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De betrokkenheid van de buurt

is groot en dat voelt fijn.

Bijna vijf maanden is er vergaderd en

gebrainstormd om van het Arnhemplein een

familieplein te maken.

Ik kan u zeggen het team heeft hard gewerkt

en zijn met mooie plannen gekomen. Ach, u

hebt het met eigen ogen kunnen zien op de

inloopdag 4 juli jl. Honderd en tien mensen

namen de moeite om het werkstuk van de

werkgroep “renovatie Arnhemplein” te komen

bekijken en hun aanvullende wensen kenbaar

te maken. Negen en zestig keuze boekjes zijn

er achter gelaten.

U kunt onze blijdschap begrijpen toen we

deze grote betrokkenheid mochten

opmerken.

Meer weten over het plan ga dan naar de

laatste pagina van deze krant.

EXTRA INLOOP AVONDARNHEMPLEIN

Tijdens de BBQ twee weken geleden en in

persoonlijke ontmoetingen werd ons duidelijk dat

een grote groep bewoners de inloopavond, om

de maquette en de plannen te bezichtigen,

voorbij hebben laten gaan. Achteraf hebben ze

wel spijt. Ze weten niet wat er gebeuren gaat.

Het is ónze bedoeling dat zoveel mogelijk

mensen op de hoogte zijn van de plannen en

weten wat er gaat gebeuren. Helaas hebben wij

u nog niet kunnen informeren via de

informatieborden die al meer dan een maand op

het plein staan.

Omdat wij graag willen dat u op de hoogte bent.,

zal er een extra inloopavond komen op

woensdag 29 augustus
van 19.00 tot 20.00 uur

U kunt dan geen keuzes meer maken of

wijzigingen in de plannen vragen.

U moet zich wel, voor 26 augustus,
opgeven voor die avond.
Bel 036 5302753.

Of mail naar info@svbs-almere.nl

INSCHRIJVING COMPUTERLES

U kunt zich weer inschrijven voor de

nieuwe computerles 2012 - 2013

Bel naar 036 5302753 of kom op maandag-

morgen langs op Enschedepad 28.

De lessen worden gegeven door Alexander Kan,

een deskundig docent.

De kosten voor de lessen bedragen

€ 22,00 per maand.

De totale cursusduur is 5 maanden

en worden gehouden op vrijdagavond

van 20.00 tot 22.00 uur.

De startdatum is 7 september a.s.

Herfst activiteiten

Dit jaar zullen er op het Arnhemplein weer

herfstactiviteiten zijn van 21 t/m 27 oktober.

Wat dat zal zijn kun je lezen op de lichtkrant.

Maar je kunt denken aan zeefdrukken voor de

grote kinderen en een spelletjesmiddag voor de

kleine kinderen.

Heb jij nog ideeën, laat het ons dan even
weten.
Een briefje in de bus bij “Ons Stekkie” of even

bellen5302753. Doen hoor!!
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Het  leek er een beetje op dat  het een rustige

zomer zou worden.  Een zomer waarin alles

goed geregeld zou zijn en er niet te veel op je af

zou komen. Een zomer om lekker in de tuin zitten

een boek lezen of soms eens een slome film te

kijken op de t.v. Hoe anders pakte het uit. Als je

alleen al het weer neemt. De ene stortbui met

onweer na de andere. De vijver loopt bijna over

en het grasveld lijkt soms wel een moeras. De

openhaard in de tuin staat er lusteloos bij, stijf

van de roest. Een verdwaalde kikker springt door

de tuin en de vogels schudden hun natte veren

uit.

Plotseling is daar een rimpel in het rustige leven.

Een  vervulling van een maandenlang verlangen

naar meer ruimte voor Ons Stekkie komt

plotseling dichtbij.De financiële oplossing lijkt

aangevonden en als dan die stap genomen kan

worden is daar een andere rimpel. Het pandje

waar we ons oog op hebben laten vallen is

plotseling  verhuurd. Wat nu, een beetje panniek

is er eerst wel. Maar gelukkig is er nog een ruimte.

Gauw de verhuurder gebeld voor een afspraak.

Er wordt gekeken of het geschikt is. Dan blijkt

het geluk ons weer toe gelachen te hebben. Een

dag voor de bezichtiging bleek er een potentiele

huurder te zijn. Maar het ging goed  we mogen

er in.

Van de bestuurstafel!

Hallo beste meisjes en jongens in de
wijk,
Zoals jullie weten is Nicole gestopt met
de Womi-club omdat ze een baan heeft
gekregen.
Ik ga het proberen van haar over te
nemen en start straks in september.
Maar laat ik mij eerst even aan jullie
voorstellen.
Mijn naam is Febe Prins.
Ik ben moeder van een zoon en oma van
3 prachtige kleindochters.
Het is wel nieuw voor mij, maar het lijkt
me wel gezellig om met jullie hulp leuke
dingen te gaan doen.
Willen jullie het met mij proberen en er
een gezellige Womi-club van te maken?
Ik reken op jullie?
Ik heb er zin in en zie jullie graag op
woensdag 5 september in “Ons Stekkie”
op de zelfde tijd als vorig jaar, 14.00 uur.

Groetjes, Febe Prins.

Zoals u eerder hebt kunnen lezen waren wij van

plan om in het voorjaar dit concert te geven.

Helaas hebben we het concert niet door kunnen

laten gaan. Door omstandig-heden konden we

de organisatie niet meer rond krijgen.

MAAR ER IS GOED NIEUWS!!.

In mei 2013 wordt, als alles volgens planning

loopt, het nieuwe Arnhemplein opgeleverd.

Dat gaan we met een groot feest doen in juni.

Het bijna Midzomernachtconcert willen we dan

combineren met de opening van het plein.

Hebt u verstand van muziek en / of het orga-

niseren van een mooi muziekfestijn dan kun-

nen wij uw hulp gebruiken.

Kom even langs op maandag morgen om te

praten over wat u voor de buurt kan beteke-

nen.

Het “Bijna
Midzomeravondconcert
2012” gaat naar 2013.

Delftstraat 56-58 - 1324 LL Almere-stadTel.
                (036) 5301113 Fax. (036) 5300334
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“Een parel van
ontmoeting”

ARNHEMPLEIN
AFSCHEID VAN HET OUDE PLEIN

Over enkele weken zullen de bomen op het
plein weg gehaald worden. Bij veel mensen
roept dat emoties op. Het oude plein is een
deel van hun leven geworden. Elk plekje, elke
steen kennen ze en heeft een herinnering in
hun hart gegraveerd.
En nu is het zover, een herinnering gaat
verdwijnen nieuwe herinneringen komen er
voor in de plaats, herinneringen die voor de
nieuwe generatie weer waardevol zijn en een
rol gaan spelen in hun leven.
De bomen zijn ziek, sommigen zijn er zo
slecht aan toe dat er gaten in vallen.
Deze emoties willen we niet zomaar aan de
kant zetten of voorbij laten gaan.
We maken een afscheidsfeest op het
Arnhemplein waar iedereen op zijn eigen
manier deze periode kan afsluiten. Je mag
ook een stuk boom meenemen, je mag een
hele boom meenemen voor de open haard
als je wilt. z´n allen de aftrap geven voor
de werkzaamheden op het plein.
Het afscheidsfeest zal zijn op............
........... bij het uitgeven van de krant was
dat nog niet bekend.We houden u op de
hoogte via de lichtkrant en onze website.

INLOOPDAG RENOVATIEPLANNEN

ARNHEMPLEIN

Het was een drukke dag die 3e juni van
2012.Al vroeg in de middag werden de
tafels verschoven, borden geplaats en
tekeningen opgehangen. De maquette
kreeg een prominente plaats in het midden
van het zaaltje.
Laat de mensen maar komen. Nou daar
hoefde we niet lang op te wachten.
Moeders kwamen kijken en namen hun
kinderen mee. Onze vrijwilligers stonden
de mensen professioneel en enthousiast te
woord. De sfeer was goed, de bewoners
waren tevreden over de plannen. Hier en
daar werden nog opmerkingen gemaakt

De kinderen wisten ook

hoe zij hun zegje moesten

De inwendige mens moest ook

versterkt worden.

HOE HET BEGON

Ongeveer vijf jaar geleden hadden we de
eerste gesprekken met Kees Nieuwhof,
toenmalig gebieds manager (wij noemden
hem de wijkburgemeester) over het
Arnhemplein. Het plein was versleten en geen
gezellige nen vooral ook geen veilige
speelplek. De jaren van vragen en lobbyen
hebben er toe geleid dat eind vorig jaar we
de toezegging kregen met het bijbehorende
geld, dat het Arnhemplein op de schop ging.

Natuurlijk is het jullie al opgevallen, vissen die rondzwemmen op de Rotterdambrug!

Een van onze buurtbewoners heeft een mooi initiatief weten om te zetten in realiteit. Andjelko Manovic heeft een idee ingedient bij Zelf Bedacht Zelf

Gedaan. Een fonds dat een bijdrage geeft voor ideeën, van de mensen uit de buurt. Ideeën, die er voor zorgen dat de buurt wat leuker wordt  en

gezelliger. Deze kunstwerken, want dat zijn het toch, werken daaraan mee.

Jelle Hovinga, projectleider gem. Almere(2e v.l)

en

Erwin Zwaan, landschapsarchitect (2e v.r)

in gesprek met enkele bewonesrs

In januari van dit jaar heeft de gemeente
een bewonersbijeenkomst georganiseerd in
de Driemaster. De bewoners zijn daar in een
groot aantal op af gekomen. Uit die groep
mensen is een werkgroep ontstaan die
uiteindelijk een ontwerp heeft gerealiseerd
die op 3 juni aan de buurt is gepresenteerd.
Op 27 augustus ligt er een definitief ontwerp
klaar, gemaakt door landschaps architect
Erwin Zwaan.
Het is toch wéér gelukt.

die ijverig genoteerd werden om ze later te
bespreken.
In het weekeinde, voor deze dag, waren er
keuzeboekjes rondgebracht. Er werden
maar liefst 69 boekjes ingeleverd.
Wij hebben het idee dat het plein echt het
“nieuwe plein”van de bewoners gaat
worden.

Dit najaar start er weer een cursus kledingmaken. De exacte datum is nog niet bekend, maar u kunt zich wel opgeven.
Wij berichten u dan wat de startdatum is.

De curus is op donderdag overdag of op donderdagavond.U kunt uw voorkeur ook opgeven.

De kosten voor de lessen bedragen  € 22,00 per maand. U schrijft zich in principe in voor minimaal twee maanden.

Inlichtingen tel. 036 5302753


