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Normaal gesproken werd er in juni een zomerfeest georganiseerd door de 
feestcommissie van de Lindenlaan in Ketelhaven. Vanwege de beperkingen 
rondom corona kon dat dit jaar niet doorgaan en dus kwam men met een 
alternatief: een garage-sale in de voortuin waarbij buurtbewoners elkaar 
op gepaste afstand in een gemoedelijke sfeer konden ontmoeten.

Garage-sale zorgt voor gezelligheid
KETELHAVEN  Eén van de initiatiefne-
mers voor dit ‘corona-proof’ buurtevent is 
Jeanine Nas. Samen met vijf anderen werd 
het idee van de garage-sale uitgewerkt en 
eind juni vond de allereerste editie plaats: 
“En dit is zeker niet de laatste”, zo vertelt ze 
enthousiast. “Uiteindelijk hebben er zelfs 
meer bewoners meegedaan dan verwacht. 
De sfeer is enorm leuk en mensen zijn blij dat 
ze even een rondje door de straat kunnen 
maken: op zoek naar leuke spulletjes en een 
praatje met de buren.”

Nas merkt dat mensen na de corona lock-
down behoefte hebben om weer naar buiten 
te gaan. Ook bij de diverse verkooppunten 
klinken die geluiden: “Erg gezellig om dit met 
de buurt te doen” en “zo leer je gelijk wat 
andere mensen kennen”, zijn maar enkele 
opmerkingen die in de Lindenlaan, Eikenlaan 
en Beukenlaan klonken tijdens de garage 
uitverkoop. “Ik moet nu wel oppassen dat ik 

niet in een hogere belastingschijf kom”, grapt 
één van de bewoners naar aanleiding van 
een aantal succesvolle verkopen. 

Van alles wat
Sinds de oprichting van de feestcommissie, 
vijf jaar geleden, heeft de buurt regelmatig 
contact met de gemeente Dronten en Samen 
Actief. Ook nu is er contact gezocht om 
vooraf goed af te stemmen wat er wel en 
niet mocht. De garage-sale op de oprit werd 
goedgekeurd en laat zien dat met een beetje 
creativiteit veel mogelijk is: “Er is vanuit de 
buurt goed meegedacht over de opzet. 
Uiteindelijk is het een evenement geworden 
waar dertig buurtbewoners aan mee hebben 
gedaan, waarbij er een mix van allerlei 

artikelen is aangeboden: van hobby-arti-
kelen die zelfgemaakt zijn tot prachtige 
lego-bouwwerken die het predicaat kunst 
mogen dragen. We zijn blij dat we vanuit 
de gemeente Dronten bewonersbudget 
hebben ontvangen om dit allemaal mogelijk 
te maken.”

Nas denkt ook dat de coronatijd onderdeel is 
van het succes: “Het idee is echt aangeslagen 
bij iedereen. Wij merken bovendien dat de 
saamhorigheid in de buurt gegroeid is door 
dit evenement. We hadden al ervaring met 
Samen Actief vanwege de zomerfeesten 
en de kerstbomenactie, maar dit is ons ook 
prima bevallen. Het gezamenlijk organiseren 
zorgt voor saamhorigheid en verbinding met 
elkaar. Bovendien kan iedereen nu met een 
opgeruimde zolder de zomer in.”

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 of inspiratie nodig? Eerder 
interviews teruglezen? Kijk dan op onze 
website www.samenactief.nl. Hier 
vind je ook het online invulformulier 
voor het aanmelden van jouw initiatief.

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

ONZE BUURT GAAT MET 
EEN OPGERUIMDE ZOLDER 
DE ZOMER IN


