
Doet uw gemeente  
ook (weer) mee?

 www juttersgeluk.nl
 facebook.com/Juttersgeluk
 @juttersgeluk
 instagram.com/JuttersgelukExpeditie Juttersgeluk 2017 is een samenwerking van:

Stichting Juttersgeluk is een onafhankelijke organisatie,  
opgezet vanuit de wens om mensen die (tijdelijk) minder  
goed meekomen in de maatschappij met verschillende  
activiteiten te betrekken bij het strand. Zo krijgen zij de  
kans een positieve bijdrage te leveren aan een duurzaam 
leefmilieu. Meedoen, op welke wijze dan ook, is daarbij  
het belangrijkst.

Het upcycle atelier van Juttersgeluk  
is gevestigd in Overveen.

Expeditiedagen april 2017
 Za 1 Sluis / Vlissingen
 Ma 3 Veere / Noord-Beveland
 Wo 5  Schouwen-Duivenland/ 

Goeree-Overflakkee
 Do 6  Westvoorne / Rotterdam
 Vr 7 Westland / Den Haag
 Za 8 Wassenaar / Katwijk 
 Ma 10 Noordwijk / Zandvoort
 Wo 12 Bloemendaal /Velsen

 Do 13 Beverwijk / Heemskerk
 Wo 19 Castricum / Bergen
 Do 20 Schagen / Hollands Kroon
 Vr 21 Den Helder / Texel
 Ma 24 Terschelling
 Di 25 Ameland
 Wo 26 Vlieland / Harlingen
 Za 29 De Marne / Schiermonnikoog

Sluis • Vlissingen • Veere • Noord-Beveland 
Schouwen-Duivenland • Goeree Overflakkee • Westvoorne • Rotterdam 

Westland • Den Haag • Wassenaar • Katwijk • Noordwijk • Zandvoort 
Bloemendaal • Velsen • Beverwijk • Heemskerk • Castricum  

Bergen • Schagen • Hollandse Kroon • Den Helder • Texel • Vlieland  
Terschelling • Ameland • Schiermonnikoog • Harlingen 

De Marne • Eemsmond • Delfzijl

Meer informatie of  
direct aanmelden
Doet uw gemeente mee aan de Expeditie?  
Aanmelden kan via www.juttersgeluk.nl,  
of stuur een mail aan expeditie@juttersgeluk.nl

Expeditie
Juttersgeluk 2017

Wist u dat... Wereldwijd landen werken aan  
17 duurzame ontwikkelingsdoelen voor een  
betere wereld? Deze Global Goals gaan over het 
beschermen van zeeën en oceanen, het duurzaam 
consumeren en produceren, het verzekeren van 
samenlevingen waarin iedereen kan meedoen, etc. 

Deelname aan Expeditie Juttersgeluk is 
voor gemeenten een mooie manier om bij te  
dragen aan meerdere doelen tegelijk.



In april 2017 organiseert Stichting Juttersgeluk  
in samenwerking met KIMO Nederland/België  
en VNG - en hopelijk ook uw kustgemeente -  
voor de derde keer een strandschoonmaak  
estafette voor mensen met een afstand tot  
de arbeidsmarkt.

Tijdens Expeditie Juttersgeluk gaan mensen die (tijdelijk) minder goed meekomen 
in de maatschappij, op zoek naar de mooie en minder mooie dingen op het strand. 
Afval wordt geraapt, zodat een schoon strand achterblijft. Samen het strand  
afvalvrij maken is een laagdrempelige manier om maatschappelijk actief te zijn.  
Dat geeft meer eigenwaarde en zelfvertrouwen. 

Stichting Juttersgeluk, VNG en KIMO Nederland/België trekken 
samen op voor de derde Expeditie Juttersgeluk in april 2017 

De samenwerkingspartners delen de visie dat alle groepen in de samenleving  
zich bewust moeten zijn van de problematiek van de plastic soep en de kans  
moeten krijgen mee te denken en te werken aan een duurzame wereld.  
De verbinding tussen milieudoelstellingen en sociale doelstellingen van  
Expeditie Juttersgeluk is volgens zowel KIMO als VNG een prachtig voorbeeld  
van hoe de Global Goals for Sustainable Development (de opvolgers van de  
Millenniumdoelen) lokaal invulling krijgen en dat iedereen daar aan mee kan doen.  

Doet uw gemeente ook mee?

Na twee succesvolle edities (in 2015 met 6 en in 2016 met 17 deelnemende  
kustgemeenten), streven we in 2017 door deze samenwerking naar deelname  
van alle 32 kustgemeenten en deelnemers van de lokale zorginstellingen. 
Daarvoor hebben we ook úw hulp en connecties nodig. 
Mogen wij ook op uw enthousiaste deelname rekenen?  

Den Helder
Ook in Den Helder worden  
de deelnemers ontvangen met 
koffie en gebak terwijl ze uitleg 
krijgen over wat er te vinden  
is op het strand.

Texel
Een leuke groep van ’s Heerenloo werd gastvrij  
ontvangen door wethouder Kingma, waarna zij  
het ogenschijnlijk schone strand opgingen.

Gemeenten die eerder meededen aan deze Expeditie, waren het erover  
eens: ook in 2017 is de karavaan van Expeditie Juttersgeluk weer welkom.

Elke etappe was een feestje, met actief betrokken gemeentelijke  
bestuurders en ambtenaren, enthousiaste deelnemers en begeleiders en  
de koffie met lekkers. Het leverde niet alleen een schoon strand op, maar  
ook hartver warmende berichten in de media. Uit de evaluatie-enquête  
klonk unaniem:  ‘Deze expeditie moet een jaarlijkse traditie worden’.

Katwijk
Tijdens de etappe in Katwijk liep 
wethouder Knape de volledige 
expeditie mee. Samen met de 
deelnemers van De Binders, 
Philadelphia en Wijkcentrum 
Centraal leverde het goede en 
dankbare werk ook (helaas) een 
record hoeveelheid plastic op. 

Impressie 2016 

Voorbeeldprogramma
10.00 uur  Ontvangst op strandpaviljoen met koffie, thee en gebak

10.15 uur   Welkomstwoord door de wethouder 

Uitleg over het strand, jutten, wat is er te vinden,  

waarom doen we dit.

10.30 uur  Startsein met hijsen van de juttersvlag en een groepsfoto; jutten

11.30 uur  Bij terugkomst afval verzamelen en meest bijzondere vondst bekijken

11.50 uur  Afsluitend woord en afval scheiden en opruimen

De middagetappes zijn van ca. 13.30 tot 15.30 uur


