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IN DE BUURT
De nieuwsbrief van

AUGUSTUS  2022

Op Burendag willen wij zoveel mogelijk buren met

elkaar in contact brengen. Waarom? Omdat

buurten leuker, socialer en veiliger worden als

buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich

samen inzetten voor de buurt. Douwe Egberts en

het Oranje Fonds dragen hier graag aan bij en zijn

daarom initiatiefnemers van Burendag.

Koffie is voor buren het begin voor het leggen en

versterken van de contacten. En die contacten zijn

de basis voor een leuke Burendag! Het Oranje

Fonds is er voor iedereen die iets goeds wil doen

voor een ander. In 2022 wordt de Burendag op 24

september gehouden. Er zijn al meer dan 8165

activiteiten aangemeld!

PS. Klik op de website (https://bit.ly/3AV49Oy) om je

initiatief te melden of zoek welke initiatieven zich al

hebben aangemeld in het land.

WEEK VAN DE
ONTMOETING

I N  D I T  NUMMER

Burendag 2022!

BURENDAG 2022



Van 29 september t/m 6 oktober

worden een aantal leuke activiteiten

georganiseerd in de Week van de

Ontmoeting. 

Wat te denken van een overheerlijk

gratis kopje koffie met wat lekker

erbij, bij het Inloophuis (Molenweg 2).

Of voor de mensen die iets actiefs

willen doen, een gratis Biljart Clinic

bij biljartvereniging 'Two Brothers'.

Voor de jongeren is er een open inloop

in Stroud om gezellig te chillen,

spelletjes te spelen, darten of gamen.

Of vind je het juist fijn om 1 op 1 in

gesprek te gaan met een Welzijnscoach

over wat je allemaal zou kunnen doen? 

Iets voor jou of voor mensen uit je

buurt? Ik stuur de flyer graag door.

AUGUSTUS  2022

Ken jij iemand die heel veel doet voor

een ander? Vanaf 8 september tot en

met 28 oktober is het weer mogelijk om

de Mantelzorgwaardering aan te

vragen. Voorwaarde is wel dat diegene

dit jaar meer dan 8 uur per week

(minimaal 3 maanden) onbetaalde zorg

heeft geleverd aan een inwoner in

Putten. De aanvraag is te doen op:

www.welzijnputten.nl 

We zijn weer een buurtkastje rijker in

Putten. Geweldig om te zien dat we nu al 9

buurtkastjes in gebruik zijn en dat het echt

in een bepaalde behoefte voorziet. 

Meedenkbuur Corinne (Vervoornstraat) is

een app-groep gestart zodat degene met

een buurtkastje ervaringen kunnen delen

met elkaar. Super opgepakt Corinne!

Nieuw Buurtkastje

Week van de Ontmoeting 

 BUREN NETWERK PUTTEN
 

 

 

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).

 

Mantelzorgwaardering
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Dan ben ik op zoek naar jou!

 

Nieuwste buurtkastje;

Van Oldenbarnevelstraat 62

Let op: 

Nog 1 uniek

buurtkastje

door SGVT op

voorraad!


