Heb jij een idee om
Tiel leuker, leefbaarder
en mooier te maken?
een vruchtbare
samenwerking

Laat het weten!

Trots op Tiel is voor en door Tielenaren

Wat is jouw idee voor Tiel?

• Loop jij rond met een plan of idee voor Tiel?

Laat het vóór 1 november weten op de kaart hieronder

• Weet jij niet precies hoe je dat het beste

en stuur hem op. Je hoeft geen postzegel te plakken.

kunt aanpakken?
• Of vind je het leuk om een ander te helpen
met zijn of haar idee?

Je bent van harte welkom bij Trots op Tiel!

Heb je zelf geen plan, maar wil je wel helpen?
Schrijf dan op wat je zou kunnen doen en/of je iets
kunt leveren, bijvoorbeeld (bouw)materialen.
Aanmelden via de website kan natuurlijk ook.

www.trotsoptiel.nl
Antwoordkaart

❍

✁

hierlangs afknippen

Ja, ik heb een leuk idee voor Tiel!

Dit is:

❍

Nee, maar ik wil wel een ander helpen.

Wat ik kan doen:

een vruchtbare
samenwerking

Wat ik kan leveren:
Mijn gegevens
Naam:
E-mail:

Door jouw gegevens te verstrekken, ga je ermee akkoord dat Trots op Tiel contact met jou opneemt om je idee te bespreken.

✁

Telefoon:

Van inwoners vóór inwoners van Tiel
Aan deze ideeën wordt al volop gewerkt door de initiatiefnemers en onze ambassadeurs

Locatie voor Sociaal Plein Tiel

Stadsstrandje aan de Waal

Filmpje over brandweer Tiel

Kleedkamers Theole

Wat is Trots op Tiel?

Na ontvangst van jouw idee ...

Trots op Tiel is een club enthousiaste en betrokken

... neemt een ambassadeur contact met jou op.

Tielenaren die allemaal de stad mooier en leuker

Jouw idee komt op de website, zodat jij reclame kunt

willen maken. Het zijn mensen die een idee willen

maken voor je idee en anderen kunnen aanhaken om

uitvoeren en daarbij hulp nodig hebben en mensen

je te helpen. En dan gaan jullie samen aan de slag.

die anderen willen helpen met hun idee. Een groep

Dat is niet alleen heel nuttig, maar ook heel leuk!

ambassadeurs staat klaar om hen op weg te helpen.
Meer weten? Ga naar

www.trotsoptiel.nl

✁

hierlangs afknippen

postzegel
niet
nodig

een vruchtbare
samenwerking

Stichting Trots op Tiel
Antwoordnummer 304
4000 VB TIEL

Knip uit, stuur in!
Onze ambassadeurs

✁

staan voor je klaar!

