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MIDDAGPROGRAMMA (voorlopig)
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Benut jouw 
unieke talent

Uniek Teteringen

Koffie brengen, techni-
sche klusjes, tuinonder-

houd of schoonmaak? Het 
is allemaal maatwerk.

Speelgoed 
voor iedereen

Santenkraam

Een bibliotheek van 
speelgoed: al 30 jaar 
een begrip in Bavel.

Met en voor bewoners

Werk aan de wijk

Luister hoe divers het 
aanbod van Werk aan de 
Wijk is: een formulieren-

brigade, een tuindienst en 
nog veel meer. U gaat aan 
de slag oa. met het leren 
van fietsbanden plakken! 

Belcrum timmert 
aan de weg 

Timmer Festival

Lekker klussen, sjouwen 
en spelen; wat gaan ze 
dit jaar bouwen en hoe 

krijgen ze het voor elkaar? 

Buurtsalon 
Dé centrale plek in Doorn-
bos-Linie voor repaircafe, 
creamiddag, taallessen en 

huiswerkbegeleiding 

Buurttuin Breda
Een plek voor ontmoeting, 

spel en plezier voor alle 
buurtbewoners. Van het 
gezamenlijk tuinieren tot 

het plukken van fruit.  

Buurtkracht IJpelaar, 
Overakker en 
Blauwe Kei

Vrijwilligers verbinden 
hulpvraag met hulpaan-

bod, zoals boodschappen-
hulp, ziekenhuisbezoek en 

vervoer

Vereniging Markdal 
duurzaam en vitaal 

Bewoners, ondernemers 
en gebruikers van het 

Markdal werken samen 
aan een levendig 

Markdal waarin ecologie, 
economie en samenleving 

in balans zijn.

Riksja
Een licht tweewielig 

karretje door één man 
op een fiets getrokken.

Buurauto
Een elektrische auto delen 

met de buren; ontdek 
het nieuwe rijden in de 

Bredase wijken.
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Hoe kun je 
crowdfunding 

inzetten bij je idee?

Hoe wordt jouw 
wijkplatform of 

wijkinitiatief 
ervaren? 

Monitor leren 
van elkaar. 

Hoe zorg je dat  
wijkplatforms 
bereikbaar en 

toegankelijk zijn?

Samen de toe-
komst van uw 
wijk of dorp 
ontwerpen 

Eline Schipperen 
illustrator, gaat met 

u aan de slag in 
creatieve sessies om 

de toekomst van 
uw wijk of dorp te 

ontwerpen.

Met de voetjes 
van de vloer 

 
Leer Cambodjaans 

dansen

Nog nader 
in te vullen
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Ontmoetingscentrum 
en kringloopwinkel

De Sleutel

10 jaar een begrip in de 
Haagse Beemden. Luister 
hoe Natasja van een klein 
initiatief iets groots heeft 

weten te maken.

Sluit een deal met 
Gemeente Breda!

 
Opgeruimd Breda

 
Bewoners vertellen over 

hun eigen bijdrage om de 
buurt prettig, leefbaar en 
veilig te maken. Iets voor 

uw wijk?

Geld in de Bredase 
spotlights

Held met geld

Talissa Ong, winnares van 
de Bredase city challenge, 
vertelt over een gezamen-
lijke aanpak om bewuster 

om te gaan met geld 
zodat schulden kunnen 

worden voorkomen. Hoe 
kunt u hiermee aan de 

slag in uw wijk?

Zittend 
verbinden

Bankjescollectief

Hoe een bankje een 
ontmoetingsplek is voor 
iedereen. Hoe gaan we 
daarmee aan de slag in 

Bredase wijken?
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Bij welke organisa-
ties kun je terecht 

met je bewo-
nersinitiatief voor 
ondersteuning? 

In gesprek met 
raadsleden over 

bewonersinitiatie-
ven en de wijk- en 
dorpsplatformen
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De jeugd heeft 
de toekomst

Jeugdraad Prinsenbeek

Welke activiteiten worden 
door jongeren georga-

niseerd voor de jeugd in 
Prinsenbeek en hoe krij-
gen zij dat voor elkaar?

Jong in Breda

BeyoungBreda

Hoe leerlingen van ver-
schillende scholen elkaar 
inspireren en adviseren.

Voor jongeren die 
een steuntje in de rug 

kunnen gebruiken

Grote broer / Grote Zus

Wat kunnen jongeren 
doen voor anderen in de 
wijk en hoe werkt dat in 

de praktijk?

Samen naar een
 veilige buurt

Buurtpreventie

Hoe burgers, politie en 
gemeente samenwerken 
om de veiligheid in buur-
ten te vergroten. Wat is er 

allemaal mogelijk?
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Who Cares about 
the City?

 
In een workshop 
samen ontdekken 
hoe fun het kan 
zijn om samen te 
ontdekken en te 

bouwen aan je wijk 
of stad. 

Hoe werf je meer 
vrijwilligers voor je 

buurtinitiatief?

Samen de toe-
komst van uw 
wijk of dorp 
ontwerpen 

 
Eline Schipperen 
illustrator, gaat met 

u aan de slag in 
creatieve sessies om 

de toekomst van 
uw wijk of dorp te 

ontwerpen. 

Met de voetjes 
van de vloer 

 
Leer Cambodjaans 

dansen

Nog nader 
in te vullen

1
6
.3

0
 u

u
r

MUZIEKDUO ‘LIST & LEENDERS’, HAPJE & DRANKJE

 

Festival 
Samen Buurten 
1 juli 2017

OCHTENDPROGRAMMA
10.30 uur Ontvangst

11.00 uur  Opening door dagvoorzitter Meike de Jong

11.10 uur  Talkshow: Meike de Jong in gesprek met wethouder Patrick van Lunteren en drie wijkplatforms

Straatquiz

11.30 uur  Trendwatcher Ruud Veltenaar: “Shift happens 2032: Trends met mega impact”

12.00 uur Vervolg talkshow Meike de Jong in gesprek met: Buurtsalon, Buurtkracht, Vereniging Markdal duurzaam en vitaal, Buurttuin

12.30 uur Lunch

http://www.teamuniek.nl/Dagbesteding
http://santenkraam.weebly.com
http://www.werkaandewijk.nl
http://www.buurtsalon.com
http://www.buurttuinbreda.nl
https://www.facebook.com/buurtkracht4834
https://www.facebook.com/buurtkracht4834
https://www.facebook.com/buurtkracht4834
http://verenigingmarkdal.nl
http://verenigingmarkdal.nl
http://www.buurauto.nl
http://www.elineschipperen.nl
http://www.haagsebeemden.nl/5474/Sleutel.html
https://www.breda.nl/wijkdeal
https://www.facebook.com/HeldMetGeld
http://www.bankjescollectief.nl/nl
http://www.dorpsraad-prinsenbeek.nl/index.php/documentatie/17-jeugdraad-prinsenbeek
http://www.kick-breda.nl
http://www.elineschipperen.nl

