
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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Elke donderdagochtend wordt er in De Steiger in Swifterbant voor 

alleenstaande ouderen gekookt. Dit gebeurt al sinds 1984. Onlangs vierde 

de organisatie haar 35-jarig jubileum en als het aan Ria Nieuwdorp ligt, 

één van de organisatoren, gaat het project nog minimaal 35 jaar door. 

“Er is enorm veel behoefte aan dit soort activiteiten.”

 “IEDEREEN KIJKT UIT 
NAAR DE DONDERDAG” 

KOKEN VOOR SENIOREN:  “Hoogtepunt van de week”

SWIFTERBANT  Het initiatief is ontstaan 
op de volkstuinen van Swifterbant. De oogst 
vanaf de volkstuin is soms zo goed dat de 
volkstuinders het zelf niet op kunnen. Om 
iets nuttigs met die overschotten te doen, is 
destijds het plan opgevat om te gaan koken 
voor ouderen in Swifterbant. Ria Nieuwdorp: 
“Dat was toen voor ruim twintig senioren. 
Destijds mochten er ook nog echtparen 
komen, tegenwoordig koken we wekelijks
voor vijftig ouderen en dat zijn allemaal 
alleenstaande senioren.”

Eenzaamheid in een klein dorp als Swifter-
bant is misschien geen groot probleem, maar 
de lunchbijeenkomsten in De Steiger zijn al 
jaren week na week volgeboekt. 
Nieuwdorp: “Iedereen die hier komt eten
zegt dat ze uitkijken naar de donderdag. Dat 
is voor die mensen het hoogtepunt van de 
week. Het is niet voor niets dat we een lange
wachtlijst hebben voor mensen die ook graag 

willen aansluiten, maar we hebben maar
beperkt ruimte en een beperkt budget.”
Ondanks dat wilde de vrijwilligersgroep,
bestaande uit zestien enthousiaste vrouwen,
hun 35-jarig jubileum niet zomaar voorbij
laten gaan. Daartoe werd er aangeklopt bij de
gemeente Dronten.

Nieuwdorp: “De senioren komen uit diverse 
buurten hier in Swifterbant en betalen drie
euro per keer. Daarvan kunnen we nog
steeds goed rondkomen. Het organiseren 
van een jubilieumfeest brengt natuurlijk wel 
meer met zich mee, en daarvoor hebben 
wij de hulp ingeschakeld van de gemeente. 
Het team van Samen Actief was direct zeer
enthousiast over ons initiatief. Ze hebben ons
goed geholpen. Wij waren erg blij met deze

gemeentelijke steun. Er wordt nu nog steeds
elke week gepraat over dat jubileumfeest. Er 
zijn die dag echte vriendschappen ontstaan.”

Nieuwdorp doet een oproep aan wijken in 
Dronten en Biddinghuizen, die ook geza-
menlijk iets organiseren voor (alleenstaande)
senioren. "Klop gerust eens aan bij Samen
Actief. Het contact met de gemeente verliep 
heel prettig. Wij denken erover na om ook 
voor de kerstdagen een extra activiteit te 
organiseren. We hebben gemerkt tijdens 
onze gesprekken met de gemeente dat er 
best veel mogelijk is. Wat ons betreft is het
team van Samen Actief voor elke buurt in de 
gemeente Dronten een echte aanrader.”
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