
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!

SAMEN ACTIEF
IN WIJK
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Oplettende bewoners hebben aan het begin van de zomervakantie 

wellicht gezien dat er een aantal mini-wijkconcerten zijn gehouden 

in de buurten rondom het centrum van Dronten. Harmonieorkest 

De Eendracht verzorgt deze openluchtconcerten omdat ze het zelf 

enorm leuk vinden om te doen, maar vooral om de vereniging te 

promoten binnen de gemeente. 

‘BELANGRIJK VOOR 
VOORTBESTAAN VAN 
HARMONIEORKEST’

'IEDEREEN KIJKT 
UIT NAAR DEZE 
WIJKCONCERTEN'

“De steun vanuit   Samen Actief is cruciaal voor ons.”
OUD-DRONTEN
Om deze vrolijke buitenconcerten mogelijk te
maken schakelde voorzitter Marinus de Vries
en secretaris Elma Everaers Samen Actief in 
om via de gemeente bewonersbudget aan
te vragen. De Vries: “We proberen altijd leuke
plekjes in Dronten te vinden om daar de
mensen uit de buurt te vermaken met onze
vrolijke muzikale klanken.” De waardering is
keer op keer heel groot, zo merkt De Vries
als hij met de orkestleden door de wijk trekt.
“We hebben een vaste groep mensen die ons
volgen. Dat is ontzettend leuk voor ons.”

Voordat de secretaris op de proppen kwam
met het idee om de gemeente in te scha-
kelen, was De Vries niet op de hoogte van de 

mogelijkheid om een budget aan te vragen. 
“Die steun is enorm belangrijk voor ons. We
moeten het van dit soort fi nanciële injecties 
hebben. De subsidies zijn te laag om daarvan 
nog iets extra’s te kunnen doen. Deze
gemeentelijke steun werkt ook twee kanten 
op: enerzijds vinden wij het ontzettend leuk 
om op te treden en anderzijds bieden deze
buitenconcerten ons de mogelijkheid om de 
jeugd te bereiken. Dat lukt met optredens 
in een theaterzaal van De Meerpaal niet zo 
makkelijk.”

De reacties tijdens de mini-concerten zijn
altijd enorm positief. De Vries past dan ook 
bewust het repertoire aan als hij met het
harmonieorkest de wijk intrekt: “We spelen 
herkenbare muziekstukken zoals ‘Aan de 
Amsterdamse grachten’. We merken dat het 
publiek daar direct op reageert. Alle leden 
leven naar deze concerten toe. Het is echt 
een gezamenlijk verenigingsgebeuren,

omdat ook de jeugd (en de nieuwe leer-
lingen) mee mogen doen. Deze optredens 
zijn heel belangrijk voor de nieuwe aanwas
van leden. Zo blijft ons orkest een bekende 
naam in Dronten.”

De vereniging
is van plan nog
lang door te gaan
met concerten in 
de wijk. De Vries:

“We zijn de gemeente enorm dankbaar, want 
deze steun is cruciaal voor een vereniging 
als de onze dat toch draait op (openbare) 
optredens. Met de extra fi nanciële middelen 
vanuit het bewonersbudget, kunnen wij de 
buurten langs om te doen waar we goed in 
zijn: muziek maken.”
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