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Om als gemeente toffe activiteiten te 
organiseren, hoef je zeker het warm water niet 
uit te vinden. Veel makkelijker en slimmer is om 

samen te werken met andere organisaties. Denk 
maar aan de sport- en jeugdverenigingen, 

muziek- en kunstacademies en aan de 
kleine zelfstandigen in je gemeente. 
Aarzel zeker ook niet om groene 
bloggers in te zetten, of mensen 
die reeds rond natuur werken. 
Zij zetten jouw activiteiten in de 
schijnwerpers! Integreer ook zeker 
de communicatiemiddelen van 

jouw gemeente in jouw campagne! 
Publiceer een advertentie in het 

gemeenteblad, voorzie affiches aan de 
infopanelen en horecazaken ...

Om de inwoners van je gemeente extra te 
motiveren, kan je bovendien aan de activiteiten 
een wedstrijd koppelen. Originele prijzen kunnen 
zijn: een stoeptegel laten verwijderen om er een 
tegeltuintje in te plaatsen, een perkje beplanten … 
alles is mogelijk. Succes!

Dag van het Park is een grote troef voor je 
gemeente. Door deel te nemen versterk je immers 
het samenhorigheidsgevoel onder de inwoners. 
Mensen willen ergens bijhoren en gelukkig zijn!

Tijdens leuke activiteiten krijgen 
de inwoners de kans om op een 
ándere manier met elkaar in 
contact te komen en elkaar 
beter te leren kennen. In het 
groen. Moedig hen aan om via 
sociale media hun positieve 
ervaringen te delen met hun 
vrienden en familie, want dit 
versterkt dit gevoel.

Marleen Evenepoel
Administrateur-generaal   
Agentschap voor Natuur en Bos

Download snel het promotioneel materiaal op  
www.natuurenbos.be/dagvanhetpark. Voor meer 
informatie, contacteer Liesbet De Keersmaecker.

DOE MET JOUW GEMEENTE MEE  
AAN DE DAG VAN HET PARK...

Ben jij 
happy? 
Klik hier!

Klik hier
om de website te 

bezoeken

... en sprankel een vleugje geluk over jouw inwoners. Organiseer één of enkele toffe activiteiten 
en voeg deze met de tag ‘Dag van het Park’ toe op uitinvlaanderen.be. De handleiding vind je 
hier. We maakten voor jou alvast een overzicht met tal van leuke activiteiten ter inspiratie. Ga op 
ontdekking en kies die activiteiten die jou gelukkig maken! 

http://www.natuurenbos.be/dagvanhetpark
https://www.youtube.com/watch?v=y6Sxv-sUYtM
http://www.natuurenbos.be/dagvanhetpark
mailto:liesbet.dekeersmaecker%40lne.vlaanderen.be?subject=Dag%20van%20het%20Park
http://uitinvlaanderen.be
http://www.natuurenbos.be/activiteiten/dag-van-het-park/schrijf-je-activiteit
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OP PAD MET GELUKSBRENGERS
Waarom in de aanloop naar Dag van het Park geen 
opruimactie met jouw groendienst organiseren? 
Afval opruimen, planten water geven …  
De groendienst maakt kinderen en inwoners erop 
attent dat dit heel belangrijke taken zijn! En als 
beloning voor hun goede medewerking kan je 
bijvoorbeeld plantenzaadjes meegeven achteraf.

 6 scholen – opruimactie – groendienst

NUTSKASTEN OF GELUKSKASTEN?
Elke gemeente heeft nutskasten in het straatbeeld. Vaak zijn dit grijze, plompe omhulsels. Organiseer 
een wedstrijd en zorg ervoor dat de nutskasten van jouw gemeente zo mooi/origineel/grappig zijn dat 
voorbijgangers er instant gelukkig van worden! Je kan als gemeente werken rond een thema (bijvoorbeeld: 
geluk of lokale fauna en flora). De winnaars met de leukste ontwerpen schilderen, spuiten (grafitti) of 
bestickeren hun ontwerp op de nutskast.

 G Bekijk hier de reportage van RTV over de groene nutskasten in Vorselaar!

 6 alle leeftijden – nutskasten – kunst – originaliteit – wedstrijd

klik
hier!

always
look on

the bright
side of life

G

http://rtv.be/artikels/nutskasten-krijgen-opvallend-uitzicht-a20855
https://www.youtube.com/watch?v=SJUhlRoBL8M
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PARKRIJMEN OP VUILNISZAK
Organiseer een originele vuilzakkenwedstrijd! 
Scholen, inwoners, handelaars ... Iedereen wordt 
aangemoedigd om zijn pen boven te halen 
en een groen gedicht te schrijven. Het beste 
gedicht wordt gedrukt op de vuilniszakken van 
je gemeente. De straat zal er een stuk leuker 
uitzien op de dag van de afvalophaling.  
De andere groene gedichten kan je op affiches 
laten drukken voor in de scholen, bib …

 6 scholen – dichten – vuilzakken – affiches 
– rijmen

PARKBIB MET POPPENKAST 
Tover je park voor een dag om tot een groene bibliotheek. Inwoners bezorgen vooraf boeken die ze zelf 
niet meer lezen of je plaatst er boeken uit de bibliotheek. Laat leerkrachten, een lokale BV of auteur uit 
je gemeente voorlezen, dit zorgt voor extra sfeer. Leerlingen van de kunstacademie of scholieren kunnen 
op hun beurt een poppenkast knutselen van natuurlijke materialen. Een goede verteller vertelt met deze 
poppen een grappig verhaal!

 6 alle leeftijden – boeken – lezen – vertellen – poppenkast – knutselen

ZINGEN & SWINGEN 
Schrijf samen met je inwoners een songtekst 
rond de natuur en zing hem in. Misschien wil wel 
iemand bekend uit je gemeente meezingen? En 
anders schakel je lokale muzikanten in. Denk aan de 
muziekacademie en de fanfare uit je dorp.  
Ook ecopercussie, met allerhande recyclagemateriaal 
muziek maken, in het park is een toffe activiteit. Je 
wordt van minder gelukkig.

 6 alle leeftijden – songtekst schrijven – zingen – 
muzikanten – ecopercussie
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KNUTSELKUNST IN HET PARK
Trommel alle inwoners van je gemeente op om 
samen te knutselen in het park. Gebruik natuurlijke 
materialen, organiseer workshops breien met 
planten, maak groene bommen, timmer nestkastjes, 
maak kruidentuintjes, leg een groot schilderdoek 
op het gras, snoei de hagen in een mooie vorm … 
Ongetwijfeld zal de lokale kunst- of tekenacademie 
je hierbij graag helpen. 

 6 alle leeftijden – knutselen – natuurlijke 
materialen – kunstacademie 

PARKKUNST
Organiseer een wedstrijd rond groene kunst. Moedig je bewoners aan om een zo origineel mogelijk groen 
kunstwerk te maken. Op de Dag van het Park verzamel je deze voor een expositie in het park. Natuurlijk kan 
er die dag ook nog geschilderd worden! Laat de kunstacademie ezels en witte canvassen opstellen in het 
park. De verschillende werken kunnen dan weer opgehangen worden in het straatbeeld, publieke ruimtes of 
het gemeentehuis. Dat wordt dineren in het groen! 

 6 alle leeftijden – groene kunst – expositie – schilderen in het park – kunstacademie

ribib?
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SPEEL EN BELEEF!
Wat is er leuker dan ravotten in het park? Plaats er verschillende reuzespelen, houten volksspelen … 
Pret gegarandeerd! Voor zij die een actievere activiteit willen uitproberen, is er een kruiwagenrace of een 
kubb-wedstrijd. Gezinnen kunnen elkaar uitdagen en verzamelen stempels per gewonnen spel. Afhankelijk 
van het aantal stempels kiezen ze dan bijvoorbeeld een leuke prijs uit een kermiskraam! 

 6 scholen – gezinnen – reuzespelen – volksspelen – kruiwagenrace – kubb

PARKours
Bouw een groot PARKours in je gemeente. Integreer 
bestaande speeltuigen, maar plaats bijvoorbeeld 
ook een groot slackline PARKours tussen de 
bomen. Peuters, kinderen, jongeren en volwassenen 
proberen dit graag uit! Om het wat moeilijker 
te maken kan je hen ook blinddoeken. Vraag de 
turnvereniging in je gemeente om deze activiteit 
te begeleiden. Misschien willen ze zelfs wel een act 
doen. 

 6 alle leeftijden – slackline – blinddoeken – 
turnvereniging

LOPEN & ZENNEN 
Tegenwoordig loopt iedereen! Laat je bewoners 
daarom samen joggen naar of 
door het park. Ook yoga is enorm 
populair. Vraag rond in je gemeente 
wie zo’n sessie wil begeleiden 
(turnleerkrachten, sportmonitoren, 
leiders jeugdbeweging) en maak al 
je bewoners zen en gelukkig. 

 6 alle leeftijden – joggen – yoga
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GROOT PARKWATERSPEL 
Hopelijk is het mooi weer op 29 mei! Want wat is er 
leuker dan een groot watergevecht met je vrienden 
en familie? Extra fun wordt het als iedereen in het 
groen verkleed komt! 

 6 scholen – gezinnen – waterpistool – 
waterballon – groene dresscode 

GROENSTE JONGEN & MEISJE  
VAN DE GEMEENTE
Welke jongen en welk meisje zijn deze titel waardig? 
Organiseer een wedstrijd met humoristische 
groene doe-opdrachten en je komt het te weten! 
Het publiek van de wedstrijd zal maar al te graag 
proeven van de biosapjes die de groene deelnemers 
maakten als uitdaging.

 6 scholen – gezinnen – wedstrijd – opdrachtjes – 
groene dresscode 

tok
tok

bezet
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HET GROTE FOTOSPEL 
Duik je gemeente in, ga op zoek naar de tofste plekjes en leg ze vast op foto! Elke reeks van 10 mooie foto’s 
kunnen de inwoners inruilen voor een prijs. Organiseer je liever een fotozoektocht met groene plekjes of 
geocaching? De bestemming is dan het mooiste plekje van de gemeente, waar je de deelnemers iets te 
drinken kan aanbieden. Samen kunnen ze dan lekker nakeuvelen. Gezelligheid verzekerd! 

 6 alle leeftijden – fotograferen– fotozoektocht – geocaching – eten & drinken

GROENE TENTOONSTELLINGSTOCHT
Waarom geen tentoonstellingstocht organiseren 
langs bewoners die met kunst bezig zijn? Je kan 
deze tocht ook eenvoudig uitbreiden door langs 
te gaan bij mensen die fier zijn op hun tuin of 
bloemperkje! Zo kan iedereen lokale kunst- en 
natuurwerken bewonderen. Gedeeld geluk is dubbel 
geluk!

 6 volwassenen – tentoonstellingstocht – 
natuurlijke materialen – tuin – bloemperkje

CREANATUUR
Geef de jongeren in je gemeente de creatieve 
vrijheid om nieuwe stukjes natuur te creëren. 
Schakel zeker ook de groendienst in die hen 
hierbij perfect kan helpen. Ontwerp meer 
geluk in je gemeente! 

 6 scholen – meer  
groen creëren – groendienst
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HIPPE PLANTEN- & BOMENKAPSELS
Wie wil er nu geen cool planten- of bomenkapsel voor één dag? Bouw een kinderkapsalon in het park waar 
lokale kappers of leidsters van de jeugdbeweging kinderen een zot kapsel bezorgen. Terwijl ze wachten, 
kunnen ze zich ook uitleven op het springkasteel of wordt er in de grimehoek een dier op hun gezicht 
gemaquilleerd. Ideale foto’s om te delen via sociale media! 

 6 kleuters – scholen – planten- of bomenkapsel – springkasteel – kindergrime 

KOOKWORKSHOP GELUKSETEN 
Verschillende voedselbestanddelen hebben 
een positief effect op jouw humeur. Welke 
ingrediënten dragen bij tot een een goed 
humeur? Chocolade is een gekende, maar er 
zijn er zoveel meer. Ontdek ze allemaal tijdens 
een kookworkshop gelukseten! 

 6 alle leeftijden – koken – workshop 

ik ben 
vandaag 

zo vrolijk!

BOEKENTIP!
Gezond eten is nog nooit zo makkelijk 
geweest! Ontdek er alles over in ‘Eten. 
Liefhebben. Stralen’ van Amelia Freer.

https://www.youtube.com/watch?v=dnIIA-6Kts0
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VERKIEZING MOOISTE NATUURPLEKJE 
Schakel zeker jouw sociale mediakanalen in! 
Bijvoorbeeld: inwoners kunnen stemmen op hun 
favoriete groene plekje in de gemeente. Vraag hen 
om te stemmen op het mooiste volkstuintje. Doe 
mee met de ‘herken dit groene plekje’- wedstrijd! 
Keuze genoeg om online fijne wedstrijden te 
lanceren!

 6 alle leeftijden – verkiezing – favoriete groene 
plekje – sociale media

ROMANTISCH AVONDWANDELEN 
Het hoeft niet altijd een typisch gegidste wandeling overdag te zijn. Schakel deze keer een gids in via 
je lokaal Natuurpunt. Hij neemt de inwoners mee langs de natuurplekjes in de gemeente. De fakkel of 
kandelaar die iedereen krijgt, zorgt voor een extra romantische sfeer. Moedig de deelnemers aan om hun 
romantische foto’s te delen via sociale media zodat buurtbewoners die er niet bij waren, jaloers worden. 

 6 alle leeftijden – romantiek – avondwandeling – groene plekjes – foto’s – sociale media 

1, 2, 3 … ACTION!
Zag jij ooit een film in het park? Programmeer 
‘s middags een kinderfilm en ‘s avonds eentje 
voor de ouders. Vergeet je dekentje niet!

 6 alle leeftijden – animatiefilm – romantische 
film – live muziek 
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GEVEN MAAKT GELUKKIGER 
DAN NEMEN!
Mei is een goede maand om grote kuis te houden 
in je huis. Alle spullen die je niet meer wil, kan je 
op 29 mei gratis weggeven in het GeefPark. Kledij, 
(kinder)speelgoed, keukentoestellen, gereedschap … 
Geef alles weg wat je niet meer wil. Je houdt er niet 
alleen een opgeruimd huis op na, ook zij die jouw 
spullen een tweede leven geven, worden gelukkiger. 

 6 alle leeftijden – weggeefplein – doneren
 � www.geefpleinen.be
 � www.bewustverbruiken.be

PIN IT GREEN!
Maak een parkbord voor jouw gemeente aan op Pinterest (bv. ‘parkbord Deurne’) en laat je inwoners foto’s 
delen en posten van zaken waaraan ze denken als ze het woord ‘park’ horen. Met al deze verzamelde 
‘parkpins’ kan je leerlingen nadien een originele collage laten maken, die je nadien bijvoorbeeld op het 
gemeenteplein kan ophangen. Een collectief kunstwerk van je eigen bewoners! 

 6 alle leeftijden – Pinterest – foto’s – parkpins – collage – sociale media

http://www.geefpleinen.be
http://www.bewustverbruiken.be
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A TOUCH OF NATURE
Ook van knuffelen word je gelukkig(er). Tijdens 
een aanraking vermindert je lichaam de 
aanmaak van stresshormonen en komen er 
hormonen vrij waardoor we ons prettig gaan 
voelen. Een knuffelsessie brengt dus rust.

 6 alle leeftijden – knuffelen – workshop

JE GEMEENTE IN KLEUR
Kleed de planten en bomen in de straten van je gemeente aan met kleurrijk breiwerk! Laat leerlingen en 
inwoners dit in de aanloop naar Dag van het Park maken en ophangen. Zo is iedereen ook meteen op de 
hoogte van deze dag! Ook kan je hen oproepen om de gevels van hun huizen groen te versieren of met 
stoepkrijt hun droomvoortuin te tekenen. En waarom geen wedstrijd eraan koppelen? “Kleed de voorgevel 
van je huis zo groen mogelijk aan, post er een foto van op Facebook met de tag ‘Dag van het Park’ en maak 
kans op ...!”

 6 alle leeftijden – knutselen – straten versieren – breien – wedstrijd

KASTEELVEEL GELUK
Is het park in je gemeente een kasteelpark? Werp 
dan een blik op het verleden. Laat de Heemkundige 
Kring neuzen in jullie archieven waarbij ze het geluk 
meten van de vroegere kasteelbewoners.  
Wie waren zij en hoe leefden ze hun leven? Maar 
vooral: wat waren hun geheimen om gelukkig 
te zijn? Een originele insteek om een geluks-
tentoonstelling te organiseren tijdens de Dag van 
het Park of de deuren van het kasteel open te 
zetten voor het grote publiek!

 6 alle leeftijden – animatiefilm – romantische film 
– live muziek 
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PARKNICK
Verzamel zoveel mogelijk inwoners om samen 
gezellig te picknicken in het park. Laat lokale 
handelaars leuke drank- en eetstandjes verzorgen, 
versier het park met vlaggetjes en slingers en 
iedereen zal er willen bij zijn. 

 6 alle leeftijden – picknicken – eten & drinken 

LACHEN IS GEZOND
Lachen is gezond. Duizenden studies bewezen 
dit reeds. Lach je vaak met je buren? Met 
de bakker om de hoek of met de postbode? 
Organiseer tijdens de Dag van het Park een 
lachsessie door een lachcoach en laat de tranen 
rollen over de wangen van jouw gelukkige 
inwoners!

 6 alle leeftijden – lachen – workshop
 � www.lachatelier.be
 � www.lachacademie.be

what a  
wonderful  
world!

http://www.lachacademie.be
https://www.youtube.com/watch?v=E2VCwBzGdPM
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SSSSHT! HIER WANDELT MEN IN 
STILTE
Stiltewandelingen. In heel Vlaanderen zijn er  
14 stiltegebieden afgebakend. Gebieden waar je 
letterlijk in stilte van de natuur kan genieten. 
Organiseer je eigen stiltewandeling in jouw park, 
met een stiltegids. Deze originele wandeling zal jong 
en oud prikkelen. Zeker weten dat jouw wandelaars 
met een smile naar huis gaan! (Psst! Je kan deze 
stiltewandelingen ook combineren met gevoels- en 
aanrakingswandelingen)

 6 alle leeftijden – animatiefilm – romantische film 
– live muziek

TEST JOUW TUINTEMPERAMENT!
Gelukkig(er) zijn dankzij planten? De organisatie 
tuinlabo.be beweert dat dit kan! Ze combineert 
kennis uit de tuin- en landschapsarchitectuur 
en de klinische psychologie. Aan de hand van 
deze twee domeinen ontwikkelt ze een tuintest 
die je adviseert welke tuin bij jou past. En bij 
sommigen geeft dit zeer verrassende resultaten! 
Naast deze plantentest, spot tuinlabo.be de 
nieuwste trends en ontwikkelingen. Een leuke 
partner dus om te contacteren en te engageren 
tijdens jouw Dag van het Park!  

 � www.tuinlabo.be

 6 alle leeftijden – romantiek – 
avondwandeling – groene plekjes –  
foto’s – sociale media

http://www.tuinlabo.be
http://www.tuinlabo.be
http://www.tuinlabo.be


Ga snel aan de slag en maak 
jouw gemeente gelukkig! 

Voor meer informatie, 
contacteer Liesbet De 

Keersmaecker.

mailto:liesbet.dekeersmaecker%40lne.vlaanderen.be?subject=Dag%20van%20het%20Park
mailto:liesbet.dekeersmaecker%40lne.vlaanderen.be?subject=Dag%20van%20het%20Park

