
 

 

Straatmuseum op burendag 2011 

 

Vind je het leuk om je buren beter te leren kennen? Maak met elkaar een straatmuseum op 

Nationale Burendag op zaterdag 24 september 2011.   

Als je op 23, 24 of 25 september een buurtactiviteit organiseert, kun je gebruik maken van 

subsidie van het Oranjefonds.  Het Oranjefonds geeft maximaal € 500,- subsidie per straat. 

Hieruit kun je de Goudkistjes voor het straatmuseum financieren.   

 

Het idee 

Bedenk eerste een leuk thema voor het museum.  Hierbij een paar ideeën:  

• Verzamelingen: wat verzamelt iedereen in de straat? postzegels, kikkers,  bierdoppen, 

voetbalplaatjes enz. 

• Historie van de straat of buurt: oude foto’s en ansichtkaarten, voorwerpen die verwijzen 

naar het verleden,  bouwtekeningen. 

• Hobby’s:  denk aan origami, schilderen, fotograferen, dans, borduren, zingen, muziek 

maken, pottenbakken, lego, treinen. 

• Vakantie: waar is iedereen geweest of wat is een favoriete bestemming? Souvenirs, 

foto’s, kaarten enz. 

• Kunst en kitsch: kleine schilderijtjes/ (kinder-)tekeningen/ beeldjes 

• Gedichten of spreuken: zelfgemaakte of favoriete gedichten, tegeltjeswijsheden 

 

 

 

 

 

 

   

vakantiesouvenirs vondsten uit de achtertuin historie hobby (borduurwerk) 

Misschien is er iets wat echt past bij jouw straat. Vraag iedereen uit de straat om in de aanloop 

naar burendag materialen te verzamelen voor het straatmuseum.  Zorg dat straks overal een 

label aan komt te hangen met een titel, een naam en eventueel wat toelichting. 

 

Het straatmuseum wordt tentoongesteld in de Goudkistjes. 

Vraag mensen om toestemming te geven om een kistje op 

te hangen op de gevel van hun woning  (informeer zo nodig 

bij de woningbouwcorporatie). 

 

Op de burendag worden de kistjes opgehangen en wordt de 

tentoonstelling ingericht.  De meegebrachte voorwerpen 

geven mooie gespreksstof om elkaar beter te leren kennen.  

 



 

 

Aanpak 

Stap 1:  Verspreid een briefje bij alle buren in de straat (er is een voorbeeldbrief beschikbaar) of 

ga even persoonlijk langs.  

Stap 2:  Heb je voldoende positieve reacties gekregen en heb je 3 buren die de aanvraag mede 

willen ondertekenen? Vul dan het aanvraagformulier Burendag 2011 in. Dit kun je downloaden 

via www.burendag.nl.  Voor de subsidieaanvraag kun je rekenen met een gemiddeld bedrag van 

€ 47,50 per kistje voor een groot of klein kistje, inclusief verzendkosten en BTW.  Uit het 

subsidiebedrag van € 500,- kun je dus maximaal 10 kistjes financieren. Stuur het voor 3 

september op naar het Oranjefonds. 

Stap 3:  Aanvraag gedaan? Reserveer de kistjes vast voorlopig via info@goudkistje.nl of bel 06-

23180873 

Stap 4: Is de subsidie toegekend?  Geef dan je  definitieve bestelling en het afleveradres door aan 

info@goudkistje.nl . 

Stap 5: Doe een berichtje in de bus bij alle buren.  Nodig ze uit om op de burendag op een 

bepaalde tijd te verzamelen en de materialen voor het museum mee te nemen.  

Stap 6:  Op burendag gezellig samen aan de slag! Laat mensen uitleg geven bij de meegebrachte 

spullen. Zo leer je elkaar beter kennen. Daarna samen de kistjes inrichten en ophangen.  Vergeet 

niet om foto’s te maken en deze op te sturen naar het Oranjefonds en naar info@goudkistje.nl  

 

Tips: 

• Wil je meer dan 10 kistjes in de straat? Overweeg dan een eigen bijdrage van de bewoners, 

zoek een sponsor of vraag aanvullende subsidie uit het wijkbudget. 

• Bedenk een mooie titel voor het museum.   

• Koppel er eventueel een wedstrijd aan.  

• Maak er een leuke happening van op burendag.  Bijvoorbeeld met  wat eten en drinken erbij 

en spelactiviteiten voor kinderen.    

 

Vragen?  

Neem contact op met  Gouden Initiatieven, Heleen van Praag 06-23180873 of mail je vraag naar 

info@goudkistje.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


