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KOM NAAR HET
BONTSTE BUURTFEEST
VAN VLAANDEREN
Pinkstermaandag 25 mei 2015
Planckendael

INSCHRIJVEN?
WWW.DEBONTEBUURT.BE

De lentecampagne van CD&V staat
dit jaar in het teken van DE BONTE
BUURT. De diversiteit van mensen
zorgt voor een meerwaarde in de
buurt. In een bonte buurt valt heel
wat te beleven.
CD&V gelooft in buurten. Daarom
willen we met deze campagne de
buurtwerking ondersteunen.

Uitdaging 1
Kom met je buurt naar
het grootste buurtfeest
van Vlaanderen in
dierenpark Planckendael op
pinkstermaandag 25 mei 2015

Uitdaging 2
Maak een toffe bonte buurtkrant
voor één of meerdere buurten in
je gemeente

Uitdaging 3
Geef kleur aan je buurt met het
materiaal uit het buurtpakket

Uitdaging 4
Organiseer een bont buurtfeest
in je eigen buurt

Na de lentecampagne nomineren we de
buurten die één of meerdere van deze
uitdagingen vol enthousiasme aangegaan
zijn. Zij maken kans op een Award.
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Om van jouw buurt een bonte buurt
te maken, volg je best een aantal
stappen. Onderstaand stappenplan
kan je als leidraad gebruiken.

We geven je per stap een aantal tips
en goede voorbeelden.

Stap 1.

Wat wil je graag bereiken?

aangename sfeer creëren in de buurt samen met de inwoners. Nieuwe inwoners verwelkomen en integreren, geboorten vieren,
++ Een
elkaar bij naam kennen, ook ‘niet-actieve’ buurtbewoners proberen te bereiken, samen een buurtfeest bouwen, samen initiatieven

++

opzetten, ieders vrijheid respecteren en bouwen aan een gemeenschap waar iedereen er toe doet, ieders talent inzetten in de buurt.
Inwoners verbinden via de buurtkrant en buurtacties. Breng nieuwe mensen en leuke verhalen in beeld en maak je buurt op die manier
voelbaar. Hieruit kunnen leuke buurtacties groeien waaruit dan opnieuw leuke verhalen ontstaan voor de bonte buurtkrant. Laat in
woord, beeld en daden zien hoe bont jullie buurt is.

Stap 2.

Hoe begin je er aan?

diversiteit van mensen zorgt voor een meerwaarde in de buurt.
++ De
Het maakt van je buurt een Bonte Buurt. In een Bonte Buurt valt bovendien heel wat te beleven. Organiseer zelf ook eens een ‘bonte

++

buurtactiviteit’ of pimp een bestaande activiteit in je buurt. Buurtactiviteiten zijn een ideale gelegenheid om mensen samen te brengen
voor een boeiende babbel, om inspirerende verhalen te sprokkelen. Kortom, om de buurt te ‘beleven’.
Ga op zoek naar een creatief buurtteam dat samen willen meewerken aan een bonte buurtkrant en/of een bonte buurtactiviteit.

Stap 3.

Maak kennis met de bonte buurtkrant

++ Surf naar www.debontebuurt.be en ontdek alles over de bonte buurtkrant:

» C
 reëer via een speciale module op www.debontebuurt.be een eigen buurtkrant. De krant kan zowel online als offline
verspreid worden.
» Werk zelf online op je eigen ritme en zonder vooropgestelde deadlines.
» Elke buurt kan een buurtkrant maken en krijgt 100 gratis exemplaren.
» Formaat van de bonte buurtkrant: A2 (open), A4 (geplooid).

» Extra kranten? Wie meer kranten wenst, betaalt 30 EUR/100 exemplaren of 130 EUR/1000 exemplaren.

Stap 4.

Hoe maak ik een bonte buurtkrant?

1. Baken je buurt(en) af waarvoor je een bonte buurtkrant wil maken
Enkele interessante criteria om rekening mee te houden:
*
*
*

Geografisch: aantal straten, deelgemeenten, bestaande wijk...
Doelgroep: durf focussen op een bepaalde doelgroep (jonge gezinnen, alleenstaande ouderen, originele doelgroep bv.
in een rusthuis of appartementsblok)
Taal van de inwoners: Nederlandstaligen of anderstaligen.

2. Bepaal je verhaal

Het belangrijkste is dat je verhalen over en door je buurt brengt. Selecteer een aantal onderwerpen
waarmee je wil werken om je verhaal te bouwen. Bijvoorbeeld:

*
*
*
*
*

De buurt vroeger en nu: een vleugje geschiedenis. Ga op zoek naar hoe de buurt er vroeger uitzag, foto’s,
getuigenissen,....
Cijfer(s) uit de buurt: zie ook hier www.lokalestatistieken.be of verzamel via inwoners (aantal nieuwe
inwoners, aantal geboortes, aantal lopers, ...)
Mensen uit de buurt/nieuwe gezichten uit de buurt
Uitdagingen/dromen/realisaties in de buurt
Praktisch info uit de buurt

Zie ook de voorbeeldartikelen die in de verschillende templates op bontebuurt.be staan. Daar kan je
ook alvast inspiratie uit halen. Bijvoorbeeld:
*
*
*

Delen brengt een buurt dichter bij elkaar
Wist je dat... de speelstraat
Volkse tuintjes brengen buurtbewoners samen

3. Ga op zoek naar informatie en leuk beeldmateriaal
*
*
*
*

Iedereen journalist! Ga op zoek naar creatieve buurtbewoners die graag eens in de pen kruipen.
Ga op zoek naar lokale influencers, wie woont in de buurt en krijg je warm om online op zoek te gaan naar informatie
bv. rond de buurt vroeger, cijfer van de buurt...
Leg contact met een bestaande wijkactiecomité, buurtcomité, lokale verenigingen...
Zoek of maak foto’s voor bij de rubrieken.

4. Plan een buurtactiviteit/actie met als doel input te verzamelen voor de
buurtkrant of kondig je buurtactiviteit aan via de buurtkrant
(zie verder: Hoe organiseer ik een bonte buurtactie)
5. Stel een redactieteam samen

Ga op zoek naar een fotograaf, journalist of andere creatieve buren. En hou samen met hen een
redactieraad: voer selecties door, bekijk het materiaal, is fotomateriaal geschikt voor druk (min 1 MB),
staan er geen fouten meer in de teksten... Voeg dan alles in via de online tool. Laat de leden van de
redactieraad de teksten nalezen vooraleer je bestelt.

6. Bestel je bonte buurtkrant

Je kan een online versie aanvragen en je bestelling doorgeven (aantal, levering…). Zorg dat je vooraf
weet én regelt hoe en wanneer je de krantjes zal bussen.

Stap 5.

Maak kennis met de bonte buurtbox

Bonte Buurtbox is een gratis pakket voor iedereen die een echte buurtactiviteit organiseert in de buurt. Vraag je buurtpakket aan
++ De
via www.debontebuurt.be.
++ Het pakket bevat alles om van je buurt een Bonte Buurt te maken
* Materiaal voor buurtslingers: 40 bonte figuurtjes, 4 banners en 20 meter touw
* Een voorbeeld van een Bonte Buurtkrant
* 5 deurhangers ‘Welkom in de buurt’
* 5 deurhangers ‘Welkom nieuwe spruit’
* 5 deurhangers ‘Proficiat’
* 5 deurhangers ‘Veel beterschap’
* 5 deurhangers ‘Proficiat met jullie jubileum’
* 20 Bonte Buurt raamposters
* Bonte Buurt stickervellen
* Bonte Buurt brievenbusstickers
* 5 malles ‘Bonte Buurt’ & een doos stoepkrijt
Je
++ kan steeds extra onderdelen uit het buurtpakket aankopen. Dat kan via de webwinkel. Voor alle prijzen zie bijlage.

Stap 6.

Hoe organiseer ik een bonte buurtactie?

Maak van je buurt een Bonte Buurt en organiseer een ‘bonte buurtactiviteit’.

1. Maak een planning

Welke activiteit kunnen we organiseren om zoveel mogelijk buurtbewoners te bereiken én verhalen te
sprokkelen voor de bonte buurtkrant. Enkele ideeën voor activiteiten in deelgemeenten, buurten, wijken,
straten…:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Keuvel met de buren bij een koffie van een barista
Organiseer een darts- of KUBB-tornooi
Tover je favoriete straat voor een week om tot speelstraat. Kijk op de website van je gemeente naar de procedure
Voorbeeld: Gent (www.stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/producten/speelstraten) of
Brugge (www.brugge.be/speelstraat-aanvragen)
Start to fish/petanque in nabijheid van rusthuis, in de publieke ruimte
Organiseer een buurt-BBQ of buurtontbijt
Steek een heus multicultureel festival ineen
Doe een cultuurbarbuur (een cultuurevenement met iedereen in je straat die iets cultureels doet)
Organiseer een ruilbeurs voor speelgoed of boeken
Hou een garageverkoop en ontmoet de buurtbewoners
Inspiratie via www.getinvolved.garagesaletrail.com.au
Organiseer een schaaknamiddag met jong en oud
Nodig een spreker uit voor een huiskamerdebat
Verkies de beste buurtband op een talentenjacht
Trek met je buurt op fakkeltocht
Zoek netheidsverantwoordelijken in je buurt die een beroep doen op de individuele burger, verenigingen en scholen
om de zwerfvuilproblematiek aan te pakken. Engageer je om drie keer per jaar zwerfvuil te rapen in vooraf afgesproken
straten. Verzamel het afval waarna de gemeentedienst het daar ophaalt
Organiseer een infomoment over autodelen in de buurt
Maak een buurtfotoshoot
Wissel ervaringen uit met jonge moeders op een babybabbel
Doe een bingospelnamiddag
Organiseer een quiz! Wie is de slimste buur? Welke straat uit de buurt is het slimst?
Maak van een braakliggend stuk grond een buurttuin
Geniet van een After-work-buurtparty

*
*
*
*
*
*
*
*

Richt een buurtclubhuis op voor de jeugd
Verwelkom de nieuwe buurtbewoners met een jaarlijks welkomstfeest
Doe een paaseierenzoektocht in de buurt
Organiseer een bont buurtdessert naar aanleiding van het Suikerfeest
Zet de beste, leukste of meest geëngageerde buur in de bloemetjes met een buurtaward
Maak van de hoofdstraat één lange picknicktafel
Organiseer je eigen buurtfilmfestival en daag de buurt uit om eigen filmpjes te maken
Maak van je straat een echte leefstraat of van je buurt een echte leefbuurt. De Leefstraat is een experiment waarin
bewoners hun straat onder handen nemen en ombouwen tot hun droomstraat. Zie www.leefstraat.be.

2. Verdeel de taken en leg een timing vast
Wat moet vooraf? Wat de dag zelf? Opvolging?

*
*
*
*
*
*
*
*

Wie coördineert?
Wie zorgt voor aankondiging en uitnodigingen?
Wie zorgt voor omkadering/versiering/inkleding/…
(bestel je buurtpakket inclusief buurtslingers via www.debontebuurt.be)
Wie zorgt voor catering?
Wie maakt foto’s?
Wie schrijft er een artikel over?
Welke vrijwilligers/buren werken mee?

3. Hoe communiceren we?

*

*

*
*

*

Aankondiging vooraf:
Via leuke buurtuitnodigingen
Via www.debontebuurt.be
Laat weten waar en wanneer je buurtactiviteit plaatsvindt en verschijn op de buurtkalender van bontebuurt.be. Je kan
er zelfs je foto’s en filmpje uploaden.
Misschien heb je wel een eigen buurtwebsite? Of een eigen buurtfacebookpagina? Of Twitterpagina?
Vergeet zeker niet: #bontebuurt.
De dag zelf:
Zorg voor een gezellige activiteit op een goed gekozen, centrale plaats (zie ideeën hierboven).
Wees herkenbaar, doe het in ‘Bonte buurt’-stijl
Zorg dat iedereen de raamposters ophangt, hang de bonte buurtslinger, werk met de toffe bonte buurtdeurhangers,
plak de stickers op de brievenbussen. Alles te vinden in het bonte buurtpakket.
Eten en drinken bindt je publiek aan je activiteit. Tijd zat voor een goede conversatie!
Planning
Lijst je te ondernemen acties op.
Maak een tijdsplanning, voor-tijdens-na: wie, wat, waar, wanneer, hoe?
Aan de slag!
Ontvang de buurtbewoners hartelijk
Spreek nieuwe buren aan, leer elkaar kennen, luister en leg zo (nieuwe) contacten
Drink samen een gezellig glaasje
Geef andere buurtactiviteiten mee die er eventueel nog zijn
Neem foto’s!
Achteraf
Maak een artikel voor je bonte buurtkrant (verslag, getuigenis, interview), geef door aan de redactieraad
Zet foto’s op je website, Facebookpagina, Flickr…

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

het artikel en link naar foto’s per mail naar de aanwezigen. Bedank hen voor hun aanwezigheid. Kondig al
»» Stuur
volgende buurtactiviteit aan…

Stap 7.

Aan de slag!

Buurtkrant
Surf naar www.debontebuurt.be en bestel je bonte buurtkrant. Je kan een online je eigen buurkrant maken,
aanvragen en je bestelling doorgeven (aantal, levering...).

Bestel je buurtpakket via
www.debontebuurt.be
Vragen?
info@debontebuurt.be
02 238 38 83

BIJLAGE 1 – Prijzen extra (onderdelen) buurtpakket
Via onze webwinkel kan je een extra buurtpakket of extra onderdelen uit het buurtpakket bestellen.
Aankoopprijs extra buurtpakket: 40 euro (inclusief verzending)
Aankoopprijs onderdelen buurtpakket:

*
*

*
*
*
*
*
*

Materiaal voor buurtslinger: 40 figuurtjes, 4 banners en een touw van 20 meter: 12,5 euro
25 deurhangers: 6 euro
5 deurhangers ‘Welkom in de buurt’
5 deurhangers ‘Welkom nieuwe spruit’
5 deurhangers ‘Proficiat’
5 deurhangers ‘Veel beterschap’
5 deurhangers ‘Proficiat met jullie jubileum’
20 bonte buurt raamposters: 3 euro
Bonte Buurt stickervellen: 2 euro
Bonte Buurt brievenbusstickers: 5 euro
5 malles Bonte Buurt mannetje: 7,5 euro
Een doosje stoepkrijt: 1 euro
Verzending bestelde onderdelen: 6 euro

»»
»»
»»
»»
»»

