Burendag 2019
Draaiboek (Groots)
Wat leuk dat je Burendag wilt gaan vieren! We weten zeker dat het een geweldige dag gaat worden, met
dit draaiboek helpen we je hopelijk een stuk op weg. Hierbij hebben we als voorbeeld het organiseren van
‘Heel de buurt bakt’ genomen maar er zijn natuurlijk tal van andere activiteiten om het groots te vieren.
Wat dacht je bijvoorbeeld van een talentenjacht voor alle buurtkinderen of een walking dinner door de
hele straat? Wat je ook van plan bent, het begint allemaal met een goede voorbereiding…

Voorbereiding
1.		 Vraag buren mee te helpen organiseren, vele handen maken licht werk
2.		 Bedenk samen een leuke activiteit en ook direct waar dit plaats kan vinden
3.		 Meld je aan op www.burendag.nl en ontvang een pakket om Burendag nog leuker te maken*
4.		 Nodig de buurt uit, dit kan via WhatsApp of een kaartje maar persoonlijk is het leukst
5.		 Maak het draaiboek voor de dag, som op wat er geregeld moet worden en vraag hierbij hulp aan buren

Draaiboekvoorbeeld ‘Heel de buurt bakt’
Tijd

Locatie

Activiteit

Benodigdheden

Opmerkingen

9.45

Rondelaan 8

Verzamelen organisatie /
spullen ophalen

- Burendag-pakket (Susan)
- Koffiezetapparaat (Jenny)
- Waterkoker (Susan)
- Koelboxen (Henk)

Aanwezig: Susan,
Jacob, Jenny & Henk

10.00

Partyverhuur Van Lent

Ophalen eventbenodigdheden

- Picknicktafels (8 stuks)
- Podium
- Tafels
- Geluidinstallatie
- Springkussen

Henk & Jacob met
Henk z’n busje

10.30

Voetbalveldje

Klaar zetten
& versieren

- Stekkerblokken (Henk)
Stroom vanuit Henk
- Bekertjes (Susan)
z’n schuurtje
- Bordjes (Jenny)
- Bestek (Jenny)
- Tafelkleden & slingers (Susan)

* Aanmelden kan vanaf 17 juni 2019, voor het Burendag-pakket geldt: zolang de voorraad strekt.

Burendag is een initatief van
Douwe Egberts en het Oranje Fonds.

www.burendag.nl

Burendag 2019

Tijd

Locatie

Activiteit

Benodigdheden

12.30

Rondelaan 12

Lunch organisatie

- Broodjes & beleg (Susan)

13.30

Voetbalveldje

Inloop

- Muziek (Jacob)

Susan vangt de special guest
op die naast bakker Joost
in de jury zit

14.00

Voetbalveldje

Heel de buurt bakt

- Bordjes & bestek (Jenny)
- Taartmes en -schep (Emily)
- Stemformulieren (Susan)
- Microfoon (Vincent)
- Buurtbakkers & baksels

Presentatie is in handen van
Vincent, buurtbakkers worden
voorgesteld en geniterviewd
voor iedere proefronde, Mehmet
& Emily doen bediening

14.45

Voetbalveldje

Pauze

- Koffie & thee (Jenny)
- Frisdrank (Jenny)
- Muziek (Jacob)

Anouscka en Mirjam draaien
de koffie en thee-hoek,
opbrengst voor goede doel,
Dirk-Jan en Valerie tellen de
stemmen van het publiek

15.30

Voetbalveldje

Prijsuitreiking

- Prijsbekers (Dirk-Jan)
- Jury

Vincent stelt jury voor en vraagt
over hun ervaringen, aansluitend
bekendmaking juryprijs
& publieksprijs

16.00

Voetbalveldje

Afbouw & opruimen

- Vuilniszakken (Jacob)

Extra beschikbaar: Dirk-Jan,
Memhet, Valerie & Emily,
Henk & Jacob rijden spullen
terug naar partyverhuur

Burendag is een initatief van
Douwe Egberts en het Oranje Fonds.

www.burendag.nl

Opmerkingen

Jouw draaiboek
Tijd

Locatie
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Opmerkingen

Jouw draaiboek
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