
Zaterdag 12 maart – De grote afval race in Rekken! 

Toen ik op school mijn ronde deed, een paar dagen voor de opruim-actie, merkte ik al dat het 

onderwerp zwerfafval leeft onder de kinderen.  Een groot aantal kinderen kwam naar me toe, om te 

vertellen dat ze graag wilden komen. Fantastisch die verhalen en het enthousiasme van de kinderen. 

Jimmy Kemink (O’Hara begrazing) heeft sinds een jaar een deel van de gronden rondom de Berkel bij 

Rekken in beheer. Samen met zijn grazers (nu 1 paard, 2 koeien) en in het voorjaar weer een kudde 

schapen, is hij veel in het gebied te vinden. Naast het verzorgen van de grazers doet hij er ook veel 

aan om de natuurlijke mogelijkheden die het gebied biedt, te vergroten. Hij plaatste een 

torenvalkkast op paal en met behulp van een aantal enthousiaste Rekkenaren plaatste hij een 

ooievaarspaal en een steenuilenkast. 

Samen met Jimmy heb ik de grote afval race opgezet. Gewoon een middagje met een groep 

kinderen, zwerfafval langs de Berkel rapen. Beetje drinken, beetje snoepen. We konden inhaken op 

de actie van de Wild Beheer Eenheid Rekken e.o. Zij deelden ons enthousiasme en brachten ons 

grijpers, handschoenen en afvalzakken die door de gemeente ter beschikking waren gesteld. Ook de 

Belangenvereniging sponsorde met drinken en wat te snoepen. Waterschap Rijn&IJssel had rugzakjes 

gebracht die we mochten uitdelen aan de kinderen. 

Zaterdag middag 14.30 uur; koud windje, maar ook een zonnetje  en 25  enthousiaste kinderen en 13 

volwassenen. Na een korte uitleg wat wel en wat niet opgepakt hoeft te worden, uitleg hoe om te 

gaan met glaswerk en het delen van de grijpers, vertrokken we stroomopwaarts. Al snel stonden de 

eerste volle zakken op de dijk. Straks komt Jimmy er met de trekker langs en haalt ze op. 

Wat een prachtig gezicht, al die kinderen die door het veld lopen om naar afval te speuren. En wat 

een boel wordt er verzameld. Voornamelijk flessen en piepschuim komt in de zakken terecht. Bij de 

picknickplaats wordt wat gedronken en wordt de flessenpost geopend. De vinders glimmen van trots. 

Beide brieven kwamen uit Duitsland. Kinderen van een school uit Altstätte hadden een mooie brief 

gemaakt met een verzoek om antwoord. De brieven waren in 2014 al gepost! 

Na de pauze gaan we nog een eindje verder langs de Berkel. De zandbulten zijn te verleidelijk om niet 

beklommen te worden en ook de Berkel lonkt. Omdat het water erg ondiep is, kunnen we naar een 

zandstrandje lopen! Voorbij de schuilhut lopen de andere harde werkers; het paard Liefke en de 

beide koeien. Ze worden begroet door de kinderen. We vinden het mooi geweest. Het wordt kouder 

omdat hier de zon niet komt en de kleinere kinderen worden moe. Bij de picknickplek wordt het 

gereedschap ingeleverd en de zakken verzameld in de bak van de trekker. Tijd voor limonade, koffie 

en een kop erwtensoep met brood. Dat gaat er wel in! 

We bedanken de kinderen voor hun inzet, wat hebben ze hard gewerkt! Allemaal krijgen ze een 

rugzakje. 

We kijken terug op een fantastische actie en een hele leuke dag. Zeker voor herhaling vatbaar. 

Volgend jaar als terugkerende actie? Of eerder, een kleine aangekondigde actie om de wandel- en 

fietspaden schoon te houden en straks als ook het trekpontje er is, aan de overkant? Ik denk dat we 

een aantal van deze kinderen nog wel eens zullen treffen in het gebied om te speuren naar afval! 

Esther Kimmels  



 

Groepsfoto van de kanjers 

 

 

Flessenpost: spannend! 

 



 

Daar gaan ze! 

 

 

Lekker in de blubber 

 



 

 

 

 

Het resultaat van 1,5 uur verzamelen… 


