
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!

SAMEN ACTIEF
IN WIJK
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Ook dit jaar heeft het team van Samen Actief namens de gemeente 

Dronten kerstbomen uitgedeeld. De kerstboomactie is elk jaar weer

een groot succes. Afgelopen december werden maar liefst 65 bomen 

uitgedeeld in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant, waarbij ook 

burgemeester Gebben een handje heeft meegeholpen. 

“ZO’N KERSTBOOM OPTUIGEN 
IS EEN GESCHIKT MOMENT OM 
EVEN SAMEN TE KOMEN.”

“SamenActief deelt 65 bomen uit bij kerstboomactie”
BIDDINGHUIZEN
“Niet de boom zelf is het doel, maar vooral
het sociale aspect,” aldus buurtbewoonster
Lenie Christiaanse, wonend aan de Fruithof 
in Biddinghuizen. “De boom is vooral een 
middel om onze buurt bij elkaar te krijgen.
Elk jaar wordt iedereen op de hoogte gesteld 
wanneer we weer een kerstboom krijgen. We
nodigen alle buurtbewoners dan uit om te
komen helpen en voor een kerstborrel.”

Het optuigen van de kerstboom is in de buurt
inmiddels een jaarlijks terugkerend samenzijn
geworden. Christiaanse: “We hebben hier 
een centraal grasveld waar de boom door 
de mannen uit de buurt wordt opgezet. De 

vrouwen helpen met het versieren van de
boom. Heel gezellig hoe onze buurt dan
samenkomt. Vooral die saamhorigheid is
heel belangrijk. Iedereen verheugt zich er elk 
jaar weer op. De kerstboom geeft een heel
gezellig sfeertje in onze straat. En dat komt 
niet alleen door de aanwezigheid van de
boom, maar vooral door het sociale aspect
wat erbij komt kijken. Voor nieuwe bewo-
ners is het bijvoorbeeld een mooi moment
om hun buurtgenoten te leren kennen.”
Christiaanse is duidelijk trots op haar buurt:
“Dat sociale aspect en een beetje naar elkaar
omkijken, dat is belangrijk. Zo’n kerstboom
is een uitermate geschikt middel om even
samen te komen.”

Even verderop, op de Parksingel, klinken
woorden van dezelfde strekking uit de 
mond van buurtbewoner André Rohde. “De
kerstboom staat prachtig in onze straat,

vooral omdat deze recht voor mijn huis komt
te staan," lacht Rohde. "Onze buurt probeert 
elk jaar mee te doen aan deze actie. Met z’n 
allen komen we dan samen om de boom op
te tuigen en genieten we van het lekkers uit
het kerstpakket wat we bij de boom hebben 
gekregen. Heerlijk met z’n allen buiten met 
een drankje erbij. Maar die saamhorigheid is 
natuurlijk het belangrijkst," benadrukt Rohde. 
"Daarom organiseert onze buurt ook een
jaarlijkse barbeque, hangen we bloembakken
aan de lantaarnpalen en kent onze buurt een 
Whatsapp-groep. Ik hoop dat het sociale
aspect ook in andere wijken te vinden is.”

“HET BELANGRIJKSTE IS 
TOCH DIE SAAMHORIGHEID”
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