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Voor en met de stad

almere.nl/stadsdelen

Natuurlijk spelen in 
Noorderplassen West

Blije gezichten in het 
Sinterklaaspakhuis

Het kantoor van wijkteam Buiten Oost en Midden in de 
Regenboogweg achter supermarkt de Deen is eind novem-
ber omgetoverd tot een heus Sinterklaaspakhuis. Aan het 
plafond hangen slingers en mooi ingepakte cadeautjes. De 
kastenwanden zijn tot de nok gevuld met allerlei soorten 
speelgoed, knuffels, spellen en boeken. Een vrolijk makende 
kleurrijke verzameling. 

Dit jaar hebben bewoners én een gemeentelijke politieke 
fractie zóveel (gebruikt) speelgoed gebracht dat er in 
een van de kantoorruimten zelfs een cadeaumagazijn is 
ingericht. Om chaos tijdens de ophaalmomenten te voor-
komen, is bij de ingang een wachtruimte ingericht. Bij te 
veel bezoekers op hetzelfde moment bieden vrijwilligers 
de wachtenden koffie en thee met wat lekkers. 

Minke van ’t Hoff, opbouwwerker van het wijkteam Buiten 
Oost, is supertrots op de professionals en vrijwilligers 
van het Sinterklaaspakhuis. ‘We hebben vooraf geflyerd 
bij onder andere basisscholen in Almere Buiten, samen-
werkende kerkorganisaties en lokale supermarkten. De 
spullen die zijn ingeleverd, zijn uitgezocht, schoongemaakt, 
gesorteerd en uitgestald.’ 

Speelgoed een tweede leven 
Bewoners kregen bonnen voor wat ze inbrengen, konden 
die later inwisselen voor ander speelgoed én inpakken 
op een van de twee grote inpaktafels. Minke: ‘Zo krijgt 
gebruikt speelgoed een tweede leven en komen mensen 
die het wat lastiger hebben ook met speelgoed thuis. Je 
ziet hier heel veel blije gezichten. Voor ons is het ook een 
mooie gelegenheid om bewoners op een andere manier 
kennis te laten maken met het wijkteam en te horen wat 
er speelt in de wijk. Vanuit dat contact hebben zich dit keer 
drie nieuwe vrijwilligers aangemeld.’

In Noorderplassen West zijn bewoners gestart met een 
initiatief voor een natuurlijke ontmoetings- en speelplek. 
Ze verzorgen zelf het draagvlak binnen de wijk én een deel 
van de financiering voor het plek. Het uitgangspunt is het 
bevorderen van de sociale cohesie binnen de wijk en een 
plek te creëren waar bewoners van jong en oud elkaar 
kunnen leren kennen. Het project wordt ondersteund door 
de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM), 
Arcadis en Mooi Zo Goed Zo. De gemeente steunt het 
initiatief, mits er voldoende draagvlak is vanuit de wijk. 
Er wordt door de initiatiefnemer nog gezocht naar een 
geschikte plek in de wijk. 

Meer weten? 
Kijk op de Facebookpagina Natuurlijk Spelen in de 
Noorderplassen-West. Heeft u vragen, wilt u meedenken 
of wilt u een bijdrage leveren aan de activiteiten dan kunt 
u een e-mail sturen naar: speleninnoorderplassenwest@
outlook.com.

Als ik later  
groot ben...

Muziek en lichtjes 
maken feest
Het is al weer de zevende keer dat de Breukelengracht 
prachtig verlicht is met drijvende kerstbomen. Op vrijdag 
22 december vanaf 19.30 uur is iedereen welkom op de 
Breukelengracht bij de prachtig verlichte brug! 
Kom bij een lekker vuurtje genieten van Glühwein en 
warme chocolademelk en van muziek. Hans en Betty van 
Oort begeleiden met hun draaiorgel ‘De Pineut’ de buren 
met Kerstmuziek en...meezingen mag natuurlijk! Bij slecht 
weer wijken we uit naar de carport aan de Baarnstraat.

‘Als ik later groot ben…’ is een project dat de vragen en 
behoeftes van kinderen en jongeren (beter) verbindt met 
het aanbod in de stad. Er zijn veel organisaties in Almere 
die zich inzetten om kinderen te helpen die een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken. Veel mensen weten echter 
niet waar ze terecht kunnen met hun vraag. Daarom is 
er nu één centrale plek, waar alle organisaties zich aan 
hebben verbonden: de ‘Als ik later groot ben’-brievenbus.

Alle kinderen hebben recht op gelijke kansen om te worden 
wie ze willen zijn. Ook kinderen die het thuis minder breed 
hebben. Om jezelf verder te ontwikkelen heb je wellicht 
sportles, bijles of lesmateriaal of een laptop nodig. Dit 
soort verzoeken kunnen in de brievenbus gedeponeerd 
worden. Alles wat Almeerse kinderen of jongeren nu of 
morgen nodig hebben om hun droom na te jagen kan in de 
brievenbus worden gedeeld. Dromen worden in behande-
ling genomen en samen kijken we verder hoe je het beste 
geholpen kan worden door je te verbinden met de partijen 
die er voor jou zijn in Almere Haven.

Contact
De ‘Als ik later groot ben’-brievenbus staat in de biblio-
theek bij Corrossia Almere Haven. Op woensdagmiddag van 
14.00-17.00 is het spreekuur in de bibliotheek, u bent van 
harte welkom! De brievenbus is ook digitaal te bereiken 
via e-mail: brievenbus@alsiklatergrootbeninalmere.nl of 
telefoon 06-40188536. U kunt ook WhatsAppen of SMSen. 

 www.alsiklatergrootbeninalmere.nl.

Fotograaf: Carla Vriend

Prettige Feestdagen!

De foto is een impressie.  
Foto: Margrietha Rengers-Jorn van Eck

Op deze foto uit 2012 werd er naar hartenlust geschaatst in Noorderplassen. Misschien ook dít jaar op weg naar een 
witte Kerst? Wij wensen iedereen alvast een prettige kerstvakantie en fijne feestdagen toe!


