Bekijk de webversie

(Extra) Nieuwsbrief Streetmasters - maart 2021
Een schoner milieu door
minder afval, te beginnen
op scholen.
Dat wil de Stichting VAnG, die
in 2014 in Soest is opgericht.
Ze staat schoolbesturen met
raad en daad bij om een
afvalvrije school te krijgen. Ook
van buiten Soest vragen
scholen en gemeentes aan de
Stichting hen op weg te helpen.

ANBI goedgekeurd sinds 2014 onder nummer: 854346557
IBAN: NL47 RABO 0192 0355 41

Hierbij een extra nieuwsbrief van de Streetmasters
Beste Streetmaster,
In de nieuwsbrief die u woensdag 10 maart heeft ontvangen is door een communicatiefout
onderstaand bericht van Philip Parlevliet helaas niet meegenomen. Onze excuses hiervoor.
Graag alsnog uw aandacht voor enkele belangrijke mededelingen van Philip:

Hoe gaat het met u in deze bijzondere tijd? Heeft u de tijd gezond en nuttig doorgebracht?
De lente lijkt alweer aangebroken nu de krokussen hun pracht en praal weer tonen en dat terwijl
we een aantal weken geleden nog konden schaatsen.
De sneeuw zorgde voor een prachtige periode, alles mooi bedekt met een wit laken en
binnenkort worden de bomen weer mooi groen, tijd om ons weer eens te beraden en de
handschoenen op te nemen.
Gezelligheid en sfeer is nu voor iedereen wat moeilijk te creëren nu er zo weinig contact
gemaakt kan worden. Op 23 juni 2020 was mijn laatste Streetmasternieuwsbrief, sinds die tijd
heeft stichting VANG de nieuwsbrieven verzorgd.
Onze gezamenlijke activiteiten liggen alweer een jaar stil, de Keep it Cleanday en de
zomerborrel zijn helaas komen te vervallen en daardoor hebben we al sinds 2019 elkaar
en Stayokay niet meer van binnen gezien.
Afgelopen Kerst heeft Rob nog een gezellige inloop bij hem in de tuin gehouden om
even contact te hebben en een presentje te geven als dank voor jullie inzet.
De inentingen komen eraan en hopelijk is er deze zomer dan weer iets meer mogelijk om weer
van de natuur, het weer maar vooral ook elkaar te genieten.
Ik hoop dat iedereen zich nog c.q. weer wil inzetten om er een mooi jaar van te maken en we
willen graag een landelijke actie van Nederlandschoon ondersteunen

Help mee om weer verliefd te worden op je eigen buurt!!
20 maart
Help mee om weer verliefd
te worden op je eigen
buurt!! Niet alleen hebben
wij als personen het zwaar,
maar ook veel winkels en
bedrijven zitten met
ernstige problemen om het
hoofd boven water te
houden en gemotiveerd te
blijven.
Laten we dus niet alleen
rond de eigen buurt kijken,
maar loop ook eens richting
het winkelgebied bij u in de buurt. Het voordeel is dan dat de winkeliers zien dat zij worden
geholpen om hun gebied schoon te houden en als Streetmaster zijn we weer representatief en
actief bezig. Want het goede voorbeeld doet nog steeds volgen en u komt vast wel met iemand
in gesprek, op gepaste afstand natuurlijk haha.
Het hoeft natuurlijk niet alleen 20 maart, maar juist op deze dag moeten we weer even een
boost geven aan de buurt om het zwerfafval te verwijderen, ook de Gemeente zal dan actief
zijn.
Een kort contactmoment doen wij weer op dezelfde wijze als bij de Eindejaarsafsluiting, namelijk
in/rondom de boshut van Rob op locatie Bosstraat 12.
Tussen 14.00 uur en 15.00 uur zijn de Streetmasters welkom om in de open lucht waarbij
voldoende afstand mogelijk is onder het genot van 'n versnapering en een bedankje voor de
gegeven liefde aan de Soest.

Het doen van Meldingen:

Een (algemene)melding kun je nog steeds doen via de app http://www.buitenbeter.nl/

Streetmaster Whatsapp groep
Tevens kwam er een voorstel van een actieve Streetmaster
om een Whatsapp groep te maken voor alle Streetmasters.
Zo zou je onderling makkelijker kunnen afspreken voor acties
of bij ziekte of vakantie iemand vragen jou waar te nemen, top
idee toch! Is er iemand die dat ook vindt, dit op wil zetten en
daar beheerder van wil zijn, ik hoor graag!
Tot zover, tot snel, werk veilig, blijf gezond en misschien tot 20
maart, maar zorg dat je gezien wordt en opvalt dus draag je
jasje en ga liever niet te dicht langs een druk bereden weg
ruimen.

Heeft u ideeën of input voor onze nieuwsbrieven? Laat dat weten aan de redacteur Peter Beijer
op het e-mailadres: pr@afvalvrijescholen.nl

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u webmaster@afvalvrijescholen.nl toe aan uw adresboek.

