Nieuwsbrief buurtvereniging ACCOORD november 2021
Beste leden en andere buurtbewoners,
Hier voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit
jaar.
Wat kunt u hierin lezen:
‐verslag ALV
‐Activiteiten tot en met 2 januari
‐Bloembakken en groen in de wijk
‐Het bijenhotel
‐excursie Beatrixpark
‐AED en cursussen
‐Aanmelden lichtjestocht en kerstkaart actie.
Algemene ledenvergadering 5‐10‐‘21
Er is een wisseling in het bestuur geweest:
Louise Arink is als secretaris opgevolgd door
Dennis Musschenbroek.
Verdere info: op de website.
Activiteiten tot en met 2 januari
18 december : Lichtjestocht door de wijk.
18 december :Kerstkaarten wedstrijd
19 december : Kerstman langs de deuren
2 Januari
: Nieuwjaarsborrel
Bloembakken en groen in de wijk:
De bloembakken hebben het lang
volgehouden maar hebben nu hun mooiste
tijd gehad. Voor 1 december worden de
winterbakken opgehangen .
Deze bakken hebben ook vanwege de
buitentemperatuur maar weinig water nodig.
Een keer per maand een volle gieter.
We hopen dat iedereen hiervan ook kan
genieten.
Denkt u nog even aan de betaling van de
bijdrage bij de bloembakken?
U betaalt u nu € 15,00 voor de komende
winterbakken én de opvolgende
zomerbakken. Dit kan zo voordeling vanwege
de bijdrage van de gemeente Almere.

We kunnen nog wel wat extra handen
gebruiken. Opgeven via:
penningmeester@buurtverenigingaccoord.nl
Het bijenhotel.
Mede gerealiseerd door Growing Green Cities,
staat bij de entree van de wijk. Door allemaal
wat groenere tuinen en bloemen te realiseren
kunnen wij de natuur zo een handje helpen!
Excursie Beatrixpark
Aanmelden voor een begeleide excursie. (Zie
bijlage van Paul).
AED en cursussen reanimatie
In 2020 en 2021 konden de cursussen niet
doorgaan. We willen graag dat iedereen, die
dit wil, zich opnieuw hiervoor op geeft. ( zie
bijlage van Bert)
Lichtjestocht voor jong en oud!
Op 18 december houden we een wandeltocht
voor jong!!!!!!!!!!!!!!! En oud!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
door de buurt. De tocht is zo’n 300 lichtjes
lang en duurt maximaal 30 ‐40 minuten (
inclusief opdrachten/ zoektocht)
De tocht start en eindigt bij de speeltuin.
Het leuke van deze tocht is : het is voor jong
en oud! Voor mensen met en mensen zonder
kinderen!
Kortom voor iedereen! Wat is het idee?

Starten tussen 17.00 en 19..30 uur. ( van
tevoren aan melden en je krijgt een
tijdsblok om te starten)
Je volgt de lichtjes in de potjes, die je door ons
doelgebied leiden. Onderweg kun je vragen
beantwoorden ( ook zonder die vragen is de
lichtjestocht leuk en spannend). Bij de
eindstreep vind je een verrassing.

Glühwein, warme chocolade melk,
alles op gepaste afstand. En ….. de kerstman!
Aanmelden: via y.bastim@gmail.com

Groen cirkels
Eind november willen we gaan beginnen met
het aanleggen van de plantencirkels op de
Prelude weg. Het gras gaat voor een deel weg
en er komen bloeiende planten voor in de
plaats. Goed voor de natuur!

Kerstkaart actie: Wij vragen alle kinderen een
mooie kerstkaart te maken en op 18 dec. bij
de kerstman in te leveren. De mooiste kaart
krijgt een prijs. We stoppen de kaartjes in de
bus bij andere buren, die we zo blij maken!
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Natuurexcursie Beatrixpark en Den
Uylpark
Op zondag 12 december verzorgen
natuurgidsen van het IVN een excursie in
het Beatrixpark en het Den Uylpark. Het
thema is “De natuur is altijd dichtbij”. De
excursie start om 11.00 uur vanaf de
parkeerplaats aan de Kruidenweg 3,
bij de bloemkiosk en duurt ongeveer twee
uur.

Aanmelden graag via een berichtje aan
ivnalmere@yahoo.com o.v.v. uw naam en
met hoeveel personen u komt. Aanmelden
voor deze activiteit kan ook via het
aanmeldformulier.

De twee parken zijn zeer gevarieerd en
aangelegd in de jaren 80. Grote weiden
worden afgewisseld door parkbossen,
bomenlanen en waterpartijen.
Bij het woord natuur denk je al snel aan
ongerepte gebieden, liefst ver van de
bewoonde wereld. Toch hoef je voor
natuur niet ver weg te gaan. Veel dieren
en planten hebben zich verbonden aan
stedelijke gebieden. Door de variatie is er
veel voedselaanbod en het klimaat is er
milder dan op het platteland.
De
gidsen zullen leuke wetenswaardigheden
vertellen over de dieren en planten die we
tegenkomen. Zoals bijvoorbeeld over de
Beatrixlinde. Daar zit een heel verhaal aan
vast, maar….. dat hoort u tijdens de
excursie. In het Den Uylpark zullen we de
verfplantenakker bezoeken en het nog
niet zo lang geleden onthulde kunstwerk
van Brigit Huijbens Misschien zien of
horen we de halsbandparkiet wel die ook
in Almere steeds meer wordt
waargenomen. En weet u trouwens wat
een folly is? Ook dat zullen de gidsen u
laten zien. Kortom, u mag deze excursie
absoluut niet missen!
De kosten zijn € 5,00 voor volwassenen en
kinderen € 2,50. IVN‐leden kunnen, zoals
gebruikelijk, gratis mee. Ook al gaan we
geen gekke dingen doen, trek wel stevige
schoenen of laarzen aan.

Bijlage door Paul Mansvelt

_________________________________

Het bestuur van buurtvereniging Accoord
wenst iedereen fijne, vrolijke feestdagen
en een heel gezond en voorspoedig 2022
Jeffrey, Dennis, Bert, Paul en Yvonne

Nieuwsbrief buurtvereniging ACCOORD november 2021
De AED
In 2019 hebben we met meerdere
bewoners in onze straten wat geld bij
elkaar gesprokkeld en een eigen AED
aangeschaft.
Deze hangt naast entreedeur op de
Capricciostraat 30 en de box is te openen
met code 3030V. ( de AED staat 24/7
onder alarm dus schrik niet als u hem weg
haalt)
In het begin zijn we meteen van start
gegaan met een dertig tal bewoners om te
gaan leren reanimeren met een AED. We
wilden wel herhalingscursussen doen,
maar is dit steeds uitgesteld i.v.m. Corona.

In het aflopen jaar hebben wat mensen
zich opgegeven voor nieuwe trainingen of
een herhaling en zijn op een lijst gezet
voor als we weer zouden gaan beginnen.
Helaas wil het maar niet lukken om dit
corona‐proof van start te laten gaan en
weten we niet of u nog wel wilt meedoen
en om die reden is die lijst te komen
vervallen.

Als bestuurslid van Accoord heb ik niet stil
gezeten en heb ik via mijn
stichting “Stichting Marino Leer”
(www.stichtingmarinoleer.nl) een bijdrage
gekregen van 1500,— om twee oefen
AED’s en twee oefenpoppen te mogen
aanschaffen voor onze buurtvereniging “
Accoord “. Dat betekent dat we, zodra we
van start kunnen, niet meer hoeven te
leuren om oefenmateriaal bij elkaar te
krijgen en kan er in groepsverband en ook
straks meer individueel geoefend worden.
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Elke seconde telt bij reanimatie en ik kan
me ook indenken dat er oudere bewoners
in onze straat zijn die denken dat is niets
voor mij. Wilt of kunt u niet reanimeren?
Dan kunt u toch meedoen door op de
lesavond aanwezig te zijn en geïnstrueerd
worden om bij een echte calamiteit altijd
de AED te gaan ophalen. SAMEN STAAN
WE STERK!
Om onze buurt‐app en kletspot‐app die
steeds te hoeven gebruiken heb ik een
app opgericht en heet AED‐reanimatie “
Accoord” op deze app wil ik straks de
mensen hebben staan die zich specifiek in
willen zetten met de AED. Hierbij wordt
ook inzichtelijk wie bij een echte
calamiteit kan worden ingezet of kan
worden gewaarschuwd.
Zoals u ziet nemen we levensreddende
handeling ook in onze wijk serieus, wil u
op de app worden toegevoegd stuur dan
een bericht
naar bertroest@buurtvereningaccoord.nl
en geef aan of u les wilt hebben met
reanimeren of alleen de theorieles wilt
volgen.

Op dit moment ben ik bezig om het een en
ander gecertificeerd te krijgen voor leden
als ze een volledige cursus volgen en op
herhaling gaan, maar daar wordt u later
over geïnformeerd.
Ik ben erg blij dat de Stichting Marino Leer
ons heeft gesponsord en zullen wij op
eventueel lesmateriaal ook de
stichtingsnaam vermelden, daarnaast
staat het u vrij om eens een kijkje op de
site te nemen; we helpen ieder jaar
diverse mensen met psychische klachten
om het leven aangenamer te maken.
Tenslotte: de Corona zal nog wel even in
ons midden blijven maar ik hoop dat we
toch in maart 2022 wat kunnen gaan doen
met de reanimatielessen. Dus meld je aan

op bovenstaand e‐mail adres en we
houden je op de hoogte. En denk erom
twijfel niet, reanimeer altijd want “elke
seconde telt “
Bert Roest ( bij eventuele vragen mag u
mij altijd
mailen bertroest@buurtvereningaccoord.
nl of bellen.06‐10238102 )

Opfris cursus in het kort. bekijk a.u.b. dit
materiaal…

