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Uiteraard was er tijdens de serieuze operatie ook tijd om plezier te maken. FOTO ANNEMIEK MOMMERS

BEEK SCHOON

Kinderen geven goede voorbeeld
Op basisschool De Kring in Genhout is gisteren het startschot gegeven voor de actie
‘Beek Schoon’. Want kinderen dienen als voorbeeld voor hun ouders.
GENHOUT
DOOR PAUL DOLHAIN

I

n de welkomsthal van basisschool De Kring in Genhout
zitten alle kinderen op de
grond. Geboeid kijken ze
naar een toneelstukje. Fleur en
Suus uit groep twee gaan samen
picknicken. Ze drinken een blikje
fris, eten een zak chips en nemen
zelfs een batterij mee. Als ze even
een dutje doen komt agent Stoermans, gespeeld door de vijfjarige
en streng kijkende Tim, langs en
ziet al het afval liggen. Het opruimen begint en Suus weet precies
dat de batterij bij het chemisch

afval hoort „omdat anders de rest
in brand vliegt”. Fleur stopt het
blikje zonder te twijfelen in de
PMD-zak „waar ook drinkkartons in mogen.”
„Omdat wij grote mensen het nog
wel eens willen vergeten, kunnen
jullie ons het goede voorbeeld geven”, vertelt burgemeester
Christine van Basten-Boddin die
samen met wethouder Hub
Schoenmakers op bezoek is.
Straks gaan ze gezamenlijk op
pad om het zwerfvuil in Genhout
op te ruimen, maar eerst is er nog
tijd voor tips en vragen.
„Het duurt vijfentwintig jaar
voordat een kauwgom is opge-

lost”, weet de wethouder. „Maar
wat doe je dan als er geen prullenbak in de buurt is”, vraagt iemand
snugger. „Daar moeten wij dan
mee aan de slag”, antwoordt hij
eerlijk. „Beek is de gemeente met
het minste afval per inwoner in de
Westelijke Mijnstreek”, weet
eet
Schoenmakers. „We zitten net
boven de honderd kilo per jaar
per persoon. Dat komt mede door
het milieupark dat we twee jaar
geleden hebben geopend. Toch
zijn we bezig met een nieuw afvalplan om te kijken of we het nog
verder kunnen terugdringen.”
Gewapend met een knijper en
vuilniszak trekken de kinderen

naar buiten. En dat ze het goede
voorbeeld geven blijkt: het
schoolplein is op een enkel papiertje na schoon. Aan de overkant op de parkeerplaats en bij
het gemeenschapshuis is het
prijs. Er worden naast tientallen
peuken zelfs poepluiers gevonden.
Vinden de kinderen nou ook spullen die ze zelf wel eens weggooien? „Nee hoor, ik gooi nooit iets
weg”, klinkt het in koor. Heel Genhout wordt schoongemaakt door
de enthousiastelingen. Al is het
een cru beeld om kinderen sigarettenpeuken op te zien rapen. De
omgekeerde wereld.

