Menukaart buurtbijdragen Breda zuidwest
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)

Geef een voetbaldemonstratie bij woon/zorgcentrum De Westerwiek
Omschrijving klus

:

Vermaak bewoners van zorgcentrum Westerwiek met
een demonstratie van jullie voetbalkunsten.

Dag en tijdstip

:

In overleg

Locatie

:

Woon/zorgcentrum Westerwiek - Argusvlinder 298 in
Breda (Tuinzigt/Westerpark)

Contactpersoon

:

Joost van de Elshout (Surplus Welzijn)

Verminder vuurwerkoverlast in de eigen wijk!
Omschrijving klus

:

Verminder vuurwerkoverlast in jouw wijk door het
jeugdwerk te ondersteunen bij het vuurwerkproject
‘Verknal het niet’.

Dag en tijdstip

:

In overleg

Locatie

:

In de eigen wijk!

Contactpersoon

:

Joost van de Elshout (Surplus Welzijn)

Onderhoud terrein Boykes Speelhoeve
Omschrijving klus

:

Help de beheerders van Boykes Speelhoeven met het
onderhoud van het terrein, waar verschillende teams van
de NAC Street League voetballen!

Dag en tijdstip

:

In overleg

Locatie

:

Boykes Speelhoeve – Kwakkelhutstraat 47 in Tuinzigt

Contactpersoon

:

Joost van de Elshout (Surplus Welzijn)

Maak een speurtocht voor kids in de wijk!
Omschrijving klus

: De woensdagmiddagclub wil graag een speurtocht
organiseren voor de wijk. Bedenk met jullie team een
supergave speurtocht voor de kinderclub!

Dag en tijdstip

: In overleg

Locatie

: Locatie nog aanvullen

Contactpersoon

: Lita Kalle (Surplus Welzijn)

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 van den Elshout (Surplus Welzijn)

Help mee met het inzamelen van voedselpakketten voor buurtbewoners!
Omschrijving klus

: De Matinus Parochie zamelt eten in voor buurtbewoners
die dat hard kunnen gebruiken. Met jou team vervoer
je de ingezamelde pakketten naar het parochiehuis.

Dag en tijdstip

: Zaterdag 19 november

Locatie

: Superarmarkt AH en Jumbo in Princenhage

Contactpersoon

: Walter van Hooijdonk (Martinus Parkettenactie)

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

