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EERSTE JAARVERGADERING 
Dinsdagavond 24 mei belegde Buurtcoöperatie Apeldoorn-
Zuid (beter bekend door haar project ‘Zuid Doet Samen’) 
haar jaarvergadering. Een historisch moment, want het 
was de eerste jaarvergadering! Het was een geslaagde 
bijeenkomst. Veel leden kwamen naar de bijeenkomst toe 
om te horen hoe het bestuur verantwoording aflegde over 
het afgelopen jaar en om mee te praten over de toekomst 
van de buurtcoöperatie.
Aan de hand van het jaarverslag legde het bestuur 
verantwoording af over 2015. De leden waren zeer te 
spreken over de werkzaamheden die afgelopen jaar zijn 
ontplooid. Ook de plannen en de begroting voor 2016 
werden goed ontvangen.
In startjaar 2015 is veel werk verzet. Er is bij 6000 deuren 
aangebeld en er zijn 2200 gesprekken gevoerd. Dit is te 
danken aan de geweldige inzet van de buurtassistenten van 
Zuid Doet Samen. Zij kregen dan ook een welverdiend en 
warm applaus!
Na het officiële gedeelte van verantwoording afleggen en 
vaststellen van de plannen voor 2016 gingen de aanwezigen 
samen in gesprek over de toekomst. Waar maken mensen 
zich zorgen over, denkend aan de jaren die komen? En wat 
kan de buurtcoöperatie betekenen om leden optimaal te 
ondersteunen? Deze vragen leverden veel gespreksstof op 
en evenzoveel ideeën om mee aan de slag te gaan.
Een erg geslaagde bijeenkomst dus. Erg fijn om de grote 
betrokkenheid van buurtbewoners bij hun buurt te zien en 
het vertrouwen dat ze in buurtcoöperatie stellen. Samen 
staan we sterk en zien we om naar elkaar!

COLOFON
De Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid is een leden-coöperatie 
van inwoners uit Apeldoorn-Zuid. Met het project ‘Zuid Doet 
Samen’ proberen wij de kracht en de mogelijkheden van de 
buurten zichtbaar te maken en in te zetten bij de verbetering 
van het welzijn en de kwaliteit van het wonen in Zuid. De 
buurtassistenten van Zuid Doet Samen gaan ook in uw buurt 
langs de huizen om kennis te maken.
Word lid (voor 10 euro per jaar) en sta samen sterk!
Tel.: 055-3125076*

*Telefonische bereikbaarheid: van maandag t/m donderdag van 09:00 tot 
12:00. Buiten deze tijden kunt je onze voicemail inspreken en wij nemen 
dan zo snel mogelijk contact met u op.

OP ZOEK NAAR WERK?
Bent u op zoek naar werk? Doe dan mee met de ‘jobclasses’ 
van Zuid Doet Samen! In september start Zuid Doet Samen 
met deze jobclasses. Hierbij krijgt u hulp bij het zoeken 
van een baan. Daarbij kunt u denken aan het helpen 
voorbereiden van sollicitatiegesprekken, hulp bij het 
schrijven van sollicitatiebrieven, hulp bij het ontdekken van 
uw kwaliteiten en ook hulp bij het ‘de moed erin houden’. 
Ook kijken we samen met u, of er eventueel aanvullende 
opleidingen nodig zijn. Verder zoeken we samen naar 
stageadressen en andere mogelijkheden om aan de slag te 

gaan. In ieder geval kunt u van uw medeleerlingen ook vast 
al veel leren!
Deze jobclasses worden iedere vrijdagochtend gehouden 
en duren van 9:00 tot 12:00 uur. De start is op 16 september. 
Kosten zijn € 2 per ochtend. Dit is inclusief koffie/thee 
en lesmateriaal. Wilt u meedoen? Meldt u dan nu aan via 
jobclass@zuiddoetsamen.nl Dan gaan we samen in gesprek 
om te bekijken of de jobclasses u kunnen helpen.

DEEL UW HOBBY!
Zuid Doet Samen organiseert op zaterdag 10 september 
tussen 10:00 en 15:00 uur een hobbybeurs in buurthuis Ons 
Honk (Sperwerlaan 18). Buurtbewoners laten hier hun hobby 
zien om de passie voor hun hobby te delen.U bent van harte 
welkom om te komen kijken en om mee te genieten van 
deze hobby’s!
De buurtassistenten van Zuid Doet Samen bellen 
bij iedereen aan in Zuid en komen zo met heel veel 
buurtbewoners in contact. Daarbij komen zij ook veel 
buurtbewoners tegen met een leuke of bijzondere hobby. 
Aan de andere kant zijn er ook veel mensen die graag wat 
meer (buitenshuis) willen ondernemen en daarom juist op

(vervolg op achterzijde)



(‘Deel uw hobby!’ - vervolg)
zoek zijn naar een leuke hobby. Zuid Doet Samen is hierin 
graag de verbindende schakel en organiseert daarom deze 
hobbybeurs. Hebt u zelf ook een leuke hobby? En vindt u het 
leuk om uw passie hiervoor te delen met anderen? Geef u 
dan nu op en laat op 10 september ook ùw hobby zien op de 
hobbybeurs van Zuid Doet Samen! Alle hobby’s zijn welkom. 
Of het nu gaat om iets creatiefs, om een verzameling, om 
een sport, om iets technisch of om muziek; het maakt niet 
uit! U bent van harte welkom om bij ons uw hobby te delen 
met buurtgenoten en deelname is gratis!
Opgeven kan via buurtassistenten Tomaz 
(tomaz@zuiddoetsamen.nl  of 06 – 8354 7365) en Rosalie 
(rosalie@zuiddoetsamen.nl of 06 – 8355 0009).

DE STIGMA TAXI KOMT NAAR ONS HONK!
Op vrijdag 9 september komt een knalgele VW kever naar 
Ons Honk. Deze zogenaamde Stigma Taxi is het boegbeeld 
van een campagne om samen in gesprek te gaan over 
diversiteit in de 
samenleving. 
De bedoeling 
is om op die 
vrijdagmiddag 
met mensen met 
verschillende 
achtergronden 
samen te 
praten over 
vooroordelen 
maar vooral ook 
over wat verbindt. 
Na een korte presentatie van iemand die zelf te maken heeft 
(gehad) met (zelf )stigma’s, gaan we in kleine groepjes aan 
de slag op een interactieve en creatieve manier over de 
positieve en de negatieve vooroordelen die we ervaren. Elk 
groepje maakt haar eigen ‘labels’.
In en om de Stigma Taxi gaan we met voorbijgangers en/
of bezoekers in gesprek aan de hand van de zelfgemaakte 
‘labels’ en de ‘labels’ op de Taxi. In de auto worden de 
‘taxigesprekken’ gevoerd over de vooroordelen die mensen 
ervaren en hoe zij daar mee om gaan. Van deze gesprekken 
wordt een leuk filmpje gemaakt. 
De bijeenkomst is 9 september van 14:00 tot 16:30 bij Ons 
Honk (Sperwerlaan 18). Vanaf 13:30 staan koffie en thee voor 
u klaar. Graag tot dan!

ACTIVITEITENSCHEMA ONS HONK
Dinsdagen
09:00-12:00 Inloopochtend (€1 voor koffie/thee)
12:00-13:30 Lunch (€2,50)
13:30-16:00 Theekrans (€1 voor koffie/thee)
Woensdagen
09:00-12:00 Inloopochtend (€1 voor koffie/thee)
12:00-13:30 Warme maaltijd (€4 - opgeven vóór dinsdag 
10:00 uur)
Woensdagen in de even weken:
14:00-16:00 (inloop vanaf 13:30) Zitdansen (deelname €2 -  
€1 voor koffie/thee)
Woensdagen in de oneven weken:
14:00-16:00 (inloop vanaf 13:30) Activiteiten met Herma 
(€1 voor koffie/thee)
Donderdagen
09:00-12:00 Inloopochtend (€1 voor koffie/thee)
Iedere tweede vrijdag van de maand
11:30-13:30 Geluid van Zuid (live radio)

Bij alle activiteiten geldt:
• U kunt gehaald en gebracht worden als u in Apeldoorn-
Zuid woont (€1 per rit)
• Ons Honk is geheel rolstoelvriendelijk.
• Meer informatie via: info@zuiddoetsamen.nl of via 055 – 
3125076.
• De inloopochtend is ook geschikt voor mensen die 
dagbesteding zoeken
• Er is een buurtassistent bij wie u terecht kunt met vragen 
over bijvoorbeeld Wmo en administratie of voor een gesprek 
als u daar behoefte aan heeft. 
• De activiteiten gaan de hele zomer door.

BON VOOR ‘LEKKER’ LUISTEREN!
Iedere tweede vrijdag van de maand wordt er

radio gemaakt in Ons Honk.
Met livemuziek en leuke gasten zorgt ‘het 

Geluid van Zuid’ iedere maand opnieuw voor 
een kijk- en luisterfeestje.

Komt u tussen 11:30 en 13:30 uur gezellig 
meeluisteren? Doen!

Tegen inlevering van deze bon
krijgt u gratis koffie/thee

en een broodje!


