Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Streetmasters september 2020
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.
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Programma Keep it Clean Day 18-09-2020

Op vrijdag 18 september 2020 vindt het weer het jaarlijkse opruimfeest, de Keep it Cleanday,
plaats. Natuurlijk doen we daar als Soester Streetmasters weer massaal aan mee. Allereerst
wordt de eigen woonomgeving zwerfvuilvrij gemaakt. Thuis wordt al het opgehaalde vuil
gescheiden en netjes verdeeld in de verschillende kliko’s. Dit onder het motto: “Alles in de
goede bak”. De streetmastergroep verzamelt zich vervolgens bij Stayokay aan de Bosstraat.
Daarna wordt door wethouder Aukje Treep, het startsein gegeven voor de nieuwe actie van de
Stichting VAnG met de gemeente Soest voor de actie ”Op weg naar een schoon Soest 2022””
Hierna gaan de Streetmasters in groepjes op verschillende plaatsen in Soest het zwerfvuil
opruimen.
Het programma:
In de morgen de eigen locatie/omgeving zwerfvuil ruimen,
Lunch om 12.00 uur bij Stayokay.
Startschot door wethouder Aukje Treep om 13.00 uur van het project "Op weg naar een
Schoon Soest 2022"
Zwerfvuil schonen op diverse locaties in Soest. De huifkar met de nieuwe spandoeken is
aanwezig/inzetbaar.
Om 15.30 alles terug op de basis Stayokay.
Zwerfvuil scheiden in containers, PMD, Glas, Papier, GFT en Rest.
Start Happy hour om 16.30.
Einde 17.00 uur.
Graag zo spoedig mogelijk aangeven of u met de lunch bij Stayokay mee wilt doen. Dit in
verband met de catering en de indeling bij de Covid-19 regels.
Dit kan per e-mail bij secretariaat@afvalvrijescholen.nl of per telefoon bij Rob Kleinegris op het
nummer 06 160 94 919

Streetmaster SAM

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

