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THEMAGERICHTE ACTIVITEITEN
Dag van het Park 31 mei 2009

‘Liefde in het Park’
Algemene tips:
° Maak gebruik van de lokale infokanalen zoals website, infokrant en
flyers om zo de bevolking maximaal te bereiken.
° Werk zoveel mogelijk samen met verenigingen zoals Natuurpunt,
Heemkundige Kring, Regionale Landschappen, culturele verenigingen…
om de actie te promoten en te begeleiden.
° Permanente aandacht bij de organisatie van de activiteiten voor
rolstoelgebruikers en personen met een handicap.

Een ‘liefdevolle’ picknick
Inhoud

Picknicken is een Frans gebruik. Fransen zijn beroepspicknickers.
Je krijgt ze niet mee naar een of andere happening als er niet
gepicknickt kan worden. En dit jaar doen wij het als Vlamingen niet
anders.
Iedereen wordt uitgenodigd voor een ‘liefdevolle’ picknick in het
park met familie, vrienden of kennissen.

Aanpak

We streven ernaar op de Dag van het Park zoveel mogelijk mensen
te laten picknicken in het park. Op het middaguur wordt het
picknickmoment onderbroken voor een liefdevol moment: knuffel,
omhelzing, kus,…
Een heuse ‘Picknick sur l’herbe’ op de middag.

Tips

Picknickdekentjes ter beschikking stellen die de deelnemers krijgen
als cadeau.
Een ‘gezonde’ picknick met verse groenten en seizoenfruit (fruitsla).
Een picknick met producten uit het park in de brede zin.
Flesjes fris water ter beschikking stellen vanuit de organisatie.
Een beetje sap van een verse citroen of sinaasappel in fris water
maakt het drinken aangenamer voor de kinderen.
Voorzie kartonnen borden, bekers en rode drinkrietjes.
Probeer sponsoring te verkrijgen van lokale handelaars om de
lunchpakketjes voor de picknick samen te stellen.
Vooraf inschrijven voor de picknick is vereist. Ding mee naar de
prijs van de ‘grootste picknick van de dag’.
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Op zoek naar ‘de meest geliefde boom’ van het park
Inhoud

Iedereen wordt uitgenodigd mee op zoek te gaan naar dé boom van
het park die voor hen het meest ‘geliefd’ is.

Aanpak

Laat tijdens de Dag van het Park de bezoekers stemmen over welke
boom dé boom van het park is, welke boom door de bezoekers het
meest ‘geliefd’ is en waarom.
Maak op het einde van de dag bekend welke boom dé boom van het
park is en voorzie een moment waarop de laureaat een huldiging
krijgt (lintje, bloemen, fotomoment…).

Tips

Voorzie de deelnemers van een inschrijvingsformulier.
Maak een bomenwandeling doorheen het park. Langs het traject
komt men langs de meest indrukwekkende en belangrijkste bomen
van het park. Dit vormt bij wijze van spreken een voorselectie.
Breng na de actie een bordje aan bij de bekendste boom van het
park, bordje dat verwijst naar de actie.
Voorzie leuke en aantrekkelijke prijzen voor de winnaars van de
wedstrijd ‘de meest geliefde boom van het Park’.
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Liefde voor de natuur
Inhoud

(Gegidste) natuurwandelingen in het park met aandacht voor het
planten- en dierenleven.
Organiseren van natuurtentoonstelling ‘Een beeStje verliefd’.
Ook planten die op een of andere manier iets met ‘liefde te maken
hebben’ kunnen op deze tentoonstelling aan bod komen, zoals
madeliefje of liefdesbloempje, vergeet-me-nietjes, gebroken
hartjes, zeven anjers - zeven rozen…, bruidsluier,…
Creatief werken met natuurlijke materialen: bruidsboeketten
samenstellen, een bloemrijk liefdesstukje maken met rode rozen,…
Begeleide natuurfietstocht langs de natuurpareltjes van de
stad/gemeente.
Samen met de kinderen ‘beestjes kijken in de poel of vijver’.

Aanpak

Focus tijdens de wandeling op observatie, beleving, respect en
liefde voor de natuur.
Duid bij de wandeling op aanwezige ‘Rode lijstsoorten’ in het park
die beschermd zijn.
Leer hoe planten te determineren en nieuwe soorten te ontdekken.
Probeer in te spelen tijdens de natuurwandelingen op het belang
van de aanwezige planten- en diersoorten die het voorbestaan van
het park als park waarborgen.
Koppeling van de wandeling aan een zoektocht rond geziene dieren
en planten.

Tips

Natuurgidsen contacteren en samen met hen de zoektocht
uitwerken.
Prijzenpakket voor laureaten zoektocht voorzien.
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Boomknuffelen en kerfbank
Inhoud

Selecteer een stevige solitaire ‘knuffelboom’ in het park.
Nodig een ‘gespecialiseerde boomknuffelaar’ uit om zijn verhaal bij
de knuffelboom te doen over de yin en yang en de energieuitstraling.
Een fotograaf kan ieder knuffelmoment vastleggen.
Plaats een kerfbank in het park waarbij verliefde mensen op de Dag
van het Park hun liefde kerven in het dode hout. De kerfbank moet
een blijvend plaatsje vinden in het park.

Aanpak

Het knuffelmoment kan de start van de boomwandeling in het park
zijn op zoek naar de ‘meest geliefde boom’ (zie andere activiteit
boven).
Communiceer naar de geïnteresseerden dat een bomenknuffel een
emotioneel moment is die de band tussen mens en natuur aanhaalt.
Deskundigen spreken van een energie-uitstraling op de mens bij
een stevige bomenknuffel.

Tips

Nodig een gids uit die voldoende op de hoogte is van de magische
krachten van bomen.

Gedichten, poëzie en liefdessprookjes
Inhoud

Voordrachten, poëzie en zelfs sprookjes gebracht in het park
kunnen een belangrijke meerwaarde betekenen naar de publieke
opkomst in het park.
Liefdesgedichten voordragen of borden met tekst rond liefde in het
park.
Een liefdesgedicht geïnspireerd door de natuur.
De activiteiten kunnen gekoppeld worden aan een aantrekkelijk
poëziepad in het park.

Aanpak

Accentueer de link met het thema tussen park en liefde in de
gedichten/poëzie/sprookjes.
Een wedstrijd onder scholen organiseren met een oproep naar
gedichten i.v.m. het thema. Een selectie van de inzendingen kan op
de Dag van het Park door de kinderen zelf worden gebracht.

Tips

Hecht belang bij de keuze van de sprekers of zij de nodige link met
het thema ‘Liefde in het Park’ leggen. Enige notie rond de materie
natuur is een meerwaarde.
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Huwen in het park
Inhoud

Organiseer een moment in het dagprogramma op een specifieke
locatie waarbij iedereen die in zijn trouwkledij aanwezig is,
getrakteerd wordt op een lekker glaasje vanuit de organisatie.
Op dit moment kan je jouw huwelijksfoto hernieuwen door een
fotograaf van dienst.
Organiseer een officiële trouwplechtigheid op de Dag van het Park
in het park met Burgemeester en Schepenen.
Je kan ook een trouwerij ‘anno 1900’ organiseren met een lokale
toneelvereniging.
Koppels die hun ‘eiken bruiloft’ (80 jaar huwelijk) hebben gevierd
en dit kunnen aantonen, ontvangen een VIP-arrangement op de
Dag van het Park, vb. een ritje met de koets in het park .
Ook voor koppels die op de Dag van het Park hun
huwelijksverjaardag vieren, kan dergelijk arrangement gelden.
Kies een dikke boom (bij voorkeur linde) uit als ‘aanzoekboom’ om
zijn of haar geliefde ten huwelijk te vragen op zondag 31 mei.

Aanpak

Oproep naar de bevolking om in trouwkledij op afgesproken uur in
het park op plaats x aanwezig te zijn.
Promoot de wedstrijd rond de ‘aanzoekboom’ naar de bevolking en
organiseer dit op één bepaald moment. De deelnemers worden
beloond met een prijzenpakket.

Tips

Verkiezing van ‘de mooiste en origineelste bruid’ organiseren met
een leuke prijs

Fotowedstrijd rond ‘Liefde in het Park’
Inhoud

Fotowedstrijd rond thema ‘Liefde in het Park’ gekoppeld aan een
tentoonstelling.

Aanpak

Oproep aan de bevolking voor het indienen van foto’s met
betrekking tot het thema ‘Liefde in het Park’. De foto’s dienen ten
laatste de week vooraf aan de Dag van het Park te worden
ingediend bij de verantwoordelijke van de stad/gemeente.
Op de Dag van het Park kan een tentoonstelling plaatsvinden
waaruit de laureaten van de fotowedstrijd worden gekozen door een
jury.

Tips

Voorzie een prijzenpot voor de laureaten.
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Toneel, theater
Inhoud

Organiseer een kindertoneel met optredens van x aantal klassen
rond het thema ‘Liefde’.

Aanpak

Doe vooraf een oproep naar scholen en academies tot deelname.
Organiseer het nodige overleg met de leerkrachten.

Tips

Voorzie een drankje en een hapje voor de kinderen die deelnemen
aan het toneelgebeuren.
Zet het gebeuren in het dagprogramma voldoende in ‘the picture’.

Film
Inhoud

Een romantische en leuke film vertonen op groot scherm in het
park.

Aanpak

De keuze van de film met betrekking tot het thema bepalen.
Bij voorkeur te zoeken tussen de ‘kaskrakers’.

Tips

Maak gebruik van de lokale infokanalen om zo maximaal de
bevolking te bereiken en de exclusiviteit van het filmgebeuren te
benadrukken.

Muziek
Inhoud

Muziek in het teken van ‘liefde’. Liefdesliederen.

Aanpak

Je kan een cabaretièr of een troubadour uitnodigen voor dit
muzikale gebeuren.

Tips

Bij voorkeur een lokaal groepje uit jouw stad/gemeente.

Het park, mijn ‘liefdesnestje’.
Inhoud

Wedstrijd naar de parkbezoekers organiseren om hun favoriete
‘plekje’ liefdesnestje in het park aan te duiden op een
grondplannetje en te verduidelijken met een verhaaltje of leuke
anekdote.

Aanpak

Wedstrijd voorzien in het dagprogramma met prijzen voor het
meest originele plekje en verhaaltje.
De parkbezoekers bij de ingang van het park overtuigen om mee te
doen aan de wedstrijd.

Tips

Deel vooraf mee aan de deelnemers en vermeld in het programma
hoeveel en wat de prijzen zijn van de wedstrijd.
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Breng de ‘Liefde in het Park ‘ in de klas – breng de klas
naar het park
Inhoud

Betrek de lagere scholen uit de gemeenten bij het thema ‘Liefde in
het Park’. Vraag hen wat ‘Liefde in het Park’ voor hen kan
betekenen en laat hen iets schrijven of tekenen.

Aanpak

Nodig alle lagere scholen uit de gemeente uit om mee te werken
rond het thema ‘Liefde in het Park’ en deel te nemen aan de
wedstrijd.
Liefde in het Park spreekt ook de kinderen aan. Diverse aspecten
zoals sociaal contact, recreatie, beleving en liefde voor planten en
dieren, kunnen de kinderen boeien.
Nodig kinderen uit om creatief te zijn rond het thema ‘Liefde in het
Park’. De mogelijkheden zijn talrijk:
- laat kinderen tekeningen maken over het thema ‘Liefde in
het Park’. Nodig ze uit in het park en laat hen tekenen over
wat ze zien als ‘Liefde in het Park’.
- laat kinderen fantaseren en een verhaal vertellen waarin
liefde centraal staat. Laat ze zelf het verhaal illustreren met
eigen tekeningen.
- betrek de werkjes van de kinderen bij de activiteiten van de
Dag van het Park zelf: verwerk de werkjes in een
tentoonstelling, geef prijzen voor de meest verdienstelijke
leerlingen, klassen, scholen …
Nodig leerlingen uit de weken voorafgaand aan de Dag van het Park
uit naar het park om zonodig inspiratie op te doen om iets
persoonlijk uit te werken in de klas.

Tips

Maak de nodige afspraken met de lokale scholen en klassen. Betrek
geïnteresseerde leerkrachten bij het ontwikkelen van de
deelaspecten van het thema op maat van wat er binnen het park
zoal kan gebeuren.
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Rand- en kinderanimatie in het teken van ‘Liefde in het
Park’
Inhoud

Organiseer randactiviteiten die verwijzen naar het thema.
Voorbeelden hiervan zijn: paringsdans, grime met romantische
tekeningen, love songs van vogels, beschilderen van hartjes in
ceramiek, kinderworkshop met (papieren) rode bloemen (rode
rozen als teken van liefde), boogschieten met een hart als roos,
romantische objecten maken in klei door de kinderen,
liefdesdrankjes brouwen en schenken, met lippenstift zoenen op
een groot bord, tekeningen en cartoons ‘Liefde is’, enz…

Aanpak

De Dag van het Park is en blijft een dag van feesten in het park.
Naast inhoudelijke activiteiten die dieper ingaan op het thema,
staat de Dag ook met de randanimatie die in het park wordt
voorzien.
Ga bij de invulling van die randanimatie creatief te werk en zoek
ook daar een binding met ‘Liefde in het Park’.
Op culinair vlak zijn hapjes en (liefdes)drankjes te verzinnen die
enige binding met het thema hebben. Bijvoorbeeld de likeur ‘Parfait
d’Amour’, hartvormige taartjes, enz…
Ook allerlei kruidendrankjes en kruidenbereidingen (vooral met
rozemarijn) passen in dit culinair gegeven.

Tips

Schakel hiervoor de cultuurdienst en de dienst feestelijkheden in.
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