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 KIMO Nieuwsbrief 

  Schoonmaak estafette Juttersgeluk 

“Een project dat twee werelden verbindt” 

 

KIMO Nederland en België heeft het voornemen om in 

samenwerking met de stichting Juttersgeluk in 2016 een 

schoonmaak estafette voor de inzameling van afval op 

stranden langs de gehele Nederlandse en Belgische kust 

te organiseren. De schoonmaak estafette is speciaal 

bedoeld voor mensen die het door omstandigheden niet 

eenvoudig hebben in het leven. Bijvoorbeeld: jongeren 

met een lichtelijke verstandelijke beperking, fitte 

ouderen met geheugenproblemen of mensen met een 

licht psychiatrische verleden. (hierna te noemen mensen 

met andere talenten of de deelnemers). Het ligt in het 

voornemen om in 2016 alle kustgemeenten bij dit 

project te betrekken. De inhoud van het project is mede 

gevormd door de gedachte dat de zorg voor deze 

mensen sinds 1 januari 2015 onder de 

verantwoordelijkheid van gemeenten is komen te 

liggen. Op deze wijze willen wij een bijdrage leveren 

om twee werelden bij elkaar brengen. Feitelijk bestaat 

het project uit een estafette van expedities waarbij de 

deelnemers onder begeleiding in een dagdeel een stuk 

van een strand van een gemeente ontdoen van afval. 

Met het afval wordt op een creatieve manier een leuke 

activiteit ondernomen. Na elke expeditie wordt een bij 

het project behorende juttersvlag overgedragen aan  de 

volgende groep. De estafette zal plaatsvinden op de 

stranden waar gemeenten bereid zijn om aan dit project 

mee te werken. 

 

Om ervaring op te doen heeft  KIMO Nederland en 

België en de stichting Juttersgeluk op 22, 23 en 24 april 

2015 een pilot estafette gedraaid. Deze estafette heeft 

bestaan uit zes expedities waarbij de aaneengesloten 

gemeenten Wassenaar, Katwijk, Noordwijk, Zandvoort, 

Bloemendaal en Velsen  hebben deelgenomen. Hierbij 

is gewerkt met wisselende groepen qua grootte en 

samenstelling. Wij hebben hierbij gekozen voor een 

groep van tussen de 20 en 30 mensen met begeleiding. 

De mensen die deel hebben genomen zijn via 

zorginstellingen en dagverblijven uit de deelnemende 

gemeente benaderd. Vanwege de vaak beperkte 

mobiliteit van de deelnemers is er in de estafettes voor 

gekozen om geen grote afstanden op het strand af te 

leggen. Bij het begin van iedere estafette is een bij het 

project behorende juttersvlag overhandigd. De vlag  

werd aan het einde van iedere expeditie weer op de 

zelfde plaats ingenomen waarbij als afsluiting aan de 

mast van de juttersvlag speciale vondsten, gevonden  
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tijdens de estafette, werden vastgemaakt. De vlag ging 

vervolgens mee naar de volgende estafette. Op deze 

wijze was de vlag aan het einde van de laatste expeditie 

met verschillende attributen gedecoreerd.  Bij een 

aantal gemeenten was een strandrolstoel aanwezig 

zodat ook minder valide mensen  mee het strand op 

konden. De expeditie nam iedere keer een dagdeel in 

beslag, waarbij voor groepen een ochtend- of een 

middagprogramma werd georganiseerd.  

Het ochtend programma begon in de regel om 10.30 

uur en het middagprogramma om 13.30 uur. Bij de start 

van iedere expeditie werden de mensen verwelkomd 

door de wethouder van de betreffende gemeente. Ook 

bood de gemeenten de deelnemers een drankje en een 

gebakje aan. Vervolgens kregen de deelnemers uitleg 

over wat je allemaal op het strand kunt tegenkomen en 

wat je wel en wat je niet kunt jutten. Daarna ontvingen 

deelnemers handschoenen, vuilniszak en een grijper om 

voorwerpen op de rapen. Van de deelnemers werden 

groepfoto’s en foto’s van het jutten  gemaakt. Die foto’s 

zijn naar de zorginstelling gezonden.  

De estafettes  werden officieel afgesloten met de 

overhandiging van een juttersdiploma aan de 

deelnemers.  Voor de gemeente Wassenaar opende op 

22 april wethouder mevr. S. Verschoor de estafette.  

 

 

Daarna werden achtereenvolgens de gemeenten 

Katwijk, Noordwijk, Zandvoort en Bloemendaal 

gepasseerd, waarbij  respectievelijk de wethouders 

Knape,  Barnhoorn, Challik en Botter de deelnemers 

verwelkomden. Op 24 april sloot wethouder R. te Beest 

van Velsen de estafette feestelijk af op het strand van 

IJmuiden .  

Zowel  de deelnemers en hun begeleiding, als de 

gemeenten alsook de organisatie van deze estafette 

hebben deze dagen als zeer positief ervaren. Het 

enthousiasme werd door verschillende deelnemers  

onder meer verwoord door aan te geven dat het een van 

de mooiste uitjes van dit jaar was. Wij als organisatie 

van deze estafette  geloven in de kracht van het 

enthousiasme van deze mensen. Dat heeft ons geraakt 

en werkt aanstekelijk voor het creëren van een 

succesvolle vervolgproject. De begeleiders vanuit de 

zorginstellingen en dagverblijven die hebben 

geparticipeerd, hebben aangegeven om in 2016 graag  

weer te willen deelnemen aan de schoonmaak estafette.  

  Voor 2016 zullen alle kustgemeenten zowel in België 

als in Nederland 

worden benaderen 

voor deelname aan de 

schoonmaak- estafette. 

Het ligt in het 

voornemen om de 

estafette elk  voorjaar 

buiten het hoogseizoen 

te organiseren. De 

heer J.C Knape, wethouder van de gemeente Katwijk 

en lid van het dagelijkse bestuur van  KIMO Nederland 

en België  zal vanuit het bestuur van KIMO de 

schoonmaak estafette begeleiden. 


