
INHOUD VAN DIT NUMMER

OPSCHOONDAG WEER
EEN SUCCES
Ook dit jaar is de Opschoondag weer een
succes gebleken in Stedenwijk. Op
verschillende plekken in de buurt zijn
verschillende groepen bezig geweest met de
grote opruimactie. Zo ook Het Collectief Zuid.
Zij vertellen u meer over de dag. Daarnaast
start op Arnhemplein binnenkort een
kunstproject gericht op het tegengaan van
zwerfvuil. Leest u snel verder (p.9).

STAND VAN ZAKEN
GROOT ONDERHOUD
Het zal u niet ontgaan zijn - het grootonderhoud
in Stedenwijk. In welke fase zit grootonderhoud
nu? (p.4)

SCHAKELTEAM
STEDENWIJK
In deze editie neemt het Schakelteam de tijd om
zichzelf aan u voor te stellen (p.8).

EN NOG VEEL MEER. . .
Leest u snel verder?

DE STEDENWIJKER
Voor de wijk -  door de wijk
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TOE AAN EEN OMMETJE?
Iedere donderdagochtend om 11:30 uur komt de COPD-wandelclub van De Wijkhoek bij elkaar bij
de Kinderboerderij Den Uylpark.
In zeer rustig tempo lopen de deelnemers 4 km in de omgeving Stedenwijk Noord.
Iedereen die het leuk vindt om een eindje te wandelen, is welkom. "Maar verwacht
geen snelwandelclub," zegt Joke Rebel.
Heet u geen COPD, maar wel zin in een wandeling? Ook mensen
met bijvoorbeeld diabetes zijn van harte welkom om mee te wandelen. Of als u graag wandelt en
geen probleem heeft met een laag tempo dan kunt u ook aansluiten.

Vooraf aanmelden is verplicht en kan bij Joke Rebel van De Wijkhoek op: 06-41364932.

Redactie
Atie de Swart

Ingmar van Duijn 
Charlotte van Driesten

Bereikbaar via:
cvdriesten@almere.nl



DE SCHILDERIJ SCHILDERT AL
30 JAAR
d o o r  A t i e  d e  S w a r t

Een groep van 10 enthousiaste amateur kunstschilders die al 30 jaar een groep vormen
van wisselende samenstelling met als naam De Schilderij. Ze hebben al op
verschillende locaties een werkruimte gehad maar zijn nu al 20 jaar in
Buurtcentrum de Inloop in Stedenwijk te vinden.

Elke maandagmiddag en woensdagavond komt de groep bij elkaar in Buurtcentrum de
Inloop om met hun hobby bezig te zijn. Er wordt gewerkt met acrylverf, olieverf
en wie dat wil ook met aquarelverf. Wie enthousiast is om te gaan schilderen kan zich
aanmelden en komen deelnemen - er is geen ballotage. De leden geven begeleiding aan
degenen die dat willen. 

Artikel loopt door op volgende pagina

“Mensen denken vaak
dat ze op

het gebied van
schilderen niets

kunnen maar dat valt
vaak erg mee"

H e n k  V e r m e i j  -  l i d  D e
S c h i l d e r i j
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Henk Vermij is al erg lang bij de groep en vertelt: “Mensen denken vaak dat ze op
het gebied van schilderen niets kunnen maar dat valt vaak erg mee. Ze kunnen
zich vrij voelen om iets te proberen waarbij we allemaal bereid zijn
begeleiding en advies te geven. Ook is het niet nodig om meteen allerlei dure
materialen aan te schaffen. Wij kunnen daar advies in geven. De bedoeling is
dat we elkaar inspireren in wat we schilderen en willen schilderen”.

Voor 40 euro per kwartaal kun je al lid worden van de groep en dat is inclusief twee
consumpties per keer. Je kunt dan zowel op maandagmiddag als op de
woensdagavond komen schilderen als je dat wilt. Henk Vermij:  “Sommige mensen
komen niet graag in de avond en dan is de maandagmiddag een mooi alternatief om
gezellig te komen schilderen. Maar twee keer per week mag je dus ook komen voor
die 40 euro. Dat geld is een bijdrage in de huur van de ruimte”.

Misschien heeft u al eens werk van de groepsleden gezien op de Burendag van de Inloop. Of
heeft u al eens een expositie van werk van leden gezien en bent u enthousiast
geworden. 

De leden van de groep verwelkomen heel graag nieuwe leden
Bent u benieuwd naar de leden van de groep De Schilderij en hun werk en wilt u eens
even sfeer proeven? U bent dan van harte welkom op de maandagmiddag van 14:00
uur tot 16:00 uur of woensdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur in Buurtcentrum
de Inloop in Stedenwijk-Zuid aan het ’s-Hertogenboschplein naast de Albert Heijn. 
Door Covid-19 gelden mogelijk andere tijden of afspraken. Informeer hiernaar bij Henk Vermij.

U kunt voor meer informatie en/of aanmelden bellen met Henk Vermij onder
telefoonnummer: 06 – 44 888 551. Aanmelden om lid te worden kan ook via info@de-
schilderij.nl. Voor meer informatie kijkt u op: www.de-schilderij.nl.

DE STEDENWIJKER ZOEKT VERSTERKING!
De Stedenwijker is weer uit en dit keer niet zonder slag of stoot. Door Corona heeft ook de wijkkrant wat langer op zich laten wachten. Om een goede
kwaliteitskrant te verzorgen, zijn wij naarstig opzoek naar nieuwe vrijwilligers! Vind je het leuk om te interviewen, te schrijven, te redigeren of de opmaak van
de krant te doen dan ben je van harte welkom om aan te sluiten bij de redactie van De Stedenwijker. 
 
Ben jij nog geen schrijftalent of vind je interviewen best een beetje spannend? Ook dan zoeken wij jou! We helpen je graag om jouw
verborgen talent verder te ontwikkelen.
 
Meld je aan via: cvdriesten@almere.nl

KLEUTER- EN
PEUTERSPORT GYMNASTICS ALMERE

Elke woensdagmiddag kun je meedoen met Gymnastics
Almere.

Bij de peutersport ga je aan de slag met het door KNGU-erkende
beweegprogramma niveau 1 en bij de kleutersport met niveau 2. Bij de instap-turnlessen leer je de basis van het
turnen zoals de handstand, een radslag of arabier en zelfs freerunnen. 

Kosten: €40,00 per 10 weken of €5,00 per losse les.

Inschrijven of een keer vrijblijvend meedoen? Voor een proefles kun je
langskomen wanneer dat schikt. Meld je je vooraf even aan?

 Aanmelden: stuur een email naar buurtsportcoach Andor (a.knoop@talentinopleiding.nl)
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STAND VAN ZAKEN GROOT
ONDERHOUND

Groot onderhoud gaat gestaag verder. Van der Weerd Grafhorst BV voert inmiddels al ruim 3
jaar het groot onderhoud uit in Stedenwijk. Vanuit Grafhorst rijden de stratenmakers,
(kraan)machinisten en uitvoerder dagelijks naar Almere.

Fase 1 en 2
Tijdens het Groot Onderhoud Stedenwijk hogen wij al het openbare straatwerk op en brengen
nieuwe bestrating aan. De achterpaden en hofjes herstraten wij met de oude tegels. Inmiddels
zijn fase 1 en 2 afgerond. Fase 1 is weer overgedragen naar de gemeente Almere en voor fase 2
gaat binnenkort hetzelfde gebeuren. In de omgeving van fase 2 moeten we nog een paar
schades herstellen voor het gebied overgedragen kan worden aan de gemeente.

Fase 3 gestart
In fase 3 zijn we eindelijk begonnen aan de Venloweg en de werkzaamheden gaan hier
voorspoedig. Wanneer deze werkzaamheden klaar zijn, lopen we ook deze fase nog een keer
helemaal door, waarbij wij de al ontstane schades herstellen. Ook in fase 4 verlopen de
werkzaamheden voorspoedig. In het grootste deel van de Terneuzenstraat, Vlissingenstraat en
Middelburghof zijn de werkzaamheden afgerond. Ook op het Zeistpad en Leerdampad
ronden we de werkzaamheden af. Wij verwachten nog tot de bouwvak van 2021 bezig
te zijn met de nieuwe bestrating in fase 4 en brengen de nieuwe beplanting in het najaar aan.

Gebroken tegels
De gebroken tegels is iets waar we de laatste tijd veel vragen over krijgen. Wanneer
trottoirtegels uit de fabriek komen, moeten deze ongeveer drie weken drogen voordat ze
volledig uitgehard zijn. De vraag tijdens de werkzaamheden is zo groot, dat wij op dit moment
‘verse’ tegels van 10 dagen oud krijgen. Deze zijn dus nog niet volledig uitgehard en breken erg
snel. Hierdoor kan het gebeuren dat ze breken op het moment dat wij ze in onze handen
hebben, maar ook door het aftrillen kunnen ze breken. Wij weten dat dit kan gebeuren en
kunnen hier op dit moment niets aan veranderen. Hierdoor kan het voorkomen dat wij ervoor
kiezen om het aftrillen van de tegels later uit te voeren. Voor wij de werkzaamheden per fase
afronden, voeren wij een schouw uit waarna wij alle gebroken tegels vervangen. Wilt u meer
informatie over het Groot Onderhoud Stedenwijk? Kijk op www.almere.nl/gostedenwijk of
volg ons op Facebook.
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PORTUGESE POMPOENSOEP

1 pompoen (maakt niet uit welke)
1 winterpeen
1 grote of 2 kleine aardappels
1ui
1 vleestomaat
Scheutje olijfolie
Peper
Zout
Waterkers
 
Bereiding

Kook de pompoen met schil in ruim water met zout
of een blokje groentebouillon. Schil de aardappel en
de winterpeen en snijd ze in stukken. Pel de ui en
snijd deze in 8 stukken. Snijd vervolgens
de tomaat ook in stukken.
Als de pompoen bijna gaar is (je kunt er doorheen
prikken) dan doe je alle ingrediënten bij het
kookvocht en kook je alles door tot de aardappels en
peen gaar zijn. Giet de olijfolie bij de soep en doe er
peper bij. Voor extra kleur kun je paprikapoeder aan
de soep toevoegen. Pureer de soep met de
staafmixer, passe vite of in een blender. De
staafmixer heeft de voorkeur. Dan wordt de soep
mooi glad. Bij het opdienen van de soep kan je nog
wat waterkers en/of zwarte peper toevoegen.
 
Tot slot, doe geen room in de soep! Dit is zo'n
gewoonte die we hebben overgenomen van de
Fransen en dit is een Portugees recept!

Eet smakelijk, of zoals de Portugezen zeggen;
Bom proveito!

Sheila's favoriet - kokkin in De Veldhoek
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INLOOPHUIS
DE RUIMTE WEER BEPERKT OPEN

Al 30 jaar vindt u Inloophuis de Ruimte op de hoek van de Hengelostraat en het Raaltepad in de Stedenwijk.  Op 12 maart moest het Inloophuis in
verband met Corona de deuren sluiten, maar nu zijn de deuren weer voorzichtig geopend.

Open Inloop 
Vanaf 1 oktober is het Inloophuis ’s ochtends geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur en op dinsdagmiddag
tussen 14.30 uur en 16.30 uur. U kunt dan gewoon even binnenlopen om een kopje koffie of thee te drinken en eventueel een gesprek aanknopen met
buurtgenoten. Let op: in verband met corona is er plaats voor een beperkt aantal personen.

Wat gebeurt er nog meer in het Inloophuis? 
Viviennes hobby: een tweede leven voor kleding. Iedere woensdagochtend tussen 10.00 en 11.45 uur is Vivienne’s hobby geopend.  Dit is een initiatief
waar kleding een tweede leven begint. Er kunnen per keer maximaal 3 stuks kleding worden meegenomen tegen een vergoeding van minimaal €0,50 per
stuk. Dit bedrag wordt gebruikt voor de bestrijding van de onkosten. Er is dan echter in verband plaatsgebrek Corona geen open inloop en dus ook geen
koffie en thee
 
Maaltijden.
Vanaf donderdag 1 oktober wordt er voorlopig maandelijks een maaltijd geserveerd. 
Er is beperkt plaats en daarom dient u zich vooraf op te geven. Het is nu ook mogelijk om een maaltijd af te halen.  De kosten voor de maaltijd zijn 3 euro
en ook daarvoor dient u zich vooraf op te geven. Dat kan tijdens onze openingsuren bij één van onze gastvrouwen of –heren. 

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. We zijn tijdens de
openingsuren bereikbaar op ons telefoonnummer (036)–5339464.  U kunt eventueel een boodschap achterlaten op de voicemail. Wij bellen u dan
natuurlijk terug.  U kunt ook een berichtje sturen naar info@inloophuisderuimte.nl of een bezoek brengen aan onze website:
www.inloophuisderuimte.nl
 
Het beste advies is echter: 
’Kom gewoon even langs en proef de sfeer!’
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U bent van harte welkom!



HET WIJKTEAM 

Persoonlijke begeleiding door vakmensen 
Begeleiding naar makkelijke, tijdige hulp dichtbij 
U beslist zelf welke stappen u wilt ondernemen
Eén huishouden, één plan 
Snelle verbinding met specialistische zorg als dat nodig is 

Hoe vind ik ondersteuning bij de zorg voor mijn kinderen? 
Wie kan mij helpen met geldkwesties of schulden? 
 Wat is er te doen in de wijk? 
Kan ik helpen of iets doen voor iemand anders? 
Ik heb relatieproblemen, hoe pak ik deze aan? 
Ik maak mij zorgen over mijn werkloosheid, wie kan mij helpen? 
Volgens mij heeft een medebuurtbewoner hulp nodig, wat kan ik doen?

Het wijkteam is er voor bewoners die hulp of ondersteuning nodig hebben. De wijkwerkers weten veel van zorg en welzijn. Ze brengen
Almeerders bij elkaar en zoeken samen met u naar de oplossing. Het wijkteam is er ook voor u als u iets voor een ander wilt en kunt doen. Eén
aanspreekpunt in uw wijk voor vragen en ideeën! 

 

 

Bijvoorbeeld... 

 
U kunt bijvoorbeeld bij het wijkteam terecht als zelfstandig wonen niet meer goed gaat. Als u hulp nodig heeft bij het opvoeden van uw kind. Of
juist bij de financiën. Als u voor uzelf of uw huisgenoot op zoek bent naar zorg en ondersteuning vanwege een beperking. Of als u iets wilt doen
voor een ander of de buurt. Maar ook als u eenzaam bent of zich zorgen maakt om iemand anders. Heeft u hulp nodig bij het invullen van een
formulier, begrijpt u een brief niet of wilt u een aanvraag regelen via internet maar heeft u geen internet of weet u niet hoe dit moet? Dan kunt u
terecht bij onze vrijwilligers op het administratief spreekuur.
 

 
Hoe kom ik in contact met mijn wijkteam? 
U kunt terecht bij het wijkteam Almere Stedenwijk en Literatuurwijk. Voor vragen kunt u bellen met
telefoonnummer 14 036 of e-mailen naar info@almere.nl. Bezoek ook de website
www.wijkteamsalmere.nl.
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"Wij staan voor u klaar" 



SCHAKELTEAM STEDENWIJK

Almere Stedenwijk is het schakelpunt voor bewoners met psychische kwetsbaarheid en voor alle mensen die er mee te maken hebben. Het
Schakelteam bestaat uit medewerkers met verschillende expertises, waaronder ook een ervaringsdeskundige.

Heeft u vragen in relatie tot psychische problematiek, heeft u zelf een luisterend oor of ondersteuning nodig, zoekt u hulp voor anderen of wilt u zelf
(lotgenoten) hulp bieden, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag op weg. We hebben een overzicht van het actuele aanbod in de wijk op het
gebied van activiteiten, inloop, buddy’s, informele en professionele begeleiding. 

We versterken bestaande steunnetwerken en bouwen waar nodig aan nieuwe. Het Schakelteam zorgt ervoor dat u antwoord krijgt op uw vraag, op de
juiste plek terecht komt of in contact komt met de juiste persoon. Het Schakelteam verbindt en helpt mensen verder, het Schakelteam behandelt niet.

Wandelgroep
Wij zijn bereikbaar via de telefoon, Whatsapp, e-mail en Facebook. U kunt ons ook altijd persoonlijk aanspreken. Met de lockdown zijn onze vraaguren
opgeschort. Vanaf dat moment zijn we geregeld de wijk in gegaan. Elke 2e woensdag van de maand maken wij nu een wandeling door de wijk. Deze
wandeling wordt vanaf 14 oktober een vaste wandelgroep waarbij iedereen zich mag aansluiten. We starten bij inloophuis de Ruimte, Hengelostraat 39.
We verzamelen om 9.00 uur. Op gepaste afstand kunt u met elkaar of met ons een praatje maken of gewoon gezellig meewandelen.

Luisteren en meedenken
"Zelf heb ik ervaren hoe psychische klachten tot grote ontwrichting van mijn leven hebben geleid. Naast mijn gezondheid verloor ik werk en
toekomstperspectief. Ik stond hierdoor heel onzeker in het leven en ver weg van de maatschappij. Toen ik weer meer actief werd riep dat heel veel
vragen bij mij op en wist ik niet waar ik moest beginnen, wat er was, wat ik kon of wilde. Als er toen een Schakelteam was geweest had ik zeker contact
gezocht. Iemand die met je kan meedenken in die situatie is heel fijn," aldus Sabine Bulder - medewerker van het Schakelteam.

Ook is het Schakelteam er voor mensen die in hun omgeving te maken hebben met psychisch kwetsbare mensen en advies nodig hebben.

Voor meer informatie kijk op www.schakelteam-almere.nl/stedenwijk.
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Kim Olaya woont met veel plezier al bijna 8 jaar aan het Arnhemplein. Op zomerse dagen kijkt zij vanaf haar balkon het plein over en ziet buren een
praatje maken, barbecueën en kinderen spelen. In de herfst ziet zij de prachtige esdoorn aan haar kant van het plein knalrood worden: “alsof hij in
brand staat, prachtig”, zegt Kim Olaya.  Een enkele winter kan de buurt sleetje rijden vanaf de heuveltjes bij de kastanjes, om vervolgens in de lente
de krokusjes en narcissen weer op te zien komen. “Ik geniet van elk seizoen op ons mooie plein en ik geniet van de saamhorigheid van deze buurt.
Buren staan voor elkaar klaar en regelmatig komen we samen voor bijvoorbeeld een buurtsoepje bij de buurtsuper op koude dagen of het
prachtige Ouder-en-kind-festival in de zomer.”

Verder worden buurtbarbecues georganiseerd. Of kunnen (groot)ouders bij de OKI (Ouder en Kind Inloop) met hun jonge kinderen terecht voor een
bakkie  koffie met wat lekkers en een praatje, terwijl de kinderen met elkaar en hun (groot)ouders spelen. “Al onze kinderen
spelen samen en groeien samen op. Ik had voor mijn kinderen geen fijnere omgeving kunnen bedenken om op te groeien,” vertelt Kim Olaya.
 
Zwerfafval en prullenbakproject
Toch steekt bij Olaya een doorntje in haar oog namelijk het zwerfafval op het plein. Zo ziet zij regelmatig dat de prullenbakken kapot, of vol zijn.
Volgens haar is dit voor sommige mensen helaas een reden om dan maar het afval op het plein te laten liggen. “Als ik over het plein loop word ik
verdrietig van alle drinkpakjes, ijsstokjes, plastic verpakkingen, soms hele vuilniszakken, die ik zie liggen.” Niet alleen is dit een esthetisch
probleem, het is ook een hygiënisch en veiligheidsprobleem volgens Kim. “Al dat vuil trekt ongedierte aan, bovendien kunnen kleine kinderen
stikken in bijvoorbeeld flessendoppen, en de wat grotere kinderen kunnen met hun fiets, skateboard of skeelers vallen over rondslingerend afval”.

Nu willen de trotse bewoners van het Arnhemplein graag het plein schoon en veilig houden, volgens Kim Olaya. “Het plein is prachtig en schoon is
het nog mooier,” vertelt zij. “Daarom probeer ik samen met een groepje buurtbewoners een kunstzinnig project op te zetten om iedereen te
motiveren afval in de prullenbak te gooien. In een serie gratis workshops willen wij met de kinderen uit de buurt een mooie prullenbak
gaan maken voor ons plein.” 
 
Workshop KLEURinCULTUUR
Zo zullen er workshops worden gegeven door kunstenares Anke Portier, van KLEURinCULTUUR. Door sponsoring van KLEURinCULTUUR en een
bijdrage vanuit het wijkbudget en de buurt kinderen kan het project mogelijk worden gemaakt. “De prullenbak moet een kunstwerk worden in de
vorm van een (fantasie)dier. In de prullenbak willen we mozaïekkunstwerkjes van de kinderen verwerken,” zegt Kim. Het is volgens haar kunst dat
de kinderen samen maken om het plein te
versieren en tegelijkertijd iedereen te motiveren afval in de mooie prullenbak te gooien. Ook heeft ze de wens dat het heel stevig moet worden,
zodat het niet zomaar kapot kan gaan. “Dat zal niemand willen, we hebben het tenslotte samen gemaakt. Door de buurt voor de buurt,” zegt Olaya.

Artikel loopt verder op volgende pagina
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OPROEP AAN OMGEVING ARNHEMPLEIN!

Tot slot doet Kim Olaya een oproep aan iedereen die in de omgeving van het Arnhemplein woont: “Laten we met zijn allen het Arnhemplein schoon
en veilig houden, zodat iedereen hier nog jaren met veel plezier kan wonen. Als u vragen heeft over het project kunt u contact opnemen met mij.”
Kim Olaya is bereikbaar via: boschjekim@yahoo.com.

Volg BuurtSuper Stedenwijk op Facebook voor de actuele
ontwikkelingen.

ArtLab van KLEURinCULTUUR 
kunst & creativiteit 7-14 jaar
elke donderdagmiddag 15.30 uur -17.00 uur (tijden kunnen afwijken i.v.m. Covid-19).

OKI (Ouder en Kind Inloop) 
gezellige ochtend voor (groot)ouders en kinderen 0-4 jaar 
elke vrijdagochtend van 9.30 uur - 12.00 uur (tijden kunnen afwijken i.v.m. Covid 19).

WORLD CLEANUP DAY AFGELOPEN 19
SEPTEMBER GROOT SUCCES IN STEDENWIJK-ZUID

Honderden Flevolanders gingen zaterdag 19 september met de prikstok op pad om hun omgeving zwerfafvalvrij te maken. Dit deden
zij tijdens World Cleanup Day: ’s werelds grootste opschoonactie van het jaar. Burgers, bedrijven en gemeenten van over de hele
wereld steken gezamenlijk de handen uit de mouwen om de omgeving op te ruimen. In de gemeente Almere werden onder meer
acties opgezet om het zwerfvuil op te ruimen dat is ontstaan door groot onderhoud in verschillende wijken. Dit jaar werd World
Clean-up Day in Nederland georganiseerd door Plastic Soup Foundation en Nederland Schoon. 
 
Grote opruimactie in Stedenwijk-Zuid
Het Collectief Stedenwijk Zuid Groen uit Almere zet zich samen met werkgroep Buren met elkaar permanent in om de wijken Limburg
en Brabantkwartier in Stedenwijk-Zuid schoon te houden. Een van de acties is de zwerfvuil-estafette, waarbij bewoners met een
karretje de wijk in gaan om op te schonen en de kar daarna doorgeven aan een andere bewoners. Onlangs is er veel zwerfafval
ontstaan in de wijken door ‘groot onderhoud’.  

Tijdens World Clean-up Day heeft Het Collectief daarom een flinke opruimactie op touw gezet samen met een behoorlijk aantal
buurtbewoners.  In de week voorafgaand aan 19 september is overal in de wijk geflyerd en dat leverde resultaat op; zaterdag om 9.30
uur stond een ploeg van twaalf vrouwen en mannen klaar bij de Veldhoek met prikkers, vuilniszakken en kruiwagens om de wijk vrij
te maken van zwerfafval. Anderhalf uur later was het gezelschap moe, maar voldaan terug bij het buurtgebouwtje met tien volle
vuilniszakken en vier volle kruiwagens. Bij de Veldhoek stond de directeur van de reiniging Almere, vergezeld door een fotograaf van
de plaatselijke krant klaar om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.

Acties van het Collectief Stedenwijk Zuid Groen
Het Collectief Stedenwijk Zuid Groen organiseert, zoals gezegd, meerdere acties in de wijk. Zo wordt er om de week op
zaterdagochtend van 9.30 uur – 12.00 uur onderhoud gepleegd in het Spanningsveldbos (bij de volkstuinen), zijn er snipperpaden en
takkenrillen aangelegd in dat bos, zijn er twee composthopen aangelegd bij de volkstuinen, worden in de zomer elke maandagavond
berenklauwen uit het groengebied verwijderd, wordt in onze wijk de zwerfvuil-estafette gecoördineerd, en er ieder jaar 2x een grote
schoonmaakactie gehouden. Bij al deze activiteiten zijn meer helpende handen van harte welkom en staat Het Collectief te trappelen
om meer ideeën voor een groene, veilige en sociale wijk verder uit te werken. Zo willen we bijvoorbeeld een voedselbos aanleggen
naast de volkstuinen, willen we graag een bruggetje (laten) aanleggen van het Spanningsveldbos naar het bos aan de westelijke
oever en moet het hondenveldje aan die kant verder worden afgebouwd. Ook willen we het bos toegankelijker maken voor mensen
met een rolstoel of scootmobiel. Uiteraard staan we ook open voor nieuwe ideeën van bewoners voor een groene, veilige en sociale
wijk. Als u zin en tijd heeft om hierbij mee te helpen, kunt u zich ten alle tijden
aanmelden via collectiefstedenwijkzuidgroen@gmail.com of bellen met Jakob Louw (06-20674420).
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DE ZUIDERPOORTKERK HELPT WAAR KAN 
ZONDER TEGENPRESTATIE 

Beste Stedenwijkers,
 
Ook wij (de Zuiderpoortkerk aan het ’s Hertogenboschplein) mogen hier een plaatsje innemen. Iets vertellen over
onszelf. Dat is voor ons wat ongewoon, want wij werken het liefst achter de schermen. De Stedenwijkers die met ons
te maken hebben gehad weten dat. 
 
De Zuiderpoortkerk staat al vanaf het begin van Stedenwijk in de wijk. Het is geen opvallend gebouw en is indertijd
ook gebouwd om intiem en veilig te zijn. Zo voelt het ook als je bij ons binnenkomt. De kans is groot dat je nog nooit
in de kerk bent geweest, want het gebouw is niet zo uitnodigend. Maar je kunt gerust binnen lopen.
 
Wat doen wij in het openbaar? 
Uiteraard zijn er kerkdiensten, bijbelstudies, jeugd- en ouderenclubs, gespreksgroepen en onderlinge contacten. We
lezen de bijbel, bidden en helpen elkaar in de ups en downs van het leven. Wij geloven dat de liefde sterker is dan
welk probleem ook.  Uiteraard is het in de coronatijd wat lastiger om bij elkaar te komen. In de kerkdiensten zijn nu
maar vijftig mensen aanwezig. Maar zoals gezegd: Je bent welkom.
 
Wat doen wij achter de schermen? 
Voor Stedenwijk werken we op diverse manieren samen met het Sociaal wijkteam, Stedenwijkers voor elkaar en
andere partners. Dat samenwerken gaat op heel veel terreinen. Mensen bezoeken voor een gesprek of hulp. Die hulp
kan van alles zijn, heel praktisch zoals boodschappen doen of een tuinhek repareren voor wie dat niet kan. Maar ook
een beetje eenzaamheid verlichten of hulp bij allerlei zaken waar men zelf niet uitkomt.
 
Dat allemaal zonder tegenprestatie
Heel vaak horen we de vraag wat daar tegenover moet staan. Het antwoord is: Niets. Je hoeft niet naar de kerk, je
hoeft geen tegendienst te bewijzen en je hoeft niet te geloven. Wij geloven in gratis helpen van onze medemens wie
hij of zij ook is. We kijken niet naar geloof of huidskleur of welke achtergrond dan ook. Een mens is een mens.
Overigens loopt deze hulp ook meestal via het Sociaal Wijkteam.
 
Wie schrijft dit stukje? 
Peter van Dolderen - de dominee / predikant / voorganger van de Zuiderpoortkerk. 
Ruim tien jaar werkzaam in Almere en Stendenwijk.

Peter van Dolderen is bereikbaar via de telefoon van de kerk: 036 533 60 33 of via de mail predikant@de-
zuiderpoort.nl.
 



Oproep!

Heeft u ook een bijzonder verhaal te
vertellen over uzelf, een ander of een

gebeurtenis in Stedenwijk?

Laat het ons dan weten en wie weet
leest u in de volgende editie uw verhaal.
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Colofon

Atie de Swart 
journalist en redacteur

Ingmar van Duijn 
eindredactie

Charlotte van Driesten 
 opmaak en eindredactie


