
Een schone straat ligt voor het oprapen.

De Week van Nederland Schoon
15-20 maart 2010: doe mee!

MET BOKSEN MEER KANS

OP SLAGEN-20 MAART

KOM OP 20 MAART NAAR HET MIRADORPLEIN!

Hier staat tussen 12.00 uur en 14.00 uur een MOBIELE BOKSRING!

Speel zelf een wedstrijd of kom kijken naar Nicky Signet

(Bokskampioen uit Nazareth). VERHAEGEN SPORTS BOXING verzorgt

een clinic en iedereen is welkom om mee te doen.

Het thema van de middag is respect! Respect binnen de boksring, maar

ook RESPECT VOOR DE BUURT. Respect kun je tonen door bijvoorbeeld

geen afval op straat te gooien. Medewerkers van stadsbeheer van de

gemeente Maastricht kunnen hier meer over vertellen. Zij zijn er op

deze dag ook met een vuilniswagen. JIJ KOMT TOCH OOK?

Deze middag is onderdeel van de WEEK VAN MAASTRICHT SCHOON!

Bij regen vindt deze activeit plaats in de gymzaal van Basisschool 't

Spoor.



Doe mee en laat zwerfafval uit onze straten verdwijnen. Tijdens de 

Week van Nederland Schoon en de Landelijke Opschoondag, waar 

de week op zaterdag 20 maart mee wordt afgesloten, zetten 

verenigingen, sportclubs, scholen, bedrijven en gemeenten zich weer 

allemaal in voor een schone omgeving. 

U kunt daarbij helpen. Heel eenvoudig door die rondwaaiende krant 

op straat op te pakken en in de afvalbak te gooien. Of door dat blikje, 

papiertje of patatbakje van het trottoir te halen en ook in de afvalbak 

te doen.  Als we allemaal meewerken, ziet Nederland er een stuk 

schoner uit. Niet onbelangrijk, want iedereen voelt zich prettiger en 

veiliger in een schone omgeving. 

Het is namelijk bewezen dat een schone wijk minder overlast en 

criminaliteit oplevert. Ook zien de straten, plantsoenen en pleinen 

er aangenamer uit. Bovendien blijkt uit onderzoek dat mensen in 

een schone omgeving hun afval minder snel zomaar op straat gooien.

Dus wie weet zijn de Week van Nederland  Schoon en de Landelijke 

Opschoondag op 20 maart wel het begin van een Nederland dat er 

niet alleen op die dag, maar elke dag van het jaar schoner uitziet.

 

Van 15 tot 20 maart kunt u helpen om Nederland schoner te maken. 

Een schone straat ligt voor het oprapen.

Zet 15 tot 20 maart in uw agenda als
de Week van Nederland Schoon.

Een schone straat ligt voor het oprapen!


