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Seniorencomplex De TAS in Biddinghuizen bestaat deze zomer 12,5 jaar.
Om dat te vieren hebben de bewoners Samen Actief ingeschakeld om
zodoende – volledig volgens de dan geldende coronaregels – een
jubileumviering te organiseren. De viering zal plaatsvinden in de maand juni.
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“Ons 12,5 jarig jubileum hopen we in juni samen te vieren”

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

BIDDINGHUIZEN In welke vorm de
viering zal plaatsvinden is echter nog niet
duidelijk. Bewoonster Herma ten Cate van
de bewonerscommissie: “Een concreet
programma is er nog niet, maar we gaan er
sowieso aandacht aan besteden.” De TAS
staat bekend als een zeer actieve woongroep.
De bewonerscommissie organiseert al jaren
diverse activiteiten voor de bewoners van het
complex en sinds Samen Actief is opgericht
door de gemeente Dronten wordt ook daar
dankbaar gebruik van gemaakt: “De samenwerking met Samen Actief is ooit opgestart
vanwege onze jaarlijkse kerstborrel. Toen
wisten we nog niet eens dat er bewonersbudget beschikbaar was vanuit de gemeente.
Inmiddels organiseren we al jarenlang een
gezellige middag in de zomermaanden.
Dankzij Samen Actief is hier eigenlijk altijd
wel wat te doen.”
Samenkomen
Dit jaar zal de gezellige middag in het
teken staan van het 12,5 jarig jubileum van
De TAS. Maar in deze tijden van corona is

samenkomen natuurlijk wat lastiger. “Er kan
in principe heel weinig, omdat we hier met
allemaal ouderen en kwetsbare mensen bij
elkaar zitten”, zo vertelt Ten Cate.

“WE DENKEN HIER IN
OPLOSSINGEN”
In het afgelopen jaar was het onderlinge
contact uiteraard minimaal. Om toch wat van
zich te laten horen, stuurde de commissie
regelmatig kaartjes en aardigheidjes naar alle
bewoners en werden er tijdens bijzondere
dagen als Koningsdag, Sinterklaas en Kerstmis
attenties uitgedeeld. “Wij denken altijd in
oplossingen en dus hebben we als commissie
nagedacht wat nog wel kan. We hopen dat
een samenkomst buiten op het binnenterrein
in juni wel weer mogelijk is. Mocht dat niet
het geval zijn, dan gaan we gewoon weer
met een kleine attentie langs de deuren.“
De waardering vanuit de bewoners voor de
activiteiten die georganiseerd worden, is
heel groot. “Iedereen is heel betrokken bij de
mensen waarmee we hier samenwonen. Het
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is mooi om te zien dat de activiteiten daarin
bijdragen. Als bewonerscommissie vinden
wij aandacht voor elkaar heel belangrijk. Niet
alleen hier in ons wooncomplex, maar voor
iedereen in Biddinghuizen en daarbuiten.
Ook na corona.”
Oppepper
Ten Cate benadrukt dat iedereen in De TAS
zich aan de regels houdt, ook als in juni het
12,5 jarig bestaan wordt gevierd: “Natuurlijk
zijn we voorzichtig en houden we ons aan
de regels, maar hoe de situatie dan ook is: er
wordt sowieso bij het jubileum stilgestaan.
Het zou natuurlijk een geweldige oppepper
zijn als we in juni weer echt bij elkaar mogen
komen. Dat zou betekenen dat we weer
normaal met elkaar kunnen omgaan in
Nederland. Daar hopen wij echt op! En als
dat zo is, dan is een leuk feestje natuurlijk
helemaal op zijn plaats.”

