Buurt aan Z+!

Breng je buurt
Een stapje verder met
Buurt aan Z+!

Buurt aan Z+! is een project van de gemeente Oisterwijk.
De uitvoering is in handen van ContourdeTwern.
Contactpersoon is Jack van Maris, Blokshekken 3, 5061 HA Oisterwijk,
tel. 013-528 40 80, e-mail: buurtaanz@contourdetwern.nl.

Voor meer informatie of inspiratie zie oisterwijknieuws.nl/buurtfeesten

Spelregels
Buurt aan Z+ is het vervolg op Buurt aan Z!
Buurt aan Z! is bedoeld als prikkel om buurtgenoten te ontmoeten.
Buurt aan Z+ is het vervolg op Buurt aan Z!. Waar Buurt aan Z! bedoeld is
om elkaar te ontmoeten gaat Buurt aan Z+ een stapje verder.
Met Buurt aan Z+ geven jullie je activiteit net dat beetje extra inhoud
waardoor er in de straat of buurt meer aandacht voor elkaar ontstaat.
• Waarom komt de buurvrouw van nummer 14 nooit op de
buurtbarbeque?
• Wie verzorgt eigenlijk de boodschappen van meneer Jansen?
• Waarom zijn de kinderen van de hoek nooit buiten aan het spelen?
• Kunnen we samen de achterom opknappen van die ene buurvrouw
die het zelf niet kan en nooit iets vraagt?
• Samen een wandel- of fietsclub beginnen of de hond uit laten.
• Een dienstenveiling of dienstenbingo in de straat.

• Jullie kunnen 1x € 250,- voor één of meerdere activiteiten ontvangen.
• De activiteit wordt uitgevoerd in dit kalenderjaar.
• De activiteit moet voor de eigen straat/buurt zijn.
• Na afloop van de activiteit(en) moet een evaluatieformulier ingevuld
worden en een financieel overzicht ingediend worden.
Ook moeten jullie 5 digitale foto’s aanleveren en deze e-mailen naar
buurtaanz@contourdetwern.nl.
• Op het aanmeldformulier moeten 3 contactpersonen staan en het
moet ondertekend zijn door 2 buurt/straatgenoten.

Aanmelden

Kortom: hoe kunnen jullie in het dagelijkse leven meer voor elkaar
betekenen als buurt?

Hebben jullie een idee dat
past binnen dit project, bel
dan voor een aanmeldingsformulier of download dit via
de website van de gemeente
Oisterwijk of ContourdeTwern.
Als het aanmeldingsformulier
is ingevuld, kun je het terugsturen naar ContourdeTwern.

Buurt aan Z+ is bijvoorbeeld bedoeld voor een
regelmatige ontmoetingsactiviteit in een blok met
veel ouderen. Of voor
een gezellige afsluiting
nadat bewoners zich samen hebben ingezet voor verbetering van hun
woonomgeving, zoals een schoonmaak- of opknapbeurt. Of als er een
bijzondere doelgroep met nadruk bij wordt betrokken, zoals mensen met
beperking, asielzoekers, ouderen, jongeren.

Heb je vragen? Of wil je overleggen over de aanpak van jullie activiteit?
Neem dan contact op met Jack van Maris, opbouwwerker bij
ContourdeTwern.

Hebben jullie ideeën maar weten jullie niet hoe je dit het beste aan
kan pakken neem dan contact met het opbouwwerk van
ContourdeTwern. Wij denken graag mee!

Adresgegevens vind je op de achterkant van deze folder.

