
 

 
 
 
     

    It’s all-in the game 
 

Jong meets Oud(er) 

Hieronder vind je een actielijst en PR hulpmiddelen die je kan gebruiken bij het organiseren van een 
spelletjes event. Het idee is dat jongeren bij ouderen thuis langs gaan voor een spelletjes avond. Je kan er 
voor kiezen om de jongeren bij meerdere huizen langs te laten gaan (dus elk uur een wissel) of het rustig 
houden en één groepje jongeren aan één oudere te koppelen. 
 
Actiepunten lijst 

➢ Plaats een bericht in het kerkblad, op de website of via andere kanalen om iedereen uit te nodigen 
(gebruik gerust het voorbeeld hieronder). 

➢ Spreek in de weken vóór het spelletjes event mensen aan of ze de uitnodiging hebben gezien en 
dat het je leuk lijkt als er een 3tal jongeren bij de ouderen langs komt om een spelletje te gaan 
spelen. 

➢ Motiveer de jongeren om groepjes van 3 personen te maken die bij ouderen langs willen gaan om 
spelletjes te spelen, en bespreek wat je van ze verwacht.  

➢ Spreek met de ouderen af of ze wat drinken en spelletjes in huis hebben voor de jongeren. 
➢ Maak een overzicht met de aanmeldingen met adressen en welk(e) spel(len) ze klaar hebben 

staan. 
➢ Verdeel de jongeren over de adressen van de ouderen zodat iedereen weet waar hij/zij naartoe 

moet. 
➢ Lid van de YMCA en zin in taart erbij? Vergeet niet door te geven als jullie het event gaan 

organiseren! 
 
Onderstaande tekst kan je gebruiken voor je PR  naar ouderen 

Vindt u het leuk als er een paar jongeren bij u thuis langs komt om gezamenlijk een gezelschapsspel te 
spelen, geef het dan door aan naam telefoonnummer contactpersoon De jongeren van de jeugdclub vinden 
het leuk om in groepjes van 3 personen bij u langs te komen op een avond of een zondag overdag. Heeft u 
zelf spelletjes in huis, zet het klaar! Zo niet, geef dit dan ook door zodat wij hiervoor kunnen zorgen.  
 
Voor wie: Ouderen die het leuk vinden als jongeren langs komen om gezamenlijk spelletjes te spelen 
 
Wanneer: Wat voor u uitkomt. Wij richten ons nu eerst op (voorbeeld) 

• Vrijdagavond 3 april vanaf 19.30 uur 
• Zaterdagavond 4 april vanaf 19.30 uur 
• Zondagochtend 5 april vanaf 10.30 uur 
• Zondagmiddag 5 april vanaf 15.00 uur 

 
Waar: Bij u thuis 
 

          
 
 

                                                           
    
     

 
 
 
 

          


