
Nieuwsbrief buurtvereniging ACCOORD   

Beste leden en andere buurtbewoners,                                                     November/december 2022                                 

 

Voor u ligt de nieuwsbrief van buurtvereniging Accoord met een aantal 
wetenswaardigheden; 
Terugblik:  
In 2022 is uw buurtvereniging weer druk geweest; Zo werd het volgende georganiseerd: 
Algemene leden vergadering, NL doet, World clean-up-day, Jeu de boules toernooi, Paas speurtocht,   
Buurtfeest, Bowling, Burendag met schoonmaak actie ( en …..de lichtjes tocht die komt) 
 

Op 17 december a.s. vieren wij alvast Kerst;  
Net als vorig jaar organiseren we een lichtjes tocht door de buurt. Deze wordt gehouden op 

vanuit de GELE SPEELTUIN ! 

Daar ontvangt u een formulier waarmee u kunt deelnemen aan ons spel en onderweg kunt u 
dan een en ander invullen. Starten doen we om de 3 minuten en in kleine groepjes( gezin). 
U volgt het spoor van meer dan 300 lichtpotjes en komt dan vanzelf weer in de speeltuin uit! 
Daar staat de KERSTMAN om u en de kinderen op te wachten en krijgen alle kinderen, die 
mee hebben gedaan, een cadeautje. Om de steeds ouder wordende Kerstman een beetje te 
helpen, worden ook de cadeautjes voor de leden hier uitgedeeld aan de aanwezige leden.( 
De rest brengen de hulpjes van de kerstman langs). 
Natuurlijk is er na afloop wat te eten en te drinken én hebben wij ons best gedaan om er een 
leuke sfeer van te maken. 

Voor een goede organisatie is het nodig dat, als uw kinderen 
meelopen, u zich aanmeldt via de website of onderstaand email 
adres. Graag vóór 7 december! 
( niet aangemeld? Je mag zeker ook het spoor van de lichtjestocht volgen! Maar voor de kinderen is 
een cadeautje dan niet zeker)( email voor aanmelden: y.bastim@gmail.com) 

 

Prijsvraag: 
Er staat een grote pot met knikkers bij de Kerstman. 
Wie raadt hoeveel knikkers er in deze pot zitten, maakt kans op 
een overgebleven prijs van het buurtfeest:                                    

Één minuut gratis winkelen bij de PLUS!!! 
Schrijf uw naam, adres en emailadres op het invulformulier en 
stop uw oplossing in de  bus bij de kerstman.  
Zondag 18 december ontvangt de winnaar bericht. 
 

Lidmaatschap Accoord = 15 euro per jaar Bloembakken ook 15 euro per jaar



Busbaan perikelen 
Eind oktober kregen de mensen, die wonen aan de busbaan in onze wijk, een schrijven dat 
men de hekken van de busbaan weg wilde gaan halen. Daarbij werd meteen gesteld dat men 
minimaal 2 meter van de busbaan vrij moest maken. Dit leidde tot hevige discussie en 
paniek; immers de schuttingen, heggen etc. staan daar al meer dan 30 jaar.  
Via in eerste instantie de app van de buurtvereniging is men zich gaan verenigen. Zo werd de 
busbaan app in werking gesteld, om met elkaar te kunnen communiceren.  
Dat communiceren is goed gelukt; nu, bijna 6 weken en veel vergaderen en protesteren 
later, ligt er een voorstel van de gemeente dat er redelijk goed uit lijkt te zien. De 
werkgroep, die zich hier intensief mee bezig gehouden heeft, gaat nog in overleg met de 
betreffende bewoners. 
Zo wordt maar weer duidelijk : Eendracht maakt macht oftewel:  Samen Sterk! 
Een compliment voor alle bewoners die zich zo druk met deze zaak hebben bezig gehouden. 
Wordt vervolgd! 
Om dit succes met elkaar te “vieren” kunnen alle deelnemers aan de busbaanapp op 
zaterdag 17 december van 17.00 uur tot 18.00 uur met elkaar ook wat drinken in de Gele 
Speeltuin, waar ook de start en finish is van de LICHTJES tocht, 
( die start om 17.00 uur  en laatste start tijd is 18.30 uur, zodat ook diegenen van de busbaan 
app, die dit leuke evenement willen meemaken, nog kunnen starten) 
 

Bloembakken en groen in de wijk: 
De zomer bloembakken hebben het lang volgehouden maar intussen zijn de winterbakken  
met vaste en bloeiende planten al opgehangen . 
Deze bakken hebben ook vanwege de buitentemperatuur maar weinig water nodig. Een keer 
per maand een volle gieter ( 10 liter) 
We hopen dat iedereen hiervan weer zal genieten. 
Deze week krijgt u ook het verzoek voor de betaling van de bijdrage bij de bloembakken. 
U betaalt u nu € 15,00  voor de winterbakken én de opvolgende zomerbakken. Dit kan zo 
voordelig vanwege de bijdrage van de gemeente Almere. 
Tevens wil ik u er nog even op attenderen dat op de Preludeweg het afgelopen jaar veel tijd 
geïnvesteerd is in de beplanting van de Prelude  cirkels. Een aantal vaste vrijwilligers is daar 
regelmatig mee bezig geweest! Namens iedereen: BEDANKT! Samen maken we de wijk 
mooier! 
Vindt u, als buurtbewoner de bloembakken ook zo mooi? En betaalt u nog niet mee? 
Ook als u geen lid wilt zijn van de buurtvereniging, kunt  u hier uw bijdrage aan leveren. 
Neem even contact op met : Yvonne  (y.bastim@gmail.com)  of Paul ( 
penningmeester@buurtverenigingaccoord.nl)   
De kosten zijn 15 euro per jaar.  Zo heeft u altijd een bloemetje voor ’t huis! 
 
 

Tot slot wensen we alle bewoners:                                           
 

 Fijne Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2023 !                    

                buurt vereniging ACCOORD                                   


