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Wist u dat we een AED in de buurt 

hebben? 
Deze hangt bij de Capricciostraat 30.  
De code is 3030V 
Recent is hij succesvol gebruikt! Zo 
redden we levens!  Ook geschoold om 
de AED te gebruiken?  
Meld je aan bij www.hartslagnu.nl 
zodat jij ook kunt helpen. 
  

Denkt u nog even aan het schoonhouden van de brandgangen? 

? 

Een korte terugblik 
We begonnen 2020 vol goede moed met een nieuwjaarsborrel. Deze werd goed bezocht en 
gewaardeerd. En toen? Toen kwam Corona! 
Paasfeest: afgelast! Buurtfeest: afgelast! Jeu de boulestoernooi: afgelast! Bowling: niet doorgegaan. 
Geen kerstman, wel een cadeautje voor de kinderen met een kleurwedstrijd. 
En als troost: een bosje tulpen in het voorjaar en een mand met mandarijnen en chocolaatjes met 
kerst. Ook was er nog de mooie chrysant in de herfst om iedereen een beetje op te vrolijken, en 
natuurlijk de bloembakken in de straat! In september werd de buurt samen opgeruimd tijdens Clean 
up day en de Kletspot-app voor gezellige praat en oproepjes werd geboren. Ook werden diverse daken 
van garages en schuren vernieuwd met een collectieve korting. 
Achter de schermen is er ook hard gewerkt: bloembakken, groene buur, bijenhotel, uitbreiding 
speeltuin en gesprekken met de gemeente over verbeteringen in de buurt. 
 

En nu in 2021? We maken plannen en zijn enthousiast om onze buurt zo blij en optimistisch mogelijk 
te houden. Voor velen was 2020 een zwaar jaar. Maar we houden de moed er in! Allereerst met deze 
nieuwsbrief vol goede, leuke en spontane ideeën. 
Lees hem goed, kom in actie , meld je aan! Samen maken we het leven een stukje mooier! 
 

Het bestuur van ACCOORD: Jeffrey, Bert, Louise, Paul en Yvonne 

Wilt u ook meedoen met de bloembakken? Voor informatie: bel 0651111140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 20 maart 
NEDERLAND SCHOON 
Kom jij ook helpen? Met het hele 
gezin, of alleen. Een wandeling door de 
buurt met een prikker en een 
vuilniszak. Zo houden we onze buurt 
schoon! 
Start:  9 - 9.30 uur, Capricciostraat 22 
Koffie/thee of limonade voor de 
kinderen (op afstand) na afloop. 

Zondag 4 april 

PAASSPEURTOCHT 

Eieren zoeken en puzzelen in je eigen buurt,  

coronaproof! 
Vooraf opgeven via de website: 

www.buurtverenigingaccoord.nl . Uiterlijk 26 maart. 

Voor iedereen, gezinnen met of zonder kinderen, jong en 

oud.   

Datum: 4 april , eerste paasdag 

Start: tussen 9 en 12 uur, vanuit je eigen huis en alleen 

met je eigen gezin.  

Zoek in de buurt de kartonnen paaseieren in de tuinen, 
achter de ramen of in de struiken! Ze zijn goed zichtbaar 
en op elk paasei staat een opdracht! Vul het antwoord op 
de opdracht in op je deelnameformulier, lever het in bij 
Capricciostraat 22 en neem daar je prijsje in ontvangst! 
Het deelnameformulier ontvang je 1 of 2 dagen vooraf in 
je brievenbus. Aanmelden is dus belangrijk! Zo kunnen 
we ook voor voldoende prijsjes zorgen. 
 

WIJ REKENEN EROP DAT ALLE DEELNEMERS ZICHZELF 
AAN DE GELDENDE CORONAREGELS HOUDEN EN DAT 
IEDEREEN ERVOOR ZORGT DAT HET VEILIG IS VOOR JONG 
EN OUD!     
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Speeltuin - uitbreiding 
De speeltuin aan de Nocturnestraat wordt veel bezocht. 
Eigenlijk zijn er te weinig spel- en speelmogelijkheden in de 
speeltuin. Uitbreiding is gewenst. Een groep enthousiaste 
buurtbewoners heeft een plan bedacht en overlegd met de 
gemeente Almere.  Geld voor uitbreiding is er niet, wel 
materialen waar we gebruik van kunnen maken: gratis 
materialen en eventueel grondwerkzaamheden. 
De buurt moet zelf zorgen voor mensen die de 
werkzaamheden uit kunnen voeren. In ons plan staan: 
voetbaldoelen, wigwam, klimheuvel, evenwichtsbalk en 
klimboomstammen. 
 

We hopen tijdens het weekend van NL Doet op 28 en 29 mei 
dit geheel of gedeeltelijk te kunnen realiseren.  Het gaat 
echter alleen maar door als er genoeg mensen zijn die zich 
ervoor willen inzetten. Zie de oproep hieronder. 

AGENDA  

(activiteiten onder voorbehoud) 
20 maart:  Nederland Schoon 

4 april: Paas speurtocht 

April/mei:  bloembakwissel  

24 april:  actie tegelplant  

28 en 29 mei: NL Doet - speeltuin 

Juni:  Jeu de boules 

September: Buurtfeest 

19 september: World clean up day 

September:  Ledenvergadering 

September: cursus AED 

December:  Lichtjestocht en 

  tekenwedstrijd 

Preludecirkels en bijenhotels vergroenen de buurt  
Zoals het er nu naar uitziet zal ‘ons’ bijenhotel op korte 

termijn worden geplaatst. Wanneer is vanwege corona nog 

niet duidelijk, maar dat het er komt, is zeker. Daarnaast is er 

een idee om een viertal plantencirkels te creëren met een 

diameter van 3 meter. Hierin worden dan bij- en 

vlindervriendelijke heesters geplant die onderhouden 

worden door een aantal straatgenoten. Wie meer van de 

plannen wil weten en/of wil meewerken met de aanleg, kan 

zich aanmelden op de Preludeweg 19, bellen met 

0628616675 en/of mailen naar  

penningmeester@buurtverenigingaccoord.nl                

 

Vrijwilligers gezocht voor uitbreiden speeltuin 
Nocturnestraat 
We hebben minsten 10 personen nodig! Zonder uw hulp 
kunnen we niet en gaan de plannen, om de speeltuin uit te 
breiden met natuurlijk speelmateriaal, niet door. 
 

Meer informatie en/of opgeven bij: 
Patty Voois (Nocturne 5), Mike van der Matten (Nocturne 
33), Yvonne Bastiaan (0651111140,  y.bastiaan@icloud.com) 
 

Buurtvereniging ACCOORD 
Onze buurtvereniging bestaat sinds 
1992. Lidmaatschap bedraagt 15 
euro per jaar. (De contributie wordt 
eerdaags weer geïnd.) 
Het bestuur bestaat uit 5 leden. 
Ook interesse om in het bestuur te 
komen? Geef je op bij een van 
onderstaande email adressen. 
Ons doel? SAMEN leven in een 
mooie buurt, gemeenschappelijke 
initiatieven opzetten ( bijv. 
onderhoud  daken) en het leefbaar 
maken en houden van de buurt. 
Elkaar vinden, ontmoeten en ZIEN, 
is erg belangrijk. Vandaar dat we 
allerlei activiteiten ontwikkelen. 
Een keer per jaar is er een 
Algemene Leden vergadering. Deze 
wordt i.v.m. de coronaperikelen dit 
jaar in september gehouden . 
www.buurtverenigingaccoord.nl    

Contactgegevens bestuur Accoord 
Paul Mansvelt: 0628616675 penningmeester@ibuurtverenigingaccoord.nl 
Louise Arink: secretaris@buurtverenigingaccoord.nl 
Yvonne Bastiaan: 0651111140 y.bastiaan@icloud.com 
Bert Roest 
Jeffrey van Beek: 0643291199 
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