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Sporen in het Lumièrepark
Blij in de Filmwijk!
Met een Rondje Weerwater naar de Floriade
Het Zonnewiel viert de lente
Avondje zaalvoetbal in Almere
en meer...
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Met uitneembare
enquête van
Platform Filmwijk

Centrum

Natarãja

YOGA
Met behulp van de adem en bewuste
aandacht, geven de yogaoefeningen

Op zoek naar een leuke én flexibele BSO?
Kom eens langs bij blink!
Dagelijks activiteiten zoals knutselen en buitenspelen.
Brengen naar sportclubs en zwemles.
Kleinschalige opvang in huiselijke sfeer.
Een laag uurtarief van € 6,30.
Het is mogelijk een warme maaltijd te nuttigen
Hoe ziet jouw ideale opvang eruit? Vertel het ons.
Er zijn tal van mogelijkheden.
Wil je bijvoorbeeld alleen opvang tijdens de vakantie?
Dat kan van 7.00 tot 19.00 uur.

ruimte en ontspanning.
Ze herstellen bewegelijkheid en kracht
en voorkomen en verhelpen klachten.
Voor meer informatie over de yogalessen:

Kijk op www.nataraja.nl
Mail naar info@nataraja.nl of
Bel 036-5376825 (folder verkrijgbaar)
Buster Keatonstraat 99,1325 CK Almere

David Nivenweg 1, 1325 KE Almere
T 036-5230137, M 06-31913360

de tuinspecialist
in uw eigen wijk

tuinadvies
tuinontwerp
beplantingsplan
tuinaanleg
plantenlevering
bemiddeling
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Sporen in het Lumièrepark
Er liggen wonderlijke takken in het
Lumièrepark. Als je van het strandje het
bruggetje overgaat en dan naar links, zie
je verderop dunne takken, waar de bast
vanaf gehaald is. Wie deed dat?

Dat doen de konijnen als er weinig te
eten is, wachtend op het gras in het
voorjaar.
Als je na het bruggetje naar rechts gaat
kom je – als je verderop van het pad
af tussen de bomen doorgaat richting

Wie ‘werken’ er in het bos
van het Lumièrepark?

fietspad – bij dikke ‘naakte’ takken in de
sloot terecht. Ook helemaal kaal gebeten!
Er staan ook dunne bomen die zelfs
doorgeknaagd zijn. De tandafdrukken
zijn daarbij te zien en wel zo breed als
een duim van een volwassen mens. Wie
deden dat? Bevers. Die zwemmen vanaf
het eiland en slaan hier aan het knagen.
De laatste foto laat het werken van de
gemeente zien, die hard bezig is niet alles
dicht te laten groeien.
Al deze wetenswaardigheden leerde
ik van een deelnemer van de groep
wijkbewoners die regelmatig op
zondagmorgen in het bos aan het werk is.
Elis van Lelyveld

Colofon
De Filmwijkkrant verschijnt 4 keer per jaar
en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de
Filmwijk (oplage 4.500 exemplaren).
De Filmwijkkrant wordt gemaakt door
vrijwilligers.

Website: www.filmwijkkrant.nl
Volg ons op Twitter: @filmwijkkrant
E-mailadres: info@filmwijkkrant.nl
Vrijwillige bijdragen in de kosten:
ING: 9101157 t.n.v. De Filmwijkkrant
(Na)bezorging: Beanke Drent, 036-5377607,
bezorging@filmwijkkrant.nl
Advertenties: Wim van der Veldt,
036-5353940, advertenties@filmwijkkrant.nl
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Redactie: Marie-Josée Beckers, Toon Jansen,
Rutger van Dijk, Wilma Klaver, Mira Peeters,
Nils Peeters, Mark Schoutsen, Anita Nijman.
Vaste medewerkers: Guus van den Berg
(financiële controle) en Rob Verlinden
(tuinrubriek) en Wim van der Veldt.
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Mark Schoutsen en Wilma Klaver

Blij in de Filmwijk!

Wijkschouw met 8e-groepers:
mooie gebouwen maar
slootje springen toch het leukste

P O LY G O O N

Wauw, even geen klassikaal les maar de wijk in! Eens

te spreken, werden de kinderen in contact gebracht

een ‘andere manier van leren’ uitproberen. Dat goede

met uiteenlopende zaken als actief burgerschap en

idee hadden zowel leerlingen als leerkrachten van

architectuur in de wijk. Ook was er aandacht voor de

basisschool de Polygoon. In de maand maart deed

rijke filmhistorie met overal aanknopingspunten in de

iedereen op de school mee aan het wijkproject “Blij

Filmwijk. De Filmwijkkrant mocht met de 8e-groepers

in de Filmwijk!”. Door met de kinderen wijkschouwen

Bo, Aeon, Jaimily, Isabelle en Sarah een ochtend mee

te houden, gastdocenten uit te nodigen en bewoners

op wijkschouw.
duidelijk blijken wat ze mooi of lelijk vonden, wat ze positief in hun wijk vinden of
wat ze juist missen in de wijk. Alles werd
keurig genoteerd en gefotografeerd om
terug op school te kunnen rapporteren.
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Na een korte blik op de Paviljoens (waar
is die ijzeren bal met HIER gebleven?),
en gedeeld enthousiasme over de nieuwe
fietsbrug, moesten we snel door naar het
Lumièrepark. Daar wachtte de schommel
en de glijbaan. Wat is tenslotte een wijk
zonder groen en een goede speeltuin.
Maar opvallend was dat we na al het
moois in de wijk, onderweg terug naar
school eigenlijk de leukste plekken van de
hele ochtend tegenkwamen. Slootjes. Met
de uitdaging om er overheen te springen.
Hoe eenvoudig ook, voor de leeftijd van
deze meiden bleek dat de grootste lol:
een greppel of een slootje. Lukt ie wel of
lukt ie niet, that’s the question.
De meiden hadden een routekaart meegekregen langs allerlei bijzondere gebouwen in de wijk. De opdracht was om eens
op een bewuste manier te kijken naar
de variatie in huizen in de wijk en al die
onalledaagse gebouwen die er staan. Zo’n
raar paars gezondheidscentrum met van
die ‘kantelen’ op het dak, dat zie je niet
in elke buurt. En ook de Polygoon-school
zelf is heel apart, ontworpen door de
beroemde architect Hertzberger. Jaarlijks komen er mensen van over de hele
wereld de school van binnen en buiten
bekijken, omdat ze het zo’n bijzonder
gebouw vinden. Ja, als je hier elke dag
op school zit, dan valt je dat niet meer
op. Des te leuker om er weer eens met
nieuwe ogen naar te kijken.

Maar kaartlezen is ook een vak apart, dus
op onze route door de wijk verdwaalden
we al snel. Dat gaf niks, want zo kwamen we juist op verrassende plekjes met
onverwachte ontmoetingen. Op het James
Deanhof zagen we een straat vol scheef
staande woningen. Als moderne Pippi
Langkousen hebben we nog geprobeerd
de woningen weer recht te duwen. Toen
dat niet lukte hebben we maar even aangebeld bij een bewoner om te horen of
het wel leuk was om zo scheef te wonen.
Dat bleek erg mee te vallen. De meneer
vertelde enthousiast dat die schevigheid
snel wende en dat hij het heerlijk vond
om in een huis te wonen dat je nergens
anders aantreft.
Een aardige mevrouw wees ons weer het
goede pad richting het Judy Garlandhof. De
routekaart meldde ons dat het gebouw
vooral opmerkelijk is omdat er een groot
kunstwerk aan de muur hangt. Maar de
kinderen hadden meer aandacht voor het
binnenhofje omdat je daar zo leuk van
het muurtje af kunt springen.
Onderweg zagen we ook wat minder
fraaie dingen: schuttingen die bijna
omvielen, oude wrakkige auto’s, bekladde
muren en ptt-kastjes. De meisjes lieten

Ondertussen hadden ze toch maar mooi
de wijk beter leren kennen, en een hoop
opgestoken.
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Schommelmand hartenwens
scholieren Polygoon
Alle groepen van basisschool Polygoon brachten donderdagmiddag 27 maart op het schoolplein gezamenlijk een lied ten
gehore waarin ze de Filmwijk bezongen. Daarna was er in en
om de school groot feest. Het was de afsluiting van het project
‘Blij in de Filmwijk’.
Ouders, grootouders, buurtbewoners en de kinderen kregen
de gelegenheid alle werkstukken te bewonderen die tijdens
het project waren gemaakt. Daarnaast deden ze mee met
spellen als blikgooien, bingo en rad van fortuin. Daarmee werd
geld ingezameld om het schoolplein op te knappen en een
‘schommelmand’ te realiseren. Want dat willen de kinderen het
liefst, bleek uit een enquête die tijdens de twee projectweken
op school werd gehouden. Wilma Viel, Gebiedsmanager Stad
Oost, maakte donderdagmiddag met Merel Meijers, leerkracht
groep 7 en projectleider, bekend dat de schommelmand was
uitverkozen. Ook maakte Viel een rondje langs alle prachtige
werkstukken die in school stonden opgesteld.

V.l.n.r.: Wilma Viel, Merel Meijers en groep 7 leerlingen Bo Weijmer
en Sarah Koedijk.

De Polygoon doet ook komende tijd nog haar best het benodigde geld bijeen te krijgen. Zo wordt er een sponsorloop gehouden.
De gemeente en diverse fondsen worden gevraagd een bijdrage te leveren.

Bewoners
Peggy Ashcroftstraat verfraaien
plantsoen met
rozen
Door Asjen van Dijk

Het was een hele klus om de wilde
beplanting en hardnekkige struiken te
verwijderen en te vervangen door rozen.
Na twee uurtjes spitten en planten
was de klus geklaard en kijkt de Peggy

Ascroftstraat terug op een zonnige
zondagmiddag, waar de banden weer
eens aangehaald werden en de bewoners
ondervonden in een fijne buurt te leven
met mensen die samen optrekken om het

straatbeeld mooi te houden.
De initiatiefnemers van deze actie zijn
in gesprek met de gemeente om het
speelveldje in de toekomst samen te
onderhouden.
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Zondagmiddag 2 maart heeft een
aantal bewoners van de Peggy
Ashcroftstraat het plantsoentje annex
speelveld achter hun huizen weer
voorzien van rozen, als afscheiding
van het fietspad dat evenwijdig
aan de Veluwedreef loopt. De
gemeente had hiervoor toestemming
gegeven en de rozen werden gratis
beschikbaar gesteld door een lokale
kweker.
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Tekst: Toon Jansen

Met een Rondje Weerwater
naar de Floriade
In 2022 gaat de zevende editie van
de Floriade van start, een internationale expositie met innovaties op het
gebied van de tuinbouw. Belangrijk
voor de bewoners van Almere-Stad
is wat er na afloop overblijft. Voor
Almere kan dat goed uitpakken. De
Floriade wordt namelijk ontwikkeld
als een blijvende groene stadswijk,
midden in Almere-Stad in het Weerwater, langs de A6.

Dit project, van strategisch belang voor Almere, wordt unieker
dan voorgaande edities, omdat het midden in de stad komt te
liggen. Het geeft een nieuwe, groene impuls aan de stad. Het
wordt geen land- en tuinbouwtentoonstelling zoals in Venlo,
maar een wonen- en werkenwijk in een grote tuin. Misschien
kun je er in 2022 biologische appels en peren, abrikozen en
noten, cherrytomaatjes en aardbeien plukken. Met stadskassen
en een paar laboratoria die na de Floriade voor werk zorgen. Bij
voorkeur met groene verbindingen met het stadscentrum, de
Film- en Stedenwijk.

De Filmwijk en de Floriade
Volgens het Platform Filmwijk zijn er zorgen over het groene
karakter van de Floriade. Bewoners die in de flatgebouwen
langs het Weerwater wonen, genieten volgens een bericht op
het platform nu nog ‘van een uniek uitzicht’. Hoe zal dat zijn als
het een woonwijk wordt na de Floriade in 2022? Het Vogeleiland
wordt na de tentoonstelling een woonwijk met 600 woningen.
Het Platform wil dat een deel van het huidige bos bewaard blijft.
‘Het Vogeleiland moet een groene uitstraling behouden’, aldus
bewoners.

In de plannen voor de Floriade 2022 worden de agenda’s van
de tuinbouwsector en van Almere samengevoegd. Eerst worden
allerlei ideeën en best practices verzameld voor een ideaalbeeld
van een Groene Stad. Vervolgens worden concrete initiatieven
en innovaties op het gebied van voeding en een gezonde stad in
de praktijk gebracht.

Een icoon hoort erbij
Een Floriade is geen Floriade zonder een iconisch gebouw langs
de A6. Voor bewoners langs het Weerwater kan dat misschien
een te groot (hoog) obstakel worden. Het kan daarom ook op
een open plek in het centrum van de stad worden neergezet.
Zoals boven de parkeerplek tussen het Flevoziekenhuis en
winkelcentrum. Met een groene daktuin, dat dienst doet als
panorama met prachtig uitzicht over de stad, het Weerwater
en de Floriade en een orangerie op ‘hoog’ niveau voor koffie of
thee met gebak. Met een café/restaurant voor een uitgebreide
lunch of een high tea. Of hoog boven de stad voor een receptie,
een bruiloftsfeest of een diner. In de plint van het gebouw
zitten leuke winkeltjes/ateliers voor de verkoop van modieuze,
ambachtelijke en unieke producten. Het gebouw ‘hangt’ in een
boomstructuur die door 3D-printers wordt geproduceerd.

Meedoen met een idee?
Samen met de tuinbouwsector, partners en inwoners van Almere
en Flevoland ontstaat een wereldpodium dat de ideale Green
City laat zien, horen, voelen en beleven. Bewoners van de Filmwijk kunnen ideeën leveren aan de organisatie van de Floriade.
Dit kan via de website www.floriade.almere.nl onder het kopje
Meedoen.
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Daarnaast kan iedereen een idee voor een groen initiatief leveren aan Growing Green Cities. Bijvoorbeeld voor een stads-tuin
in zijn eigen wijk. Speciale aandacht komt er voor de jeugd met
de jeugdFloriade. In de Kunstlinie staat de maquette van de Floriade met de tentoonstelling ‘Making Almere’, over de geschiedenis van Almere.
Rondje Weerwater
Over een aantal maanden wordt een prijsvraag ‘Rondje Weerwater’
georganiseerd. Daarbij gaat het om de vraag hoe de oevers van
het Weerwater groener, actiever, mooier, spannender, aantrekkelijker en gezelliger kunnen worden. Almeerders kunnen hun
ideeën inzenden.
Los van deze prijsvraag hebben een paar handige Filmwijkers de
website www.rondjeweerwater.nl gelanceerd. Op deze website
kun je foto’s, filmpjes, teksten, enz. plaatsen van jouw Rondje
Weerwater. De website wil enerzijds een platform zijn waarop
Almeerders kunnen laten zien hoe zij het Weerwater beleven, en
anderzijds een platform dat de veranderingen van het Weerwatergebied in de komende jaren, met De Floriade in het vooruitzicht,
in beeld brengt.

Illustratie: Toon Jansen

Tien urban greeners
Tien jongeren organiseren in het kader van de Floriade
bouwprojecten, eat-ins, start-ups, festivals, kunstwerken en
lesprogramma’s. Zij noemen zich urban greeners. Jaarlijks
wordt een talentenprogramma georganiseerd voor jongeren
tussen de 15 en 30 jaar. Samen bouwen zij aan de stad van
de toekomst. Zij vragen zich af hoe ze kunnen zorgen dat de
alsmaar groeiende steden in de wereld genoeg gezond voedsel,
schoon drinkwater en energie hebben. Om dit vraagstuk te
onderzoeken, willen zij tot de opening van de Floriade in 2022
elk jaar tien nieuwe jonge Almeerders
toevoegen aan hun organisatie. Het
zou mooi zijn als zij een paar nieuwe
bedrijfjes kunnen starten of een baan
kunnen krijgen bij bedrijven die de
	
  
Floriade ontwikkelen en bouwen. Meer
informatie op www.urbangreeners.com.
Begeleiding	
  bij	
  o.a.	
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Het Platform bewoners Almere Centrum (PAC)
Het platform van bewoners in het centrum vindt dat de
Floriade een goed gevoel moeten geven aan alle inwoners
van Almere. Daarom heeft het aanbevelingen gedaan aan de
wethouders Anker en Mulder. Bijvoorbeeld dat de Floriade na
de tentoonstelling een blijvende groene aanwinst moet zijn.
Bovendien vindt zij dat het centrum ook moet profiteren van een
positieve economische ontwikkeling. Verder dat inwoners van
Almere, die werkloos, arbeidsongeschikt of gehandicapt zijn, bij
voorrang moeten kunnen meedoen in de totstandkoming van
de Floriade. Ze willen de weerwaterkant van de Stedenwijk met
een groene promenade en een groter strand betrekken bij het
ontwerp. Bewoners van de Filmwijk kunnen zich aansluiten bij
dit initiatief.
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Ook adverteren in deze krant?
Neem dan contact op met:

www.praktijkmimi.nl	
  	
  

Wim van der Veldt,

tel:	
  06	
  –	
  47	
  02	
  29	
  78	
  	
  

036 - 53 53 940
of mail naar:
advertenties@filmwijkkrant.nl

Lou Costellostraat 9
1325 CL Almere
sd_wijngaarden@hotmail.com
www.akw-almere.nl
06-53755621 / 036-5374161

Wijngaarden

S.D. Wijngaarden

Ruim dertig jaar ervaring in:
- Verzorgen administraties
- Samenstellen jaarrekeningen
- Aangiften Vennootschapsbelasting
- Opstellen ondernemingsplan
- Aangiften Inkomstenbelasting
(alle soorten biljetten)
Gunstige tarieven
Kortingen voor startende bedrijven
Speciaal tarief particulieren
Vraag vrijblijvend tarieven of een offerte op
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W

Administratie Kantoor
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Rob Verlinden 								De tuincolumn

Pompoenen
Het lijkt raar om in het voorjaar over één van de meest populaire siergewassen van het najaar te praten: de pompoenen. Zo gek is dat eigenlijk
niet, want in het najaar wordt me altijd gevraagd hoe je ze nou het beste
in je eigen tuin kunt kweken. In het najaar oogsten we pompoenen, maar
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de opkweek begint in het voorjaar en die tijd is nu aangebroken.

Pompoenen vinden hun oorsprong in
het zuidelijk deel van Noord-Amerika. In
Engelssprekende landen zijn ze waanzinnig populair geworden voor de consumptie, denk maar aan de pompoensoep. In
Nederland worden ze nauwelijks voor de
consumptie gekweekt, maar veel meer
voor de tuinversiering in het najaar. Er
bestaan kruipende rassen die over de
grond groeien en struikvormen die wat
minder explosief groeien. De vruchten
van de diverse mergpompoenen lijken
veel op courgettes, maar courgettes zijn
een stuk kleiner. Ook andere vormen
komen voor, zoals tulbandpompoenen. De
kleuren kunnen onderling sterk verschillen, van donkergroen, gestreept tot goudgeel. Behalve mergpompoenen zijn er de
beroemde reuzenpompoenen; die worden
ook wel pumpkins genoemd. En dan zijn
er natuurlijk de bekende sierkalebassen.
Wilt u ze gaan kweken in uw eigen tuin,
dan moet u eerst de keuze maken welk
soort u wilt hebben. Van dat soort schaft
u het zaad aan. Wilt u ze buiten in de tuin
gaan zaaien, dan kan dat pas na half mei.
Maar om al wat vroeger te starten met
de kweek van pompoenen kunt u ze ook
in huis zaaien en er kleine plantjes van
kweken. Dit doet u 5 tot 6 weken voordat
ze naar buiten kunnen. Het is nu de ideale tijd om hier aan te gaan werken. Gooi
plastic potjes van kamerplanten of buitenplanten niet weg, maar bewaar deze.
Het zijn ideale potjes om de pompoenen
in te zaaien. Vul het potje met een goede
potgrond. Doe daarna 3 zaadjes per potje
ongeveer 2 centimeter onder de grond.
Zet de potjes daarna op een warme lichte
plek in de vensterbank. Het duurt ongeveer 5 tot 6 weken voordat uit die zaden
een plantje is gegroeid met 3 á 4 echte
bladeren. Zet ze daarna niet meteen in de
tuin, maar laat de plantjes in de pot eerst
een paar dagen buiten wennen op een
plek in de schaduw.
Zorg dat u op de plaats waar u ze wilt
planten - dit mag geen schaduwplek zijn
- een ruim plantgat maakt dat u vult met
potgrond of bemeste tuinaarde. Maak van
dit gevulde plant gat een heuveltje en
plant de plantjes op de top van dit heuveltje. Dat moet om te voorkomen dat
tijdens het watergeven of een regenbui
water om de stengel kan blijven staan.

Dan kan het plantje verrotten. Let wel op
waar u de planten neerzet. Een struikvorm heeft aan een paar vierkante meter
voldoende, maar de liggende vormen
kunnen enorm woekeren. De liggende
vormen moeten ook getopt worden als
de scheuten 60 centimeter lang zijn. Dit
topje moet eruit gehaald worden, zodat
er zijscheuten ontstaan waar de mannelijke en vrouwelijke bloemen op komen.

Deze scheuten gaan de vruchten dragen. Komen er vruchten aan de planten,
haal dan blad weg wat voor de vruchten
groeit. Het zonlicht zorgt dat ze gaan
kleuren. De reuzenpompoenen moeten
niet met de grond in aanraking komen,
leg onder deze vruchten een stukje triplex om verrotting te voorkomen. De
naam van de reuzenpompoen is Cucurbita
pepo “Funny Face”.

pagina 9

Informatiepagina’s
		Platform Filmwijk
Met de volgende items:
• Filmwijk duurzaam, groen en energiek
Secretariaat:
Joris Ivenslaan 3
1325 LV Almere
036-5377227 / 06-13905105
info@filmwijkalmere.nl
www.filmwijkalmere.nl

• Enquête over duurzaamheid, groen en de Floriade
• Kleinschalig buurtinitiatief beloond
• Verslag werkgroep Floriade
• Excursie naar het Vogeleiland op 24 mei

Onze regering wil dat de steden in 2025
energieneutraal zijn, d.w.z. de stad wekt
100% groene energie op en verbruikt niet
meer energie dan dat er wordt opgewekt.
De gemeente Almere wil die doelstelling
al bereiken in 2022, het jaar van de Floriade. Het Platform Filmwijk ondersteunt
deze doelstelling actief.
Wij denken dat de zgn. Growing Green
Cities-filosofie kansen biedt om onze
Filmwijk duurzamer en groener te maken.
Zo kan onze wijk ook een grote stap in de
goede richting maken.

maken nu al enthousiaste plannen onder
het motto “De toekomst begint vandaag”.

Hoe groen bent u?
Dat was één van de vragen die we in
november vorig jaar stelden tijdens een
bewonersbijeenkomst in de Filmwijk over
duurzaamheid. Ook was de vraag: Wat
kunnen wij samen doen om de Filmwijk groener, duurzamer en gezonder te
maken?

De werkgroep Duurzaam Groen heeft
inmiddels een aantal projecten geformuleerd. In samenspraak met de gemeente,
het stadsdeel Oost, gaan we er hard mee
aan de slag en roepen bewoners van de
Filmwijk op met ons mee te doen. We
hebben in de Filmwijk al een aantal plaatsen aangewezen waar we onze plannen
willen uitvoeren. Er wordt gedacht aan
een fruitboomgaard in het Lumièrepark,
we denken aan een eetbare stadstuin
(permacultuur), aan moestuinen en pluktuinen en de Filmwijk hangt straks vol
met hanging baskets! Er zijn eerste initiatieven voor de aanleg van ‘schooltuinen’.
Hebt u ideeën voor het vrij liggend gebied
naast de Komiekenbuurt? Ons eerste
rozenproject in het Judy Garlandhof is
inmiddels een feit. Lees hierover elders.

Deze bewonersbijeenkomst heeft geleid
tot twee werkgroepen, nl. de werkgroep
Duurzaam Groen en de werkgroep Filmwijk Energiek. Beide werkgroepen staan
aan het begin, hebben al veel ideeën en

De werkgroep Filmwijk Energiek kent
ook al veel ideeën: bijvoorbeeld een energie service organisatie oprichten voor de
Filmwijk die groene stroom levert aan
bewoners van de Filmwijk en een zonne-

park in de buurt opricht. Maar ook wil zij
huishoudens met geschikte daken stimuleren zonnepanelen te installeren, energie
te sparen met behulp van slimme meters,
etc.
Er is veel werk te doen, heel belangrijk
werk. Daarvoor zoeken we uw hulp. Zonder draagvlak ontstaat er geen energieneutrale Filmwijk. We willen ons gaan
bezig houden met het opwekken van
energie, met energiebesparing, mobiliteit
en communicatie. Wij zoeken denkers,
doeners, mensen die met ons de kar willen trekken. Voelt u zich aangesproken?
Dan bent u degene die wij zoeken. Wij
horen graag van u.
• Voor de werkgroep Duurzaam Groen
stuurt u een e-mailbericht naar:
tgcoenen@kpnplanet.nl.
• Voor de werkgroep Filmwijk Energiek
stuurt u een e-mailbericht naar:
awinters@chello.nl.
• Voor andere informatie:
info@filmwijkalmere.nl.
Uitvoerige informatie vindt u op onze
website www.filmwijkalmere.nl.

Informatiepagina Stichting Platform Filmwijk Almere

Filmwijk duurzaam, groen en energiek

Kleinschalig buurtinitiatief is beloond!
Naar aanleiding van berichten in de media
over een failliete rozenkweker die besloten had zijn 30.000 rozenstruiken gratis
weg te geven aan buurtinitiatieven in
Almere, heb ik een aanvraag gedaan voor
een aantal rozenstruiken voor het Judy
Garlandhof.

hof een feit. De tekening is ingediend bij
de gemeente en goedgekeurd. De afspraken over het onderhoud van de rozentuin,
dat door de initiatiefnemers zal worden
gedaan, staan zwart op wit.

Aldus Lisa Punt, initiatiefneemster van het
rozenfeestje!

Op zaterdag 8 maart 2014 hebben bewoners van het Judy Garlandhof samen met
mensen van het Platform Filmwijk onder
het genot van een bakje koffie en thee
en een stuk fantastische spekkoek de
rozenstruiken geplant. Tijdens het spiten plantwerk waren de positieve opmerkingen van passanten niet van de lucht.
De rozen zullen een blikvanger worden
voor de bewoners van ons hof en voor

Filmwijkkrant mei 2014

Het Platform Filmwijk hoorde van mijn
aanvraag van de rozenstruiken en heeft
contact met mij opgenomen om alle initiatieven in Filmwijk te bundelen. Na
gezamenlijk overleg met de gemeente, de
wijkregisseur en de toezichthouder groen
is de realisatie voor een rozenperk in ons

wandelaars en fietsers die langs komen.
Intussen is het rozenperk uitgebreid met
bodembedekkers, met een aantal vlinderstruikjes en met lavendelplanten. Het idee
is klein begonnen en is gegroeid door de
samenwerking met het Platform Filmwijk
en is nu klaar om gedeeld te worden met
de bewoners van ons hof. Buurtinitiatieven en buurtparticipatie liggen in elkaars
verlengde, de aftrap is gegeven!

Alvast hartelijk dank.
Mira Peeters, onderzoeker
Paul Vloothuis, Platform Filmwijk Almere

De digitale versie van de enquête staat op onze website:
www.ﬁlmwijkalmere.nl. Die is voor ons het meest eenvoudig te verwerken. De papieren versie kunt u ingevuld
langsbrengen bij of opsturen naar ons secretariaat: Platform
Filmwijk, Joris Ivenslaan 3, 1325 LV Almere. Wij willen de
enquêteresultaten graag vóór de komende zomervakantie
presenteren op een informatieavond voor bewoners. Stuurt
u daarom uw antwoorden zo spoedig mogelijk in?

Hoe denkt u over duurzaamheid, groen en de Floriade?
Deelt u de ideeën en zorgen van het Platform, of ziet u het
anders? Daarom deze enquête, die u op papier maar bij
voorkeur digitaal kunt invullen. Om u extra te motiveren,
verloten we een paar prettige prijzen, zoals kleurige bloembollenpakketten en een workshop taartbakken bij u thuis.
Uiteraard behandelen wij uw antwoorden vertrouwelijk en
verwerken wij deze anoniem. Uw vragen of opmerkingen
zijn welkom. Stuur uw e-mailbericht naar het secretariaat
van het Platform Filmwijk: info@ﬁlmwijkalmere.nl.

Wij willen graag de mening van alle Filmwijkbewoners in
kaart brengen.

anders

ﬂat/appartement

huurwoning

rijtjeshuis

1325

vrijstaand

3b. Mijn huis is:

koopwoning

3a. Ik woon in een:

Mijn postcode is:

jaar.

1b. Hoe lang woont u in de Filmwijk?

2.

jaar.

1a. Hoe lang woont u in Almere?

A. Wonen in de Filmwijk
ongeschikt

zelden

regelmatig

weet niet

ja

nee

4b. Ik ben actief als vrijwilliger in Almere:

nooit

4a. Ik spreek mijn buren:

geschikt

3c. Voor zonnepanelen is het dak van mijn huis:

START ENQUÊTE

vaak

De papieren versie van deze wijkenquête kunt u zo spoedig mogelijk ingevuld langsbrengen bij of opsturen naar: Secretariaat
Platform Filmwijk Almere, Joris Ivenslaan 3, 1325 LV Almere. Liever digitaal invullen? Ga naar www.ﬁlmwijkalmere.nl.

Platform Filmwijk Almere heeft als doel het bevorderen van
de kwaliteit van de woon- en werkomgeving in de Filmwijk.
Het Platform volgt de ontwikkelingen van de Floriade dus
nauwgezet. Het Platform is positief, omdat de Floriadewijk
een duurzame wijk wordt en een voorbeeld kan zijn voor
de Filmwijk. En er zijn zorgen. Het Lumièrepark grenst via
het Weerwater aan het tentoonstellingsterrein. Het huidige
fraaie groene uitzicht op het Vogeleiland kan veranderen in
een uitzicht op bebouwing. Het Platform is daarom voorstander van het behoud van een behoorlijke strook groen
rondom de Floriade.

Het broeit in Almere. De gemeente heeft bewoners, ondernemers en organisaties uitgenodigd om de stad groener en
duurzamer te helpen maken. In 2022 opent de gemeente de
wereldtuinbouwtentoonstelling de Floriade. Het Vogeleiland,
een deel van het Weerwater en de daarachterliggende
terreinen van de camping en de jachthaven vormen het
tentoonstellingsterrein. Na de tentoonstelling heeft Almere
er een groene stadswijk bij: Almere Floriade, waar voedsel
en energie worden geproduceerd, water wordt gezuiverd en
afval wordt hergebruikt, volgens de principes van ‘Growing
Green Cities’. Dit is een beweging die het leven van stadsbewoners in alle opzichten duurzamer, gezonder en aantrekkelijker maakt.

Aan alle bewoners van de Filmwijk

Almere, voorjaar 2014

voor Filmwijkbewoners over
duurzaamheid, groen en de Floriade

ENQUÊTE

Filmwijk)

Het Repair café
De website van Platform Filmwijk Almere
Initiatieven duurzaam en groen in

v.
w.
x.

Het Vogeleiland in het Weerwater
Utopia in het Weerwater
Vrijwilligersgroep Lumièrepark
Het bestemmingsplan van Filmwijk
De toezichthouder Groen in de wijk

i.
j.
k.
l.
m.

Filmwijk is een sociale wijk
De gemeente informeert haar bewoners voldoende
De gemeente weet wat haar bewoners willen
Ik zou een informatiebijeenkomst willen bijwonen over

d.
e.
f.
g.

Ik wil graag het groene uitzicht over het Weerwater behouden
Ik ben blij met de komst van de Floriade
Ik ben bezorgd over het behoud van parkeermogelijkheden in de wijk
De Floriade brengt mogelijkheden voor verbeteringen in Filmwijk
Ik ben bezorgd over de gevolgen van de Floriade voor Filmwijk
Zonne-energie is de toekomst
Gebruik maken van windenergie is een noodzaak
Duurzaamheid is een luxe
Duurzaamheid is een noodzaak

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

6b. Als u wilt, kunt u hier uw antwoorden toelichten:

Ik ben bezorgd over het behoud van het groen in de wijk

h.

duurzaamheid

Filmwijk is een veilige wijk

c.

5

Filmwijk is een schone wijk

4

b.

3

Filmwijk is een mooie wijk

2

a.

1

6a. Kunt u aangeven in hoeverre u het met onderstaande uitspraken eens bent?

andere wijken

Hierbij betekent:
1 = helemaal niet mee eens
2 = niet mee eens
3 = niet mee oneens, maar
ook niet mee eens
4 = mee eens
5 = helemaal mee eens

De Filmwijkkrant

u.

De Floriade in Almere

Filmwijk)
Werkgroep Floriade (Platform Filmwijk)

t.

Growing Green Cities

h.

Werkgroep Duurzame Energie (Platform

g.

s.

Partners van het Platform Filmwijk Almere

f.

aan de Hollywoodlaan

Werkgroep Duurzaam Groen (Platform

Buurtpreventie Filmwijk

q.

De duurzaamheidswinkel

d.
r.

De maquette van de Floriade

p.

Activiteiten in het Filmwijkcentrum

c.
Het gemeentelijke gebiedsdeelkantoor

De nota “Kleur aan groen”

o.

De gemeentelijke wijkregisseurs

b.

e.

De toezichthouder Schoon in de wijk

JA NEE

n.

De jaarlijkse schoonmaakdag in Filmwijk

JA NEE

Hebt u wel eens iets gehoord over:

zó omgaan met onze omgeving en het gebruik van energie
dat onze kinderen en volgende generaties dezelfde mogelijkheden hebben als wij.

a.

5.

Er wordt in de gemeente veel gesproken over zaken die
direct of indirect met de Filmwijk, de Floriade en/of met
groen en energie te maken hebben. Soms gebruiken we de
term “duurzaamheid”. Het Platform bedoelt hiermee:

B. Initiatieven en activiteiten

Ik laat de auto vaker staan

Ik breng spullen naar het recyclingperron (of laat ze ophalen)

Ik ruim rommel op in openbaar groen

Ik spreek buurtbewoners aan op hun gedrag

Ik nodig buurtbewoners uit om samen iets te ondernemen

Ik leer kinderen respect voor de natuur

Ik ben zuinig met energie

Ik let op mijn waterverbruik

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

Lokale energiecentrale voor groene stroom

Zonnepanelen

Windenergie

Woningisolatie

Slimme energiemeters

Pluktuinen / kruidentuinen

Vlinderstrook / Bijenlint

Auto delen

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

Lokale energiecentrale voor groene stroom

Zonnepanelen

Windenergie

Woningisolatie

Slimme energiemeters

Pluktuinen / kruidentuinen

Vlinderstrook / Bijenlint

Auto delen

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

7

Zelfbeheer/onderhoud openbaar groen door bewoners

6

c.

5

Moestuinen in de straat/het park

4

b.

3

Fruitbomen in de straat/het park

2

a.

1

8b. Hoe zou dat volgens u het beste georganiseerd kunnen worden?

Zelfbeheer/onderhoud openbaar groen door bewoners

c.

5

Moestuinen in de straat/het park

4

b.

3

Fruitbomen in de straat/het park

2

a.

1

8a. Hoe staat u zelf tegenover de volgende mogelijkheden?

De Filmwijk duurzamer en groener maken kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via zonnepanelen op uw dak,
via windenergie, of via een eigen energiecentrale die

C. Veranderingen

Hierbij betekent:
1 = niet van plan
2 = nee, maar wel toe bereid
3 = ja, soms
4 = ja, meestal wel
5 = ja, altijd

Hierbij betekent:
1 = individueel
2 = met de buren/per straat
3 = via een nieuwe Filmwijk
brede coöperatie
4 = via mijn verhuurder of
woningbouwcopratie
5 = in samenwerking met een
externe aanbieder
6 = door of samen met de
gemeente
7 = geen idee

Hierbij betekent:
1 = helemaal geen goed idee
2 = geen goed idee
3 = geen mening
4 = goed idee
5 = heel goed idee

groene stroom produceert en die wordt beheerd door wijkbewoners.

Ik deel mijn auto met anderen

e.

Anders, namelijk...

Ik eet biologisch

n.

Ik verbouw mijn eigen groenten en fruit

d.

5

c.

4

Ik heb zonnepanelen op mijn dak

3

Ik scheid mijn afval

2

a.

1

Wat doet u zelf op het gebied van duurzaamheid, energie en groen?

b.

7.

NEE

NEE

9d. Zo ja, welke?

JA

9c. Zijn er volgens u belemmeringen om groene en
duurzame initiatieven in de Filmwijk te laten slagen?

VROUW

MAN

10b.

Mijn leeftijd is:

jaar.

me actief inzetten voor een leefbare wijk
via het Platform Filmwijk

persoonlijk op de hoogte gehouden worden

een prijs winnen!

Ik wil:

Als u in aanmerking wilt komen voor een prettige prijs
en/of als u wilt dat wij u op de hoogte houden, of als u zich
actief wilt inzetten, vult u dan hier a.u.b. uw contactgegevens in. Wij zullen deze apart van uw antwoorden op
de enquête bewaren.

E-mail adres:

Telefoon mobiel:

Telefoon vast:

Plaats:

Postcode:

Straat:

Naam:

Mijn contactgegevens zijn:

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!

De papieren versie van deze wijkenquête kunt u zo spoedig mogelijk ingevuld langsbrengen bij of opsturen naar: Secretariaat
Platform Filmwijk Almere, Joris Ivenslaan 3, 1325 LV Almere. Liever digitaal invullen? Ga naar www.ﬁlmwijkalmere.nl.

13. Hebt u zelf nog opmerkingen? Graag!

12. Wat is de hoogste opleiding die u hebt gevolgd?

11. Mijn huishouden bestaat uit mijzelf plus:

10a. Ik ben een:

Het is belangrijk dat de enquête een goede afspiegeling geeft van de mening van de bewoners van Filmwijk. Vandaar:

D. Achtergrondkenmerken

9b. Zo ja, wat?

JA

9a. Bent u van mening dat groene en duurzame
initiatieven u persoonlijk iets kunnen opleveren?

8c. Als u wilt, kunt u hieronder uw antwoorden op vraag 8a en 8b toelichten.
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Samenvatting verslag Werkgroep Floriade
Platform Filmwijk, april 2014
Na de bewonersbijeenkomst vorig jaar april hebben we 4 speerpunten opgesteld t.a.v. de ontwikkelingen rond de Floriade:
1. Groene overkant d.m.v. ontwikkelen van bos op oever Vogeleiland = opnemen bestaande kwaliteiten in nieuwe plannen,
2. Groene aansluiting brug Rondje Weerwater in Lumièrepark,
3. Goed verkeers- en parkeerbeleid ten tijde van de Floriade,
4. Platform zijn voor de kansen die de Floriade voor Filmwijk kan
gaan opleveren.
Deze speerpunten hebben we eind augustus 2013 onder de aandacht gebracht van de heer Veerman, die de opdracht van de
gemeente Almere heeft om een verkenning uit te voeren.
In september 2013 heeft een gesprek plaatsgehad met wethouder
Scholten en de heer Meijer (projectdirecteur Floriade). Ook hier
hebben we onze zorgen en wensen kunnen toelichten. De wethouder stelde dat de locatie van het vierkant van de Floriade
vastligt.
De nota Kleur aan Groen is in december 2013 in de gemeenteraad in behandeling genomen. Ons platform heeft ook bij aanvang gebruik gemaakt van het recht van inspreken en we hebben de gemeenteraad toegesproken. Een viertal amendementen
op de kaart van het groenblauwe raamwerk hebben we toegelicht. Deze amendementen hebben betrekking op verandering
van landschapstypen. Zie voor de vier amendementen de website www.filmwijkalmere.nl.
In februari 2014 hebben de bewoners van de flats aan de Fellinilaan, pal tegenover het Vogeleiland, gezamenlijk een document
opgesteld “Floriadepark en de Filmwijk”. Daarin hebben ze hun
wensen en zorgen kenbaar gemaakt t.a.v. de ontwikkelingen

aan de overkant op het Vogeleiland. Ook hebben zij de wens uitgesproken verder samen met het Platform Filmwijk op te trekken
richting ‘de politiek’.
Begin februari 2014 heeft, op uitnodiging van de heer Veerman,
een gezamenlijk overleg plaatsgehad met bewonersgroepen
rond het Weerwater: drie stadsdelen waren vertegenwoordigd:
Filmwijk, Stedenwijk en Centrum. Het Platform Filmwijk stelt het
volgende: midden in het Weerwater liggen twee prachtige eilanden, de groene parels van Almere. Veel Filmwijkbewoners genieten daar van. Velen maken zich zorgen dat het uitzicht daarop
verdwijnt.
Het Platform richt zich wat meer op ruimtelijke ordening (beleving van het water, zichtlijnen, oevers, groen), behoud van
natuurwaarden, bestaande kwaliteiten en kansen voor onze
wijk. De andere deelnemers aan het overleg richten zich op het
imago van Almere, draagvlak middenstand en bewonersparticipatie.
Afgelopen 8 april zijn we voor de laatste keer bij de commissie
Veerman geweest (Verkenning Floriade). Zeer succesvol. Al onze
wensen en verwachtingen worden meegenomen in het eindverslag!!!
Op 10 mei 2014 zal de commissie Veerman rapporteren aan de
gemeente.
Zie verder op de website van het platform de volledige tekst
zoals die in de Verkenning komt www.filmwijkalmere.nl.
Hans Groen, Werkgroep Floriade Platform Filmwijk
jcfgroen@xs4all.nl

W W W.FIL MWIJK AL MER E.NL
U kunt het Vogeleiland weer
bezoeken!
Bewoners leiden bewoners rond op het Vogeleiland
Op zaterdag 24 mei 2014 om 12.00 uur organiseert het Platform
Filmwijk weer een excursie naar het Vogeleiland voor de bewoners van de Filmwijk, resp. van Almere. Noteer de datum vast in
uw agenda.

Filmwijkkrant mei 2014

U kunt zich aanmelden via:
werkgroepfloriadeplatformfilmwijk@xs4all.nl
onder vermelding van naam, e-mailadres, huisadres en het
aantal deelnemers.
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Avondje
zaalvoetbal
in Almere
Tekst en foto’s: Rutger van Dijk

Een fraaie voorjaarsdag; het zonnetje schijnt uitbun-

creatief Zaalvoetbal Almere (SRZA) organiseert deze

dig. Ingeklemd tussen scholengemeenschap Het Ech-

competitie sinds ruim 30 jaar. Veel wijkgenoten spe-

naton, het Manifestatieveld en het Cruijff-court ligt

len met veel plezier iedere 1 à 2 weken een partijtje

sporthal Stedenwijk. Een van de zalen waar enkele

indoor-voetbal. Reden genoeg voor de Filmwijkkrant

keren per week gezaalvoetbald wordt. Stichting Re-

een avondje te gaan kijken.

Het is iets voor zeven uur als ik
de sporthal betreed. Binnen is het
schemerig. De verlichting is nog niet
ontstoken en de doelen liggen nog aan de
ketting aan de zijkant van het speelveld.
Niets wijst erop dat hier over enkele
minuten een nieuwe speelronde van het
zaalvoetbalseizoen 2013/2014 losbarst.
Zaalvoetbal kent een lange traditie in
Almere. Sinds de start in de jaren ‘80
groeit het aantal spelers en speelsters
gestaag. Momenteel spelen ruim 1900
enthousiaste voetballers – van jong
tot oud – iedere anderhalve week een
wedstrijd van 2x20 minuten. Dat gebeurt
in vier sporthallen: in Almere Haven,
Almere Buiten, Waterwijk en Stedenwijk.
Het is een championsleague-avond: het
miljoenenspeeltje van de UEFA kent deze
week haar kwartfinales. Ver weg van de
glitter en glamour van Messi, Ronaldo
en Robben betreden twee op en top
gemotiveerde damesteams het speelveld
in een zaal in Almere. Geen roze en gele
schoenen of andere moderne vormen van
sterrengedrag. Drukgoed Almere neemt
het op tegen Sport 2000. In de Almeerse
zaalvoetbalcompetitie is het een goed
gebruik het team te noemen naar de
sponsor.

Zaalvoetbal wordt in Almere gespeeld op
een veld van 40 bij 20 meter, dat wordt
afgebakend door zwarte lijnen. Teams
bestaande uit 5 spelers (waaronder een
keeper) nemen het tegen elkaar op. In
tegenstelling tot de variant op het veld,
mag er onbeperkt worden gewisseld.
Het tempo ligt hoog: bij vrije trappen
en spelhervattingen mag maximaal
3 seconden de tijd worden genomen. Een
zaalvoetbalavond start om 19.00 uur; de
laatste wedstrijd eindigt rond de klok van
23.15 uur.
Ondertussen waagt Drukgoed Almere
het eerste schot richting doel. Met een
plof belandt de bal op de kussens naast
het doel. Over het veld vliegen termen
die bekend klinken: ‘in je rug’, ‘naast je’,
‘loop op’, ‘los’, ‘kom op, meiden!’ Ook de
bloedfanatieke aanvoerster van Drukgoed
beproeft haar geluk. Zonder overtuiging
rolt de balt langs de verkeerde kant
van de paal. Even later raken de dames
de lat. Een doelpunt lijkt een kwestie
van tijd. Ik dommel langzaam weg,
maar schrik op van het fluitje van de
scheidsrechter. Na iets meer dan 10
minuten fluit hij voor het eerst voor een
overtreding. Het is een sportieve strijd.
De wedstrijd gaat verder en wederom
raakt Drukgoed het houtwerk. De jonge
meiden van Sport 2000 beperken zich
tot tegenhouden. Dan gebeurt het

onvermijdelijke: 1-0 voor Drukgoed. Na
een aardige aanval belandt de bal hoog
in het doel. Als de bal even later het dak
raakt en de scheidsrechter een vrije trap
toekent, probeert de aanvoerster het
opnieuw. Net naast. Haar moment komt
nog. Wellicht.
De jonge meiden van Sport 2000 geven
niet op en krijgen langzamerhand zelfs
de overhand. Conditioneel zijn ze sterker.
De spanning stijgt en hier en daar wordt
een venijnige overtreding gemaakt.
Gescoord wordt er echter niet meer. De
dames verlaten het veld; de aanvoerster
moppert nog wat na.
Enkele minuten later begint een nieuwe
wedstrijd, onder leiding van dezelfde
scheidsrechter. Mannenhoofdklasse. Veel
meer lawaai en rumoer dan bij de vorige
wedstrijd. Een hoger tempo. Kracht speelt
een prominente rol. Als een doorgebroken
speler naar de grond wordt gewerkt,
mag de dader vijf minuten zijn zonden
overdenken. Ondertussen loopt de ploeg
in overtal uit naar een comfortabele
voorsprong.
Uw verslaggever heeft genoeg gezien. Hij
gaat naar huis. Eens kijken of de vedettes
van Barcelona en Real Madrid er net
zoveel zin in hebben.
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Marie-Josée Beckers
Foto’s: Anita Nijman en Marie-Josée Beckers

Het Zonnewiel viert de lente

De kinderen en het team van basisschool het Zonne-

en Ton van den Brink zorgen voor het plan, de be-

wiel vieren de lente met het planten van aardbeiplant-

kostiging en het aanvragen van subsidies voor een

jes in de schooltuintjes. Elke groep krijgt 20 plantjes,

bredere aanpak in de tuinen. Een werkgroep ontwerpt

gesponsord door de firma Henselmans. De prijswin-

de schooltuinkaarten en organiseert de activiteiten

nende conciërge Draga Ziza assisteert de kinderen. De

rond de schooltuin. De schooltuintjes passen in de

directie van de school, Herman Brunen, Anita Quint

totale aanpak van de school.

Ton van den Brink: ”We zijn vier jaar
geleden met de schooltuinen gestart,
daarvoor warm gemaakt door een
werkgroep in de wijk. Hiermee sluiten
we aan op de brede maatschappelijke
ontwikkeling rond natuur weer in de stad
brengen, groenprojecten en gezonde
schoolinitiatieven. De kinderen leren van
alles over het groeien, bloeien, verzorgen
en oogsten van planten. We hebben ook
nestkastjes en insectendoosjes in de tuin
opgehangen om er een echte “leertuin”
van te maken. De kinderen vinden het
geweldig. Wel hebben we geleerd dat een
hek om de schooltuin echt noodzakelijk
is. In de beginjaren van de school
werd de toenmalige schooltuin, die vrij
toegankelijk was, regelmatig vernield. Dat
is dus ook een advies aan andere scholen
of instellingen in de buurt die tuinen
willen opzetten.”

Joost Henselmans vindt schooltuintjes
erg belangrijk voor kinderen en vindt
het jammer dat zo weinig scholen deze
tuintjes hebben. Kinderen leren in de
praktijk hoe met een goede verzorging
bijvoorbeeld aardbeien ontstaan uit
een plantje met kleine witte bloempjes.

Joost Henselmans van aardbeiplantje.nl legt uit

De firma heeft vanaf de start in 1956
in de Noordoostpolder veel kennis en
ervaring opgedaan met aardbeien en
de veredeling daarvan. Mochten andere
scholen belangstelling hebben, dan
kunnen zij contact opnemen met de firma
Henselmans in Luttelgeest:
www.aardbeiplantje.nl.
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Over de schooltuintjes vertelt hij dat
ouders hier ook bij betrokken zijn. Zij
geven bijvoorbeeld water en voor de
grote vakantie gaan de planten mee
naar huis om daar verder te groeien. Tot
zijn grote verbazing kwam hij een paar
maanden geleden op school en werd
toen uitgeroepen tot de beste conciërge
van Almere. Er waren mensen van de
gemeente bij en veel ouders, kinderen,
leerkrachten en de directie. Hij kreeg als
prijs een groot boeket bloemen en een
beker met zijn naam erop. Dragan: “die
beker staat bij mij thuis op de kast. De
twee kranten, die erover schreven en de
foto’s bewaar ik de rest van mijn leven.”

Dragan Ziza, al ruim 14 jaar de conciërge
van het Zonnewiel, is volgens de directie
en twee kinderen die het interview
meemaakten, een onmisbare kracht
in de school. Hij helpt de leerkrachten
en de kinderen bij allerlei klusjes,
zoals de computers, boodschappen, de
tuintjes en dergelijke. Ook doet hij de
minder ingewikkelde reparaties in het
gebouw, zoals verstopte wc’s, elektra, en
schoonmaak. Dragan Ziza: “Ik ga elke
dag met veel plezier naar mijn werk. De
dagen vliegen voorbij doordat er zoveel
taken zijn”. Hij doet het werk met hart
en ziel, vooral door de goede sfeer, de
collegialiteit en de steun van de ouders.

Dragan Ziza, beste conciërge van Almere

Herman Brünen (directeur) vertelt
enthousiast over het Zonnewiel: “Wij
zijn 22 jaar geleden met de school
gestart. We woonden toen in bij De
Polygoon. Inmiddels telt de school meer
dan 600 kinderen en een team van 45
medewerkers. In die onstuimige groei
heeft de school op enig moment zes
locaties gehad. Nu is de school centraal
gevestigd naast scholengemeenschap
Helen Parkhurst en de sporthal. Er zitten
ongeveer 150 kinderen uit de Filmwijk
op het Zonnewiel. De andere kinderen
komen uit Parkwijk, Danswijk, Verzetswijk
en Tussen de Vaarten. Vanaf de start
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van de school hebben we duidelijk
gemaakt waar we voor stonden. Goed
leren en goede resultaten in een veilige,
duidelijke kindvriendelijke omgeving.
Een uitstekend team, geassisteerd door
een professioneel zorgteam. Aspecten
van Jenaplan-, Dalton-, en klassikaal
onderwijs kregen een plekje in onze
onderwijsvisie. Kinderen leren niet alleen
goed samen te praten en te vieren, maar
ook intensief naar instructie te luisteren,
zelfstandig te werken en te plannen. De
zorg voor kinderen gaat voor ons veel

verder dan rekenen en taal. Wij zien de
school als een gemeenschap van ouders,
kinderen en team. De verbinding, die
zo ontstaat heeft in onze geschiedenis
veel nieuws opgeleverd, zoals de start
met kinderyoga en de ontwikkeling van
de kanjertrainingen, die nu landelijk op
veel scholen en instellingen plaatsvinden.
Gerard Weide (de ontwikkelaar van de
Kanjertraining) heeft een aantal jaar
op onze school als schoolpsycholoog
gewerkt. Ouders zijn zeer betrokken en
dat ontstaat onder andere via een digitale

enquête. Ze steken de handen uit de
mouwen in bijvoorbeeld de ouderraad,
het schilderen van de school, feesten,
leesgroepen, computeren, themadagen,
en de laatste vijf jaar ook in de
verkeersveiligheidwerkgroep. Dat is echt
nodig als je kijkt naar de drukte en soms
zelfs chaos bij het halen en brengen van
onze leerlingen. De inspectie heeft het
Zonnewiel het predicaat “goed” gegeven.
Daar is de hele schoolgemeenschap blij
mee en we willen dit graag zo houden.” 
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Gekoelde aardbeiplanten nu bestellen
Bijeenkomst
Buurtpreventieteam Filmwijk
15 mei 2014 (19.25 tot 21.00 uur)

Aardbeiplanten leveren aan de consument, “rechtstreeks van de echte kweker”, dat was drie jaar

In onze nieuwe webshop heb-

geleden voor ons als professionele plantenkweker

ben we weer de lekkerste aard-

de reden om aardbeiplantje.nl op te richten. Inmid-

beirassen voor u geselecteerd!

dels zijn wij, en onze klanten hier zo enthousiast over

Vanaf nu kunt u weer gekoelde

planten, meststof en andere
Buurtcentrum
Walt Disneyplantsoen
Leuk! Zo heeft de rubriek “gluren bij de buren” een
artikelen bestellen.
dat het idee zich ieder jaar aan het uitbreiden is.

gebeurt door

prominentere plaats gekregen op de website, zodat

Inpakken
Sinds twee jaar isWehet
Preventieteam
versturen
de planten iedere Filmwijk Jorien en form Filmwijk met activiteiten voor duurzame
elmans
organiseren we in Juni de “aardbeienproeverij-dagen“
Marian Hens energie en duurzaam groen. Belangrijk is ook
woensdag,
maar u kunt nemen
ze ook op we de
actief. Tijdens deze
vergadering
en is het assortiment in de webshop uitgebreid.
morgen tussen 9.00 en 12.00
organisatie onder zaterdag
de loep.
We besteden aanhet werven van meer leden voor ons prevenuur afhalen bij ons op het bedrijf.
dacht aan de persoonlijke weerbaarheid van de
tieteam. Wij roepen iedereen op die een klein
Lancering nieuwe website en webshop!
het
aardbeienras
‘SONATA’,
een
heerlijke
en
mooie
Tip:
teamleden. Dat is nodig nu het langer lichter is
beetje tijd heeft om zich in te zetten voor een
‘Blijven vernieuwen’ is het
grote aardbei voor in uw groentetuin.
en
de
overlast
van
hangjongeren
wellicht
toeveilige, schone en prettige Filmwijk. Kom op 15
credo en daarom is de
mei naar het buurtcentrum op het Walt Disneyafgelopen maanden gewerkt neemt. Ook gaan we in op het gebruik van het
aan een nieuwe website forum – sommigeSpeciale
en
ledenaardbeienbakken
zijn zeer actief,
andere
plantsoen!
en webshop. U kunt nu nog
hangpotten voor op het balkon en terras
leden veel minder.Speciaal
Ook voor
zijniedereen
er ontwikkelingen
in
makkelijker de juiste informatie
die niet beschikt over een
vinden en ook het bestellen is eenvoudiger.
de Filmwijk waar tuin,
we maar
op in
spelen.
Denk
Namens de organisatie,
wel willen
een balkon
of terras heeft,
hebben
Neemt u snel eens een kijkje! www.aardbeiplantje.nl
nu echte aardbeien-bakken
beschikbaar
aan Almere SmartweSociety,
Poortenactie,
Ver-in onze Pascal Moscoviter
webshop. Het mooie van deze bakken is de ronde
eniging Nederlandse
Gemeenten en het Plat“zijwand” waardoor de kans op “kniktrossen” veel

u kunt zien hoe anderen hun aardbeien telen. Ook

Actueel op ons bedrijf

kleiner wordt. Ook hebben we mooie hangpotten.

Omdat er op het land nog niet veel te doen is,

Beide zijn de verkrijgen als doe-het-zelf-pakket, maar

gebruiken we deze tijd om een planning te maken

ook als losse pot. Neem een kijkje in de webshop voor

voor komend seizoen. Nu bepalen we bijvoorbeeld

meer informatie!

Bedankt!

hoeveel en welke rassen we gaan planten dit voorjaar
en onderzoeken we de bodems op voedingstoestand

Uit dankbaarheid voor de kansen die ik als
vrouw in Nederland heb wat betreft opleiding,
gezondheid en de keuzes die ik daarbij heb
om mijn leven zo in te richten als bij mij
past, en omdat ik heel erg blij ben dat ik de
afstand van 40 km fysiek weer aankan, wil ik
op 29 mei deelnemen aan de Nacht van de
Vluchteling. Sponsor jij mij? Dat kan als perI www.aardbeiplantje.nl | E info@aardbeiplantje.nl | T 0527 202 533
soon of als bedrijf. Ga naar: www.nachtvandevluchteling.nl/sponsor > sponsor een loper
> selecteer mij! Mira Peeters-Bijlsma
Alvast bedankt! Mira Peeters-Bijlsma
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en ziekten. Ook zijn we druk bezig met het ontwerpen

De afgelopen
ontving
de onze open
vanmaanden
een soort “show-tuin”,
waar u tijdens
dag een
ideeën op
kunt doenspontane
voor uw eigen aardbeienFilmwijkkrant
aantal
teelt.
donaties van betrokken
wijkbewoners.
Wij willen
iedereen die
ons financieel
steunde
daarvoor
langs
De kwekers met
passie voor aardbei
planten
deze weg
heel
hartelijk
bedanken!

Nacht
van de vluchteling

J
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De lente

Op vrijdag 21 maart begon officieel de lente
weer. Natuurlijk hadden veel mensen al veel
eerder het voorjaarsgevoel: het is dit jaar nooit
echt winter geweest. De winter van 2013-2014
was de eerste in een lange tijd waarin het niet
heeft gesneeuwd en niet heeft gevroren in het
grootste deel van Nederland. Alleen in sommige

Tekst en idee: Nils Peeters

Mail: nils@filmwijkkrant.nl

Mario Party
Er bestaan heel veel soorten spellen uit de beroemde
Mario-serie. Een van deze soorten is de Mario Party-reeks.
Dit zijn spellen waarin je op een soort bordspel speelt als een Mario-karakter
en waarin je munten verdient door minigames te spelen. Je verzamelt hiermee sterren en wie aan het einde van het spel de meeste sterren heeft, is de
Superstar: de winnaar dus. Een tijdje terug is het tiende spel uit deze serie
voor de 3ds uitgekomen, dus ik zet zeven, acht, negen en tien even kort achter elkaar.
In het zevende spel, Mario party ds, worden de helden door Mario’s
aartsvijand Bowser gekrompen tot zakformaat, en moet je een tocht langs
verschillende speelborden afleggen waarbij mooi gebruik wordt gemaakt van
het feit dat de karakters zo klein zijn. Zo word je bijvoorbeeld door een trommel gelanceerd of in een flipperkast gestopt. In het verhaal word je op elk
bord geholpen door iemand die nog groot is, en moet je aan het eind vechten
tegen een eindbaas. Ook kun je in dit spel losse puzzels spelen.

gebieden in Groningen en Friesland heeft heel
kort een beetje ijs gelegen, maar hier in de Filmwijk heb je daar niet zo veel aan.
Waar veel mensen zich zorgen over maken, zijn
de temperaturen die weer langzaam aan het
dalen zijn. Dat wil zeggen: als het weer kouder
gaat worden, is er een kans dat het ergens in de
lente toch nog gaat sneeuwen. Als dit gebeurt,
zullen veel van de jonge planten en dieren, die in
de lente altijd opkomen, het niet overleven. Doorte eten voor bijvoorbeeld de vogels, en zullen we
het komende jaar weinig dieren en planten zien.
Gelukkig is de kans heel klein dat zoiets gebeurt,
en als het toch gebeurt, dan zien wij er in de
Filmwijk niet heel veel van. Veel mensen zullen
het al hebben gezien: Het Lumièrepark ligt er
beroerd bij. Omdat de gemeente onkruid wilde
wieden en de slootjes wilde schoonmaken, hebben ze met graafmachines het grootste deel van
het park omgeploegd. Het gedeelte bij de stad en
rondom de glijbaan in een grote modderbende…
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Twee oenen rennen achter een auto aan
op straat. Dan
zegt de een tegen de ander: ‘Waarom
is die weg zo
breed?’ De andere oen zegt: ‘Geen idee
, en waarom is
hij zo kort? Zo steek je hem toch nooi
t over?’
Hij
Een oen is op vakantie.
opt
ko
en
l
ke
komt in een win
. De
en
all
nb
tweehonderd motte
ar
pa
n
verkoper zegt: ‘Met ee
motvan die ballen jaag je de
ten al weg hoor.’
t
De oen: ‘Weet je wel nie
k
raa
hoe moeilijk het is om
druk
te gooien als die mot zo
heen en weer vliegt?’

In Mario party 8 voor de wii zit vrij weinig verhaal. Bowser daagt je uit
tot een duel, waarbij je alle speelborden een keer langsgaat. Je speelt dan
steeds tegen een extra moeilijke tegenstander. Het spel heeft ook een aantal extra minigames die je als jouw eigen mii kunt spelen. Je kunt in dit spel
snoep eten dat je superkrachten geeft, zoals teleporteren, of het stelen van
iemands sterren. Het bord dat dit spel erg populair heeft gemaakt, is Koopa’s
Tycoon Town. Je koopt hier hotels en door er meer geld in te steken krijgen
ze meer sterren. Deze sterren worden dan uiteindelijk de echte sterren waar
het spel om draait.
In Mario-party 9, ook voor de wii, bewegen alle spelers tegelijk samen in
een soort auto. Degene die aan de beurt is krijgt echter alle sterren die worden verdiend onderweg. Dit is gedaan, zodat alle spelers tegelijk tegen de
eindbaas en daardoor dus ook tegen elkaar kunnen vechten. In het verhaal
red je de wereld van Bowser, die alle sterrenbeelden uit de lucht wegzuigt,
om de kracht van de sterren te stelen. Tussen je medespelers zit altijd een
verrader, dus wees voorzichtig.
Het nieuwste spel, Mario Party Island Tour, brengt een groot nadeel
met zich mee: in het verhaal zitten geen speelborden. Het gebruikelijke
Mario-party spel is alleen los te spelen. In het verhaal beklim je een toren,
waarin je op elke verdieping een minigame moet spelen, tegen een eindbaas,
of tegen bubble clones. Dit zijn namaakversies van karakters die je kunt spelen, gemaakt van super sterk bellenblaas. Het vervelende aan het verhaal is
(pas op, ik verraad hier het einde), dat als je Bowser uiteindelijk hebt verslagen, hij ineens terugkomt en zegt dat je een bubbleclone van hém hebt verslagen. Hierna gooit hij je van de toren af. Toad zegt dat je het opnieuw moet
proberen, en zo gaat het oneindig lang door. Wel heeft het spel speelborden
met leuke extra’s. Zo is er een bord waarbij je als laatste moet eindigen om
te winnen, een bord waarbij je in een raket vliegt en een bord waarbij je
kaarten trekt waarmee je tegenstanders kunt hinderen. Dit laatste bord is
helaas alleen met drie of vier spelers te spelen.
Ondanks een paar minpunten in het nieuwste spel, blijft de Mario-party serie
een van leukste series van Mario.

Een man is boos op zijn vrouw.
‘Waarom laat je de gordijnen
overdag
altijd open? Ik vind het ongeho
ord dat
mensen zo ons huis in kunnen
kijken!’
De vrouw antwoordt: ‘Geen zor
gen. Als
ze jouw gezicht zien, kijken ze
vast niet
meer naar binnen.’

Een zwerver klopt dag in dag uit steeds aan bij
een oude dame. Hij vraagt
om iets te eten. Na een week zegt de dame: ‘Als
ik je wat van mijn zelfgemaakte gebak geef, laat je me dan voortaan met
rust?’
De zwerver zegt niets en loopt naar binnen. Kort
daarna rent hij naar buiten
en zegt: ‘Als dat uw gebak is hoef zelfs ik hier
niet meer terug te komen.’

Sommige insecten verslepen houtsni
ppers
die vijftig, soms wel honderd keer
zo
zwaar zijn als zijzelf. Wat beteken
t dit?

Dat ze een gemene baas hebben.

dat ook de planten sterven, is er dan niet genoeg

brandweerJantje heeft van zijn skelter een
een waterwagen gemaakt met karton en
kat. Vader
pistool. Op zijn schoot ligt zijn
eerman?’
ndw
bra
vraagt: ‘Is de kat ook een
art. De kat krijst
Jantje trekt de kat aan zijn sta
r zijn oren.
en vader doet zijn handen ove
sirene.’
‘Nee,’ zegt Jantje ‘dat is mijn
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Verpleegkundige Praktijk Stad–Oost
De Verpleegkundige Praktijk voor
Almere Stad-Oost omvat de gezondheidscentra Filmwijk, Parkwijk, Castrovalva en (nog) Perspectief. In de
Verpleegkundige Praktijk werken
de wijkverpleegkundige, persoonlijk
begeleider dementie en de praktijkondersteuner samen om passende
ondersteuning en hulp te bieden aan
de ouderen in de wijk.
Mijn naam is Hannah Hendriks en ik
ben één van de verpleegkundigen
van de Verpleegkundige Praktijk. Ik
heb mij als (wijk)verpleegkundige
gespecialiseerd in eerstelijns ouderenzorg (voorheen wijkverpleegkundige zichtbare schakel). Samen
met mij zijn Anneke van Dijk, persoonlijke begeleider dementie en
de praktijkondersteuners van het
gezondheidscentrum betrokken bij
de Verpleegkundige Praktijk.
Waarom een verpleegkundige
Praktijk?
Door de overheid worden steeds meer
maatregelen getroffen die gericht zijn op
het zo lang mogelijk thuis blijven wonen
en daarin ook zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren. Dit betekent
dat mensen hierin hun eigen rol en
verantwoordelijkheid moeten gaan
dragen, samen met familie, buren en
hulpverleners.
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Hulp wordt dicht bij huis geleverd vanuit
de wijk en hulpverleners weten welke
vragen en behoeften er in de wijk spelen. Dit kan alleen door goede samenwerking met bewoners en hulpverleners.
Dit is een nieuwe wijze van zorg aanbieden, waarin wij als Verpleegkundige
Praktijk een sleutelrol vervullen.
Wat betekent dit in de praktijk?
Wij willen als verpleegkundigen een
goed overzicht hebben van de vragen/
wensen/behoeften van de ouderen in
de wijk. Wat wij nu al merken is dat het
voor cliënten lastig is om de weg te vinden in de regelgeving en de veranderingen hierin. Ook zien wij dat mensen wel
graag lang thuis willen wonen, dat mantel-

Hannah Hendriks

TELEFOONLIJST FILMWIJKCENTRUM

zorgers regelmatig zorgen hebben over
hun naasten over hoe dit nu verder
moet gaan. Eenzaamheid komen we veel
tegen, het netwerk is klein geworden.
Om een goed beeld te hebben van de
ouderen in de wijk wordt iedereen van
75 jaar en ouder benaderd door een
verpleegkundige uit de Verpleegkundige
Praktijk met als doel (toekomstige)
risico’s te inventariseren. We kijken hierbij naar uw gezondheid, welzijn, wonen
en sociale situatie. Op tijd advies, voorlichting, begeleiding en eventueel hulp
kan helpen erger te voorkomen of uit te
stellen.

TELEFOONNUMMERS HUISARTSENBALIE

In 1 of meerdere gesprekken kijken wij
samen met u welke oplossing bij u past,
wat u en/of uw omgeving zelf kan doen,
geven advies welke aanvullende mogelijkheden er voor u zijn. Zo krijgt u de
hulp en ondersteuning die voor uw situatie belangrijk is. Wij werken samen met
de huisarts en deze blijft in dit hele
proces nauw betrokken. Ook met de
thuiszorgteams en andere instanties in
de wijk werken wij samen. We hebben
een goed overzicht wat zij kunnen
bieden.
U kunt ons voor Gezondheidscentrum
Filmwijk en Parkwijk bereiken via het
directe nummer. Hannah Hendriks is
bereikbaar op nummer 06-29429397
en Anneke van Dijk op nummer
06-29429388. Alle informatie is ook
terug te vinden op de website van Zorggroep Almere: www.zorggroep-almere.nl
en bij uw gezondheidscentrum.

Afspraken

(036) 54 54 341

Uitslagen (tussen 14.00 en 16.00 uur)
(036) 54 54 342
Spoedlijn Huisartsen

(036) 54 54 344

SPOEDPOST BUITEN KANTOORUREN
Spoedpost Almere

0900 20 30 203

TELEFOONNUMMERS ALGEMEEN
Apotheek

(036) 54 54 346

Consultatiebureau/
Jeugdgezondheidszorg

(036) 54 54 340

Diëtetiek

0900 77 55 777

Fysiotherapie

(036) 54 54 777

Maatschappelijk werk

(036) 54 54 340

Psycholoog

(036) 54 02 313

Receptie

(036) 54 54 340

Tandheelkunde
(www.medimondzorg.nl)
Thuiszorg

0800 63 34 628
0900 77 55 777

Verloskunde Parkwijk/
Tussen de Vaarten
Zorglijn

OPENINGSTIJDEN
08.00 - 17.30 uur
(apotheek tot 17.00 uur)
Regiomanager
Dhr. J. Herweijer

(036) 54 54 520
0900 77 55 777
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Ook voor afvallen met TimFit
kun je bij Body-Zone terecht.

Bijles van Nils Peeters

Scriptiebegeleiding of Duits leren?

Ik bied bijles aan voor leerlingen in de onderbouw van de
middelbare school. Zelf zit ik in de vierde klas van het
Trinitas Gymnasium. Als je geïnteresseerd bent, stuur dan een
mailtje naar nilsp1998@live.nl, met hierin het vak waarin je
bijles wilt, en liefst ook het onderwerp en de lesmethode die
gebruikt wordt.
De prijs is in overleg, afhangend van het vak, en de bijles kan
worden gegeven aan huis of in de bibliotheek.

Ik help je graag!
Ik bied:
• één-op-één-begeleiding
• wanneer het jou uitkomt
• maar vooral: jouw persoonlijke deskundige en
betrokken coach!
E-mail: mirapeeters@live.nl | Telelefoon: 06-18358306
Kijk op www.miratekstenuitleg.nl voor meer informatie.

Filmwijkkrant mei 2014

Wij willen de Notaris Unie hartelijk bedanken voor
het jarenlang adverteren in onze krant.
Ook adverteren in de Filmwijkkrant?
Informeer naar de mogelijkheden bij Wim van der Veldt,
036 - 53 53 940 / advertenties@filmwijkkrant.nl

Foto: Mark Schoutsen

