
Begeleiders voor Heerlen helden
De omgeving is van ons allemaal. Het is fijn als 
die omgeving aangenaam, schoon en opge
ruimd is. Heerlen is Supporter van Schoon en 
wil samen met jou de uitdaging aangaan om 
de buurten en de stad aantrekkelijk en schoon 
te houden. Vind jij een schone leefomgeving 
ook belangrijk? Wil jij ons helpen door de han
den uit de mouwen te steken of willen jouw 
kinderen wellicht meehelpen en zo iets extra’s 
verdienen? De gemeente stelt schoonmaak
pakketten ter beschikking en zorgt er tevens 
voor dat het verzamelde afval wordt opgehaald 
en terechtkomt op het milieupark.

Helden voor Heerlen Schoon
Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen aan de slag 
als buurtheld. Zij maken in teams een wijk 
schoon door het opruimen van zwerfafval. 
Voor iedere held is per inzet een sticker te ver
dienen. Hiermee sparen ze voor een bioscoop
kaartje of korting op hun spulletjes.

Vriend van Heerlen
Ben jij ouder dan 12 jaar en wil je ook perio
diek meehelpen aan een schone stad? Jij kunt 
dan Vriend worden, samen met anderen of een 
vereniging. De gemeente ondersteunt door de 
materialen te leveren die jij nodig hebt, zoals 
afvalzakken en grijpers. We zorgen er tevens 
voor dat het verzamelde afval wordt opgehaald 
en terechtkomt op het milieupark.

Helden
voor

Heerlen
Schoon

Wat kun je allemaal doen met jouw volle spaarkaart! 
Heerlen is super trots op jou! 

Je bent een held!

Quatro4 Bioscoop

Geleenstraat 9, 6411 HP Heerlen

Gezellig naar de nieuwste, coolste films? Dan ben je bij Quatro4 

Bioscoop aan het goede adres. Geniet samen met je vriendjes 

van de leukste nieuwe films. Spannend, lachen of lekker grieze-

len. Alles kan bij ons samen met een lekkere bak popcorn op je 

schoot en een verkoelend drankje.

Volle stickerkaart: film naar keuze, flesje fris en zakje popcorn.

6 stickers =
 

gratis naar 
de bioscoop

jaysdancevision06  45240612info@jaysdancevision.nl
De Hiphop dansschool die staat voor passie, kwaliteit en 

plezier! Op verschillende locaties in Heerlen geven we les in 

Hiphop kids t/m adults, Urban Reggaeton, Kidsdance, Show 

Crews en Wedstrijd Crews.Met 6 stickers krijg je een gratis proefles van Jeannine. Neem 

voor meer informatie een kijkje op www.jaysdancevision.nl

Volle stickerkaart: gratis proefles.

6 stickers = proefles

Bagels & BeansBongerd 186411 JM Heerlen
Bij Bagels & Beans kun je genieten van de ronde kanten van 

het leven. Een eigentijds horecaconcept dat een oase

van rust, harmonie en menselijke aandacht brengt in onze 

steeds drukker wordende, technologisch hoogstaande en vaak 

rusteloze tijd.Volle stickerkaart: € 9, waard!

6 stickers = uitzoeken



Media MarktCorio Center 96411 LX Heerlen

Wij willen dat de klant nooit te veel betaalt.
Bij Media Markt weet je altijd waar je aan toe bent. 
We hanteren namelijk een formule die steunt op vijf pijlers:

Prijs, beleving, advies, assortiment & gemak.Volle stickerkaart: € 9, waard!

6 stickers = uitzoeken

Primera Heerlerheide
Wannerstraat 15-17
6413 EV Heerlen
www.primeraheerlerheide.nl

Volle stickerkaart: € 9, waard!

6 stickers = uitzoeken

Welpie Toys

Corio Center 21

6411 LX Heerlen

www.welpietoys.nl

Volle stickerkaart: € 9, waard!

6 stickers =
 uitzoeken

WML
Heel Limburg kan op ons rekenen voor betrouwbaar drinkwater 

en waterdiensten op maat, nu en in de wereld van morgen.

We leveren duurzaam en doelmatig drinkwater aan inwoners, 

bedrijven en (overheids)instellingen in Limburg. 

De medewerkers van WML staan 24/7 voor goed drinkwater 

voor iedereen in Limburg.

Voor een dopper neem contact op met Philine van den Hove, 

p.van.den.hove@heerlen.nl

6 stickers = een dopper


Onze 

Helden zijn jullie!

Het leukste speelgoed vind je hier!

www.heerlen.nl/schoonmaakactie-aanmelden


