Activiteiten sheet
Activiteit

Organiseer een buurtdiner

Complexiteit
Minimaal aantal in organisatie

2 personen

Voorbereidingstijd

1-2 maanden

Seizoen

Gehele jaar
Baken je gebied af.

Het doel
Het buurtdiner (in het engels "running diner") heeft
als doel om in je eigen buurt bij verschillende mensen
aan tafel te schuiven. Tijdens de verschillende
tafelrondes (voorgerecht - hoofdgerecht - nagerechte)
zul je meerdere mensen uit je buurt beter leren
kennen.

Varianten
1. Met een groepje van 3-4 gezinnen / individuen eet
je steeds bij iemand anders. Je verhuist dus
verschillende keren tijdens de maaltijd. De locaties
zijn thuis bij de deelnemers in het groepje. Deze
variant is al mogelijk bij een minimaal aantal van 3
deelnemers (voor iedere ronde een adres).
2. Een ieder gezin / individu krijgt een unieke dinerroute van de organisatie. Tijdens de maaltijd schuif je
steeds op een ander adres bij andere mensen aan
tafel. Een van de tafelrondes neem je zelf voor je
rekening. Voor deze variant heb je minimaal 6
deelnemers nodig.

Briefje: Maak een briefje voor de buurt, met daarin de
datum, het plan, en de vraag om het in de agenda te
blokkeren.
We willen je graag uitnodigen voor een buurtdiner in onze
straat op 10 februari aanstaande. Het zal een heerlijke avond
worden vol ontmoetingen, kennismakingen, en natuurlijk
lekkere maaltijden. Iedereen / ieder gezin dat meedoet, krijgt
een persoonlijke diner-route Je zult het voorafje, hoofdgerecht
en toetje op verschillende adressen nuttigen, steeds met
andere mensen aan tafel. Een van de gerechten mag je zelf
maken, voor enkele gasten (ongeveer 4-8 mensen aan tafel).
Nog even kort de spelregels:
o

Om 17:00 uur ben je welkom op het eerste adres
voor het voorgerecht.
o Om 18:30 uur ben je welkom op het tweede adres
voor het hoofdgerecht.
o Om 20:30 uur ben je welkom op het laatste adres
voor het toetje.
Je weet een week van tevoren waar je kunt eten met wie, en
wie er bij jou aan tafel komen.
Volgende week komen we even langs om te vragen of je
meedoet /jullie meedoen en om eventuele vragen te
beantwoorden. Je kunt dan ook aangeven of je het liefste een
voorafje, een hoofdgerecht of het toetje voor je rekening
neemt.
Groetjes, Pieter Zonstraat 57) en Bets (Zonstr 67)

Werving: Ga een week na het briefje persoonlijk de
deuren langs om deelnemers te werven. Je zult dan
nog veel vragen krijgen. Steek je kostbare tijd vooral
in dit deel van je straatproject! Niet iedereen zal het
meteen begrijpen. Geef ook de uiterlijke datum aan
dat mensen nog kunnen beslissen om mee te doen.

Voorbereidingen
Zoek een maatje uit de straat / buurt om het
buurtdiner mee samen te organiseren.
Prik een datum, minimaal 1 maand van tevoren.
beter een goeie buur dan een verre vriend

Tijdens de werving vraag je ook welk deel van de
maaltijd de deelnemers voor hun rekening willen
nemen. Beloof niet te veel. Als iedereen een toetje wil
maken (een niet onrealistisch scenario...!), dan heb je
een probleem bij de planning.
Vragen die je kunt krijgen:
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Ik kan niet koken - Suggereer om het voorafje
of het toetje te doen - Dat is eenvoudiger.
Deelname is belangrijker dan een kwaliteitsmaaltijd voor te zetten!
Ik kan niet zoveel mensen aan tafel - Vraag
hoeveel wel mogelijk is. Dat is vast wel te
organiseren.
De kinderen moeten naar bed - suggereer om
het toetje bij hen te laten plaatsvinden, dan
kunnen ze alvast naar bed.
Ik wil wel een hoofdgerecht maken, maar dan
kan ik dus niet ergens anders een voorgerecht
eten - suggereer om iets te maken dat
gemakkelijk in de oven kan.
Ik wil dolgraag meedoen, maar we zitten
midden in een verbouwing - Nodig hen
evenzogoed uit. Indien er voldoende mensen
meedoen, kunnen ze bij alle drie de rondes
ergens aanschuiven. Indien niet, suggereer
om ergens anders te koken.

Planning. De werving sluit ongeveer een kleine week
voor de grote dag. Dan ligt er een mooie taak voor jou
als organisator: Het plannen van de maaltijden. Wie
schuift bij wie aan, en wie gaat wat bereiden?
Je zou kunnen starten met een lijstje van deelnemers:
Naam
Straat
Nr. Gerecht
Jan en Ans
Zonstraat
59
Hoofd
Pieter & kids
Zonstraat
57
Voor
Mevr. De Jong
Zonstraat
40
Voor
Andrea
Maanstraat 26
Toetje
Anita en Mark
Maanstraat 24
Hoofd
Helen, Jeroen & kids Zonstraat
53
Toetje
Casper en Loes
Zonstraat
61
Voor
Bets
Zonstraat
67
Voor
Jelle, Mirjam en kids Zonstraat
49
Toetje
Edward en Sanne
Maanstraat 20
Hoofd
Dit is een erg ideale situatie. De deelnemers hebben al
redelijk gebalanceerd aangegeven wat ze willen. In de
praktijk zul je enkele deelnemers moeten bellen, met
de vraag of ze een ander deel van de maaltijd willen
maken.
Dan begint het grote plannen. Het is niet altijd te
regelen dat iedereen elkaar spreekt, maar wel een
mooi streven. Het volgende briefje zou het resultaat
beter een goeie buur dan een verre vriend

kunnen zijn van jouw planning. Dat briefje kun je
vervolgens de straat rond bezorgen. Een ieder kan
hieruit zijn of haar eigen route lezen.
Buurtdiner-routes Zonstraat, Maanstraat 10 februari
Aanstaande zaterdag is het Buurtdiner! Hieronder staat
jouw persoonlijke diner-route. Mocht je nog een dieet
hebben, zou je dat dan zelf willen doorgeven aan de kok?
Voorgerechten: (start om 17:00)
Mevr. De Jong (Zonstr 40)

Jan en Ans (2)

Anita en Mark (2)
Casper en Loes (Zonstr 61)

Jeroen, Helen en Kids (4)
Bets (Zonstr. 67)

Jelle, Mirjam en kids (4)
Pieter en kids (Zonstr 57)

Eduard en Sanne (2)

Andrea (1)
Hoofdgerechten (start om 18:30)
Edward en Sanne (maanstr 20)

Jelle, Mirjam en kids (4)

Andrea (1)
Anita en Mark (Maanstraat 24)

Jeroen, Helen en kids (4)

Eduard en Sanne (2)
Jan en Ans (Zonstr 59)

Bets (1)

Mevr. De Jong (1)

Pieter en kids (3)
Nagerechten (start om 20:30)
Andrea (Maanstr 20)

Pieter en kids (3)

Jan en Ans (2)
Jelle, Mirjam en kids (Zonstraat 49)

Bets (1)

Pieter en kids (3)

Anita en Mark (2)
Helen, Jeroen en Kids (Zonstraat 53)

Mevr. De Jong (1)

Eduard en Sanne (2)

Op de avond zelf
De trein gaat lopen. Geniet vooral van het lekkers dat
je buren je voorschotelen.
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