
Jongeren 
strijden tegen 

zwerfafval
In de Waste Battle strijden 
leerlingen van het voortgezet 
onderwijs in de gemeente Súd-
west-Fryslân in groepjes tegen 
elkaar wie het beste idee heeft 
om zwerfafval te voorkomen.
Leerlingen van RSG Magister Al-
vinus, CSG Bogerman en Aeres 
bedenken in een driedaags pro-
ject vernieuwende oplossingen 
om zwerfafval tegen te gaan. 
De ideeën worden beoordeeld 
op originaliteit en uitvoerbaar-
heid door een jury die bestaat 
uit vertegenwoordigers van 
bedrijven, instellingen en de 
gemeente Súdwest-Fryslân. 

Partners
De Waste Battle Súdwest-
Fryslân wordt mede moge-
lijk gemaakt door gemeente 
Súdwest-Fryslân, Rabobank 
Sneek-ZuidwestFriesland, Roe-
lofs, Donker Groep, Omrin en 
Jumbo Kooistra.

Finale 
De jury tijdens de fi nale bestond 
uit Mirjam Bakker (gemeente 
Súdwest-Fryslân, Coby Idzinga 
(Omrin), Arjan Reekers (Súd-
west-Fryslân), Hester Walda 
(Donker Groep), Annet Heikoop 
(Jumbo Kooistra) en Jetze Wiersma 
(Roelofsgroep).

De fi nale van deze vijfde Waste 
Battle zou donderdag 16 de-
cember plaatsvinden maar is in 
verband met de toen geldende 
coronamaatregelen uitgesteld 
tot donderdag 10 maart. De 
winnende teams van Bogerman, 
Magister Alvinus en Aeres pre-
senteerden in Cultuur Kwartier 
in Sneek hun ideeën aan de jury 
met als voorzitter wethouder 
Mirjam Bakker namens gemeen-
te Súdwest-Fryslân. 

Social media
Volg de Waste Battle op 
www.wastebattle.nl, Twit-
ter, Facebook. Waste Battle 
Súdwest-Fryslân is een initiatief 
van Gooitske Zijlstra (gooitz) in 
samenwerking met Ane Norder 
(Norder Advies).
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Aeres wint fi nale lustrumeditie

Vorige week was het eindelijk zover: 
de fi nale van de Waste Battle. Twee 
keer uitgesteld vanwege corona, 
maar nu ‘gie it oan’. En wat was het 
superspannend! Zes teams streden 
in Cultuurkwartier in Sneek tegen 
elkaar met hun ideeën om zwerfaf-
val te voorkomen. 

Naomi de Jong en Hedwig Steigenga 
van Aeres werden gekozen als win-

naar. Zij presenteerden als team LIM-
PIO een heuptasje waarin je je afval 
kunt doen. Ook handig voor festivals, 
want er zijn ook tasjes met ruimte 
voor een duurzame festivalbeker. 
Wethouder en juryvoorzitter Mirjam 
Bakker overhandigde hen een cheque. 
Gefeliciteerd met jullie prijs meiden, 
en we zijn natuurlijk reuzebenieuwd 
wanneer de tasjes in de winkels lig-
gen. Met het geld mogen ze het idee 

uitvoeren. Hiermee is er een eind 
gekomen aan de vijfde editie van de 
Waste Battle. Deze lustrumeditie be-
gon afgelopen najaar met voorrondes 
op CSG Bogerman, RSG 
Magister Alvinus en dus 
Aeres. Per school 
gingen twee 
teams door naar 
de fi nale. De 
fi nale was een 

feestje. Mede dankzij presentator en 
rapper Martijn Werkhoven, bekend 
van Tiktokfi lmpjes als Raptiel. 

55 jaarjaar

Vijf jaar lang werkten Gooitske 
Zijlstra en Ane Norder samen. Laten 
we met hen terugblikken.

Het begon in 2016. Gooitske had 
net een succesvolle Waste Battle 
achter de rug in haar woonplaats 
Zwolle. Toen mailde de gemeente 
Súdwest-Fryslân haar: vijf middelbare 
scholen wilden graag een lesprogram-
ma over zwerfafval. Hoe leuk, want 
Gooitske groeide hier op! Maar, ze 
was er al een tijdje vandaan en had 
iemand nodig met een groot netwerk.

Ze had het erover met de dochter van 
Ane. Die zei: ,,Miskien is it wol wat 
foar ús heit.” Ane reed naar Zwolle. 
,,Binnen in kertier wiene wy derút: dit 
dogge wy”, zegt Ane. Hij kijkt terug 
op een goede samenwerking. ,,Wy 
follen inoar altyd oan.” Ane beschrijft 
Gooitske als een zeer gedreven en 
accurate vrouw die snel is in de 
communicatie. ,,Dan merke je echt in 
generaasjeferskil.” 

Dat verschil in leeftijd maakte Gooits-
ke juist niet uit. ,,Der moat gewoan 
in klik wêze. Ik gean altyd op myn 
yntuïsje ôf en fi elde: dit sit goed.” 
Gooitske vindt Ane een betrouwbare 
en loyale man. Én een fi jne collega. 
Ane kreeg meer dan honderd mensen 

uit het bedrijfsleven in actie voor de 
Waste Battle. Als vrijwilliger bij voet-
bal en het kaatsen én voorzitter van 
de Fietselfstedentocht heeft hij een 

groot netwerk. Dat werd aangevuld 
door zijn werk bij Omrin. Ane en 
Gooitske kijken met een goed gevoel 
terug op de battles. De gastvrije 

ontvangst door de 
scholen, de sponso-

ren, de enthousiaste 
juryleden die als rotten 

in het vak de leerlingen wat 
bijbrachten dat ze normaal niet op 

school hadden geleerd, de excursies… 
Maar wat maakte de meeste indruk? 
,,Datst sjochst dat learlingen boppe 
harsels útstige,” zegt Gooitske. Ane 
vult aan: ,,Der wie ris in team mei 
� ouwer froulju en ien jonge. Dy jonge 
stie wat oan ’e kant. Doe sei in sjuery-
lid: ‘Gean do noris yn ’e midden stean 
en nim it wurd.’ Dat hat er dien en hy 
fl eurde hielendal op. Letter hearde 
ik fan syn beppe dat de Waste Battle 
him safolle selsbetrouwen jûn hat. 
Dêr dogge je it foar.”

Gooitske bedacht de Waste Battle 
in 2014, samen met haar inmiddels 
overleden vriendin Livia Leysen van 
Natuur en Milieu Overijssel en Teun 
Lucassen van Hogeschool Windes-
heim.  
Het is nog niet bekend of de Waste 
Battle Súdwest-Fryslân verder gaat 
en zo ja, in welke vorm. Ane stopt, 
,,mar ik hoopje fansels dat it troch-
giet. En dan bin ik altyd ree om as 
sjuerylid mei te dwaan!” 
Gooitske ziet wel mogelijkheden voor 
het basisonderwijs. Wie weet :-). 
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Ane Norder en Gooitske Zijlstra. Foto: Uultsje Talsma

Op de foto de organisatoren, de jury-
leden en vooraan de winnaars Naomi 
de Jong en Hedwig Steigenga naast 
wethouder Mirjam Bakker. 
(Foto gemeente Súdwest-Fryslân)


