Doe mee!
Prijsvraag Kunstwerk Afvaldier
Jaarlijks vind in het paasweekend de Landschapsdag plaats bij Molenberg in Burgh-Haamstede.
Tijdens de Landschapsdag zijn er veel groene organisaties aanwezig en zijn er meerdere activiteiten
te doen. Dit jaar is het thema ‘afval’. Met de prijsvraag ‘Kunstwerk Afvaldier’ willen we op ludieke
wijze aandacht vragen voor het wereldwijde probleem: zwerfafval en de plastic soep.
Wat houdt de prijsvraag in?
De bedoeling is dat je met je groep een kunstwerk gaat maken van zwerfafval. Tot de week van 15
april heb je de tijd om het kunstwerk te maken. Op 20 april tijdens de ‘Landschaps - Doe Dag’ worden
de kunstwerken tentoongesteld. Het publiek mag dan stemmen op het mooiste kunstwerk. Aan het
eind van de dag maken we bekend wie de winnaar is. Het winnende kunstwerk krijgt een uitje
cadeau bij het Klimbos Westenschouwen!
Er zijn een aantal randvoorwaarden waar je rekening mee gaat houden:
- Afmeting: maximaal 1m x 1m
- Makkelijk verplaatsbaar zijn (eventueel in delen) en makkelijk te vervoeren.
- Het moet een dier zijn, een fantasiedier mag ook.
- Je geeft het Afvaldier een naam.
Geef het Afvaldier een eigenschap: bedenk waar jullie afvaldier de allerbeste in is. Dit
kan iets zijn om het zwerfafval te verminderen, bijvoorbeeld op straat of in de zee.
Of bedenk een slogan dat anderen aanspreekt op het zwerfafval probleem.
Maak hier een mooi bord van!
Vermeld ook op je bord: jullie naam.
Het is wenselijk dat het materiaal dat gebruikt gaat worden van zwerfafval is. Aanvullen met
huishoudelijk afval is geen probleem. Maar een uurtje schoonmaken in de wijk, op het strand of
elders op het eiland levert al snel een boel zwerfafval op! Daarnaast doe je iets goeds voor het milieu
en is het ook gezellig om met z’n allen te gaan jutten.
Hoe ga je te werk?
Ga eerst met je groepje een uurtje of 2 zwerfafval jutten. Materiaal zoals knijpers, handschoenen en
hesjes voor een opruimactie is te leen bij het NME centrum Schouwen-Duiveland in Zierikzee. Stuur
een mail naar: terry.bom@nmesd.nl en geef aan wanneer jullie aan de slag gaan en hoeveel
deelnemers er mee doen.
Vervolgens ga je bedenken hoe jullie het gaan aanpakken. Welk dier willen jullie laten zien? Als jullie
een idee hebben gaan jullie aan de slag! Zorg er voor dat het Afvaldier in de week van 15 april klaar
is, in die week kun je je Afvaldier inleveren. Jullie brengen het Afvaldier zelf naar de Molenberg in
Burgh-Haamtede.
Hulp nodig?
Vinden jullie het lastig om een Afvaldier te maken? Geen nood! We hebben een aantal kunstenaars
als back-up die jullie vast een handje willen helpen! Laat dit ons weten, dan zorgen we dat jullie in
contact komen met elkaar, maar wacht hier niet te lang mee.

Landschaps - Doe Dag, 20 april
Op zaterdag
terdag 20 april is het zover, alle Afvaldieren zijn te zien voor bezoekers van de ‘Landschaps Doe Dag’. Jaarlijks komen er meer dan 2000 bezoekers op de Landschapsdag, je bent er zeker van d
dat
de Afvaldieren veel bekijks meebrengen!
meebrengen! Het publiek mag stemmen en aan het eind van de middag
wordt de winnaar bekend gemaakt. Kunnen jullie de dag zelf niet aanwezig
aanwezig zijn? LLaat dit even weten
zodat we daar rekening mee kunnen houden.
Klimbos in Westenschouwen
Het winnende groepje krijgt een tegoedbon voor een dagje klimmen tussen de bomen van
Westenschouwen. Kijk op www.klimboszeeuwsehelden.nl voor meer informatie over het Klimbos.
Wie kan er mee doen?
Iedereen kan meedoen met een groep van maximaal 20 personen,
personen, van jong tot oud
oud. Scholen, sporten muziekverenigingen, vrienden groepen, collega’s of gezinnen.
gezinnen
Een schoon Schouwen-Duiveland
Duiveland ligt voor het oprapen!
oprapen
De prijsvraag ‘Kunstwerk Afvaldier’ is opgezet in samenwerking met de organisatie van de
Landschapsdag, de Gemeente Schouwen-Duiveland
Schouwen Duiveland en het NME centrum Schouwen
Schouwen-Duiveland in het
kader van Schoon Zeeland. Daarnaast bedanken we graag het Klimbos Westenscho
Westenschouwen voor het
mee sponsoren van de prijsvraag!
Op ludieke wijze willen we aandacht vragen voor het zwerfafvalprobleem.
Zwerfafval heeft grote gevolgen voor de mens en het milieu. Plastic dat in de natuur of in de zee
terechtkomt, wordt heel langzaam afgebroken.
afge
Bij dit proces komen veel gifstoffen vrij. Daarnaast
heeft zwerfafval ook gevolgen
lgen wanneer het nog rondzwerft.
rondzwerft. Regelmatig gaan er dieren dood doordat
ze plastic binnenkrijgen of ze raken er in vestrikt.
Met deze actie hopen we dat meer mensen het belang van een schone omgeving inzien en
meehelpen om de omgeving schoon te houden. Minder plastic in het milieu betekent minder
vervuiling en minder dierenleed!
Mee doen?
Meld je actie aan vóór 5 april via de mail:
mail terry.bom@nmesd.nl
We hopen mooie kunstwerken te zien op 20 april!

