurtschappen gaan mensen erop uit om zwerfafval op te ruimen.
Ga aan de slag!
Meld je aan!
Meedoen is heel eenvoudig en snel geregeld. Je kunt ervoor kiezen om individueel of met
vrienden en familie mee te doen. Meld je aan bij de RAD voor een grijper, handschoenen
en afvalzakken via info@radhw.nl.
Aanmelden kan ook bij onderstaande actiegroepen:
- Zwerfvuil Zeeheldenwijk Oud-Beijerland Reinaschol@hotmail.com
- Kerk in het dorp Zuid-Beijerland kerkinhetdorp@gmail.com
- Puttershoek Schoon puttershoekschoon@gmail.com

Kijk ook eens op:  HoekscheWaardSchoon

GEZOCHT VRIJWILLIGERS

HW Werkt haalt
textiel op in de
Hoeksche Waard
Het textiel wordt komende periode in
de onderstaande weken huis-aan-huis
opgehaald. De juiste ophaaldag staat op
de zak vermeld. De zakken worden een
week voor de inzameling samen met Het
Kompas bij u thuis bezorgd.
Woonplaats

Week

Klaaswaal

Week 11

Numansdorp

(week van 9 maart)

Strijen
Oud-Beijerland

Week 12
(week van 16 maart)

Goudswaard

Week 13

Nieuw-Beijerland (week van 23 maart)
Piershil

INZAMELING
KRINGLOOPGOEDEREN

Week 14

Heinenoord

(week van 30 maart)

Meubels, apparaten en andere spullen die eigenlijk nog een tweede
kans verdienen worden op de milieustraat van de RAD door vrijwilligers
ingezameld. Vervolgens worden deze spullen gerepareerd, opgewaardeerd en opnieuw verkocht in kringloopwinkels. Een mooie manier om
afval te voorkomen en goede materialen in omloop te houden!

SAMEN

wie zoeken wij?
> Aanpakkers met een goede conditie
> Sociaal en enthousiast
> Beschikbaar zijn op één of meerdere
zaterdagochtenden per maand

CIRCULAIR
CIRULAIR

doe je mee?
Stuur je reactie naar:
vóór 15 februari naar:
tweedehandswarenhuis@welzijnhw.nl

Bekijk de volledige vacature op:

www.welzijnhw.nl
Vacature: vrijwilliger-kringloop

Samen Circulair is een initiatief van:

Maasdam
Mijnsheerenland
Puttershoek
Westmaas

meld je aan!

In de Hoeksche Waard start vanaf 1 maart het project ‘Samen Circulair’.
Dit project is een samenwerking tussen o.a. de RAD en het Tweedehands
Warenhuis in Oud-Beijerland.

Zuid-Beijerland
’s-Gravendeel

Vind jij duurzaamheid en
hergebruik van spullen
ook belangrijk?

.NL

