STRAATNAMEN HOMERUSKWARTIER

AFVAL IN DECEMBER
Cadeaupapier
Wist je dat cadeaupapier in de afvalbak voor papier en karton mag?

Aangepast rooster
In de weken rondom Kerst en Oud
en Nieuw zijn de openingstijden
van het recyclingperron aangepast.

Inhaaldagen
Er worden inhaaldagen gepland
voor het legen van de bakken.
Raadpleeg voor de actuele dagen
de krant en de (gratis) Almere Afval
App, te vinden in de Appstore of de
Playstore.

Scholen in Poort nemen deel
aan zwerfafval inzamelactie
Almere Poort Schoon is een vrijwilligersinitiatief van Poortbewoner Hennie Tibben, met als doel het samen voorkómen
van zwerfafval. “Een rommelige plek trekt afval aan, dus het
begint bij opruimen. Ik heb een plan bedacht, waarmee met
wat inzet van iedereen veel resultaat wordt bereikt”. Naast
bewoners zijn dit najaar ook scholen gestart.

Kerstboominzameling
Traditiegetrouw is er na de feestdagen een grootscheepse kerstboominzameling. Houd hiervoor
de Facebookpagina en Twitter van
gemeente Almere in de gaten.

Bladkorven
In heel Almere, en dus ook in
Poort, staan bladkorven. Hier kun
je de bladeren van de straat en het
snoeiafval uit je tuin in kwijt. De
locaties van de korven vind je op
www.almere.nl/bladkorven. De
bladkorven worden vanaf half
december weggehaald en na half
maart weer teruggeplaatst. Je kunt
snoeiafval altijd naar de recycleperrons brengen.

Vastvriezen
Daalt het kwik onder 0 graden?
Dan kan de klep van de afvalbak of
het afval zelf vastvriezen waardoor
we deze niet kunnen legen. Leg
een krant onderin je bak, dat voorkomt vastvriezen in de bak zelf.
Ook kun je bijvoorbeeld een stukje
hout tussen de klep en de afvalbak
plaatsen. Als je een schuur hebt,
is het een idee om de bak tijdelijk
daar te plaatsen in plaats van buiten. Ook de ondergrondse container kan soms vastvriezen. Dus als
de opening vastzit, kom dan terug
om het later nogmaals te proberen.
Mocht het probleem langer aanhouden, maak dan een melding via
onze website almere.nl.
Stadsreiniging gemeente Almere n
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Leerlingen van Sterrenschool De Ruimte in actie tijdens de week voor de herfstvakantie

Aan de slag
Hennie: “Iedereen kan elke dag zwerfafval voorkómen. Maar ook bij scholen
gaat dat niet vanzelf. En een rommelige
plek trekt afval aan. Dus om het schoon
te houden en steeds meer zwerfafval te
voorkomen, moeten we eerst aan de slag.
Het plan ligt er, de gemeente helpt mee,
en de eerste scholen zijn al aangesloten.
Ik streef ernaar om álle scholen in Poort
mee te laten doen”.
Het concept is heel eenvoudig: vijf
keer in het schooljaar is er een ‘inzamelactieweek’. Dit is altijd de laatste week
voor een schoolvakantie. Van de scholen
wordt gevraagd om tijdens deze week 25
leerlingen gedurende 25 minuten 25 meter rondom school zwerfafval op te laten
ruimen. Hennie: “Wij regelen tijdens de

actieweken samen met gemeente Almere
de materialen: grijpers, afvalzakken en
handschoenen. Na afloop van de week
haalt de gemeente de volle zakken op”.
Deelnemende scholen
De eerste actieweek vond in oktober
plaats, voor de herfstvakantie. De scholen die zich meteen hadden aansloten,
zijn Sterrenschool De Ruimte, Basisschool De Kleine Wereld, de Columbusschool op beide locaties en Aeres vmbo
Almere. Inmiddels is ook Montessorischool Cascade aangehaakt.
De tweede actieweek staat gepland
voor de week voorafgaand aan de kerstvakantie, en scholen kunnen zich nog
steeds aanmelden. Hennie: “Aanmelden
kan heel eenvoudig via de website”.

hennietibben.nl/almere-poort-schoon-scholen-opruimactie-2018-2019

Snoeproute
De basisscholen wordt gevraagd om
zwerfafval in te zamelen in de directe
omgeving van de school. Alles wat je
tegenkomt, zoals blikjes, flesjes, plastic, piepschuim. Het voortgezet onderwijs zamelt ook zwerfafval in langs de
‘snoeproute’ – meestal tussen school en
supermarkt, snackbar, bushalte of treinstation of langs het fietspad.
Conciërge Coen Lucke: “Bij Aeres vmbo
Almere proberen we de leerlingen op te
leiden tot duurzame burgers. In veel lessen zit afval scheiden en wat het doet
voor je eigen leefomgeving verwerkt.
Eens per jaar houden we schoon schip en
ruimen met de leerlingen van het eerste
leerjaar de wijde omgeving op. Er ligt genoeg zwerfvuil, op weg naar de bushalte
bijvoorbeeld, om het vaker te doen”.
Plastic soup
Coen vervolgt: “Zo vlak voor de herfstvakantie is een uurtje buiten uitwaaien
best welkom. Docente Marie Tromp, die
ook voor EcoSchools bezig is met afval,
bood aan om haar klas 2vC in te zetten
bij deze actie. De klas werd herinnerd aan
de ‘plastic soup’ en Boyan Slath, de dode
albatrossen met hun magen vol plastic.
En dat het zwerfvuil uit Poort via het
Gooimeer zo in de oceaan terecht kan
komen. De leerlingen werden er stil van”.
Tegen scholen, die nog over de streep
moeten worden getrokken, wil Coen zeggen: “Het is de manier om je leerlingen
van een andere kant te leren kennen. Tijdens het afval rapen komen er andere gesprekken dan in de les. Maak er een wedstrijd van, de jongens tegen de meiden”.
Dieuwke Fokkema, docent van Sterrenschool De Ruimte, zei als eerste ‘ja’
toen haar school werd uitgenodigd deel
te nemen. “Met weinig inspanning bereik
je een groot resultaat. Het is gewoon een
kwestie van een rooster maken en doen!
De kinderen zijn enthousiast en verbazen zich over wat mensen allemaal op de
grond gooien. Vooral blikjes en flesjes”.

Fotostudio87

AFVAL EN REINIGING

Pomonastraat
Als je denkt dat Pomona iets met appels
heeft, dan ben je dicht bij de waarheid.
Het Franse woord ‘pomme’, voor appel,
hangt samen met deze godin van de
fruitbomen, notenbomen en boomgaarden. Het Latijnse woord voor boomfruit
is ‘pomum’.
Pomona was dol op tuinen, planten en
bomen. Haar vaste attribuut is het snoeimes, soms de hoorn des overvloeds. Ze
was de hele dag aan het planten en gieten, aan het snoeien en enten, en had
geen oog voor iets anders. Mannen? Interesseerden haar niet, die kwamen er bij
haar niet in. Maar Vertumnus, de god van
de herfst, was verliefd op haar en verzon
een list. Hij nam de gedaante aan (hij had
al van alles geprobeerd) van een oud wijs
vrouwtje dat met Pomona een gesprek
aanknoopt over de wijnrank: die heeft
een boomstam nodig, bijvoorbeeld die
olm daar, om tegenop te klimmen, toch?
Anders komen er nooit druiven. Pomona
geeft toe: dat is waar. Nou dan! Als je als
vrouw wilt bloeien, moet er ook een man
zijn om tegenaan te leunen. Goh, ja, daar
zit ook wel wat in. Dan laat Vertumnus
zien wie hij werkelijk is – een jonge god,
blakend van levenslust – en springt de
vonk alsnog over.

Vertumnus hebben we van de Romeinse
dichter Ovidius (die leefde rond het jaar
nul). Allerlei beeldend kunstenaars wierpen zich erop. Je kunt tekeningen en
schilderijen van Pomona tegenkomen in
het Rijksmuseum in Amsterdam, in het
Centraal Museum in Utrecht en in Boymans van Beuningen in Rotterdam. Soms
als een jong meisje met een schaal fruit.
Dat leuke schilderij uit 1590 van Giuseppe
Arcimboldo, van die man die uit allerlei
vruchten bestaat: dat is Vertumnus. Dat
hangt in het Skokloster Kasteel in Zweden, een beetje uit de buurt.
Wellicht het indrukwekkendste kunstwerk van Pomona en Vertumnus werd
gemaakt door Camille Claudel, de assistente en muze van de beroemde beeldhouwer Auguste Rodin. Die had in 1886
‘De Kus‘ gemaakt. Vervolgens produceerde Claudel ook drie beelden van een liefdespaar onder de titels: Shakuntala (een
mytische Indische koningin), de Verlating
(l’Abandon), en Vertumnus en Pomona.
Je kunt deze beelden, in terracotta en
marmer, zien als de feministische variant
op De Kus: de lust van de vrouw zal in de
versies van Claudel eerder worden bevredigd dan die van de man.
De Pomonastraat is maar een korte straat
voor zulke weidse mijmeringen...
Felix van de Laar n
Felix van de Laar woont in het complex Ithaka
in het Homeruskwartier. Hij is tekstschrijver,
redacteur en vertaler. Zijn bedrijf heet almerika, almerica! felixvandelaar@xs4all.nl

Pomona en Vertumnus schijnen van Etruskische oorsprong te zijn, door de Romeinen overgenomen. Er is een tempel voor
haar op de weg van Rome naar Ostia.
Over Pomona zijn verder geen verhalen
in omloop; de liefdesgeschiedenis met

Brede aanpak
Hennie: “Uiteindelijk wil ik bereiken dat
we met zijn allen onze schouders eronder
zetten. Bewoners mét gemeente, bedrijven, bouwers, scholen en organisatoren
van evenementen in ons woongebied”.
redactie n

Vertumnus en Pomona, Camille Claudel

Vertumnus, Giuseppe Arcimboldo
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