De zwerfvuilestafette in Westerkoog.
Ik woon al 15 jaar met veel plezier in Westerkoog. De groene wijk, dat is het zeker. Bijna dagelijks
geniet ik hiervan door een wandelingetje te maken naar het winkelcentrum. De laatste tijd viel mij
echter steeds vaker het zwerfvuil op wat her en der in de bosjes rondom het winkelcentrum
slingerde. Blikjes, papiertjes, plastic flesjes. Ik speelde met het idee dat zelf op te gaan ruimen.
Alleen, wat zouden de mensen dan wel niet van me denken? Zouden ze dan niet voor een zwerver
aan zien?
Een paar weken geleden zag ik een aanplakbiljet bij het winkelcentrum; de Zaanse Zwerfvuilestafette
streek neer in Westerkoog. Dit was mijn kans om op een legitieme manier wat aan mijn ergernis te
doen. Dus meldde ik mij afgelopen zaterdagmiddag in buurthuis De Vuister. Ik werd hartelijk
ontvangen door een hechte club enthousiaste mensen. Zoals ik al in de krant en op internet gelezen
had, houd deze groep vaker dit soort acties en pakken zij zo verschillende wijken in Zaanstad aan.
Veel deelnemers kwamen niet eens uit Westerkoog. Maar gelukkig was ik toch niet de enige
autochtoon. Totaal stonden ruim 20 mensen en kinderen klaar om met de aangereikte
handschoenen, vuilniszakken en prikkers aan de slag te gaan. Deze attributen waren beschikbaar
gesteld door de gemeente. Na een korte, motiverende speech van wethouder Leny VissersKoopman, konden we aan de slag.
Bijgestaan door twee rotten in het vak begon ik achter het buurthuis te ‘prikken’. Grijpen is het
eigenlijk, met een soort knijpertje aan een metalen stok. In je andere hand een metalen ring met een
zak eraan en daarin verzamel je het afval. Het lijkt eenvoudig maar het bleek nog best lastig om de
sigarettenpeuken en stukjes plastic tussen de bladeren vandaan te pikken. Er fietste een gezinnetje
voorbij. Ik ving iets op van “die zijn zeker van bureau Halt”. Een opmerking waar ik eerder zo bang
voor was geweest maar nu deed het me niets, ik kon er zelfs wel om lachen.
Op een gegeven moment raakte ik achter van de groep en liep ik alsnog alleen. En dat vond ik
eigenlijk wel lekker. Het zonnetje scheen, ik was buiten bezig en concentreerde mij alleen nog maar
op opvallende kleurtjes tussen het groen en bruin om me heen. Ideaal om je hoofd leeg te maken en
je traint je armen ook nog op die manier. Zo liep ik uiteindelijk rondom het winkelcentrum, zichtbaar
voor de hele buurt. Twee kinderen kwamen hun afval bij mij inleveren en een vrouw lachte toen
mijn opgeprikte plasticje weer wegwaaide. Maar commentaar heb ik niet gehad. En al dat zwerfafval
waar ik me de laatste tijd aan ergerde, heb ik nu toch maar mooi zelf opgeruimd.
Na ruim een uur kwam iedereen weer terug achter het buurthuis om de zakken te verzamelen. De
opbrengst was behoorlijk en dat moest uiteraard even worden vastgelegd voor op Facebook. Er
waren zelfs twee kapotte tuinstoelen opgepikt in de buurt van de busbrug. Mijn persoonlijke
opbrengst bestond, naast de sigarettenpeuken en de nodige papiertjes, uit een vol flesje bier, een
fietshandschoen en een brilpoetsdoekje. Voor een eerste keer was ik niet ontevreden. Al heb ik
horen fluisteren dat iemand ook wel eens geld gevonden heeft!
In het buurthuis werd nagepraat met koffie, thee en lekkere broodjes. Met het overdragen van de
‘Gouden Grijper’, het stokje van de zwerfvuilestafette, aan Wormerveer, werd deze geslaagde
middag afgesloten. Wel werd nog verteld dat een paar mensen van deze club elke donderdag een
rondje door de wijk doen om zwerfafval op te ruimen. Een ieder die het leuk lijkt om lekker in de
buitenlucht een beetje weg te mijmeren en nuttig bezig te zijn is welkom, om 13.00 uur in De Vuister.
Ik ben in ieder geval van de partij!
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