
Activiteiten

Alles weer netjes
en gezellig



Buurt opknappen
Een schone, opgeruimde buurt is gezelliger. En samen opruimen en opknappen schept ook nog eens een 
band. Of het nu gaat om de speeltuin of om een plantsoen, er is vast wat moois van te maken. U kunt 
hier een vaste dag in het jaar voor prikken. Als u ook nog eens aansluit bij NLdoet of Burendag, dan is 
vrijwilligers werven makkelijker en krijgt u mogelijk ook nog geld voor materialen. 

Doel
Samen werken aan een mooiere buurt.

Frequentie
Minimaal 1x per jaar

Locatie
Afhankelijk van wat er op te knappen is.

Benodigde vrijwilligers
5-50, afhankelijk van de grootte van de klus

Kosten
€ 50 – € 1.000 

Hierbij kunt u denken aan kosten voor schoonmaakmiddelen

en gereedschap.

Organisatie
Bedenk wat u op wilt knappen en of u dat als buurtorganisatie mag. 

De openbare ruimte is vaak terrein van de gemeente. Overleg dus met 

uw gemeente wat u mag en kan doen. Plan vervolgens de klus goed. 

Op nldoet.nl vindt u tools om u daarbij te helpen. Niet alles kan op één 

dag. Vraag daarom ook een groepje om vast wat voorwerk te doen. 

Zorg tijdens de klusdag zelf voor tijd voor ontspanning en een hapje 

en een drankje. En wat is er leuker dan zo’n dag af te sluiten met een 

feestje of een BBQ? 

i  Tip: Zorg niet alleen voor klusmateriaal, maar ook voor een 

hapje en drankje voor uw vrijwilligers



Activiteiten

Kom mee naar 
buiten allemaal



Buitenspeeldag
Kinderen komen tegenwoordig vaak weinig buiten. Lekker op straat ouderwets gezellige spelletje doen. 
Met elkaar in plaats van met de Ipad. Organiseer daarom eens een buitenspeeldag. U kunt gewoon ver-
schillende leuke activiteiten aanbieden of er een complete 6-kamp van maken. Dan komen de ouders 
ook vast in actie. 

Doel
Gezellig buiten spelen en elkaar ontmoeten

Frequentie
Eens per jaar of vaker

Locatie
Sportveld, plein of plantsoen, buitenplaats van het buurthuis

Aantal vrijwilligers
15 – 30

Kosten
€ 50 – € 500 

U kunt materialen aanschaffen voor de verschillende  activiteiten 

of een springkussen huren.

Organisatie
Kies een dag. Het weekend voordat de scholen na de zomervakantie 

weer beginnen is vaak geschikt. Het is nog mooi weer en de meeste 

mensen zijn dan zeker thuis. Kies wat ouderwetse spelletjes uit groot-

moeders tijd: die doen het nog altijd prima.

U heeft er vaak niet veel voor nodig. Zorg dat bij ieder spel een begelei-

der staat die de boel in goede banen leidt. 

Maakt u er een wedstrijd van, dan horen daar natuurlijk ook leuke 

prijzen bij. Let op dat u de aansprakelijkheid voor eventuele ongelukjes 

goed geregeld hebt en zorg voor een EHBO post.



Activiteiten

Partytime!



Buurtfeest
Een buurtfeest (of buurt-BBQ) doet het altijd goed. Het is een mooi moment om mensen kennis te laten 
maken met uw buurtorganisatie en met elkaar. U kunt een buurtfeest laten aansluiten op een bestaande 
(feest)dag zoals nieuwjaar, kerst, carnaval of burendag. Maar u kunt ook een eigen moment kiezen. Een 
buurtfeest kan ook de afsluiting vormen van een andere activiteit zoals het opknappen van de buurt. 

Doel
Gezellig samenzijn, ontmoeting tussen mensen, presentatie van de 

buurtorganisatie. 

Frequentie
1-4 keer per jaar

Locatie
Een buurthuis, partycentrum of kantine van een sportvereniging kan 

geschikt zijn. In de zomer kan een feest ook buiten op plein of op straat. 

Let dan wel op dat er waarschijnlijk een vergunning voor nodig is. 

Kosten
€ 50 - € 10.000 

De kosten kunnen sterk varieren. U vraagt de buurt zelf eten en drin-

ken mee te nemen of u koopt alles zelf. Daarnaast kunt u kiezen voor 

een gezellig buurt-BBQ of het groots aanpakken door bijvoorbeeld 

artiesten te laten komen.

Aantal vrijwilligers
5 - 150

Organisatie
Begin tijdig, u heeft zo 4-6 maanden nodig van idee tot feest. Bedenk 

eerst hoe groot(st) het feest moet zijn. Is het alleen voor uw straat of 

voor een hele buurt of zelfs wijk? Bij een groot feest komt veel kijken, 

ook wat betreft veiligheid. Wat voor materialen zijn er nodig? Huurt 

u een springkussen, een partytent of laat u zelfs artiesten komen? U 

kunt het zo gek maken als u wilt, maar bedenk dat een klein eenvoudig 

feest met stoepkrijt en kinderschminken net zo leuk kan zijn. Zorg dat 

er voor jong en oud iets te doen is. Misschien zijn er ook leuke acti-

viteiten te bedenken die de diversiteit van de buurt laten zien, zoals 

‘Wereldse hapjes’ of volksdansen uit allerlei landen.

i  Tip: Vraag de woningbouwvereniging om hulp bij het zoeken 

van een locatie.



Activiteiten

Wat eet jij nou?



Buurtmaaltijd 
Wie houdt ervan om alleen te eten? Samen smaakt alles beter. U kunt ervoor kiezen om de buurt-
maaltijd wekelijks of maandelijks te organiseren, afhankelijk van uw mogelijkheden. Vraag vrijwilligers 
om de inkopen te doen en te koken. Gasten kunnen gratis aanschuiven of tegen een klein bedrag van 
 bijvoorbeeld € 5,-. 

Doel
Minder eenzaamheid. Ontmoeting tussen jong en oud.

Frequentie
Naar eigen keuze: wekelijks, maandelijks of eens in het kwartaal 

bijvoorbeeld. 

Locatie
Het kan bij een buurthuis, een lokaal restaurant of bij iemand thuis. 

Zolang er maar een keuken is en voldoende plek om de deelnemers aan 

tafel te laten zitten. 

Benodigde vrijwilligers
Minimaal 5

Kosten
€ 50 - € 500

De kosten zijn afhankelijk van het aantal gasten en hun eigen bijdrage voor 

de maaltijd. Misschien moet u ook nog pannen en servies aanschaffen.

Organisatie
Zoek mensen bij elkaar die niet alleen lekker kunnen koken, maar ook 

goed kunnen organiseren. Kies makkelijke, smakelijke maaltijden. Houd 

er rekening mee dat ouderen niet altijd alle wereldkeukens gewend 

zijn en dat u tegelijkertijd mensen van verschillende afkomst aan tafel 

kunt krijgen. Kies een geschikte locatie. Let er daarbij op of die voldoet 

aan de veiligheidseisen zoals nooduitgang en dat het toegankelijk is 

voor mensen die slecht er been zijn. Kondig uw buurtmaaltijd aan en 

laat iedereen ervan weten. Tevreden gasten naar huis? Vraag hen dan 

ook anderen te tippen. 

i  Tip: Vraag mensen zich van tevoren in te schrijven zodat u 

weet voor hoeveel u moet koken. 



Activiteiten

Groene vingers 
gezocht



Een moestuin onderhouden
Heeft u de beschikking over een stukje grond? Dan is een moestuin een leuke activiteit om samen met 
buurtbewoners te ondernemen. Het vereist onderhoud, dus de mensen ontmoeten elkaar regelmatig. 
Met de opbrengst uit de tuin kunt u leuke dingen doen: u kunt ze verkopen en zo weer wat geld voor 
uw organisatie verdienen. Of u kunt er gezamenlijk lekkere dingen van koken en deze weer samen met 
buurtbewoners opeten. 

Doel
Samen actief bezig in het groen

Frequentie
Wekelijks onderhoud, 1-2 keer per jaar een ‘oogstfeest’ 

Locatie
Een moestuincomplex, buitenruimte bij een buurthuis of school of 

een stukje gemeentegrond (met toestemming)

Aantal vrijwilligers
5 – 15 

Kosten
€ 100 – € 500 per jaar. 

De kosten zijn vooral voor planten, potgrond en mogelijk voor het aan-

schaffen van tuingereedschap.

Organisatie
Het belangrijkste is een geschikt stukje grond te vinden en klaar te 

maken als moestuin. Misschien is er een moestuincomplex in de buurt, 

kan er op het terrein van het buurthuis een plekje worden gemaakt of 

heeft de gemeente een stukje grond ter beschikking. Zoek een groepje 

mensen bij elkaar die groene vingers hebben. Een vast groepje moet zor-

gen dat er een (groei)plan is en dat de tuin onderhouden wordt. Maar er 

kunnen ook mensen incidenteel eens aanschuiven om wat te doen. Maak 

een moestuinkalender en roep actief op als er (groot) onderhoud gedaan 

moet worden. Van de oogst kunt u een heus feestje maken. Laat u inspi-

reren door de oogstfeesten die vroeger in dorpen gehouden werden. 



Activiteiten

Alle jaren tellen



Jong ontmoet oud
U organiseert allerlei activiteiten voor ouderen en ook voor kinderen. Maar hoe leuk is het als jong en 
oud regelmatig sámen iets ondernemen? Het gaat eenzaamheid tegen, kweekt begrip tussen genera-
ties en ze kunnen veel van elkaar leren. Het zijn vaak heel waardevolle ontmoetingen.

Doel 
Ontmoeting tussen jong en oud

Frequentie 
Een paar keer per jaar of, bij succes, eens per 1 of 2 maanden

Locatie
Buurthuis, (brede) school, verzorgingstehuis

Aantal vrijwilligers
5-15

Kosten 
€ 5 – € 150 

De kosten zijn vooral voor materialen die nodig zijn voor de 

activiteiten, zoals de aanschaf van leuke spellen.

Organisatie
Het is voor deze activiteit het handigste er al een groepje kinderen 

regelmatig voor een leuke activiteit bij elkaar en heeft u ook een kof-

fieochtend waar veel ouderen komen? Combineer ze dan eens en zet de 

twee groepen aan een gezamenlijke taak. 

Kinderen kunnen bijvoorbeeld de ouderen helpen met hun mobiele 

telefoon, sms en e-mail. Ouderen kunnen kinderen leren breien of 

schilderen. Of laat de kinderen een schilderij maken over het leven van 

vroeger op basis van de verhalen van de ouderen. Zorg dat dezelfde 

ouderen en kinderen elkaar minimaal 3 keer ontmoeten. Zo ontstaat er 

echt een band in de buurt.



Activiteiten

Twee linkerhanden?



Koken voor mannen
Kunnen de mannen in uw buurt een beetje koken, of komen ze niet verder dan een gebakken ei en een 
magnetronmaaltijd? De activiteit ‘Koken voor Mannen’ is bij steeds meer buurtorganisaties een hit.  
De mannen krijgen er een gezonde en praktische vaardigheid bij en hebben eens contact met andere 
mannen. En hun vrouwen? Die zijn er ook reuze blij mee!

Doel
Ontmoeting tussen mannen, lekker leren koken

Frequentie
Een cursusperiode van 4- 6 weken of een maandelijkse activiteit

Locatie
In het buurthuis, de (brede) school, een lokaal restaurant of bij iemand 

thuis. Zolang er maar een ruime keuken beschikbaar is. 

Aantal vrijwilligers
2-5 , in ieder geval een kok of iemand die de kooklessen kan geven.

Kosten
€ 50 – € 150 

De kosten die u maakt zijn vooral de kosten voor de ingrediënten van de 

maaltijd. Misschien moet u ook wel kookgerei aanschaffen.

Organisatie
Inventariseer eerst of er behoefte is aan Koken voor Mannen. Heeft 

u een clubje enthousiastelingen? Dan is de volgende stap om een 

docent/kok en een locatie te regelen. Vrijwilligers kunnen helpen met 

inkopen, maar de mannen kunnen hun ‘clubje’ ook helemaal zelf run-

nen natuurlijk. Start met simpele basisgerechten, maar probeer ook 

eens verschillende wereldkeukens uit. Zo geeft u er ook een cultureel 

tintje aan. 

i  Tip: Vraag cursusgeld of een bijdrage aan de boodschappen. 

i  Tip: Laat het kookclubje een lekkere maaltijd bereiden voor 

ouderen uit de buurt!



Activiteiten

Uw eigen buurtshow



Open (cultureel) podium
Met een open podium biedt u mensen een leuke avond. Ook is het een kans om meer van zichzelf en even-
tueel van hun cultuur te laten zien. Misschien heeft u wel ongekend talent in uw buurt. Alles wat u nodig 
heeft is een locatie met een podium, licht en geluid. En natuurlijk enthousiaste deelnemers en publiek.

Doel
Meer van elkaar (laten) zien

Frequentie
Eens per jaar of, bij succes, vaker

Locatie
Buurthuis, school, toneelvereniging of sportkantine 

Aantal vrijwilligers
5 -10

Kosten
€ 0 – € 250

Voor sommige locaties moet u nog belichting en een microfoon huren.

Organisatie
Zorg dat u een locatie heeft waar ook aardig wat publiek in past. Regel 

een paar mensen die zeker iets op zullen voeren, de overige acts kun-

nen spontaan aangemeld worden. Zoek een goede ‘spreekstalmees-

ter’ die de boel leuk aan elkaar praat en zorg voor hapjes en drankjes. 

Kondig de avond tijdig aan en enthousiasmeer mensen om te komen 

kijken of mee te doen. 

i  Tip: De kosten kunt u laag houden door mensen een kleine 

bijdrage te vragen voor hapjes en drankjes. Op een locatie waar 

een bar is, kunt u mensen zelf hun drankjes laten afrekenen of 

werken met muntjes.



Activiteiten

Weggooien kan 
altijd nog



Repair Café
Je hebt handige mensen en mensen met twee linkerhanden. Waarom zou u kapotte apparaten, gebro-
ken meubels of gescheurde kleding weggooien als het nog gemaakt kan worden? In een Repair Café 
bieden handige buurtbewoners hulp aan mensen die geen tijd of mogelijkheid hebben om hun spullen 
weer nieuw leven in te blazen. Een duurzaam initiatief dat mensen ook nog bij elkaar brengt. U kunt de 
reparaties gratis laten verrichten of tegen betaling van de materiaalkosten.

Doel
Mensen elkaar laten helpen. Ontmoeting. 

Frequentie
Wekelijks, maandelijks of eens per kwartaal of jaar. Aan u de keus. 

Locatie
Het buurthuis of een school kan een geschikte ruimte hebben. 

Of misschien heeft iemand een grote garage met eigen werkplaats. 

Kosten
€ 10 – € 1.000 

De kosten zijn voor gereedschap en mogelijk materialen voor de 

reparatie, zoals schroeven of bedrading.

Aantal vrijwilligers
3 – 20

Voorbereiding
Begin met een inventarisatie van handige mensen in de buurt. Probeer 

een gevarieerd groepje samen te stellen, bijvoorbeeld mensen die 

goed zijn met elektrische apparaten, mensen die fietsen en brommers 

kunnen repareren en mensen die kleding kunnen herstellen. Zoek 

een geschikte locatie waar mensen met hun spullen terecht kunnen 

en misschien ook nog even gezellig een kopje koffie kunnen drinken. 

Bepaal de frequentie en u kunt van start. Zorg dat u het Repair Café 

duidelijk aankondigt, via lokale media en posters. Briefjes bij de super-

markt doen het ook goed. 

i  Tip: Ga na of de lokale woningbouwvereniging of een bedrijf 

een werkplaats ter beschikking heeft. 



Activiteiten

Bakkie doen?



Koffieochtend
Een ontmoeting organiseren kan heel eenvoudig zijn. Vraag uw buurt gewoon bij u op de koffie. Een 
vaste koffieochtend in de maand kan heel veel betekenen voor eenzame ouderen, alleenstaanden of 
anderen die behoefte hebben aan wat contact en een praatje. Alles wat u hoeft te regelen is wat koffie 
en thee, een koekje erbij en een plek om dat alles te schenken en serveren. 

Doel
Ontmoeting en een praatje

Frequentie
Eens in de maand, twee maanden of kwartaal

Locatie 
Buurthuis, school, kantine van de sportvereniging, de kerk of moskee 

Aantal vrijwilligers
5-10

Kosten 
€ 50 – € 150

De kosten zijn vooral voor het aanschaffen van koffie, thee en 

een koekje. Misschien moet u ook nog wat kopjes aanschaffen.

Organisatie
Zoek eerst een (vaste) locatie die geschikt is voor het aantal mensen 

dat u verwacht. Let ook op veiligheidseisen zoals nooduitgang en toe-

gankelijkheid voor mensen die minder goed ter been zijn. Vraag of er 

mensen zijn die voor lekkers bij de koffie willen zorgen. Koekjes, een 

appeltaart of eens een lekkernij uit een ander land. Kondig de koffie-

ochtend tijdig aan en maak er een terugkerende activiteit van, u zult 

zien dat u ‘vaste klanten’ krijgt. 

i  Tip: Laat eens in de zoveel tijd eens iets bijzonders gebeuren 

tijdens de koffieochtend. Nodig de wijkagent of iemand anders 

uit om te vertellen wat er in de buurt speelt.



Werkplan
Een activiteit organiseren begint met een 
goede planning. Start daar op tijd mee zodat u 
niet voor verrassingen komt te staan. 

Activiteiten

Een goed begin is 
het halve werk



Voorbereiding
Roep een aantal mensen bijeen. Schrijf op waarom u de activiteit wilt 

organiseren (bijv. ‘meer ontmoeting tussen buurtbewoners’ of ‘een-

zaamheid van ouderen in de wijk verminderen’) en voor wie. Beschrijf 

ook hoeveel deelnemers er aan mee kunnen doen (minimaal/maxi-

maal) en waar het kan plaatsvinden. Breng verder in kaart wat er alle-

maal nodig is (geld, materialen, een locatie, vrijwilligers, vergunningen).

Taakverdeling
Breng in kaart wat er gedaan moet worden in de voorbereiding naar 

de activiteit, zoals locatie zoeken, offertes opvragen, vrijwilligers wer-

ven, fondsen aanschrijven, sponsors zoeken, en verdeel de taken. Zet bij 

iedere taak ook een datum wanneer het af moet zijn. 

Begroting 
Wat is er nodig voor deze activiteit? Moet u een locatie huren of spul-

len kopen? En heeft u daar al geld voor of moet u dat nog inzamelen? 

Maak een begroting om daar inzicht in te krijgen. 

Uitnodigingen
Vergeet niet om tijdig mensen uit te nodigen voor uw activiteit. Begin 

vroeg met een eerste aankondiging en nodig minimaal 4 weken van 

tevoren mensen gericht uit. Stuur 1 dag van te voren nog een leuk 

berichtje zo is iedereen echt enthousiast. 

Draaiboek en instructies
Maak voor de activiteit een draaiboek. Beschrijf van uur tot uur wat er 

gedaan moet worden, door wie en wat daarbij nodig is. Vergeet ook het 

opruimen niet aan het einde van de activiteit. Zorg dat iedereen die 

een taak heeft, een draaiboek krijgt met zijn/haar taken aangestreept. 

Zet ook de telefoonnummers van de coördinator op het draaiboek. 

Tijd Taak Wie Wat nodig?

08:00 Stoelen klaar 

zetten

Jan Sleutel van de zaal

08:30 Thee en koffie 

zetten

Henny

09:00 Welkom 

deelnemers

Henny en Piet Deelnemerslijst, 

Badges, Koffie en thee

Afronding
Neem na de activiteit ook tijd voor afronding. Zorg dat de financiën op 

orde zijn en organiseer een kleine evaluatie, zowel onder vrijwilligers 

als onder deelnemers. 


