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Legertje ’opruimkabouters’ houdt Eemnes schoon; ’Dat is goed voor
de bijtjes, Oekraïne en een ijsje’

Groep 3 van De Hobbitstee houdt Eemnes schoon. ’Kijk juf, lege blikjes en lege verpakkingen.’
© Foto Studio Kastermans/ Alexander Marks

Mirjam van Twisk

Gisteren om 15:03

EEMNES
Iedere dinsdag en donderdag krijgt de gemeente Eemnes vanuit onverwachte
hoek hulp bij het schoonhouden van het dorp. Een klein legertjes
’schoonmaakkabouters’ afkomstig van basisschool De Hobbitstee zwermt
dan met ongekend enthousiasme uit over bermen, speeltuintjes en perkjes
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20220621_76117958
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om daar zwerfafval te rapen. Nee, geen kinderarbeid maar puur altruïsme en
een piepklein beetje eigenbelang in de vorm van een ijsje.
In een keurig rijtje, twee aan twee, komen ze aanwandelen, de leerlingen van groep 3
van De Hobbitstee. De gymles in het Huis van Eemnes zit er weer op en de wandeling
terug naar school wacht. Juf Gerda Bramer zet de koters even naast elkaar op het
randje van een bloemenperk voor het Huis van Eemnes. ,,Zo, wat gaan we doen?’’,
vraagt ze de leerlingen. Die antwoorden in koor: ,,Wij houden Eemnes schoon en
ruimen de troep op. Dat is goed voor de bijtjes.’’ Ja, benadrukt juf Gerda, ,,want wij
vinden tijdens onze wandelingen altijd heel veel troep, terwijl er toch overal
prullenbakken staan.’’
(Tekst gaat door onder de foto)

Gevonden petflessen zijn geld waard.
© Foto Studio Kastermans/Alexander Marks

Speuren en wroeten
Ze is nog niet eens uitgesproken als Jason onder een plant achter hem in het perkje een
leeg sigarettenpakje ontwaart. Triomfantelijk houdt hij het omhoog. Dat is het sein voor
alle andere kinderen om direct tussen de planten te gaan speuren. Kleine vingertjes
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20220621_76117958
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wroeten in het groen en trekken daar lege blikjes, plastic drinkflesjes, papiertjes en heel
veel sigarettenpeuken tevoorschijn. Met handen vol rotzooi komen de kleintjes op juf
Gerda af, die snel een gele pmd-zak tevoorschijn haalt om de ’buit’ in op te bergen.
De kleintjes staan te popelen om hun zoektocht naar rommel voort te zetten. Ze hebben
alleen nog maar toestemming van juf Gerda nodig om uit te zwermen. Zodra haar ’toe
maar’ klinkt rennen ze weg naar het speeltuintjes, de skatebaan en de directe omgeving
van jongerencentrum Impuls, allemaal voor de deur van het Huis van Eemnes. Het gaat
ze niet om spelen, skaten of chillen, maar om hun ’heilige graal’: afval.
Verborgen plekken
Ze weten precies waar ze moeten zoeken: op verborgen plekken. Liggend op hun buik
wurmen ze met een grijper in de holtes onder de skatetoestellen. Ha weer een flesje, en
nog een. En, kijk juf, lege blikjes en een plastic koekverpakking. Zwarte handjes vol
peuken reiken naar de zak van juf. ,,Zo meteen, als we weer op school zijn, wel meteen
onze allemaal handen wassen, hè jongens’’, maant die.
(Tekst gaat door onder de foto)

Ze weten precies waar ze moeten zoeken: op verborgen plekken.
© Foto Studio Kastermans/Alexander Marks
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,,Het is niet te geloven’’, zegt Bramer. ,,Zoveel rommel. Meer dan normaal.’’ Ze wijt dat
aan het warme weer. ,,Als het goed weer is, vinden we altijd veel meer afval dan in
regenachtige perioden.’’ Dat lijkt logisch, want bij mooi weer wordt er intensiever
gebruik gemaakt van de buitenruimte, dan bij regen. ,,En nu het warm en droog is, mag
er ook liggend op de grond worden gezocht. Bij vochtig weer vind ik dat natuurlijk niet
goed.’’
Ieder gevonden petflesje wordt zorgvuldig apart gehouden van de rest van het
zwerfvuil. ,,Daar zit statiegeld op’’, weten de kinderen. Die flesjes gaan dus terug naar
de winkel om zo het spaarpotje van de klas te vullen. Daar zit inmiddels zo’n dertig euro
in. Een bestemming voor dat geld is er ook al: ,,Daarvan gaan we een ijsje kopen voor
onszelf en de rest gaat naar Oekraïne.’’
Opruimrock ’n roll
Als de recreatieruimte voor het Huis van Eemnes er weer spic en span bijligt komt de
klas even bijeen om hun opruimlied ’Opruimrock ’n roll’ te zingen en uit te leggen hoe
het idee voor de schoonmaakactie is ontstaan. Twee keer in de week lopen ze van hun
school aan het Aartseveen naar het Huis van Eemnes voor de gymles. Tijdens een van
die wandelingen, in oktober vorig jaar, zagen de kinderen van groep 3 ’een heleboel
vieze dingen liggen’. ,,Die hebben we toen opgeraapt en aan juf Gerda gegeven.
(Tekst gaat door onder de foto)
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’Hier, nog meer rommel.’
© FOTO STUDIO KASTERMANS/ALEXANDER MARKS

Dat voorval bracht de kinderen en hun juf op het idee om de volgende keer een zakje en
een afvalgrijper mee te nemen. Sindsdien loopt de hele groep tweede keer in de week
langs de route naar gym te speuren naar afval. Het zakje werd een zak en inmiddels zijn
er door de kinderen al acht van die grote zakken vuil ingezameld.
Wat een hoop
Een buit die bij een presentatie aan de rest van de school, vorige week, diep respect
afdwong. Gerda: ,,De andere kinderen, vooral de groten uit groep acht, zaten met grote
ogen en open mond kijken. Wauw, wat een hoop, zag je ze denken.’’
Toch verwacht ze niet dat het initiatief van groep 3 navolging gaat krijgen in de rest van
de school. ,,Dat hoeft ook niet, want we hebben allemaal op dinsdag en donderdag
gymles en als wij eenmaal langs zijn geweest, hoeft de rest niet meer te rapen. En ik blijf
er gewoon mee doorgaan. Dus straks is er weer een nieuwe groep drie die leert dat je
afval moet opruimen.’’ En zo groeit er dan een nieuwe generatie op die wél de moeite
neemt om even naar een afvalbak te lopen.
(Tekst gaat door onder de foto)
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Wethouder Ten Have komt met cadeautjs naar de Hobbitstee om groep 3 te bedanken voor het opruimen van
zwerfvuil.
© Foto BEL-Combinatie

Cadeautje voor de schoonmaakklas
Het schoonmaakinitiatief van groep 3 is ook aan de gemeente niet onopgemerkt
voorbij gegaan. Wethouder Ten Have kwam vorige week speciaal naar De
Hobbitstee om de klas te bedanken. Hij noemde het ’geweldig dat de kinderen dit
doen! Zij geven ons het goede voorbeeld waar ook de natuur bij gebaat is!’
De wethouder kwam niet met lege handen. Hij bracht voor alle kinderen in de klas
een insectenvergrootglas mee. ,,Zo kunnen ze zien voor wie ze Eemnes zo mooi
schoon houden.”
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