
 

 

Beste leden van buurtvereniging Accoord.           September 2018 
 
Na enkele maanden van relatieve “radiostilte” treft u hier de allereerste  nieuwsbrief 
aan op onze nieuwe website. 
De vakanties zijn voorbij en we gaan weer vol goede moed aan ons werk en onze 
dagelijkse bezigheden. 
 
Van ons heeft u nog wat nieuws te goed; 
 
-de website:  www.buurtverenigingaccoord.nl 
 
Via deze website wordt u ondermeer op de hoogte gehouden van 
wetenswaardigheden en activiteiten rondom onze buurt. 
Op de website vindt u foto’s, verslagen en onder andere een gastenboek waar u zelf 
iets in kunt plaatsen. 
 
-de buurt-app; 
 
Hiervoor kunt u zich aanmelden via Bert Roest; hij voegt u dan toe aan de app-groep 
Deze buurt-app is bedoeld voor calamiteiten en korte algemene betichten 
Dus niet om met elkaar te babbelen over de alledaagse dingetjes. 
( nummer Bert voor deelname aan de buurt app: 06........) 
 
-de AED 
 
Goed nieuws, 
Er is voldoende geld opgehaald om de AED aan te kunnen schaffen. 
In de tussentijd is de AED ook al geleverd en wacht hij op plaatsing en aansluiting op 
een centrale plaats. 
Hoe nu verder? 
-de AED zal geplaatst worden 
-er zal geïnventariseerd worden welke mensen hier al mee om kunnen gaan; met deze 
mensen willen we graag e.e.a voor bespreken. 
-er zullen een aantal voorlichtings/trainings momenten gepland worden, waar een 
ieder zich kan scholen in het gebruik van het apparaat, het hanteren van de afspraken 
etc. 
-er zullen enkele mensen gevraagd worden als “ beheerder” van het apparaat. 
-tot slot hopen we het apparaat nooit te hoeven gebruiken! 
 
Activiteiten 
 
15 september 2018 world Clean up day ! 
We hebben in maart met de actie Nederland Schoon als buurt ook al mee gedaan. 
Nu is er een initiatief genomen om op de hele wereld op 15 september het gevecht 
aan te gaan met de vervuiling van onze planeet! 



 

 

De actie begint zo”n 12 uur vroeger dan in Nederland al in Nieuw Zeeland en zal zo” 
n 12 uur later eindigen aan de westkust van Amerika. 
De plastic soep moet opgeruimd worden, zodat de aarde een mooie bewoonbare 
planeet blijft met een super grote diversiteit aan leven! 
 
Onze actie is slechts een hele kleine; wij verzamelen om 10.00 uur voor 
Capricciostraat 22 en gaan uitgedost met een beschermende handschoen een uur 
plastic afval verzamelen  in onze buurt! 
Juist ook voor de kinderen is dit een zeer geschikte manier om zich bewust te worden 
van het belang van het zuinig zijn op onze planeet. 
Na afloop zal er koffie, thee of limonade zijn met wat lekkers! ( omstreeks 11.00 uur) 
 
U komt toch ook een uurtje mee helpen?! 
 
Burendag 2018 
Deze valt eigenlijk op 22 september ; echter——— 
We nodigen u allen uit om op 15 september, dus zaterdag a.s., om 11.00 uur een 
kopje koffie of thee met elkaar te drinken! 
Zo verbinden we de burendag ook nog aan een ander, belangrijk doel! 
22 september gaat dus niet door maar 15 september wel!! 
 
Verdere activiteiten voor dit jaar: 
Etentje- gaat georganiseerd worden! 
Bowling— wie wil dit mee helpen organiseren? 
Kerst——de kerstman zal langs komen! 
 
Ik hoop u met deze nieuwsbrief weer een beetje bijgepraat te hebben! 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, of u heeft een super leuk idee voor de buurt 
en/ of u wilt meehelpen —-? 
Mail ons: 
voorzitter@buurtverenigingaccoord.nl 
Penningmeester@buurtverenigingaccoord.nl 
Secretaris@buurtverenigingaccoord.nl 
 
De volgende nieuwsbrief komt half oktober! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur 
Yvonne Bastiaan 
( voorzitter ) 


