
Almere, 10 april 2020, nr 1 
 

NIEUWSBRIEF VERENIGING ACCOORD - APRIL 2020 

 
 
Beste buurtbewoners, 
 
Namens buurtvereniging Accoord bieden wij alle buurtbewoners graag een bosje tulpen aan om 
wat voorjaarsgevoel en vrolijkheid in huis te brengen in deze vreemde tijden.  
Daarnaast brengen wij u middels deze nieuwsbrief op de hoogte van onze activiteiten en acties in 
de wijk.  
 
Zoals u zult begrijpen zijn wij genoodzaakt sommige geplande activiteiten uit te stellen in verband 
met de geldende restricties. Meer daarover in deze nieuwsbrief. Daarnaast delen wij graag een paar 
andere initiatieven die mogelijk ook voor u interessant zijn.  
 
Wilt u meer weten over onze buurtvereniging of ook lid worden, kijk dan op 
http://www.buurtverenigingaccoord.nl/ . Een impressie van onze activiteiten vindt u onder 
‘evenementen’. Lidmaatschap is slechts 15,-- per adres per jaar.  
 
 
Hulp! — Help! 
Buren zijn er voor en met elkaar.  
In deze bizarre, bijzondere en soms zorgelijke tijden zijn er misschien buurtbewoners die wat 
hulp kunnen gebruiken. Ook zijn er mensen die graag iets voor een ander willen doen!  
Denk aan een boodschapje doen en voor de deur neerzetten, een praatje op afstand, of iets anders. 
Heeft u een hulpvraag of wilt u zich aanbieden om hulp te geven, stuur dan een mail naar 
secretaris@buurtverenigingaccoord.nl 
 
 
Berenactie  
Heeft u al gehoord van de wereldwijde Berenactie? Zet u ook een beer voor het raam? 
Zo kunnen de langslopende kinderen als spelletje alle beren in de buurt gaan tellen. 
U vindt een speciaal berentelformulier op onze website.  
 
 
Aanpassing geplande activiteiten 2020: 
Als gevolg van de Corona maatregelen verandert de planning van diverse buurtactiviteiten. 

 Paaseieren zoeken (13 april): kan helaas niet doorgaan, als alternatief bedenken we een leuke 
activiteit voor de kinderen aan het eind van het jaar. 

 Jeu de boules toernooi (mei): is voorlopig uitgesteld. Uiteraard kan u, met in achtneming van de 
restricties, zelf een balletje gooien! 

 Buurtfeest (27 juni): Verplaatsen we naar 26 september in combinatie met de burendag. 
 
 
De AED 
We hebben in onze buurt een AED hangen in de portiek van Capricciostraat nummer 30.  
De buurtvereniging wil ook dit jaar weer een (herhalings)cursus inplannen met uitleg over het 
gebruik van de AED en hoe u kunt helpen bij reanimeren. Deze training is gratis te volgen voor 
leden. U kunt zich nu alvast via de website opgeven; www.buurtverenigingaccoord.nl 
 
 
Peiling interesse gezamenlijke aanpak dakbedekking platte daken 
De huizen in onze buurt staan bijna 28 jaar. Sommige bewoners hebben hun dakbedekking al moeten 
vernieuwen. Andere bewoners willen dat misschien op korte termijn gaan doen. 
Het betreft de platte daken van bitumen van de garages, schuren en de platte daken van de 
desbetreffende huizen. Een van onze buurtbewoners wil, indien daar belangstelling voor is, kijken of 
een gezamenlijke opdracht interessant is wat mogelijk een financieel voordeel oplevert. 
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Heeft u interesse (zonder dat u zich ergens aan verplicht), meld u zich dan aan via de website; 
www.buurtverenigingaccoord.nl 
 
 
Bloemen in onze buurt 
De vereniging gaat bij Growing Green Cities een aanvraag doen voor een financiële bijdrage om 
bloembollen en/of bij- en vlindervriendelijke planten te poten/zaaien in de grasstrook op de 
Preludeweg. Het gaat om een bloem strook van ca. 700 m2. De gemeente wordt hier ook bij 
betrokken. 
Tegen de tijd dat het planten moet gebeuren, zoeken we nog een groot aantal vrijwilligers voor 
het planten.  
 
Daarnaast willen we kijken of het mogelijk is om de buurt op te fleuren met bloembakken aan de 
lantaarnpalen. Het betreft de Rondostraat, het Fugaplantsoen en de Capricciostraat.  
De kweker plaatst te bakken. Er zijn geen kosten aan verbonden voor de bewoners. Het enige wat de 
bewoners wordt gevraagd, is water geven in droge periodes.  
Wilt u zien hoe dat er uitziet? In een deel van de Nocturnestraat hangen die bakken al!  
 
Wie wil helpen bij de organisatie hiervan, bollen planten of water geven? Graag horen wij van u via 
de website over beide initiatieven www.buurtverenigingaccoord.nl 
 
 
Verslag algemene ledenvergadering 
Het verslag van de algemene ledenvergadering van maart 2020 vindt u op onze website. 
Hierin staat ook dat de contributie dit jaar vastgesteld is op 15 euro per gezin per jaar. 
Hiervan hopen we weer veel leuke dingen te kunnen doen! De leden hebben inmiddels een 
betalingsverzoek ontvangen. 
Ook lid worden? Inschrijven kan via onze website. Heeft u vragen, mailt u ons dan. 
 
 
Wij wensen iedereen fijne Paasdagen en waar nodig veel sterkte de komende tijd.  
 
Bestuur buurtvereniging Accoord,  
Bert Roest, Jeffrey v Beek, Louise Arink (secretaris), Paul Mansvelt (penningmeester) en Yvonne Bastiaan 
(voorzitter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U vindt ons ook op Facebook: https://www.facebook.com/buurtverenigingaccoord/  
 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, of u heeft een leuk idee voor de buurt en/of u wilt meehelpen? 
Mail ons:  
Voorzitter@buurtverenigingaccoord.nl  
Penningmeester@buurtverenigingaccoord.nl  
Secretaris@buurtverenigingaccoord.nl 
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