Ervaar het plezier van delen

Bent u al
WIJKgenoot?
U woont in Kruiskamp Koppel, samen met zo’n 8.500
anderen. Ieder met eigen talenten en mogelijkheden. Ieder
met eigen gewoontes, vragen en wensen. Samen vormen
deze wijkbewoners een uitgebreid netwerk, waarin ieder
mens een onmisbare schakel is. Door te delen ontstaat
verbinding in de wijk. Of u nu een helpende hand nodig heeft
of juist iets voor een ander wilt doen. Een kleine moeite
is vaak een groot plezier. Wilt u met uw medebewoners in
contact komen?
Word WIJKgenoot!
WIJKgenoten zijn jong en oud, denker en doener, spijkerbroek en
maatpak, krachtig en kwetsbaar. Ze komen uit alle windstreken.
Ook groepen, gezinnen, winkels en bedrijven kunnen WIJKgenoot
zijn. Sluit u aan bij WIJKgenoten en zorg samen dat uw wijk nog
leuker, vriendelijker en levendiger wordt. Doe mee en ervaar het
plezier van DELEN!

Wat krijgt u als WIJKgenoot?
• WIJKgenoot welkomstmap
•	Toegang tot WIJKgenoten-pagina op de website www.welzin.nl
• Digitale nieuwsbrief
• Ondersteuning bij organiseren van wijkactiviteiten
• Deelname aan workshops Buurtacademie
• Taart bij aandragen meerdere nieuwe WIJKgenoten *
*Kijk op de website voor de voorwaarden

WIJKgenoot zijn betekent:
• Samen bouwen aan een socialere wijk
• Makkelijk in contact komen met anderen
• Meer betrokkenheid bij uw wijk
• Deel uitmaken van een actief wijknetwerk
• Een goede buur in plaats van een verre vriend!
Een greep uit de mogelijkheden in vraag en aanbod in de wijk:
• Zoekt u iemand om af en toe uw vuilniszakken buiten te zetten?
• Kunt u ondersteuning gebruiken bij de opvoeding?
• Wilt u een telefooncirkel opzetten?
• Doet u graag klusjes voor mensen uit de buurt?
•	Heeft uw club of vereniging advies nodig over PR en
ledenwerving?
•	Lukt het u niet dat nieuwe computerprogramma te installeren?
•	Wilt u weten wat er komt kijken bij het organiseren van een
buurtBBQ?
•	Wilt u er zijn voor ouderen in de wijk die uw hulp nodig hebben?
•	Heeft u weleens een helpende hand nodig, maar vindt u het
moeilijk om te vragen?
Elk aanbod en iedere vraag of wens is welkom!
Besluit u WIJKgenoot te worden?
Meld u aan op www.welzin.nl/wijkgenoten
of bel met 033 - 469 2 469.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

