
 

 
 

Nieuwsbrief buurtvereniging Accoord september 2019 
 
Na een lange mooie zomer, hier weer een nieuwsbrief van de buurtvereniging. 
 
Terugblik buurtfeest 2019: 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd buurtfeest, dat mede door de sponsors en de vele 
vrijwilligers mogelijk is gemaakt. Allen hiervoor nog bedankt! 
 
De volgende activiteiten staan alweer op de rol: 
 

Burendag 2019 gecombineerd met de world clean-up day. 
Datum: zaterdag 28 september  Tijd: 9.30 uur 
 

We roepen jong! en oud op om hieraan te komen meehelpen! 
We starten vanaf Capricciostraat nummer 22. 
Van 9.30 tot 10.30 gaan we de wijk netjes maken en ontdoen van zwerfvuil! 
Geen zwaar werk maar wel veel werk!  Dit kan gedaan worden door jong en oud!        
Daarna…….vieren we burendag! 
We maken het gezellig met koffie, thee en frisdrank.  
Tevens vragen we de buren die niet mee konden helpen met het schoonmaken, om 
een lekkere cake, koek of taart te maken voor bij de koffie. 
De burendag wordt gevierd van 10.30  uur tot 12.00 uur en is toegankelijk voor 
ALLE buurtbewoners. 

Het doel? Elkaar ontmoeten en leren kennen…U komt toch ook? 
 

Bowlen en uit eten! 
Op 9 november van 17.00 uur tot 18.30 uur kunt u met uw buurtvereniging Accoord gaan 
bowlen! (Bowlingcentrum Almere Buiten) 
De bowling inclusief één drankje worden betaald door de vereniging. Ook voor kinderen kan er 
een aparte baan geregeld worden! 
Opgeven voor 12 oktober via de mail, online via de website of via onderstaand briefje. 
 

Voor degenen die willen is er na afloop een etentje voor leden van Accoord bij restaurant 
Breed in Almere Buiten. 
Dit dient u zelf te betalen (€31,95 per persoon, inclusief drank) 
Ook hiervoor geldt: opgeven voor 12 oktober! 

 
 



Gezocht: leuke jonge buurtbewoners met nieuwe ideeën  
                die ook willen helpen bij het organiseren! 
                        Opgeven bij Yvonne (0651111140) 
 

 
Kerstman 
De kerstman komt op 20 of 21 december ’s avonds weer langs de deur met een cadeautje voor de 
leden. De kerstman zoekt echter 2 elfen (tussen de 6 en 12 jaar) die hem kunnen helpen!  
Aanmelden via de mail: y.bastiaan@icloud.com 
 

AED 
Zoals u weet hangt in de Capricciostraat op nr. 30 een AED 
Buurtvereniging Accoord heeft afgelopen jaar al 25 mensen geschoold in het gebruik van de AED.  
In januari/ februari 2020 komen er weer (herhalings) cursussen, waarvoor u zich eerdaags op kunt 
geven! 
 

De brandgang! 
In maart is er met de landelijke schoonmaak dag een grote schoonmaak actie geweest in de 
brandgang tussen de Capricciostraat/Nocturnestraat en de Preludeweg. 
Helaas…….. de doorgang die vrij moet zijn i.v.m. de veiligheid, slibt al weer dicht! 
Wilt u ervoor zorgen dat het pad achter uw tuin, dat voor de helft van u is, vrij is van onkruid, afval 
en overhangende takken? 
Bedankt! 
 

De Accoord buurt-app 
Deze is bedoeld om elkaar te waarschuwen bij calamiteiten of even snel ee reminder voor een 
activiteit. Dus niet voor andere zaken! Dat kan wel via de website www.buurtverenigingaccoord.nl 
Of binnenkort via de facebook pagina (bericht hierover volgt nog). 
Aanmelden voor de buurt-app kan via tel. Nr. 0610238102 (Bert Roest). 
 
 
 
 
 
 
Aanmelding bowlen/ eten 
 
Wij willen komen bowlen met——- volwassenen (aantal) en ———- kinderen 
 
Wij willen ook mee uit eten voor 31,95€ p.p. 
Aantal volwassenen: ———— 
Aantal kinderen: ————- 
 
Uw naam———————————————.   Telefoonnummer ———————— 
Adres——————————————————— 
E-mailadres —————————————————————— 
 
Dit strookje graag afgeven bij Capricciostraat 22. 
 
Let op:  u kunt zich ook online aanmelden voor het bowlen en eten op onze website 
             www.buurtverenigingaccoord.nl onder het kopje “inschrijven”. 

 


