
   Nieuwsbrief 3-22  buurtvereniging Accoord.   

 

Na een zeer geslaagd buurtfeest op 3 september j.l. hebben we nog een matig bezochte, maar 

gezellige schoonmaak dag annex burendag gehad. Het weer zat ons niet mee, maar toch kwamen 

er een twintig tal buren opdagen om de buurt schoon te maken. Ook waren er enkele kinderen bij; 

zij kregen als beloning een mooie medaille!     

Misschien een idee om volgend jaar met de kinderen samen de buurt schoon te maken? Immers:  

jong geleerd is oud gedaan! 

We gaan op weg naar de laatste activiteiten van dit jaar. 

Veel leesplezier! 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Whisky proeverij gaat niet door! 

Vanwege tijdgebrek van de organisatoren kan de 

whisky proeverij dit jaar niet doorgaan. 

Volgend jaar… second try! Slàinte. 

Reanimatie cursussen. 

De voor dit jaar geplande reanimatie 

cursussen   worden verplaatst naar 

januari/ februari 2023. Oorzaak voor dit 

uitstel ligt bij het niet leverbaar zijn van 

de materialen. In januari/ februari hopen 

we de oefenpoppen en de oefen AED ’s 

tot onze beschikking te hebben .  

Informatie volgt. 

De bloembakken                                                         

De bloembakken in de straat worden over enkele 

weken weer omgewisseld voor bakken met 

winterharde planten.                         

Alle buurtbewoners die zich hiervoor opgegeven 

hebben, ontvangen het verzoek in november om 

15 euro te betalen voor de bloembakken. Dit is 

voor de komende winterbakken en de daarop 

volgende zomerbakken.  

Pas volgend jaar vragen we dan opnieuw een 

bijdrage.  Wil jij ook bijdragen aan de 

bloembakken en heb je jezelf  nog niet 

opgegeven?  Bel even met 06-51111140 en we 

gaan het regelen. 

 

Bowling op 12 november 

OP 12 november is er een bowling 

avond.De buurtvereniging betaalt voor 

de leden de baanhuur en één drankje. 

We bowlen 90 minuten. Daarna kan je, 

op eigen kosten mee uit eten bij 

Fujihouse. 

Je hebt hier al een mail over ontvangen! 

Vergeet je niet op te geven! 

Kijk eens naar het gezamenlijke achter-

pad van je tuin. Probeer deze onkruid -

vrij te houden en overhangende takken 

te verwijderen. 

Samen maken we de buurt veiliger, 

mooier en beter! 

In dit nummer: 

 

- Nabeschouwing afgelopen activiteiten 

- Bloembakken 

- Whiskyproeverij afgelast 

- Reanimatiecursussen 

- Bowling met of zonder etentje 


