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Datum bijeenkomst Buren Netwerk Putten is bekend! 

Op donderdagavond 7 juli zijn jullie van harte welkom in het buurthuis

'Krachtighuus' aan de Oude Prinsenweg 6c. 

We starten om 19.30 uur met een activiteit die het buurthuis zelf ook

wekelijks organiseert namelijk het 'Klootschieten'. Dit is een spel waar

je een route aflegt met een ronde bal (de kloot) die je onderhands zo

ver mogelijk probeert te werpen. Een ideale en ontspannen manier om

ondertussen met elkaar kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en

ideeën op te doen. Na afloop kletsen we nog even na in het buurthuis

onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Ben jij er ook bij? Stuur een mailtje naar: gwevers@welzijnputten.nl

Super bedankt meedenkbuur Hennie (Oude Prinsenweg) voor het

regelen! 
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In de Puttenaer van 11 mei stond er

een persbericht over de buurtkastjes

en de samenwerking tussen Stichting

Grens Verleggende Talenten en

Welzijn Putten. 'Liever producten

delen dan verspillen!'

Persbericht: https://bit.ly/3xccKtc 

Meedenk buur Corinne (Vervoornstraat) organiseert
op zaterdag 11 juni de volgende rommelmarkt. Als

je tijd hebt, neem dan zeker even een kijkje!  
 

Volg ook hun facebookpagina:
https://bit.ly/3x7U3GY
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Speciaal voor alle ouderen die

noodgedwongen veel thuis zijn,

start Welzijn Putten met dit

nieuwe project. Elke twee weken

ontvangt iemand een creatieve

opdracht. Deelname is kosteloos

en is voor 6 opdrachten.

Welke ouderen kennen jullie waar

dit wel iets voor zou kunnen zijn? 

Kunst door de Brievenbus!

 

 

 

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).

 

Er is een nieuwe website waarop

alle organisaties in Putten te

vinden zijn. Je kunt daar ook zien

wat er allemaal te doen (agenda) is

in Putten en waar je met welke

vragen terecht kunt. Ook is er een

prikbord met vraag & aanbod waar

je ook als inwoner dingen neer kunt

zetten. 

Ga  naar www.puttenconnect.nl

en meld je aan.
Rommelmarkt Vervoornstraat

& Groeneveltstraat.
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Dan ben ik op zoek naar jou!


