
Het beschilderen van eieren en de paasbrunch is traditioneel de 

opening van het activiteitenseizoen bij bewonersgroep De Werf in 

Dronten. Organisatie en bewoners uit de wijk kunnen dan ook niet 

wachten tot het moment dat ze mede dankzij de gemeentelijke steun 

vanuit het platform Samen Actief weer ‘even kunnen buurten’. 

BUURT DE BOEG | DRONTEN - Een half 
uur voordat de lunch begint, zitten de
meeste bewoners van De Werf al aan tafel.
Leen Bastiaans kan -net als alle andere
deelnemers- niet wachten totdat het eieren
schilderen begint: “Hier kijken we de hele
winter naar uit. Als de paaslunch geweest
is, dan weet iedereen dat de maandelijkse
bingo ook weer begint. Het is heel gezellig
om iedereen weer te zien. Hoog, laag, rijk,
arm: iedereen is welkom!”

Samen leuk maken

Jetske Veldman woont nog maar een paar
jaartjes aan De Werf, maar is vanaf dag één
vaste bezoeker van de activiteiten. “Dit is
toch hartstikke leuk. Ik heb de buurtjes ook 
meegenomen, want het is heel gezellig om
met zijn allen zo bij elkaar te zijn en samen
eieren te schilderen. Ik heb het nog geen
één keer overgeslagen en bij de bingo ben

ik straks ook elke maand aanwezig. Ik doe
ook nog steeds veel bij AsvDronten en fi ets 
graag, maar dit wil ik niet missen. Je moet 
het samen leuk maken.”

Gezelligheid en contact

Ria en Sjaak Moraal zijn samen lid van een 
commissie van vijf die deze activiteiten 
mogelijk maakt. “Wij doen het nu voor het 
vierde jaar en vinden het prachtig om te 

mogen doen. De 
meeste mensen
die hier wonen zijn 
alleen. Je ziet dat 
ze genieten van de
gezelligheid en het 

contact met de andere bewoners.” Lekker 
gezellig samen eten en eieren schilderen
lijkt misschien ‘een eitje’, maar er gaat nog
best veel werk in zitten. “Drie weken voor de
Pasen beginnen we al met de inschrijvingen,

zodat we gericht inkopen kunnen doen.
Dankzij steun vanuit de gemeente (Samen
Actief, red.) kunnen we dit soort dingen
organiseren, want anders is het voor ons ook 
niet te betalen.” De activiteitencommissie
bestaat al ruim twintig jaar, de paaslunch
is dit jaar voor het derde jaar gehouden en
krijgt, mede dankzij aansluiting bij Samen
Actief, in de komende jaren zeker een
vervolg: “Mensen vinden het prachtig. Dit
is voor de bewoners heel belangrijk. Ze
kijken er gewoon naar uit dat de winter weer
voorbij is”, zegt Sjaak Moraal lachend die
inmiddels al in voorbereiding is op de eerste
maandbingo en het bloemschikken dat ook 
door Samen Actief ondersteund wordt. 

Samen Actief, het wijkplatform van de 
gemeente Dronten, nodigt iedereen uit om 
te komen met initiatieven voor jouw wijk of 
buurt. Initiatieven die de gemeente mooier, 
leuker, beter en socialer maken. Wist je dat 
al veel initiatiefnemers jou voorgingen en 
bewonersbudget hebben ontvangen? Heb 
je een idee? Het online aanvraagformulier 
vind je op de website van de gemeente: 
dronten.nl (zoek op: bewonersbudget). 
Ook kan je jouw initiatief mailen naar: 
samenactief@dronten.nl.

Beste gemeente,
Ik heb ook ‘n idee voor onze buurt!

in
buurt

beeld
initiatief

SAMEN ACTIEFV
O

O

R IN
ITIATIEVEN

IN

 WIJK EN BU

U
R

T

‘DIT IS VOOR 
DE BEWONERS
BELANGRIJK’

‘Hier kijken   we de hele winter naar uit’
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