informerend, opiniërend, objectief en transparant

18 maart 2012

Stichting Vrienden van Duivendrecht
Groen en kleinschalig

NL DOET! 17 mrt.
oplage 1.000 voor donateurs en
huis-aan-huis bezorgd rondom het Zonnehof

Zonnehof is ‘Lenteklaar’ gemaakt

NL Doet in Duivendrecht
door: Conny van Waas
Zaterdag 17 maart 2012: dé grote schoonmaakdag voor het Zonnehof. Op deze mooie lentedag
togen vele vrijwilligers in het kader van NL Doet
naar de feestelijk versierde huismeesterruimte
onder de flat Mercurius om zich daar te laten
voorzien van vuilprikkers, plastic zakken, kruiwagens, harken, spades en bezems.
Het rondslingerende zwerfvuil zou eens even
flink aangepakt worden om het Zonnehof schoon,
toonbaar en lenteklaar te maken. Organisator Ans
Quirijnen van de Stichting Vrienden van Duivendrecht instrueerde de aanwezigen: de blauwe
zakken voor het zwerfvuil en de gele voor de lege
blikjes. De bloembakken rondom de flats werden
van het oude groen ontdaan en van nieuwe planten voorzien. Veel mensen, volwassenen maar
ook kinderen van de Zonnehof-scholen, aangemoedigd door hun ouders gingen het vuilnis te
lijf met prikkers die door de Stichting Pantar ter
beschikking waren gesteld. Er moet wel eerlijk
bij gezegd worden dat de mensen van Pantar zelf,
de afgelopen week ook letterlijk en figuurlijk
snoeihard aan het werk zijn geweest in en
rondom het Zonnehof-gebied. Zij hadden dan ook
het meeste vuil al voor onze neuzen weggekaapt!
Maar toch bleef er nog genoeg voor ons over .

Ook ik ging gewapend met prikker en plastic zak
op pad. En moet toegeven dat het best een leuk
karweitje is. Mooi weer, fijn buiten, de vogeltjes
fluiten en alles rustig want de meeste bewoners
slapen uit. Ik spotte tijdens het struinen heel wat
vogeltjes, waaronder drie winterkoninkjes. De
specht die normaal ’s ochtends hakketakt, was
vandaag niet te horen. Misschien was ‘ie van slag
van zoveel activiteit beneden op de grond… Samen met een stel kinderen ruimden wij de rommel op. De een prikte afval voor in een blauwe
zak, een ander verzamelde blikjes in een gele
zak.
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Verbazingwekkend is wat je zoal tegenkomt wat
naar beneden wordt gegooid: blikjes, lege flessen, oude bloemen en planten, kerstspullen waaronder nog hele kerstballen en hele worsten aangevreten door de vogels. Wie gooit er nu een hele
worst naar beneden? Ongetwijfeld een of andere
Hans Worst die van de veronderstelling uitging:
het zal mij worst wezen!
Ook veel dingen die naar beneden vallen of
waaien, theedoeken, sokken, zakdoeken, wasknijpers. De kinderen en ik deden allemaal een
vondst: de een ‘gouden’ bedeltje en een stuiterbal, de ander een grappig poppetje en ik scoorde
een prachtige glazen vaas, nog helemaal heel, die
iemand anders hoogstwaarschijnlijk niet mooi
vond en maar over de railing kieperde om ervan
af te zijn! Geheel onbeschadigd was ‘ie rechtop
geland in de bosjes.
Een van de jongens vond een compleet uitgebleekt karkas van een vogelkopje, waarschijnlijk
van een ekster en zou dat aan zijn Biologieleraar
laten zien. Alle ‘vondsten’ werden uitgebreid aan
elkaar getoond en besproken. Heel leuk al die
wederzijdse interesse en belangstelling voor elkaar!
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Na afloop verzamelde iedereen zich weer bij de
Huismeestersruimte, waar koffie, thee en fris
voor iedereen klaar stond. De kruiwagens werden
leeggestort, het afval weggebracht en het materiaal weer opgehaald. Moet een tevreden gevoel
konden we terugkijken op een geslaagde ochtend
met als resultaat een Zonnehof om door een ringetje te halen!

Handen in één slaan
De Stichtingen Vrienden van Duivendrecht en
Oud-Duivendrecht werkten samen in het kader
van NL DOET van het Oranjefonds. Zij zijn de
initiatiefnemers en vormden de organisatie. De
stichtingen zetten zich al jaren in voor een
GROEN, kleinschalig, dorps en landelijk karakter
van Duivendrecht. In een verstedelijkt dorp is een
het behoud van de groene long als het Zonnehofplantsoen van essentieel belang voor mens en
dier.

Ook onze burgermoeder Mieke Blankers was van
de partij. Met aan haar voeten een stel rubber
laarzen, prikte zij ijverig een vorkje mee, terwijl
zij ondertussen een luisterend oor had voor wat
de Zonnehof-bewoners haar te vertellen hadden.
Zij constateerde dat er best wel veel troep in de
parkeergarage lag en verbaasd trof zij daar lege
verpakkingen van wiet en drugs aan, hahaha. Ja,
ja, burgemeester dat kom je rondom het gemeentehuis denk ik niet tegen!
Ans Quirijen-Cocks en Niek Heering
Zonnehof: opgeruimd staat netjes!
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