Buurtsteun Welten Benzenrade
Het programma van November:
Woensdag 4 november:
Smoothie proeven! Lekker en gezond.
Leandra Mackintosh is zo lief om ons lekkere smoothies te laten proeven. Jammie!
Woensdag 11 november:
Gewoon ouderwetse gezelligheid! Leer meer mensen uit je buurt kennen onder het
genot van een heerlijk kopje soep.
Woensdag 18 november:
Workshop adventkransen maken! Als u mee wilt doen, laat dit even weten, zodat wij
genoeg kransen hebben. Voor basismaterialen wordt gezorgd en u mag allerlei
mooie takken e.d. meenemen uit de tuin. Maar er is ook gewoon een lekker kopje
soep voor diegene die niet aan de workshop deelneemt!
Woensdag 25 november:
Er staan weer enkele vrijwilligers tot uw beschikking voor vragen over I-pad, tablet en
smartphone. Tevens kunt u ook andere vragen die u heeft stellen.
De vrijwilligers van Buurtsteun staan elke woensdag voor u klaar tussen 14.30 en
16.30 uur. Dan kan iedereen uit Welten of Benzenrade vrijblijvend binnenlopen. Wij
beschikken over een uitgebreide kennis van mogelijkheden in de buurt en de sociale
kaart van heel Heerlen. Heeft u een vraag stel deze dan gerust. Vragen die wij niet
kunnen beantwoorden spelen we door of we verwijzen naar de aangewezen
organisatie.

BUURTBEMIDDELING
Tevens bemiddelen wij tussen buurtbewoners die, om wat voor reden dan ook,
contact willen met andere buurtbewoners. Op dit moment brengen we mensen in
contact die gevraagd hebben of er meer mensen waren die misschien samen willen
koken en eten. Voor een mevrouw die zich ’s avonds eenzaam voelt zijn we op zoek
naar iemand die het gezellig vindt om af en toe een gezelschapsspelletje met haar
wil doen of gewoon op bezoek te gaan. Tevens zijn we op zoek naar mensen die
licht tuinwerk willen doen, voor mensen die dat zelf niet meer kunnen.
Dit soort vragen komen regelmatig bij ons binnen en we kunnen altijd nog mensen
gebruiken die een uurtje in de week kunnen missen om bij iemand bij te springen.

Soms gaat het om een lampje indraaien en soms om gewoon iemand die er af en toe
is. Hoe groter ons netwerk wordt hoe meer we kunnen (ver)delen!
Contact Buurtsteun Telefoon: 06-16800025
Email: buurtsteunwelten@gmail.com
Tot woensdag!
Het team van Buurtsteun Welten Benzenrade

