
Voorbeeldberichten op Nextdoor en social media

Om je buurtgenoten bekend te maken met de buurttafel die je organiseert kun je onder andere
Nextdoor en social media kanalen inzetten, zoals Facebook of Instagram. Zie hieronder een aantal
voorbeeldberichten.

Voorbeeldteksten Facebook & Instagram
Facebook
Tijdens de Week van de Buurttafel van 18-26 juni roept buurtapp Nextdoor buren in heel
Nederland op om elkaar te ontmoeten aan tafel. Wij doen ook mee! Woon je in [buurt], dan ben je
van harte welkom om op 19 juni om 18.00 uur aan te schuiven voor een heerlijk driegangendiner.
Meer info & aanmelden via: [bijvoorbeeld: Nextdoor, emailadres, telefoonnummer].

Instagram
Wij doen mee met de Week van de Buurttafel! Op 19 juni staat op de [straatnaam] om 10.00 uur
de koffie bij ons thuis klaar. Lijkt het je leuk om langs te komen? Stuur me een DM voor meer info.
#Buurttafel #Buurtapp #Nextdoor

Nextdoor
Als je bij Nextdoor bent aangesloten, kun je een bericht plaatsen die jouw buren in hun tijdlijn zien
verschijnen. Als je een foto toevoegt aan je bericht vergroot je de kans dat jouw buren je bericht
zien. Gebruik als foto de afbeeldingen van de Week van de Buurttafel die je kan downloaden via
het e-book en de website. Of voeg een persoonlijke foto toe, bijvoorbeeld een selfie zodat buren
weten wie de tafel organiseert of een foto van het eten of kopje koffie dat je op tafel gaat zetten.
Vergeet niet in je bericht #buurttafel toe te voegen. Op deze manier kunnen je buren in één keer
zien welke buurttafels er georagniseerd worden in jullie omgeving.

Zoals je hieronder in de voorbeelden ziet zijn er verschillende manieren om Nextdoor te gebruiken
om aanmeldingen te verzamelen en nieuwe informatie te delen:

1. Vraag buurtgenoten om zich aan te melden via een reactie onder jouw bericht.
2. Deel de link naar een groep, om in contact te staan met een select groepje buren, in dit geval

buren die interesse hebben getoond voor jouw buurttafel. Als groepsbeheerder heb je de optie
om de groep besloten te maken en bepaal jij wie er toegang hebben tot de de informatie die
jullie met elkaar uitwisselen. Het is een handige manier om je buren van praktische informatie
te voorzien en informatie uit te wisselen (bijvoorbeeld: wie neemt wat mee?), maar je leert
elkaar ook vast kennen (doe bijvoorbeeld vast een voorstelrondje in de groep). Heb je hulp
nodig bij het aanmaken van een groep? Bekijk dan dit artikel waarin we uitleggen hoe het
werkt.

http://www.nextdoor.com/buurttafeltoolkit
http://www.nextdoor.com/buurttafeltoolkit
https://blog.nextdoor.nl/2021/04/14/groepen/



