
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteitenoverzicht voor Woord en Daad 

In dit overzicht vindt u verschillende activiteiten die ingezet kunnen worden ten bate van 
Woord en Daad. De activiteiten zijn breed van opzet en kunnen uiteraard toegespitst worden op 
elke individuele situatie, middelen en mogelijkheden. U bent natuurlijk vrij om zelf creatief te 
variëren op de aangeboden ideeën. Tip: check altijd of de activiteit coronaproof is. 

Deze lijst kan gebruikt worden door campings, scholen, vrijwilligers etc. Veel activiteiten 
spreken voor zich qua opzet en uitvoer; een aantal activiteiten wordt kort toegelicht of voorzien 
van een leuke tip. 

 

Tips voor activiteiten 

1.  Activiteit voor een buurt: organiseer een ontbijt, barbecue of straatfeest 

2.  Bak een lekkere taart en verkoop ‘m. Of organiseer een taartenbakwedstrijd in de buurt.  

3.  Organiseer een (beach)volleyballtoernooi 

4.  Organiseer een benefietavond: een avond helemaal in het teken van Woord en Daad (met 
fimpjes/beeldmateriaal) als concert, diner show, gala of ander feest, waarbij entreegelden 
naar Woord en Daad gaan.  

5.  Bolussen verkoop/workshop 

6.  Bonbons/chocoladeworkshop 

7.  Bootcamp clinic 

8.  Boottocht voor booteigenaren: organiseer een boottocht waarbij mensen in hun eigen boot 
een route varen. Tijdens de route leuke aanlegplaatsen met activiteiten (leuke stad 
bezoeken (stadswandeling); beachvolleybal; zitjes met koffie/gebak; aan einde route een 
afsluitende maaltijd/barbecue). 



 

 

9.  Boottocht: regel een boot/bootjes om met een gezelschap te gaan varen. Zorg voor lunch, 
eten en laat de deelnemers betalen. 

10.  Postzegels, pennen, oud geld: dit levert geld op voor Woord en Daad!  
Zie www.woordendaad.nl/inzamelacties   

11.  Cupcakes/taart workshop 

12.  Dagtrip organiseren 

13.  Dauwtrappen 

14.  Dictee: regel samen met je docent Nederlands een dicteemiddag voor jong en oud waarbij 
iedereen zich laat sponsoren voor elke fout die ze maken. 

15.  Organiseer een leuke workshop over bijvoorbeeld kleding. Kijk voor ideeën op 
woordendaad.nl/lekkerduurzaam. Aan te vragen via voorlichting@woordendaad.nl 

16.  Eetfeest in kleine kring: organiseer dit voor vrienden, kennissen. Eetfeest rond bepaald 
thema, met link naar Woord en Daad. Vraag mensen te geven wat zij over hebben voor het 
eetfeest. 

17.  Expert-diner: vraag een expert of bekende persoonlijkheid, die bereid is om zijn tijd te 
doneren voor een praatje of optreden. Vraag toegang aan genodigden, verkoop tijdens de 
pauze hapjes en drankjes en organiseer een veiling van een gesigneerd boek of 
handtekening van de persoon in kwestie. 

18.  Organiseer een fietstocht, fietsvierdaagje of fietstocht met afsluitende maaltijd 
(pannenkoeken, barbecue). 

19.  Fooiendag: één dag staat alle horeca in buurt/stad de fooien af aan Woord en Daad.  

20.  Fruit (vers) verkoop of fruit plukken 

21.  Golf event: organiseer samen met je bedrijf een golf event om geld in te zamelen.  

22.  GPS wandelroute  

23.  Grabbelton: schaf leuke prijsjes aan en nepcadeautjes en zet een grabbelton neer tijdens 
evenementen, waarbij kinderen tegen betaling kunnen grabbelen. 

24.  Groen (bloemstuk kerst, pasen) workshop 

25.  Haken en/of breien (workshop) 

26.  Hardloopwedstrijd 

27.  Heel (plaatsnaam) bakt. Bakwedstrijd. Proeverij. 

28.  Herfst-/ winter-/ voorjaars-/ zomerfair  

29.  High tea: organiseer een high tea ten bate van Woord en Daad. Regel een sfeervolle locatie. 
Maak lekkere bijpassende hapjes klaar(denk aan de Woord en Daad-cashewnoten) en 



 

 

serveer de Woord en Daad-thee. Gebruik foldermateriaal om Woord en Daad te promoten 
en verkoop de Woord en Daad-cashewnoten en thee. 

30.  High wine 

31.  Honden uitlaatservice  

32.  Huis-aan-huis verkoop  

33.  Internetverkoop 

34.  Jeu de boules toernooi   

35.  Kanoën, terug fietsen 

36.  Karikatuur tekenen 

37.  Kerstkaarten bezorgen 

38.  Kerstkaartenverkoop (meer informatie via Ellen Snoek: e.snoek@woordendaad.nl) 

39.  Kerstpakketten verzorgen: voeg hier, naast de Woord en Daad-producten,  een leuk 
streekproduct aan toe. Zie ook www.woordendaad.nl/producten 

40.  Kinderfeestjes organiseren 

41.  (Kinder-)kledingruil: organiseer een middag een actie om je kleding te ruilen en vraag 
entreekosten. Een handleiding voor deze activiteit is op te vragen via info@woordendaad.nl. 

42.  (Online) concert, of een samenzangavond voor kinderen 

43.  Knipcursus  

44.  Kofferbakverkoop: bied mensen de mogelijkheid om op de parkeerplaats van een 
kerk/school de auto’s neer te zetten en vanuit de kofferbak te verkopen.  

45.  Koken voor een ander, kookcursus of kookevenement: organiseer een kookevenement 
i.s.m. horeca of kookatelier 

46.  Kwartetspellen: maak een kwartetspel met typerende thema’s rondom uw woonplaats en 
verkoop deze. 

47.  Ladies night: rond het thema bewustwording. Nodig een spreker van Woord en Daad uit 
voor een mooie thema avond (voorlichting@woordendaad.nl). Zorg voor buitenlandse 
catering, een goede film, haar invlechten (rasta) e.d. 

48.  Lammetjesdag: op een boerderij in het voorjaar   

49.  Luchtballon verhuur 

50.  Maaltijd en outfit in cultuur van bepaald land (waar u als comité actie voor voert) en 
bijbehorende producten 



 

 

51.  Moederdagacties: 

• Moederdagontbijt of high tea (incl. bezorgservice op de zaterdag ervoor) 

• Vlaaienactie: zelf bakken of via een banketbakker. 

• Kaartenactie: ontwerp een leuke kaart (of meerdere) met aan de achterzijde een ludieke 
tekst: “Lieve mams, vandaag is het Moederdag. U zegt altijd: “Ik hoef geen cadeautjes, ik heb 
alles al.” Daarom heb ik mijn cadeautje gegeven aan vrouwen in Colombia. Deze kaart is 
voor u. Om te zeggen: ik hou van u!”  

• Zeg het met bloemen! Hortensia’s/pioenen bestellen (veilingkoopjes). Aan elke klant een 
kaartje meegeven met het adres van de dichtstbijzijnde Woord en Daad kring loopwinkel. In 
samenwerking met de kringloopwinkels een bijpassende bloempot of vaas uitzoeken tegen 
een leuk tarief.  

• Bloemenactie: regel met lokale bloemenstalletjes in de week voor Moederdag dat een deel 
van de opbrengst verkoop boeketten naar Woord en Daad gaat. Woord en Daad kan er 
gratis kaartjes bijleveren. 

52.  Muzikale wedstrijd: wie zingt/speelt het mooist? 

53.  Natuurwandeling 

54.  Oliebollenactie: verspreid bestelformulieren bak vervolgens op bestelling. Optie: inclusief 
bezorgservice voor een klein bedrag. 

55.  Omloop Goeree Overflakkee, Dam tot Dam loop, Nijmeegse Vierdaagse e.d. Stel een team 
samen en laat je sponsoren (evt. door campinggasten), tijdens een bestaand 
(wandel)evenement zoals Sport for Others. 

56.  Ontbijt: Bezorg ontbijtjes rond Valentijnsdag. Of organiseer een groot ontbijt of high tea 
voor buurtbewoners tegen kleine vergoeding. 

57.  Openluchtconcert 

58.  Oude SRV-wagen in Woord en Daad stijl met 2e handskleding en pashokje 

59.  Oude tijdschriften verkopen (VT wonen, Landleven) 

60.  Overnacht in je eigen sloppenwijk. Overnacht zonder tent, met alleen een doos/zeil en laat 
je sponsoren. 

61.  Pannenkoekenmaaltijd en skypeverbinding met team in het land  

62.  Portret knipkunst 

63.  Postzegel verkoop via Woord en Daad 

64.  Schoolkaarten: maak zelf ansichtkaarten voor elke gelegenheid om te verkopen. Check 
www.schoolkaarten.nl  

65.  Sieraden 

66.  Sing-in met collecte voor Woord en Daad 

https://www.sportforothers.com/


 

 

67.  Skeelertocht 

68.  Spaarbox: vraag aan winkeliers of je een paar maanden een spaarbox mag neerzetten met 
wat folders van Woord en Daad en leeg deze regelmatig. 

69.  Sponsorfietstocht 

70.  Stadswandeling  

71.  Statiegeldflessen (ophalen): vraag een winkelier of de opbrengst van het statiegeld één 
maand in het jaar/een kwartaal/half jaar of heel jaar voor een project van Woord en Daad 
bestemd mag worden. Leeg de bus regelmatig en houd de winkelier op de hoogte van wat er 
binnen het project met het geld gedaan wordt. 

72.  Steigerhout/pallets verkoop  

73.  Survival: organiseer voor jongeren een nachtje primitief kamperen in bijv. een natuurgebied. 
Of informeer via info@woordendaad.nl naar de mogelijkheden voor een spannende avond 
via Follow the Trail. 

74.  Taartenactie: vraag mensen uit je gemeente om taarten te bakken en organiseer een middag 
in het verenigingsgebouw om de taarten te verkopen. 

75.  Tentoonstelling: organiseer een tentoonstelling i.s.m. lokale kunstenaars, galerieën, 
kunstinstellingen. Vraag entreegeld en commissie bij verkoop werk.  

76.  Thuisrestaurants: comitéleden verzorgen een diner bij mensen thuis. 

77.  Tweedehands schoolboeken verkoop 

78.  Zeevissen   

79.  Talenten-/dienstenveiling: 

Bij opbod verkopen 

Een talentenveiling gaat in grote lijnen als volgt: iedereen in de gemeente mag aangeven 
welke dienst (klusje, hulp) of product hij of zij wil leveren tegen een bij opbod te bepalen 
bedrag. Dat bedrag wordt vastgesteld in een ‘veiling’. Om u een idee te geven, een aantal 
voorbeelden van diensten: auto wassen, een kledingstuk naaien, boodschappen doen, 
kinderfeestje organiseren, kamer behangen, gras maaien. 

Breng mensen vooraf (digitaal) op de hoogte en laat de mensen zich online opgeven en hun 
diensten doorgeven. Dit kan eventueel ook goed gecombineerd worden met bijvoorbeeld 
een gemeentedag waarop ook andere activiteiten zijn ingepland. Alle aanwezigen krijgen de 
kans om één of meerdere diensten of producten online / op een formuliertje in te vullen, 
tezamen met zijn/haar persoonsgegevens. Hierina is het nog mogelijk om tot een bepaalde 
datum nieuwe talenten aan te leveren per post, telefoon of e-mail. Dan kan de lijst van 
talenten worden samengesteld en verspreid worden via de kerkbode en de eigen website 
van de gemeente. 

Houd daarna de veiling. Er zijn verschillende manieren te bedenken om deze veiling te 
houden. Alle diensten/talenten kunnen op posters gezet worden en opgehangen in de 
ruimte waar de bijeenkomst gehouden wordt. Iedere aanwezige kan een bod uitbrengen op 
elk talent door er een sticker op te plakken met het bedrag en zijn naam. Op een bepaald 
moment sluit de veiling en zijn de hoogste bieders de kopers van de talenten. 



 

 

Een andere optie is het opnoemen van elke dienst/talent, waarbij de gemeenteleden hun 
bod direct mondeling kunnen geven. Het talent/de dienst is voor de hoogste bieder. 

Ten slotte 

Na deze bijeenkomst worden alle leveranciers van de talenten op de hoogte gebracht van 
het hoogst bod en degene die dat geboden heeft. Men neemt dan contact op met elkaar om 
af te spreken wanneer het talent geleverd wordt en wat er eventueel nog nodig is aan 
materiaal, gereedschap e.d.  

80.  Online veiling: organiseer een veiling via Instagram of Whatsapp voor een bepaalde tijd. 
Zoek mooie donaties en laat mensen via Instagram of een besloten Whatsappgroep bieden. 

81.  Vaderdagactie: auto’s wassen 

82.  Valentijnsontbijt  

83.  Vilt www.elly-viltenquilt.nl 

84.  Vogelshow 

85.  Wadlopen 

86.  Walking dinner: een diner op verschillende locaties. Voorgerecht op adres 1, hoofdgerecht 
op adres 2 etc. Zet een sprekend voorwerp op tafel, ter introductie van Woord en Daad.  

87.  Wijnproeverij: organiseer een wijnproeverij. Laat tijdens de avond de Woord en Daad-
cashewnoten proeven en verkoop ook zakjes cashewnoten. 

88.  Woord en Daad koffie verkoop  

89.  TerraCycle. Zamel afval in via TerraCycle en verzamel punten die ingewisseld kunnen 
worden  voor Woord en Daad. www.terracycle.nl  

90.  YardSale: eenmalig verkoop van tweedehands spullen vanuit eigen tuin. 

91.  Zomers tuinfeest  

92.  Zwemestafette: Organiseer een zwemestafette i.s.m. een zwemaccommodatie. Laat 
deelnemers zoveel mogelijk baantjes zwemmen om geld in te zamelen voor Woord en Daad.  

93.  Zelfbezorging van Werelddelen: kinderen hierbij laten collecteren en met de opbrengst 
sponsorkinderen financieren. 

94.  Collecte in kerk: vraag een kerk een collecte te houden voor Woord en Daad. 
Voorbeeldbrief is op te vragen via vrijwilligers@woordendaad.nl. 

95.  Organiseer, in samenwerking met kerkelijke verenigingen, een sportief evenement, een 
autowasactie of verkoopactie. 

96.  Maak uw kerkelijke gemeente bekend met de (h)eerlijke Woord en Daad-koffie. Wat is er nu 
mooier dan om als kerk koffie te drinken en te schenken voor het goede doel?! 
woordendaad.nl/koffie 

https://www.woordendaad.nl/producten/koffie-met-een-prettige-nasmaak/


 

 

97.  Organiseer, in samenwerking met de plaatselijke scholen een verkoopactie. Zoek hierin de 
samenwerking met een lokale bakker of slager. 

98.  Vrouwendag: thema duurzaamheid, i.s.m. Els Hogendoorn. info@woordendaad.nl 

99.  Huiskamerconcert of in gezelschap de Mattheüs Passion kijken. Vraag entreegeld. 

 

 

 

Te organiseren door een klein aantal personen 

1. Eetfeest in kleine kring: organiseer dit voor vrienden, kennissen. Eetfeest rond bepaald 
thema, met link naar Woord en Daad. Vraag mensen te geven wat zij over hebben voor het 
eetfeest. 

2. Kofferbakverkoop: bied mensen de mogelijkheid om op de parkeerplaats van een 
kerk/school de auto’s neer te zetten en vanuit de kofferbak te verkopen.  

3. Ontbijt: bezorg ontbijtjes rond Valentijnsdag of Moederdag. Of organiseer een groot ontbijt 
voor buurtbewoners tegen kleine vergoeding. 

4. Proeverij i.s.m. een winkel (kaas of wijn) 

5. Spaarbox: vraag aan winkeliers of je een paar maanden een spaarbox mag neerzetten met 
wat folders van Woord en Daad en leeg deze regelmatig. 

6. Stadswandeling 

7. Talenten-/dienstenveiling 

8. Vaderdagacties: auto’s wassen 

9. Wijnproeverij: organiseer een wijnproeverij. Laat tijdens de avond de Woord en Daad-
cashewnoten proeven en verkoop ook zakjes cashewnoten. 

10. Auto’s wassen. 

 

 

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Ellen Snoek, vrijwilligers@woordendaad.nl.  

mailto:info@woordendaad.nl
mailto:vrijwilligers@woordendaad.nl

