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De Stedenwijker

Zomeractiviteiten op
Stedenwijkstrand
Op Stedenwijkstrand is deze zomer weer van alles te beleven
voor kinderen, tieners, volwassenen en senioren. Het
zomeractiviteitenprogramma duurt tot en met 15 augustus.
De hele zomervakantie is er elke
dinsdag- en donderdagmiddag
van 13.30 tot 16.30 uur een activiteitenprogramma. Op de dinsdagmiddagen gaat het om allerlei
soorten wateractiviteiten. Dan is
een zwemdiploma verplicht. Op de
donderdagmiddagen is een afwisselend programma op het zand
en het gras. Op 9 en 11 juli is er
een speurtocht langs drie buitenlocaties waar van alles gebeurt:
Stedenwijkstrand, Esplanade en
Playground Stedenwijk.
Michael en Sebastiaan, twee
ervaren buurtsportcoaches (met
EHBO), organiseren de activiteiten
in opdracht van de gemeente. Zij

werken hierbij samen met allerlei
aanbieders van sport, spel, kunst
en cultuur. Op zaterdag 17 augustus is er een afsluitend buurtfeest.
Iedereen die wil komen, is van
harte welkom. Er staan partytenten
en er is zomerse achtergrondmuziek. Neem zelf wat vlees, vis en
groente mee voor op de barbecues.
Voor alcoholvrije drank wordt
gezorgd.
Zodra de precieze activiteitenplanning rond is, verschijnen de data in
de Agenda op www.almere.nl. Wie
wil helpen tijdens de activiteitenmiddagen, kan zich aanmelden bij
m.terriet@talentinopleiding.nl
en skempers@deschoor.nl. n

Veel bezoekers
voor
Beachfestival
Donderdag 20 juni werd in
Stedenwijk het Echna-Beach
festival gehouden.
Vier internationale studenten
organiseerden dit feest in opdracht
van het Echnaton. Het festival
werd gehouden tussen busbaan
en de school. Op deze plek is een
nieuw “strand” gemaakt voor
sportieve strandactiviteiten. Er
waren veel sportieve bezoekers.
En ook de komende tijd ligt het
nieuwe strandje te wachten op
sportievelingen. n

Entisar Alghareeb over het
Ontmoet mijnwijk Foto en Filmfestival
Zaterdag 7 september is er een Foto en Filmfestival over Stedenwijk in
het Kardoes. Entisar Alghareeb woont sedert 2009 in Stedenwijk Noord
en zij is druk met de organisatie en voorbereidingen. Ze vertelt over
haar passie voor fotografie.
“Mijn passie voor fotografie is al
lang geleden ontstaan. Ik heb lange
tijd in het buitenland als journalist
gewerkt. Ook in 2004 heb ik bij
de Media Academie- Hilversum
de opleiding bureauredactie en
reportagefotografie gevolgd. Ik heb
veel fotografiecursussen en opdrachten gedaan. Al eerder heb ik
een tentoonstelling gemaakt in het
Kardoes in Almere. In 2012 deed
ik mee aan Europese fotocompetitie Melting Pot voor wereldjournalisten Nederland.

Wijkfotofestival
Het festival wordt georganiseerd
door Entisar met steun van Zelf
Bedacht ZelfGedaan en met dit
festival willen ze de bewoners-

participatie stimuleren: “Met het
meedoen aan dit festival worden
ook de talenten gestimuleerd. Zelf
heb ik bijvoorbeeld al foto’s voor
de Wijkhoek gemaakt en foto’s van
de mozaïekbeelden.
Intussen zijn er veel
bijzondere foto’s
binnengekomen en
het resultaat wordt
een fraaie tentoonstelling.”
Het festival wordt
gehouden in buurthuis “Het Kardoes”
7 september van
11:30 tot 17:00 uur.
De toegang is gratis.

Buurtsportcoach in Stedenwijk
Stedenwijk is sinds kort een buurtsportcoach rijker. En hij stelt zich aan
u voor:
Mijn naam is Michael ter Riet, ik
werk al bijna 6 jaar als sportcoördinator bij Talent in Opleiding BV.
Verschillende bewoners kennen
mij waarschijnlijk al als de coör-

Wil je ook meedoen en jouw foto
inzenden? Meld je dan vóór 30
juni 2013. Het festival is zaterdag 7
september 2013 van 11.30 tot 17.00
uur in het Kardoes. De entree is
gratis. Meer informatie ook via
Tel: 06-49936464 of ontmoetmijnwijk@gmail.com. n

dinator van de Clarence Seedorf
Playground. Sinds kort heb ik nog
een extra functie binnen Stedenwijk, namelijk die van buurtsportcoach.

Wat is een buurt
sportcoach?

Een buurtsportcoach is de centrale
persoon rondom
sport en spel binnen
een bepaalde wijk
of gebied. Ik ben
van alle sport- en
spelactiviteiten op
de hoogte en ondersteun bij de opstartfase van nieuwe
sport- en spelacti-

viteiten. Mijn belangrijkste taken
zijn verbinden, verdiepen, verbreden en vernieuwen van het sporten spelaanbod in Stedenwijk.

Wat kan ik voor u doen?
Hebt u vragen over het huidige
sport- en spelaanbod in Stedenwijk? Dan kunt u daarmee bij mij
terecht. Vindt u dat het huidige aanbod anders kan of heeft u
nieuwe ideeën? Dan help ik u graag
bij het ontwikkelen hiervan.
Zo zorgen we er samen voor dat
het sport- en spelaanbod in Stedenwijk aansluit op de wensen van
de inwoners.
Aarzel niet om contact met mij
op te nemen over alle sport- en
spelvragen. Ik help u graag verder.
U kunt mij dagelijks bereiken tussen 9.00 en 20.00 uur op 06 51 886
100 of via m.terriet@talentinopleiding.nl. n

Drie dames en
een droom
Lonneke Teeken vertelt hoe ze met Fa Tajeddin en Susanne
Smelt aan de slag ging met het hofje achter hun huis.
“Het begon vorig jaar mei met een
droom! Een droom om ons oude
speeltoestel te vervangen voor een
nieuwe. Het 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 leuke speeltoestel, waar
ook de oudere kinderen zich mee
vermaken. En waardoor ouders in
contact komen met elkaar!

Zelf bedacht, Zelf gedaan
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 zo’n
soort gelijkend 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. Een aantal mensen
uit het hofje gesproken, iedereen
had er zin en was benieuwd hoe het
zou worden.

Kinderen kunnen
weer spelen
Uiteindelijk werd een
jaar later (10 mei 2013)
de eerste werkzaamheden uitgevoerd om
onze speeltuin op
te knappen. Al snel
stonden 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
nepgras en als laatste
werd er een picknicktafel geplaatst.
Eind mei was alles klaar en konden
de kinderen spelen.
Ouders kunnen vanaf de picknicktafel toezicht houden. Het leuke is
dat aan de picknicktafel ontspannen gesprekken ontstaan tussen
buren, die elkaar nog helemaal niet
kenden.

Feest
Afgelopen 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
merken 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. n

Zomerschool voor Senioren
Tijdens de Zomerschoolweken,
van 9 juli 2013 t/m 15 augustus
2013, kunnen Almeerse senioren
meedoen aan recreatieve,
educatieve en culturele activiteiten.
De doelstelling van deze
Zomerschool voor Senioren is:
50-plussers inspireren, informeren
en kort kennis laten maken met
bestaande en reguliere activiteiten
binnen Almere.

Uitgebreide informatie, verslagen,
foto’s en programma kunt u
vinden op: www.zomerschool
voorseniorenalmere.nl U kunt
ook contact opnemen met Mariëtte
Alberda, telefoon 06 52 42 01 05 of
alberda@deschoor.nl. n

Burendag

21 September 2013
Het thema is dit jaar;

Kunst in de Stedenwijk
Wij zijn bij de Inloop volop in de
weer om samen met de bewoners
van Stedenwijk burendag 2013 tot
een succes te maken. Het wordt
een gevarieerd en druk programma. Rond het plein bij de Inloop
komt deels de braderie. Wilt u ook
een kraampje en lijkt het u leuk om
mee te denken en mee te helpen
met en op burendag dan willen wij

dat graag van u horen. Doet u mee
met burendag, meld u dan aan bij
buurtcentrum De Inloop: tel. 0365333737, inloop@deschoor.nl, of
loop even binnen (’s-Hertogenboschplein 8). n

•
•
•
•
•
•

Rommelmarkt
Kunstmarkt
Schildersclub met workshop
Springkussens
Frans terras
Muziek op het plein

Scouting in de Wijkhoek
In de Wijkhoek is een heuse scoutinggroep actief. Deze scoutinggroep komt op zondag bij elkaar
in de Wijkhoek. Er zijn 2 verschillende leeftijdsgroepen. Wil je
meer informatie of meedoen, loop
dan even binnen en vraag naar de
heer Mohamed Amine Touhami.
Hij kan je alles vertellen over de
scouting.
Natuurlijk is er nog veel meer te
doen in de Wijkhoek, kijk op
www.stedenwijknoord.eu voor
het programma en breng ook
eens een bezoekje aan de weg-

geefwinkel. Deze is elke maandag, woensdag en
vrijdagmiddag open
van 16:00 tot 18:00
uur. n

•
•
•
•

Zangkoor
Repair Café
De Kunstbus van de Kunstlinie
Suikerspin&popcorn

Solliciteren met
Eigen Kracht!
Verschillende bewoners in Steden
wijk willen graag hulp bij bijvoorbeeld solliciteren. Speciale
trainingen vinden ze vaak een te
hoge drempel. Bovendien willen
ze graag dat er een training komt
waarbij er persoonlijk en meer
individueel gewerkt kan worden.
Het Krachtteam Stedenwijk wil dit
organiseren en zoekt nog deelnemers! Voelt u zich aangesproken
en hebt u belangstelling om mee te
doen met deze nieuwe groep? Of
misschien kent u iemand waar dit
echt iets voor is? Neem dan contact
op met buurtcentrum De Inloop: tel. 036-5333737, inloop@
deschoor.nl, of loop even binnen (’s-Hertogenboschplein 8)
en vraag naar Najat Azmani of
Margreet Pieters. n

Bloemen op
de Doesburgkade
De Doesburgkade, het straatje aan
het water bij het gevelschilderij ‘de
Zeemeermin’, staat er vanaf juli
fleurig bij. In de voortuinen staan
nu grote potten met bloemen die dit
bijzondere stukje aan de rand van
het stadscentrum nog wat mooier
doet uitkomen.
Vorig jaar werden de bloembakken
onthuld ze waren toen net in samenwerking met de gemeente geplaatst. Nu zijn ze opnieuw gevuld
door de bewoners met een bijdrage
uit het ‘GoedWonenFonds’ van

GoedeStede. Dit fonds werkt ongeveer hetzelfde als het wijkbudget
van de gemeente en het fonds van
ZelfbedachtZelfGedaan, maar is
specifiek bedoeld voor huurders
van GoedeStede.

Ook steun aanvragen?
Door het GoedWonenFonds wor-

Groot Onderhoud Stedenwijk:

fase 3 en 4

De gemeente Almere is druk bezig met het grootonderhoud in
Stedenwijk Noord. We verwachten alle werkzaamheden halverwege
2014 af te ronden. Fase 1 en 2 zijn bijna klaar. Afgelopen woensdag
hebben we de bewoners van fase 3 en 4 de plannen voor dit deel
gepresenteerd. Zo’n 35 bewoners kwamen langs.

Fase 2
Op dit moment treffen we voorbereidingen om het Groningenplein,
het Zuidwoldepad en de Hoogezandstraat te asfalteren. De laatste
twee krijgen rood asfalt, omdat het
Zuidwoldepad een fietspad is en de
Hoogezandstraat een belangrijke
fietsroute wordt. Op de Hoogezandstraat mogen wel auto’s rijden.

Fase 3 en 4
Na het asfalteren van deze straten
beginnen we aan de Veendamstraat, de Drachtenstraat, de Workumstraat, de Makkumstraat, de
Staverenstraat, de Lemmerstraat
en de Franekerstraat. Omdat de
voorbereidingen voor deze straten al zijn afgerond, verwachten
we snel te kunnen starten met het
aanbrengen van nieuwe bestrating.

Om meer informatie te geven
over de praktische zaken van de
komende werkzaamheden, organiseerde de gemeente Almere op
woensdag 19 juni een inloopmiddag en –avond voor de bewoners
van deze straten. Daarna volgt al
snel de Harlingensingel (fase 5).

Mozaïektegels
De bewonerscommissie heeft
100 betontegels van de gemeente
gekregen. De commissie zorgt
voor mozaïek op de tegels, waarna
ze op verschillende plekken in de
voetpaden komen te liggen. Erg
kleurrijk!

Nieuwe inrichting
Leeuwardenplein
Als alle werkzaamheden klaar zijn
en de bouwketen opgeruimd, be-

den tal van bewonersinitiatieven
ondersteund. Zo is er een bijdrage
voor de jaarlijkse bloemetjesmarkt in Stedenwijk-Noord en de
Kerstactiviteiten in de Wijkhoek.
Kijk voor een aanvraagformulier
op de site van GoedeStede, of bel
even. U krijgt dan een formulier
thuisgestuurd. n

ginnen we met de nieuwe inrichting van het Leeuwardenplein. Het
plein krijgt, na het Assenplein en
het Groningenplein, ook een heuse
gedaanteverwisseling! Hiervoor is
extra budget beschikbaar. Met een
aantal bewoners uit de wijk kijken
we naar een geschikte inrichting
van het plein. Na de zomer presenteren deze bewoners de plannen. Ze zijn nu nog druk bezig met
het kiezen van speeltoestellen en
zoeken naar extra geld.

Spreekuur
Onze wijkregisseur Ans Baij houdt
elke woensdag van 14.00 tot 16.00
uur spreekuur in de Wijkhoek.
Buiten het spreekuur om kunt u
gebruikmaken van het klachten-/
wensenformulier. Dit formulier
kunt u ophalen bij de Wijkhoek.
Een ingevuld formulier kunt u in
de brievenbus van de Wijkhoek
kwijt. Dit geldt ook voor het formulier voor zand en grond. In de
wijk houdt Martin Kennis toezicht
op de werkzaamheden van de aannemer. U kunt hem ook vragenstellen als u hem ziet lopen in de
wijk. Voor meer informatie over de
werkzaamheden: www.almere.nl/
gostedenwijk. n

Colofon
Eindredactie en
correspondentie:

Eigen akker op Stadsakker?

Partners integrale wijkaanpak
(Gemeente Almere)

Het Echnaton in Stedenwijk wil graag de gezondste school in de
gezondste wijk van Almere worden. Samen met veel partners in de
stad organiseren ze verschillende activiteiten. In het Den Uylpark in
Stedenwijk is daarom in september vorig jaar de stadsakker geopend.

Gebiedskantoor
Almere Stad West

In het Den Uylpark heeft de
gemeente een stuk grond ter
beschikking gesteld aan Stad &
Natuur. De buurtclub samen met
Stad & Natuur, CAH en GHC
werken hard aan de ontwikkeling van de akker met activiteiten
als productkeuze, zaaien, onderhouden, oogsten en gebruiken.
Bewoners bepalen samen wat er
gezaaid gaat worden, iedere straat
of groep kan een eigen stukje op de
akker krijgen. Leerlingen en stu-

denten onderhouden samen met de
bewoners de akker. De producten
worden ook weer verwerkt tijdens
kooklessen in de buurt.

Uw eigen stukje stadsakker?
Elke straat, portiek of organisatie kan een strook tot haar beschikking krijgen. U hoeft alleen
maar een email te sturen naar:
r.maertens@echnaton.nl en
dan kunt u ook genieten van verse
groenten van eigen bodem. n

Bezoekadres:
Hollywoodlaan 109B
Tel. 14 036
E-mail: info@almere.nl
(Bezoek alleen op afspraak)
Postadres:

Gemeente Almere
Gebiedskantoor
Almere Stad West
Postbus 200
1300 AE Almere
Internet:
www.almere.nl/stedenwijk

Ontwerp en opmaak:
Gemeente Almere/Communicatie/
Vormgeving

Foto’s:
Gemeente Almere

Drukwerk:
OBT bv, Den Haag

Bezorgklachten:
Heeft u klachten over de bezorging
van de nieuwsbrief? Geeft u dit
dan door aan de Gemeente
Almere, info@almere.nl
Aan de teksten in deze nieuwskrant
kunnen geen rechten worden ontleend.

De integrale wijkaanpak Stedenwijk kan niet zonder
partners! En daarom werken wij samen aan de wijk.
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Flevoland

•

Flevoland

