Boeiende Zuidert
Brulboei

Agenda

Vanaf september gaan we weer koffieochtenden
houden van 10 tot 12 uur (maandag - vrijdag) en
wij zoeken daar nog mensen voor.

Juni

Wil je een ochtend naar keuze koffie zetten en vind
je het leuk om een praatje te maken met bezoekers,
dan zijn wij naar jou op zoek. Elke week of om de
week, bijna alles is mogelijk. Mail ons via
info.brulboei@gmail.com
Op de koffie komen mag natuurlijk ook, vinden wij
erg gezellig. Houd de agenda in de gaten voor de
data.
Groetjes Stefanie Kostelijk (voorzitter)
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26

der Aa is 8 maart 2013 gestart en staat voor Gezellig
Onder Ons Samenzijn.
Het is bedoeld voor 12 plus jongeren met een
beperking. Zij kunnen moeilijk aansluiting vinden in
het reguliere uitgaansleven. Al vijf jaar lang organiseren wij 10 keer per jaar een gezellige avond.
Het uitgangspunt is dat deze jongeren zich veilig
voelen en een leuke avond hebben met disco of een
ander themafeest. Met voor de zomervakantie een
gezellige barbecue avond.
Iedereen geniet op zijn of haar eigen manier. De één
alleen, de ander samen met een vriend of vriendin of
in een groep. Niemand stoort zich aan de ander.
Allemaal verschillend maar toch ook weer zo gelijk.
Het doel is het sociale netwerk van de jongeren te
vergroten en daarnaast geeft het hen grotere
ontwikkelingskansen.
Deze avonden worden door Hans en Ellen met een
groep enthousiaste vrijwilligers nog steeds met heel
veel plezier georganiseerd.

Bingo *)
Mooi van papier
https://mooivanpapier.nl/

Juli en augustus is het buurthuis gesloten
September
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G.O.O.S. een initiatief van Hans Dekkers en Ellen van

Uitgave 3
April-mei-juni 2018

Rommelmarkt**)
G.O.O.S. disco voor mensen met een
beperking
Bingo *)
Burendag
Bingokaarten verkrijgbaar vanaf € 4,-De rommelmarkt is van 11.00 – 14.00
uur en gratis te bezoeken. Voor € 5,-kun je een tafel huren en de koffie en
thee zijn gratis. Je kunt je hiervoor
aanmelden door een mail te sturen naar
info@brulboeibuurthuis.nl

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/

Wijkplatform

Kwintes

form
Vlindertuin

Hallo Buurtjes,

In de afgelopen maanden is er door de
projectgroep en enthousiaste leerlingen van
AERES gewerkt aan de aanleg van een vlindertuin op het volkstuinencomplex in de wijk.
De komende maanden staan in het teken van
onkruidbestrijding en grondverbetering. Vanaf
medio augustus worden de paden voorzien van
halfverharding, zodat de tuin voor iedereen
goed toegankelijk wordt en vanaf half
september zal er worden geplant.
Van diverse organisaties heeft het Wijkplatform
subsidies toegekend gekregen voor dit project,
w.o. het Stimuleringsfonds Ledenvereniging
Oude en Nieuwe Land en de Stichting Beheer
Voormalig Bezit Kruisvereniging Noordoostpolder. Daarnaast is er een donatie ontvangen
van Zorg uit Handen.
Op http://www.dezuidertemmeloord.nl/
onder de tab Vlindertuin zijn alle betrokken
organisaties te vinden. Eén daarvan is de
Gemeente Nop, die dit project een warm hart
toedraagt en ondersteunt met advies en de
aanvoer van diverse materialen.

Wijkschouw
Op 29 maart jl. zijn door Gemeente en het
Wijkplatform 28 meldingen onderzocht. Waar
nodig worden maatregelen ondernomen.
Als er iets niet werkt of kapot is in uw straat of
buurt, dan vinden wij het fijn als u dat meldt.
Wij kunnen dan gelijk actie ondernemen. Denk
bijvoorbeeld aan een kapotte lantaarnpaal of
losliggende stoeptegel.
Melden kan via de website van de Gemeente:
https://www.noordoostpolder.nl/meteenmelden-0
Wanneer
er grote en/of sociale problemen
.
spelen, dan kunt u contact opnemen met het
IGW Noordoostpolder:


gebiedsregisseur Gem. Nop Ingrid Vriend
telefoon: 06-20668583
e-mail:
i.vriend@noordoostpolder.nl



buurtwerker Carrefour Klaske Geerligs
telefoon: 06-13735543
e-mail:- Klaske.Geerligs@carrefour.nu

Hierbij willen wij, Kwintes, ons aan jullie
voorstellen.
Zoals jullie waarschijnlijk weten, zijn er een
aantal woningen, noodopvang, een trainingshuis
en een gezinswoning in deze wijk de Zuidert. Hier
wonen mensen met diverse hulpvragen, zowel
jong als ouder.
Wij hebben goed contact met de buurt en vinden
het prettig om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld
tijdens de jaarlijkse burendag waarin wij samenwerken met de Brulboei.
Het lijkt ons ontzettend leuk om in de wijk een
jeu de boules groep op te starten en horen graag
of hier animo voor is. We zouden dit met elkaar
kunnen afstemmen, bijvoorbeeld elke vrijdagmiddag. Mochten jullie ideeën hebben, laat het
ons weten via de mail.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, schroom
dan niet en mail ons:
TeamIJsselmeerlaanNoodopvangEmmeloord@Kwintes.nl
?

Natuurlijk bent u ook van harte welkom bij ons
kantoor aan de IJsselmeerlaan 214. Omdat ook
wij een goeie buur beter vinden dan een verre
vriend.
Vriendelijke groet,
Kirsten en Annemarie

Wijkplatform zoekt versterking



Vindt u de leefbaarheid en veiligheid in onze
wijk belangrijk?
Wilt u zich inzetten voor de vlindertuin,
burendag of NLDoet?

Dan is het Wijkplatform de Zuidert misschien
iets voor u.



Met Gemeente, Politie, Carrefour en
Mercatus bespreken wij regelmatig het reilen
en zeilen binnen de wijk.
Wat er leeft in de wijk, waar behoefte aan is
en hoe we mogelijk nieuwe initiatieven
kunnen realiseren.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met
ons op via het contactformulier op onze website
http://www.dezuidertemmeloord.nl/contact/
Of stuur een mail aan gusta.drenth@gmail.com

