WlL JE WEL IETS DOEN MAAR HEB JE EVEN
GEEN INSPIRATIE? DIT ZIJN WAT LEUKE IDEEËN
OP EEN RIJ.
-

Koekjes bakken voor de buren.

We gaan koekjes bakken voor de buren. We zetten ze buiten neer met een bordje erbij zodat
iedereen uit de buurt ze pakken. We willen ze ook rondbrengen. We hebben zakjes nodig om ze te
verpakken en koekjes mix.
-

Een online sport-, dans- of yogales oganiseren.

Sporten en bewegen kan gewoon lekker in je slaapkamer. Het is natuurlijk veel leuker om dat
samen te doen in plaats van alleen!! Organiseer jij de volgende online bijeenkomst voor iedereen die
zin heeft om in beweging te blijven?
-

Verkleedde fietsoptocht

Nog nooit van gehoord? Zo werkt het; In onze favoriete verkleedkleren fietsen we rondjes door de
buurt. Natuurlijk heeft eerste fiets heeft een speakertje en draait wat muziek. We hebben briefjes
nodig die we aan de kinderen in de buurt kunnen geven om te vragen of ze mee willen fietsen. En
we willen voor iedereen die meedoet ballonnen kopen, voor aan de fiets. Het is gezellig en we
kunnen makkelijk genoeg afstand houden van elkaar.
-

-

-

Voor iedereen in de straat een mooie kerstkaart.

Hou je van knutselen en vind je het leuk andere mensen blij te maken met je kunstwerkjes? Wat
denk je ervan om voor iedereen in je straat een mooie kerstkaart te maken. Daar wordt iedereen
zeker vrolijk van <3
Tuttebelle straat Bingo...
...is een mooi voorbeeld van een buurtinitiatief. Iedereen kan vanuit de voortuin meedoen aan het
spelletje!
Doe eens iets liefs voor iemand die dat goed kan gebruiken.

Meer mensen dan normaalgesproken voelen zich eenzaam in deze tijd. Een klein gebaar kan voor
hen een groot verschil maken. Dat kan vanalles zijn zoals maaltijden koken of een gezellige online
bijeenkomst organiseren.

