
Kom en doe mee met een workshop van de

Kunstbus van het
kunstencentrum  ‘de KunstLinie’

Waar? In “Ons Stekkie”

Wanneer? Elke donderdag van
16.00 - 17.30 uur

Wat kost het? €0,50 per workshop.
Wat gaan we doen?

KLANKEN KLEUREN
Je luistert naar muziekklanken.

Welke kleuren vind je passen bij deze klanken?
Vind je de muziek mooi?

Je leert zelf kleuren mengen.
Maak een schildederij van jouw kleurenpalet.

Het schilderijtje mag je mee naar huis nemen.
Een leuk cadeau voor je vader, moeder of tante.

Kom a.s. donderdag gezellig even langs en
maak meteen een mooi werkstuk

Meer inlichtingen? Bel naar 036 5302753 of kom
op maandagmorgen even langs in “Ons Stekkie”

Saskia Buleson is jullie docent

Redactie:

Enschedepad 28,

1324 KC Almere

Tel.: 036 5302753
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ONS “TWEEDE STEKKIE” IS EEN FEIT.
De zomervakantie was nauwelijks voorbij, en de werkzaamheden bij ”Ons Stekkie”stapelden zich op.

Na een lange tijd van onzekerheid of we een extra pandje erbij konden huren, eindelijk een

doorbraak! Ons nieuwe pandje is een feit. Inmiddels is het huurcontract getekend en zijn we druk

bezig om de ruimte te verbouwen

en activiteiten te plannen.

Een deel van de activiteiten van ons

“oude” stekkie verhuist naar ons

“nieuwe” stekkie en wordt aan-

gevuld met nieuwe activiteiten die

in ontwikkeling zijn voor beide stek-

kies. Dit alles om meer

saamhorigheid in de buurt te

creëren.

Om maar wat te roepen:jeugd

activiteiten voor jongeren van 12 t/

tm 17 jaar, koken met en voor de

buurt, ontmoetingsavonden voor

tiener-moeders, salsa dansles en de

naaicursus gaat weer van start.

Zomaar een aantal nieuwe

bezigheden naast de bestaande

zoals de kinderclub, ouder/kind inloop, computercursus en taal in de wijk, activiteiten genoeg!

Om dit alles te kunnen verwezenlijken hebben we van diverse instanties financiële ondersteuning

gekregen, maar het is geen vetpot dus alle uitgaven worden met zorg uitgegeven, initiatieven

om geld en/of sponsoren te werven zijn van harte welkom.

Ook als u zelf een plan voor een activiteit heeft kunt u deze altijd bij ons kwijt. Al de activiteiten

hebben begeleiding nodig, en ook daar is alle hulp welkom.

De bestuursleden steken veel van hun vrije tijd in Onze Stekkies, maar wel met een visie dat: Als

iedereen zijn of haar steentje bijdraagt, wijk, als stedewijkers, veiligheid, samenhorigheid, en

ontspanning met elkaar gaan creëren en beleven.

Wim Schouten

In het voorjaar van dit jaar moesten we
noodgedwongen onze naaicursus stoppen

wegens het ontbreken van een docent.
Dat was geen fijne beslissing. De cursisten

waren erg teleurgesteld.
Maar we kunnen nu met een goede tijding

komen, we hebben een nieuwe docent.
Nelly de Mondt, coupeuse, wil graag starten

met deze cursus. In het gesprek dat ik met
haar had vertelde ze mij dat ze graag snel aan

de slag wil.
De eertste cursus is gepland op

dinsdag 16 oktober 2012
van 19.30 tot 21.30 uur.

Het lesgeld is € 22,- per maand.
U dient uw eigen patroon, stof en garen mee

te nemen, evenals klein gereedschap. Er zijn
naaimachines aanwezig.

Opgeven kan op maandagmorgen tussen

9.00 en 12.00 uur
in “Ons Stekkie, Enschedepad 28.

U kunt zich ook schriftelijk opgeven.
Vermeldt in de brief:

naam, adres en telefoonnumer.
 Op de eerste cursusavond wordt dan een

inschrijfformulier ingevuld.

NAAICURSUS
LATEN WE EEN FEEST MAKEN

OM NOOIT MEER TE VERGETEN
Afgelopen jaar is ons plan om een mooi
Midzomernachtconcert te organiseren hopeloos

mislukt. In de voorbereidingstijd verloren we onze
Koos Slappendel. We konden de moed niet meer

opbrengen om verder te gaan met de organisatie.

Maar nieuwe tijden zijn aangebroken, de uitdaging
ligt weer  voor ons om het concert alsnog te

organiseren.
Er is nog een uitdaging bij gekomen. Als alles goed

gaat wordt eind mei 2013 het vernieuwde
Arnhemplein opgeleverd.

We hebben het plan opgevat om van die twee
evenementen één groot feest te maken.

Dat is inderdaad een uitdaging. Het bestuur en de
vrijwilligers van “Ons Stekkie” kunnen dat niet alleen

daar hebben zij de hulp van heel veel Stedenwijkers
voor nodig.

Mensen die muziek kunnen maken, muziek uit alle
windstreken van de wereld. Romantische muziek,

klassieke muziek, muziek van het land waar je
vandaan komt. Het moet een warm en gezellig feest

worden. Een feest voor iedereen.
Denkt u talent te hebben, denkt u te kunnen

organiseren of weet u een mooi verhaal te vertellen.
Kom en vertel het ons, meld u aan.

U kunt contact opnemen Bert, 036 5302753
U kunt ook op maandagmorgen

langs komen in “Ons Stekkie”

Wat hebben we weer mooie plannen gemaakt.
U kunt die lezen op onze website, www.stedenwijk-midden.nl.
 en natuurlijk hangt er weer een rooster op de deur van “Ons Stekkie”.

SALSA MERENGUE BACHATA
Heeft u zin om in een gezellige sfeer de benen los

te gooien op fijne Zuid Amerikaanse klanken?

Kom dan langs in

“Ons Stekkie”,

Enschedepad 28.

Er wordt gedanst op woensdagavond van

19.00 tot 21.00 uur.
Dames: Er is vaak een tekort aan heren,

dus probeer een danspartner mee te nemen.

Meer informatie:

06 25307493 of 036 5302753

Opgeven kan op maandagmorgen tussen

9.00 en 12.00 uur
in “Ons Stekkie, Enschedepad 28.

U kunt zich ook schriftelijk opgeven.
Vermeldt in de brief:

naam, adres en telefoonnumer.
 Op de eerste cursusavond wordt dan een

inschrijfformulier ingevuld.
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WIST U DAT HET TYPISCH NEDERLANDS IS OM JE EIGEN STRAATJE SCHOON TE
PRATEN?

MAAR WIST U OOK  DAT HET TYPISCH  NEDERLANDS IS OM JE EIGEN STRAATJE
NIET SCHOON TE VEGEN?

Eigenlijk is dat wel heel erg jammer. Het zou de gemeenschap een hoop geld en narigheid
besparen als we dat wel deden, ik bedoel het straatje voor en naast uw huis schoon vegen.
Misschien kunt  u dan ook terloops even het onktuid dat tegen de gevel groeit en tussen de
tegels even weghalen.
Er zijn een paar straten waar Ymere en de jongens van het Echnaton hard aan het werk
geweest zijn om dat voor mensen te doen die dat echt zelf niet kunnen. Die straten en paden
zien er meteen een stuk vriendelijker uit.
Het werkt ook heel stimulerend voor de omgeveing. Buren van de geholpen mensen knappen
spontaan hun tuintjes op. Als e besluiten om
samen de leefomgeving netjes te houden dan
heeft de Gemeente daar ook wat voor over.
Laat me eens weten of u ook één van die
Almeerders bent die écht hart voor hun stad
hebben die bereid zijn één keer per week
evan dat plantsoentje of perkje wil ontdoen
van daarin achter gelaten blikjes en troep.
De Gemeente Almere gaat korven neerzetten
door de wijk waar u deze herfst uw
bijeengeveegde bladeren in kan doen.
Niemand hoeft zich dan meer te ergeren aan
door de straat waaiend blad.
Kom laten we samen er de schouders
onderzetten om de stad schoon te houden.

Beste buurtbewoners,

Het is zover.
Zoals het er nu naar uitziet worden vanaf 22 oktober

de kastanjes op ons Arnhemplein gekapt.
De gezonde bomen ( 5 stuks) worden gespaard, of

die verplaatst worden is nog niet bekend.Nadat de
bomen verwijderd zijn, wordt de grond geëgaliseerd

en wordt er gras ingezaaid, zodat we deze winter
toch nog een mooi grasveld hebben.

Ook de rozenstruiken uit het rosarium worden
verwijderd, en deze struiken zullen beschikbaar zijn

voor de bewoners.
Voor de goede orde: het hout van de bomen mag

niet door de bewoners worden meegenomen!
Omdat het kappen van de bomen voor velen

misschien een emotionele zaak is, willen we dit niet
zomaar voorbij laten gaan.

Daarom zullen we op zaterdag 20 oktober 2012 een
officieel afscheid van de bomen organiseren.

Hoe die dag ingevuld gaat worden is nog niet
bekend.

Bij het opknappen van het Arnhemplein wordt ook
het poortje naar het Enschedepad betrokken.

Dit poortje zal voorzien worden van een kunstwerk.
Aan kinderen zal gevraagd worden om ontwerpen

te maken voor zo’n kunstwerk, en daar zal dan een
keuze uit worden gemaakt.

U ziet: er wordt hard gewerkt om het plein volgend

jaar, hopelijk voor de zomer, weer te heropenen.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR  U
wat we zoeken is het volgende

REDACTIE LEDEN
voor het samenstellen

van de wijkkrant

“Ons Stedenwijk”

Deze krant verschijnt 4 x per jaar.

KLUSJESMENSEN
Voor het uitvoeren van

kleine klusjes in “Ons Stekkie”

en hulp tijdens evenementen

op het Arnhemplein

Wat hebben wij te bieden!

De gezelligheid van een ploeg enthousiaste

vrijwilligers.

Eén keer per jaar een leuke vrijwilligersdag.

Heel veel blije gezichten en dankbare mensen.

U helpt mee om de wereld een beetje beter te

maken

Voor al deze functies kunt u inlichtingen

krijgen bij ons secretariaat.

Deze functies zijn allemaal op basis van

vrijwiligheid.

Tel. 036 5302753

Bezoeken kan ook op maandagmorgen

van 9.00 tot 12.00 uur.

ww.stedenwijk-midden.nl.

Deze programma’s willen we het komende jaar
waar maken.

“Ons Stekkie”, Enschedepad 28

Maandagmorgen: Inloopochtend
Maandagmiddag Ontmoetingmiddagf voor Arabische vrouwen

Maandagavond Ontmoetingsavond voor jonggeren tot 18 jaar
Dinsdagmorgen: Taal cursus met Taal in de Wijk

Dinsdagavond Naaicursus
Woensdagmorgen Taal cursus met Taal in de Wijk

Woensdagavond Salsa dansgroep
Donderdagavond Thema avond voor tienermoeders

Vrijdagmorgen Stagierres van het Echnatong
Vrijdagavond Computercursus

Zaterdagmiddag Kookmiddag voor jongeren
Zondagmiddag Ontmoetingsmiddag voor jiongeren van 12 t/m 15 jaar

Zondagavond Ontmoetingsavond voor jongeren van 16 t/m 17 jaar.

“Ons Stekkie”, Doetinchempad 27

Maandagmorgen Ontmoetings- en spelletjes ochtend voor senioren
Maandagmiddag Schoonmaak

Maandagavond Diverse vergaderingen
Dinsdagmorgen Voorbereidingen kookm.

Dinsdagmiddag Kookmiddag voor senioren
Woensdagmorgen Ontmoetings- en spelletjes ochtend voor senioren

Woensdagmiddag WoMi - club
Donderdagmorgen Voorbereidingen kookmiddag

Donderdagmiddag Kookmiddag voor senioren
Vrijdagmorgen Ouder Kind Inloop

In de herfst loop je op straat, en dan denk je misschien wel eens: wat een rotzooi valt er van de
bomen! Maarrrrrrrrrrrr: met deze rotzooi kun je heel leuke dingen doen.

Kastanjes, die vallen van de bomen die nu nog op het Arnhemplein staan, daar kun je heel leuk mee
knutselen.

Daar heb je helemaal niet zoveel voor nodig : kastanjes natuurlijk, houten prikkertjes, en een priem
Of  stopnaald,  kijk maar naar de foto’s wat je er

allemaal van kunt maken, poppetjes, dieren, en je
kunt een kastanje ook uithollen en er een pijp van

maken, of wagonnetjes voor een treintje.
Van eikels kun je mooie oorbellen maken. Eikels

zijn  niet zo zwaar,  en je kunt ze heel mooi
verven.

Bij de hobbywinkel kun je oorstekers kopen,
speciaal om zelf oorbellen van te maken. Daar

hang je dan de geverfde eikels  aan. Vooral als
het hoedje nog op de eikel zit ziet dat er heel

modieus uit.
Laat je fantasie werken en heb plezier!
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