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als bomen, een hoogteverschil of een
grasveldje moet er toch eerst wat vernield
worden. Er liggen immers kabels en
leidingen onder de grond en er moeten
shovels en tractoren langs. Mooie plannen
verzanden zo geregeld door praktische
bezwaren. Soms kun je dan beter van te
voren al wat meer vastleggen.

De kracht van Almere is volgens Bep aan
de ene kant gewoon het huisje, tuintje,
boompje verhaal dat heel veel mensen
aantrekkelijk vinden. Aan de andere
kant, als je dat in grote getale doet,
wordt het misschien wel wat massaal en
eentonig. Vandaar ook de aandacht voor
stedelijkheid en allerlei nieuwe initiatieven.
Plannen zijn er altijd volop. Wat betreft de
A6, wat betreft het centrum van Almere
Poort, Pampus etc. Maar als je ergens
heel veel prioriteit aan geeft dan moet het
ergens anders vandaan gehaald worden,
natuurlijk. De ontwikkelingen gaan snel.
Je weet niet hoe het zich gaat ontwikkelen.
Ondernemers nemen zelf initiatieven. De
stad groeit met haar bewoners mee.

Bep ziet de afgelopen jaren een drang om
plannen in de openbaarheid te brengen,
te publiceren in tijdschriften. Dat hebben
ze in de begintijd nauwelijks gedaan. Ze
kregen dat verwijt vaak te horen uit het
land: "Jullie zijn daar zo bezig in Almere
maar we zien niks, we horen niks, we
lezen niks van wat je doet". En dat terwijl
Filmwijk toch heel veel belangstelling
heeft gehad met de BouwRAI. Daar heeft
Bep wel van genoten maar hij was er
voor om iets te maken en niet om iets te
publiceren, vindt hij.

De musicus
En nu, wat doet Bep nu? Even nog niets
nieuws, hij geniet vooral van zijn vrije
tijd. Af en toe heeft hij nog contact met
collega's, dus hij komt nog wel eens in
Almere. Hij heeft nu veel tijd voor zijn
grote hobby: muziek. Bep is al jaren een
verdienstelijk trompettist in verschillende
bandjes in Lelystad. Laten we hopen dat
we nog veel van hem horen!

Joke Schot geeft timmerworkshops en heeft een doe-het-zelf-club
opgericht voor kinderen vanaf zeven jaar.

De kinderen mogen zelf iets bedenken voor de timmerworkshop
of een idee van Joke uitwerken bij de doe-het-zelf-club. Er zit
altijd we! iets bij dat je leuk vindt. Wij van de Filmwijkkrant waren
nieuwsgierig en hebben een workshop doe-het-zelf bijgewoond.

H.t ídee
"Het is ongeveer anderhalf jaar geleden begonnen op de school van mijn kinderen.
Voor de creamiddag waren er ouders nodig die iets creatiefs met de kinderen gingen
doen. Ik heb veel met hout, dus ik wilde graag gaan timmeren met de kinderen.
Al snel bleek dat kinderen dit leuk vonden. Ook bleek dat niet alle kinderen deel
konden nemen aan de timmerworkshop tijdens de creamiddag omdat het al vol was.
Ik wilde hen ook graag de kans geven om te timmeren, vandaar dat ik toen thuis
timmerworkshops voor kinderen ben gaan geven.
Sinds afgelopen kerstvakantie is daar ook nog de doe-het-zelf-club bijgekomen. De
kinderen kunnen eens per maand een ochtend of een middag lekker creatief bezig
zijn. De ene keer maken we een kerststukje, de andere keer een vogelhuisje, dan
weer een moestuintje. Iedere activiteit past bij het seizoen."

l)"í"L
"Vroeger hadden we handarbeid op school, maar tegenwoordig hebben kinderen dat
niet meer. Hoe moet dat nu als kinderen straks op kamers gaan en zelf wat op moeten
hangen? Het is toch wel jammer dat hier geen les meer in gegeven wordt.
Je hebt wel creatieve workshops die op internet worden aangeboden, maar deze zijn
toch vaak wat duurder. Het moet ook leuk blijven voor de ouders. Bij jeugdland kun je
ook gaan timmeren, maar dan gaat het voornamelijk om hutten bouwen. Tijdens de
timmerworkshop krijgen de kinderen begeleiding maar kunnen zij ook iets maken dat
zij zelf hebben bedacht. Ik denk dat dit uniek is in de Filmwijk."

l.
f nspr rabe
"Vool de timmercursus kunnen de kinderen zelf met ideeën komen. Ze maken zelf een
ontwerp. Zo was er een meisje dat een nachtkastje wilde maken voor naast haar bed.
Dit heb ik samen met haar gemaakt. Een jongen wilde een tijdschriftenbak maken om
zijn Donald Ducks in te bewaren. Op deze manier hebben de kinderen het idee dat ze
het zelf helemaal gemaakt hebben. De timmerworkshop is op afspraak en kost €12,50.
Bij de doe-het-zelf-club komt het weleens voor dat iemand eerder klaar is dan de rest.
Om de kinderen dan bezig te houden, mogen ze ideeën verzinnen en dit opschrijven
in het ideeënboek. Ondertussen staan daar zoveel leuke ideeën in, dat we nog wel een
paar jaar door kunnen gaan met de doe-het-zelf-club." De doe-het-zelf-club is één keer
per maand en kost E10,- per keer, de vijfde keer is gratis.

)ucces
"De workshops zijn leuk, omdat kinderen hun creativiteit kwijt kunnen. Werkelijk niks
ziet er hetzelfde uit. Ook ben je even ergens anders met je hoofd, hoef je even niet
te denken. Bovendien zitten de kinderen zo even niet op internet en houden ze er ook
echt een hobby aan over.
De workshops zijn een succes want de kinderen blijven terugkomen. Ook zijn er
volwassenen die weleens een workshop willen volgen. Binnenkort komen de juf van
mijn zoon en haar moeder een vogelnestje met een draagbakje maken."

Ook wij van de Filmwijkkrant vonden het erg leuk om een workshop bij te mogen
wonen. We hebben een lentestukje gemaakt en voelden ons weer even helemaal
kind. Het is leuk om lekker met je handen bezig te zijn en niet na te hoeven denken.
Eigenlijk willen wij wel vaker een workshop bijwonenl
De doe-het-zelf-club (je kunt kiezen uit twee dagen) vindt plaats op woensdag van
14.00 tot 16.00 uur of op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Meer weten? Stuur dan
even een mailtje naar: jokeschot@hotmail.com. Bellen kan ook: 0619581410.
Of bezoek eens de website: www.doehetzelfclub.wordpress.com
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het voorjaar is gekomen
de bladeren groeien aan de bomen

de winter is verdwenen
en een nieuw seizoen is verschenen

de kinderen spelen weer buiten
de zon schijnt door de ruiten

planten en bloemen komen tot leven
dat mogen we elk jaar weer beleven

laat de lente bloemen bloeien
laat ze geuren en groeien

bloemen zullen straks weer geuren
de wereld zal weer kleuren

de winter verdwijnt
als de lente langzaam weer verschijnt
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Centje : {-entr aul $tutíon
(h"ll": tot zíens

Chill.n : relaxen
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proog= n"p
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