
- Bel je buren eens voor een praatje.
- Bied aan om boodschappen te doen of de hond uit te laten.
- Zomaar een kaartje in de bus als verrassing.
- Hang een tasje met een verrassing aan de deurknop en bel aan.
- Zwaai naar elkaar! Groet je buren uitbundig.
- Bak eens een taart en zet een schoteltje met een stukje taart voor de deur van 
een buur. Bel aan…
- Organiseer een balkonconcert.
- Laat kinderen mooie tekeningen of knutselwerkjes maken voor de buren.
- Laat met elkaar bloemen bloeien in de straat. Plant de zaadjes die in je Lief & 
Leedpakketje zitten, ze ontkiemen en met wat licht en warmte komen ze tot bloei. 
Verdeel ze in de straat. Als veel buren ze planten en in de vensterbank zetten, zal de 
straat over een tijdje in bloei staan. Dat is een mooi teken van hoop en vertrouwen!

Start een 
straat-WhatsAppgroep
Het is handig om hulp en 
advies aan elkaar te 

kunnen vragen of aan te 
bieden, maar het kan 

in deze t�d ook wat 
afleiding geven. 

 

We verzamelen tips, 
heb je ook ideeën? 

Mail ze naar 
info@opzoomermee.nlinfo@opzoomermee.nl

Bak eens 
een taart en zet een 
tupperwarebakje met een taartpunt 
voor de deur van een buur. Bel aan…

Zit u thuis en houd u van 
klussen? Maak eens wat leuks 
voor in de straat. Een vogelhuisje, 
een bloembak of...

Laat met elkaar bloemen bloeien in 
de straat. Plant de zaadjes die in 

je Lief & Leedpakketje zitten, ze 
ontkiemen en met wat licht en 
warmte komen ze tot bloei. 
Verdeel ze in de straat. Als veel 
buren ze planten en in de 
vensterbank zetten, zal de 
straat over een t�dje in bloei 

staan. Dat is een mooi teken van 
hoop en vertrouwen!

Bel je buren 
eens voor 

een praatje

Bied aan 
om boodschappen 

te doen of 
de hond 

uit te laten

Laat kinderen 
mooie tekeningen 
of knutselwerkjes 

maken voor 
de buren

Organiseer 
een 

balkon-
concert

Bied aan 
om boodschappen 

te doen of 
de hond 

uit te laten

je Lief & Leedpakketje zitten, ze 

Zomaar 
een kaartje 
in de bus als 
verrassing

Zomaar 
een kaartje 
in de bus als 
verrassing

Hang een 
tasje met een 

verrassing 
aan de deurknop

en bel aan

Zit u thuis en houd u van 
klussen? Maak eens wat leuks 
voor in de straat. Een vogelhuisje, 
een bloembak of...

hoop en vertrouwen!

Bak eens 
een taart en zet een 



- Bel je buren eens voor een praatje.
- Bied aan om boodschappen te doen of de hond uit te laten.
- Zomaar een kaartje in de bus als verrassing.
- Hang een tasje met een verrassing aan de deurknop en bel aan.
- Zwaai naar elkaar! Groet je buren uitbundig.
- Bak eens een taart en zet een schoteltje met een stukje taart voor de deur van 
een buur. Bel aan…
- Organiseer een balkonconcert.
- Laat kinderen mooie tekeningen of knutselwerkjes maken voor de buren.
- Laat met elkaar bloemen bloeien in de straat. Plant de zaadjes die in je Lief & 
Leedpakketje zitten, ze ontkiemen en met wat licht en warmte komen ze tot bloei. 
Verdeel ze in de straat. Als veel buren ze planten en in de vensterbank zetten, zal de 
straat over een tijdje in bloei staan. Dat is een mooi teken van hoop en vertrouwen!

We verzamelen tips, heb je ook ideeën? 
Mail ze naar info@opzoomermee.nl

Zwaai naar 
elkaar! 

Groet je buren 
uitbundig


