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In de gemeente Dronten zijn tal van alternatieven georganiseerd om,
ondanks de beperkingen, de feestdagen samen met de buurt te vieren.
We blikken terug op enkele corona-proof activiteiten die met behulp met
Samen Actief in de decembermaand gehouden zijn.
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Terugblik op de feestdagen

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
1. Chocoladeletters uitdelen
Sinterklaas viel een beetje in het water. Maar
dat gold echter niet voor de bewoners van
seniorencomplex De Tas in Biddinghuizen.
Heleen van Els is hobbymatig muzikant en
pakte de handschoen op. Met een aangepast sinterklaaskostuum en een draagorgel
onder de arm werden de bewoners vermaakt
met enkele vrolijke sinterklaasliederen. Ook
ontvingen alle bewoners van de goedheiligman een chocoladeletter om tijdens het
mini-sinterklaasconcert van te smullen.
“Muziek wordt altijd enorm gewaardeerd.
Door buiten op het plein samen met de
bewoners sinterklaasliedjes te zingen hebben
we getracht het gevoel van sinterklaas te
behouden.” Na het mini-concert gingen
Heleen van Els, Mirjam Bastiaansen en José de
Winter bij een twintigtal Biddinghuizenaren
zingend en dansend langs de deur. “Wij zijn
betrokken bij onze mede-buurtbewoners én
dorpsgenoten die juist op dit soort dagen wel
wat extra gezelligheid kunnen gebruiken!”
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SWIFTERBANT
2. Kerstpakketten uitdelen
In Swifterbant werden de bewoners van de
Noordsingel getrakteerd op een heus kerstpakket. Op initiatief van enkele bewoners
werden verrassingspakketten samengesteld
en uitgedeeld aan alle mensen in de straat.
Cocky Meester en Riekie Krottje versierden
de buurtkerstboom en deelden - verdeeld
in blokken van een kwartier - alle verrassingspakketten uit. “We doen altijd heel veel
met de buurt, maar die activiteiten konden
nu niet doorgaan. Daarom hebben we deze
kerstpakketten als alternatief bedacht.”
De bewoners reageerden stuk voor stuk
enthousiast op het initiatief. “De Noordsingel
is een lange straat, waardoor we veel nieuwe
mensen leren kennen. Het is niet alleen het
presentje uitdelen: we bouwen ook aan een
stukje buurtbinding.”
SWIFTERBANT
3. Oliebollen bakken
Ook de bewoners van de Granietstraat
(Oud-Swifterbant) moesten de kerstactivi-
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teiten afblazen. Om toch iets samen te doen,
werd de traditie van het oliebollenbakken uit
de kast getrokken. Geertje van der Schouw
stelde haar achtertuin beschikbaar voor het
bakken en uitdelen van de oliebollen: “Buiten
oliebollen bakken, kan perfect volgens de
coronaregels van dit moment. Iedereen mist
de sociale contacten tijdens deze feestdagen,
zelfs met vrienden en familie afspreken is
lastig. Om toch een beetje gezelligheid te
hebben, bakken we oliebollen voor iedereen
in de straat.” Een deel van het Samen Actief
budget was al gebruikt voor het ophangen
van plantenbakken aan de lantaarnpalen
aan de Granietstraat. Wij hopen dat er in
2021 weer meer activiteiten georganiseerd
kunnen worden. Van der Schouw: “Door het
oliebollen bakken en het gezamenlijk - op
gepaste afstand - proosten op het nieuwe
jaar hebben we als buurt 2020 toch nog positief weten af te sluiten.”

