Nieuwsbrief van Trynsrock en Ho! Net yn'e Kliko
Repaircafé start op 28 mei bij Sá Leuk Teehûs in Gytsjerk

Fijn dat u mee doet! De actie Ho! Net yn’e kliko loopt goed. Er zijn in Gytsjerk en
Oentsjerk al meer dan 100 deelnemers, die een sticker op de container hebben geplakt. Er zijn ook al prijzen uitgeloofd van € 100 aan ingelote, enthousiaste deelnemers. Op 14 april was er een druk bezochte avond bij Sikma over thuis composteren en
Bokashi maken. Via websites en huis-aan-huisbladen wordt men van de ontwikkelingen op de
hoogte gehouden. Wij moedigen iedereen aan om meer deelnemers te werven. Vóór eind september 25 % minder afval in de grijze Kliko!
Laat vanaf 28 mei elke laatste zaterdag van de maand uw kapotte spullen repareren!
We besteden in mei speciale aandacht aan het
repareren van spullen. Bij Sá Leuk Teehûs aan
de Canterlandseweg in Gytsjerk komt een Repaircafé.

Die wordt op zaterdagmiddag 28 mei tijdens
Trynsrock tussen 14:00 en 16:00 uur officieel
geopend. De Repairbus uit Beetsterzwaag is
dan op bezoek. Hoort zegt het voort!
Kom langs met uw kapotte kleding, elektrische apparatuur of andere spullen. Elke laatste
zaterdagochtend van de maand kunt u daar uw spullen laten repareren. Wie een beetje
handig is kan ook zelf mee doen als vrijwilliger! Meld je aan bij Sá leuk Teehûs

Meld u aan en kom ook in aanmerking voor de maandbonus van €100
Wij willen u ook graag uitnodigen om mee te doen met de actie. Werf extra deelnemers bij
familie, buren, vrienden en bekenden. Veel bewoners die graag mee willen doen aan de actie, weten niet precies hoe dat moet. Het is niet ingewikkeld. Men kan zich opgeven via de
website www.gytsjerkaktueel.nl voor Gytsjerk en www.groenkerk.nl voor Oenkerk. Daar
kan men ook vragen om een of meer stickers Ho net yn'e Kliko.

