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Redactioneel
Wat gebeurt er toch veel in Almere!
Er lag voor de redactie weer een
schone taak om een selectie te maken uit al die mooie initiatieven en
projecten die Almere rijk is. Ook
aandacht voor wat historie. Een korte
terugblik op 15 jaar brede scholen.
Een aantal medewerkers bij De Schoor
is ooit als stagiair begonnen. In dit
Schoormagazine gaan we met enkele van hen in gesprek over hun ervaringen als stagiair en medewerker.
En gastcolumniste Mardjan Seighali
blikt terug op haar komst naar
Almere en spreekt de hoop uit dat
Almere een veilige haven is en een
stad waarin iedereen zich verder
kan ontwikkelen en waar je kunt verankeren.
In het midden van dit Schoormagazine vindt u weer een fraai overzicht van de hoogtepunten uit 2016,
veelal voorzien van cijfers. Een compact jaarverslag dus.
Het openingsartikel is gewijd aan de
Participatiefabriek. Na een succesvolle start in Literatuurwijk is op 30
maart de tweede Participatiefabriek
geopend in buurtcentrum ’t Kardoes

in Staatsliedenwijk. In deze tweede
Participatiefabriek verwelkomen we
vooral statushouders om hen voor
te bereiden op de arbeidsmarkt met
veel aandacht voor het leren van de
Nederlandse taal én natuurlijk aandacht voor hun talenten en hoe deze
in te zetten voor Almere. Er gebeurt
echter meer in de buurtcentra, zoals
allerlei initiatieven rond lichte vormen van dagbesteding. Een gesprek
hierover met Guzelien Hermans van
de gemeente Almere en AnneMarie
Geneugelijk, manager Wijk & Welzijn.
Twee opbouwwerkers uit twee
verschillende wijkteams doen een
boekje open over hun specialisme in
het wijkteam: mensen in beweging
krijgen om samen met medebewoners te werken aan een fijne wijk
waar het veilig, gezellig en prettig
wonen is.
En tot slot, afgelopen januari is het
team Sport van start gegaan. Dit
team van sportmedewerkers poogt
enthousiast heel Almere in beweging te krijgen. U komt ze in de loop
van het jaar vast tegen in de stad!
Het volgende Schoormagazine komt
in het najaar uit. We wensen u veel
leesplezier en een mooie zomer!
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Participatiefabriek draait
productie
In de Participatiefabriek worden zelfredzame werkzoekenden – veelal
45-plus – gekoppeld aan kwetsbare mensen met een bijstandsuitkering volgens het zogenaamde leermeester-gezelprincipe. Samen
runnen ze een buurtcentrum. Ze regelen de administratie, horeca,
financiën, communicatie én organiseren activiteiten met en voor
buurtbewoners. Ze werken samen met bedrijven en organisaties
in de wijk, zoals het wijkteam, zorgaanbieders, politie, gezondheidscentrum en basisscholen. De eerste Participatiefabriek staat in
Literatuurwijk en vormt daar inmiddels het kloppend hart van de
wijk. Meer dan 100 Almeerders zijn al met succes uitgestroomd, veelal
naar werk. Wethouder Froukje de Jonge heeft op 30 maart de tweede
Participatiefabriek geopend in buurtcentrum ’t Kardoes in Staatsliedenwijk. Deze tweede locatie richt zich vooral op statushouders. Dat
betekent extra aandacht voor de Nederlandse taal en integratie in
de Almeerse samenleving.
Op dinsdagochtend is het een
drukte van belang in buurtcentrum
Het Boegbeeld. Alle deelnemers zijn
aanwezig voor de weekmeeting.
Succeservaringen worden gedeeld,
nieuwe deelnemers verwelkomd,
uitstromers uitgezwaaid. PF TV
doet ideeën op voor de wekelijkse
uitzending, te bekijken via de website, die vanzelfsprekend door de
deelnemers is opgezet en wordt
onderhouden:
www.participatiefabriek.nl. Daarna
gaat ieder aan het werk in het buurt-

centrum of neemt deel aan een van
de vele cursussen en workshops:
allemaal in het teken van: wat is
mijn merk? Hoe vind ik een baan?
Er is even tijd voor een groepsfoto
en een interview met projectleider
Ineke van Galen, leermeester
Erik en gezel Jasmin.
“Meer dan 100 Almeerders zijn al
met succes uitgestroomd, veelal
naar werk”

Ineke: “Het succes van de Participatiefabriek? Aandacht! Voor de
persoon én voor zijn of haar talenten. Daar begint elk traject mee: wat
kan ik, wat wil ik, hoe treed ik uit
mijn comfortzone? Ik ben er zo trots
op dat wij met ons kleine team het
verschil kunnen maken. We raken
een snaar bij alle deelnemers. Ze
krijgen weer zelfvertrouwen, zetten
door en gaan voor die felbegeerde
baan. Ik durf te zeggen dat 95% van
onze deelnemers meteen groeit.
Inmiddels heeft 45% van de deelnemers in de afgelopen drie jaar
werk gevonden.”
Erik is leermeester wijkgerichte
activiteiten: “Ik probeer een voorbeeld te zijn voor de gezellen en
neem hen mee in de organisatie
van activiteiten. Ik zeg niet hoe het
moet, maar vraag met voorstellen
te komen. Ieder draagt een eigen
verantwoordelijkheid.”
Jasmin is gezel bij Erik en geeft aan
dat zij dankzij de Participatiefabriek
meer zelfvertrouwen heeft gekregen
en haar talenten meer weet in te
zetten. Ze zegt “Mijn eerste opdracht
was een kerstgala organiseren voor
een groep bewoners van Kwintes. Ik
ben zo trots op de mooie opkomst
en enthousiaste reacties.”
Ineke besluit “Hoewel het leermeester-gezelprincipe in stand
blijft, wordt de tweede Participatiefabriek zeker geen kopie van
de eerste. We kijken wat de deelnemers nodig hebben én wat de
buurt nodig heeft. Maatwerk dus!
Daarmee kunnen we het verschil
blijven maken.”
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Meedoen mogelijk maken met
dagbesteding in de wijk
Zo zijn er meer kleinschalige initiatieven waar ruimte is voor diverse
en lichte vormen van dagbesteding
in de wijk. Deze “beweging” wil
AnneMarie graag faciliteren met
een netwerker die al deze initiatieven samenbrengt, die wijkbewoners en organisaties enthousiast
maakt om hun krachten te bundelen om zo van betekenis te zijn voor
Almeerders die een steuntje in de
rug nodig hebben.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente samen met zorg- en welzijnsorganisaties gewerkt aan ondersteuningsprofielen. Doel hiervan is
om de ondersteuning voor Almeerders die dat nodig hebben zoveel
mogelijk op maat te organiseren, waaronder allerlei vormen van dagbesteding in de wijk. Wat heeft iemand echt nodig om mee te kunnen
doen in de samenleving? En welke rol is weggelegd voor welzijn? Tijd
voor een gesprek met Guzelien Hermans, de beleidsadviseur bij de gemeente die dit in haar portefeuille heeft en AnneMarie Geneugelijk,
manager Wijk & Welzijn bij De Schoor.
AnneMarie heeft haar ideaalbeeld paraat. Ze wil bouwen aan
een solide basisinfrastructuur in de
wijk waar inwoners en organisaties
elkaar vinden en nauw samenwerken vanuit locaties in de wijk, waar
zorg en welzijn met elkaar verweven
zijn. Dat kunnen allerlei plekken zijn.
Vanuit De Schoor zijn de ideeën
daarvoor verwoord in het meerjarenplan Almeerse buurtcentra:
broed- en ontmoetingsplaats voor
bewoners en professionals. Met
ruimte voor bewonersinitiatieven
én een nauwe samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties.
De eerste stappen zijn al gezet met
GrandCafé WIJS voor ouderen in
Corrosia in Almere Haven, buurtrestaurant De Cartoon in de Stripheldenbuurt in samenwerking met
Kwintes en twee Gedachtenkamers
in Tussen de Vaarten en Waterwijk
waar mensen met beginnende

dementie en hun mantelzorgers
samen komen voor emotionele
steun, activiteiten en informatie en
advies. In buurtcentrum De Inloop
is dit voorjaar in samenwerking met
VMCA, Zorggroep Almere en Nusantara Zorg de pilot Respijtzorg in
de wijk gestart om mantelzorgers
en degenen aan wie zij zorg verlenen een fijne plek te bieden om
even op adem te komen, elkaar te
ontmoeten en samen activiteiten
te ondernemen. Kleinschalig, laagdrempelig en dichtbij.

AnneMarie

Guzelien

Guzelien is enthousiast over al
deze initiatieven en met haar collega’s bezig een werkwijze te
ontwikkelen hoe zorg- en welzijnsorganisaties zakelijk en inhoudelijk
kunnen gaan samenwerken op basis van de ondersteuningsprofielen.
Voorwaarde is dat het budgetneutraal moet en dat is geen eenvoudige klus. Op moment brengt
ze per wijk in kaart welke vormen
van dagbesteding er al zijn en/of in
aanmerking komen om te dienen
als algemene voorziening voor de
wijk. De visie die neergelegd is in de
gemeentelijke nota Veranderen wat
nodig is is een belangrijk kader én
inspiratiebron. Het is een uitdaging
om lichte vormen van dagbesteding
te organiseren in algemene voorzieningen met een open en laagdrempelig karakter en zonder indicatie,
waar ruimte is voor ontmoeting en
eigen initiatief, waar professionals,
onder meer uit de wijkteams, vroegtijdig kunnen signaleren en met
mensen in gesprek kunnen gaan.
Waar netwerkversterking, leefbaarheid en sociale cohesie voorop staan.
Guzelien en AnneMarie zijn het
erover eens: “Er gebeurt veel in dagbestedingsland. Organisaties tonen
lef en ambitie om samen te werken
aan deze nieuwe wijkinfrastructuur,
waar initiatieven slim combineren
leidt tot een gezamenlijke win-win.”
Guzelien besluit wel met een kanttekening: “De zoektocht naar andere
vormen van dagbesteding verloopt
stap voor stap. We kunnen het geld
maar één keer uitgeven en dat moet
zorgvuldig gebeuren.”
Schoormagazine mei 2017
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Van stagiair naar professional
Binnen De Schoor lopen wekelijks tientallen stagiairs stage, afkomstig
van opleidingen in het mbo en het hbo. Met stagiairs investeer je zowel
in de toekomst van de stagiair als in de toekomst van de organisatie,
zo is onze ervaring. Van de 190 medewerkers nu bij De Schoor hebben
er 26 ooit stage gelopen bij ons, bijna 14% van alle medewerkers!
Stagiairs hebben een organisatie
veel te bieden. Ze brengen actuele kennis en inzichten mee, ze zijn
verfrissend, stellen veel vragen, zijn
een remedie tegen tunnelvisie en
laten je opnieuw bewust worden
waarom je dingen doet zoals je ze
doet. De stagiairs doen veel nieuwe ervaringen op en krijgen een
indruk van De Schoor als werkgever. Het hebben van een netwerk
en het elkaar kennen is een groot
voordeel dat niet onderschat moet
worden. Ter illustratie hebben we
drie Schoormedewerkers gevraagd
naar hun stage- én werkervaring
bij De Schoor!
Barry Bouquet is teamleider bij
poppodium De Meester. Zijn carrière bij De Schoor begon in 1986
als tienervrijwilliger bij de disco’s in buurtcentrum Meenten en
Grienden en later bij Tienerdoes.
Voor zijn hbo-studie Culturele en
Maatschappelijke Vorming heeft hij
meerdere stages bij De Schoor gelopen. Hij hoefde in het begin maar
één dag per week stage te lopen,
maar omdat hij het zo naar zijn zin
had, was hij er vrijwel altijd.
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“Het zijn de collega’s van de
toekomst en we kunnen ze nog
een beetje vormen”

Door de stages kwam hij er achter
dat het écht belangrijk is mensen te
ondersteunen bij het organiseren
van activiteiten, omdat wanneer
mensen in hun kracht komen de
wereld een beetje beter wordt.
Barry begeleidt nu zelf veel stagiairs: “Het zijn de collega’s van de
toekomst en we kunnen ze nog
een beetje vormen.”

Juanita van Brummelen werkt
sinds kort als kinderwerker bij de
Dagarrangementen Stedenwijk.
Ze heeft daarvoor drie jaar lang
stage gelopen voor haar studie
Sociaal Cultureel Werk op het
mbo. Ze weet nog heel goed dat
ze bij het kennismakingsgesprek
direct ‘verliefd’ werd op de plek,
de kinderen, de doelgroep en het
werk. In haar stage heeft ze veel
geleerd, ook over zichzelf. “Wat ik
belangrijk vind in mijn werk is de
plek voor de kinderen zo veilig te
maken dat ze een stukje last kunnen lossen uit hun rugzakje, want
die zit vaak overvol bij de kinderen
waarmee ik werk. De Schoor en
Stedenpunt voelen als een stukje
thuis. Ik ben heel blij dat ik daar
deel van mag uitmaken.” Ze begeleidt zelf nu stagiairs en merkt
grappig genoeg dat ze een stukje
strenger is voor haar stagiairs dan
haar begeleiders dat voor haar
waren…

“De Schoor en Stedenpunt voelen
als een stukje thuis. Ik ben heel
blij dat ik daar deel van mag
uitmaken”

Janique Kleefstra werkt sinds
1990 als administratief medewerkster bij De Schoor, toen binnen gekomen als meao-stagiaire. Zij vond
leren in de praktijk leuker dan op
school zitten. Na haar stage heeft
De Schoor haar gevraagd te solliciteren. Ze herinnert zich nog dat
haar begeleider toentertijd een
boot had en dat de hele administratie op een mooie dag ging
zeilen in plaats van werken. Toen
kon dat nog. Het was allemaal wat
vrijer en minder zakelijk. Janique is
heel blij met de kans die ze toen
heeft gekregen.

2016 in cijfers
Eind 2016 telt De Schoor 180
medewerkers. Bijna de helft, 48%,
is werkzaam binnen de afdeling
Jeugd en 36% in de afdeling Wijk
& Welzijn. De resterende 16% is
werkzaam in management, staf
en ondersteunende diensten.
Afgelopen jaar hebben 173 stagiairs stage gelopen, afkomstig van
het mbo en het hbo. De meeste
stagiairs waren te vinden in het
kinder- en jongerenwerk.
De omzet in 2016
€ 12,2 miljoen.

bedroeg

In 2016 zijn 1.094 vrijwilligers
actief geweest vanuit De Schoor.
In diverse projecten en op verschillende locaties. Vrijwilligersfuncties
zijn er legio: gastvrouw/gastheer,
activiteitenbegeleider,
buurtbemiddelaar, docent Taal in de Wijk,
barvrijwilliger, pr-medewerker, coordinator kinderdisco, en nog veel
meer! Van de vrijwilligers is 20%
ouder dan 65 jaar.
Duizenden Almeerders zijn daarnaast actief in en voor hun eigen
wijk, vaak ondersteund door medewerkers van De Schoor.

De 18 buurtcentra hebben
samen weer meer dan een half
miljoen bezoeken geteld. Slechts
8% van de openstelling wordt
gedaan door de sociaal beheerders zelf. De openstelling gebeurt
voor 92% door (369) vrijwilligers,
actieve bewoners en huurders.
Mooi Zo Goed Zo heeft 111 aanvragen ontvangen, waarvan er
68 zijn gerealiseerd. Daarnaast
heeft Mooi Zo Goed Zo 265 keer
een vraag uitgezet in haar uitgebreide netwerk.

2016 in hoogtepunten

Januari 2016
Goed nieuws van het Oranje Fonds.
GrandCafé WIJS in Corrosia kan op
een financiële bijdrage rekenen.
Ook schenkt het Oranje Fonds aan
meerdere initiatieven in de loop van
het jaar een buurtcadeau.

Februari 2016
In Almere Haven wordt op 13 februari
na een flinke renovatie feestelijk het
nieuwe Corrosia geopend. In dit
markante gebouw bevindt zich ook
ons vernieuwde buurtcentrum.

Buurtlokaal De Dop is een bekend
begrip voor de bewoners uit Danswijk. Vanaf deze maand hebben
de jongeren er hun zelf ingerichte
jongerenlokaal.

Burgemeester Franc Weerwind komt
op werkbezoek in Molenbuurt en
laat zich uitgebreid informeren
over de activiteiten van jongerencentrum Place2B en buurtcentrum
De Wieken.

Buitenlandse belangstelling voor
buurtcentrum EveNaarHuis. Een
cameraploeg uit Taiwan komt tot
twee keer toe filmopnames maken
over de wijze waarop wij met ouderen werken.

Elektronicawinkel Apollo in Almere
spaart een jaar lang voor verschillende Almeerse goede doelen. Ook
wij ontvangen een cheque waarmee
we een professionele fotocamera
kunnen aanschaffen.
Jongeren en social media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Jongerencentrum Trapnotov besteedt vaak aandacht aan dit onderwerp en organiseert een Facebookprofiel-fotoshoot waarbij jongeren
leren hoe ze zich het beste kunnen
presenteren.

Maart 2016
De Participatiefabriek timmert flink
aan de weg met hun wekelijkse
TV-opnames. Na een werkbezoek
van wethouder Mark Pol nodigt hij
de filmploeg uit voor een interview.
Dit en andere filmpjes zijn terug te
vinden via de Facebookpagina en de
website van de Participatiefabriek.
GrandCafé WIJS gaat officieel van
start. Wethouder Froukje de Jonge
verricht de opening van dit project
voor mensen op leeftijd die door
fysieke beperkingen weinig de
deur uit komen.
We vieren Internationale Vrouwendag in podium De Meester met als
thema Emancipatie, een mannenén vrouwenzaak! Het project Vrouw
& Wijzer zet zich overigens het hele
jaar in voor Almeerse vrouwen!
Er zijn veel nieuwe activiteiten in de
buurtcentra. Niet alleen de aloude
activiteiten, zoals klaverjassen, maar
ook nieuwe activiteiten als mondharmonicatherapie voor mensen
met astma of COPD.
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2016 in cijfers
De 9 Repair cafés in Almere hebben 750 reparaties uitgevoerd.
Taal in de Wijk registreerde met
571 deelnemers wederom meer
deelnemers dan vorig jaar. De
taallessen zijn verzorgd door 53
vrijwilligers.
Het project Buurtbemiddeling
heeft 269 meldingen ontvangen,
75 meer dan in 2015. Het aantal geslaagde bemiddelingen bedroeg
135. Geluidsoverlast is al jaren
veruit de meest genoemde klacht.

Aan de 29 Rommelroutes hebben
870 huishoudens deelgenomen
op initiatief van ruim 50 vrijwillige
coördinatoren.
Het project Vrouw & Wijzer
bereikte ruim 235 vrouwen met
workshops en empowermenttrainingen, een forse groei t.o.v.
2015. Vanuit Vrouw & Wijzer en
Taal in de Wijk zijn 39 vrouwen
uitgestroomd naar betaald werk,
24 naar vrijwilligerswerk, 34 naar
een opleiding en 4 zijn met een
eigen bedrijf gestart.

Bijna 600 senioren zijn geabonneerd op de maandelijkse
nieuwsbrief die hen informeert
over activiteiten voor senioren
in Almere. De Seniorenbeurs is
door 650 mensen bezocht. Meer
bewegen voor ouderen (Mbvo)
blijft een populaire activiteit met
ca. 250 deelnemers en tegen de
8.000 bezoeken. Aan de Zomerschool voor senioren hebben
220 Almeerders deelgenomen.
GrandCafé WIJS heeft 40 mensen
verwelkomd die wekelijks langs
kwamen.

2016 in hoogtepunten

April 2016
Jongerenwerkers besteden veel
aandacht aan actuele thema’s. Trapnotov organiseert een actie tegen
pesten: Samen staan we sterk. Het
project We Can Young organiseert
voor leerlingen van basisschool Digitalis verschillende activiteiten waarbij de thema’s seksualiteit, relaties
en grenzen stellen aan bod komen.
Omdat Almere 40 jaar bestaat,
vindt in sporthal Almere Haven
Spel zonder grenzen plaats. Uiteraard laten collega’s zich van hun
sportieve kant zien en doen mee
met een Schoorteam.
De audities voor het talent- en jongerenpodium tijdens Bevrijdingsfestival zijn in volle gang.
Bonte Hond organiseert in De
Glasbak en De Cartoon twee speciale
voorstellingen voor onze vrijwilligers
die zich het hele jaar inzetten. De
show Dit is Geen Theater wordt enthousiast ontvangen.
Koningsdag4kids in het Lumièrepark
heeft dit jaar als thema It’s Magic.
Kinderen genieten volop!
8
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Mei 2016

Juni 2016

Mr. Frank Visser is landelijk ambassadeur van Buurtbemiddeling.
Ook in Almere draait dit project
met succes. In 2016 brachten de 40
vrijwilligers van Buurtbemiddeling
vele meldingen tot een geslaagd
resultaat. In 2017 bestaat het project 20 jaar.

Gerard Boekhoff start als directeur-bestuurder. Gerard is socioloog
en bestuurskundige en was de afgelopen jaren als wethouder onder
meer verantwoordelijk voor de decentralisaties op het gebied van
zorg en welzijn en de financiën van
de gemeente Bussum.

Het project Learn2Work bestaat 5
jaar. Tijdens een feestelijke bijeenkomst vindt de première van een
ontroerende film plaats.

De nationale Buitenspeeldag wordt
op verschillende plekken in Almere
gevierd met bijzondere activiteiten.
Kinderwerkers onderschrijven het
belang van buiten spelen voor kinderen.

In het Bos der Onverzettelijken is
op 4 mei de jaarlijkse Kinderdodenherdenking. Een indrukwekkende
bijeenkomst die in samenwerking
met Stichting Bos der Onverzettelijken en in overleg met het 4-5
mei-comité in Almere wordt georganiseerd door Jeugdland Stad.
4 podia, 150 muzikanten, 300 medewerkers, 20 graden Celcius, geen
zuchtje wind en heel veel vrolijke
bezoekers tijdens het Bevrijdingsfestival. Er waren optredens van
onder andere Di-rect, Kenny B. en
Nielson op het hoofdpodium maar
natuurlijk ook van “onze” jongeren
op de Talent Stage.

Na een flinke verbouwing gaat
jongerencentrum Trapnotov weer
open. De nieuwe keuken en de
nieuwe bar bieden de jongeren nog
meer mogelijkheden voor ontmoeting en ontspanning.
Het eerste Schoormagazine komt
uit en levert enthousiaste reacties
op. Inmiddels heeft u de derde editie onder ogen.

2016 in cijfers
Van de 36 ingestroomde kandidaten bij de Participatiefabriek
zijn er 17 uitgestroomd naar een
baan. In de Participatiefabriek
werken zelfstandige en kwetsbare
oudere werkzoekenden samen
om werkervaring op te doen met
als doel uit te stromen naar een
betaalde baan.
De Droomspeelbus rijdt door heel
Almere; 656 kinderen hebben
de Droomspeelbus weten te vinden. Het aantal bezoeken aan de
Droomspeelbus bedroeg 17.314.

Binnen het team Het Jonge Kind
voeren we diverse programma’s
op maat uit in de voor- en vroegschoolse educatie van peuters
en kleuters. Via de programma’s
Opstapje (62 kinderen), Minisamenspel (104 kinderen) en VVE
Thuis en Opstap (samen 520)
bereiken we veel kwetsbare kinderen en hun ouders.

Speeltuin De Speelhaven in
Almere Haven telde 34.716 bezoeken.
De twee Schatkisten vol speelgoed in Danswijk en Stedenwijk
zijn 32.163 keer bezocht door
345 kinderen.

De jeugdlanden zijn 24.590 keer
bezocht door 2.458 kinderen.
Dat zijn gemiddeld 10 bezoeken
per kind.

2016 in hoogtepunten

Juli 2016
Bij het project Meet the Parents in
Almere Poort bedenken bewoners
zelf plannen en nemen initiatieven die de positie en daarmee de
gezondheidsbeleving van eenoudergezinnen in Poort moeten verbeteren.
Het kinderwerk is een samenwerking aangegaan met stichting
Kindervakantieland. De coördinatie
van de vakantieweken vindt nu
plaats door onze professionals.
Samen met vele vrijwilligers bezorgen zij kinderen een onvergetelijke
vakantieweek.
De Zomerschool voor senioren
organiseert tal van activiteiten. Bijzonder dit jaar was het concert van
het Apollo Ensemble dat samen
met De Goede Rede is georganiseerd.
Het JVSA maakt samen met leerlingen van basisschool De Polygoon
een filmpje met als thema Stop vandalisme.

Augustus 2016
Ook deze zomer een flink activiteitenprogramma voor de jonge(re)
Almeerders. VakantieFUN voor kinderen en Summervibes voor jongeren zijn bekende begrippen als het
gaat om vakantieactiviteiten.
Het bestuursbureau van De Schoor
ondergaat een metamorfose. Het
gebouw wordt gemoderniseerd en
ruimtes worden anders ingedeeld
met onder meer flexplekken, een
lunchruimte en meer ruimte voor
overleg. Het nieuwe interieur biedt
ook expositiemogelijkheden. Cursisten van Atelier MW verzorgen een
expositie van olieverfschilderijen met
als thema Waterdragers.
Na de zomervakantie gaan de
hbo-coaches weer vol enthousiasme
aan de slag. Citaat van de teamleider: “Elkaar zoeken en vinden in de
samenwerking om kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden. Samen
ontdekken, onderzoeken, leren en
groeien als professionals. We zijn
op de goede weg en gaan met veel
plezier verder. Allen in het belang
van het jonge kind!”

September 2016
Het Initiatievenbureau zet de eerste
grote inzamelingsactie op in samenwerking met het Voedselloket
Almere. De klas die de meeste levensmiddelen verzamelt, ontvangt
een heerlijk ijsje! Deze actie krijgt in
2017 een vervolg.
In Danswijk, Molenbuurt, Muziekwijk,
Literatuurwijk en Staatsliedenwijk organiseren we samen met bewoners
allerlei activiteiten met Burendag.
Het Kempenaarfestival wordt dit jaar
georganiseerd in samenwerking met
Young Movement: een groep actieve
jongeren, begeleid door jongerenwerkers. De winnaar van 2016 is
Living Statement. Zij winnen een
studio-opname en een fotoshoot.
In Tussen de Vaarten wordt een

calisthenicsbaan geopend. Bewo-

ners uit de buurt kunnen gebruik
maken van deze sport- en spelplek.
Er worden regelmatig sportieve
activiteiten georganiseerd.

Schoormagazine mei 2017

9

2016 in cijfers
Kennismaken met sport is belangrijk en gezond! De sportactiviteiten voor de jeugd zijn 25.217 keer
bezocht.

Ook voor en door jongeren zijn
tal van activiteiten georganiseerd,
44.132 keer bezocht door in
totaal 2.508 jongeren.

De Dagarrangementen in Stedenwijk, Danswijk en Haven telden
samen 276 kinderen.

Vanuit Learn2work zijn 33 jongeren uitgestroomd naar werk (11)
of opleiding (22). In 2016 waren
er relatief veel uitvallers (15). De
jongeren van Learn2work organiseerden 385 activiteiten vanuit
buurtcentra De Draaikolk en Het
EveNaarHuis voor bijna 6.000
buurtbewoners.

Op de brede scholen namen
4.459 kinderen deel aan 2.525
activiteiten in totaal 37.910 keer.
Poppodium De Meester telde
bijna 16.000 bezoekers tijdens
53 concerten.

2016 in hoogtepunten

Oktober 2016
Het schoolplein van Scholengemeenschap De Meergronden in
Almere Haven wordt na een flinke
verbouwing teruggegeven aan de
leerlingen. Meiden van het project
Niñas zijn aanwezig om leerlingen
met gekke attributen op de foto te
laten gaan om zo het project onder
de aandacht te brengen.
Om bewoners op weg te helpen
bij het bedenken en uitvoeren van
initiatieven voor hun buurt is er
het Mooi Zo Goed Zo Café. Thema
voor deze bijeenkomst: Een idee, en
dan?
De jeugdlanden organiseren tijdens
de herfstvakantie stormachtige activiteiten voor de Almeerse kinderen.
Jeugdland Buiten organiseert ook
de Doe-samen-dag, waarbij (groot)ouders en kinderen samen komen
bouwen en spelen.
In buurtcentrum De Wieken komen
de makers van het SBS-programma
Fleur je leven langs voor een televisieopname. Het centrum ontvangt
mooie nieuwe plantenbakken.
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November 2016

December 2016

Speeltuin De Speelhaven gaat op
de schop! De bestrating wordt vernieuwd en de toestellen worden opgeknapt zodat er straks weer veilig
gespeeld kan worden.

De Droomspeelbus organiseert deze
maand passende activiteiten: pietengym voor de kinderen en voorbereidingslessen voor sporten in
winterse sferen.

Buurtcentrum De Bazuin in Muziekwijk viert het 25-jarig bestaan.

Gemeente Almere en De Schoor
tekenen het convenant voor de combinatiefunctionarissen Sport. Vanaf
1 januari gaat het nieuwe team
Sport van start waar de combinatiefunctionarissen deel van uitmaken.

De wijkteams weten steeds beter
wat er in de wijken van Almere leeft
en organiseren samen met bewoners volop activiteiten in de wijk. In
Waterwijk/Verzetswijk organiseren
zij deze maand een bijeenkomst
over de kunst van het ouder worden.
Volop inspiratie voor senioren tijdens de Senioren Plus Beurs en
voor Almeerse werkzoekenden bij
de Inspiratiedag van de Participatiefabriek.
De Schoor is medeorganisator van
de Landelijke Kinderwerkersdag die
dit jaar in buurtcentrum Het Boegbeeld in Literatuurwijk plaatsvindt.

De kinderraad van brede school
De @rchipel ontvangt uit handen
van burgemeester Weerwind een
kinderlintje. In totaal ontvangen 18
kinderen een Almeerse Kei.
Alle vrijwilligers ontvangen een
eindejaarsgeschenk voor hun inzet
van het afgelopen jaar. Voor medewerkers is er een swingend personeelsfeest in Podium De Meester
waar de debuterende Schoorband
grote indruk maakt op de collega’s.

Geen woorden maar daden
Ruim 23 jaar woon ik in Almere. Een veilige haven, mooi en groen.
Ik heb de stad en mijzelf zien groeien. Een stad waar de horizon perspectief biedt, waar je als pionier steeds op zoek gaat naar iets wat
haar bijzonder maakt.

Als je buiten Almere komt, is altijd de vraag, bijna cliché: Almere?
Woon je echt in Almere? Mijn antwoord luidt: ja, echt in Almere en
ja, hier zou ik dood gevonden willen worden. Wat geeft een stad
betekenis? Verbondenheid. Je thuis
voelen en het gevoel van ‘hier ligt
mijn anker’. Almere is een prachtige
stad. Maar af en toe vraag ik me af
of de stad nog steeds zo gastvrij is
als 25 jaar geleden. Een gastvrije
stad met grote sociale cohesie, dat
is een belangrijke kwaliteit die ik
hier graag wil zien.
Ik heb jarenlang in de jeugdzorg, bij
justitie en in de gemeenteraad gewerkt en jarenlang mocht ik met veel
plezier en voldoening meepraten,
meedenken over de welzijnsaspecten van de bewoners in Almere.
Ook bij De Schoor, een prachtige
en ondernemende organisatie waar
Presentie, Preventie, Participatie,
Perspectief én Passie geen woorden
zijn, maar daden, vertaald in het be-

leidsplan Meedoen mogelijk maken!
Echter, in mijn visie zijn welzijn en
sociale cohesie niet louter een taak
van een welzijnsorganisatie. Eenzaamheid, armoede en opgroeien
in een onveilige leefomgeving gaan
ons allemaal aan. Ik kan het niet
verdragen dat in een welvaartsland
als Nederland er nog steeds buren
zijn die niet kunnen genieten van
een maaltijd, kinderen die met een
hongerige maag in de schoolbanken zitten en niet kunnen meedoen.
Ik voel mij ongemakkelijk dat ik mij
tot een van de bevoorrechte bewoners van Almere mag rekenen en mij
hier als nieuwe Nederlander zo thuis
voel, terwijl de nieuwe instroom
vluchtelingen niet altijd welkom is
of wordt uitgesloten.
Ik blijf dromen van Almere als een
stad van pioniers, waar de bewoners
zich schouder aan schouder inzetten
voor een veilige stad, een community waar je je graag thuis voelt en
waar geen ruimte is voor uitsluiting.

Mijn mooiste moment
Mooie ideeën
Brenda van Raalte is sociaal beheerder in buurtcentrum Corrosia.
“Sinds de officiële opening zijn er
steeds mooie momenten in mijn
werk. Door de nauwe samenwerking met de verschillende gebruikers
van het pand ontstaan er mooie
ideeën waar we samen enthousiast
over worden én die uiteindelijk leiden tot een succesvolle activiteit.”
Zangtalent Amy
Gwenny Claasz Coockson is activiteitencoördinator Brede SchooI. Ze
organiseert het naschools programma in Almere Buiten-Oost met onder
meer zangtraining voor kinderen.

Gwenny: “Ik ben altijd weer aangenaam verbaasd over het talent van
kinderen dat boven komt drijven.
De zangdocente vertelde me over
een meisje dan prachtig zong, vol
overgave, echter wel wat verlegen.
Ik heb haar benaderd en gevraagd
te komen naar het open podium.
Daar gebeurde iets met Amy, zij begon te zingen en al haar verlegenheid viel weg. Er stond daar een
talent, dat ons kippenvel gaf. Ze zong
met zoveel gevoel en muzikaliteit,
het publiek werd er stil van. Amy
kreeg de smaak te pakken en deed
mee met de “Vlechtwerk Got Talentshow”. Wederom een geweldig
optreden en hier en daar kreeg men

En ja, ik weet het, armoede is niet
te verdrijven, nergens in de wereld,
ook niet in mijn stad. Maar ‘Wij
maken de stad’ en ‘Het kan in Almere’ moeten geen loze slogans zijn,
maar in daden omgezet worden.
Almere moet een veilige haven zijn,
een stad waarin iedereen zich verder kan ontwikkelen en waar je kunt
verankeren. En dit is niet alleen de
taak van De Schoor, de politiek of
andere professionals. Vooral de bewoners zelf zijn aan zet.
Ja, het kan in Almere, maar niet
zonder jou...
Mardjan Seighali,
tot 1 maart 2017 voorzitter Raad
van Toezicht van De Schoor

een brok in de keel, ook ik! Voor mij
was dit een mooi moment: “de kers
op de taart” in mijn werk!”
Mensen bloeien op
Sadia El Benhaji is opbouwwerker
en haar werk telt veel mooie momenten. De rode draad is te vinden in het contact met Almeerders.
Sadia “Elke dag nodig ik bewoners
uit om na te denken over hun talenten. Als je hen vertrouwen geeft
en meeveert in hun tempo, zie je ze
opbloeien.” Ze herinnert zich een
dame uit Haven die haar drukke
fulltime baan verloor en in een diep
gat viel. Met hulp van Sadia zet ze
zich nu als vrijwilliger in voor haar
wijk. Ze vertelde Sadia “Ja, ik heb
m’n leven weer terug.”
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15 jaar brede scholen in Almere:
het kind staat altijd voorop
De Schoor is vanaf het begin in 1997 bij de planvorming van brede
scholen in Almere betrokken. Na de ontwerpfase ontstonden de
eerste brede scholen in schooljaar 2001-2002. Er werd gestart met
vier projecten, aangestuurd vanuit Stichting Brede Almeerse Scholen
(BAS). Na vijf jaar was het aantal brede scholen gegroeid naar zeven
en ontstond de huidige organisatiestructuur met per locatie een regisseur, een activiteitencoördinator en het werkoverleg (het MT). In de
inmiddels 12 brede scholen en 1 sterrenschool is De Schoor partner. De
komst van IKC’s (Integrale Kindcentra) en de recente ontwikkelingen
in het sociaal domein zorgen voor verandering. De brede scholen zijn
momenteel op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onderwijs met
kinderopvang, welzijn, zorg, sport en cultuur te verbinden.
Annet Tuinstra is beleidsadviseur
Jeugd en biedt procesondersteuning bij de doorontwikkeling van
de brede scholen. “We hebben veel
meegemaakt in de afgelopen 15
jaar. De eerste jaren was het zoeken
naar de benodigde faciliteiten en
de juiste vorm van samenwerking.
Met de komst van de activiteitencoördinatoren op elke brede school
kreeg de samenwerking een nieuwe
dimensie en kon ook de wijk bij de
activiteiten betrokken worden”, aldus Annet.
Janine Krak is sinds 2008 activiteitencoördinator. Eerst op brede
school De Compositie, nu op Het
Meesterwerk. “Als activiteitencoördinator ben je veel aan het netwerken, niet alleen met de kinderen,
maar zeker ook met onze partners
in de brede school: kinderopvang
en onderwijs. En natuurlijk met
ouders en inwoners uit de wijk.
Met de kinderen bespreek ik hun
wensen: wat willen ze graag doen
en welke ideeën hebben ze voor
hun buurt? Met leerkrachten en de
kinderopvang bespreek ik welke
thema’s spelen. Op basis van al
deze input ontstaat een activiteitenprogramma waar de kinderen, hun
ouders, de partners én vaak ook de
wijkbewoners veel plezier aan beleven.”
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Annet “Het Keurmerk Brede Scholen
Almere stelt de inhoudelijke samenwerking van de partners van
de brede school centraal. Hierdoor
vergroten we de ontwikkelingskansen van kinderen en kunnen
we (dreigende) problemen vroeg
signaleren en oppakken. Het kind
blijft altijd uitgangspunt: zolang
we dat doen, biedt samenwerken
binnen de brede school meerwaarde!”

Kevin en Deninnio zitten in
groep acht en kennen brede school Het Meesterwerk
als hun broekzak: voordat
ze naar de basisschool gingen, kwamen ze er al op de
kinderopvang. Dat maakte
de overstap naar school heel
makkelijk. Vandaag de dag
doen de jongens graag mee
aan de naschoolse activiteiten
die de activiteitencoördinator
organiseert.
Kevin: “Ik heb meegedaan
aan een dansworkshop, een
mountainbike clinic en ik
kom regelmatig bij de bingo
en de disco. Echt leuk om dat
samen met mijn vrienden uit
de buurt te doen.”
Deninnio: “De rapworkshop
was echt leuk! We mochten
zelf teksten schrijven en een
bijpassende beat verzinnen.
Toen de rap klaar was, hebben we voor de hele school
opgetreden en dat was echt
niet eng om te doen.”

De opbouwwerker in het wijkteam
vertelt
De wijkteams in Almere draaien nu een paar jaar en na pionieren,
experimenteren en een tomeloze inzet van velen zijn de wijkteams
in de Almeerse wijken een begrip geworden. Almeerders met een
hulpvraag weten de wijkteams goed te vinden. Almeerders die actief
willen zijn in en voor hun wijk gelukkig ook in toenemende mate. In
de wijkteams zijn meerdere disciplines verenigd, waarvan de discipline
opbouwwerk er een is. Hoogste tijd om twee bevlogen opbouwwerkers, Janneke van Vondel en Arzu Karadeniz, te vragen naar hun
ervaringen en de wijze waarop ze hun specialisme inzetten.

Janneke van Vondel is wijkwerker in het wijkteam Almere
Buiten Nood-West in de wijken
Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt en
Hoofdstedenbuurt. Janneke woont
nog maar een jaar in Almere maar
brengt veel ervaring mee vanuit
haar eerdere banen in sociale activering en coaching. In haar wijk
voelt ze zich als een vis in het water.
Haar meerwaarde voor het wijkteam? “Ik heb veel geïnvesteerd in
het leren kennen van de wijken en
het opbouwen van een netwerk.
Daar pluk ik nu de vruchten van.
Ik heb goed zicht op wat er speelt
in de wijk en weet verbindingen te
leggen. Door buurtbewoners met
elkaar in contact te brengen. Door
partners in de wijk uit te nodigen
met ons samen te werken.” Daar
is Janneke trots op. Ze vervolgt “In
Molenbuurt wonen veel actieve

mensen, zijn diverse clubjes die
elkaar niet kennen. Ik heb twee
actieve bewoners met elkaar in
contact gebracht die nu samen de
wijkkrant Molenaar uitgeven.” Een
ander mooi voorbeeld is het goed
bezochte administratief spreekuur
in haar wijk, gerund door vrijwilligers samen met stagiairs van het
Leerwerkbedrijf Bouwmeesterbuurt.
De opbouwwerkers in het wijkteam
zijn vanuit hun specialisme de stuwende kracht achter preventieve en
collectieve activiteiten en projecten,
met, voor en vooral door inwoners.
“Ik heb veel geïnvesteerd
in het leren kennen van de
wijken en het opbouwen van
een netwerk”

Arzu Karadeniz is wijkwerker in
het wijkteam Haven. Arzu werkt
sinds 2014 in Almere en heeft in
korte tijd de stad goed leren kennen. Ze heeft een brede expertise
meegebracht als opbouwwerker en
beleidsadviseur en dat is te merken! Ze kent de praktijk goed en
weet daarnaast goed te analyseren
wat nodig is om de wijkteams verder
te brengen. Bij de start van de wijkteams waren er veel verschillen
tussen de wijkwerkers, in cultuur,
in aanpak, in vakjargon. Nu concluderen zowel Janneke als Arzu
hoe fijn het is om een team te
werken waar ieders inbreng van
grote waarde is en de gezamenlijke inbreng het verschil maakt.
Voor Arzu is het cruciaal om te
werken vanuit signalen. Wat leeft
er in de wijk? Welke vragen komen
binnen? Hoe kan ik de inwoners
en organisaties in de wijk bij elkaar brengen? Een voorbeeld. In
een seniorenflat in Haven is er
nu elke twee weken een eettafel,
georganiseerd door twee oudere
dames. Arzu signaleerde dat er
behoefte was aan gezelligheid en
samen eten.
Ze bracht de mensen met elkaar
in contact, gaf hen ideeën mee en
ondersteunde hen de eerste paar
keren. De eettafel draait nu op eigen
kracht en Arzu blijft op de achtergrond beschikbaar voor vragen. Een
ander voorbeeld. Via signalen uit
het maatschappelijk werk is op
initiatief van de wijkwerkers een
MOVE-training gegeven in Haven.
MOVE staat voor Maatschappelijke
en Sociale Oriëntatie en Vrouwen
Empowerment. De groep vrouwen
die deze training hebben gevolgd,
maken nu nieuwe stappen op weg
naar werk, opleiding en/of vrijwilligerswerk.
Arzu’s ambitie voor dit jaar is om
zich de methodiek Opgelet! over
structureel signaleren eigen te
maken voor zowel haarzelf als
haar collega’s in het wijkteam,
met als doel signalen te vertalen
in nog meer preventieve en collectieve initiatieven!
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Heel Almere in beweging!
Op 1 januari 2017 is bij De Schoor een nieuw team van start gegaan:
het team Sport, bestaande uit combinatiefunctionarissen Sport en
buurtsportcoaches. Michael Buth, teamleider Sport en Els Spraakman,
teamleider Kinderwerk gaan in gesprek over het belang van bewegen.
Michael: “De eerst maanden van
dit jaar hebben vooral in het teken
gestaan van nader kennismaken en
netwerken, vooral met de Almeerse
sportverenigingen. We inventariseren de behoefte aan sport en bewegen in de hele stad en maken op
basis daarvan ons werkplan.
Wij willen dat meer Almeerders
gaan deelnemen aan het reguliere
Almeerse sportaanbod. Samen met
de buurtsportcoaches organiseren
we in de vakanties sportieve activiteiten om in contact te komen met
kinderen en hun ouders. We zoeken
de samenwerking met verschillende
projecten, zoals JOGG (Jongeren
Op Gezond Gewicht), Boft (Beweeg
elke dag, Ontbijt elke dag, Fruit
eten en fris water drinken, Tv en pc
zeg vaker nee) en Groene Gezonde
Verbindingen. We vergroten de
bewustwording van een gezonde
leefstijl en helpen Almeerders bij
het maken van gezonde keuzes.”
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“Ook voor de kinderwerkers is
een gezonde leefstijl een belangrijk speerpunt” vult Els aan. “We
werken nauw samen met het team
Sport om kinderen te stimuleren
meer te bewegen. We hanteren
een eenduidige werkwijze voor de
uitvoering van sportactiviteiten op
pedagogisch en didactisch vlak.
Het is voor kinderen belangrijk
dat zij ervaren hoe leuk bewegen
is! De Droomspeelbus is een mooi
voorbeeld van vernieuwing in het
kinderwerk. De Droomspeelbus
organiseert op verschillende basisscholen pauzesport. Kinderen en
leerkrachten zijn enthousiast: de
kinderen leven zich lekker uit tijdens de pauze en leerkrachten
merken dat de kinderen daarna
met meer focus in de klas zitten.
We doen dit op een speelse, niet
belerende manier. We stimuleren
de kinderen om te bewegen en te
sporten, zonder dat ze zich hier altijd van bewust zijn. Zodra zij zelf

merken dat zij beter presteren omdat zij lekker bewegen, is de overstap naar het reguliere sportaanbod
een stuk makkelijker. De samenwerking met het team Sport draagt
daarnaast ook bij aan het makkelijker overstappen naar een sportvereniging.”
Michael heeft ambitieuze plannen
voor de komende jaren: “Almere is
een voorloper als het gaat om sport.
Partners weten elkaar goed te vinden
en we maken gebruik van elkaars
expertise. Onze combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches hebben een uitstekend netwerk. We
investeren veel in mensen en er is
ruimte voor ontwikkeling. We kennen de buurten en het sportaanbod
en leggen daar graag verbindingen
tussen. Want of je nu 0 of 88 bent:
we krijgen heel Almere graag in beweging!”
“We vergroten de
bewustwording van een
gezonde leefstijl en helpen
Almeerders bij het maken
van gezonde keuzes”

Korte berichten
Jongerencentrum Place2B is
heropend!
Jongerencentrum Place2B in Almere
Buiten was hard toe aan een flinke
opknapbeurt: de chillruimte en
de keuken zijn onder handen genomen. Op donderdag 9 februari
vond de feestelijke heropening
plaats door wethouder Peeters. We
kijken terug op een feestelijke opening die mede mogelijk gemaakt is
door de jongeren.
Toeleiding van statushouders
naar actief burgerschap
Om statushouders en hun kinderen
meer te betrekken bij de buurt heeft
het Oranje Fonds middelen toegekend om hen via huisbezoeken te
betrekken bij de organisatie en
uitvoering van de Buitenspeeldag
in juni 2017. Met concrete activiteiten in de wijk streven we ernaar
dat statushouders op actieve wijze
kunnen integreren in hun directe
woonomgeving.
Film Buurtbemiddeling
Dit voorjaar zijn wij benaderd door
het startende bedrijf VideoVriend
met de vraag of zij voor ons een
animatiefilmpje konden maken
voor hun portfolio. Omdat Buurtbemiddeling zich hier prima voor
leent, zijn zij hiermee aan de slag
gegaan. Het resultaat is een mooi
filmpje dat goed laat zien wat
Buurtbemiddeling is en betekent
voor de stad. Zien? Kijk dan op
www.buurtbemiddelingalmere.nl

Combinatiefunctionarissen
herkenbaar aan de slag
In januari zijn onze nieuwe collega’s aan de slag gegaan in het
Team Sport. Omdat wij het belangrijk vinden dat ze herkenbaar zijn
tijdens de activiteiten, dragen zij
functionele en kleurige werkkleding.

Ziet u activiteiten die begeleid
worden door professionals in groene
sportkleding? Dan is de kans groot
dat dit de medewerkers zijn uit ons
team Sport!

Nieuwe coördinator
Jeugdcultuurfonds en
Jeugdsportfonds
Josta Visser is sinds april 2017 de
nieuwe coördinator voor het Jeugdsportfonds (JSF) en het Jeugdcultuurfonds (JCF) Almere. JSF en JCF
willen zoveel mogelijk kinderen de
mogelijkheid bieden om te sporten of aan een culturele activiteit
deel te nemen. Josta is te bereiken
via www.jeugdsportfonds.nl/fonds/
almere en www.jeugdcultuurfonds.
nl/fonds/almere.
Tweede Gedachtenkamer
De Gedachtenkamer is een ontmoetingsplek voor mensen met beginnende vergeetachtigheid/dementie
en hun mantelzorgers, familie en
vrienden. Een plek voor emotionele
steun, informatie, advies en diverse
activiteiten. In Tussen de Vaarten is
de eerste Gedachtenkamer in 2 jaar
tijd uitgegroeid tot een waardevolle
activiteit. Op 11 april is de tweede
Gedachtenkamer van start gegaan
in buurtcentrum De Draaikolk in
Waterwijk, geopend op dinsdag en
donderdag van 13.00 tot 16.30
uur. Heeft u belangstelling om een
dagdeel per week in de Gedachtenkamer te helpen? Neem dan contact op met Vanessa Steenbergen,
steenbergen@deschoor.nl.
Meet the parents
In Almere Poort wonen veel eenoudergezinnen. Speciaal voor hen is
er het project Meet the parents
waarbij ouders plannen bedenken en initiatieven nemen die hun
positie en daarmee vooral hun

gezondheidsbeleving verbeteren.
Dit project is mede mogelijk gemaakt
door Fonds NutsOhra. Woont u in
Almere Poort, bent u alleenstaande
ouder en wilt u meedenken? Neem
dan contact op met Britt Gjertsen
via gjertsen@deschoor.nl.
Baas van morgen
Op donderdag 26 januari was de
16-jarige Rachel Sussenbach voor
een dag de baas van De Schoor in
het kader van de actie De Baas van
Morgen, georganiseerd door JINC.
Op deze dag ervoeren 200 kinderen in heel Nederland hoe het is om
de baas te zijn. Zij doen een waardevol contact op voor het leven en
zien van binnenuit hoe een bedrijf
werkt. Na een kennismaking op het
bestuursbureau is Rachel op pad
geweest om kennis te maken met
activiteiten voor jongeren en kinderen. Ze gaf zelfs een interview op de
radiozender EchantonFM over haar
bijzondere rol die dag.

Ook jongste Almeerders
welkom bij De Droomspeelbus!
Dat kinderen in de basisschool
mee kunnen doen aan activiteiten
van De Droomspeelbus is bij veel
Almeerders wel bekend. Maar wist
u dat zij ook peuter- en kleutergym
organiseren? Speciale sportieve
activiteiten die goed passen bij de
leeftijd van de jongste Almeerders.
Nieuwsgierig naar het programma?
Kijk op www.droomspeelbus.nl
Buitenpodium voor De Glasbak
Nu de zomerperiode er aan komt, is
het buitenpodium van De Glasbak
een welkome aanvulling op de binnenfaciliteiten. Het podium en de
tribune kunnen worden gebruikt
voor kleinschalige voorstellingen.
Informeer gerust naar de mogelijkheden!
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Zomervakantie in Almere?
De Schoor organiseert een vakantieprogramma voor jong en oud!

Bouwen, sporten, ga
men
gaan, samen eten, zw , spelen, op pad
em
knutselen, muziek m men, kanoën,
aken, fietsen en
ga zo maar door…

VakantieFUN voor kinderen
Alle Almeerse kinderen zijn in de zomervakantie welkom op de jeugdlanden in Stad,
Buiten en Haven voor een avontuurlijk en gezellig vakantieprogramma.

Summervibes voor jongeren
Alle Almeerse jongeren zijn welkom bij Summervibes. De jongerenwerkers organiseren
samen met de jongeren een vakantieprogramma in de jongerencentra en daarbuiten.

Zomerschool voor senioren
Actief ouder worden in de jongste stad van Nederland. In juli en augustus is er weer een
zomers programma met fietstochten, excursies, workshops, lezingen en nog veel meer.

vakantiete
le
p
m
o
c
t
e
en
hijnt h
In juni versc n de wijze van aanmeld
e
programma www.deschoor.nl
op

Fijne vakantie!

