
MUIDEN - MUIDERBERG 
ZATERDAG 8 MEI 2021 - VANAF 10:00 

 

BOOTJE, KANO, SUP? DOE MEE AAN DE CLEANUP! 
 

 

LEUK, SIMPEL EN NODIG 
Pak een bootje en een schepnetje, ga lekker het water op en schep een uurtje het afval weg. Wil je liever 

wandelen en langs de oevers aan de slag, dat wordt ook zeer gewaardeerd.  
Houd je aan de vaarregels en de RIVM richtlijnen. 

 

MUIDEN - MUIDERBERG 
Ga daar, waar het plastic drijft! In de haven, langs de oevers van het IJmeer en de Vecht, de eilandjes voor 
de kust, de Vestinggracht en misschien wel het slootje om de hoek. Begin gewoon waar jij wilt. Heb je geen 

idee? Mail ons dan even of kom op zaterdag 8 mei langs bij de steiger van het Muiderslot voor verdere 
instructies. Zin in Pampus? Ook daar kun je helpen opruimen, maar alleen op het land.  

Het team van de Beach Clean Up Muiderberg pakt als vanouds de kuststrook van het IJmeer aan!  
 

AANMELDING  
We horen het graag als je meedoet. Stuur ons een mailtje via: info@watercleanup.nl of meld je aan via de 

website: http://watercleanup.nl. Je ontvangt dan snel meer details.  
 

Vergeet ook niet jouw mooiste, leukste of gekste foto of video van jouw Water Cleanup deelname met ons 
te delen, je maakt dan kans op een mooie prijs! 

 

GOOISE MEREN 100% ZWERFVUILVRIJ 
Water Cleanup Muiden-Muiderberg is een initiatief van de beweging ‘Samen Sneller Duurzaam’ en in het 

bijzonder de werkgroep ‘Gooise Meren 100% Zwerfvuilvrij’. Je vindt meer informatie over ons op 
www.samen-sneller-duurzaam.nl en http://watercleanup.nl 

 
#watercleanup #beachcleanup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
Like www.facebook.com/watercleanup.nl en blijf op de hoogte van het laatste nieuws! 

N A A R D E NN A A R D E N
BOOTJE, KANO, SUP? BOOTJE, KANO, SUP? 

DOE MEE AAN DE CLEANUP!DOE MEE AAN DE CLEANUP!
WAAR
Op jouw favoriete 
watersportplek, 
bijvoorbeeld de 
Vestinggracht, in het 
Naarderbos, roeiend op de 
Trekvaart, op het strand 
of op het eilandje De 
Schelp. Kijk voor locaties 
op watercleanup.nl. Je 
kunt je ook om 11:00 uur 
aansluiten bij de officiële 
aftrap in de Vesting.

 WAT
Ahoy watersporters en -liefhebbers! 

Op zondag 10 oktober gooien we 
de trossen weer los voor de tweede 

Water Cleanup in Gooise Meren. 
Het doel? Terugdringen van plastic 

soep troep én bewustwording 
creëren. Met zoveel mogelijk 

helpende handen scheppen 
wij het waterrijke Naarden -de 

vestinggrachten, de trekvaart en 
de kuststrook- schoon.  Doe jij ook 

mee? We kunnen het alleen samen! 
Surf naar Watercleanup.nl voor 

meer info en het aanmeldformulier
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Like www.facebook.com/watercleanup.nl en blijf op de hoogte van het laatste nieuws! 

ZONDAGZONDAG
10 OKTOBER10 OKTOBER


