
Beste Kiwanians, 
Op de agenda van de vergadering van 27 januari staat NL-Doet, dit jaar op vrijdag 10 en 
zaterdag 11 maart. Op de pagina van het Oranje Fonds staan de projecten in onze regio. Ik 
heb daar de projecten uitgevist die op enigerlei wijze kindgerelateerd zijn. Al naar gelang de 
gevraagde inzet en de Kiwanis die mee willen doen kunnen we één of meer projecten 
aanpakken. 
 
Willen jullie je tijdens deze vergadering bepalen welke zaken we gaan aanpakken en je voor 
een activiteit aanmelden?  
 
Erwin zal tijdens de vergadering de discussie leiden, een invulblad laten rondgaan en de 
resultaten verzamelen. Ik ben er helaas zelf niet bij maar zal de bij het Oranje Fonds de 
aanmelding verzorgen van de gekozen projecten. 
 
NL-Doet projecten 2023 
 

1) Opknapbeurt en waterpunt, Stichting Judopromotie, Langeleegte (3 personen) 
vrijdag 10-16 uur 

 
Het krachthonk dient te worden opgeknapt en tussen de kantine en de Dojo willen 
we graag een watervulpunt aanleggen. Ingang van de hoofdingang van het Henk 
Nienhuis stadion. 3 personen nodig. 
Resultaat: Het krachthonk ziet er weer fris uit en de judoka's hoeven voor het 
bijvullen van hun bidon niet meer naar de kantine of de kleedkamers. 

Opmerking Reinder: Opknapbeurt is prima maar i.v.m. risico van legionella is het 
aanleggen van een watervulpunt geen actie voor niet-professionals. 

2) Winteropruiming, Kledingbank Maxima, Boven Oosterdiep (6 personen) vrijdag 11-
15 uur  

Het nieuwe seizoen staat voor de deur bij kledingbank Maxima. We gaan plaats 
creëren voor de voorjaarscollectie. Dat betekent: alle winterspullen sorteren en opbergen, 
het magazijn organiseren en de winkel schoonmaken en opfrissen. 

Resultaat: Aan het eind van de dag oogt de winkel fris als een lentebries, zijn dikke 
winterjassen en boots uit het zicht verdwenen en stappen we rond in een magazijn waar 
alles z'n eigen plek heeft. 

 
3) Terras aanleggen Cosis, Jacob Bruggemalaan (4 personen) zaterdag 9-17 uur 

 
De bewoners van de woongemeenschap willen graag een groter terras en voor 
diegenen die minder goed kunnen lopen is bestrating beter dan lopen over het gras. 
Op een betaalbare manier willen we ons kleine terras dan ook een stuk groter 
maken! 
Resultaat: Met vrijwilligers en met een flinke stapel 30x30 tegels aan de slag voor 

een mooi terras! 
 



4) Opknappen en aankleden tuin, De-Bruggen, Havenstraat 50 (4 personen) vrijdag 
12-15 uur  

 
Elk jaar organiseren we in het voorjaar een schoonmaak en onderhoudsmoment van 
de tuinen binnen onze beschermde woonvormen! De heggen en struiken snoeien, 
planten poten, onkruid wieden, groene aanslag verwijderen en ga zo maar door. Met 
een grote groep mensen (medewerkers, bewoners en vrijwilligers, verrichten we 
binnen een paar uur ontzettend veel werk. En het is nog gezellig ook. 
Resultaat: Een gezellige zomerklare tuin voor onze bewoners! 

 
5) Zolder opruimen, CBS de Parel, Muntendam (10 personen) zaterdag 8.30-12.30 uur 

 
We hebben heel veel materialen op zolder liggen. Graag willen we dit uitzoeken en 

opruimen en/of weggooien 
Resultaat: Weer een opgeruimde zolder waar bruikbare onderwijsspullen staan 

 
6) Opknappen en aankleden tuin, De-Bruggen, Nijveenlaan 23 Wildervank (5 

personen) vrijdag 12-15 uur 
Elk jaar organiseren we in het voorjaar een schoonmaak en onderhoudsmoment van 
de tuinen binnen onze beschermde woonvormen! De heggen en struiken snoeien, 
planten poten, onkruid wieden, groene aanslag verwijderen en ga zo maar door. Met 
een grote groep mensen (medewerkers, bewoners en vrijwilligers, verrichten we 
binnen een paar uur ontzettend veel werk. En het is nog gezellig ook. 
Resultaat: Een gezellige zomerklare tuin voor onze bewoners! 

 
Ik ben benieuwd waar jullie voor kiezen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Reinder 
 


