Menukaart buurtbijdragen Breda noordoost
Zorg dat de hele wijk gebruik kan maken van een schoon stadion!
Omschrijving klus

: Opruimen van zwerfafval in en rond het eigen stadion.
Zwerfvuilgrijpers, vuilniszakringen en hesjes worden
ter beschikking gesteld!

Dag en tijdstip

: Zelf te bepalen

Locatie

: In- en rond het eigen stadion

Contactpersoon

: Monique Verstraaten (Gemeente Breda)

Organiseer een leuke activiteit voor ouderen!
Omschrijving klus

: Organiseer met jouw team een bingomiddag,
spelletjesmiddag of wandeling voor ouderen in een
van de verzorgingshuizen in de Hoge Vucht!

Dag en tijdstip

: Zelf te bepalen, in overleg.

Locatie

: Zorgcentrum Raffy of Zorgcentrum Vuchterhage

Contactpersoon

: Joost ´s Gravemade (Stichting Social Work)

Houd je eigen wijk schoon!
Omschrijving klus

: Maak met jouw team, de beelden uit de wijken van Hoge
Vucht schoon (zoals de koeien en de giraf e.d.)

Dag en tijdstip

: Zelf te bepalen

Locatie

: Wisselaar / Biesdonk

Contactpersoon

: Joost ´s Gravemade (Stichting Social Work)

Kom in actie voor het glazen huis!
Omschrijving klus

: Bedenk met jouw team een inzamelingsactie voor het Serious
Request en doneer het bedrag bij het glazenhuis. Het jeugdwerk kan
helpen bij het bedenken van een actie

Dag en tijdstip

: Zelf te bepalen

Locatie

: In jouw eigen wijk!

Contactpersoon

: Joost ´s Gravemade (Stichting Social Work)

Organiseer een hooghoudwedstrijd in het Winkelcentrum!
Omschrijving klus

: Organiseren van een wedstrijd hooghouden in of bij het
winkelcentrum Hoge Vucht! Het jeugdwerk kan je helpen met de
organisatie!

Dag en tijdstip

: Zelf te bepalen

Locatie

: Winkelcentrum Hoge Vucht

Contactpersoon

: Joost ´s Gravemade (Stichting Social Work)

Organiseer een leuke activiteit voor je eigen buurt samen met het jeugdwerk!
Omschrijving klus

:

Lijkt jou het leuk om met je team een activiteit
speciaal voor jou wijk te organiseren? Het
Jeugdwerk helpt jullie graag!

Dag en tijdstip

:

In overleg

Locatie

:

In de eigen wijk!

Contactpersoon

:

Joost ´s Gravemade (Stichting Social Work)

Zelf een goede idee? Of wil je iets anders betekenen voor je wijk?

Op de website Breda voor Elkaar vind je ook verschillende vragen uit de wijk die je kunt ‘inzetten’ als
buurtbijdragen, klik hier om naar de website te gaan . Wil jouw team zich inzetten via een vraag op Breda Voor
Elkaar? Heb je een ander idee voor een leuke buurtbijdrage? Of wil je samen met een professional nadenken
wat je nog meer voor je buurt kunt doen, waardoor je extra punten kunt verdienen voor de competitie?
Neem dan altijd eerst contact op met Teamplay@NAC via stage2.teamplay@nac.nl

