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14-mei opening MyBeach bij
de Buren van Nes in Ameland
Van 11 t/m 18 mei is de opening van het MyBeach-seizoen, in deze week zal op 24 locaties aan de
kust een MyBeach geopend worden. U bent van harte uitgenodigd om op 14-mei aanwezig te zijn bij
de opening van MyBeach bij Buren van Nes in Ameland

Programma

14.30: 
Verzamelen op het strand voor strandpaviljoen De Buren van Nes (Strandovergang Nes,
Ameland)
14.45: Uitleg tel- en opruimactie van afval
15.00: Start tel- en opruimactie (scholieren BWS en Kardinaal de Jongschool)
16.30: Verzamelen voor groepsfoto met het verzamelde afval
16.45: Start officiële opening door Gemeente Ameland en strandpaviljoen De Buren van Nes
17.00: Proosten op de opening van MyBeach op Ameland

Tel mee met de Strandscanner

Op alle MyBeach-locaties wordt een opruim- en telactie van afval georganiseerd met behulp van
de Strandscanner app, beschikbaar voor iPhone en Android. De gegevens worden live doorgegeven
aan de website. Met informatie over de hoeveelheid en herkomst van het afval, kan Stichting De
Noordzee het afvalprobleem bij de bron aanpakken.

Wat is MyBeach?

MyBeach is een speciale zone op het strand gelegen bij een strandpaviljoen, waar de bezoekers zelf
het strand schoonhouden. Het strand is te herkennen aan informatieborden, houten palen met
afvalzakjes en strandvlaggen.
www.mybeach.info

Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee

De afval-telacties zijn een voorproefje van de landelijke schoonmaakactie van de héle Noordzeekust
in augustus, de Boskalis Beach Cleanup Tour. Een team van Stichting De Noordzee zal samen met
honderden vrijwilligers weer 350 kilometer kust schoonmaken van Cadzand tot aan Schiermonnikoog.
Op 29 en 30 augustus komen we langs bij Buren van Nes in Ameland. Je kunt je nu al inschrijven
voor een etappe via www.noordzee.nl/tour

