
Dinsdag 15 november van 09.30 - 11.00 uur

Woensdag 16 november van 19.00 -20.30 uur

Donderdag 17 november van 13.30 tot 15.00 uur

Naast het buurtkastje, een buurt-rommelmarkt heeft

meedenkbuur Corinne (Vervoornstraat) nu ook een

Sinterklaasactie opgezet.

De Stentor maakte daar een mooi artikel bij met de

toepasselijke titel 'Putten heeft zijn eigen Sint'.

Bekijk hier ook het filmpje: https://bit.ly/3FcEbsh

Ken jij een gezin met een kleine portomonee en zijn

de kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar? 

Attendeer de ouders op één van onderstaande

inlopen aan de Vervoornstraat 27 waar ze gratis

cadeautjes mogen uitzoeken voor hun kinderen:

Meer informatie of opgeven? 

Mail naar drietal3@gmail.com
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Putten heeft zijn eigen Sint!

SINTERKLAAS ACTIE



Nieuw buurtkastje;

Koekamperweg 19

We zijn weer twee buurtkastjes rijker in

Putten. Geweldig om te zien dat er nu al 11

buurtkastjes in gebruik zijn en dat het dus

echt in een bepaalde behoefte voorziet. 

Nieuw buurtkastje;

Jacob Catsstraat 41

Actief Putten (sport en

bewegingsonderwijs) en Jeugd-Punt

(jongerenopbouwwerk), Stimenz

(maatschappelijk werk en

onafhankelijke inwonerondersteuning),

en Welzijn Putten gaan samenwerken

onder één naam 'Putten voor Elkaar'. 

Kijk voor meer informatie op de

website en zie onder welke thema's er

gewerkt gaat worden:

www.puttenvoorelkaar.nl

OKTOBER  2022

De Leefbaarheidsalliantie organiseert van

7 t/m 10 november in Arnhem een week

vol met gratis workshops aan inwoners

die hun buurt of dorp willen verbeteren.

Wat te denken van creatief denken,

impact meten of deep democracy? Kijk

snel op www.workshopweek.nl welke

workshops er nog meer zijn!

Leuk om van je te horen als je gaat.

Twee nieuwe buurtkastjes!Putten voor Elkaar 

 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).

 

Workshopweek!

Gezocht: Redacteur Nieuwsbrief

Dan ben ik op zoek naar jou!

 
Buurt-BBQ Calcariaweg 
Op 10 september jl. hebben we met

zo’n 20 buren genoten van onze

jaarlijkse buurtbarbecue. Met

partytenten waren we goed voorbereid

op de enkele buien die vielen. 😊 

Dankzij Welzijn Putten hadden we

€75,00 extra te besteden 

die we hebben ingezet 

voor luxe vleespakketten 

en heerlijke ijstaarten. 

Meedenkbuur Wendy Born

(Calcariaweg).

Ook een buurtinitiatief aanmelden?

Klik op de link: https://bit.ly/3gtP8eE


