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Programmering Buurtschuur Zuid 

Beste buurtbewoners, 

Onze Buurtschuur is bijna klaar, het wachten is nu op de definitieve nutsaansluitingen en 

versoepeling van de Covid-19 maatregelen door de Overheid. 

Als de leden van vereniging Buurtschap Zuid hebben we het initiatief genomen voor het organiseren 

van activiteiten: 

Toos Vergeer (65 jaar, de Houtzagerij) 

Sinds 3 jaar woon ik samen met mijn man Gerard in de Frits Zernikestraat.  

Ruim 35 jaar geleden ben ik van Soesterberg naar Almere verhuist en woon hier nog altijd met plezier. 

Ik werk op een VVE peuterspeelzaal in Tussen de Vaarten met jonge kinderen die o.a. de Nederlandse 

taal nog moeten leren omdat hun ouders deze niet thuis spreken. Een hele leuke uitdaging! 

Activiteiten organiseren voor kinderen heb ik veel gedaan en nu lijkt het me ook leuk om dit te 

organiseren  voor de wat ouder wordende mensen in onze wijk.  

 

Saskia van Keulen (het Landgoed) 

Graag wil ik mijn bijdrage leveren aan de activiteiten vanuit de Buurtschuur op het Eiland. 

Mijn uitdaging is om activiteiten te bedenken voor de leeftijdsgroepen 10 tot 16 jaar en ouder. 

 

Wat mij opvalt is dat ouderen veel buiten zijn maar dat ik weinig pubers zie die elkaar op zoeken. 

De basisschool hebben ze vaak in een andere wijk afgesloten voordat ze hier kwamen wonen, en zijn 

daardoor niet bekend in de wijk. 

Ze sluiten zich op hun kamer om vervolgens achter een beeldscherm te verdwijnen. Weliswaar hebben 

zij dan toegang tot de wereld maar verliezen hun buurtje uit het oog. 

Corona helpt hierin al helemaal niet. Feit dat er ook niet veel te doen is voor ze.... tot nu dan. 

 

Een grote uitdaging,  want op deze leeftijd zijn ouders vaak een zeur en is alles saai en stap je al zeker 

niet af op een Buurtschuur... Beetje slecht voor hun imago, althans dat denken zij. 

 

Maar als deze uitdaging bij de eerste activiteit een succes is,  dan hoop ik ze vaker te mogen 

ontvangen zodat ze kennis leren maken met leeftijdsgenoten in levende lijve. 

Natuurlijk zal mijn zoon nooit toegeven dat mijn zelfbedachte escape room een succes was. Gelukkig 

zijn er dan altijd nog ouders die je dan achteraf vertellen dat hun kind het erg naar zijn zin heeft 

gehad. Ook de dartavond afgelopen zomer in de tuin was een stom initiatief,  maar achteraf toch wel 

heel gezellig. 

Ik hoop dat ik (waarschijnlijk via de ouders) deze leeftijdsgroep kan bereiken! 

 

Thea Bosch (de Boswachterij)  

Ik vind het vooral leuk om te organiseren en mee te doen met de activiteiten. Hieronder staan al een 

heleboel suggesties die mijn interesse hebben 



 

Keet (12 jaar, het Eiland) 

Ik zou graag met mijn vriendin Lieke op de woensdagmiddag een knutselclub voor kinderen (6-12 jr.) 

willen organiseren. Tegen een kleine vergoeding voor de materialen kunnen alle kinderen komen 

knutselen en krijgen ze limonade en wat lekkers. 

 

We hebben al wel het een en ander bedacht maar u weet zelf beter waar u behoefte aan hebt. 

Onze suggesties zijn: 

o Koffie moment om de dag mee op te starten( 9 uur ‘s morgens), of andere momenten 

o Tuinieren, rondom de buurtkavel of andere gezamenlijke plekken 

o Repaircafé 

o Creative activiteiten als handenarbeid of handwerken 

o Bloemschikken 

o Kaart activiteiten 

o Leesclub 

o Spelletjes/bordspellen 

o Zingen 

o Yoga, Pilatus of iets dergelijks 

o Tekenen, schilderen 

o Cursus taal 

o Workshop door en voor buurtbewoners 

o Fotoclub 

o Verzamelclub 

o Oliebollen bakken met oud jaar/gezamenlijk het jaar rond 4 uur afsluiten met een 

oliebol/chocomel en glühwein 

o Gezamenlijk eten van thuis gekookte gerechten 

o Startpunt wandelen, fietsen  

o High tea middag  

o Darten  

Speciaal voor de jeugd: 

o Workshop vloggen 

o Workshop Tiktok 

o Game avonden 

o Silent disco 

o Escaperoom / opdrachten 

o Kinderknutselclub 

o Kinderdisco 

Lijkt een van het bovengenoemde u ook iets kleur dan het betreffende rondje in. 

Hebt u zelf suggesties, waar hebt u behoefte aan? Wil je de organisatie van een activiteit op je 

nemen? Laat het ons hieronder weten of mail naar programmering@nobelhorst-zuid.nl 

……………………………………………………………….  …………………………………………………………. 

………………………………………………………………  …………………………………………………………. 

We hopen u te ontmoeten bij welke activiteit dan ook, samen kunnen we er wat gezelligs 

van maken! 

Binnenkort komen we dit formulier weer bij u ophalen. 


