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Daar is ie dan, de nieuwe burenkaart! 

Een ideale manier om jezelf kenbaar te maken in de buurt dat je wilt

meedenken bij vragen. Let op: Dit betekent niet dat je zelf ook alles

hoeft op te pakken, maar jij kent op jouw beurt misschien wel weer

iemand anders die dat lampje kan vervangen bij huisnummer 67.

Hoe werkt het? Onder het kopje 'Meedenkbuur in mijn straat ' kun je

je naam en telefoonnummer neerzetten. Als je deze burenkaart gaat

uitdelen in je straat werkt het het beste om ook even aan te bellen. Je

buren hebben dan direct ook een gezicht bij de naam en hopelijk zullen

ze daardoor ook eerder hun vraag durven stellen. Het is gelijk ook een

mooie manier om bij de actieve buren in de straat te polsen voor wat

voor soort vragen je ze mag benaderen in de toekomst. 

PS. De kaarten zijn op te halen bij Welzijn Putten in Stroud, laat

mij even weten hoeveel je er wilt hebben. (06-86801480)

NIEUWE BURENKAART
BESCHIKBAAR
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Nieuwe Burenkaart!

TERUGBLIK GEZELLIGE
AVOND  BUREN NETWERK



Afgelopen donderdag 7 juli was de

gezellige avond in het buurthuis 't

Krachtig Huus waar we het

gezelschapspel klootschieten hebben

gespeeld. Uiteindelijk met slechts 

één worp verschil won Team B van 

Team A. Na afloop deden we nog 

een drankje in het buurthuis. 

Bedankt meedenkbuur Hennie voor het

organiseren, het was super!

PS. Op 20 augustus viert het buurthuis

hun 25-jarig bestaan. Iedereen is

welkom tussen 14.00 - 20.00 uur .
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Heb je nog een idee voor in je straat

of zou je iets willen organiseren?

Verzamel nog 2 buren die mee willen

doen en doe je aanvraag op de

website van Welzijn Putten. Je kunt

dan ook een tegemoetkoming krijgen

van 75 euro. Geldt ook voor het

organiseren een Buurt BBQ!

Aanvragen? https://bit.ly/3PfkW39

Op maar liefst 3 nieuwe plekken, zijn

er nieuwe buurtkastjes bijgekomen. 

Nieuwe Buurtkastjes

Klootschieten!

 BUREN NETWERK PUTTEN

Een mooi artikel in het blad

Inform van de Woningstichting

met onze meedenkbuur Corinne

in de hoofdrol. Samen met een

buurvrouw vertellen zij hoe zij

hun steentje proberen bij te

dragen aan een fijne buurt. 

Betrokken buurtbewoners

 

 

 

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).

 

Tegemoetkoming 75 euro!

Gezocht: Redacteur Nieuwsbrief

Dan ben ik op zoek naar jou!

 

Potgieterstraat 44 

Halvinkhuizerweg 84

Lees het hele artikel : https://bit.ly/3nYuDqQ 

Van Damstraat 25 


