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EEN FIJNE BUURT MAKEN WE SAMEN 



Vraag Buurtbudget 
aan op 

www.welzijnbarneveld.nl  

Het project ‘In de Buurt‘ van Welzijn Barneveld zet met 
groepen en organisaties in op samen leven en wonen in 
wijken, dorpen en buurten in de gemeente 
Barneveld. U als buurtbewoner speelt hier ook een 
grote rol in. U bent de oren en ogen van de wijk en weet 
als geen ander wat de wijk, buurt of het dorp waar in u 
woont nodig hee� . 

Samenleven is namelijk een kunst. U kiest uw buren 
niet uit en dat is soms lastig, mensen zijn nou eenmaal 
verschillend. Elkaar leren kennen is belangrijk omdat 
het helpt om elkaar beter te begrijpen en te respecteren. 
Daarnaast zijn mensen die elkaar kennen in een buurt 
eerder bereid om een handje te helpen. 

Om u te helpen uw buurt (nog) lee� aarder te maken 
hebben wij ‘Het Buurt Ideeen Boek‘ 
ontwikkeld. Een hulpmiddel om op nieuwe ideeen te 
komen zodat u ook actief kunt bijdragen aan uw wijk, 
buurt of dorp. Naast ideeën bevat dit boek ook leuke 
extra’s. 

Trommel uw buren op en ga aan de slag! 

In de Buurt 
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Kletspot  
In menig huiskamer heeft de kletspot de afgelopen 
jaren een plekje gekregen. Het concept is simpel: 
een pot vol met leuke, verassende en vernieuwende 
vragen. Het voorkomt (ongemakkelijke) stiltes en 
is een hulpmiddel om elkaar beter te leren kennen. 
Leuk om tijdens een buurtfeestje op tafel te zet-
ten! 

Het leuke aan de kletspot is, dat u hem heel gemakkelijk zelf 
kunt maken met weinig benodigdheden. U maakt hem als 
volgt: 

Benodigdheden:
• Glazen pot (met deksel)
• Stickerpapier 
• Wat dikker papier of karton 
• Touwtje  

Zorg dat de pot goed schoon is en vetvrij van buiten. Schrijf 
met een dikke sti�  ‘Kletspot‘ op het stickerpapier en knip 
hem, eventueel in een leuke vorm, uit. Verwijder de folie en 
plak de sticker op de pot. Knoop het touwtje vlak onder de 
hals van de pot. 
Knip het dikkere papier of karton in gelijke, langwerpige 
stukken. De stukjes moeten in de pot passen. Schrijf leuke 
vragen op het papier/karton. De pot is nu klaar voor ge-
bruik! 

Kijk voor inspirerende vragen achter in dit boekje.

DIY
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Welkomst-taart 
U kunt het zich vast wel voorstellen: u bent nieuw 

in de straat komen wonen en hebt weken (al dan niet 
maanden) van klussen achter de rug. Maar eindelijk 

is het dan zo ver dat u uw nieuwe huis mag betre-
den. De buren kent u eigenlijk nog niet zo goed, ze 

hebben wel een keer gezwaaid maar u heeft geen 
idee hoe ze heten. Dan gaat de bel!! De nieuwe 

buurvrouw staat voor de deur met een warme ap-
peltaart. U stelt zich aan elkaar voor en het eerste 

contact is gelegd! 

Appel-
taart

Ingrediënten: 
• 300 gr bakmeel 
• 200 gr harde (room)boter
• snu� e zout 
• 160 gr basterdsuiker 
• 1 zakje vanillesuiker 
• 1 losgeklopt ei 
• 1 kg harde zure appels 
• 40 gr suiker
• 2 tl kaneel 
• 1 el cusyard 
• 50 gr rozijnen 
• springvorm c.a. 24 cm

Beboter de springvorm. Zeef bakmeel, basterdsuiker, vanillesuiker en zout in een kom. Snijd de 
boter tot kleine stukjes door het bakmeel. Voeg 3/4 van het ei toe en kneed er met één koele hand 
vlug een samenhangende deegbal van. Laat het deeg op een koele plaats rusten. Schil de appels en 
snijd ze in kleine stukjes. Voeg hierbij de 40 gr suiker, de kaneel, de custard, de rozijnen en meng 
dit door elkaar. Bedek de bodem en de randen van de vorm gelijkmatig met het deeg. Houdt echter 
wat deeg achter voor de bovenzijde van de taart. Vul de taart met het appelmengsel. Maak van het 
achtergebleven deeg deegrolletjes en leg deze in ruitvorm over de vulling. Bestrijjk de deegrolletjes 
en de rand met het overgebleven ei. Zet de taart op een rooster onder een vooverwarmde oven (175 
graden) en bak de taart in 70 a 80 minuten gaar en bruin. 

Tip: Knip de ‘New Home‘ kaart uit op de laatse pagina, laat hem ondertekenen door de andere bu-
ren en voeg die bij de taart! 5.



Buurt tocht  

Kinder water-
middag  

Wat is er nou leuker om met elkaar te fi etsen of 
te wandelen? U bent sportief bezig, kunt genieten 
van de omgeving, spreekt u buren weer eens of 
leert juist nieuwe mensen kennen! 

Bij goed 
weer! 

Bij goed 
weer! 

U kent het wel: het is warm, iedereen is buiten 
en de kinderen willen niks anders dan met water 
spelen! Hoe leuk is het dan om dat samen met de 
buurt te doen... 

Prik allereerst een datum. Het beste kunt u deze tocht plaats 
laten vinden in het voorjaar, de zomer of september. Dan 
hee�  u de meeste kans op goed weer. Kies vervolgens een 
� ets of wandel-route uit in de directe omgeving. Houd er 
rekening mee dat deze niet te lang is zodat iedereen mee 
kan! Nodig als laatste uw buren uit via een brie� e in de bus 
of een berichtje in de buurt-app en vraag eventueel of ze zelf 
eten en drinken mee nemen! 

Nodig met hoge temperaturen alle buren uit om met 
waterpistolen, waterballonnen en zwembadjes samen te 
komen voor een groot waterfestijn! 
Een hapje en drankje voor de volwassenen, ijsjes voor de 
kids en het feest is compleet. 

Lekker spontaan!! 

Lekker sportief!! 

6.



SYM 
Share your meal    

We hebben allemaal weleens wat eten over. Bij sommige mensen gaat dat 
eten in de vriezer, anderen hebben kliekjesdag en weer anderen gooien 

het weg. Maarja, eten uit de vriezer is vaak niet zo lekker als vers en bijna 
niemand is gek op kliekjesdag. SYM is een oplossing voor dit probleem waar 

u ook nog eens iemand anders heel blij mee kan maken. 

Kijk eens om uw heen in de buurt. Misschien hee�  u in de 
buurt wel iemand wonen waar bij u het vermoeden hee�  dat 
deze persoon niet altijd een verse en gezonde maaltijd op 
tafel hee�  staan door ziekte, ouderdom, problemen of geld-
gebrek. Maak deze persoon dan blij met uw kliekje. U kunt 
een ander hier erg mee helpen! 

Het is natuurlijk nog leuker om deze persoon uit te nodigen 
bij u aan de eettafel. Vaak is dit hartstikke gezellig! Na de 

maaltijd kunt u beide uw eigen ding weer doen maar u kunt 
ook nog een bakje ko�  e aanbieden. 

Juist met de feestdagen zijn er veel mensen die alleen zijn. 
Denk dan ook eens aan hen!

Hoe zou u het  

vinden als uw 

buren dat 

aanbieden? 

Lekkereten!! 
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Woordzoeker 
Leefbaarheids  

Acceptatie 
Buren 
Cultuur
Dorp

Doen 
Helpen 
Lee� aarheid
Ontmoeten 

Respect 
Samenhang 
Verbinden 
Wijk 

Spel 
Welkom 
Begrip 
Buurtbudget

Ko�  e
Netwerk 
Praten 
Samen
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Nodig alle buren bij u (of iemand anders) thuis uit. Zorg voor ko�  e, 
thee en wat lekkers. Probeer de sfeer zo luchtig mogelijk te houden. 
Het is allemaal om te voorkomen dat er problemen komen want dat 
wil niemand toch?  Laat iedereen voor zichzelf opschrijven wat hij/

zij belangrijk vindt in de buurt en stel naar aanleiding daarvan regels 
op . Luister naar elkaar, laat elkaar uitpraten en voorkom discussies! 

Wilt u graag wat meer ondersteuning? Neem dan contact op met 
Rooswitha van Triest, rooswithavantriest@welzijnbarneveld.nl 

Leefregels  Voorkomen is beter 

dan genezen!! 

Jong en oud van verschillende nationaliteiten wonen naast, boven 
en onder elkaar. We zijn gelukkig allemaal niet hetzelfde en een 
ieder van ons heeft zo zijn eigen manier van leven. Dit is prima, 

zolang het maar niet tot overlast leidt voor anderen.  Overlast kan 
namelijk heel vervelend zijn en invloed hebben op uw dagelijks han-
delen. U kunt bijvoorbeeld niet slapen door de harde muziek van 
de buren, de buren laten de kliko’s altijd veel te lang aan de weg 
staan of  auto’s rijden te hard waardoor u uw kinderen niet meer 

op straat durf te laten spelen. Leefregels kunnen helpen om dit te 
voorkomen, op te lossen en het makkelijker maken om elkaar aan te 

spreken op ongewenst gedrag. Het is immers afgesproken!!  

Het maken van leefregels is niet altijd een makkelijke op-
gave. Niet iedereen zal het nodig vinden of het er mee eens 
zijn. Gelukkig wil de meerderheid graag prettig met elkaar 
wonen en kunnen jullie elkaar helpen om de regels op te 
stellen. Doe dit ook vooral met elkaar! Zo wordt er van alle 
buurtgenoten meegenomen wat hij of zij belangrijk vindt. 

Hoe pak ik dat aan? 

9.



Nationale dagen 
Voor de buurt  

Iedereen kan meedoen!! 
Landelijke opschoondag in maart 

Niemand wordt vrolijk van zwerfafval. Het zorgt er voor dat de buurt er 
rommelig en vies uit ziet. Daarnaast is het ook nog eens slecht voor het 
milieu. Sla de handen ineen en pak zwerfafval in uw buurt samen aan! 
Het wijkplatform of plaatselijk belang in uw buurt, wijk of dorp is vaak 
ook actief op deze dag. Misschien kunt u wel aansluiten! 
Elk jaar is de Landelijke opschoondag op een andere datum. Voor meer 
informatie en ideeën kunt u terecht op www.supportervanschoon.nl! 

Spelen is gezond!! 

Buitenspeeldag in juni 

Buiten spelen is super belangrijk maar wordt steeds minder vanzelfspre-
kend.  Op de buitenspeeldag worden veel straten omgetoverd tot  speel-

tuin zodat kinderen in alle vrijheid en veiligheid kunnen spelen.  De 
organisatie van deze buitenspeeldagen ligt vaak in handen van het wijk-

platform . Zij kunnen altijd helpende handjes gebruiken! 

Gewoon doen!! 

Burendag in september

Buuren worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten 
en zich samen inzetten voor  de buurt. Burendag is een jaarlijks terug-
komend feest dat u samen kunt vieren met uw buren op vierde zaterdag 
in september. Het Oranjefonds wil graag een handje helpen om mensen 
dichter bij elkaar te brengen en hee�  voor burendag een potje met geld. 
Als u op burendag een leuk initiatief hee�  kunt u een aanvraag indienen  
en zo een � nanciële bijdrage ontvangen. Kijk voor de voorwaarden en 
meer informatie op www.burendag.nl. 
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Buurman & Buurman  
De kleurplaat  

11.



Sporten is niet

 alleen voor in 

januari !!

Creatievelingen 
Creatieve activiteiten voor de buurt! 

Buurtslinger
Wat is er nou leuker dan dat de versiering van het buurtfeestje, ge-
maakt is door de kinderen uit de wijk! Laat de kinderen uitgeknipte 
ruitjes versieren met stickers, sti� en en kleurpotloden en vouw deze 
ruitjes om een lang stuk touw heen. Hang deze vervolgens onder de 
partytent of op een andere plek waar iedereen hem kan bewonderen.  
 

Voor de..... 

Cupcakes versieren 
Hmmmmmm, cupcakes.. Bijna iedereen lust ze wel! Ze zijn vaak 
nog lekkerder als ze er ook aantrekkelijk uit zien. Met wat slagroom, 
fondant, spikkels, hagelslag etc. wordt een simpele cupcake binnen 
no time omgetoverd tot een � eurig spektakelstuk. Het leuke er aan is 
dat hij daarna ook nog op te eten is. Dat wordt smullen geblazen! 
 

Vogelhuisjes schilderen 
Wij als mensen voelen ons graag thuis in onze wijk. Maar we zijn 
niet de enige. Ook onze gevleugelde vrienden voelen zich graag thuis 
in de tuinen van de buurt. Een leuk gekleurd vogelhuisje stellen ze 
vast erg op prijs! 

Een houten vogelhuisje, wat verf, kwasten en schilderen maar. Jong 
en oud kan zich uitleven en de vogeltjes bedanken u � uitend vanuit 
uw achtertuin. 

Een extra huisje in 
uw tuin!! 
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Buurtspellen   Voor jong 
& oud 

Leuke spel-ideeën voor tijdens een buurtfeestje! 

Buurtbingo 
Nummer 14.. nummer 32... nummer 9.. BINGO! 

Er zijn weinig mensen die de sensatie en spanning van een potje 
bingo niet kunnen waarderen. Helemaal leuk is het als er ook nog 

eens leuke prijzen te winnen zijn. Om de kosten zo laag mogelijk te 
houden kan je ook vragen of iedereen zelf één prijsje meeneemt voor 

op de prijzentafel. Een zelfgemaakte cake misschien? 

Ooit de buurman 

weleens horen 

zingen bij een 

valse bingo? 

Sportdag
Sporten is goed voor je, dat weet iedereen. Het gee�  energie maar is 
ook erg goed voor de sociale contacten. Sport brengt mensen bij el-

kaar op een laagdrempelige manier. Organiseer daarom een sportdag 
in uw wijk. Zaklopen, volleybal, voetbal, spijkerbroek hangen, een 

springkussen, noem maar op! Als u met teams werkt is het leuk om 
gehusselde teams te doen, zodat mensen die elkaar niet zo goed ken-

nen bij elkaar komen. Dat kan een verassende uitwerking hebben!  

Sporten is niet

 alleen voor in 

januari !!

Pubquiz
Een pubquiz is een quiz die, zoals u wel kan raden, meestal in een 

kroeg gehouden wordt. Maar dit hoe�  natuurlijk niet. Deze quiz 
kan ook heel goed gehouden worden op een andere locatie.Voor een 
geslaagde quiz heb je nodig: een quizmaster, enthousiaste teams, een 

locatie, pennen en papier en natuurlijk een heleboel vragen. Gedu-
rende verschillende rondes beantwoorden de teams verschillende 

soorten vragen.
 Kant en klare quizen zijn gemakkelijk te bestellen op internet! 
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Kletspot  inspiratie



Een 
hart
onder de 
riem 

Jij bent het 
zonnetje

in onze 

buurt  

Beter een goede 

buur
dan een verre

vriend 



W
ij denken aan je!

En die goede buurt ben jij!

W
elkom

 in onze buurt!

D
ank voor w

ie je bent!


