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Stimulering van het buurtgevoel is lastig in deze tijd. Dat het wél kan,
bewezen de inwoners van de Escudo in Dronten-West. Op de laatste dag van
2020 organiseerde zij een Elfstedentocht de buurt. “Wij proberen het buurtgevoel in moeilijke tijden te behouden”, aldus buurt-coördinator Wim Bos.
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“Leuke herinnering aan bijzondere jaarwisseling”

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.

Normaal gesproken komt de buurt bij elkaar
tijdens een buurtbarbecue. Omdat dat
vanwege de corona-maatregelen nu niet
kan, werd er een alternatief bedacht. Een
buitenactiviteit. Bos: “En dan ga je nadenken
welke buitenactiviteiten zijn er in de winter?
En zo kwamen we op het thema ‘Elfstedentocht’. De deelnemers krijgen foto’s van elf
huizen waarop de kerstverlichting zichtbaar
is. Het doel van de buurttocht is om al die
huizen terug te vinden en het huisnummer
op te schrijven. Het is heel simpel, maar
iedereen – en met name de kinderen – vond
het geweldig.”
De tocht door de buurt zorgde er op oudejaarsavond voor dat mensen uit alle hoeken
van de lange straat in Dronten-West elkaar
opzochten. Nog voor dat de klok twaalf uur
had geslagen waren er al diverse nieuwe
contacten gelegd tussen mensen die elkaar
normaal gesproken niet snel zouden treffen.
“Het zijn maar kleine dingen, maar die zijn
wel heel belangrijk in een buurt.”

Koek en zopie
Dat effect werd vergroot door een centraal
punt waar eten en drinken afgehaald kon
worden. In een partytent werden onder meer
broodjes beenham klaargemaakt. Dankzij

JUIST DIE KLEINE DINGEN,
DRAGEN BIJ AAN DE
SAAMHORIGHEID IN DE BUURT
de sfeervolle aankleding diende de ‘koek
en zopie’ tent direct als ontmoetingsplek.
Een professionele kok zorgde er voor dat
alles volgens de regels werd klaargemaakt
en verzorgd. Bos: “Iedereen houdt zich ook
netjes aan de RIVM-voorschriften, waardoor
het gehele evenement ook nog eens coronaproof verloopt.”
Geslaagd
Bos is dan ook zeer blij dat er ondanks alle
beperkingen toch nog een buurtactiviteit
gehouden kon worden aan de Escudo:
“Kan niet, bestaat niet bij ons. En eigenlijk
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is dit minstens zo leuk als een barbecue
en misschien zelfs nog wel leuker. Al ik zie
hoeveel plezier iedereen beleeft aan dit
leuke, maar simpele concept dan kan ik niet
anders dan concluderen dat dit initiatief
geslaagd is.”
Bos hoopt dat het initiatief om ook in
coronatijd dingen te organiseren voor de
hele buurt ook navolging krijgt in andere
buurten. Volgens Bos is goed contact met
de buren essentieel voor het woongenot en
de saamhorigheid. “De jaarlijkse barbecue
zorgt er altijd al voor dat mensen elkaar beter
leren kennen en daardoor ook meer contact
met elkaar krijgen. Deze buurttocht heeft
eigenlijk hetzelfde effect. Deze avond draagt
zeker bij aan de saamhorigheid in de straat.
Bovendien heeft iedereen een hele leuke
herinnering aan deze bijzondere jaarwisseling en dat is – zeker in deze tijd – ook heel
belangrijk.”

