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Kievitsbloem

Vorig jaar lente was het de beurt aan de tulpen langs de Cinemadreef. 
Deze lente staat er een andere bloem in het zonnetje op de voorpagina: 
de kievitsbloem. 

Misschien heb je hem nog nooit gezien, maar deze ietwat ‘treurige’ bloem 
is wel degelijk te vinden in onze Filmwijk. De afgelopen jaren heb ik deze 
bloem gevonden en gefotografeerd in het Laterna Magikapark en langs 
de Buñuellaan. Dus de kans is aanwezig dat je mij op mijn buik hebt zien 
liggen in de berm om deze prachtige bloem te fotograferen!

Hoewel hij hier groot op de voorpagina staat, valt de grootte in werkelijkheid 
nogal tegen. Met een maximale hoogte van 30 centimeter wordt het goed 
zoeken komende lente. Ook bloeit de kievitsbloem uitsluitend in april en 
mei, dus je moet er snel bij zijn!

Marijn Bouwhuis



Jullie hebben een tuin op de groenstrook 
onder de bomen aangelegd? Is dat leuk?
Willie: “Het levert zoveel plezier op. Eerst kende 
ik  eigenlijk  niemand  in  de  straat,  en  nu  begin 
ik  mijn  buren  echt  te  kennen.  Het  gaat  zelfs 
verder:  voorbijkomende  wandelaars,  fietsers  of 
automobilisten zwaaien, roepen iets, knopen een 
praatje aan als je hier in de tuin bezig bent. Meer 
sociale contacten, daar doen we het voor. Maar 
mijn doel is ook meer biodiversiteit in onze buurt: 
in plaats van doodsaaie stroken gras met mos en 
poep wilde ik een tuingevoel met inheemse planten 
en  bloemen,  waar  bijen,  vlinders,  amfibieën  en 
vogels komen. En het is gelukt: een nieuwe tuin! 
De gezelligheid eromheen ontstaat  vanzelf. Het 
onderhoud doen we samen.”

Wanneer kregen jullie dit idee?
Willie: “Toen ik twee jaar geleden met vervroegd 
pensioen was gegaan, zocht ik naar mogelijkheden 
om mijn  tuin  uit  te  breiden.  Ik  ben  van  huis  uit 
geen botanicus of zo, ik werkte aan de Universiteit 
Utrecht. Maar ik hou van bloeiende planten, vooral 
van hortensia’s.

Iemand  van  de  gemeente,  Jeanette  Vonk, 
wijkregisseur van onder andere Filmwijk, vertelde 
me  dat  er  soms  mogelijkheden  zijn  voor  een 
zelfbeheerplek. Als ik contact kon opnemen met 
mijn  buren  konden  we  gezamenlijk  een  plan 
indienen.

Zo gezegd, zo gedaan. Alle zes huizen van dit stuk 
straat  deden mee, dus  elf  bewoners. We wilden 
aanvankelijk vier perken. Ons eerste plan vond de 
gemeente te ambitieus aldus mevrouw Vonk, wat 
bevestigd werd door Tjeerd Vonk, groenopzichter 
in Almere. En nee, geen familie van mevrouw Vonk. 

Wij kregen twee perken toegewezen, bij elkaar 146 
vierkante meter. We hopen uiteindelijk  toch  vier 
perken te beheren. Eigenlijk ging het aanvraagtraject 
makkelijk. Let wel, voor gemeentegrond aansluitend 
op je eigen tuin is het een ander verhaal. Bij ons ligt 

 Door Marga Louise

er een wandelpad  tussen ons privéterrein en de 
buurttuin.”

Wat is de rol van de gemeente?
Willie: ”De gemeente Almere helpt bij de start echt 
mee: ze hebben het gras verwijderd en tuingrond 
aangebracht. Voor zover wij weten zijn er ook zulke 
burgerinitiatieven elders in Almere, bijvoorbeeld 
in de Judy Garlandhof. Meestal op kleinere schaal. 
Er  zijn  een  paar  grotere  buurttuinen  in  Almere 
met individueel beheerde stukjes grond, maar wij 
wilden het als burengroep echt gezamenlijk doen 
en daarom een gezamenlijk ontwerp.”
 

Wie betaalde de planten?
Tineke:  “Wij  hebben  een  schriftelijk  verzoek 
ingediend bij Stadsdeel Almere Stad Oost, waar 
Filmwijk  onder  valt,  en  kregen  subsidie  uit  het 
buurtbudget. Daarvoor moet je wel een uitwerking 
van je tuinplan laten zien, met bonnetjes en foto’s. 
Van  de  subsidie  konden  wij  planten  en  bollen 
aanschaffen. Doordat ik in Platform Filmwijk zit, wist 
ik de weg. Ons verzoek was duidelijk.

Er zijn natuurlijk spelregels bij zo’n zelfbeheerplek. 
Je mag bijvoorbeeld geen losse stenen hebben. 
Omdat de gemeente de eigenaar van de grond is, 
mag er geen elektriciteit worden aangelegd.

Ik moet zeggen: de samenwerking met de gemeente 
gaat tot nu toe prima. Eén keer per jaar komt men 
inspecteren of alles naar wens gaat.” 

Willie:“Verder hebben wij het project aangemeld bij 
“Kern met pit” (www.kernmetpit.nl). Dat is onderdeel 
van de KNHM; nu hoort dat bedrijf bij Arcadis. We 
kregen een welkomstpakket, met onder meer een 
spandoek. Onze burentuin staat uitgebreid op hun 
website. Als ons project helemaal gerealiseerd is, 
dan is er een geldbedrag aan gekoppeld. Dus een 
subsidie achteraf.  

Van een buurtbewoner kregen we een overtollige 
plant uit eigen tuin, iemand anders kwam met keien 
en ik heb zelf bijvoorbeeld het bankje neergezet. 
Mocht er  iemand zijn die een struik of plant wil 
doneren: neem gerust contact met me op. Komend 
halfjaar begint de tuin met groeien en bloeien! Iets 
waar wij allemaal naar uitkijken.”

Tineke: “Wij krijgen veel reacties. Het idee van een 
burentuin leeft in Filmwijk.  Platform Filmwijk is graag 
bereid om informatie te geven aan mensen die ook 
zo’n zelfbeheerplek of burentuin willen beginnen.”

Aan het begin van de Joris Ivenslaan, bij 
de hoogspanningsleiding, is een leuk 
initiatief ontplooid. Elf buren zijn samen 
een tuin begonnen op gemeentegrond, 
tussen de straat en het wandelpad voor 
hun huizen. Twee van hen, Willie Geerts 
en Tineke Hillebrink, vertellen hun 
verhaal.

Meer informatie:
Platform Filmwijk: www.filmwijkalmere.nl
Woordvoerders namens de burentuin 
Joris Ivens: Willie Geerts, Joris Ivenslaan 
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Kern met pit: www.kernmetpit.nl/projecten/

Een nieuwe burentuin

Wilt u ook zo’n tuin beginnen?
In Filmwijk, Danswijk en Waterwijk samen zijn 
er binnenkort 19 buurttuinen. Wilt u ook een 
plek in zelfbeheer nemen? Neem contact op met 
Jeanette Vonk, wijkregisseur Filmwijk. Dat kan via 
e-mail naar  info@almere.nl, of per telefoon op 
maandag, dinsdag en donderdag naar nummer 
14036.

Spelregels voor een zelfbeheerplek:
• De  afspraken  tussen  buurtgroep  en 

gemeente  worden  vastgelegd  voor 
onbepaalde tijd, met een opzegtermijn. 

• Er moet altijd een groep bewoners zijn (dus 
geen eenmansproject).

• De meerderheid van de omwonenden moet 
het ook leuk vinden, ze hoeven niet per se 
allemaal mee te doen.

• Een buurttuin moet altijd openbaar blijven. 
Een hekwerk mag niet hoger zijn dan 30 cm. 
en de plek mag niet op slot zijn.  

• Niet  toegestaan  zijn  losse  stenen,  elek-
triciteit of een vijver. 

• De  gemeente  Almere  blijft  altijd 
verantwoordelijk voor het onderhoud en 
de inspecties van de bomen.



Er zijn talloze campagnes gehouden 

en jaarlijkse schoonmaakdagen. Toch 

blijft zwerfafval ook in onze wijk 

zichtbaar. Boetes bedenken, niet 

gecombineerd met handhaving, heeft 

weinig zin. Nu stimuleren de gemeente 

en de rijksoverheid via diverse apps de 

zelfwerkzaamheid van inwoners (zie 

kader). Vier Filmwijkers vertellen ons 

over hun motivatie en inzet.  

Zwerfafval: wie ziet het niet?
Op  straat  en  in  de  natuur  slingert  vuil  rond 
omdat  mensen,  bewust  of  onbewust,  dit 
achterlaten  op  plekken  waar  het  niet  hoort. 
Zoals  zakjes,  snoepwikkels,  sigarettenpeuken 
(met  filters), kauwgom, blikjes en patatbakjes. 
Veel gedumpt afval naast bakken en in struiken. 
Dit zorgt voor een overbelasting van het milieu. 
Het  is  schadelijk  voor  vogels,  zoogdieren  en 
onszelf.  Het  verontreinigt  de  grond  en  heeft 
een negatieve  invloed op ons oppervlakte- en 
drinkwater. Afval trekt ongedierte aan waardoor 
ziekten overgebracht worden.

Wat kunnen wij doen?
Wij  ontmoetten  enkele  bewoners  in  zowel 
Filmwijk-Zuid als Filmwijk-Noord die regelmatig 
zwerfafval  opruimen  in  de  wijk.  Zij  vertelden 
ons waarom zij dit doen, hoe vaak en hoeveel 
zij opruimen en ook over de meestal positieve 
reacties  die  ze  krijgen.  Zij  zijn  representatief 
voor  in totaal 137 Filmwijkers die als supporter 
geregistreerd  staan  op  de  website  Almere-
Schoon (zie hieronder) en nog enkele honderden 
die ook meedoen en daarvoor materiaal kregen 
van de gemeente. Veel handen maken licht werk, 
dus doe ook mee.   

Andrea Mooij benaderde ons: zij ruimt regelmatig 
zwerfafval op in straten van Filmwijk-zuid, bij de 
school en rond de Vomar. Soms met hulp van 
anderen. Andrea hoopt hiermee mensen  in de 
wijk  te motiveren om samen de wijk schoon te 
houden. “Weet je dat je met de ‘BuitenbeterApp’ 
de gemeente kan waarschuwen waar zwerfafval 
ligt en er volle bakken zijn?” 

Margreet  Hogenkamp  houdt  speeltuintjes, 
de omgeving Bombardon/Baken en een deel 
van de Simon van Collemstraat  langs Laterna 
Magikapark schoon. “Het hele gezin loopt sinds 
corona (2020) mee.  Door het (deels) thuiswerken 
was dat een goede motivatie voor de beweging

 en afleiding. Wij zijn begonnen doordat iemand 
in de straat  in de App vroeg om een dag mee 
schoon te gaan maken. Wij kregen de spullen van 
de gemeente en blijven dat nu doen.”

George Bigler houdt de paden schoon langs het 
Spoorbaanpad, langs de Stadswetering, door het 
Hannie schaftpark en rondom de Leeghwaterplas 
tot  aan  station  Parkwijk.  Daarna  loopt  hij 
langs de Parkwijklaan en Cinemadreef  tot het 
Politiebureau. Een groot gebied.  In coronatijd 
besloot hij  lange wandelingen te gaan maken 
en gebruikte de stappenteller voor zijn conditie. 
Toen zag hij al het zwerfvuil liggen en dacht: ”Ik 
kan dit wel gaan combineren”. 

Joyce Bals houdt al 15 jaar een flink deel van de 
Komiekenbuurt schoon. “Ik kreeg het gevoel dat 
ik op een vuilnisbelt woonde en heb zelf  toen 
maar een grijper e.d. aangeschaft.” Zij houdt twee 
keer per week de Charlie Chaplinweg en een deel 
van de Lou Costellostraat schoon, de omgeving 
van de lange flat aan de Cinemadreef en vaak ook 
het voet/fietspad langs het Odeonveld.  

Wat zien jullie in de wijk?  
“Dat vogels eten uit de gemeentelijke afvalbakken 
halen. Mensen gooien hun afval op straat terwijl 
er  lege bakken staan. Peuken op de bushalte 
terwijl daar speciale roosters voor zijn. Zeker in 
de zomer, na een mooi weekend, is het voor de 
gemeente onmogelijk om alles op maandag op 
te ruimen. Andrea hoopt “dat de gemeente meer 
aandacht en geld wil besteden aan afvalbakken 
mét roosters én mensen wil motiveren om zelf 
op te ruimen. Bij de gemeente kan elke burger 
vragen om zakken en een prikstok om het vuil te 
verzamelen. Zij komen dat dan thuis ophalen”. 

Margreet verbaast zich erover dat “er zoveel afval 
ligt bij de middelbare school. Zij overweegt om 
met hen contact op  te nemen. Misschien kan 
de school zelf iets doen? In het park maakt een 
bewoner  uit  Danswijk  schoon.  Dat  wordt  erg 
gewaardeerd. Rond de school blijft het ruimen.”
George:  “Ik  ging mij  steeds meer  storen  aan 
de  troep  die  ik  zag  liggen  en  daarom  nam 
ik een prikker en een  zak mee. Drie  keer per 
week  opruimen,  leverde  drie  tot  vijf  volle 
vuilniszakken op. Het paste  thuis niet meer  in 
mijn minicontainer. Gelukkig  tipte  iemand mij 
over de app en haalt de gemeente het vuil nu 
op. Ik meld ook dumpingen, vaak zichtbaar in het 
park. Waar je dan aan moet denken? Bankstellen 
en zelfs fitnessapparatuur”. 

Joyce heeft er haast geen woorden voor over 
wat zij allemaal aantreft en heeft meegemaakt in 
die 15 jaar.  “Vooral de parkeerplaats bij de flat is 
een dumpplaats: pizzadozen, sigarettenpeuken, 
lachgaspatronen, plastic zakken en in een straat 
zelfs condooms in de struiken. Het helpt niet om 
volwassenen hierop aan te spreken. Maar als ik 
bezig ben en zie dat kinderen snoeppapier en 
bekers en dergelijke weggooien praat ik met ze. 
Ik zeg dan dat ik dit voor hen doe. Zij willen straks 
toch in een gezonde wereld leven? Als ze me later 
dan weer zien zie  ik dat ze elkaar aanstoten zo 
van: daar heb je die mevrouw weer”.  

Waarom opruimen? 
Het is ongezond, vinden zij alle vier, dat kinderen 
spelen op een plein waar het afval zich opstapelt. 
Kleine kinderen die sigarettenpeuken oprapen en 
nieuwsgierig in afval kijken terwijl dit niet alleen 
vies  maar  ook  gevaarlijk  kan  zijn.  Huisdieren 
kunnen  ziek  worden  en  zelfs  overlijden  door 
bepaald  afval.  Vogels  stikken  regelmatig  in 
plastic. Plastic bouwt zich op in het lichaam van 
dieren. Daarnaast  oogt  een  schone wijk  voor 
iedereen toch beter? Afval geeft ergernis. Wij 
hebben  één  aarde/planeet.  Daar  moeten  wij 
goed voor zijn en die schoonhouden. Mensen 
van  alle  leeftijd  worden  er  bewust  van  dat 
je  met  elkaar  verantwoordelijk  bent  voor  de 
woonomgeving. Het voelt  raar dat mensen het 
normaal vinden om afval zomaar neer te gooien”  

lees verder op de volgende pagina.

 Door Marie-Joseé Beckers   
 en Joan Heersink

Zwerfafval in de wijk 
Vier Filmwijkers pakken het aan  

Joyce Bals

George Bigler
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Hoe maak je het ontbijtje?  

1.  Snijd de wortel in kleine stukjes, of gebruik een rasp. 
2.  Doe de wortel in een steelpan met de melk. Breng rustig aan de kook en voeg dan de 

havermout toe. Laat dit ongeveer tien minuten koken, roer het af en toe door en kijk of er 
nog wat extra melk (of water) bij moet.

3.  Prak ondertussen een halve banaan en snijd de andere helft in plakjes. Breek de walnoten 
in stukjes maar laat er een paar heel om later bovenop te leggen. 

4.  Als de wortel zacht is, haal de pan van het fornuis en roer de geprakte banaan, 
kaneel en stukjes walnoot erdoorheen. 

5.  Doe de havermout in een bakje en maak het ontbijt af door de plakjes 
banaan, walnoten en geraspte kokos erop te leggen.

Geniet ervan! Als je van een wat zoeter ontbijtje houdt, kun je 
er nog wat stroop overheen schenken. Natuurlijk is dit recept 
ook perfect te combineren met elk ‘vrolijk lentefruit’ dat je in 
huis hebt!

Eet smakelijk! 

Wie na een wandeling door de Audrey Hep-
burnstraat aan het dagdromen is over ‘Breakfast 
at Tiffany’s’ is op de juiste plek aangekomen, 
want in deze editie van de Filmwijkkrant staat  
een heerlijk recept voor een carrotcake haver-
mout klaar. 

Wortel in de havermout klinkt misschien vreemd, 
maar is juist lekker en ook voedzaam! Dit ont-
bijtje geeft je de energie die je nodig hebt voor 
een dagje tuinieren of een lekkere lange lente-
wandeling.

Ingrediënten:

• 5 eetlepels (60g) havermout 
• 200 ml (haver)melk
• 1 kleine winterwortel (100g)
• 1 banaan
• Handje walnoten
• 1 eetlepel geraspte kokos
• 1 theelepel kaneel

 Door Evi Kruijer

Recept: Carrotcake havermout 

Hierbij de link naar de schoon.nl website 
van Almere waar je jezelf o.a. kan 
aanmelden als supporter. De gemeente 
Almere helpt dan met het leveren van 
de materialen zoals, prikker, ring, 
vuilniszakken, handschoenen en het 
ophalen van de volle vuilniszakken. 
https://www.almere.nl/wonen/afval/
schoon-almere

Als je een gebied voor jouw prikwerk 
wilt claimen doe je dat via de Nederland 
Schoon website.
ht tps://w w w.nederlandschoon.nl/
supporter-van-schoon/gebied/

De gemeente helpt je ook met opruimen 
van kleine klussen: glas of achtergelaten 
afval kun je aanmelden via whatsapp. 
En grotere klussen kun je aanmelden 
via de BuitenBeterapp van de gemeente 
Almere voor smartphones. Downloaden 
via de appstore. 

Andrea wil niet met een foto in de krant. Naast 
positieve  reacties  voelt  het  prettig  om  dit 
anoniem te doen.  Maar allemaal krijgen ze veel 
leuke reacties: “Een duim omhoog, een praatje, 
een  flesje  drank,  complimenten  die  duidelijk 
de waardering  laten zien. Belangrijk  is om een 
leefbare en schone wijk te hebben waar kinderen 
onbezorgd kunnen spelen. Wie wil dat nu niet?”
“Als meerdere wijkbewoners dit één keer per 
week  doen  zal  het  resultaat  fantastisch  zijn. 
Het  is  goed  te  doen  als  je wandelt,  de  hond 
uitlaat of met de kinderen naar het park gaat. 
Op die manier  leer  je ook van jongs af aan dat 
het  belangrijk  is  om  afval  op  te  ruimen.  Hoe 
je  als mens beter  functioneert  in een  schone 
omgeving. Het behoud van zowel milieu, mens 
als dier is hiervan afhankelijk. Wil je mee doen, 
kijk dan even op de site van de gemeente: Doe 
mee Almere Schoon” (zie  rechts) .
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Noord-Zuid

De Filmwijk bestrijkt een groot gebied. Zo is het dus zeer wel mogelijk dat 
bewoners in het ene deel niet weten wat zich in het andere deel afspeelt. In deze 
column ‘informeren’ een bewoner uit Zuid en Noord elkaar over hetgeen in hun 
omgeving gebeurt.
  
Beste mevrouw M.,
Wat gebeurt en verandert er veel om ons heen. Wat hebben de stormen huis gehouden 
hé? Gevelde bomen worden verzaagd en opgeruimd, daken worden gerepareerd en 
wij hebben hier met elkaar een grote hoeveelheid takken opgeruimd. Zo lijkt alles 
zijn gangetje te gaan. De sneeuwklokjes, crocussen en narcissen komen uit. Mensen 
genieten van de eerste voorzichtige zonnestralen. Dan sta je op en zie je dat het aan 
de andere kant van de wereld oorlog is. Je zult er wonen en daardoor verbaas ik 
mij extra over de soms onderlinge gespannen verhoudingen in ons deel van de wijk. 
Ooit waren er beloften gedaan over de Floriade, de ‘wijk die mee zou genieten, 
geen parkeeroverlast gedurende de Floriade en bloemen/bollen langs de boulevard 
en hangmanden in lataarnpalen’. Filmwijkers die vragen waarom er niet verder is 
gecommuniceerd, krijgen niet het antwoord wat zij hopen. Sommigen voelen zich 
dan niet gehoord en machteloos. Dat kan leiden tot reacties onderling. In april gaat 
de Floriade open, de tijd dringt en hoe zal het dan gaan?  Storm in hoofden geeft 
reacties. De spanningen rond wat er hier aan de overkant gebeurt, nemen toe.

Beste heer B. 
Ook in Noord missen wij dit jaar de fleurige tulpen die de afgelopen Jaren de 
Cinemadreef flankeerden. Vreemd dat dit voor het jaar van de Floriade niet is 
voorbereid.  Een enkele “oude” tulp doet wel zijn best om tussen de dichte grassen 
toch een mooi rood, wit of roze accent te laten zien. Volgens een woordvoerster van 
de Floriade (onlangs in het huis-aan-huis blad ‘Deze Week ‘): “zal de Filmwijk vrijwel 
geen last van de Floriade hebben”. Om de simpele reden dat de Weerwaterbrug is 
afgesloten en eventuele wildparkeerders geen zin zouden hebben om 3 tot 5 km te 
gaan lopen naar de ingang van de Floriade.  Wie durft zo het menselijk gedrag te 
voorspellen, vraag ik me af. Voor mensen kan niets te gek zijn. Hier in Noord is er 
weer een nieuwe golf van woningverbetering op gang gekomen.  Het gespaarde geld 
tijdens de pandemie wordt nu uitgegeven. Ziet u dat in Zuid ook? 

Beste mevrouw M.,
Ja, het is grappig dat er zulke voorspellingen gedaan worden. Hetzelfde gebeurde 
als antwoord op vragen over toename verkeersdrukte bij voorstel bouw nieuw wijkje. 
Het gezond verstand wint vaak niet. De ‘golf woningverbeteringen’ is hier eveneens 
zichtbaar. Nimmer zoveel afgedankt huismaterieel incl. oude toiletpotten gezien als 
nu. Dat leidt ook tot hilarische oplossingen: menig toiletpot wordt nu in de achtertuin 
gebruikt als plantenbak. Wij mensen zijn toch een inventief volk. Alles loopt uit in de 
natuur en ik zie vogels in mijn achtertuin al beginnen aan hun nest(verbetering). De 
Weerwaterbrug is mooi geworden. Duur en m.i. overbodig maar eerlijk is eerlijk; 
hij is fraai. Wat jammer dat hij een jaar lang er ongebruikt ligt. Daarbij vraag je 
je wel eens af wat echt nodig is. Ziet u in uw omgeving ook zoveel gekapte bomen?

Beste heer B.,
Dudley, Eunice en Franklin hebben hier wel wat zware takken van bomen afgerukt 
en er is een boom omgehakt in een plantsoen die dreigde om te vallen.  In het Hannie 
Schaftpark, ons dichtstbijzijnde bos in Noord, staat een groot bomenkapplan gepland. 
Met de belofte dat er een grotere variëteit terugkomt. Ik zal er binnenkort eens 
poolshoogte nemen. Ook hoorde ik dat op 11 en 12 maart bij de actie ‘NL Doet’ een 
nieuwe moestuin wordt aangelegd op het Odeonveld. Dat lijkt mij heerlijk én heel 
slim. De inflatie stijgt, groenten en fruit zijn duur en binnenkort misschien ook wel 
het brood. Door die sancties is toch de import van graan daarvandaan stilgelegd? 
Dus zelf graan verbouwen in de moestuin is ook een idee!!!!!  

Beste mevrouw M.,
Ja met alles wat nu gebeurt en de stijgende prijzen van onze levensmiddelen en 
behoeften wordt dichter bij huis  eigen eten verbouwen een goed alternatief. Sluit 
gelijk aan bij de initiatieven om ecologischer en verantwoorder het eten op het bord 
te krijgen. Wie weet geeft de Floriade ons dan toch mooie ideeën mee? Grappig hoe 
soms de dingen samen gaan komen. Laten wij hopen op goede oplossingen in zowel 
de oorlogen als het gevecht om gezond, lekker en verantwoord eten te vinden.

Door mevrouw M. en de heer B. 
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Oscarlaan 174

Wie bent u?
Stien Veldheer.

Met wie woont u hier?
Met mijn man Martin.

Hoelang woont u hier? 
Sinds 1993.

Waarom bent u hier komen 
wonen?
Ons  vorig  adres  was  een 
eengezinswoning  in  Kruidenwijk, 
naast  een  postduivenhouder. 
Dat geeft  lawaai en vuil. Toen we 
hoorden  dat  er  nog  een  tweede 
man met  postduiven  zou  komen 
wonen, konden we gelukkig naar 
dit nieuwe appartementengebouw. 
We konden kiezen! Daarom wonen 
we nu op de vijfde verdieping, aan 
de zuidkant. We hebben nooit spijt 
gehad.

Wat vindt u goed en/of slecht aan 
uw straat?
De straat is goed. Onze verdieping, 
met  vijf  huurwoningen,  is  prima. 
Martin en  ik hebben een heerlijk 
appartement met prachtig uitzicht 
hoewel  het  de  afgelopen  twee 
jaar  minder  was  door  corona. 
Zoals  de  meeste  ouderen  waren 
we  nogal  geïsoleerd  en  bij  het 
Flevoziekenhuis  was  de  situatie 
heftig. De hele tijd sirenes, af en toe 

helikopters. Rouwauto’s reden af en 
aan. We zagen alles. Je moet zoiets 
eigenlijk niet zien want dat maakt 
het erger.

Is hier ooit iets bijzonders 
gebeurd?
Er is nooit narigheid geweest. Een 
keer overlast van jongelui, dat wel. 

Kent u uw buren?
Ik weet van ons hele gebouw wie er 
wonen. Veel nationaliteiten en van 
jong tot oud. We werken er allemaal 
aan  mee  om  onze  flat  netjes  te 
houden, en dat lukt. De bewoners 
van onze eigen verdieping ken ik 
wel goed, ja. Wij helpen elkaar. 

Doen de bewoners van de straat 
wel eens iets samen?
Nee.

Heeft u een speciale hobby?
Ik lees graag, op de e-reader. Via 
een abonnement op zo’n E-book-
organisatie.  Mijn  man  doet  aan 
diamond painting.

Wat betekent Filmwijk voor u?
Het  is een heel fijne wijk. Je kunt 
hier lang zelfstandig blijven wonen 
want alles is dichtbij. En ik heb mijn 
scootmobiel.  Wij  willen  hier  niet 
meer weg! 

Filmwijk-Noord 
125 adressen, gebouwd in 1993-1995

Joris Ivenslaan 125

Wie bent u? 
Karel Wolfram.

Met wie woont u hier? 
Ik ben alleenstaand.

Hoelang woont u hier?  
Sinds 1996.

Waarom bent u hier komen 
wonen?
Ik  woonde  eerst  in  de  Bijlmer. 
Daar vond ik het niet meer zo fijn, 
vanwege de criminaliteit. Straatroof 
en zo. Toen het mogelijk was om 
naar een huurwoning in Almere te 
verhuizen, heb ik dat gedaan. Mijn 
zus en broer wonen ook in Almere.

Wat vindt u goed en/of slecht aan 
uw straat? 
De straat is prima, en de omgeving 
ook. Er is een supermarkt in de buurt, 
een snackbar aan de overkant.  Ik 
kan hier zelfs een stukje Weerwater 
zien – maar niet de Floriade. Mijn 
appartement ligt op de hoek. Ik vind 
het leuk om naar mensen te kijken.

Is hier ooit iets bijzonders 
gebeurd?
Nee  hoor,  alleen  een  paar 
aanrijdingen.  Ik zit of sta vaak op 
mijn  dakterras,  dus  ik  weet  het 
precies..

Kent u uw buren?
Dat  zijn  ook  alleenstaanden, 
ongeveer van mijn leeftijd. De man 
in het appartement onder het mijne 
is hier tegelijk met mij komen wonen, 
met  zijn  kapsalon.  In  sommige 
andere appartementen  zijn  in de 
loop  der  tijd  andere  bewoners 
gekomen. Maar er verandert niet 
zoveel.

Doen de bewoners van de straat 
wel eens iets samen? 
We  maken  alleen  een  praatje  af 
en toe. We hebben geen last van 
elkaar..

Heeft u een speciale hobby?
Ik verzamel aanstekers.  Ik plak ze 
aan de muur, zet ze in de kast -  ik 
weet niet hoeveel ik er precies heb, 
maar het zijn er zeker duizenden! 
Sommige zijn echt bijzonder.

Wat betekent Filmwijk voor u?
Het is een bekende wijk natuurlijk. 
Voor mij is het een goede plek om 
te wonen, ik woon hier met plezier. 
Maar ik ben wel op zoek naar een 
leuke vrouw.

Filmwijk-Zuid
130 adressen, gebouwd in 1995-1998

Jouw straat, mijn straat
  Door Marga Louise

Filmwijk kent veel verschillende 
huizen, verschillende mensen 
en verschillende leefsferen. Wat 
vinden de bewoners van hun eigen 
“stekkie”? Maak kennis met Karel 
(Joris Ivenslaan 125 in Filmwijk-
zuid) en Stien (Oscarlaan 174 in 
Filmwijk-noord). 
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Cinemadreef 138 | 1325 EP ALMERE
036 - 534 72 55 | info@vestamakelaars.nl

Waarom nu mijn 
huis verkopen?

Wat is de 
waarde van 

mijn woning?

Geeft de verkoop 
via een makelaar 

een hogere 
opbrengst?

Waarom Vesta 
makelaars?

Bas en Walter leggen 
het graag uit!

Is het 
verstandig om 
mijn huis snel 

te verkopen via 
een opkoper of 

aan een kennis?

Een makelaar 
kost toch heel 

veel geld?

Uiterlijk in 2050 moeten alle huizen in 
Nederland van het gas af. Een van de oplos-
singen is om huizen, per wijk of buurt, aan 
te sluiten op een warmtenet, gevoed met 
aardwarmte of restwarmte. 

Het goede nieuws: in de Filmwijk zijn we al aan-
gesloten op een warmtenet. De bron van onze 
warmte is weliswaar nog steeds aardgas, maar 
toch: het is al beter dan wanneer ieder huis een 
eigen cv-ketel zou hebben. Het gasverbruik is 
lager, het rendement hoger en daardoor is de 
CO2 uitstoot bijna de helft minder. Nog meer 
goed nieuws: aangesloten zijn bij het warmte-
net is erg makkelijk en veilig. Geen gedonder 
met een cv-ketel, die onderhoud nodig heeft 
of kuren kan vertonen en geen gevaar voor 
koolmonoxidevergiftiging. 

Afhankelijk
Na het goede nieuws, nu het minder goede 
nieuws: we zijn wel erg afhankelijk 

van  Vattenfall. 

Als Vattenfall  alles  regelt, waarom zouden wij 
dan  zelf  nadenken  over  verduurzaming  van 
onze verwarming? Omdat het bij Stadswarmte 
niet mogelijk  is om over  te  stappen naar een 
andere aanbieder is een paar jaar geleden in de 
Warmtewet vastgelegd dat Stadswarmte nooit 
duurder mocht zijn dan warmte uit een eigen 
cv-ketel. Toch is daarmee het wantrouwen over 
de  juistheid  van  de  tarieven  nooit  helemaal 
verdwenen. 

Stichting Stadswijkverwarming 
Filmwijkbewoner  Marcel  Kolder  ‘happy 
communicatieondernemer’,  is al  jaren op veel 
manieren  actief  betrokken  bij  de  stad  en  de 
cultuur. En nu bestuurslid van de kort geleden 
opgerichte  Stichting  Stadswijkverwarming. 
Het  uitgangspunt  van  deze  stichting  is  dat 
stadsverwarming mogelijk  is op vele manieren 
en  vanuit  vele  bronnen.  De  Stichting  streeft 
naar het vergroten van de betrokkenheid van 
burgers, bedrijven en energie-coöperaties, 
om alternatieve warmteoplossingen te 

Stadsverwarming: variaties op Vattenfall 

zoeken en om de afhankelijkheid van Vattenfall 
te verminderen. 

De  eerste  stap  is  het  verminderen  van 
de  vraag  naar  warmte.  De  energieprijzen 
gaan  alleen maar  omhoog.  Eerst  isoleren, 
daarna samen bedenken welke collectieve 
warmteoplossingen  we  willen.  Een  petitie 
waarin  deze  punten  worden  genoemd,  is 
binnen enkele weken al meer dan 1200 keer 
ondertekend. Die kun je vinden op de website 
van de Stichting Stadswijkverwarming (https://
stadswijkverwarming.nl)

De Stichting wil met de verschillende politieke 
partijen  in  gesprek,  per  wijk  gesprekken 
op gang brengen over energie, de prijs en 
hiermee de inbreng van de bewoners op gang 
krijgen. 

 Door Frank Braakhuis



Zomerbloemen zoals de Dahlia zijn waanzinnig 
populair.  Koop of  bestel  die daarom nu. Veel 
soorten waren in het najaar al uitverkocht bij de 
groothandel. Hopelijk zijn er nog voldoende knol-
len beschikbaar in alle soorten, maten en kleuren. 
Zowel de dubbelbloemige als enkelbloemige met 
grote bloemen en in miniversies. Dat maakt het 
zo divers en voor ieder is er wat wils.

Een  Dahlia  is  een  zomerknolgewas.  Hij  komt 
oorspronkelijk  uit  Mexico  en  heeft  een  fan-
tastisch  kleurenpalet  in  bloemen.  Als  je  de 
knollen  binnenkrijgt  zien  zij  er  verschrompelt 
en  raar  uit.  Geen  paniek  want  dat  hoort  zo.  

Plant de knollen half april op een geschikte plek 
in de tuin. Het liefst zo zonnig mogelijk want daar 
houden zij van. De knol zuigt zich eerst vol met 
vocht. Dan maakt hij zijn wortels aan en  loopt 
precies  na  ijsheiligen uit. Hierdoor  is  er geen 
vorstschade en kun  je gaan genieten van een 
prachtige plant. 

Sommige mensen willen hem voortrekken in de 
huiskamer. Daar schiet je niets mee op. De plant 
loopt uit maar maakt te slappe uitlopers aan die 
afremmen  zodra  ze buiten  staan. Het beste  is 
direct planten in de tuin. 

Kweek op vanuit de knol
Een afrader is om ze te kopen als potplant in een 
tuincentrum. Deze zijn behandeld met remstoffen 
om een mooie compacte plant met bloemen te 
krijgen. Daardoor wordt hij zeer kwetsbaar voor 
slakken. Hij groeit ook slecht en zijn bloemen 

Nieuwste trend: 
zomerbloemen! 

gaan verkleuren waardoor je eigenlijk een zieke 
plant hebt. Kweek op vanuit de knol. Dan krijg je 
de sterkste planten.

Dahlia’s met  jong blad zijn altijd een snoepje 
voor  de  slakken. Ongeacht  of  je  van  de  knol 
hebt gekweekt of een potplant hebt. Het gaat 
de  slak  om  het  jonge  blad.  Vroeger  had  je 
slakkenkorrels die giftig waren voor zowel dieren 
als het grondwater. 

Er is nu iets nieuws op de markt. Dat is in Engeland 
ontwikkeld.  Onschadelijk  voor  dier  en  mens. 
Volledig biologisch. Je plant de knol waarna je in 
een ring om de knol heen op de aarde ‘Plantgrow 
Natural Slug and Snail Barrier’- korrels strooit. De 
slak heeft een hekel aan het stofje in de korrel en 
blijft daar uit de buurt. 
Hierdoor krijgt je Dahlia de kans om harder blad 
aan te maken waar de slak sowieso geen interesse 
meer in heeft. Dus help de Dahlia door de eerste 
periode heen met dit anti-slakken middel zodat 
je de hele zomer én het najaar kan genieten van 
de kleurenpracht van de Dahlia.

Geef  de  Dahlia  regelmatig 
water,  verwijder 
de  uitgebloeide 
bloemen en dan heb 
je er  tot  in november 
plezier van. Als je dan de 
knollen wilt rooien doe dat 
dan niet  te dicht bij de plant. 
De  knollen  kunnen  namelijk 
erg groot worden. Gebruik een 
riek waarmee je de minste kans 

op beschadiging hebt. Bewaar de knollen in een 
schuur of op zolder op turf of stro.

Ik  hoop  dat  deze  informatie  je  helpt  om 
Dahliaknollen  te  planten.  Dat  iedereen  deze 
zomer  en  het  najaar  kan  genieten  van  een 
weelderige bloementuin vol Dahlia’s. Je doet het 
niet alleen voor jezelf maar ook voor de bijen en 
de vlinders. Een win-win situatie. Veel voorpret 
gewenst! Wil je afwisseling in knolgewassen in de 
tuin denk dan ook aan b.v. gladiolen, begonia’s 
en/of canna’s.
 
Rob

Rob Verlinden 
tuincolumn



In de rubriek ‘Starring’ richten wij de spotlight op 
een - meer of minder- bekende Filmwijker.

De lente is een start van nieuwe dingen 
met hier de opening van de Floriade. Een 
laatste Starring met een bevlogen Luuk 
Kragtwijk die daar rondleidingen geeft.    
 
“Als pensionado geniet ik van mijn vrije tijd, mijn 
vrouw en kinderen (wij hebben een zoon en doch-
ter) en van onze hond Fenna. Het maakt het leven 
waardevol om  in goede gezondheid  te  kunnen 
genieten  van de  leuke  en mooie dingen  in  het 
leven. De vakanties, de wandelingen en uitjes die 
wij hebben. Deze zomer word ik zelfs nog opa van 
ons eerste kleinkind!

Ik wil actief en betrokken blijven door mij in te zet-
ten voor Almere. Mijn interesse voor de natuur en 
het tuinieren gaf mij de kans om van dichtbij de 
ontwikkeling en de voorbereiding van de Floriade 
in Almere mee te maken. Na een rondleiding over 
het Weerwatereiland in het voorjaar 2018, ben ik 
gids/vrijwilliger geworden. 

Vanaf de ‘oude duikschool’, daar waar nu het kleur-
rijke gebouw Flores staat, hebben wij veel bezoe-
kers de eerste ontwikkeling en uitvoering van de 
Floriade laten zien. Als gids vertel ik enthousiast 
het positieve verhaal van de Floriade.

Elke vrijdag werk ik met een groep vrijwilligers op 
‘Utopia’. We doen werk voor de Stichting Weer-
woud, helpen mee aan het onderhoud en de aan-
plant van zowel ‘Agroforestry’ als het voedselbos. 
Een mooi, leerzaam project. Goed om te zien hoe 
midden  in  de  stad  kleinschalige  boslandbouw 
mogelijk is. De opbrengst van de biologische land-
bouw (bijvoorbeeld de aardappelen, wortelen en 
uien) wordt deels geschonken aan de voedselbank. 
Sharon de Miranda, de chef-kok van het ‘Foodfo-
rum’  (het  paviljoen  van  provincie  Flevoland  op 
de Floriade Expo 2022) is tevens een enthousiast 
afnemer van onze lokale producten. Over de opzet 
van het ‘Agroforestry’  is verderop meer te lezen”.  
 
Sinds wanneer woon en werk jij in Filmwijk?  
“We zijn in 1978 naar Almere Haven verhuisd. Mijn 
werkgever ‘De Nationale Woningraad’ verhuisde 
van Amsterdam naar Almere. Voor ons was het een 

mooie kans om aan een ruime eengezinswoning 
te komen.  Als pioniers zagen wij de stad groeien 
van ongeveer 3.500 naar nu 215.000 bewoners! De 
bloeiende koolzaadvelden, de aanleg en ontgra-
ving van het Weerwater, de eerste Triatlon in Almere 
Haven zijn mooie herinneringen! 

Najaar 1995 zijn we vanuit Almere Haven naar de 
Annie Bosstraat in Filmwijk verhuisd”.

Waarom heb je voor Filmwijk gekozen om te werken? 
“De Nationale Woningraad organiseerde begin 
jaren 90 de BouwRai in Filmwijk- Noord. Wij wer-
den enthousiast door de gevarieerde woningbouw 
en aanleg van de wijk. In Filmwijk- Zuid hebben wij 
later een woning gekocht. Hier voelen wij ons thuis, 
mede door de groene uitstraling van de wijk en 
gunstige ligging ten opzichte van Almere Centrum”.

Wat is jouw favoriete plek in de wijk? 
“Met onze Friese stabij wandelen we graag in het 
Lumièrepark. Het losloopgebied is, na de aanleg 
van de track voor het rondje Weerwater, gelukkig 
behouden gebleven. Een heerlijk groen stadspark. 
De spechten hoor je regelmatig “roffelen” in de 
bomen”.

Wat vind je van de Floriadeplannen? 
“Wij moeten de aarde op een goede manier achter-
laten aan onze kinderen. Als samenleving hebben 
wij de plicht om iets te doen aan de gevolgen van 
klimaatverandering. Dat steden leefbaar blijven en 

er voor iedereen zowel voldoende water als voedsel 
is. De Floriade Expo 2022 met het thema: ‘Growing 
Green Cities’ en de vier subthema’s: ‘Vergroening, 
Voeding, Gezondheid  en  Energie’,  ervaar  ik  als 
positief.

Het Arboretum met de bomen, planten en bloemen, 
vormt de groenstructuur van de Expo én van de 
stadswijk Hortus die daarna wordt doorontwikkeld 
tot een groene en gezonde stadswijk. Het is een 
alfabetisch geordende bomen-  en plantenbiblio-
theek waar je doorheen kunt lopen. De bestaande 
bomen op het terrein, met een goede levensver-
wachting, zijn zoveel mogelijk behouden gebleven. 
Door vele enthousiaste kwekers in Nederland, zijn 
ca. 2500 nieuwe bomen geschonken en aangeplant. 
Er zijn maar liefst 700 boomsoorten bijgekomen.
De aangelegde groenvoorzieningen, het Arbore-
tum met de bomen en struiken blijft daarna behou-
den en onderhouden door gemeente Almere.

Voor de Filmwijk zie ik eigenlijk alleen maar posi-
tieve gevolgen. Vanuit de wijk fiets of loop je straks 
over de mooie Weerwaterbrug, naar de nieuwe 
stadswijk Hortus.  Het  rondje Weerwater  via  de 
track, wordt straks echt een recreatierondje voor 
Almeerders en bezoekers”.

Wat is jouw favoriete film? 
“’The Deer Hunter’, een film uit 1978, met goed 
acteerwerk van o.m. Robert De Niro. Een film over 
een Amerikaanse vriendengroep, werkzaam in de 
staalindustrie, die worden opgeroepen voor mili-
taire dienst in de Vietnamoorlog. De film laat de 
impact van de oorlog op de mens zien. Het effect 
van het Russische spel met wapens op de soldaten 
is bizar om te zien”.

Welke straatnaam zou jij willen toevoegen aan 
de wijk? Waarom?
“Robert De Niro want als acteur en regisseur vind 
ik hem uniek”.

Wat is jouw favoriete restaurant of uitgaans-
gelegenheid? 
“Voor een biefstuk gaan we graag naar restaurant 
‘Loetje’ bij het station. De ‘Bergerie’ aan de Grote 
Markt  is gezellig met  lekker eten. Voor speciale 
gelegenheden, als we iets te vieren hebben, dine-
ren wij in restaurant ‘Bakboord’ in Almere Haven.

‘Ik wil actief en betrokken blijven 
door mij in te zetten voor Almere’ 

 Door Joan Heersink

Luuk Kragtwijk



Met welke filmster zou jij een hapje of een 
beschuitje willen eten?
“Haha, ik eet al jaren geen beschuitje meer. Mis-
schien met de naamgever van onze straat: Annie 
Bos. Zij was een Nederlandse actrice in theater en 
film. Volgens Wikipedia was ze de koningin van de 
Nederlandse zwijgende film, tussen 1912 en 1924”. 

Wat zou je willen veranderen in de wijk?
“De verwaarlozing van het straatbeeld is een aan-
dachtspunt. De bestrating van voetpaden wordt 
slechter. Onze ervaring is wel dat plaatselijke gebre-
ken na melding bij de gemeente snel opgepakt 
worden. Wij kunnen zelf bijdragen aan het groener 
aanzien van de wijk door onze voortuinen minder te 
verharden en meer in te richten met groen”.

Zou jij hier willen blijven wonen/werken als je de 
Staatsloterij wint?
“De prijs wil ik zeker voor een deel geven aan onze 
kinderen.  Voor  hun  toekomst.  Misschien  in  de 
nieuwe wijk Hortus een mooi appartement kopen 
en heerlijk wonen in het groen?” 

Welk compliment zou je Almere willen geven?
“Ik ben trots op Almere! Hoe de stad is gegroeid 
en opgebouwd. Een stad met veel ruimte, water en 
groen. De geschiedenis van Almere is bijzonder, 
de jongste stad van Nederland, gebouwd op de 
Zuiderzeebodem. De aanleg van het eerste groen 
vanaf 1972. Het lege landschap van de polder werd 
aantrekkelijk gemaakt door tussen Almere Haven 
en Almere Stad een bosstrook aan te leggen. In het 
Oerbos op het Weerwatereiland staat een van de 
oudste bomen van Almere, nu 50 jaar oud! Dankzij 
het protest en de inzet van Filmwijkers is dit mooie 
Oerbos grotendeels behouden gebleven.  Straks 
is het openbaar toegankelijk!”

Welk standje zou je Almere willen geven? 
“Tja, wat zal ik zeggen? Aan de mopperende inwo-
ners,  politiek  en bestuurders:  zet  af  en  toe die 
negatieve bril eens af en geniet van onze mooie 
groenrijke stad en de kansen die onze unieke Flo-
riade biedt!”

Tot slot hier een voorbeeld van zo’n positieve 
kans: over ‘Utopia eiland’ & Stichting Weerwoud.  
“Naast de uitkijktoren op Utopia Eiland, ligt een 
‘Agroforestry’ perceel. Stichting Weerwoud heeft 
hier voor de Floriade een demonstratieplek ontwik-
keld. Samen met vrijwilligers, studenten en onder-
nemers doen we het beheer, de oogst en maken 
we producten. We werken en leren tegelijkertijd. Er 
worden natuurlijke principes toegepast om gezond 
voedsel te produceren.  Xavier San Giorgi is de ini-
tiatiefnemer van de stichting Weerwoud.

Op het perceel onderzoeken zij welke gewassen 
elkaar stimuleren en bij elkaar passen. Hoe planten 
in elkaars schaduw kunnen staan. Welke combinatie 
van bomen, struiken en meerjarige gewassen met 
landbouw en veeteelt gecombineerd kunnen wor-
den. Het onderzoek wordt gesteund door het minis-
terie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.

‘Agroforestry ’ is een eeuwenoude vorm van kring-
looplandbouw. Bij ‘Agroforestry’ of boslandbouw 
worden bomen en  struiken gecombineerd met 
landbouw en/of veeteelt. Deze mengteelt heeft 
een positieve uitwerking op onder andere de bio-
diversiteit, de bodemvruchtbaarheid en de aan-
trekkelijkheid van het landschap. Dat is een mooie 
erfenis om achter te laten”.

“Het perceel is ingericht met strokenteelt, kamgras-
weide en grasklaver in combinatie met bomenrijen. 
De stroken zijn ongeveer drie meter breed en goed 
bewerkbaar met een kleine tractor. Op deze stroken 
vindt eenjarige teelt plaats van aardappels, uien, 
wortels, bietjes samen met veeteelt. In de smallere 
tussenstroken staat bijvoorbeeld een rij walnoten-
bomen met in zijn halfschaduw zwarte bessen. Een 
andere rij heeft bijvoorbeeld amandelbomen met 
daaronder kruiden voor de thee of een voederhaag 
voor de koeien. Er zijn in totaal acht proefsystemen 
die de teelt van bomen met akkerbouw en/of vee-
teelt combineren. De systemen worden onderzocht 
op economische prestatie en schaalbaarheid, zodat 
we boeren een handvat kunnen geven.” 

“Na de Floriade gaat het project op zijn minst nog 
tien jaar door. Daarin wordt samengewerkt met 
‘Aeres Hogeschool’ uit Dronten en Almere. In die 
tien jaar hoopt Stichting Weerwoud veel kennis op 
te doen over gewassen en hoe deze vorm van land-
bouw kan bijdragen aan het tegengaan van de kli-
maatverandering en ecologisch herstel. Bovendien 
kan het interessant zijn voor de agrarisch onderne-
mer. Een mooie ontwikkeling”.

 Foto’s en tekst door 
Frank Braakhuis

De twee grote parken in de Filmwijk 
zijn het Lumièrepark en het Laterna 
Magikapark. Recent zijn de bosvakken 
in het Lumièrepark gedund. Deze 
winter is het tijd voor onderhoud 
van de bosvakken van het Laterna 
Magikapark. Het is een woensdag in 
december en Harm Slagter legt uit wat 
en waarom dit gebeurt. Hij werkt bij 
de gemeente en weet alles over het 
bosonderhoud in de Almeerse parken

Variatie
Ieder bos valt onder een bosbeheerplan. Daarin 
staat wat het gewenste ‘eindbeeld’ is van het 
bos en wat er voor nodig is om dat te bereiken. 
Dat  ‘eindbeeld’  laat  zich  met  één  woord 
beschrijven: variatie. Dat wil  zeggen: variatie 
in verschillende soorten bomen, verschillende 
hoogtes, leeftijden, en een variatie aan lagere 
begroeiing zoals struiken en kruiden. 

Parkonderhoud in Almere
door de bomen het bos weer zien

Om de drie jaar wordt ieder bosvak goed bekeken. 
Welke boomsoorten komen voor? Hoe gezond 
zijn  de  bomen?  Is  er  een  kans  op  afbrekende 
takken? Moet er iets gebeuren om het eindbeeld 
te realiseren? En zo ja: wat dan? 

Dunnen
Bij de aanplant zijn sprietjes van hooguit anderhalve 
meter dicht op elkaar gezet, tot wel 5000 per hectare. 
Deze boompjes dwingen elkaar omhoog, zodat er 
snel hoogte ontstaat in het bos. Om een gevarieerd 
bos te krijgen moet er later worden gedund. Op 
basis van de boomsoort, de gezondheid van de 
boom en hoe de boom zich nog kan ontwikkelen 
wordt bepaald of bomen kunnen blijven of dat 
ze moeten wijken. De bomen die blijven worden 
dikker en steviger. Uiteindelijk blijven per hectare 
zo’n 150-200 bomen over.

Dat  zijn  allemaal  bomen  van  dezelfde  leeftijd. 
Verjonging  is  daarom ook  van belang. Dat  kan 
door jonge bomen vanzelf op te laten komen of 
door aanplant. Daarbij wordt gelet op variatie in 
boomsoort. Dat vermindert de gevoeligheid voor 
ziekten zoals bijvoorbeeld de essentaksterfte. 

Insecten, vogels en vlinders 
In een gezond bos hoort ook dood hout: staande, 
liggende stammen, takken en stronken. Het is een 
woonplaats,  voedingsbron en  schuilplaats  voor  

zwammen,  insecten, vogels en kleine dieren. 
Vlinders komen af op de lage begroeiing aan 
de rand van het bos: de kruidenlaag. 

Bosonderhoud  is  erg  zichtbaar  omdat  grote 
machines duidelijke sporen achterlaten. Het is 
echter nodig voor een gevarieerd bos vol met 
leven.



De zon breekt door en het begint te kriebelen. Bij zowel mens als dier. Het 
was een grauwe, grijze winter met corona en de lockdowns. Nu helaas de 
situatie in Oekraïne en de daarbij horende berichten. Ik zie om mij heen dat 
iedereen naar de zon, goed nieuws en soms ook een beetje luchtigheid snakt. 

Het kleine praatje, de onverwachte simpele schouderklop en het kopje thee op 
het balkon, in de tuin of op het terras. Wij hebben een zware periode achter de 
rug en wij zitten nog altijd in onzekere tijden.  Dat merk ik in mijn dierenkliniek 
natuurlijk ook waarbij ik ervaar dat wij behoefte hebben aan die kleine leuke 
zaken die het leven eigenlijk zo prettig maken. Zelf doe ik dat door veel te 
wandelen, af en toe een stuk te rennen en vooral ook door mijn werk niet te 
veel mee naar huis te nemen. 

Het is zeker niet eenvoudig om dat zo maar te kunnen. Ik zie vaak genoeg na 
slechtnieuwsgesprekken die over iemands dier gaan, dat mensen echt heel 
diep zuchten: ”Ook dat nog!”. Ik probeer in ieder geval altijd te luisteren, en 
dan bedoel ik ‘goed’ te luisteren want bij een dergelijk gesprek kom ik er niet 
met een ‘half oor’. Daar prikken mensen doorheen en ik voel me er zelf ook niet 
fijn bij. Hierdoor zie en hoor ik dat (nu nagenoeg alle coronamaatregelen niet 
meer gelden) mensen heel veel én heel veel tegelijk willen doen en daardoor 
zij soms ‘te hard lijken te gaan’. 

‘Te hard of te snel met’, zo lijkt het, tijd inhalen. Inhalen wat wij tijdens corona 
niet hebben kunnen doen of niet hebben gehad. Wij plannen ons, ook ik, weer 
hartstikke vol. Terwijl wij, en dat weten we eigenlijk ook allemaal, misschien 
nog wel even moeten bijkomen en verwerken van wat we allemaal hebben 
meegemaakt. Het geeft ons de stress die we eigenlijk niet willen. Net als bij 
dieren worden wij daar onrustig van en dat helpt niet. Bij dieren geef ik dan 
vaak het advies om “hen maar even met rust te laten. Even goed te laten 
slapen, hun eigen ding te laten doen en te zorgen voor verantwoord en gezond 
voedsel. Even rustig doen en bijkomen”.

En terwijl wij het allemaal weten  lijkt het  toch alsof wij deze  lente en de 
komende zomer alweer van alles moeten. Vroeger, toen ik nog een klein 
meisje in Filmwijk was, zei mijn moeder: “ga maar buitenspelen”. En dan ging 
ik naar buiten. Wat ik deed kan ik me niet meer precies herinneren, maar 
het was een fijn gevoel als ik een middag buiten had gespeeld. Ik denk echt 
dat ik niets deed. Of hooguit een beetje rommelen in de buurt. Met een bal, 
een springtouw, wat knikkers of later met vriendinnen wat spelletjes, zoals 
verstoppertje of krijten. Dat gevoel was prettig. 

Dus eigenlijk wil ik een oproep doen: “ga buitenspelen!” Met huisdier, met 
kind, partner, vrienden of wie dan ook. Laat jouw mobiele telefoon thuis en ga 
als de straatlampen aan gaan weer naar binnen. Ik ben benieuwd hoe jullie 
het vinden. Ik kijk er in ieder geval enorm naar uit. Wij hebben ruimte genoeg 
in Filmwijk en wie weet zie ik je daar!

Karin

Karin 
Zweers
dierenarts

Buitenspelen



De voorbereidingen voor de Floriade in vogelvlucht: 
Een impressie van medio februari.

Na  vele  jaren  van  beslissingen,  discussies  en 
voorbereidingen gaat het nu echt gebeuren. De 
Floriade opent op 14 april as.

Zoals bij alle eerdere Floriades elders in Neder-
land wordt er de laatste weken voor de opening 
hard aan getrokken om e.e.a. op tijd klaar te krij-
gen. Er wordt stevig getwijfeld of het deze keer 
wel gaat lukken.

De Filmwijkkrant mocht op 17 februari jl. vanuit 
de bovenste verdieping van de woontoren Flores 
een blik werpen op de stand van zaken. Hierbij 

een impressie van de diverse gebieden.

De natuur, als belangrijkste deelnemer was nog 
niet helemaal niet wakker, hoewel het overgrote 
deel van de struiken en bomen is geplant en de 
graszoden zijn uitgerold. En dan natuurlijk al die 
paden die in een prachtig ruitmotief zijn neerge-
legd. Maar van de paviljoens was nog niet veel 
te zien.

Onze conclusie: “Er moet duidelijk nog heel veel 
gebeuren!”

Floriade - van 14 april tot en met 9 oktober 2022

Door corona hebben er geen bewonersinformatiebijeenkomsten meer plaats-
gevonden. De laatste stond gepland voor maart 2020 maar werd geannuleerd.

Intussen biedt Almere Deze Week alle bewoners sinds enige tijd informatie over 
de Floriade. Zie onderstaande link voor kranten in de afgelopen maanden. Houd 
de komende weken Almere Deze Week in de gaten. In de krant van 23 februari jl. 
werden we o.a. geïnformeerd over het parkeren rond het Floriadeterrein. https://
www.almeredezeweek.nl/krantenarchief/41

De Weerwaterbrug is in september 2021 geopend in het kader van het Rondje 
Weerwater, maar zoals u wellicht weet, loopt u nu tegen een hek aan. De brug 
wordt niet eerder in gebruik genomen dan na de Floriade! Gedurende de gehele 
Floriadeperiode wordt de brug alleen gebruikt bij calamiteiten van en naar het 
Floriadeterrein. Hiermee wordt overigens zoveel mogelijk overbelasting in de Film-
wijk voorkomen. https://floriade.com/nl/artikel/weerwaterbrug-officieel-geopend/

Zie voor meer (klikbare) links en informatie www.filmwijkkrant.nl

 Door Ben van Haastrecht
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Terwijl de voorbereidingen voor de Floriade nog 
volop in gang zijn, hebben de eerste bewoners 
al hun intrek genomen. De Filmwijkkrant werd 
uitgenodigd om op 14 februari jl., de dag van de 
officiële opening, een kijkje te komen nemen.

Het eerste dat opvalt is dat het gebouw nog midden in een 
bouwput staat: vandaag geen mooie sneakers maar laarzen 
of op zijn minst oude schoenen om bij de voordeur te komen.

Eenmaal bij het gebouw aangekomen zien wij een mooie 
entree, dat tegelijk het kleurrijkste architectonische detail 
van de, voor de rest ingetogen, gevel is.

Hoewel aan de binnenzijde en de buitenzijde te zien is dat er 
nog wel enig werk te verzetten is, lijkt het bewoonbaar. Alles 
straalt nog die leegte uit die zo kenmerkend is aan een pas 
opgeleverd gebouw. Alle ruimtes zijn nog maagdelijk wit. 
Alleen bij de ingang zie je dat de eerste stappen zijn gezet 
om de huiselijkheid binnen te halen. Er hangt bijvoorbeeld 
al een oude Zaanse klok.
Op de derde verdieping na, waar de eerste bewoners hun 
intrek hebben genomen, lijken de overige verdiepingen te 
wachten op wat komen gaat.

Op  deze  dag  is  het  een  drukte  van  jewelste.  Er  hangt 
een zekere spanning  in de  lucht: Minister Hugo de Jonge 
komt het zorgcentrum openen. Met een kleine vertraging 
arriveerde hij met het voor de Floriade zo bekende treintje, 
gevolgd  door  een  stroom  van  mensen  waaronder  ook 
enkele beveiligers. En natuurlijk had hij wel hele bijzondere 
Italiaanse schoenen aan (hij wel!).

 Door Ben van Haastrecht

Woonzorgcentrum Flora 

Hoewel deze man in den lande al menig bezoek 
gebracht moet hebben, was hij allervriendelijkst. 
Hij  liet zich  leiden naar de verdieping waar de 
eerste  bewoners,  omringd  door  familie  en 
verzorgers, op hem zaten te wachten.

Met een kleine toespraak, het tekenen van een 
oorkonde en het geven van een plantje was het 
officiële gedeelte snel afgerond. Er volgde nog 
een eerste blik in de woonkamer van een van de 
bewoners. Daarna vertrok de minister en werd 
hij nog even getrakteerd op een rondje over het 
Floriade-terrein.

Voor de eerste bewoners van deze nieuwe wijk 
Hortus moet dit een vervreemdende ervaring zijn. 
Niet alleen de verhuizing vanuit hun vertrouwde 
woonomgeving naar dit nieuwe gebouw, maar 
ook de plotselinge drukte van deze opening en 
de rust die daar prompt op moet zijn gevolgd. 
En dan straks die miljoenen bezoekers die vanaf 
14 april a.s. voorbij lopen!

Wij  wensen  alle  nieuwe  bewoners  van  dit 
woonzorgcentrum nog vele gelukkige jaren op 
deze mooie locatie en hopen dat zij zich hier snel 
thuis zullen voelen.

De eerste bewoners van het Floriade
 terrein en van de wijk Hortus

Op 11 en 12 maart jl. tijdens de NLDoet dagen 
hebben  bewoners  van  het  Odeonpark  een 
nieuwe moestuin aangelegd op de plek waar 
eerst  de  kindertuinen  waren.  Plantjes  zijn 
gepoot en ingezaaid. Een mooie plek om elkaar 
te ontmoeten in de buurt.

Ook  werken  zij  de  komende  weken  aan  de 
herstart en nieuwe  invulling van het al  twee 
jaar  leegstaande  buurtlokaal.  Gemeente  en 
bewoners  trekken  hierin  samen  op.  Patricia 
Werkman,  opbouwwerker  bij  de  Schoor, 
begeleidt de bewoners hierbij. Het buurtlokaal 
wordt  naar  verwachting  in  het  voorjaar 
opgestart met enkele activiteiten. 

Er zijn al  ideeën voor workshops, kooksessies, 
yoga, muziekles en dergelijke. 

Op het  terrein  is al vanaf het begin een groot 
kippenhok, waar een stuk of vijf  trotse kippen 
rondstappen  of  op  stok  zitten.  Ze  worden 
verzorgd door  studenten. Het  is  erg  leuk om 
hier met  kinderen eens  te gaan wandelen en 
rondkijken. Zeker als over een paar weken alles 
weer bloeit en groeit. 
Filmwijkkrant komt  in de zomereditie met een 
uitvoeriger artikel over deze nieuwe aanwinst 
in onze wijk. 

Wil  je  ook  helpen  bouwen  aan  een  levendig 
Odeonpark? pwerkman@deschoor.nl of 06 - 52 
42 01 03

Nieuwe moestuin en buurthuis op Odeonpark
 Door Marie-Josée Beckers
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 Door Anne-Marieke Zaal

De Filmwijk telt ruim 10.000 inwoners. Menselijke 
inwoners heb ik het dan over. Want er leven er 
nog miljoenen meer. De 213 hectare aan land en 
water die Filmwijk bestrijkt, delen wij namelijk met 
een heleboel buren. Niet al deze buren zijn even 
goed te zien. Sommigen zijn te klein, sommigen 
zijn te snel en anderen zitten graag verstopt. Maar 
één ding is zeker: elke soort draagt bij aan de 
biodiversiteit die we in Filmwijk hebben. 

In de rubriek ‘Onzichtbare bewoners van Filmwijk’ 
zet ik elke keer een van onze onzichtbare buren op 
een voetstuk. Deze keer: het  rozemarijngoudhaantje.

Van alle kevers die in de Filmwijk leven is het rozema-
rijngoudhaantje waarschijnlijk wel de mooiste. Met 
de metallic groen en brons gestreepte dekschilden 
op de rug is het een opvallende verschijning. Ware 
het niet dat het beestje zelf maar 6 - 8mm ‘groot’ 
is. Onder deze prachtig glanzende dekschilden lig-
gen hun vleugels netjes opgevouwen en worden zo 
samen met hun tere onderlichaam beschermd.

Op naar het noorden
Die vleugels hebben echter niet veel bescherming 
nodig want het rozemarijngoudhaantje vliegt zelden 
en is hier ook niet bijster goed in. Toch heeft het 
kleine kevertje ooit een flinke reis afgelegd vanuit 
zijn oorspronkelijke leefgebied rond de Middel-
landse Zee naar ons koude kikkerlandje. Gelukkig 
heeft hij dit eind niet hoeven vliegen want hij kon 

Onzichtbare bewoners 
van de Filmwijk Rozemarijngoudhaantje

op door toeristen meegebrachte stekjes roze-
marijn en lavendel meeliften vanuit het zonnige 
Zuiden. En ondanks dat de temperaturen hier 
wat minder zijn, heeft het rozemarijngoud-
haantje het hier prima naar zijn zin. Het kever-
tje overwintert inmiddels ook in Nederland en 
komt bij de eerste warme zonnestralen in de lente 
weer tevoorschijn.

Gevarieerd dieet
Zoals de uiterst creatieve naamgeving al doet vermoeden, 
is het rozemarijngoudhaantje dól op rozemarijn. Maar 
ook andere keukenkruiden, zoals tijm, citroenmelisse, 
salie en lavendel zijn een welkome aanvulling op zijn 
maaltijd. Dankzij dit dieet is het rozemarijngoudhaantje 
echter niet geliefd bij tuiniers. Het kevertje heeft namelijk 
(nog) geen natuurlijke vijanden in Nederland en pesticiden 
werken niet, dus de enige methode die overblijft is om de 
glanzende kevertjes met de hand van planten te plukken. 

Kleur door structuur
Dat de dekschilden van het rozemarijngoudhaantje prach-
tig zijn, is wel duidelijk. Maar naast mooi, zijn ze ook heel 
bijzonder. Als mensen namelijk ergens kleur aan willen 
geven, doen ze dat bijna altijd met pigmenten. Ook in de 
natuur komt pigment in overvloed voor. Maar sommige die-
ren, bijvoorbeeld het rozemarijngoudhaantje, zijn gekleurd 
door gebruik te maken van structuren. Op minuscuul niveau 
zijn de dekschilden van het kevertje niet glad, maar is deze 
opgebouwd uit heel, maar dan ook heel veel verschillende 
structuren.

 
Het licht valt 

in deze structuren en kaatst op 
verschillende  manieren  en  golflengtes 

weer terug. Zo wordt een uiterst reflectieve 
kleur bereikt. Ook kan het hierdoor soms zijn dat 

de kleur er vanuit verschillende hoeken anders uit ziet. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld ook bij de vleugels van sommige 
vlinders en de olieachtige staartveren van een ekster.

Het rozemarijngoudhaantje mag dan misschien voor som-
migen een lastige tuinbezoeker zijn, bijzonder is dit kleine 
kevertje met z’n nog veel kleinere kleurstructuren wel!

• APRIL
• BLOEIEN
• BLOESEM
• GROEIEN
• HYACINT
• JAARGETĲDE
• JONGEN
• KALFJES
• KNOPPEN
• KROKUSSEN
• LAMMETJES
• LENTEBLOEM
• LENTEBRIES
• MEI
• NARCISSEN
• NATUUR

• NESTJES
• SEIZOEN
• TREKVOGELS
• TULPEN
• VOGELS
• VOORJAAR
• VRUCHTBAAR
• ZAAIEN
• ZONNIG

Lentewoordzoeker In de woordzoeker staan woorden die met de 
lente te maken hebben. Kun jij ze allemaal vinden? 
De woorden staan horizontaal, verticaal en  
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een zin.
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Basisschool Polygoon 
bestaat 30 jaar.

 
In april 2022 bestaat basisschool Polygoon in de 
Filmwijk 30 jaar. Dit feit werd met de leerlingen 
op vrijdag 18 maart gevierd.

De dag werd feestelijk gevierd met een zelfge-
maakte circusvoorstelling en een optreden in een 
echte circustent die op ons schoolplein stond! Het 
jubileum werd feestelijk afgesloten voor de leer-
lingen met popcorn en suikerspinnen.
 
Vergroening van het schoolplein:
De gemeente Almere heeft het schoolplein van 
Polygoon uitgekozen om te ‘vergroenen’.

Leerlingen van de bovenbouwgroepen hebben 
mogen meedenken in de ontwerpvoorstellen. Het 
plan is zo gemaakt dat er meer groen op het plein 
komt, ontdek- en speelplezier voor de kinderen. 
Tegelijkertijd blijven de oorspronkelijke Hertzber-
ger elementen op het plein bestaan. De school is 
enthousiast en blij met de vernieuwing.

Betaald parkeren in de Filmwijk
Eind februari jl. heeft het bestuur van Platform Film-
wijk een evaluatiegesprek gevoerd met Parkeerbedrijf 
van de gemeente Almere over de invoering van het 
betaald parkeren in het noordelijk deel van onze wijk. 
Uit deze evaluatie bleek o.a. dat onze eigen bewoners 
vooral moeite hebben met de parkeerautomaat bij het 
Gezondheidscentrum aan het Greta Garboplantsoen. 

Ofschoon het eerste uur parkeren gratis is, moeten 
bewoners uit Filmwijk Zuid die daar een afspraak heb-
ben nu betalen als er een langdurig bezoek is vereist, 
zoals bezoek aan de Fysio of de gymnastiekzaal. Ook 
het aantal parkeerautomaten vindt men onvoldoende. 
Ze staan nu gecentraliseerd rondom de Cinemadreef. 
Voor de huidige bewoners en hun eigen bezoekers ver-
andert er momenteel niets en blijft de eerdere regel-
geving van kracht. De bewoners parkeren o.b.v. een 
gratis vergunning en voor hun bezoekers wordt via de 
parkeerapp van de gemeente € 0,05 per uur betaald.

Van onze bewoners en van het bestuur Platform krijgt 
de gemeente een dikke onvoldoende voor de informa-
tieverstrekking over de invoering van betaald parke-
ren. Bij de invoering voelden bewoners zich in de steek 
gelaten. De gemeente liet het aan de bezoekers over 
om het verder maar uit te zoeken hoe met het betaald 
parkeren om te gaan. Men ziet het eveneens als een 
aanloop naar een wel betaalde vergunning voor bewo-
ners in de toekomst.

De berichtgeving van de gemeente dat de huidige 
bewonersontheffingen automatisch zouden worden 
omgezet naar een gratis vergunning heeft de bewoners 
op het verkeerde been gezet. Men begreep dat men 
de jaarlijkse plicht om hun ontheffing opnieuw aan te 
melden niet hoefde uit te voeren. Sommige bewoners 
gaven aan dat men daarover in januari geen brief had 
ontvangen en anderen gaven geen aandacht aan de 
brief omdat de oude ontheffing automatisch zou wor-
den omgezet in een nieuwe vergunning. De brief ver-
meldde niet dat men wél verplicht was om jaarlijks de 
registratie te vernieuwen waardoor er een onduidelijke 
situatie ontstond.
 
Parkeerbedrijf heeft inmiddels alle uitgereikte boe-
tes handmatig gecontroleerd. Boetes aan bewoners 
die verleden jaar WEL hadden verlengd, maar dit jaar 
niet, worden geseponeerd en hoeven dus niet betaald 

Buurtlokaal Winnaar Almeerse 
Vrijwilligersprijs 2021      

En zo ontvingen wij onlangs het bericht dat wij een 
van de Almeerse vrijwilligersprijs winnaars waren. Wij 
waren zeer verrast!

Op 1 maart jl. (nationale complimenten-dag) werden 
we met nog een aantal andere winnaars feestelijk ver-
welkomd op het stadhuis door Jerzy Soetekouw, direc-
teur VMCA. Ook de juryleden waren aanwezig: Stad en 
Natuur, Wijk & Welzijn, De Schoor en MTC Wijkteams, 
Afdeling Zorg en Welzijn van de gemeente Almere en 

te worden. Bewoners die verleden jaar NIET hebben 
verlengd en daardoor onbekend zijn bij Parkeerbedrijf 
hebben dit jaar geen uitnodiging ontvangen en vallen 
buiten de boot. Dat betreft veel meer bewoners dan 
de gemeente van tevoren had bedacht.

Bij het binnenrijden van de Filmwijk vanuit de Velu-
wedreef afslag David Nivenweg vindt men wél borden 
die informeren dat men een gebied binnenrijdt, waar 
men moet betalen voor het parkeren. Maar daarna 
moet men beginnen met een zoektocht om een par-
keerautomaat te vinden. Dit geldt trouwens ook voor 
binnenkomst via de Ingrid Bergmanstraat. 

Naast het gebruik van de parkeerautomaten stimuleert 
Parkeerbedrijf het gebruik van parkeerapps zoals o.a. 
Ease2pay, EasyPark, On The Go!, Parkmobile e.a. voor 
het gebruiksgemak. En hoe weet men dat men met de 
parkeerapp moet/kan betalen? Die moet dan wel eerst 
worden ingesteld en hoe?

Andere nadelen zijn er echter ook bijvoorbeeld het 
kunnen vergeten om een parkeeractie voor de eigen 
bezoekers te starten of te beëindigen. En het vergeten 
te betalen voor het gebruik van de app.

Men gaat er tegenwoordig te gemakkelijk vanuit dat 
iedereen wel het digitale inzicht heeft om met de 
apps om te gaan. Vanzelfsprekend is dit echter zeker 
niet. Een aanzienlijk aantal bewoners waaronder veel 
ouderen heeft gewoon niet het inzicht om daar mee 
om te gaan of men heeft geen smartphone. Voor deze 
bezoekers heeft Parkeerbedrijf een zogenaamde digi-
betenregeling die per telefoon hulp kan bieden. Ver-
dere informatie kan men verkrijgen door contact op 
te nemen met Parkeerservice aan de Blekerstraat 6, 
info@parkeerservicealmere.nl of tel.nr. 036 - 5343 202

Het Platform Filmwijk heeft Parkeerbedrijf verzocht een 
voor iedereen goed leesbare foldercampagne te starten 
waarmee de nieuwe parkeerregeling duidelijk wordt uit-
gelegd. Met alle noodzakelijke informatie zoals bijvoor-
beeld waar de betaalautomaten staan, waar er auto-
maten bijkomen, betere borden en welke apps kunnen 
worden gebruikt e.d. Dat is ons toegezegd. Het Platform 
zal daarvoor suggesties aanleveren en hoopt daarom op 
veel goede ideeën van bewoners. We zien uw suggesties 
graag tegemoet op info@filmwijkalmere.nl

Filmwijk

Vrijwillige Inzet, VMCA. Wethouder Roelie 
Bosch was helaas door corona ‘slechts’ aan-
wezig via het scherm.
Desondanks was haar stem luid en duidelijk 
toen ze de juryrapporten voorlas. Die klon-
ken als een klok. Ook voor het Buurtlokaal!  

We ontvingen een mooie cheque, een boe-
ket en een sierlijke bokaal. Het Buurtlo-
kaal heeft de vier juryleden uitgenodigd 
om binnenkort zelf te ervaren hoe gezel-
lig het is om bij het Buurtlokaal binnen te 
stappen! Dat geldt natuurlijk ook voor alle 
senioren in de Filmwijk, u bent welkom! 
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Iedere dinsdag van 19.00 uur - 
20.00 uur geeft Youssou Ngom 
Djembé-les aan jong en oud, 
beginners en gevorderden in 
Buurtcentrum Filmwijk, Walt 
Disneyplantsoen 76. Neem 
je eigen Djembé mee. Heb je 
geen Djembé, dan kan je ter 
plekke gratis een Djembé lenen 
voor de les. 

Aanmelden kan via een mail 
naar:
youssou.ngom1976@gmail.com 
 
Er wordt een kleine bijdrage 
voor deelname gevraagd.

Djembé les

 2
e W

O
EN

SDAG

Wijkteam
De Wierden
voor uw vragen over wonen, 
werken, welzijn en zorg 

Wijkteam
De Wierden
voor uw vragen over wonen, 
werken, welzijn en zorg 

Wijkteam 
Almere Filmwijk

BEZOEKADRES
Filmwijkcentrum
Walt Disneyplantsoen 76, 1325 SX Almere
T: 14 036 
E: info@almere.nl
I: www.wijkteams.almere.nl

Volg ons op                  Wijkteam Filmwijk

Tuinteam zoekt vrijwilligers die willen helpen 
bij het opruimen en onderhouden van tuinen 
van medebewoners die dat zelf niet meer 
kunnen.

De werkzaamheden zijn divers en iedere tuin is 
weer anders. Van het opruimen van de (verwilderde) 
tuin, het snoeien van de heg en andere planten tot 
het verwijderen van onkruid, etc. 

Bewoners zijn over het algemeen blij en dankbaar 
voor de hulp en de aanspraak. Vaak is er een kopje 
koffie of thee. 

Je werkt in een team met meerdere vrijwilligers 
dat wordt begeleid door een wijkteammedewerker. 
In overleg met de bewoner wordt een afspraak 
gemaakt over de werkzaamheden, gebruik van het 
gereedschap (evt. te voorzien door het wijkteam) 
en de tijd. De hoeveelheid werk is afhankelijk van 
de aanvragen die bij het Wijkteam binnenkomen en 
het seizoen. Beschikbaarheid in overleg. Je hebt 
affiniteit met kwetsbare bewoners en tuinieren. 

Spreekt dit je aan? Kom vrijblijvend kennismaken 
en neem contact op met Clé Burgers. Bel of 
WhatsApp: 06 - 13 29 59 23.

Bewoners helpen 
bij tuinonderhoud?

Activiteiten Buurtcentrum Filmwijk - uitgelicht

Trakteer jezelf op een 
heerlijke warme lunch en 
kom mee eten. Je bent van 
harte welkom. Iedere tweede 
woensdag van de maand 
van 12.00 tot 13.30 uur, 
Buurtcentrum Filmwijk, Walt 
Disneyplantsoen 76. 

Reserveren kan bij Johan 
Kluin via de mail:  
j.kluin01@upcmail.nl 
De kosten voor de warme 
lunch zijn 5 euro. 

Data: woensdag 13 april,  
11 mei en 8 juni 2022

Eettafel in 
Filmwijkcentrum

Iedere vrijdag van 19.00 - 21.00 
uur geeft Daniella Nunnely 
dansles in diverse stijlen onder 
andere streetdance en hiphop 
aan twee groepen. 

Van 19.00 - 20.00 uur aan 
kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Kosten: 0,50 cent per les. 

Van 20.00 - 21.00 uur aan 
jongeren van 12 tot 18 jaar. 
Kosten 1,00 euro. 

Aanmelden kan via  
een mail naar:  
daniellanunnely@gmail.com  
of bel: 06 - 46 94 57 48

Dansles voor 
jeugd tot 18 jaar

Kom naar de conversatie-
groep in Filmwijk. Iedere 
donderdag van 11.00 - 12.30 
uur in het Filmwijkcentrum. 
Samen Nederlands oefenen, 
lezen, schrijven, taalspelletjes, 
praten en koffie drinken. 

Deelname is gratis.
Aanmelden bij Cle Burgers. 
Bel of WhatsApp:  
06 - 13 29 59 23

Wilt u de 
Nederlandse taal 
oefenen?
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INLOOPSPREEKUUR 
DINSDAG
13.30 - 15.00 uur

Filmwijkcentrum
Walt Disneyplantsoen 76

 
U kunt ook een gesprek aanvragen via 
het online meldingsformulier op: 

www.wijkteams.almere.nl

ADMINISTRATIEF SPREEKUUR  
INLOOP
DINSDAG
9.30 - 11.30 uur

Filmwijkcentrum
Walt Disneyplantsoen 76



Peutergroep gestart op Polygoon 

Samen leggen wij de basis voor uw kind.

Vind je het belangrijk dat jouw peuter zich goed 
voorbereidt op school en vast oefent met sociale 
vaardigheden?

Kindercentrum De Parel en  basisschool Polygoon 
werken samen. De visie en werkwijze rondom 
het VVE - (vroeg-en voorschoolse educatie) 
programma van De Parel sluiten goed aan bij de 
onderwijsvisie van basisschool Polygoon.

Een peutergroep bestaat uit acht kinderen en er
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.  Ook na
schooltijd verzorgt De Parel een activiteiten-
aanbod. Dit vindt plaats in en rondom het 
mooie schoolgebouw.

Geïnteresseerd hoe wij werken met kinderen? 
Kom eens langs om sfeer te proeven of kijk op onze 
website voor meer informatie.

www.kindercentrumdeparel.nl

GFT scheiden is veranderd, wist u dat? 
(Maar is dat een stap vooruit?)

Weinig mensen zijn op de hoogte van het feit 
dat een aantal gedragsregels met betrekking 
tot de scheiding van GFT-afval zijn veranderd.

Natuurlijk is hierover wel iets terug te vinden 
op de website van de gemeente, maar om nu te 
zeggen dat er veel ruchtbaarheid aan gegeven 
is…. Nou nee.

Vanaf 1 januari 2022 mogen luiers en kattenbak-
vulling niet meer in de GFT-bak worden gegooid 
en horen die ‘ineens tot het restafval’.

Vervelend maar de derde aanpassing is ronduit 
onwerkbaar zonder aanvullende maatregelen: 
GFT-afval mag niet meer wor-
den afgevoerd in een enkele 
doorzichtige plastic zak maar 
moet worden verzameld in spe-
ciale zakjes met het kiemplant-
logo (zie rechts).

Deze  lichtgroene  zakjes  zijn 
biologisch afbreekbaar en dat 
blijkt in de praktijk tegelijk het 
probleem: De gaten vallen er al 
in als het GFT-afval er een paar 
dagen in ligt of vochtig begint 
te worden. Dit leidt tot lekken 

 Door Ben van Haastrecht

en stankoverlast in de keuken, in de bakken en geeft 
veel smurrie en troep.

Transport naar buiten bij de hoogbouw blijkt rond-
uit risicovol want de mogelijkheid van scheuren is 
zeker groot. Dus loop je met lekkende en stinkende 
zakjes door de gang, de galerie en op straat. In de 
Gft-containers gaat de ontbinding verder waardoor 
meer stankoverlast kan optreden.

En daar zijn ook nog eens de extra kosten. Deze 
zakjes zijn zeker niet goedkoop en lang niet altijd 
gemakkelijk te krijgen/kopen in de juiste maten. De 
grote maat voor de groene GFT-bak zakt snel door 
al een gewicht van 2.5 kilo naar beneden. Vastzetten 

met elastiek of touw maakt dat de 
zak snel gaat ontbinden en scheurt 
waardoor vocht en stank in de bak 
zelf achterblijft. 

De oplossing van de gemeente:” 
Gewoon  een  klein  emmertje 
gebruiken of bij gebruik van een 
gewone  plastic  zak  deze  leeg-
schudden in de GFT-container”. 

Deze adviezen om GFT te schei-
den,  leiden  tot  meer  restafval, 
hogere kosten én het risico 

van stankoverlast. Dan hebben wij het nog niet 
eens over het ‘gedoe’ om op een nette manier de 
kliko of de metro-container te bereiken.

De nieuwe regels zijn een stap achteruit in de 
ambitie om de afvalproblematiek op te lossen. 
Het ongemak en de gevolgen van de ‘lekkende 
troep’ zijn te groot.

Het zoeken naar  juiste oplossingen en advie-
zen lijkt meer dan gewenst. Sterkere biologisch 
afbreekbare zakjes of terug naar het doorzichtige 
zakje dat niet zo snel oplost? Of de schillenboer?



Telefoonlijst 

Gezondheidscentrum Filmwijk
TELEFOONNUMMERS HUISARTSEN 
Afspraken (036)  54 54 341 
Uitslagen (tussen 13 en 17uur) (036)  54 54 341     
Spoedlijn Huisartsen      (036)  54 54 344

SPOEDPOST BUITEN KANTOORUREN 
Spoedpost Almere 0900 20 30 203  
   
TELEFOONNUMMERS ALGEMEEN 
Apotheek  (036) 54 54 346 
Consultatiebureau/Jeugdgezond-
        heidszorg (locatie Parkwijk) (036) 54 54 520 
Fysiotherapie   (036) 54 54 111 
Wijkteam  14036 
Receptie    (036) 54 54 340 
Tandheelkunde  
     (www.dentalclinics.nl) (036) 210 0177 
Verloskunde Parkwijk/ 
     Tussen de Vaarten (036) 54 54 520

OPENINGSTIJDEN HUISARTS EN APOTHEEK 
Tijdelijk tussen: 08.00 - 12:30 & 13:30 - 17.00 uur

TEAMMANAGER HUISARTSENZORG  
Dhr. Erwin Koreman. 

Greta Garboplantsoen 1,  1325 HE Almere

Op het moment dat ik dit artikel schrijf, is het alweer 
februari 2022. Tijdens de persconferentie van 15 
februari zijn grote versoepelingen aangekondigd. 
Dat is fijn voor ons allemaal. Wij snakken naar 
meer openheid in de samenleving, zodat we weer 
die dingen kunnen doen die ons blij maken en 
vrijheid geven. We kunnen weer vooruit kijken en 
bijvoorbeeld een concert of vakanties plannen. Dat 
is fijn.  

Bereikbaarheid
Het aantal telefoontjes naar onze huisartsenpraktijk 
is sinds corona ruim verdubbeld. Dit heeft gevolgen 
voor onze bereikbaarheid. U kunt er gerust op zijn 
dat, wanneer u in het keuzemenu aangeeft dat het 
spoed betreft, wij snel opnemen en u gelijk helpen. 
Wilt u een afspraak maken, een vraag stellen aan 
uw huisarts, laboratoriumuitslagen weten of herhaal- 
medicijnen aanvragen? Dat kan op twee manieren:  

1. Telefonisch
Wilt u een afspraak maken? Belt u dan met de 
doktersassistent en doe dit liever niet bij de balie. De 
doktersassistent stelt u een aantal persoonlijke vragen 
over uw klacht. Het is fijner om dit met u te bespreken 
aan de telefoon. Dat is rustiger.

Als u ons belt hoort u een keuzemenu. Op werkdagen 
tussen 8.00 – 17.00 uur kunt u een terugbelverzoek 
doen. De doktersassistent belt u op een later tijdstip 
terug, meestal op dezelfde dag. Buiten openingstijden 
kunt u ons ook bellen en via het keuzemenu uw 
herhaalmedicijnen aanvragen of uw afspraak 
afzeggen.

2. Online zorg
U kunt via de beveiligde website MijnGezondheid.net 
(MGn) of de app Medgemak 24 uur per dag, 7 dagen 
per week uw gezondheidszaken regelen. Een account 

aanmaken is niet nodig. U logt in met uw DigiD. U 
leest er meer over op: www.zorggroep-almere.nl/mijn-
gezondheid.

Wat kunt u verder doen om de druk op de praktijk 
wat te verminderen?
• Medicijnkluis voor herhaalmedicatie
Herhaalmedicatie kunt op werkdagen tijdens de 
openingstijden van ons gezondheidscentrum ophalen 
via de medicijnkluis van uw apotheek. Deze staat in 
de centrale hal van gezondheidscentrum Filmwijk. Zo 
hoeft u niet in de rij te staan voor uw medicijnen.

Let op: Medicijnen die in de koelkast moeten worden 
bewaard, verbandmiddelen en geneesmiddelen 
waarvoor u moet bijbetalen, kunt u niet ophalen via 
de medicijnkluis. Deze kunt u ophalen in de apotheek.
Meer informatie over (het gebruik van) de medicijnkluis 
vindt u op onze website: zorggroep-almere.nl

• Bent u verhinderd? 
Heeft u een afspraak en kunt u toch niet komen? 
Het helpt als u tijdig uw afspraak afzegt als u toch 
niet kunt komen, uiterlijk 24 uur van tevoren. Op de 
vrijgekomen tijd plannen wij dan een andere patiënt in. 

• Twijfelt u of u naar de huisarts moet?
Bij spoed zijn de huisartsenpraktijken telefonisch 
goed bereikbaar. Heeft u geen spoed en twijfelt u of 
u naar de huisarts moet? Dan adviseren wij u eerst 
thuisarts.nl of moetiknaardedokter.nl te raadplegen. 
Daar vindt u betrouwbare informatie. 

• Heeft u vragen over boosterprikken en 
corona? 

Stel deze aan het RIVM in plaats van aan uw huisarts. 
U kunt het RIVM bellen op telefoonnummer: 0800 – 
1351. Bereikbaar tussen 08.00 – 20.00 uur. Of kijk op 
coronavaccinatie.nl.

Nieuws van het gezondheidscentrum
Ontwikkelingen in het gezondheidscentrum Filmwijk

Expositie Arnold Jongkind
 
Van april tot en met juni 2022 exposeert Arnold 
Jongkind in ons centrum. De expositie wordt 9 april 
a.s. feestelijk geopend. Het is zijn zevende expositie 
hier. De expositie bestaat uit 18 werken in olieverf die 
speciaal zijn gemaakt voor deze tentoonstelling. Zij 
zijn afgestemd op de ruimte in de centrale hal.

Arnold: ”Ik schilder al vanaf 1970. Mijn eerste werkje was 
toen een landschap met molen. Dat heb ik later nog eens 
gemaakt en er een element aan toegevoegd met een 
robot in het landschap. Ik ben al vroeg surrealistisch gaan 
schilderen omdat deze stroming mij de beste mogelijkheid 
geeft om uitdrukking te geven aan wat mij drijft. Dat zijn 
in feite drie motieven: verwondering, verbijstering over 
mensen die zich niet verwonderen en religiositeit. Het 
schilderen is voor mij niet zozeer het omgaan met verf en 
penseel maar de ervaring van een gevoel, inspiratie en 
het zoeken naar een beeld om dat te kunnen uitdrukken. 
Zo is er een werk op de expo dat ontstaan is na de recente 
ontdekking van water op Mars en de misschien wat te 
hoog gespannen verwachtingen daarover. Dat brengt mij 
op een idee hoe ik dat kan verbeelden. Het surrealisme is 

een stroming die mensen wel aanspreekt omdat het heel 
verrassend kan zijn en meerdere lagen heeft. Ik zal mijn 
bezoek aan het atelier van Carel Willinck nooit vergeten. 
Daar zag je welke constellaties hij eerst maakte voor hij 
ging schilderen. Echt top!” 

Arnold was als kind al heel erg bezig met tekenen en 
schilderen en later vrije expressie. Het zat er niet in om 
naar de Kunstacademie te gaan. Maar vanaf 1970, na de 
LTS, pakte hij dit weer op. Al doende kreeg hij de techniek 
voor het werken met olieverf en alle andere aspecten, 
zoals perspectief, licht en donker, en dergelijke in de 
vingers. De keuze voor het surrealisme werd toen ook 
gemaakt. “De collectie die nu op de expositie te zien is, is 
mijn tiende collectie. De collecties bestaan bijna allemaal 
uit gevarieerde werken, behalve de Robotcollectie. Ik heb 
al veel tentoonstellingen gehad, in binnen- en buitenland 
(Frankrijk, Oostenrijk, België, Zweden). Een aantal van 
mijn werken zijn ook opgenomen in diverse publicaties, 
zoals onder andere de jaarboeken van de Re-Art imaginary 
editions Dreamscape Hidden treasures Magazine in 
Groot-Brittannië, en de kunstkalender Rotterdam.”

Zie voor uitvoerige informatie www.arnoldjongkind.nl

Het meekijkconsult
Voortaan kunnen inwoners van Almere met niet 
spoedeisende medisch-specialistische vragen vaker 
onder behandeling blijven bij hun eigen huisarts. 
Naar het ziekenhuis gaan om een medisch specialist 
te raadplegen, is niet altijd meer nodig nu artsen 
van het ziekenhuis meekijken met alle huisartsen in 
Almere via het meekijkconsult. 

Voor meer informatie over het meekijkconsult vindt u 
op onze website: zorggroep-almere.nl als u in zoekt 
op ‘meekijkconsult’.

Erwin Koreman 
teammanager bedrijfsvoering Huisartsenzorg

De werken zijn te koop. Email: contact@arnoldjongkind.nl

De wisselende exposities in het gezondheidscentrum worden 
gecoördineerd door Sandra de Kleine. De expositie is vrij toegankelijk op 
werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Voor de volgende exposities worden 
nog nieuwe talenten gezocht. Neem bij interesse contact op met Sandra 
de Kleine.  



A ls de lente komt, dan stuur ik jou… 
tulpen uit Amsterdam. Dat liedje is 

bekend gemaakt door Herman Emmink. 
Ook gezongen door Mieke Telkamp, 
Koos Alberts en de Havenzangers. Het 
is niet meer van deze tijd. Hoog tijd voor 
een update, een versie 2.0 met ‘Als de 
lente komt, dan stuur ik jou… tulpen uit 
Almere’. Al jarenlang is Flevoland namelijk 
de kraamkamer van deze bloemen en niet 
meer de Bollenstreek ten westen van de 
hoofdstad. Dat komt niet alleen door de 
linten narcissen en krokussen in onze wijk. 
Met name in de Noordoostpolder groeien 
niet ‘duizend gele en duizend rooie’, maar 
vele miljoenen bollen in alle mogelijke 
kleuren.

Zwarte tulpen
Tulpen in alle mogelijke kleuren, behalve zwart. Die 
beruchte zwarte tulp waar kwekers met donkerpaarse 
tinten wel mee in de buurt komen, is een soort heilige 
graal in de bloemenwereld. Het is ook de titel van de 
spannende serie ‘Zwarte tulp’ die nog te zien is op 
Videoland. Het gaat over de families Vonk en Kester 
en hun onderlinge ruzies tijdens de zoektocht naar 
die tulp die veel geld op kan leveren. Zo zijn er meer 
series die over bloemen gaan. Zoals bijvoorbeeld 
het Mexicaanse ‘La Casa de las Flores’ (Netflix) over 
een familie met een chique bloemenzaak. Ook daar 
wordt gespeeld met de aansprekende tegenstelling 

tussen prachtige bloemen en duistere zaken.

Tegenstellingen

Diezelfde tegenstelling begint zich af te tekenen 
rondom de Floriade die op 14 april begint en die het 
thema van deze Filmwijkkrant is. Ook daar liggen er 
onder de fraaie paviljoens en kleurige bloemenzee 
twijfels over financiën en tegenvallende aantallen 
paviljoens uit het buitenland. Daar is helaas weinig 
meer  aan  te  doen  dus moeten  we maar  vooral 
hopen dat we als Filmwijkers kunnen genieten van 
de exposities en speciale voorstellingen. Of het nu 
een succes wordt of een tegenvaller: van april tot en 
met oktober hebben we er een fleurige buurman bij 
aan de overkant van Het Weerwater.

Hortus
En na negen oktober komen er wéér nieuwe buren, 
want dan verrijst op het Floriadeterrein de nieuwe 
wijk  Hortus.  Naast  het  vele  groen  is  het  grote 
pluspunt natuurlijk het uitzicht op de Filmwijk, die 
dan ook bereikbaar zal zijn via de Weerwaterbrug. 
Hortus betekent tuin en het zou dus logisch zijn om 
de straatnamen daar ook in de florahoek te zoeken. 
Probleem is alleen dat we al een Parkwijk hebben 
met bomennamen zoals de Perenboomweg en de 
Meidoornstraat. Bovendien is er al een Rozenwerf 
in Haven en een Bloemenbuurt in Buiten met de 
Madeliefjesstraat, Geraniumstraat en Dahliaweg. 
Wat  blijft  er  dan  nog  over?  Nou  straatnamen 
vernoemd naar bloemen uit filmtitels: ‘Magnolia’, 
‘Broken flowers’, ‘The Name of the Rose’ en ‘Tulip 
Fever” bijvoorbeeld. Of films waarin bloemen een 
grote rol spelen. Denk aan de enorme vleesetende 
plant  in  ‘The  little  shop of horrors’, de pratende 
rozen in ‘Alice in wonderland’ of ‘Big fish’ waarin de 
hoofdrolspeler een veld met 10.000 narcissen plant 
voor zijn geliefde. 

Door Maarten van der Meer

The Duke   (17 maart)
 
The Duke is een schilderij van Francisco Goya (Zie 
de straat in Tussen de Vaarten) dat in 1961 gestolen 
wordt uit de National Gallery in Londen. De dader 
blijkt geen goed georganiseerde bende te zijn zoals 
de politie denkt, maar een zestigjarige man (Jim 
Broadbent). Waargebeurd verhaal.

Operation fortune  (24 maart)    
 
Geheimagent Fortune (Jason Statham) heeft een 
lastige opdracht. Hij moet een overdracht voorko-
men maar hij weet niet van wat en niet tussen wie. 
Met zijn team dwingt hij een acteur mee te helpen 
en dichter bij een rijkaard (Hugh Grant) te komen 
die meer weet. Veel grappige dialogen.

Met Mes   (14 april)
 
Kleurrijke filmhuisfilm van Sam de Jong die eerder 
‘Prins’ maakte. Een jongen steelt een camera van 
een presentatrice en zij liegt bij de aangifte dat hij 
een mes had. Een film vol absurditeit (zoals blikkerig 
pratende robotagenten) en beelden waarin de kleur 
van het scherm spat.

FILM EN FILMWIJK

Drie Twitterrecensies van 280 tekens over films die vanaf maart 2022 in de bioscoop komen.   
(kijk ook op Twitter @maartennoppus)

Twitterfilmrecensies

Miniparkjes

Zo  hebben  bewoners  van  de  Filmwijk  twee 
proeftuintjes aangelegd aan de Joris  Ivens  laan. 
Waar  eerst  gras  groeide  zijn  twee  miniparkjes 
verschenen. Een van de twee heeft ook nog een 
leuk beeldje van een cameraman. Overigens heeft 
Joris Ivens in 1957 een film gemaakt met de film 
‘Die Windrose’. Een van de rollen was voor Simone 
Signoret. Heel toevallig de naamgeefster van een 
straat die aan de Joris Ivenslaan ligt. 


