
Beste leden van de Groenclub Hevea Initiatief!

Om dit alles mogelijk te maken is er behalve geld ook hulp nodig zodat we de ideeën concreet kunnen maken. Het geld 
is geregeld. Nu de handjes nog! ☺

Waar zijn we naar op zoek? Kleine klusjes en grotere klusjes, alle hulp is meegenomen. Op het volgende blad vind je 
verschillende categorieën waar je uit kunt kiezen. 

Iedereen dacht enthousiast mee en alle input is verwerkt tot twee ideeën. 

1. Een informatie en praktijkboekje waarin we concreet, kort en beeldend het belang over het 

regenwater afkoppelen uit leggen. We nemen hierin korte verhalen op van bewoners uit de 

gemeente die het regenwater al hebben afgekoppeld. Deze korte verhaaltjes worden 

geïllustreerd met enthousiaste aansprekende portretfoto’s. Ook nemen verschillende 

ondernemers producten in hun collectie op, die aan de hand van de afkoppelvoorbeelden uit het 

boekje te koop zijn. 

2. Een tuinbordje zodat iedere passant kan zien als er iemand zijn regenpijp heeft afgekoppeld. 

Zie je er een klusje tussen zitten die je aanspreekt of weet je iemand die graag wil helpen? Laat het ons weten! 

Vorig jaar hebben de afkoppelcoaches en de contactpersonen van alle zeven wijkinitiatieven die de gemeente Renkum 
rijk zijn bij elkaar gezeten om samen een goed plan te bedenken voor het regenwater afkoppelen. 

Neem contact op met de contactpersoon van Groenclub Hevea Initiatief of met de afkoppelcoach 

van Renkum: Lanny Olie 0658076183 / lanny.olie@nlgaat.nu Alvast hartelijk dank! Graag tot ziens ☺

De centrale vraag was: 

Hoe krijgen we de bewoners enthousiast voor het afkoppelen van het regenwater? 

mailto:lanny.olie@nlgaat.nu


Praktisch: Boodschappen doen 
Creatief: Tuinbordje ontwerpen 

Organisatie: Helpen de werkzaamheden te 
stroomlijnen. 

Handige handjes: Demo tuinbordjes maken voor 
de winkeliers

Schrijven: De interviews uitwerken of teksten 
redigeren

Fotografie: Portretfoto’s van  bewoners maken die 
enthousiast zijn over hun afgekoppelde regenpijp 

of regenton

Communicatie en contact: Bewoners bezoeken en 
interviewen

Grafisch vormgeven: 

Lay-out van het 

informatieboekje 

verzorgen


