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Dag buur!
Wil je makkelijk en snel in je straat een 

ontmoetingsactiviteit organiseren voor Jan en Alleman? 

Wij helpen je graag op weg!



Thuiskomen is… het vertrouwde zicht vanuit je raam, de gekende omgevingsgeluiden, buren die passeren… 

Maar hoeveel leuker zou het zijn als je die buren allemaal beter kon leren kennen? En hoeveel leuker is het om 

jouw buren aan te spreken met hun voornaam als je ze kruist op straat? “Dag Mariane, hoe is ‘t?”, “Dag Pieter, 

alles goed?”. En mocht je dan net een ei te kort hebben voor je gebak, dan spring je al eens sneller binnen bij Davy. alles goed?”. En mocht je dan net een ei te kort hebben voor je gebak, dan spring je al eens sneller binnen bij Davy. 

Waarom deze brochure?
Elkaar beter leren kennen begint bij ontmoeting. Samenkomen – één of enkele keren per jaar – kan al wonderen Elkaar beter leren kennen begint bij ontmoeting. Samenkomen – één of enkele keren per jaar – kan al wonderen Elkaar beter leren kennen begint bij ontmoeting. Samenkomen – één of enkele keren per jaar – kan al wonderen Elkaar beter leren kennen begint bij ontmoeting. Samenkomen – één of enkele keren per jaar – kan al wonderen Elkaar beter leren kennen begint bij ontmoeting. Samenkomen – één of enkele keren per jaar – kan al wonderen 

doen. Zo’n ontmoetingsmoment kan je eenvoudig met enkele buurtbewoners organiseren. Maar de factor tijd en doen. Zo’n ontmoetingsmoment kan je eenvoudig met enkele buurtbewoners organiseren. Maar de factor tijd en doen. Zo’n ontmoetingsmoment kan je eenvoudig met enkele buurtbewoners organiseren. Maar de factor tijd en doen. Zo’n ontmoetingsmoment kan je eenvoudig met enkele buurtbewoners organiseren. Maar de factor tijd en 
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Thuiskomen doe je in je huis 
maar ook in je buurt

Wat mag je in deze brochure verwachten?
De stad biedt steun bij de realisatie van de ontmoeting, maar presenteert ook vijf toegankelijke activiteiten die je zelf 

kan organiseren. Deze activiteiten hebben een lage (fi nanciële) drempel én garanderen plezier voor jong en oud. 

Elkaar ontmoeten staat centraal, want daar gaat het toch om?

De activiteiten in deze brochure dienen ter inspiratie. Ben je al actief in een buurtcomité met vele inwoners? 

Dan daagt deze brochure je uit om net die buur te bereiken die eerder nog niet kwam. 



Speelkoffers en XL-spelen
WAT?
Reuzespelen zoals twister, schaken, vier op een rij…. 
die zorgen voor spelplezier voor groot en klein, jong 
en oud. Je kan kiezen tussen een 10-tal XL-spelen en 
een muziekkoffer. 

HOE AANVRAGEN? 
De aanvraag van maximum 1 muziekkoffer en 5 
XL-spelen gebeurt minstens een week voor je activiteit,
digitaal via http://reservaties.hamont-achel.be of 
aan de balie van het UiTpunt, Wal 26 in Hamont 
(tel. 011 51 05 02). Je kan ook een aanvraagformu-
lier opvragen door een e-mail te sturen naar uitpunt@
hamont-achel.be 

Het ontlenen van deze spelmaterialen is gratis. Er dient
wel voor de ophalingsdag een waarborg van € 100 
gestort te worden. Bij goede afl evering van de materi-
alen ontvang je de waarborg terug. 

Gratis vrijwilligersverzekering
De vrijwilligers die zich inzetten om een leuke 
buurtactiviteit te organiseren kunnen zich gratis laten
verzekeren via de Vlaamse Overheid. www.gratis-
vrijwilligersverzekering.be is een digitaal loket waar 
je deze verzekering kan regelen, van erkenning tot 
aangifte van je activiteiten. 

Subsidie buurtwerking
WAT?  
Het stadsbestuur voorziet € 150 per jaar voor de 
organisatie van een buurtactiviteit voor minstens 20 
personen waarbij het samenbrengen van alle buurt-
bewoners centraal staat. 

HOE AANVRAGEN?
Het aanvraagformulier is terug te vinden op 
www.hamont-achel.be onder ‘subsidie buurtwerking’. 
Uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de activiteit bezorg 
je het aanvraagformulier volledig ingevuld aan UiTpunt 
Hamont-Achel, Wal 26 of via uitpunt@hamont-achel.be.

Aandacht
• Gebruik de jaarlijkse burendag (laatste vrijdag van 

mei) om dit te organiseren : zo hoef je geen dag te 
kiezen. Maar uiteraard kan elke dag een burendag 
zijn. 

• Misschien vind je wel enkele buren die een ketel 
soep willen koken? Dan brengen buren enkel hun 
soepkom en lepel mee. Kies voor een groentesoep 
zonder vlees(bouillon).

• Je kan ook een affi che op A4 verdelen met daar-
op ‘Ik breng mijn stoel mee’ om voor het raam te 
hangen, waarmee buren kunnen aangeven dat ze 
present zijn.

Het kletsbuffet 
WAT?
Roep je buurt bijeen op straat of op een nabijgelegen 
pleintje voor een samenkomst bij mooi weer. Schrijf 
een briefje waarmee je vraagt aan je buren om een 
eigen stoel mee te brengen om samen koffi e te drin-
ken, een koek of cake te delen of een lekker warme 
kom soep te eten, een gezellig vieruurtje op een luie 
zondagmiddag... 

HOE?
Kies met enkele buren een goed moment om je buurt 
uit te nodigen voor deze samenkomst. Dit kan zowel 
in de zomer als in de winter. Verdeel het geschreven 
briefje in de brievenbus van alle buurtbewoners met 
bijkomend de dag en het uur van de samenkomst. 
Hapjes en drankjes kunnen buren zelf meenemen, 
zodat iedereen van elkaar wat lekkers kan proeven.

Ondersteunende mogelijkheden 
vanuit de stad Hamont-Achel

Laagdrempelige 
activiteiten 



De buurtkuis
WAT?
Organiseer een lenteschoonmaak waarbij je samen je 
buurt opfrist: de stoepen borstelen, zwerfvuil oprapen, 
onkruid wieden, zitbanken, verkeersborden en speel-
tuigen poetsen, groenperkjes opfrissen… Het vallen 
van de bladeren in de herfst kan ook aanleiding geven 
om samen te komen. Samenwerken aan je woonbuurt 
verbindt en geeft een goed gevoel.

HOE?
Maak een lijst met dingen die kunnen gebeuren en 
verdeel deze in de buurt. Eventueel kan je buren laten 
aankruisen wat ze willen doen. Trek er twee- of drietal 
uur voor uit op een zaterdagnamiddag. Dan heb je 
samen veel werk verzet.

Aandacht
• Spreek met de stad af of je gebruik kan maken van 

materiaal: vuilzakken, bladkorf, borstels of handig 
gereedschap. Kijk ook na wat je mag doen of waar 
je op moet letten. Voor meer info hierover kan je 
terecht bij de duurzaamheidsambtenaar (Tel. 011 
51 05 22).

• Op de lijst kan ook de taak ‘drankje voorzien’ (koffi e,
thee, water…) of hier bij helpen (tafel, inschen-
ken) opgenomen worden. Zo kunnen buren die het 
fysiek wat moeilijker hebben deelnemen.
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Aandacht
• Niet alle straten komen in aanmerking. Zone 50 en 

beperkt doorgaand verkeer zijn bijvoorbeeld vereisten. 

• Kan je straat wettelijk niet afgezet worden, dan is 
er misschien wel een pleintje in de buurt van een 
school of vereniging waarvan je gebruik mag ma-
ken.

• Doe een aanvraag ruim op tijd, minstens één maand 
op voorhand.

Onze speelstraat
WAT? 
Verover het asfalt en tover je straat om in een echte 
speelstraat. Je geeft kinderen speelruimte cadeau. 
Leen eventueel spelmateriaal bij je gemeente uit en 
vaak komen er spontaan initiatieven tot leven… Want 
tezelfdertijd is het ook een leefstraat waar volwasse-
nen elkaar leren kennen.

HOE?
Een gedeelte van de openbare weg wordt over de hele 
breedte afgesloten voor het verkeer voor een gedeelte 
van de dag. Je moet dit met je buurt offi cieel en tijdig 
aanvragen. Dan worden er afspraken gemaakt over 
de praktische organisatie: waar kan je spelmateriaal 
uitlenen, op welke uren van de dag wordt de straat 
afgezet, wat kunnen buren bijdragen…?

Voor meer informatie over het huidige reglement kan 
je terecht bij het UiTpunt. Omdat het aanvragen van 
een speelstraat momenteel vrij uitvoerig is, proberen 
we tegen de zomer van 2022 deze aanvraag te ver-
eenvoudigen. 
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Op stap met je buurt
WAT
Samen een stukje wandelen met je buren is 
aangenaam. Je kan een buurtwandeling koppelen aan 
heel veel dingen: een wandeling in of buiten de buurt, 
een wandeling naar een bezienswaardigheid (kerk, 
gemeentehuis, museum, cinema, park) of met een 
lokale gids, een natuurwandeling, een wandeling met 
vragen die onderweg zijn opgehangen, een historische 
wandeling, …

HOE
Bereid met een paar bewoners deze wandeling voor. 
Pols eens in je gemeente wat interessant is om te 
bezoeken en of er iemand is om daar uitleg over te 
geven. Wellicht zijn er ook buren die bijzondere 
plekken kennen. Breng een briefje rond met daarop 
de dag, het startuur, het onderwerp en de afstand, …

Aandacht
• Houd de afstand beperkt zodat iedereen mee kan.

• Zorg dat de route goed toegankelijk is voor buggy’s, 
rolstoelen en buren die minder goed te been zijn.

• Als je buiten de buurt gaat, vraag dan bij de 
bekendmaking wie met de auto wil rijden naar de 
vertrekplaats.

• Je kan er een jaarlijkse traditie van maken en 
telkens variëren. De omgeving, de plaats of het 
onderwerp geven genoeg gespreksstof.

Aandacht
• Een weggeefstraat is geen containerpark, dus je

mag enkel  bruikbare dingen in degelijke staat aan-
bieden.

• Je kan met een aantal jetons per huis werken, zodat 
één iemand niet alles meeneemt en jij zeker met 
een aantal leuke spullen naar huis kan gaan.

• Er is geen opruimwerk van spullen die na een rom-
melmarkt of weggeefplein blijven liggen. Iedereen 
ruimt de eigen spullen terug op die niet meegeno-
men zijn. 

• Je treft de buren op straat en er zijn genoeg 
gespreksonderwerpen, want over elk weggeef/ mee-
neem object is er wel iets grappig of bijzonder te 
vertellen. 

• Je kan zelfs als organisator enkele leuke spullen 
vooraf uitkiezen en hiermee een loting organiseren. 

• Informeer je eerst over de mogelijkheden en ver-
plichtingen die je moet opvolgen bij de Dienst 
Stadsontwikkeling (Tel. 011 51 05 20)

De weggeefstraat
WAT
Heb je iets dat je wil weggeven dat nog voor iemand 
anders kan dienen (kleding, speelgoed, babygerief, 
boeken, huisraad, plantjes, ...)? Of heb je groenten en 
fruit uit je tuin die je alleen niet op krijgt? Organiseer 
een weggeefstraat! Je zal met je spullen zeker nog 
iemand plezieren!

HOE
Spreek in je buurt enkele uren op een zaterdag of 
zondag af dat iedereen spullen voor zijn woning 
uitstalt waar hij of zij van af wil. Iedereen doet zijn 
‘schattentocht’ door de eigen buurt. Kom je een inte-
ressant object tegen dat je wil meenemen, dan mag 
je dat doen.



Bekendmaking
✔ Uitnodigingen op papier zijn een must. Niet ieder-

een is mee in de digitale wereld. Uiteraard kunnen 
online uitnodigingen en inschrijvingen bijkomend 
gedaan worden. Een WhatsAppgroep van de buurt 
is eveneens een mogelijkheid. 

✔ Maak een aantrekkelijke uitnodiging met leuke 
fotootjes en afbeeldingen. Communiceer duide-
lijk over de activiteit, plaats, tijdstip, eventuele 
inschrijvingen, … Beperk te veel tekst en gebruik 
eenvoudige taal die voor iedereen begrijpelijk is. 
Voeg een routebeschrijving/plan toe van de locatie.

� 

✔ Zorg voor één of twee aanspreekpersonen waar 
buren voor meer info terecht kunnen.

✔ Mensen persoonlijk aan de deur uitnodigen of de 
inschrijvingen zelf ophalen, maakt de drempel een 
beetje lager. Zo geef je ook de kans om een praatje 
te slaan of om vragen te beantwoorden. 

✔ Is er een voorziening in je buurt, zoals een woon-
zorgcentrum, een buitenhuis voor mensen met 
een beperking, …, betrek ook hen bij de activitei-
ten. 

Gouden tips
De activiteit
✔ Hang een duidelijke bewegwijzering of grondplan op. 

✔ Voorzie eventueel hulp voor mensen die dit wensen, 
bijv. een auto delen, of de stoel helpen dragen, … 

✔ Zorg bij aankomst voor een persoonlijk en warm 
onthaal.

✔ Maak duidelijk wie de aanspreekpersoon voor de 
activiteit is (dit kan ook het onthaal zijn).

✔ Ga na bij de stad wat zij kunnen bieden als onder-
steuning. 

✔ Hou bij de organisatie van ontmoetingsactiviteiten 
rekening met het gegeven dat ieder gezin verschillend 
is. Sommigen drinken geen alcohol of eten geen vlees, 
anderen hebben het fi nancieel moeilijk of zijn fysiek 
beperkt om bepaalde inspanningen te leveren. Maak er 
iets leuk van voor jong (spelletjes zoals petanque, Kubb, 
nageltje klop, …) en oud (rustige zitplaatsen). 



Wens je meer informatie, dan kan je terecht bij de buurtzorgmedewerkers Bieke Steensels 
of Daniëlle Palmans op 011 51 05 01 of via buurtzorg@hamont-achel.be 

Voor effectieve reserveringen en informatie kan je terecht aan de balie van het UiTpunt, Wal 26, 3930 
Hamont-Achel. Je kan hen ook telefonisch bereiken op  011 51 05 02 of via uitpunt@hamont-achel.be  

Contact


