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Een buurtkastje in de straat tegen voedselverspilling.

Een schoonmaakcomité om maandelijks de buurt vrij te maken

van zwerfafval.

Een wekelijkse knutselclub organiseren voor de kinderen uit de

wijk of buurt.

Een maandelijkse koffieochtend of eetavond, waar

buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Een wandelclub voor senioren uit de buurt.

Lief & Leed potje invoeren om met elkaar mee te leven bij

vreugde en verdriet.

Heb je een goed idee voor een activiteit bij u in de buurt?  Meld

deze vandaag nog aan via de website van Welzijn Putten en maak

ook nog eens kans op een tegemoetkoming van 75 euro!

Aan wat voor ideeën en activiteiten kun je denken?

Er is heel veel mogelijk. Je kunt bij een buurtinitiatief bijvoorbeeld

denken aan:

75 Euro!

Meld je buurtinitiatief aan en maak kans op een tegemoetkoming

van 75 euro! Hiervoor is het nodig om het aanmeldingsformulier in

te vullen en aan te geven wat je idee is en wat je ermee hoopt te

bereiken. Het is dan ook belangrijk dat er minimaal twee andere

buurtbewoners bij je initiatief betrokken zijn.

Kijk voor meer informatie op www.welzijnputten.nl 
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Meedenk buur Corinne is aan

Voornstraat dit te gekke buurtkastje

gestart met twee buurvrouwen. Ze

hebben zelfs een facebook en

instagram aangemaakt, volg ze via:

'Vervoornstraat Putten '

Meedenk buren Dominique  & Kristel
(Zuidervelstraatweg) hebben een leuk stukje
in de krant gezet over hoe zij vorig jaar op

het idee kwamen om het eerste buurtkastje
in Putten te beginnen en hoe zij terugkijken

op de afgelopen maanden.
 

Lees snel verder via deze link: 
 

https://bit.ly/3rb4Td6
 

Ook zo'n buurtkastje in 
jouw straat?
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Vanuit de Oranje Vereniging zijn ze hard op

zoek naar mensen die willen helpen op

Koningsdag met het schminken van de

kinderen of het begeleiden bij de spelletjes .

Help jij mee om een onvergetelijke dag te

bezorgen voor de kinderen? Neem contact

op met Anja van Zoeren (06-251 750 53).

Hulp gezocht!

 

 

 

Heb je een vlotte pen? Vind je het leuk om mooie verhalen uit Putten te verzamelen en in het zonnetje te

zetten? En heb je ook nog eens een creatief oog voor detail?

 
 

Meer informatie? Mail: gwevers@welzijnputten.nl of bel/app (06-86801480).

 

Vraag via Welzijn Putten nu dit unieke

buurtkastje aan wat gemaakt is door

Grens Verleggende Talenten!

Als tegenprestatie vragen we je om een

aantal leuke foto's, verhalen en

ervaringen met ons te delen. 

Buurtkastje Zuiderveld

Gezocht: Redacteur Nieuwsbrief

Dan ben ik op zoek naar jou!

Krachtighuizen
 
 
 
 

Op 6 april is er een AED
& reanimatiecursus in
het buurthuis geweest.
Was leerzaam met een

mooie opkomst! 


