Succes in jullie
Lief & Leedstraat

Gefeliciteerd, jullie straat is nu Lief & Leedstraat.

Leuk dat jullie meedoen!

Doel is natuurlijk dat iedereen zich lekker thuis voelt
in jullie straat en dat jullie naar elkaar omkijken.
Het Lief & Leedpotje kan jullie daarbij een beetje helpen.
In deze brief geven we een aantal tips en praktische
zaken mee.

Tips:

De laatste informatie en voorbeeldfilmpjes uit andere gemeenten staan
op www.zuidplas.nl/liefenleed
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Maak het bekend bij de buren!

Wie in jullie straat verdient er een beetje extra aandacht? We hebben
daarvoor al ansichtkaarten laten maken, die gemakkelijk te verspreiden zijn.
Laat het ons weten als de kaarten op zijn (adresgegevens onderaan deze
brief) of als jullie ideeën hebben voor ander promotiemateriaal (Een poster of
stickers bijvoorbeeld). Dan gaan we samen even kijken wat mogelijk is.
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Enkele ideeën uit andere steden
- Een snoeppotje vol met lekkers en lieve briefjes, nadat buren
betrokken waren bij een kleine aanrijding.
- Hapjesdag, waarbij de buren lekkers voor elkaar maken.
- Een ingelijst a4’tje, samen met een mooie foto, voor een buurtbewoner 		
wiens huisdier net was overleden.
Maar uiteraard staat het jullie vrij om iets anders, origineels te doen.

Bied attenties aan namens de straat!
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Of het nu gaat om een reep chocola, een kaart of een ander presentje, maak
altijd duidelijk dat het wordt aangeboden namens alle buren uit de straat.

Praktisch

Jullie krijgen naast deze brief, de ansichtkaarten en het uitgavenoverzicht ook
contant 75 euro. Wij horen graag in de zomer van 2021, via onder meer het
ingevulde overzicht, wat voor mooie dingen er gedaan zijn in jullie straat.
Zo kunnen we ook anderen in Zuidplas inspireren! Het spreekt voor zich dat het potje
alleen voor bewoners van de straat is en dat het altijd gaat om kleine attenties, voor
meerdere personen in de straat.
Als jullie vragen, ideeën of nog meer materiaal nodig hebben, neem dan contact op
met jullie sociaal makelaar.
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