Lente

Hallo allemaal,

in Broeklanden!

Ik ben Angela Delsink, 39 jaar en geboren
in Arnhem. Ik heb tussen 2001 en 2016 op
verschillende plaatsen in de Achterhoek
gewoond.
Sinds Maart 2017 ben ik goed gesetteld
in Westervoort, samen met mijn honden
Shelbi & Laila.
Ik heb het erg naar mij zin in Westervoort,
en ik heb fijne buren om mij heen.
Ik vind het heerlijk om 1x in de week samen
met mijn lieve moeder boodschappen te
doen en dan lekker een Latte Macchiato te
drinken bin Bakker Bart op het Dorpsplein.
Ook ga ik samen met mijn moeder 1x in
de week sporten bij Sportsplanet. Zoals
jullie lezen heb ik een hele goeie band met
mijn moeder, ze is niet alleen mijn moeder
maar ook mijn beste vriendin.
In het begin kwam ik 1x per maand in de
Bult voor de bingo. Dit vond ik gelijk erg
leuk en gezellig en zo volgden er meerdere gezellige bingoavonden. Zo kwam ik
met het idee om op de vrijdag middag te
gaan schilderen. Helaas was hier te weinig
animo voor maar sindsdien ben ik wel een
actieve vrijwilliger van de Bult en ben ik
met een warm hart ontvangen binnen de
Wijkraad van Broeklanden.

Ik heb het erg naar mijn zin bij het
vrijwilligersteam van de Bult en ook als lid
van de Wijkraad Broeklanden.
Heb jij de Bult nog niet eerder bezocht?
Ik raad je aan om dat wel te doen! Iedereen
is welkom, en ik spreek uit ervaring dat
ik het mijn leefgenot in Broeklanden tot
nu toe alleen maar positief heeft verreikt.

Aan het begin van de lente, op
zaterdag 21 maart, organiseren
de gemeente Westervoort, Vivare
en de Wijkraad Broeklanden een
gezellige middag voor de hele wijk.
Vanaf 14.00 uur bent u van harte
welkom in wijkcentrum De Bult.
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Ons kent Ons

U wordt verwelkomd met (live)
muziek en onder het genot van
een hapje en een drankje praten we
graag samen met u over het wonen
in Broeklanden. Wat vindt u fijn, wat
vindt u minder prettig en hoe kan
hier verandering in komen? Maak
kennis met de andere bewoners van
de wijk en ontdek hoe u elkaar kunt
helpen. Voor de kinderen is er ook
van alles te doen.
Vier de start van de lente met ons
mee en noteer 21 maart van 14.00
tot 16.00 uur alvast in uw agenda!

Groetjes Angela
Correspondentieadres:
Koeweide 132, 6931 WK Westervoort
De Bult:
Adres: Koeweide 116
(026) 84 83 709
Aanmelden activiteiten De Bult
of Informatie Wijkraad:
(026) 31 18 747
E-mail adres: info@broeklanden.nl
Website:
www.broeklanden.nl
Facebook:
Wijkraad Broeklanden
De updates met betrekking tot activiteiten en wijkraad kunt u
vinden op de facebookpagina van de wijkraad. De activiteiten
kunnen komen te vervallen indien de accommodatie
verhuurd wordt. Het gehele bestuursreglement hangt ter
inzage in het wijkcentrum.

U krijgt uw uitnodiging
in maart in de brievenbus.

Landelijke
schoonmaakdag
Op 21 maart staat weer de landelijke
schoonmaakactie gepland. De wijkraad zal hier weer, net als in voorgaande jaren, aan deelnemen en wij
hopen dat wijkbewoners ons hierbij
zullen helpen.
Er wordt gestart vanuit het wijkcentrum vanaf 10.30 uur en de actie duurt
tot 12.00 uur.
Voor alle helpers staat de koffie en
thee klaar.
Iedereen woont toch graag in een
mooie, schone en onderhouden wijk!
Mocht je op deze dag
verhinderd zijn kan het
zwerfafval dat je verzameld hebt ook tussen
11 en 12 uur bij het wijkcentrum worden afgeven.

Ontmoetings/cocktailavond
Op vrijdagavond 24 april
organiseren we weer de
ontmoetings/cocktailavond
in wijkcentrum de Bult van
20.00 uur tot 23.00 uur.
Er zullen op deze avond
ook overheerlijke cocktails
worden geschonken. Van
Long Island Ice-tea, Cosmopolitan tot Tequila Sunrise
en vele andere soorten
cocktails. Ook alcoholvrije
cocktails worden gemaakt.

De prijzen van de cocktails liggen
tussen de € 3,00 en € 4,00. De laatste
cocktails worden geschonken om
22.30 uur.
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Er wordt geen alcohol geschonken onder de 18 jaar
en een geldig identiteitsbewijs is verplicht.

Kom genieten van onze overheerlijke
cocktails op deze gezellige ontmoetingsavond!

Aanmelden ka

info@broeklan
Kom je ook helpen?

n via:
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K o f fi e

ochtenden
Wekelijks is er de koffieochtend in
De Bult op de woensdag.
Iedereen is dan van harte welkom
voor een praatje en een bakje koffie
of thee.
Wij schenken de koffie vanaf 10.15
uur tot 11.45 uur.
Kom gerust even binnen wandelen,
de koffie en thee zijn gratis!

Bingo-avonden
w
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februari
maart
april (Paasbingo)
mei
juni (Zomerbingo)

Deelname bedraagt 6 euro per persoon
per avond. Dan speel je 4 bingorondes
mee. Voor de extra ronde aan het eind
van de avond kun je een kaart kopen.
Deze kaart kost 3,00 euro.		
Tijd: 20.:00 uur t/m ca 22:15 uur.

Hoera, we gaan



Knutselen!

Waar:

Wijkcentrum de Bult,
Koeweide 116
Wanneer: woensdagmiddag
5 februari
		
4 maart
		
1 april
Tijd:
14.00 uur - 15.30 uur
Kosten:
Geen
Voor wie: Voor alle kinderen
(in de leeftijd van 4 tot 12 jaar)

Kom je o

ok?


21 maart

24 april



Activiteiten

