
Buurtpraat
Een initiatief voor buurtbewoners die behoefte hebben aan een praatje, 

gezelligheid & gezamenlijke activiteit.



Vandaag

• 1. Taalspel

• 2. Ballonnen & meegenomen materiaal

• 3. Welke oude spellen zien we?

• 4. Robbin: wat heb ik al gedaan?

• 5. Evaluatie

• 6. Volgende Thema



Vragen Vooraf?



Taalspel: Rebus



Lezen en Schrijven







In beweging & 
contact

• Wat vinden jullie van deze actie? 

• Hoe kan u in contact komen met 
mensen die u nog niet kent ? 

• Kan u als groep een actie bedenken 
om meer mensen in beweging te 
krijgen? 







1. Met de pop spelen 2. Mis spelen 3a. Spuitebus 3b. Vogel (uil) op de kruk 4. Mombakkes of masker 5. Schommelen 
6. Over (op) het hek klimmen 7. Op de kop staan 8. Neus-in-aars 9. Kopje duikelen 10. Ruitertje spelen 11. 
Bruidsstoetje spelen 12. Door de spitskar lopen 13. Blindemannetje 14. Spelen met een vogel 15. Bellen blazen 16. 
Nootmolentje 17a. Rammelaar 17b. Hondje aan de leiband 18. Bikkelen 19. Doopje spelen 20. Paar of onpaar 21. 
Blind pot slaan 22. Op lage stelten lopen 23. Haasje-over springen 24. Over de steen trekken 25. Kakkestoelmeien of 
zetelken spelen 26. Stokpaardje rijden 27. Met een stokje in de str... roeren 28. Trommel en fluit 29. Hoepelen 30. In 
het bomgat roepen 31. Rinkelhoepel 32. Wippen op de ton 33. Hoedje, hoedje door het been 34. Met de vollaard
lopen 35. Bofkonten 36. Met de blaas lopen 37. Bok sta, bok sta vast 38. Winkeltje spelen 39. Meskensteek 40. 
Bouwen 41. Haartje plukken 42. Insecten (vliegen) slaan 43. Brooikenbijt 44. Putteke balleke 45a. Spanbotten of 
muurkenbots 45b. Hoedje op een stokje rond draaien 46. Processie spelen 47. Portiertje spelen 48. Balletje steken 
49. Koetje-kalfje dragen 50. Zingen aan de deur (?) 51. (Sint-Jans)vuur stoken 52. Bezem door de benen steken 53. 
Van de bank dringen 54. Nalopertje spelen 55. Hansje sokken 56. Vechten 57. Duivel aan de ketting 58. Tegen de 
muur (kelderdeur) oplopen 59. Koten 60. Klinkslaan 61. Hoopkens zetten 62. Op hoge stelten lopen 63a. Rond de 
balk tuimelen 63b. Aan de balk hangen 64. Bezemlopen 65. Zakdragen 66. Priktollen en zweeptollen 67. De korven 
uithangen 68. Lint uitsteken 69. Wie zit er in de hoge toren? 70. Behoefte doen 71. Balspelen 72. Aaien en blaaien of 
molentjes draaien 73. Boomklimmen 74. Gaan zwemmen 75. Voetje baden 76. Zwemmen met de varkensblaas 77. 
De berg is mijn 78. Kuiltje graven 79. Steekspel met windmolentjes 80. Klepbord



Spreken & Luisteren



Spreken & Luisteren: 
Interview



Evaluatie

• Hoe was de bijeenkomst vandaag?

• Wat heb ik vandaag “gekregen en gedeeld?” 
Wat neem ik mee?” 

• Wat ga je thuis zelf doen?

• Hoe was het om over dit thema te werken?

• Wat heb ik zelf nog voor leerwens over dit 
thema, of een ander onderwerp? 



Groei en bloei



Optioneel:

• De slides hierna zijn ook nog goede opties om mee aan de slag te 
gaan, mocht dat bij de groep beter liggen



IKIGAI
Ikigai is een Japans woord dat

"reden om te er te zijn” betekent.

Iedereen, volgens de Japanse traditie, heeft 
een ikigai.

Het is één van de geheimen voor een lang, 
tevreden en gezond leven volgens de 
inwoners van het Japanse eiland Okinawa. 
Hier wonen meer gezonde en actieve 
honderdjarigen dan waar ook ter wereld.

Wat zet u in beweging?

Waar mogen ze u voor wakker maken?



Hand in beweging



Zin in actie




