
 

 

  

Content Social Media 
Landelijke Opschoondag 2022  



 

 

 
Om zo veel mogelijk inwoners in actie te laten komen tijdens de Landelijke Opschoondag, is 
communicatie en PR rondom de opschoonactie erg belangrijk.  
 
Dit kan je doen door bijvoorbeeld posters op te hangen, flyers uit te delen, een mail te 
sturen, een oproep in een krantje te plaatsen maar natuurlijk ook door social media in te 
zetten. 
  
 

TIP: Gebruik op social media altijd hashtags zoals o.a.  
#Landelijkeopschoondag #LOD2022 #opschoonactie #zwerfafval   
 #zwerfafvalvrij #opschoonronde #opschoonommetje #afvalbingo    
   #gemeente [naam]  

 
Wanneer content delen:  
1.  Aanmoediging (vooraf): om zo veel mogelijk mensen te informeren  
    over de opschoonactie en te inspireren om te laten deelnemen. 
2.  Tijdens de opschoondag: deel je actie, ervaring, succes met leuke  
            foto’s en video’s. 
3. Na afloop: deel het effect en de resultaten van een schone leefomgeving.  

  



 

 

 
Aanmoedingsberichten (vóór Landelijke Opschoondag 2022) 

 
 

Wil jij ook in actie komen voor een 100% zwerfafvalvrije omgeving? Help mee en kom zwerfafval 
opruimen tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 19 maart 2022! 

 
#LOD22 #landelijkeopschoondg #opschoonactie #opschoonronde #opschoonommetje #zwerfafval 

#zwerfafvalvrij #kominactie #opruimen #afvalbingo #gemeente [naam] 
 
- 
 

Irriteer jij je aan zwerfafval? Doe mee & kom zwerfafval opruimen tijdens de Landelijke 
Opschoondag! 

 
#LOD22 #landelijkeopschoondg #opschoonactie #opschoonronde #opschoonommetje #zwerfafval 

#zwerfafvalvrij #kominactie #opruimen #afvalbingo #gemeente [naam] 
 
- 
 

Ga jij zwerfafval opruimen tijdens de Landelijke Opschoondag? Goed bezig! Nodig je buren, vrienden, 
familie, team, vereniging, school, klas of je collega’s uit om ook mee te helpen en de buurt 

zwerfafvalvrij te krijgen! Aanmelden: [link] 
 
 

#LOD22 #landelijkeopschoondg #opschoonactie #opschoonronde #opschoonommetje #zwerfafval 
#zwerfafvalvrij #kominactie #opruimen #afvalbingo #gemeente [naam] 

 
- 
 

Goed nieuws! Gemeente [naam] komt in actie tijdens de Landelijke Opschoondag. En vanaf vandaag 
kan je je aanmelden voor de Landelijke Opschoondag 2022 & Afvalbingo. 

[link]. 
 

#LOD22 #landelijkeopschoondg #opschoonactie #opschoonronde #opschoonommetje #zwerfafval 
#zwerfafvalvrij #kominactie #opruimen #afvalbingo #gemeente [naam] 

 
- 
 

Dubbele beloning! Iedereen verdient een schone buurt! Kom daarom samen in actie tijdens de 
Landelijke Opschoondag op zaterdag 19 maart en maak kans op leuke prijzen!  

 
#LOD22 #landelijkeopschoondg #opschoonactie #opschoonronde #opschoonommetje #zwerfafval 

#zwerfafvalvrij #kominactie #opruimen #afvalbingo #gemeente [naam] 
 

 
Herinnering/reminder berichten (promotie Landelijke Opschoondag 2022): 



 

 

 
Dit jaar is de Landelijke Opschoondag op 19 maart 2022. Samen met elkaar kunnen we zo veel 

mogelijk zwerfafval opruimen en genieten van een schone buurt. Help mee en meld je aan via [link] 
 

#LOD22 #landelijkeopschoondg #opschoonactie #opschoonronde #opschoonommetje #zwerfafval 
#zwerfafvalvrij #kominactie #opruimen #afvalbingo #gemeente [naam] 

 
- 
 

Doe jij ook mee aan de Landelijke Opschoondag op zaterdag 19 maart? 
Kom samen met je gezin, vrienden, buren of teamgenoten in actie. 

 
#LOD22 #landelijkeopschoondg #opschoonactie #opschoonronde #opschoonommetje #zwerfafval 

#zwerfafvalvrij #kominactie #opruimen #afvalbingo #gemeente [naam] 
 

 
Succesbericht (tijdens Landelijke Opschoondag 2022) 

 
Vandaag is de Landelijke Opschoondag. Veel mensen gaan vandaag zwerfafval opruimen. Daar zijn 

we enorm blij mee! Alvast bedankt voor jullie hulp ☺ 
 

#LOD22 #landelijkeopschoondg #opschoonactie #opschoonronde #opschoonommetje #zwerfafval 
#zwerfafvalvrij #kominactie #opruimen #zwerfie #afvalbingo #gemeente [naam] 

 
- 

 
Vandaag is de Landelijke Opschoondag. Wij gaan met [aantal] mensen de buurt en wijken in om 

zwerfafval op te ruimen en daar zijn we enorm blij mee! Succes allemaal en veel plezier! Laten we er 
samen iets schoons van maken ;-) 

 
#LOD22 #landelijkeopschoondg #opschoonactie #opschoonronde #opschoonommetje #zwerfafval 

#zwerfafvalvrij #kominactie #opruimen #zwerfie #afvalbingo #gemeente [naam] 
  



 

 

 
Succes berichten (Na afloop Landelijke Opschoondag 2022) 

 
Wauw! Wat zijn we trots! Bedankt voor jullie inzet. Samen hebben we [plaatsnaam] weer schoon 

gemaakt! Alle kinderen zijn beloond met leuke prijsjes en zijn ware afvalhelden geworden! Nu nog 
wachten op de prijsuitreiking van de Afvalbingo!  

 
#LOD22 #landelijkeopschoondg #opschoonactie #opschoonronde #opschoonommetje #zwerfafval 

#zwerfafvalvrij #kominactie #opruimen #afvalbingo #gemeente [naam] 
#zwerfie #afvalhelden 

 
- 
 

Trots! We hebben [aantal] zakken vol met zwerfafval ingezameld! Bedankt voor iedereen die 
geholpen heeft! We hebben er samen iets moois van gemaakt. 

 
#LOD22 #landelijkeopschoondg #opschoonactie #opschoonronde #opschoonommetje #zwerfafval 

#zwerfafvalvrij #kominactie #opruimen #afvalbingo #gemeente [naam] 
#zwerfie #afvalhelden 

 


