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CORONATIJD EDITIE 

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 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 heeft. 

Om u te helpen uw buurt (nog) leefbaarder te 
maken, ook in coronatijd, hebben wij ‘Het Buurt 
Ideeën Boek, coronatijd editie‘ ontwikkeld. Een 
hulpmiddel om op nieuwe ideeën te komen zodat 
u ook actief kunt bijdragen aan uw wijk, buurt of 
dorp. Er zijn namelijk tal van activiteiten die goed 
te organiseren zijn op 1,5 meter afstand. 

Trommel uw buren op en ga aan de slag! 

In de Buurt 
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Ben of kent u iemand die leuke verhalen kan vertellen? Dan kunnen 
de stoepverhalen beginnen! Spreek een datum en tijd af wanneer het 
verhaal verteld gaat worden en iedereen kan op 1,5 meter afstand van 
elkaar luisteren naar een prachtig verhaal. De verhalen kunnen overal 
over gaan, net waar u mooi over kunt vertellen. U bent niet de enige 
die een verhaal hoeft te vertellen, spreek met de buren af dat u 
vandaag een verhaaltje verteld en morgen is de buurman of buurvrouw 
aan de beurt. 

• Vrijwilliger met een hart 
voor mooie verhalen

• Stoeltjes of krukjes om 
op te zitten 

Benodigdheden

Stoepverhalen  
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Buurt bingo

De buurt met elkaar verbinden met een bingo op afstand, ja dat kan! 
Deel het idee met uw buurt en doe bij iedereen vast wat bingo kaartjes 
door de deur. Plaats een centraal gelegen tafel en iedereen die mee 
doet moet een klein cadeautje neerleggen. Deze kunnen later worden 
uitgereikt aan de winnaars. Spreek een datum en tijd af waarop u dit 
met de buurt gaat doen. Er is één spelleider nodig die de cijfers 
omroept via een geluidsinstallatie of megafoon, zo kan iedereen het 
horen.

• Geluidsinstallatie of  
megafoon

• Bingo met bingokaarten
• Kleine cadeautjes

Benodigdheden
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67 34 22 45

37 12 58 48 06
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Speurtocht 

De afgelopen tijd is het mooi weer geweest en dan willen we 
allemaal graag naar buiten. Maar hoe doen we dat in deze tijd? Door 
een speurtocht die is uitgezet door één van de buurtbewoners! Wie zet 
er bij jullie uit de buurt een mooie speurtocht uit? Bedenk ook leuke op-
drachten voor onderweg. Denk bijvoorbeeld aan zingen, hinkelen, dan-
sen en zwaaien naar senioren. Maak met de buurt een planning wie 
wanneer mag vertrekken zodat de 1,5m wordt gewaarborgd en dat de 
kinderen elkaar halverwege niet tegen komen. Zo kan iedereen veilig 
maar op een leuke manier lekker naar buiten.

• Stoepkrijt

Benodigdheden
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Pubquiz 

Je zou denken dat een pubquiz alleen in een kroegje thuis hoort maar 
niks is minder waar. Een pubquiz spelen kan ook heel goed met 
anderen vanuit de huiskamer op een telefoon, ipad of laptop. Het 
leukste is om voor een interactieve quiz te kiezen waar je elkaars 
scores kan zien. Dan ontstaat er een echte competitie. Er zijn 
verschillende websites te vinden waar je zelf vragen kan samenstellen 
of vragen kan downloaden. Nodig de buren via een linkje uit en spelen 
maar! 

• Telefoon, ipad of laptop

Benodigdheden



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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Sporten met de straat

Kent of bent u iemand in de buurt die een leuke beweegactiviteit kan 
verzorgen? Hoe leuk is het om dit samen met de buurt te gaan doen! 
Ook kinderen kunnen gewoon mee doen. Iedereen vanuit hun eigen 
voortuin of balkon. Afhankelijk van de grootte van de groep is het  
handig om een geluidsinstalatie of megafoon te gebruiken. Zo kan 
iedereen het goed verstaan. Sportkleding aan en gaan! 

• Geluidsinstallatie of  
megafoon

Benodigdheden
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Hartjes stoep

Versier samen de buurt door de tegels op te vrolijken met gekleurde 
hartjes. Jong en oud kunnen samen naar buiten gaan, wel met 1.5 
meter afstand, en samen de grond versieren. Wie maakt de mooiste 
hartjes of misschien wel de meeste? 

• Stoepkrijt

Benodigdheden



Buurman & Buurman  
De kleurplaat  
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Bloemetjes voor de buurt 

U kent vast wat mensen in uw buurt die wel een bloemetje kunnen 
gebruiken. Dit omdat ze al op leeftijd zijn, zich momenteel inzetten in 
de zorg of omdat ze in een moeilijke tijd zitten. Vraag ook de buren 
eens wie zij uit de buurt kennen die ook een bloemetje verdienen. 
Maak samen een lijst en vraag of andere buurtgenoten mee willen 
doen met een bijdrage aan de bloemen. Geef de mensen, op afstand, 
hun wel verdiende bosje bloemen met een mooie kaart erbij. Misschien 
willen kinderen wel een mooie kaart maken? 

• Bloemetjes
• Kaartjes

Benodigdheden



Bent u benieuwd naar wat Welzijn Barneveld 
nog meer voor u kan betekenen in deze tijd? 

Wij bemiddelen onder andere vrijwilligers 
naar een hulpvrager en bieden online 

activiteiten. 

Neem eens een kijkje op onze website. 

www.welzijnbarneveld.nl 


