
Ben jij tussen de 

4 en 12 jaar? Wil je deel uit- maken van een groep in je buurt?

Woon je in 

Heerlen?
Wil je coole 

Heerlen points 
sparen?

Wil je 1 uur per 
week meehelpen 

in je buurt? Deelnemen aan 

excursies en 

leerzame uitjes

Helden
voor

Heerlen
Schoon

Wij zijn op zoek naar jou!
Schrijf je snel in!

Aanmelden kan via: 
www.heerlen.nl/schoonmaakactie-aanmelden.html
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De Helden van Heerlen zijn kinderen tussen de 4 en de 12 jaar die onder 
begeleiding van een of twee volwassenen een uurtje de wijk ingaan. 
Gewapend met prikker en gekleed in coole veiligheidsjacks gaan ze de wijk 
in om te werken aan een schoner Heerlen.
De kids kunnen als beloning Heerlen Points sparen. Dit is een sticker met 
een waarde van € 1,50. Maximaal 4 keer per maand kunnen ze een sticker 
verdienen.  

De volgespaarde kaart kunnen ze bij de ondernemers in de stad inleveren, 
denk aan Quatro 4 Bioscoop, de Media Markt, Beagles & Beans, Welpies 
Toys enz.. Ook de ondernemers in de andere centra zijn benaderd om mee 
te doen. Ben jij een ondernemer die mee wil doen aan dit project?  
Mail dan naar p.van.den.hove@heerlen.nl 
Verder organiseren we excursies en leerzame milieu-uitjes.

De Vrienden van Heerlen zijn volwassenen die in de wijk zwerfafval gaan 
opruimen. Ook voor de vrienden zijn er prikkers, vuilniszakken en veilig-
heidsjacks. Ze kunnen geen Heerlen points sparen maar wel meedoen met 
de excursies/milieu-uitjes. De zakken met afval worden door de buiten-
dienst van de gemeente opgehaald.
Enthousiast geworden, doen jullie mee? Misschien hebben 
kennissen, vrienden, buren ook zin om aan te sluiten.

Wij zijn op 

zoek naar 

jou!
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