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Hoe ziet jouw alternatieve
kerstboom eruit?

Een kerstboom in je straat is sfeervol en gezellig. Toch zijn er ook steeds meer straten 
die om allerlei redenen geen kerstboom meer nemen. Zij knutselen als alternatief 

zelf een kerstboom in elkaar. Bijvoorbeeld van sloophout, metaal of gaas. Of 
kinderen tekenen of schilderen hun eigen kerstboom op de muur.

Stuur je foto!
Gaat jouw straat dit jaar ook voor zo’n alternatieve kerstboom? Dan 
ontvangen we daar graag een foto van! Ben je juist trots op je echte 

zelfversierde kerstboom? Ook daar ontvangen we natuurlijk graag foto’s 
van. Stuur voor 1 februari 2020 naar info@opzoomermee.nl. 

De mooiste inzendingen ontvangen een leuke attentie!

Straatfeest
in december



Geloof het of geloof het niet: in de winter, in 
december, Opzoomeren de meeste straten. Vorig 

jaar 1.116 straten om precies te zijn. Sinterklaas, 
Kerst en Oud & Nieuw zijn nu eenmaal niet 
alleen sfeervolle feestdagen om samen met 
familie en vrienden te vieren. Ze lenen zich 

ook voor mooie straatfeesten met buren. 

Nuttige feesten
En die feesten zijn ook nog nuttig. Je haalt er de onderlinge 
contacten mee aan en daar heb je als straat nog lang profijt van. 
Ook dit jaar biedt Opzoomer Mee je de mogelijkheid om zelf in 
december een mooi straatfeest te organiseren. 

Wil je meedoen? 
Lees deze folder en meld je straat snel aan. Want op = op! 

Geef een mooi 
straatfeest Als je in december een straatfeest 

organiseert waar iedereen uit je 
straat welkom is, dan kun je van 
Opzoomer Mee maximaal 175 euro 
krijgen als bijdrage in de onkosten. 

Maar dat is niet alles
Je kunt ook, als je dat wilt, een grote 
kerstboom en een lichtslang voor 
in de straat krijgen. Je leest daar 
meer over verderop in deze folder. 
Wat moet je doen als je van ons 
aanbod gebruik wilt 
maken? Vul de 
aanmeldkaart 
in en app, 
mail of stuur 
deze snel naar 
Opzoomer 
Mee.

De kerstbomen worden 6 december geplaatst door Stadsbeheer. 
Je versiert de boom natuurlijk en maakt die het middelpunt van 
je straatfeest. De kerstbomen zijn 5 meter hoog. Dat is korter 
dan vorige jaren. Reden: er zijn haast geen (mooie) 
bomen van 7 meter meer te krijgen en veel straten 
waren maar wat blij dat veel bomen in 2018  
‘slechts’ 5 meter hoog waren. Je moet de boom 
immers na de feestdagen zelf opruimen. Als 
je een boom bestelt, krijg je 50 euro 
minder budget. 

Lichtslang op batterijen
Je kunt ook een ledlichtslang van 
35 meter bestellen, inclusief 
batterijen. Al je die bestelt, krijg 
je 20 euro minder budget.

Als je alleen de bijdrage wilt
Maximaal 175 euro
Als je ook de lichtslang bestelt
Maximaal 155 euro
Als je ook de kerstboom bestelt
Maximaal 125 euro
Als je de lichtslang en
de kerstboom bestelt
Maximaal 105 euro

Ons aanbod De bijdrageOver de kerstboom 
en lichtslang

Tip: praat met je buren over het 
straatfeest in december. Wat vinden zij 
leuk en waar willen zij aan meehelpen? 
Vul daarna pas de 
antwoordkaart in. 
Zo krijg je een leuk 
straatfeest en buren 
die meehelpen 
met organiseren.
Meer tips? Kijk op 
opzoomermee.nl/
succesvol

Succesvol Opzoomeren

Vraag de kerstboom voor 28 november aan!


