Help jij mee aan
een FRISSE START
voor de Binnenstad ?
zaterdag 1 mei 2021
10 – 12 UUR & 14 – 16 UUR

• vuil prikken
• schoonmaken
• ramen zemen
• bloembakken vullen
• onkruid verwijderen
• vlaggen vervangen

Help jij ook mee aan een FRISSE START
ZATERDAG 1 MEI | 10 – 12 & 14 – 16 UUR
							
voor de Binnenstad ?
• vuil prikken
• schoonmaken
• ramen zemen
• bloembakken vullen
• onkruid verwijderen
• vlaggen vervangen
Het is een zware tijd geweest voor de binnenstad
en haar ondernemers. Winkels, terrassen en
bezienswaardigheden mogen binnenkort weer
open. Ondernemers zijn er klaar voor, maar de
buitenruimte van de binnenstad kan wel een
opfrisbeurt gebruiken.
In de eerste week van mei komen de ruim 300
lantaarnpaal- en brugbloembakken weer overal
in de stad te hangen. Hoe mooi zou het zijn als
ook de rest van de binnenstad er weer schoon
en prachtig bij ligt. Dat verdient onze prachtige
binnenstad! Ook de winkeliers en horeca
verdienen het om weer met een frisse start een
zonniger en schoner seizoen in te gaan.

Neem, voor zover mogelijk, je werkhandschoenen,
bezem, afvalgrijper, emmer of ander gereedschap
mee. Wij zorgen voor vuilniszakken en extra
gereedschap.
Iedereen is welkom: Alle (buurt-)bewoners uit
Gouda en ook de kinderen! En natuurlijk doen we
alles coronaproof, maar vooral heel gezellig!

STRAATTHEATER ACTIEF
Vind je het leuk om mee te doen aan deze ludieke
actie en de boel op te vrolijken? Meld je dan aan
als straattheater schoonmaakcoach! Op 24 april
krijg je ter voorbereiding een trainingssessie van
regisseur Peter Meijer van Kleintheater Zwaan.

ZATERDAG 1 MEI | 10 – 12 UUR & 14 – 16 UUR
Kom naar de kop van de Turfmarkt/Kleiweg bij de
Social Sofa voor de rest van de instructies.
Meld je aan via  goudabruist.nl/opfrisacties
en geef je voorkeuren door.
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Spontaan meedoen mag ook!

GOUDABRUIST.NL/OPFRISACTIES

