Waar staan we nu?
Buurtsteun Welten-Benzenrade is dit jaar in Januari pas gestart voor alle
inwoners van Welten-Benzenrade ,maar nu al vrij bekend in de buurt! Steeds meer
mensen weten ons te vinden en/of maken gebruik van de inloopmiddag “Kom eens
op de soep”, het maatjesproject of van de buurtbemiddeling. Ook het maandelijkse
Spreekuur voor ondersteuning bij Ipad, telefoon etc en andere vragen wordt goed
bezocht. Daar zijn wij als team heel blij mee en een beetje trots op!
Via het maatjesproject hebben we 28 mensen kunnen helpen! Dat is voor het 1 e jaar
een heel mooi resultaat. Met dank aan onze maatjes!
Via de Buurtbemiddeling hebben we een eetgroepje “samen eten is gezelliger” van (
om te beginnen) 4 mensen bijeen kunnen brengen. Voor de handwerkclub was toen
te weinig animo, maar ondertussen hebben zich wel mensen gemeld die wel gezellig
hun handwerk meenemen tijdens de inloopmiddag!
De inloopmiddag “kom eens op de soep”! wordt steeds beter bezocht en gezellig
samen een kop soep eten wordt zeer gewaardeerd. We hebben heel wat stagiaires,
onderzoekers etc voorbij zien komen die zeer geïnteresseerd waren in ons
buurtproject. De pers en de wethouders wisten ons te vinden en bezochten onze
inloopmiddag. Ook zijn we gefilmd voor het project “Mooi Heerlen” waarbij veel
buurtacties en buurtprojecten voorbij komen. Binnenkort te zien op facebook en op
de website van de gemeente Heerlen.
Het aanbieden van thema’s zorgt ervoor dat men makkelijker naar binnen loopt als er
een thema is die aanspreekt, of waarbij belangrijke mensen voor de wijk, zoals de
wijkagent en het Sociaal Wijkteam, worden voorgesteld en hun taken uitgelegd. Dat
men altijd terecht kan voor een vraag mag duidelijk zijn. Iedere laatste woensdag van
de maand is er Spreekuur, maar ook contacten opdoen in de wijk, samen een
spelletje doen of een praatje maken is altijd gezellig!
We zijn trots op onze gastvrouwen en heren die ervoor zorgen dat het u aan niets
ontbreekt! Samen zorgen we ervoor dat Buurtsteun voor iedereen ( jong en oud)
toegankelijk is en dat u zich thuis voelt.
Wij hopen u te mogen begroeten op Woensdagmiddag van half 3 tot half 5 in de
Gasterie van St Anna. Loop gewoon eens binnen, want Buurtsteun is er voor U !!
Wij zijn te bereiken via:
Telefoon: 06-16800025 of via Mail: buurtsteunwelten@gmail.com

Facebook: Buurtsteun Welten Benzenrade
Ons team: Hannie, José, Erik, Wolfgang, Vera en Jacqueline

Wij steunen Serieus Request Heerlen door middel van Pinky Power!

Programma Buurtsteun December:
Waar: Gasterie St Anna, De Doom 9, Welten.
 Woensdag 2 December: 14.30 uur: Pepernotenmiddag bij de
inloop!
Naast een lekker kopje soep zijn er ook pepernoten en ander lekkers voor bij
de koffie om in Sinterklaassfeer te komen!


Woensdag 9 December: 14.30 uur: Spreekuur voor al uw vragen
over Ipad, Telefoon of andere zaken.
Er zijn mensen aanwezig die u kunnen helpen met uiteenlopende vragen.
Maar ook gewoon een kopje soep of koffie komen drinken is ook heel gezellig!

 Woensdag 16 December, 14.30: Kienen voor Serieus Request
De opbrengst gaat geheel naar het Glazen Huis voor Serieus Request. Mooie
prijsjes te winnen , dus doe mee en steun het goede doel!

 Woensdag 23 december, 14.30 uur: Inloopmiddag en Soep in
kerstsfeer! U bent van harte welkom om gezellig met ons een kopje soep te
eten of een kopje koffie te drinken!

 Buurtsteun heeft vakantie van 24 december t/m 6 januari .
Op 13 Januari begroeten wij u weer in het nieuwe jaar met een lekker kopje soep,
veel activiteiten, ons Spreekuur en vele gasten. Heeft u een leuk idee? Denk dan
graag met ons mee om een gevarieerd aanbod te kunnen doen!

