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HET ARNHEMPLEIN KRIJGT EEN NIEUWE JAS

Al in 2006 werden de eerste stappen gezet voor de verbetering van het

Arnhemplein. Ook toen was het al een troosteloze vlakte ondanks de

kastanjebomen die er toen nog stonden.

Het bestuur van BC 1324, later BC Gelderlandbuurt, ging zich inzetten

voor een inhaalslag van de

speelruimte voor de vele kinderen

die op het plein speelden en spelen.

De toenmalige gebiedsbeheerder,

Kees Nieuwhof, heeft de aanzet

gegeven tot verbetering. In de jaren

daarna zijn de nodige contacten

gelegd met de wethouders en

politiek.

Al die gesprekken hebben er toe

geleid dat in november 2011 door

wethouder Peeters het verlossende woord werd gesproken, er werd

€ 250.000,00 ter beschikking gesteld voor de herinrichting van het

Arnhemplein.

Al spoedig daarna werd er door de gemeente een bewonersavond

belegd in de Driemaster. De opkomst was geweldig, 150 mensen wilde

hun ideeën kwijt over het plein. Die grote opkomst gaf aan hoe

betrokken bewoners zijn bij hun wijk en het belang van het Arnhemplein.

Nog die zelfde avond

werd er een

werkgroep ingesteld

die, aan de hand van

alle gegevens die

verzameld waren,

een plan zouden

maken voor de

herinrichting. In totaal

waren dat 17

bewoners. In een van

de eerste

vergadering werd

ons, door de gemeente, gevraagd wat wij wilden ten opzichte van het

plan. Was onze vraag aan de gemeente om een plein voor ons te

maken of wilde wij zelf eigenaar zijn van het plan met ondersteuning van

de vakmensen van de gemeente?

Voor de laatste optie is gekozen, eigenaar van het plan. Later zou dat

zich verder vertalen in het opdrachtgever worden van het plan.

Anderhalf jaar is er gewerkt en vergaderd aan een plan dat er zijn mag.

We hebben daar brede ondersteuning bij gekregen van de gemeente.

Van gebiedsbeheerder tot landschapsarchitect, van projectleider tot

wethouder. Zij stonden zij aan zij om

ons te helpen een complexe klus te

klaren.

Nu is het zover, de schop gaat in de

grond. Een nieuw tijdperk breekt aan

voor het Arnhemplein en de

bewoners van Stedenwijk. Het plein

wordt een park met ruime speel- en

recreatiemogelijkheden voor jong en

oud.

Op 16 september zal de eerste

schop de grond ingaan.

De aannemer, Boogaart BV, zal dan

direct daarna beginnen met de

werkzaamheden.

Verwacht wordt dat de eerste fase

van het plein eind december

feestelijk zal worden opgeleverd.

YMERE DOET EEN EXTRA DUIT IN HET ZAKJE

Na dat bekend werd dat het Arnhemplein opgeknapt zou worden liet

Ymere weten aan de metamorfose van Stedenwijk een flinke bijdrage te

willen geven. Hun keuze om dat te realiseren viel op de onderdoorgang

van het Arnhemplein naar het Enschedepad.

Deze onderdoorgang wordt gestukadoord, er komt nieuwe verlichting

en de nare hoek bij het trappenhuis wordt schuin dichtgezet. Als klap op

de vuurpijl wordt in het midden een kunstwerk gemaakt dat bedacht is

door de kinderen uit de buurt en wordt uitgevoerd door beeldend

kunstenares Saskia Burleson.

Het is een bijzonder kunstwerk omdat het ook een internet actief

kunstwerk is. Als u een foto neemt van dit kunstwerk krijgt u allerlei

informatie, o.a. over de wijk, te lezen.

Het Kunstwerk en het Arnhemplein werpen een blik vooruit op de

komende Floriade. Als thema is gekozen het madeliefje. Het was een

keuze van de kinderen.

Aannemer Friso start de werkzaamheden ook op 16 september.

De komende maanden wordt er hard aan onze website gewerkt.

We streven er naar om deze zo toegankelijk mogelijk te maken en u

daarop te kunnen voorzien van alle informatie over Stedenwijk.

Hebt u ideeën of kunt u ons helpen bij het maken van die site, mail

ons dan naar voorzitter@svbs-almere.nl

WWW.STEDENWIJK-MIDDEN.NL

U I T N O D I G I N G

Op maandag 16 september zal de herinrichting van het

Arnhemplein feestelijk worden begonnen.

Wij zouden het fijn vinden als u daarbij aanwezig zou willen zijn.

De feestelijkheden beginnen om 9.00 uur.

Om 10.00 uur zullen twee kinderen de eerste schep

in de grond steken.

Daarna is er wat te drinken en te snoepen.

Van 9.00 tot 12.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur

is er in ‘Ons Pandje‘ een tentoonstelling

over het ontstaan van het plan.



VAN DE

BESTUURSTAFEL

Als u deze krant al vluchtig door

gekeken hebt dan zal het u

opgevallen zijn dat er nog al wat

activiteiten op handen zijn. Een

totaal vernieuwd Arnhemplein,

dat is een deel van de toe-komst.

En dan een totaal gere-noveerde

tunnel, voorzien van een mooi

kunstwerk bedacht door de

kinderen uit de wijk en uitgevoerd

door Saskia Burleson Het is een

verrijking van onze leefomgeving.

Een vergeten en verloederde

tunnel is getransformeerd tot een

prachtige toe-gangspoort naar

het Arnhem-plein.

Het afgelopen jaar is een druk

jaar geweest. Kinderclubs pro-

beren in de lucht te houden en

nieuwe activiteiten opzetten

zoals het kookproject. Er is

hard gewerkt een het realise-

ren van een goede keuken

waarin 2 keer per week ge-

kookt zal worden voor ouderen

uit de wijk. Het bestuur zal u niet

verbieden om hulp te bieden bij

het schoonmaken van de

groente en het berei-den van

de maaltijden. Verderop kunt u

lezen hoe de WoMi-club

opgedeeld gaat worden in drie

clubs.

Taal in de wijk is ook zo’n groei

activiteit. Op dit moment

worden er op drie verschillend

tijden taalcursussen gegeven.

En ik moet u zeggen de

docenten maken er ook wat

moois van.

We zien weer uit naar een

spannend, creatieve en fijn

nieuw seizoen.

Bert van Sligtenhorst

voorzitter

Nadat een succesvol seizoen te

hebben afgesloten met de WoMi

club, zijn we als met de kinderen

naar Kids Play Ground in Almere-

Buiten geweest. We en hebben er

een gezellige middag van gemaakt.

Omdat de club groeit en het leeftijd

verschil tussen de kinderen te groot

word, hebben we besloten om in

het nieuwe seizoen de club op te

delen.

We zijn op woensdag 21 augustus

weer gestart met de WoMi club in

WoMi-jong, WoMi-meiden en WoMi-creatief.

ACTIVITEITENPAGINA

Activiteiten in

“Ons Stekkie”2013 / 2014

Maandag:

9.00 - 12.00 uur

Open inloop.

U kunt onder het genot van een kopje

koffie even bijpraten en vragen

stellen die wij proberen te

beantwoorden.

Dinsdag:

9.30 - 11.30 uur en

19.30 - 21.00 uur

Taal in de wijk.

Cursus Nederlands. Aanmelden op

maandagmorgen tijdens de open

inloop

Woensdag:

9.30 - 11.30 uur

Taal in de wijk.

Cursus Nederlands. Aanmelden

opmaandagmorgen tijdens de open

inloop.

15.00 - 16.00 uur

Club creatief

voor jongens van 8 t/m 12 jaar

Donderdag:

10.00 - 15.00 uur

Tien voor tuinen

Stageproject i.s.m. het Echnaton

en Ymere.

16.00 -17.30 uur

Creatief met de Kunstbus

van stg. KLEURINCULTUUR

voor jongens en meisjes van

8 t/tm 12 jaar

Vrijdag:

20.00 - 22.00 uur

Computercursus voor ieder niveau.

Zaterdag:

9.00 - 12.00 uur

Klasopstand (maandelijks)

Zondag:

12.00 - 17.00 uur

Tamil jongeren groep

Activiteiten in

“Ons Pandje”2013 / 2014

Maandag:

9.00 - 12.00 uur

Ouderensoos

Koffie drinken, spelletjes doen, beetje

kletsen.

20.00 - 21.30

Vergadering werkgroep AP

Dinsdag: ( vanaf medio oktober)

9.00 - 12.00 uur

Voorbereiden kookmiddag

13.00 - 18.00

Koken voor en eten met ouderen

Woensdag:

13.30 - 14.30 uur

WoMi-club

voor jongens en meisjes van

5 t/m 7 jaar

15.00 - 16.00 uur

WoMi-creatief

meisjes van 8 t/m 12 jaar

Donderdag: ( vanaf medio oktober)

9.00 - 12.00 uur

Voorbereiden kookmiddag

13.00 - 18.00

Koken voor en eten met ouderen

Vrijdag:

9.30 - 11.30

Ouder Kind Inloop

Ouders komen met hun kinderen

van 0 t/m 4 jaar.

Zondag:

12.00 - 17.00 uur

Tamil jongeren groep

de oude vorm. We begonnen om

13.30 uur tot 14.30 uur met een

groep van jongens en meisjes van

5 tot en met 7 jaar in “ons Pandje”

WIJ HEBBEN U HAR(T)D NODIG !!

Is het u ook opgevallen dat onze activiteiten zich steeds meer

uitbreiden? En we zijn nog niet aan het einde van ons verhaal.

Graag zouden we op maandagmorgen een soos opzetten voor

ouderen. Samen wat praten, koffie drinken en op zijn tijd een

spelletje spelen.

Maar ja, op dit moment zijn er geen mensen die dat zouden willen

en kunnen runnen.

De kinderclubs lopen ook zo langzamerhand vol. Het zijn clubs die

bewerkelijk zijn, er moeten altijd twee leidsters zijn.

De kookdagen gaan ook van start. We hebben daar goede

begeleiding van de koksafdeling van het Echnaton. Maar er zal toch

wat meer hulp bij moeten komen b.v. iemand die de koffie aanreikt

en iemand die helpt met het uitserveren van de maaltijden.

BENT U ZO’N IEMAND, DIE HART HEEFT VOOR DE BUURT?

IEMAND DIE KINDEREN EEN GOEDE JEUGD WIL GEVEN?

DIE OUDEREN EEN GOEDE OUDE DAG WIL BEZORGEN?

STAP DAN IN HET LEVEN VAN HET BUURTWERK EN VERRIJK DAARMEE

JE EIGEN LEVEN.                                                                    036 5302753

Daarna, van 15.00 uur tot 16.30 uur,

was er een groep alleen meisjes van

8 tot en met 12 jaar.

Op 2 oktober maken we een begin

met een groep jongens van 8 tot en

met 12 jaar in “ons Stekkie” met een

WoMi-creatieve club.

Dus kinderen als jullie het leuk

vinden om te knutselen of spelletjes

te spelen, kom dan naar de WoMi

club. Jullie zijn van harte welkom.

Ik hoop dat we dan weer een

gezellig jaar met veel lachen,

knutselen en plezier met elkaar

hebben.

Febe Prins.



WEETJESPAGINA

Kunstwerk

gemaakt tijdens

“creatief met de

Kunstbus”, op

donderdagmiddag

van 16.00 - 17.30

uur.

Het kost 50 cent.

(replica van

schilderij van

Matisse)

DE KEUKEN EN HET KOOKPROJECT

Er zijn alweer ruim twee maanden

voorbij sinds het begin van de

verbouwing van de keuken.

Het weghalen van de oude keuken

was een fluitje van een cent, in no time

stond deze buiten en in no time was

de kraan gestolen van het werkblad.

Op 17 juli zijn we begonnen met het

plaatsen van de nieuwe keuken.

Nu anderhalve maand later wordt er

de laatste hand aan gelegd.

Het is eigenlijk de op één na de

laatste hand.

Er is nog geen keukenapparatuur

(Lees hier meer over in “wie betaald

dat allemaal”)

WIE BETAALD DAT ALLEMAAL

is een veel gestelde vraag.

Nou dat zal ik u proberen uit te

leggen!

Het begon met het keukenkastjes en

het aanrecht (samen het keuken-

blok). Ymere heeft als hofleve-

rancier de fa. Bribus Wij zijn zo vrij

geweest die te benaderen met de

opmerking “U levert veel keukens

aan Ymere, doet u ons ook maar

een keuken maar dan tegen

inkoopsprijs Bribus is zo goed

geweest een keuken voor fabrieks-

prijs te leveren.

Via de u wel bekende fa. Hudson

konden wij werkbladen kopen voor

een ongekend lage prijs. We

hebben een prachtige porseleinen

wasbak kunnen bemachtigen bij

IKEA.

Nou dan staat daar een keuken en

dan. Dan moet er gekookt worden.

Voor het servies en het keukenge-

reedschap hebben we een aan-

vraag ingediend bij Zelf Bedacht

Zelf Gedaan. (Zij hebben een mooie

website ga daar maar eens naar

toe. De aanvraag is gehonoreerd.

We kunnen al die spullen nu

inkopen.

En nu de laatste fase, misschien

wel de moeilijkste, het machinepark.

Immers geen kookplaat geen eten.

Geen oven geen cake en geen

afwasmachine dan zal de vaat met

de hand moeten gebeuren.

Voor al die spullen hebben we een

subsidie aangevraagd bij het

SKAN-fonds. We zitten dus trillend

op onze stoel en doen ‘s nachts

geen oog dicht, zo spannend is dat.

Maar we geloven dat alles goed

komt, U hoop ik ook.

Maar vandaag kwamen we er

achter dat er best nog wat spullen

nodig zijn in zo’n keuken.

Voor geld daarvoor moeten we

elders op zoek.

Zo moeten er sloven komen voor de

koks en bergen met schoonmaak

doekjes en theedoeken. Wat te

denken van voorraadbussen en een

mededelingenbord voor de

kooklessen. Allemaal kleine dingen

die ook weer bergen geld kosten.

Dus als u nog goede spulletjes hebt

die wij zouden kunnen gebruiken

dan houden wij ons aanbevolen.

Of een leuke donatie mag ook.

Wij hopen dat u dit initiatief een

warm hart toedraagt.

EETMIDDAGEN,

VOOR 55+ ers,

 VANAF OKTOBER 2013

ELKE DINSDAG EN

DONDERDAG VAN

13.00 TOT 14.00 UUR.

warme maaltijd

met een toetje

en koffie na

€ 5,00

EEN GRINDTUINTJE

AANLEGGEN
Als een tuin onderhouden om de

een of andere reden te moeilijk

of te bewerkelijk wordt, is een

grindtuintje mis-schien wel iets

voor U.

Een grind-tuintje wordt beplant

met

rots-

plantjes.

De

aanleg

vergt

wat

werk,

maar

als de

omstan-

dig-

heden

voor de rotsplantjes goed zijn,

hoeft U er eigenlijk weinig meer

aan te doen.

Een chique grindtuin, daar hoort

natuurlijk een stenen rand

omheen met een betonfundering,

stenen voegen, en niet iedereen

kan dat zelf.

Een grindtuin voor gewone

mensen zoals U en ik is heel

goed zelf aan te leggen in een

hoekje van Uw tuin.

U zorgt dat de grond in dat

hoekje mooi korrelig is, want

voor rotsplantjes is goed

waterdoorlatende grond van

levensbelang.

De vorm van

het tuintje

kunt U

helemaal zelf

bepalen. Zet

er b.v. een

buxus-

haagje

omheen

(een buxus

kopen, en

die dan ver-

knippen tot

stekjes,

stekje in de grond steken, regel-

matig water geven, en de meeste

stekjes slaan wel aan). Als Uw

grindbedje dat groot is uitgevallen

is het handig om er wat losse

tegels in te leggen (of een paadje

door het midden) zodat U Uw

plantjes kunt verzorgen en ze van

dichtbij kunt bekijken, want

rotsplantjes zijn vaak heel grappig

van vorm en kleur

Misschien is het een idee om in

het midden van de grindtuin een

ornament te plaatsen, een beeldje,

of een zonnewijzer b.v.

Een voordeel van een grindtuintje

boven een rotstuintje is dat U er

ook bollen in kunt planten, en

cyclaampjes.

Fanny Mudde

Daphne of peperboom

Edelweiss

Bellevalia Romana

Cyclaampjes



Een nieuwe speeltuin met succes gerealiseerd
in binnenhofje Hengelostraat / Nijmegenstraat /

Enschedepad !!!

Het begon vorig jaar mei met een droom!! Een droom om ons oude
speeltoestel te vervangen voor een
nieuwe. Ons oude speeltoestel was
gammel en niet voor elke leeftijd
geschikt. Terwijl in ons hofje heel
wat nieuwe kinderen erbij waren
gekomen, vooral in de jonge
leeftijd 0-4 jr. Het zou toch leuk
zijn als alle kinderen gezamenlijk
konden spelen in het

binnenhofje met een leuk speeltoestel, waar ook de oudere kinderen
zich mee vermaken. En waardoor ouders in contact komen met
elkaar!!

Ondertussen hoorde ik van “Zelf Bedacht, Zelf Gedaan.” Zij hebben
een budget om initiatieven uit
bepaalde buurten te financieren,
bijvoorbeeld een buurt-BBQ of
plantenbakken of speeltoestellen.
Met een aantal buren hebben we
een plan opgesteld voor een nieuw
speeltoestel. Dit plan werd in eerste
instantie afgekeurd, omdat het
speeltoestel wat wij bedacht
hadden niet voldeed aan de
Europese eisen. Maar de commissie
gaf aan, dat ze het wel een erg leuk initiatief vonden en gaven budget
om een dergelijk soortgelijkend speeltoestel aan te kunnen schaffen.
Dat vonden we erg gaaf en enthousiast zijn we aan de slag gegaan in

overleg met de gemeente. We
hadden gekozen voor een dubbele
schommel, een duikelrek en een
glijbaan. En om deze op één
gedeelte van het hofje te plaatsen,
zodat aan de andere kant nog
ruimte was om te voetballen,
volleyballen of lekker op het gras
te spelen. We hebben een aantal
mensen uit het hofje gesproken,
iedereen had er zin in en was
benieuwd hoe het zou worden.

Uiteindelijk werd een jaar later (10
mei 2013) de eerste
werkzaamheden uitgevoerd om
onze speeltuin op te knappen. Al
snel stonden er de schommel, het
duikelrek en de glijbaan. Wat zag
het er leuk uit ;) Daarna volgden
het ophogen van de grond, het
leggen van een veilige
ondergrond, het spannen van nep-
gras en als laatste werd er een
picknicktafel geplaatst.
Vrijdag 24 mei was alles klaar en konden de kinderen spelen !!

Ouders konden vanaf de
picknicktafel toezicht houden. Het
leuke was dat aan de picknicktafel
ontspannen gesprekken
ontstonden tussen buren, die
elkaar nog helemaal niet kenden.

Zaterdag 15 juni hebben we onze
speeltuin feestelijk geopend met
een BBQ !! Er waren 25
volwassenen en maar liefst 20

kinderen. Het was erg leuk om te zien hoe blij de kinderen waren (en
zijn) met de speeltoestellen. Er heerste een feestelijke stemming. En
het was mooi om te zien hoe allerlei culturen mengden en bij elkaar
aan tafel schoven om gezellig samen te eten.

Hallo buurtbewoners,

Al 32 jaar woon ik (Brigitte) met

veel plezier in deze wijk , en nog

steeds in dezelfde woning die we

toen der tijd zelf mochten uitkiezen.

(niet te geloven he). In ons straatje

wonen de meeste mensen nog vanaf

de begintijd. waardoor dat komt??

in ieder geval hebben we het heel

gezellig en letten we een beetje op

elkaar.

 Ons straatje probeer ik een beetje

schoon te houden, om de 3 a 4

weken loop ik met een emmer alle

blikjes,  papier ,plastic,

sigarettenpakjes  en ja je gelooft het

niet zelfs luiers uit de bosjes te

halen. Elke keer 1a2 emmers vol.

BEWONERS HEBBEN HET WOORD

 

PASTASALADE MET GEROOKTE KIP Brigitte van Doorn
Hoofdgerecht 4 personen, bereiden 25 minuten

* 300 g fusiliti

* 100 g magere spekreepjes

* 100 g walnoten

* 250 g gerookte kipfilet

* 250 g Cherry tomaatjes

* Potje groene pesto

* Zeezout en versgemalen peper

* Handje basilicumblaadjes

1) Kook de pasta gaar in ruim water

met wat zout. Spoel af met koud

water en laat afkoelen.

2) Bak de sprekreepjes kort, tot ze

knapperig zijn.

3) Hak ondertussen de walnoten en

Snijd het kipfilet in reepjes. Halveer de

tomaatjes en schep alles door elkaar.

4) meng de pesto door de afgekoelde

pasta. Voeg dan het spek, de kipfilet,

walnoten en toemeten toe en schep

alles door elkaar.

5) Breng op smaak met zout en peper.

Scheur de basilicumblaadjes in grove

stukken en strooi ze vlak voor het

opdienen over de salade.

 

 Een beetje schoon blijft het, maar toch

zou ik de straat ook een beetje willen

op vrolijken.

Door dat te doen met bloembakken

aan de straatlantaarns. Wanneer je in

Almere Haven en ook In stad loopt zie

je prachtige bakken.

 Op 21 september  wordt de burendag

gehouden en ik hoop dat er dan wat

van die bakken aan de lantaarns

hangen. Daarmee is de bedoeling dat

deze bakken wel door de bewoners

gesponsord en verzorgd dienen te

worden.

Misschien vindt U dat ook een goed

idee in uw straat en kunt u met de

buren een dergelijk bak sponsoren,

zodat volgend jaar de buurt nog

gezelliger wordt.

Brigitte van Doorn

Tamil-

groep

Almere

Sinds een half jaar huist de Tamilgroep Almere onder ons dak.

Elke zondag van 14.00 tot 17.00 komen zij bij elkaar in “Ons Pandje”

De ouderen leren de kinderen de taal van hun geboorteland. Zo kunnen zij elk

weekeinde naar opa en oma bellen en met hun praten in hun eigen taal.

DEZE PLEK IS HELAAS LEEG

GEBLEVEN. HIER HAD UW

INGEZONDEN STUKJE

KUNNEN  STAAN


