Boeiende Zuidert
Even voorstellen…
…. is een vrij nieuw initiatief in de Zuidert. Ze wil
er, vanuit een christelijke basis, zijn tot opbloei
van de wijk en haar bewoners. Een soort familie
waar je terechtkunt als je op zoek bent of al langer
onderweg, en waar je aan tafel kunt schuiven.
Een deel van onze activiteiten zijn:
 “Samen”: Klussen bij mensen in de wijk, via
Present en Buurtwerk. Coffee & Kids, over
opvoeding. Spelavond, samen eten.
 Buurtkerk: Maandelijks in ‘De Brulboei’. Koffie,
praten over het leven en God, eten. Komende
data: 20 jan., 17 febr., 17 maart (zie ook agenda
buurthuis). Vanaf 10.30 uur koffie.
 Alpha-cursus: Voor wie vragen heeft over God,
geloven, de zin van het leven.
Voor info / contact:
Emiel & Tirsa Bolks, Pampuspad 10, Emmeloord.
Tel.: 06 5373 3358.
Email: zuidzoekt@vbg-emmeloord.nl

Colofon
Boeiende Zuidert is een gratis huis-aan-huis
nieuwsbrief voor de inwoners van de wijk de Zuidert
in Emmeloord.
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:
Wim Veldkamp: 06 22838382
jwveldkamp@ziggo.nl

http://www.dezuidertemmeloord.nl/

Uitgave 4
Oktober-november-december

Agenda

Bingo*)
22 december
Kerstbingo
19 januari
Bingo
16 februari
Bingo
16 maart
Bingo
------------------------------------------Maandagavond
Klaverjassen
7+14+21+28 januari
4+11+18+25 februari
4+11+18+25 maart
------------------------------------------Dinsdagavond
D.O.S. sjoelen
8+15+22+29 januari
5+12+19+26 februari
5+12+19+26 maart
------------------------------------------Donderdagmiddag Klaverjassen
10+17+24+31 januari
7+14+21+28 februari
7+14+21+28 maart
-------------------------------------------Donderdagavond
Flevorhythm (koor)
3+10+17+24+31 januari
7+14+21+28
februari
7+14+21+28
maart
-------------------------------------------11 januari
GOOS **)
8 februari
GOOS
8 maart
GOOS
*) Bingokaarten verkrijgbaar vanaf € 4,-**) Disco voor mensen met een beperking

Overig nieuws van het Buurthuis
Zaalhuur
De zaalhuur van het buurthuis is € 25,-- per
zaal per dagdeel.
Consumpties:
 koffie en thee
€ 1,- frisdrank en bier € 1,50
 flesje wijn
€ 3,--

Vrijwilligers gezocht
Wij zijn op zoek naar mensen die af en
willen helpen achter de bar en/of met
evenementen

Wijkplatform
Vlindertuin

Dinsdag 18 september 2018 was het dan zover,
eindelijk plantdag en wel met stralend nazomerweer! 18 leerlingen van MBO AERES hebben met
de projectgroep die dag bijna alle 1.400 planten
geplant. Bijna, want er moest nog wat overblijven, omdat de burgemeester de dag erna
langs zou komen om een handje te helpen.

Komend voorjaar gaat de projectgroep (i.s.m.
de Gemeente) zich richten op de verdere
afwerking en aankleding van de omgeving van
de tuin (o.a. bebording, aanvulling beplanting,
plaatsen ooievaarsnest en kunst in de tuin).
Onder leiding van Henk Veringa (o.a. natuurgids
IVN) zullen leerlingen van Het Kompas en
Windkracht 10 eind maart/begin april aan de
slag gaan met de inrichting van het grote
insectenhotel en het maken van nestkastjes.

Overig nieuws van het Wijkplatform
Er ligt een roerig en enerverend jaar achter
ons, waarin veel mooie initiatieven (zoals de
vlindertuin) zijn gerealiseerd.
In het team hebben veel wijzigingen plaatsgevonden. Zo hebben wij afscheid genomen van
onze voorzitter, is een aantal algemene leden
gestopt en per 1 januari a.s. stopt ook onze
secretaris Gusta Drenth.
Foto Miriam Boerefijn
Op onze website zijn twee links naar leuke
filmpjes over het aanplanten (gefilmd met
drone) en het bezoek van Aucke van der Werff
aan de tuin (Omroep Flevoland) te vinden.
De projectgroep is ontzettend blij met het
prachtige resultaat en de vele positieve reacties
van wijkbewoners, voorbijgangers en bezoekers.

Wij willen allen bedanken voor hun jarenlange
inzet voor een mooie, schone en veilige wijk.

?

Via verschillende oproepen bij Carrefour en
deze nieuwsbrief zijn wij op zoek gegaan naar
nieuwe leden. Helaas heeft dit tot op heden
nog niet geleid tot aanmeldingen van nieuwe
vrijwilligers.

Het tekort aan vrijwilligers heeft ons dan ook
doen besluiten in het komende jaar oriënterende gesprekken te voeren met Stichting
Omdat er veel interesse is voor de beplanting.
De Brulboei om onze krachten te bundelen en
zal Piet Boersma (ontwerper van de tuin)volgend
ons gezamenlijk in te zetten voor onze wijk.
jaar zomer een aantal rondleidingen verzorgen.
Omdat het nog niet zover is en er maar een
De drie weidebanken zijn gedoneerd door
paar vrijwilligers over zijn, zal in de komende
Miriam en Harry Boerefijn, Plaza De Zuidert en
tijd de website niet worden bijgewerkt en
Tranemo Advanced Workwear.
mogelijk verschijnen er ook even geen nieuwe
Wilt u dit project ook financieel ondersteunen?
meldingen op Facebook.
Dit kan door een donatie over te maken op IBAN:
De nieuwsbrief Boeiende Zuidert zal pas weer
.
NL45RABO0156738732
t.n.v. Wijkplatform De
verschijnen als wij daadwerkelijk nieuws te
Zuidert o.v.v. donatie vlindertuin.
melden hebben.
Op zaterdag 16 maart 2019 zal er tijdens
Vindt u dit jammer en denkt u ons te kunnen
NLDoet 2019 aan de vlindertuin worden gehelpen, neem dan met Wim Veldkamp
werkt. Heeft u dan tijd en vindt u het leuk om
(jwveldkamp@ziggo.nl) contact op.
een handje te helpen, mail of bel dan naar Wim
Desondanks zien wij als Wijkplatform de
Veldkamp (jwveldkamp@ziggo.nl 06 22838382).
toekomst met vertrouwen tegemoet.
Ook wanneer u af en toe wilt helpen met het
Voor nu allemaal fijne feestdagen gewenst en
onderhoud van de tuin, kunt u met Wim contact een gelukkig nieuwjaar.
opnemen.

