
Boeiende Zuidert 
 

Wijkplatform http://www.dezuidertemmeloord.nl/ 
 
Beste bewoners van de Zuidert, 
 
Inmiddels is het bijna twee jaar geleden dat de wijkkrant Zuidert&Zo, vanwege tekort aan zowel 
financiële middelen als redactieleden, is gestopt. De krant wordt niet alleen door wijkbewoners, maar 
ook door onze vier I.G.W.-partners (Gemeente, Carrefour, Mercatus en Politie) gemist. Met de lancering 
van deze nieuwe nieuwsbrief, die viermaal per jaar digitaal (en daarnaast beperkt op papier) zal ver-
schijnen, wil het Wijkplatform u weer voorzien van informatie over wat er leeft en speelt in uw wijk. 
 
Sinds dit voorjaar heeft het Wijkplatform een nieuwe website, waarop u informatie vindt over wie wij 
zijn, wat wij doen, met wie wij samenwerken en actueel nieuws. Veel mensen denken dat Wijkplatform 
en Brulboei (buurthuis) dezelfde organisatie zijn, het zijn echter twee aparte stichtingen, die wel nauw 
samenwerken bij bepaalde activiteiten zoals burendag.  
 
Het bestuur van de Brulboei beheert het buurthuis en coördineert alles wat zich daarbinnen afspeelt. 
Het bestuur van het Wijkplatform richt zich op alles wat zich in de wijk afspeelt, heeft daarbij oog voor 
veiligheid, leefbaarheid, voorzieningen etc. en anticipeert daarbij op de actuele ontwikkelingen. 
Doordat wij nauw samenwerken met onze I.G.W.-partners vormen wij als het ware een brug tussen 
bewoners en organisaties.  
 
Jaarlijks doen wij mee aan landelijke activiteiten als NLDoet (9 en 10 maart 2018) en Opschoondag/ 
Nederland Schoon (24 maart 2018), daarbij is uw hulp overigens van harte welkom. De afgelopen jaren 
hebben wij ons o.a. ingezet voor het behoud van kunst in de wijk (Project Vis) en het realiseren van een 
nieuwe speelvoorziening (jeu de boulesbanen). 

 

Uitgave 1  
Okt-nov-dec 2017  
De brulboei en wijkplatform 
 
                          
      

De Brulboei  http://brulboeibuurthuis.nl/ 

Voor wie ons nog niet kent: De Brulboei is het buurthuis in onze wijk. 
 
U kunt er terecht met uw club om bijvoorbeeld een kaartje te leggen, een verjaardag of ander feestje 
te vieren of gewoon gezellig een kopje thee of koffie te drinken.  
 
In de hal staat een open boekenkast waaruit u gratis boeken kunt lenen. 
 
Iedere derde vrijdag van de maand is er een eetcafé en wordt er door een groep vrijwilligers gekookt 
voor mensen uit de wijk. Voor ± €  4,-- kunt u genieten van een heerlijk 2-gangen diner (vooraf 
aanmelden via 06 14 16 19 23). 
 
We organiseren regelmatig bingo-avonden voor volwassenen en allerlei leuke kinderactiviteiten, o.a. 
met koningsdag, burendag, halloween en sinterklaas. 
 
Wij nodigen u van harte uit om eens binnen te lopen en deel te nemen aan één van onze activiteiten. 

Ons gezellige team is op zoek naar nieuwe vrijwilligers, o.a. voor bardiensten. 

 

 

 

 

 

  



 

Ik ben Ingrid Vriend, werkzaam als gebiedsregisseur voor 
de gemeente Noordoostpolder. Samen met Ingrid Blom en 
Klaas Jan Loosman werken wij binnen IGW. IGW staat 
voor: Integraal Gebiedsgericht Werken. Als regisseur 
houden wij de regie bij het ondersteunen van bewoners-
initiatieven en bij het oplossen van knelpunten in dorpen 
en wijken op gebied van leefbaarheid en veiligheid.  
Binnen IGW werken we in de Zuidert samen met de 
wijkagent, Marion Koedijk, de wijkconsulent, Francien 
Vriend van Mercatus woondiensten en buurtwerker Klaske 
Geerligs van Carrefour. Daarnaast werken we nauw samen 
met het Wijkplatform van de Zuidert. Ik vorm de schakel 
tussen bewonersorganisatie en de gemeentelijke 
organisatie. Wil jij ook meedenken over wat anders of 
beter kan in de wijk, meld je dan gerust aan. 

 

 

Vragen, mededelingen of acties vanuit de  buurtbewoners en IGW partners 

 

Komende evenementen in de Brulboei 
22 november Kinderbingo 14.00-16.00 uur 

25 november Rommelmarkt 11.00-16.00 uur 

2 december Sinterklaas  14.00-16.00 uur 

5 december  Brei/haakcafé 09.30-12.00 uur 

15 december Eetcafé 17.30 uur 

16 december Kerstbingo 19.30-22.00 uur 

Voor verdere activiteiten kunt u kijken op onze 

facebook pagina of in de agenda op de website. 

http://brulboeibuurthuis.nl/ 

 

 
 

 

 

Vlindertuin in de Zuidert 
Wijkplatform de Zuidert wil een Vlindertuin 

aanleggen op het volkstuinencomplex  in de 

wijk.  

Om dit te kunnen realiseren, hebben wij ons 

ingeschreven voor Kern met Pit 2018 en zijn 

inmiddels de eerste contacten gelegd met diverse 

organisaties voor financiële hulp en ondersteuning.  

Daarnaast zijn wij op zoek naar vrijwilligers met 

een groen hart en tijd. Lijkt het u leuk om u 

hiervoor in te zetten, dan kunt u zich aanmelden 

door een mail te sturen naar: 

gusta.drenth@gmail.com 

Wilt u de Buurtwerker spreken?  
Dat kan! 
Buurtwerkers zijn dagelijks in contact met de 
mensen in de buurt die een vraag hebben of 
iets voor een ander willen of kunnen 
betekenen. Samen met collega’s van het IGW 
zijn we actief om mensen in beweging te 

brengen, te verbinden om daardoor de 

leefbaarheid en samenredzaamheid in het dorp 
of de wijk te vergroten. De onderwerpen waar 
buurtwerkers mee bezig zijn verschillen, maar 
het doel is altijd dat burgers weer mee kunnen 
doen in de maatschappij en om te voorkomen 
dat iemand zorg nodig heeft. 
  
De Buurtwerker denkt met u mee: 
 als u zich zorgen maakt 

 als u iets wilt veranderen 
 als u iets wilt opzetten 
 als u in actie wilt komen. 
 
Als Buurtwerker van De Zuidert ben ik op zoek 

naar mensen die met mij in gesprek willen gaan 
over het wonen en leven in de wijk. Ik hoor 
graag uw verhaal en luister dan of u iets wilt 
veranderen en/of opzetten. U kunt mij ook 

spreken als u zorgen heeft om uzelf of om een 

ander. Wilt u met mij in gesprek dan maak 
ik graag een afspraak. Dat kan bij u thuis 
of op een locatie naar keuze. Belt u mij? 

06-13735543 
Graag tot ziens ! 
 
Klaske Geerligs, Buurtwerker van De Zuidert   

Lid Sociaal Team Doen! 1  
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Stichting Carrefour 

t: 06-13735543 
i: www.carrefour.nu 

 

 

 

 

Carrefour 
Gemeente, Mercatus en Politie 

http://www.carrefour.nu/

