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Boeiende Zuidert
Brulboei

Agenda

In het hart van onze wijk De Zuidert staat
het mooie buurthuis de Brulboei.

April
4
Filmmiddag
13
G.O.O.S. disco voor mensen met
een beperking
14
Rommelmarkt
27
Koningsdag met springkussens

Ons buurthuis bestaat al ruim 30 jaar en
wordt gerund door een enthousiaste groep
vrijwilligers.
Activiteiten die wij organiseren zijn o.a.:
klaverjassen, sjoelen, volksdansen en bingo
voor volwassenen.

Mei
11

Eens in de zoveel tijd wordt er een
kinderactiviteit georganiseerd.

26

Voor een overzicht van alle activiteiten kunt
u kijken op onze agenda, die te vinden is op

http://brulboeibuurthuis.nl/
Ook vindt u op onze website (onder verhuur)
onze gunstige tarieven voor zaalhuur.
Wij nodigen u uit lid te worden van onze
facebookpagina:
https://www.facebook.com/buurthuisdebrulboei/

Ook hierop vermelden wij onze activiteiten.
Denkt u nu ‘dat lijkt mij een leuke activiteit
om bij te helpen’, dan zijn wij blij met elk
uurtje dat u hiervoor tijd heeft. Het gaat dan
met name om mensen te voorzien van
koffie/thee of andere drankjes.
Of misschien wilt u helpen met andere
activiteiten zoals NLdoet, Burendag e.d.
Ook hierbij zijn helpende handen van harte
welkom.
Bent u creatief en wilt u iets leuks
organiseren, laat het ons weten.
Beschikt u over organisatietalent, ook naar u
zijn wij op zoek.
Vindt u het leuk en gezellig om mensen te
ontmoeten, loop dan eens bij ons binnen.
U bent altijd van harte welkom voor een
praatje.
Ons buurthuis is er door en voor de buurt,
maar zonder uw hulp kunnen we niet !!

G.O.O.S. disco voor mensen met
een beperking
Bingo

Juni
8
G.O.O.S. disco voor mensen met
een beperking
9?
Kinderdisco
23
Bingo

Colofon
Boeiende Zuidert is een gratis huis-aan-huis
nieuwsbrief voor de inwoners van de wijk de
Zuidert in Emmeloord, die viermaal per jaar
verschijnt.
Deze nieuwsbrief wordt door Stichting
Buurthuis De Brulboei en Stichting
Wijkplatform De Zuidert gezamenlijk verzorgd
en bij zo'n 1.600 adressen in de wijk
bezorgd.

Contact Buurthuis:
secretariaat info@brulboeibuurthuis.nl
Markenstraat 1, 8304 DZ Emmeloord,

0527 618160 / 06 30407170

http://brulboeibuurthuis.nl/
Contact Wijkplatform:
secretariaat gusta.drenth@gmail.com

http://www.dezuidertemmeloord.nl/
Adverteren in deze nieuwsbrief:

De kosten van een 1/8 advertentie in kleur
bedragen € 55,-- per editie, voor meer
informatie kunt u terecht bij het secretariaat
van het Wijkplatform.

Wijkplatform
WIJKSCHOUW

NLDOET
Op zaterdag 10 maart jl. is er door onze
vrijwilligers gewerkt aan de omheining van de
vlindertuin.

Omdat het al weer een paar jaar geleden
is dat er een wijkschouw in de Zuidert
heeft plaatsgevonden, maken wij op
29 maart a.s. een nieuwe ronde in de
wijk, om te kijken wat er in de Zuidert
verbeterd kan worden.

ACTIE NEDERLAND SCHOON

Wanneer u zaken *) opvallen, waarvan u
vindt dat wij deze met de Gemeente Nop,
Politie Flevoland of Woningcorporatie
Mercatus moeten bespreken, vragen wij u
deze voor 21 maart a.s. aan ons te melden
via het contactformulier op onze website,
per e-mail (jwveldkamp@ziggo.nl)
of schriftelijk in te leveren bij
Wim Veldkamp, Spakenburgstraat 8.

Deze actie wordt ondersteund door de
Gemeente Nop (gebruik van de kluskeet).
Snackbar Plaza De Zuidert en supermarkt
Poiesz sponsoren drinken en een versnapering
voor alle deelnemers.

*) kijk voor meer informatie op onze website

Bezorgers nieuwsbrief

VLINDERTUIN
Aan onze oproep (vrijwilligers gezocht met
een groen hart en tijd) heeft een vijftal
wijkbewoners gehoor gegeven (meer
handen zijn nog van harte welkom).
Inmiddels is er een projectgroep, die
bestaat uit 10 enthousiaste wijkbewoners
onder wie Piet Boersma, die een prachtig
ontwerp voor de tuin heeft gemaakt.
Bij de aanleg van de tuin krijgt de projectgroep hulp van een groep leerlingen van
Aeres.
In de maanden maart en april zullen o.a.
paden, muurtjes en borders worden
aangelegd. In september zal de beplanting
worden aangebracht.
Het Wijkplatform gaat de kosten van de
aanleg financieren uit eigen reserves,
sponsoring en subsidies.
Draagt u dit initiatief een warm hart toe
en wilt u dit project financieel steunen,
dan kunt u uw donatie overmaken op
IBAN: NL45RABO0156738732, t.n.v.
Wijkplatform De Zuidert o.v.v. donatie
vlindertuin.

Op vrijdagochtend 23 maart a.s. gaan leden
van het Wijkplatform samen met leerlingen
van basisschool Windkracht 10 de wijk in om
deze te ontdoen van zwerfafval.

VACATURES
Wijkbewoners, die viermaal per jaar in een
aantal straten de nieuwsbrief willen bezorgen.

Algemeen bestuursleden
Wijkplatform

?

Wijkbewoners, die:




een bijdrage willen leveren aan het
bevorderen van de leefbaarheid in de
wijk; en/of
creatief zijn en goed kunnen organiseren;
en/of
beschikken over secretariële
vaardigheden (of deze willen
ontwikkelen).

Voorzitter Wijkplatform
Een wijkbewoner, die:






een bijdrage wil leveren aan het
bevorderen van de leefbaarheid in de
wijk;
een antenne heeft voor maatschappelijke
ontwikkelingen en problematiek in de
wijk;
tijd heeft om ook overdag taken voor het
wijkplatform te verrichten;
beschikt over goede communicatieve
vaardigheden;
gericht is op aansturen, verbinden en
samenwerken.

