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Plein Joure in actie:
En we hebben uw hulp nodig!

april 2022
Aan de ondernemers in de regio

Plein Joure staat met beide benen in de regio en in de maatschappij. We zoeken graag de 

samenwerking met bedrijven en organisaties in onze nabije omgeving. Dat kan in de vorm van 

gastlessen, stages of bijvoorbeeld excursies. Zo bereiden we onze leerlingen voor op hun toekomst. 

Mienskip
We vinden het belangrijk om iets terug te doen voor de 

‘mienskip’ waarin wij geworteld zijn én we vinden het 

belangrijk dat leerlingen leren iets voor een ander te doen. 

Kortingsboekje
Daarom komen we in juli met een kortingsboekje. Dit is 

een boekje met kortingsbonnen van lokale ondernemers. 

De boekjes worden door onze leerlingen verkocht voor 

10 euro per stuk. We streven ernaar dat de bonnen voor 

kopers opgeteld een waarde hebben van 1.000 euro. De 

opbrengst van de verkoop gaat naar de volgende goede 

doelen in de regio (aangedragen door onze leerlingen): 

Maykehiem in Sint Nicolaasga, Dierenambulance de 

Meren, SC Joure, VV Renado uit Sint Nicolaasga en de 

Voedselbank in Joure. 

Hoe helpt u ons?
U kunt ons helpen door een actie aan te dragen vanuit uw 

organisatie/onderneming voor op een bon. Bijvoorbeeld 

een bedrag of procentuele korting op een bepaald 

product of dienst. Uw bon komt in het boekje en heeft een 

geldigheid van 1 juli tot en met 1 september.

Doet u mee? 
Dan hebben we onderstaande digitaal van u nodig (u kunt 

mailen naar mienskip@pleinjoure.nl): 

• Een door u bedachte kortingsactie (met een 

begeleidende tekst (maximaal 25 woorden)) die wij één 

op één kunnen overnemen in het boekje). 

• Uw logo in hoge resolutie (minimaal 300 dpi in .png of 

.jpeg).

• Voor 11 mei 2022 reactie via bovenvermeld mailadres. 

U ontvangt van ons een bevestiging dat we de bon 

opnemen in het boekje.

 

Hoe helpen wij u? 
Doet u mee? Dan:

• Krijgt u kosteloos een plek in het kortingsboekje dat 

in de eerste week van juli rondom in de regio wordt 

verkocht door onze leerlingen (onze inschatting is dat 

de actie een groot bereik heeft. Het boekje zal ook 

buiten de regio worden verkocht);

• Steunt u de mienskip doordat de opbrengst van het 

boekje naar regionale goede doelen gaat;

• Genereert u in de zomermaanden extra omzet door uw 

eigen actie.  

Vragen?
Heeft u vragen over deze actie of bijvoorbeeld hulp nodig 

bij het bedenken of aanleveren van een actie? Schroom 

dan niet om contact met ons op te nemen! Dat kan via het 

mailadres mienskip@pleinjoure.nl.

Alvast ‘tige tank‘ voor uw hulp!

Medewerkers en leerlingen van Plein Joure  
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