
Van: Straatjutters Leiderdorp [mailto:straatjuttersleiderdorp@outlook.com]  

Verzonden: dinsdag 5 november 2019 14:45 
Aan: Griffie Leiderdorp 

Onderwerp: Straatjutters Leiderdorp - Grote peukenopruimactie 

 

30 NOVEMBER 2019 

STRAATJUTTERS PEUKENACTIE 

van 10:00 – 15:00 uur 

 

Beste griffiemedewerkers, 

Op zaterdag 30 november 2019 organiseren de Straatjutters Leiderdorp 
de eerste Leiderdorpse peukenopruimactie. 

Zouden jullie onze actie willen aankondigen in de komende fractie- en 
raadsvergaderingen om zoveel mogelijk fractie- en raadsleden 'op de 
been te krijgen' om te komen helpen? We zouden graag van Leiderdorp 
de schoonste gemeente van Nederland maken. 

  

De Straatjutters staan op zaterdag 30 november in winkelcentrum 
Winkelhof, bij de roltrap op het Hemaplein, om materialen uit te delen 
aan iedereen die wil komen helpen en om de verzamelde peuken te 
tellen. 
Om 15:00 wordt bekend gemaakt hoeveel sigarettenpeuken de 
Leiderdorpers hebben geraapt. 
  

Het liefst zien we dat álle straten en wijken van Leiderdorp op deze dag 
'leeggeraapt' worden. We hopen dus dat zoveel mogelijk mensen komen 
helpen! 
Iedereen die, ergens tussen 10:00 en 15:00 een kwartiertje, ergens in 
Leiderdorp, peuken wil rapen, is meer dan welkom! Zelf rapen en dan 
naar Winkelhof brengen is ook prima. 
 

Aanmelden is niet vereist, maar het mag wel. Wij zijn te bereiken via: 
 

telefoon: (gegevens bekend bij de griffie) 

e-mail: straatjuttersleiderdorp@outlook.com 

website: https://straatjuttersleiderdorp.jouwweb.nl/ 

facebook: Straatjutters Leiderdorp 

  

https://straatjuttersleiderdorp.jouwweb.nl/
https://www.facebook.com/groups/1927896883953613/


Hopelijk zien we jullie, de hele raad, alle fractieleden en alle 
medewerkers de 30e! 
 
Met vriendelijke groet,  
namens alle Straatjutters van Leiderdorp, 
 
 

 



 

30 NOVEMBER 
STRAATJUTTERS 
PEUKENACTIE 
van 10:00 – 15:00 uur 

 

Op zaterdag 30 november 2019 organiseren de 

Straatjutters Leiderdorp de eerste Leiderdorpse 

peukenopruimactie. 

 

De Straatjutters staan in winkelcentrum Winkelhof, bij de 

roltrap op het Hemaplein, om materialen uit te delen aan 

iedereen die wil komen helpen. Om 15:00 wordt bekend 

gemaakt hoeveel sigarettenpeuken de Leiderdorpers 

hebben geraapt. 

 

Wie helpt mee? Aanmelden is niet nodig (mag wel) en je 

hoeft ook geen uren te helpen. En zelf rapen en naar 

Winkelhof brengen is ook goed. Iedereen die, ergens 

tussen 10:00 en 15:00 een kwartiertje, ergens in 

Leiderdorp, peuken wil rapen, is meer dan welkom!  

 

Sigarettenpeuken zijn       

niet zo onschadelijk  

als ze lijken: 

____ 

1  peuk vervuilt  8 liter 

water 

____ 

In filters zit plastic 

____ 

In sigarettenpeuken 

zitten veel giftige 

stoffen 

____ 

Peuken zijn  de 

grootste vervuilers  

van oceanen 

 

STRAATJUTTERS 

LEIDERDORP 
 
straatjuttersleiderdorp.jouwweb.nl 
 
of kijk op onze facebookpagina 
 
bellen mag ook: 
0613283448 / 0645786656 
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