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Fijne feestdagen

DE DONKERE DAGEN VAN DE WINTER LENEN ZICH BIJ UITSTEK

OM IETS TE GAAN LEREN.

In de tweede week van januari beginnen alle cursussen weer.

Naaicursus-Computercursus-Dansles-Taal in de Wijk
U kunt zich NU inschrijven!

ZIE ACTIVIETEITENPAGINA

 ZIE ARNHEMPLEIN PAGINA

WEETJESPAGINA

Op zondag 6 januari ontvangen

wij u graag op de nieuwjaars-

receptie.

Onder het genot van een glaasje

wijn, wat fris of een kopje koffie,

kunnen we even praten hoe het

afgelopen jaar is geweest. Ook

horen we graag van u of er nog

wensen over gebleven zijn met

betrekking tot de buurt.

ZONDAG 6 JANUARI

van

14.00 tot 16.00 uur

in “Ons Stekkie”

Doetinchempad 27

(hoek Arnhemplein)

ACTIVITEITENPAGINA

De feestelijke opening

van “Ons Stekkie”

 is op

6 januari 2013
om 14.00 uur

U bent alle van harte

uitgenodigd om dit met

ons te vieren.

LAATSTE NIEUWS
TAALLESSEN OOK IN DE AVONDUREN

De taalcursussen van Taal in de Wijk kunnen

begin 2013 ook in de avond gevolgd

worden.

Geef u snel op want de ruimte is beperkt.

In maart hebben we het al

geschreven, het

Buurtverhalenproject

komt er aan

In het voorjaar van 2013 gaat

het van start.

ZIE ACTIVIETEITENPAGINAZIE ACTIVITEITENPAGINA

Wij hopen dat u het niet bent vergeten en dan bedoelen we het Midzomernachtconcert.

Speelt u een instrument of kunt u organiseren meld u dan aan bij “Ons Stekkie 1.0”

SAMEN MAKEN WE ER EEN MOOI, WARM FEEST VAN.

Jongens en meisjes.
Je kunt je vast nog wel herinneren dat
we vorig jaar een leuk lichtjesfeest
hebben gehad met zijn allen.
Maar je hebt vast gezien dat op het
Arnhemplein plassen staan en
misschien gaan ze volgende maand al
graven voor het nieuwe plein.
Jammer, maar daardoor hebben we hier
geen Lichtjesfeest. Wel gaan we de
buurt nog een beetje gezellig maken.
Maar hoe dat vertel ik je niet.
Er is wel een mooi lichtjes feest op het
Haarlemplein. Daar kun je wel naar toe.

Welke man gaat er boven deze schoenen

schuil. Het is iemand die wij hebben leren

kennen als sociaal, meedenkend en oplossing

gericht. Op de Arnheimpleinpagina stelt hij

zichzelf voor.

Delftstraat 56-58 - 1324 LL
Almere-stad

Tel. (036) 5301113
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Een geslaagd initiatief



WEETJES PAGINA

WEETJESPAGINA

DE EINDEJAARSFEESTEN
KOMEN ERAAN

Hoewel er op dit moment nog best veel te doen

is in de tuin, zoals de vijver blad vrij maken,

snoeien en bollen planten, is het misschien ook

wel leuk om alvast vooruit te kijken:

De Eindejaarsfeesten komen eraan!!!!!!!!!!!!

Voor de één een religieus feest, voor de ander

juist gezellige dagen waarop veel aandacht aan

familie en vrienden wordt besteed.

Je doet dat toch het liefst in een gezellige

omgeving. Traditioneel worden kerstbomen

opgetuigd om de sfeer te verhogen. Overigens

heeft de kerstboom niets met de inhoud van het

christelijke kerstfeest te maken.

Wilt u geen kerstboom in huis, dan zijn er altijd

nog van die typische kerstplanten, zoals de

poinsettia, ook wel kerstster genoemd. Die kun

je kopen als een behoorlijke plant, maar ook als

een heel klein plantje. Een dergelijk heel klein

plantje kun je in een glas zetten (een glas op

een voet b.v.), en daar kun je dan weer van alles

mee doen; de eettafel versieren, sfeerhoekjes

maken, noem maar op.

Een traditionele kerstplant is ook de cyclaam.

Kiest u voor winterharde cyclamen, dan kunt u

ze ná de vorst in de tuin zetten.

Een mooie, maar ietwat dure plant is de

ardisia, met zijn witte bloemetjes en trossen

rode bessen. De kleurencombinatie groen-wit-

rood is een typische combinatie voor kerst.

In de winter zie je in de kale bomen wel eens

felgroene planten ‘hangen’, dat zou maretak

kunnen zijn. In het Engels heet deze plant

mistletoe)

Bij de oude Germanen en Kelten was de

maretak een heilige plant die door druïden

werd afgesneden met een gouden mes,

inderdaad, net zoals Panoramix dat doet in de

Asterix en Obelix reeks.

In die tijd werden twee vijanden, die elkaar

onder een boom met maretak tegenkwamen,

geacht hun wapens neer te leggen en elkaar te

begroeten in plaats van verder te vechten.

Maretak ophangen in de deuropening, en

iedereen die er onder staat mag vrijelijk gekust

worden, komt daar vandaan.

Zoals u merkt zijn er veel alternatieven voor de

kerstboom.

Hoe dan ook, ik wens u fijne en gezellige

eindejaarsfeesten, en  een goed begin van het

nieuwe jaar.

Kerstster

MIDZOMERNACHTCONCERT

U hebt al veel gelezen over de opknapbeurt

van het Arnhemplein.

Nou zult u zeggen, wat heeft dat te maken

met het Midzomernachtconcert. Alles.

In het voorjaar van 2013, wij denken eind mei

of begin juni, wordt het plein opgeleverd. Een

groot karwei is dan afgerond.

Dat willen we vieren, maar ook willen we de

langste dag van het jaar vieren en het in

gebruik nemen van het tweede pandje aan

het Doetinchempad, dat dan inmiddels bruist

van de bedrijvigheid.

In de vorige krant schreven we al dat we dit

willen doen met een romantisch licht klassiek

programma. Wie wil daar aan meewerken?

Graag zouden we bewoners uit de wijk willen

hebben die mee willen en mee kunnen

organiseren. U hoeft geen muzikant te zijn

maar kunt u zich wel inzettenvoor de catering,

terrein versieren en verlichting opztten. Ook

een creatief inzicht kan van grote waarde zijn.

Dan de muzikanten. Ook komen wij graag in

contact met muzikanten die willen schitteren

op dit mooie feest, dat gaat het immers

worden.

We denken aan klassieke muzikanten maar

ook aan leuke bandjes die fijn romantische

muziek kunnen spelen.

Geef je op bij het secretariaat:

SVBS, Enschedepad 28, 1324 GG Almere.

Ja en dan de rest van de aankleding.

Wij hopen dat er mensen zijn die lekkere

dingen willen maken voor al die mensen die

komen kijken, luisteren en elkaar ontmoeten.

Want daar gaat het om.

KOM GEEF JE OP VOOR
HET FEEST VAN
HERKENNING.

COMPUTERCURSUS 2013

Op vrijdag 13 januari begint de nieuwe

computercursus weer. Het is een hele uitdaging

om een pakkend lespakket voor u samen te

stellen. Het Almeerse publiek is leergierig en

niet te verleiden met een lesje uit een boekje.

Wat gaan wij u aanbieden.

Een computerles van 9 maanden, die als volgt

is opgebouwd:

In januari t/m maart, een cursus van 3 maanden.

Deze cursus is voor beginners die een

computer alleen van achter de etalageruit

kennen.

Zij beleven het eerste moment van de computer

aanzetten en de muis bedienen. Maar in die

drie maanden blijft het daar niet bij. Het

uiteindelijke doel is om na drie maanden een

brief te kunnen schrijven, te kunnen e-mailen en

te kunnen zoeken op internet. Dus na drie

maanden alle basisvaardigheden machtig te

zijn.

In de tweede serie stroomt de eerste groep
door in de tweede groep en voegen zich
nieuwe cursisten in, die al op een hoger
niveau zijn.
Dit deel van de cursus duurt ook weer drie

maanden. In deze drie maanden wordt

ingegaan op het binnen halen en bewerken van

plaatjes, en hebben we het over veilig

internetten. Het downloaden van bestanden,

versturen van grotere bestanden en last but not

least chatten en telefoneren via Skype.

In de derde serie komen er nog eens wat
nieuwe cursisten bij. Dit zijn mensen die
meer willen weten over het gebruik van
diverse programma’s. In deze cursus, die ook

weer drie maanden duurt, wordt ingegaan op

het gebruik van programma’s zoals Exel en het

werken met Picasa en andere fotobewerkings

programma’s. In dit blok wordt ook in gegaan

op speciale vragen van de cursisten.

Eind maart, midden mei en in december
zijn er drie specials. Daar wordt ingegaan
op specifieke vragen en worden leuke
weetjes uitgelegd.

Onze vaste docent voor de cursussen is
Alexander Kan.

U kunt zich op vrijdag 4 januari van 19.00 tot

21.00 en op maandag 7 januari van 9.00 tot

12.00 uur inschrijven voor alle onderdelen van

de cursus. Op die dagen zal bepaald worden

op welk niveau u kunt instappen.

De cursussen zijn toegankelijk voor alle

leeftijden. Verstaan en spreken van de

Nederlandse taal is gewenst.

De kosten voor de cursus zijn € 22,00 per

maand, vooruit te betalen. U schrijft zich steeds

in voor minimaal 3 maanden. Verzuim wordt

niet terug betaald.

De lessen worden gegeven op vrijdagavond

van 20.00 uur tot 22.00 uur.

ACTIVITEITENPAGINA

Zo gingen de eerste computerlessen.



SALSA MERENGUE BACHATA

ACTIVITEITENPAGINA

Salsa Merengue Bachata
Een avondje dansen is misschien wel de gezondste

manier om gezellig bezig te zijn.

Dansen is gemakkelijk en een bezigheid, die je overal

met plezier doet.

Of je nou samen danst op een dansschool of in een

dansvereniging, in een dansgroep of thuis met

instructievideo; de ritmes en melodieën werken

aanstekelijk en voor je het weet heb je er al een

aardige dans-workout opzitten.

Heeft u zin om in een gezellige sfeer de benen los te

gooien op fijne Zuid-amerikaanse klanken? Kom dan

langs in Almere Stedenwijk: Ons Stekkie,

Enschedepad 28.

Binnenkort wordt op dit adres met dansactiviteiten op

de woensdagavond van 19.00 u. tot 21.00 u.

Het hoofdmenu is: SALSA. Bij de meesten van u

bekend.

Daarnaast doen wij ook iets aan Merengue en

Bachata, aangezien op Salsa Party’s het vaak gaat om

een mix van o.a. Salsa- Merengue- en Bachatamuziek.

Bijna twee jaar is Taal in de Wijk succesvol bezig met lessen in de Nederlandse taal. Steeds

meer mensen van buitenlandse afkomst willen kunnen communiceren in het Nederlands en

zoeken daar een cursus voor in hun eigen woonomgeving. “Ons Stekkie” blijkt een

uitstekende plek te zijn met docenten van hoge kwaliteit. Op dit moment zijn er vier groepen

die les krijgen.

Op dinsdagmorgen twee en op woensdagmorgen twee. Op beide dagen zijn de lessen van

9.00 uur tot 10.15 uur en van 10.30 uur tot 11.45 uur. Er is veel vraag naar een cursus in de

avond.

Vanaf 8 januari gaat die van start. U kunt zich nu al inschrijven voor die avondcursus.

Natuurlijk kunt u zich ook inschrijven voor de dagcursussen.

Het lesgeld bedraagt 5,00 euro per maand voor één lessen per week.

TAAL IN DE WIJK
NU OOK IN DE AVONDUURTJES NEDERLANDS LEREN

Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur WoMiClub
voor jongens en voor meisje van 6 t/m 12 jaar.

Neem je even € 0,50 mee?

ACTIVITEITENAGENDA

ENSCHEDEPAD 28

Maandag van 9.00 tot 12.00 uur
Vrije inloop. U kunt daar vragen en klachten
kwijt onder het genot van een kopje koffie.

Dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur
Taal in de Wijk, cursus Nederlands.

Dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur.
Naaicursus voor beginners en gevorderden

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur
Taal in de Wijk, cursus Nederlands.

Woensdag van 19.00 tot 21.00 uur
Dansles met Humphries.

Vrijdag van 19.30 tot 22.00
Computerles voor beginners en

gevorderden.

DOETINCHEMPAD 27

Maandag van 9.00 tot 12.00 uur
Ontmoetingsoxhtend voor ouderen
(u kunt zich nu opgeven)

Dinsdag
Nog geen activiteiten

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur
WoMiClub (Woensdagmiddagclub)

Donderdag van 16.00 tot 17.30
Kunstbus activiteiten

Vrijdag van 9.30 t0 11.30 uur
OKI, Ouder Kind Inloop voor ouders met
kinderen van 0 tot 4 jaar.

Dit zijn nog niet alle activiteiten.
In het begin van het volgend jaar gaan de
jongerenwerkers aan de gang met de jeugd

van 12 t/m 17 jaar. Er zullen dan speciale
avonden voor hen worden georganiseerd.
Twee dagen in de week zal er gekookt
worden voor en, als ze kunnen, met

ouderen.
Er zijn veel mannen, denken wij, die niet
kunnen koken. Voor die mannen zal een
kookcursus worden opgezet. Gezond en

lekker eten is belangrijk.
In de ochtenden die vrij zijn willen we graag
senioren ontmoetingsplek zijn. Samen wat
praten over de dagelijkse dingen, een oor

vinden voor moeilijkheden die je tegenkomt.
Maar ook gezellig een spelletje spelen is
mogelijk.
Heeft u nog andere ideeën laat ze ons

weten dan kunnen we samen bekijken wat
de mogelijkheden zijn.

Buurtverhalen project kan bijna van
start!
In maart van dit jaar kondigden wij al aan

dat in Ons Stekkie het Buurtverhalenproject

binnenkort van start zou gaan. Helaas duurt

het verkrijgen van de nodige sponsoring

langer dan verwacht. Maar er gloort hoop,

we hebben 50 % van het bedrag toegezegd

gekregen van het Oranjefonds. Hier zijn we

heel blij mee, nu zijn we nog druk doende

voor de andere 50 %. Wij hebben goede

hoop dat dit voor het einde van het jaar gaat

lukken, dan kan het Buurtverhalenproject in

het voorjaar van 2013 werkelijk gaan lopen.

Wie kunnen deelnemen?
Het Buurtverhalenproject is voor volwassen

bewoners uit de 40 Plus wijken (Stedenwijk,

Staatsliedenwijk, Kruidenwijk en

Stadscentrum) om samen met elkaar

verhalen te vertellen en te bewerken tot een

mooie kunstuiting (dit kan gaan om een

boek, film, dichtbundel, etc.). De keuze is

aan de deelnemers zelf. Het project zal

begeleid worden door een professionele

verhalenverteller en een cultureel

antropoloog. Het doel van het project is om

middels verhalen de sociale cohesie in de

wijk te vergroten. Wij geloven in het vertellen

van verhalen als opstap naar echte

ontmoeting tussen mensen en oprechte

motivatie om de wereld om ons heen een

beetje beter te maken.

Elke Dinsdagavond Naaicursus voor beginners en gevorderden
19.30-21.30

“Ons Stekkie” we starten in het nieuwe jaar vanaf 8 januari 2013.

Enschedepad 28 Inschrijven voor de cursus kan nu al.

1324 GG Almere De kosten voor de cursus zijn € 5.00 per week , u kunt ook

Telefoon 036 5302753 per maand betalen dan wordt het bedrag € 22.00

Voor wie zijn deze cursussen bestemd:

Deze cursussen zijn geschikt voor

iedereen die

zijn / haar eigen kleding wil maken.

Zelfs als je nog

nooit achter een naaimachine hebt

gezeten, kun je

dit met deze cursus leren!

Je eigen kleding maken? Na deze

cursus kun jij het.

Voor alle cursussen kunt u zich nu
inschrijven.

Alle cursussen, m.u.v Taal in de Wijk,

kosten € 22,00 per maand
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“Een parel van
ontmoeting”

OP 22 OKTOBER WAS HET ZOVER,

de eerste werkzaamheden aan het

Arnhemplein zijn begonnen.

Het was niet de leukste start, ik bedoel het

verwijderen van de 80 bomen die daar

stonden. Er is menig traantje gelaten.

GERARD KOK had de eer om de bijl in de

boom te zetten als aanvang van een grootse

renovatie van het Arnhemplein.

De bewoners (de werkgroep) hebben een

prachtig plan

gemaakt. Het is

een voorbeeld

in Almere van

de uitwerking

van een

burenitiatief.

Op een ander

plekje op deze

pagina zal

Gerard zich

nog even aan U

voorstellen.

ARNHEMPLEIN

NIEUWE ONTWIKKELINGEN ROND HET
ARNHEMPLEIN.

Bij het vellen van de bomen ging er bij de

bewoners van de flat een gejuich op, “Eindelijk

weer licht” was de opmerking.

De wijk is inmiddels al weer meer dan 32 jaar

oud en in die begin periode zij er veel bomen

geplant, niet alleen door de gemeente maar

ook door bewoners. In de afgelopen jaren

hebben we hier en daar al geholpen bij het

verwijderen van bomen in de voortuinen. Deze

waren inmiddels zo groot geworden dat ze

hinder veroorzaakten. Ook in diverse

achtertuinen staan bomen die te hoog en te

zwaar zijn en het licht in de huizen wegnemen.

Geen gezonde situatie. Licht in huis is nodig

om een goede atmosfeer te scheppen.

De nieuwe te planten bomen zullen niet meer

van die omvang zijn zoal die er stonden.

De plannen voor ons plein nemen vaste

vormen aan. De gemeente heeft het

goedgekeurd en op dit moment wordt de

begroting gemaakt.

Het is een mooi plan. Inmiddels hebben wij het

definitieve ontwerp ontvangen. In januari zullen

wij u uitnodigen voor een buurtbijeenkomst

waar u kennis kunt nemen van die plannen.

Doe uzelf en ons een plezier en kom.

Beste mensen,

Mijn naam is Gerard Kok en ik ben

werkzaam als gebiedsmanager voor Stad

West bij de Gemeente Almere. Dat doe ik

al weer vijf jaar met veel plezier! Stad West

bestaat uit de wijken Noorderplassen,

Literatuurwijk, Muziekwijk, Kruidenwijk,

Staatsliedenwijk en Stedenwijk en er wonen

ongeveer 55.000 inwoners. Als

gebiedsmanager werk ik samen met twee

wijkregisseurs, een veiligheidsmanager, de

gebiedssecretaris en een

communicatiemedewerker in het

gebiedskantoor aan de Monteverdistraat

27. Mijn taak is problemen en signalen uit

het gebied daar neer te leggen waar ze

opgelost kunnen worden. Daarvoor heb ik

een groot netwerk. Zoals

welzijnsorganisatie de Schoor,

woningbouwverenigingen, politie, de zorg

en natuurlijk mijn collega's op het

gemeentehuis. Verder stimuleren wij

initiatieven van bewoners. Daarvoor hebben

wij een wijkbudget beschikbaar. En voor het

gebied waar ook Stedenwijk Midden onder

valt is er nog extra budget beschikbaar in

het project Zelf bedacht Zelf gedaan

(www.zelfbedachtzelfgedaan.nl). Bewoners

kunnen daar een beroep op doen als zij een

leuk inititatief hebben voor de wijk. De

beschilderde Rotterdambrug is een

voorbeeld van zo'n initiatief!

We werken ook nauw samen met “Ons

Stekkie”. Met Bert van Sligtenhorst heb ik

regelmatig overleg om over de activiteiten

in de wijk te praten. “Ons Stekkie” vind ik

een heel goed initiatief en het is voor mij

een goed voorbeeld voor de hele stad. Ik

hoop voor de toekomst dat er veel nieuwe

initiatieven vanuit “Ons Stekkie” worden

georaniseerd!

Het opknappen van het plein en de omgeving

heeft nog een tweede positieve impuls

gekregen.

YMERE heeft geld ter beschikking gesteld om

de onderdoorgang naar het Enschedepad te

verrijken met een heus kunstwerk. Ymere heeft

de kinderen gevraagd om een ontwerp te

maken. Ook de werkgroep “Arnhemplein” is

daar weer bij betrokken. Het uitwerken van dat

plan is in handen gelegd van beeldend

kunstenaar Saskia Berluson.

Het plan dat daarvoor is ontwikkeld houdt in

dat de bakstenen om de betonnen muur in het

midden worden verwijderd. Om die betonnen

muur komt een kunstwerk van geperforeerd

staal met daarop een print van bloemen.

De muur tegen de woningen aan worden

gestukadoord en gesaust in een neutrale kleur.

Het plafond wordt opgeknapt en geschilderd

zodat het er weer fris uitziet.

De verlichting wordt aangepast. Zo zal het

kunstwerk worden aangelicht maar ook de

lichtsterkte gaat omhoog zodat de

onderdoorgang veiliger wordt.

Verder wordt de bestrating aangepast. Er zal

een afwijkende bestrating worden gebruikt.


