
 

 

 

 

 

Mortsel bestuift! 

Organiseer zelf je babbel over Mortsel! 

Speluitleg – methodiek Mortsel Bestuift met kaarten 

Kernvragen   

- Hoe zie jij Mortsel in 2030? 

- Welke voorstellen heb jij voor onze stad om ze in de toekomst nog 

beter te maken? 

Hoe ga je te werk? 

1. Je volgt een pad/verhaal. Op bepaalde kruispunten leg je een kaartje.  

(Dit maakt het beeld 2030 veel concreter). Je hoeft niet alle kaartjes 

te gebruiken en kan de vragen aanpassen aan je publiek. 

 

• (kaart 1 – leeftijd)  In 2030 ben je …………………………jaar oud.  

• (kaart 2 – kinderen) Je kinderen zijn dan ……………………………., 

…………………… en ………………… jaar oud  

• (kaart 3 – wonen ) Je woont dan ……………………………………… 

• (kaart 4 – werk/pensioen)  In 2030 ben ik vooral bezig met 

…………………….. of (kaart 5 studies) 

• (kaart 6 – vrije tijd) In mijn vrije tijd ben ik vooral bezig met 

………………………………… 

• (kaart 7 – mobiliteit) Ik verplaats met vooral met de …………………………….. 

naar …………………………… 

• (kaart 8 – eten) Ik eet en drink vooral ……………………………….. 

• (kaart 9  - buurt) In mijn buurt is het …………………………………………………….  

• (kaart 10 – dieren) Ik heb (g)een huisdier, nl.  

een………………………………………………… 

• (kaart 11 – vakantie) Tijdens mijn vrije dagen ga ik met vakantie / blijf ik 

thuis of ……………………… 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mortsel bestuift! 

• (kaart 12 – familie) Mijn familie ziet er in 2030 zo uit: 

…………………………………………….  

• (kaart 13- angst) Soms ben ik een beetje bang voor 

……………………………………………………………….. 

• (kaart 14 -  engagement) Ik zet me in voor …………………………………………. 

omdat  ………… 

• (kaart 15 – zorg) Ik zorg voor ……………………………………………….. omdat 

…………………………… 

• (kaart 16 – gezondheid)  Mijn gezondheid is 

……………………………………………………………. want ……… 

• (kaart 17 – relaties) Mijn relatie ziet er zo uit  (verliefd, verloofd, 

getrouwd, alleenstaande, ….)  

• (kaart 18 – emoties) Ik voel me vaak ……………………………………………, want 

…………………………………..  

• (Kaart 19 – varia) Wat ik nog zeggen wil: ……………………….. 

 

2. Je maakt de omslag naar ‘de voorstellen’ 

Wat denk je met dit beeld in gedachten nodig te hebben in Mortsel?  Wat 

zou je fijn vinden dat de stad organiseert? Hoe kan jouw situatie er zo 

goed mogelijk uitzien?   

 


