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BUURTKRANT VOOR EN DOOR FILMWIJKERS
Culturele hoofdstad
van Europa in 2018?
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Er wordt geschiedenis geschreven op 5 november: Barack Obama is gekozen als nieuwe
president van de VS en o ja, ik word benoemd als hoofdredacteur van de Filmwijkkrant
Het is allemaal begonnen met een e-mail naar info@filmwijkkrant.nl
en ik kon meteen
aanschuiven als redactielid. Vrijwilligers zijn altijd welkom. Dat merk ik helemaal sinds mijn
oudste zoon naar de 'grote' school gaat. Het wappert briefjes met verzoeken voor vrijwillige
overblijf -, lees - en luizen(?)moeders, vrijwillige ouderhulp en hulp bij diverse evenementen.
Zou het helpen? Dan doe ik ook graag een poging. De Filmwijkkrant zoekt vrijwillige
financiële
bijdragen, vrijwillige maar wel betalende adverteerders, vrijwilligers voor het schrijven van
artikelen en vrijwilligers voor het opmaken van de krant. Spreekt dat aan? Begin dan ook met
een e-mail! Ik heb geen spijt. Nu is het wachten op de dag dat mijn zoon op voetbal wil. Nee
kind, dat kan niet, mamma kan niet nog meer vrijwillige verzoeken aan.
Fijne feestdagen!

Mariëlle

Tiehuis

Tekst: Rutger van Dijk,
Foto's: Omroep Flevoland

Beroepen in de wijk:

ieuws Dichtbij
Maaike van den Bosch (34) is journalist en Filmwijker.
Ze schreef voor het
Dagblad van Almere, Almere
Vandaag
en werkt nu als verslaggever
voor Omroep
Flevoland.
Maaike van den Bosch groeide op in Haven,
verhuisde van het ouderlijk huis naar een
HAT woning aan de Sluis en woont sinds
vier jaar in de Filmwijk. Na de Meergronden wilde ze journalistiek gaan doen, maar
werd niet ingeloot. In plaats van journalistiek is Maaike Nederlands gaan studeren
aan de Universiteit van Amsterdam. De
ambitie bleef: journalist zijn in Almere.
Blufpoker
Maaike: "Dankzij een staaltje blufpoker
ben ik tien jaar geleden toch de journalistiek ingerold. Het Dagblad van Almere
was destijds een echte Almeerse krant,
daar wilde ik graag voor werken. Ik heb
toen op eigen initiatief een stuk geschreven over de speeltuin in Haven waar veel
over te doen was en het stuk bij ze in de
bus gedaan met het aanbod vaker voor ze
te schrijven. Vanaf dat moment kon ik als
freelancer voor ze aan de slag. Later ben
in vaste dienst bij het Dagblad gaan werken. In 2003 werd de krant opgeheven, er
waren te weinig abonnees. Jammer. Een
stad als Almere verdient een eigen krant.
Almere Vandaag werd de gratis huis-aanhuis opvolger van het Dagblad van Almere.
Dat was ook wel weer erg leuk, zo'n nieuwe krant maken. We moesten veel meer
zelf doen, fotograferen bijvoorbeeld, deels
uit financiële overwegingen. Het format
was ook anders, Almere Vandaag biedt
vooral kort, snel nieuws. Ik heb er altijd
met plezier gewerkt. Vorig jaar heb ik de
overstap gemaakt naar Omroep Flevoland,
weer een totaal andere manier van werken.
Live interviews doen op TV bijvoorbeeld,
dat is altijd spannend. Maar ook de items
zelf monteren. Vaak ben j e urenlang bezig

voor een nieuws item van een paar minuten. De omroep brengt nieuws uit de hele
provincie, maar Almere is nog steeds mijn
gebied."
Kind aan huis
Maaike is al jarenlang kind aan huis bij
de raadsvergaderingen en op de politieke
markt. Maaike's moeder was raadslid en
wethouder voor GroenLinks, misschien dat
daar de kiem ligt voor Maaike's betrokkenheid bij de stad en haar interesse in de
politiek. "Door het werk van mijn moeder
en later ook mijn eigen werk ken ik de A l meerse politiek door en door. In de t i j d , dat
mijn moeder politiek actief was, vermeden
we het om samen over politieke zaken te
spreken. Met mijn chef had ik de afspraak,
dat ik haar nooit zou hoeven interviewen.
Dat deed dan een collega.
Ondanks mijn
betrokkenheid heb
ik nooit de ambitie gehad zelf de
politiek in te gaan,
misschien wel o m dat ik het wereldje
zo goed ken. I k
weet ook niet of
ik me zou kunnen
verenigen met de
fractiediscipline,
het onderhandelen
over onderwerpen
die voor j o u belangrijk zijn. Als j e
je als verslaggever
veel met politiek
bezighoudt, ga j e
oog voor detail
krijgen, valt ineens een zinnetje
op in een van de
stukken. Een zinnetje waardoor je

nieuwsgierigheid gewekt wordt. Een onderwerp waar ik echt bovenop heb gezeten is
Omniworld, dat werd een heel dossier maar
was wel heel tijdrovend. Ik was er dag en
nacht mee bezig. De artikelen waren ook
informatiebron voor de politici, er werden
vragen over gesteld."
De brug over?
Maaike heeft ongeveer wel alles op journalistiek Almeers gebied gedaan en is pas
34. Is er nog voldoende uitdaging? " I k kan
me voorstellen dat ik op den duur weg
wil uit Almere. Dat ik behoefte krijg aan
iets anders. Maar niet op korte t e r m i j n . Ik
woon lekker, heb het erg naar mijn zin in
de Filmwijk. Sinds ik hier in de wijk woon,
heb ik het tuinieren ontdekt. Voorlopig zit
ik hier goed."

omroepta

Tefcst: Danielle

NATARAJA

Verhagen

dansposc van de god Shiva, afgebeeld i
:itd e n gebogen over een d e m o n .
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Yogacentrum
Nataraja is gevestigd
in een van de
de puntdaken
langs het spoor. Sjoukje van VlijNataraja in 1994.

Sjoukje: "Op zich was ik best tevreden in Amsterdam. Maar mijn partner en
ik hadden in die tijd twee kleine kinderen. We woonden op een bovenwoninkje en een behoorlijke ruimte om yogales te geven, lag in Amsterdam
niet voor het oprapen. Toen zijn we buiten Amsterdam gaan zoeken. Op zoek
naar meer ruimte dus. Voor de kinderen om lekker buiten te kunnen spelen
en om yogales te geven. In Almere was dat te realiseren."
Sjoukje van Vlijmen is opgeleid als danseres en dansdocente. Tijdens haar
dansopleiding aan de Amsterdamse Hogeschool raakte ze geïnteresseerd
in yoga. Ze ging een keer met een vriendin mee naar een les en was verkocht. Na de dansopleiding volgde ze twee yoga-docentenopleidingen en
is vervolgens zelf yogalessen gaan geven. "In Almere heb ik nog een tijdje
yoga- en danslessen gegeven," vertelt Sjoukje. "Maar dat was teveel in combinatie met het zorgen voor twee kinderen. Mijn partner was in die tijd vaak
van huis om theatervoorstellingen te geven. Toen heb ik ervoor gekozen om
alleen nog yogalessen te geven."
Ruimte in je lichaam
De combinatie van yogales nemen en zelf yoga beoefenen bevalt Sjoukje
erg goed. "Yoga geeft mij ruimte en inspanning. Het doen van de yogaoefeningen geeft letterlijk ruimte in je lichaam. Je energie wordt in goede
banen geleid. Bij dufheid of futloosheid geven de oefeningen energie en
teveel spanning wordt afgevoerd. Door aandachtig en gefocust bezig te zijn
met de oefeningen, raak je niet verstrikt in allerlei gedachten en emoties en
beoefen je wat tegenwoordig 'mindfullness' wordt genoemd. Mindfullness
- oftewel aandachtig en opmerkzaam zijn - is de basis voor spirituele groei
en zelfkennis', aldus Sjoukje.
Op je kop met je been in je nek
Filmwijkkrant redacteur Connie Franssen volgde een beginnersklasje yoga.
"Yoga. Dat is op je kop staan met je been in je nek. En dan relaxed doorademen. Dat is zo'n beetje het beeld dat ik van yoga had. De praktijk is anders.
Niks lotussen of been in je nek. Gewoon heel ontspannen een serie prettige
oefeningen waar je sterker, leniger en ontspannen van wordt. Er zat geen
enkele oefening tussen die niet te doen was. Bij iedere oefening is het belangrijk dat de adem vrij kan stromen. En adem die vrij stroomt, geeft een
gevoel van ruimte en lichtheid. Blijkbaar bevordert het ook de ontspanning,
want na het maandagavond klasje, heb ik geslapen als een roos...Yoga is
vooral lekker!"
Voor meer informatie over de yogaschool of over lestijden en prijzen kunt u
kijken op www.nataraja.nl

centrum
NATARAJA

YOGA
Yoga: Kracht en ontspanning in balans

Shiatsu is een Japanse manuele therapie en een erkende volwaardige behandelmethode.

Introductiecursus
een korte cursus om kennis te maken met yoga
Basis-niveau
degelijke beoefening van alle basis-yoga oefeningen

Praktijk voor Meridiaan Shiatsu
Shiatsu werkt preventief en therapeutisch. Het versterkt en vitaliseert uw
basisconditie, draagt bij aan een beter emotioneel evenwicht en het versterkt
uw immuunsysteem. Shiatsu wordt gegeven op het geklede lichaam. Tijdens
de behandeling draagt u bij voorkeur ruimzittende kleding.
Wij bieden het volgende aan: Meridiaan Shiatsu
Stoel Shiatsu

70 minuten
30 minuten

Klachten die met Shiatsu zijn te behandelen: spier en gewrichtsklachten,
spijsverteringsproblemen, slapeloosheid, hoofdpijn, RSI/muisarm etc.
Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u bellen met
Matthijs van Brakel, 06 33770706 / 036 5409537 Joris Ivenslaan 115, Almere
(Filmwijk) KvK 32134038, E.I.S.A European lokai Shiatsu Association.

Algemeen - niveau
deze lessen zijn intensiever dan de basislessen en
vragen om een goed lichaamsbewustzijn
Basis-eenvoudig
Eenvoudige oefeningen in een rustig tempo
Voor data introductiecursussen,
meer informatie en een folder:
036 - 537 68 25
Tevens is de studio te huur voor
cursussen en workshops.
Buster Keatonstraat 99, 1325 CK Almere (Filmwijk)

www.nataraja.nl
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Pro- en orthesen • Bor:
Elastische kousen • C d r s
Revalidatie-artikelen • V e
Almere-Haven
Amsterdam

le Constantijn Huygensstraat 68
020 - 618 05 55
Brinklaan 26
035 -693 62 38

na telefonische afspraak
036-531 54 14
Almere-Stad
na telefonische afspraak
036 - 535 76 00

1*

die

SINDS 193«
en • Inlays
(Sport) bandages
rolstoel en loophulpmiddele

Hilvyrsum
Gijsbrecht van Amstelstraat 25f
035 - 624 30 01
Hilversum
Soest
Middel wijkstraat 29
Locatie Ziekenhuis
035 - 582 67 27
035-647 13 22

www.meijerorthopedie.nl

Heeft u last van overmatig eelt,
likdoorns of een ingroeiende
teennagel?
Heeft u behoefte aan een
ontspannende voetbehandeling?
Kortom wilt u graag verzorgde voeten?
Belt u dan voor een afspraak!

036-5409040

BATAVUS
GAZELLE
LOEKIE
UNION
ONDERDELEN
BEDRIJFSFIETSEN
REPARATIES

Heen
parkhurst

Ctnem adreef

Parkwiiklaan
o

Schoonheidssalon

Source

OVERDEVEST
FIETSPLUS
Boomgaardweg I

w

w

Pedicurepraktijk Angelfeet
Sandra Hogenes
Lucille Ballstraat 63
1325 GH Almere
Tel.: 06-51180453
www.pedicurepraktijkangelfeet.nl

GGD

etique

O p e n : ma t/m vr. 8-18 uur, za. 17 uur
Donderdag koopavond

r
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1326 CS A l m e r e
Schoonheidssalon Source Esthetique
v o o r de t o t a l e h u i d v e r z o r g i n g
ANBOS l i d
Depositaire:Thalgo - Algologie - Philo-Derm
• Alle gezichts- en lichaamsbehandelingen

-

• Visagie/make-up
• Bruidsarrangementen

ASSURANTIËN

• Anti-aging behandelingen
• Microdermabrasie

V e r z e k e r i n g e n
H y p o t h e k e n
P e n s i o e n
F i n a n c i e r i n g e n

• Behandeling van de diverse huidproblemen
zoals: acné, littekens, pigmentstoringen

Woensdag kinderknipdag
Kinderen t/m 10 jaar normaal € 11,50 W o e n s d a g € 10,--

Verzekeren is een zorg van nu
en biedt zekerheid voor later.

Kinderen t/m 15 jaar normaal € 14,50 W o e n s d a g € 13,

ü

ruivenstraat 9 • 1326 HE Almere
www.source-estheti
mam

tm

Wassen/knippen voor dames en heren € 17,50

Wij maken graag een afspraak voor het geven van
vrijblijvend advies bij u thuis.

Nieuw:

Knipkaart!

Integrale Massagetherapie

Openingstijden:
ma

Pasolinistraat 50
1325 SL Almere
Tel : 036 - 54 70 905
Fax: 036 - 54 70 906
e-mail: info@vzassurantien.nl
www.vzassurantien.nl

Gesloten

do 09.00 - 17.30 uur

di 09.00 - 17.30 uur

vrij 09.00 - 17.30 uur

woe 09.00 - 20.30 uur

za 08.30 - 16.00 uur

(Met en zonder afspraak)

Marijke Huiberts
Moe van lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, nek- en schouderklachten, maag- en
darmklachten, of menstruatiestoornissen . . .

David Nivenweg 2 -1325 KE Almere - 036-5497800

Last van spanningen die maar niet willen
verdwijnen . . .
Besta je alleen uit een denkhoofd en wil je
je lichaam weer voelen . . .

DIERENARTSENPRAKTIJK
BLOMMAART
t e l . nr.: 0 3 6 - 5 3 7 70 74

Dierenartsen:
R.A.M. Blommaart
N.K.H. v a n B r o e k h o v e n

b.g.g. tel.: 0900 - 1515 (doktersdienst)

Of wil je jezelf eens trakteren op een
ontspannende massage . . .
Integrale Massagetherapie is dan een
mogelijkheid.

fax: 036 - 537 90 78
Consult/Spreekuur

Openingstijden

Cinemadreef 2

Op afspraak

maandag t/m vrijdag

1325 EM Almere

Inloopspreekuur m a t/m vr 08.30-09.00

08.30 -19.00 uur

Simon van Collemstraat 90,
1325 NC Almere (Filmwijk)
telefoon 036 - 5376819

Cinescope, de andere bioscoop
Mm

w

Filmrubriek
Tekst: Connie Franssen

Foto: Mare

Puijk

Wij uw verhaal, u twee vrijkaartjes voor Filmhuis
Cinescope! De Filmwij kkrant start samen met Cinescope een nieuwe filmrubriek. Een rubriek niet
alleen voor onze lezers maar ook dóór onze lezers.
Beschrijf in maximaal een half A-viertje uw favoriete
film en de vrijkaartjes zijn voor u. Bovendien wordt
uw verhaal geplaatst in de Filmwijkkrant. Wilt u
meedoen? Stuur dan een mailtje naar connie@filmwijkkrant.nl. Deze keer Rob Wiegertjes.

Rob Wiegertjes
Rob Wiegertjes (24) studeert
communicatiewetenschappen aan de UvA en is daarnaast al jarenlang
operateur. Eerst bij filmhuis 'die Blechtrommer in
Haven en later in Cinescope. Rob is al van kleins af
aan filmgek en heeft een uitgesproken voorliefde
voor surrealistische films.

^ m

"Ik ben al van kleins af aan gek op film," vertelt Rob in de café ruimte
van Cinescope. "Zo erg zelfs dat ik samen met mijn vrienden Brian
en Jeffrey DeVore al films maakte. Dat maken komt er niet meer van,
maar kijken is nog steeds een passie. Ook toen wij nog samen op de
Meergronden zaten, keken we heel veel films. Op een gegeven moment
gingen we naar de Third Man van Orson Welles in de Blechtrommel,
het wekelijkse filmhuis in Corrosia. Toen waren we verkocht.
Iedere
vrijdagavond waren we in de Blechtrommel te vinden. Er heerste een
erg leuke sfeer, iedereen kende iedereen. Op een gegeven moment
werden er operateurs gevraagd, een ideaal bijbaantje waarbij we ook
nog eens gratis naar de film konden. Toen de Blechtrommel
opgedoekt
werd en Cinescope startte, ben ik meegegaan."

Van een keer per week naar vier zalen

"De overgang was moeilijk," zegt Rob. "Een echte bioscoop en vier zalen vullen met filmhuisfilms, en dat zeven dagen per week, dat is niet
gemakkelijk. Nog steeds niet. Anderzijds was het zo'n mooie kans, hoe
vaak komt er hartje stad een bioscoop vrij? We werken nu met twee
betaalde operateurs en drie
vrijwilligers."

Geslaagd

Rob: "Ik hou van surrealistische films. Een film als Dark City bijvoorbeeld, over een man die zijn geheugen kwijt is. Die film draait in feite
om de vraag 'wat maakt je tot mens?', zijn dat je herinneringen?
Ik
hou ook erg van 'The third man' en 'The man who wasn't there'. Allebei films waarin het detail heel belangrijk is, waar heel veel in zit.
Een film is voor mij geslaagd als je er uitloopt en iets door een radicaal
andere bril hebt gezien dan normaalgesproken
het geval is. Maar ook
als je eruit loopt en denkt 'wow, wat een rit!'."

Korting korting korting

(S)

Kom naar Cinescope!
Op uertoon uan deze bon krijgt u bij Cinescope twee
^euro korting op uw filmkaartje.
nn Js geldig tot 1 maart 2009.
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De Amaryllis is een bol die vaak rondom de kersttijd
bloeiend in de huiskamer aanwezig is, en wilt u dat realiseren, dan moet u de Amaryllisbol poten 6 weken voordat
hij in bloei staat.
De naam Amaryllis is eigenlijk fout, de
juiste naam is Hippeastrum. Deze bol
komt uit tropisch en subtropisch Amerika, daar komen ongeveer 70 soorten in
het wild voor. De echte Amaryllis komt
uit Zuid- Afrika en daarvan is er maar
één die in het wild voorkomt. Ik wilde
het hebben over de Hippeastrum, die wij
meestal in de huiskamer hebben en die
heel goed 's winters in de huiskamer in
bloei getrokken kan worden. Een periode
de bol in een donkere kast of kelder zetten is niet nodig, ze kunnen gelijk op een
lichte warme plek in de huiskamer gezet
worden. De plaats mag absoluut niet te
donker zijn, omdat de bloemstengel gaat
rekken.
Als u een bol aanschaft kijk dan altijd
goed of het een onbeschadigde bol is die
een flinke bos wortels heeft. Een bol zonder of zeer gehavende wortels is slecht
van kwaliteit en moet u nooit aanschaffen.
Als u de bol gaat oppotten zorg ervoor
dat de wortels goed verdeeld in de aarde
worden gezet en laat de helft van de bol
boven de grond staan, vervolgens de
grond vochtig maken. Het grote geheim
van het laten lukken, van het in bloei trekken, ligt aan de kleine hoeveelheid water
die u geeft, als u teveel water geeft gaat
het blad eerst groeien en kan de bol zelfs
rotten.
In het wild kent de Hippeastrum, die in
bosgebieden groeit, periodes van grote

droogte waardoor al het blad afsterft.
Na deze periode begint het een beetje
vochtiger te worden en wat dan als eerste
verschijnt is de bloemstengel, en dit proces gaan we in de huiskamer nabootsen.
Naarmate de bloemstengel gaat groeien
mag u de plant meer water geven.
Er zijn verschillende doorsnede van bollen die bepalen hoeveel bloemstengels
zich ontwikkelen, een bol met een doorsnede van 15cm kunnen vijf a zes bloemstengels produceren. Nadat de bloemstengels zich ontwikkelen verschijnt ook
het blad, dat is normaal. Als de bollen
gaan bloeien is het raadzaam de bollen
wat kouder te zetten, waardoor u langer en meer plezier heeft van de bloem. Na
de bloei de uitgebloeide bloemen afsnijden en de stengel af laten sterven en net
als de andere planten in uw huiskamer
goed blijven verzorgen. Na de ijsheiligen
( 15mei) kunt u de bol met pot en al in de
tuin zetten of op het balkon. In September
haalt u hem weer tevoorschijn maar mag
u hem absoluut geen water meer geven,
we moeten dan die droogteperiode
nabootsen zoals in de wilde natuur. Al het
loof sterft dan af en na zes weken begint
de hele cyclus weer opnieuw.
U hoeft hem niet perse met kerst in bloei
te hebben maar fleurt uw huiskamer wel
op. En laten we afspreken dat we hem
niet meer Amaryllis noemen maar bij de
juiste naam 'Hippeastrum'!
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Platform F i l m w i j k
Almere

Maar eerst enkele kenmerken van de Filmwijk zoals: 4254 woningen, 10887 bewoners,
waarvan 3 1 % tussen de 0 en 19 jaar, aldus de
Sociale Atlas 2008 van de Gemeente Almere.
Onze Filmwijk is de op één na grootste wijk van
Almere.

Sinds 2002 heeft de Filmwijk een bewonersplatform, dat zich bezig houdt met de bevordering
van de leefbaarheid van onze wijk in de meest
ruime zin des woords. In de afgelopen zes jaren
is door het bestuur samen met een groot aantal
bewoners uit de wijk - allen vrijwilligers - hard
gewerkt om de leefbaarheid te verbeteren. Laat
ik in vogelvlucht de inmiddels gerealiseerde feiten op een rijtje zetten:

:

Het platform is per notariële acte
juridisch gegrondvest en bestaat alweer
bijna zes jaar.
Er zijn twee wijkenquêtes gehouden
(2003 en 2004), gevolgd door "wijk
schouw' activiteiten samen met bewoners en afgesloten door een grootse
terugkoppeling naar bewoners en poltiek in de
zaal van het Baken Park Lyceum.
Een aantal commissies bemand door vrijwilligers uit de buurt werd in het leven geroepen, te
weten: pr/marketing, groenvoorziening, herinrichting schoolpleinen, bestemmingsplan Lumièrepark en ziekenhuis, met wisselende successen.
Vervolgens volgde er een eerste website, inmiddels voorzien van een moderne en toegankelijke
opzet en weergave. Ook in de Filmwijkkrant
wordt regelmatig over onze activiteiten gepubliceerd.
We organiseren inmiddels jaarlijks een schoonmaakdag.
Tevens werd een partnerorganisatie opgericht.
Ruim 600 bewoners die de activiteiten van het
Platform welgezind zijn maken daarvan deel uit.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij er tot nu
toe nog onvoldoende in geslaagd zijn deze groep
systematisch te betrekken bij activiteiten van
het Platform.

Om een en ander voor elkaar te krijgen is het
aftasten en onderhouden van een geëigend
netwerk met de gemeente (de desbetreffende
gebiedsmanager, de wijkagent en de veiligheidsfunctionaris), de in onze wijk gevestigde scholen,
woningcorporaties, de politieke partijen, pers,
e t c , van groot belang . Allemaal tijdrovende
maar noodzakelijk te ondernemen activiteiten.
Tegelijkertijd soms frustrerend omdat ze voor
de bewoners niet altijd zichtbaar en herkenbaar
zijn. Uithoudingsvermogen is in deze een absoluut vereiste, maar ook het geloof dat het straks
zijn vruchten zal afwerpen.
Enkele voorbeelden van de binnen dit netwerk
ondernomen activiteiten:

De jaarlijkse schoonmaakdag groeide in samenwerking met de zes scholen in onze wijk
uit tot een schoonmaakweek. Door een aantal
scholen is deze activiteit opgenomen in het lesprogramma maatschappijleer.

Wij en de deelnemende vrijwilligers ontvingen
veel adhesiebetuigingen bij het uitdelen van flyers bij scholen en de Vomar. Meer dan in vorige
jaren!! Ook het bedrijfsleven in onze wijk deed
van zich horen.
Ondanks deze positieve reacties bleef de kernvraag steeds weer terug komen: "Hoe betrekken
we nog meer bewoners bij deze en andere wijk-

Heeft het Platform Filmwijk
bestaansrecht?

Regelmatig houdt het bestuur van het Platform zich op enigerlei wijze bezig met de beantwoording van deze vraag. In dit artikel geeft Ed van Doorn, voorzitter van Platform
Filmwijk, een evaluatie van de activiteiten van het Platform vanaf de oprichting tot op
heden. Plus aan u de uitnodiging te reageren op dit stuk.

activiteiten opdat de leefbaarheid van de wijk
niet verzwakt maar verbeterd wordt."

De idee van een digitaal wijkpanel werd geopperd. En in nauwe samenwerking met de Griffie
van de gemeente werd het wijkpanel opgezet.
Een voor de Filmwijk representatief aantal bewoners werd per e-mail benaderd met een aantal
vragen over onderwerpen als: veiligheid, scholen, woonomgeving, overlast, groenvoorziening
en onderhoud, Lumièrepark, wijkvoorzieningen,
wel of geen extra woningbouw, etc. Deze vragen
werden samengesteld in nauw overleg met een
aantal actieve buurtbewoners.

In 2007 werden twee wijkpanels gehouden. De
respons bedroeg iets meer dan 6 0 % . De resultaten werden gepubliceerd op onze website
en ter informatie gestuurd naar alle politieke
partijen , met het verzoek om commentaar. In
dit najaar hopen wij opnieuw met een wijkpanel
van start te gaan.

Intussen... werd samen met de gemeente i.c.
de gebiedsmanager Almere Oost, gewerkt aan
de realisatie van een door de gemeente gedane
toezegging, begin 2002 of daaromtrent: het
plaatsen van een kunstwerk in het Lumièrepark.
Begin dit jaar werd ook op dit punt vooruitgang
geboekt. Het beloofde kunstwerk kwam in zicht
en kon geplaatst worden in de tweede helft
van dit jaar. Voor het bestuur was dit aanleiding
tot het opzetten en bemensen van de stichting
Kunstkring Filmwijk, met als eerste activiteit het
organiseren van een "event" ter gelegenheid van
het eerste kunstwerk in het Lumièrepark. Deze
speciale gebeurtenis vond plaats op 20 september. Op een door zon overgoten zaterdagmiddag
werd de plaatsing een geweldig succes. Circa
150 mensen waren getuige van een stijlvol openingsprogramma in aanwezigheid van wethouder
Adri Duivesteijn die een perfecte speech hield.
Het geheel werd gegarneerd met gebak en een
drankje, aangeboden door een aantal voortreffelijke sponsoren van de nog zeer jonge maar a m bitieuze Stichting. We zullen hier in de toekomst
nog veel over horen.

Voorts werd het Platform betrokken bij een gemeentelijke activiteit n.1. 'Aanpak Vandalisme
Almere'. Vandalisme wordt soms ook als een
breekijzer gezien om de cohesie in de wijk, zo
daar sprake van is , te ontwrichten. Gebleken is
dat het vandalisme in onze wijk op jaarbasis zo'n
slordige 30.000 euro in 2007 aan schade heeft
berokkend! Dit behoefde naar het oordeel van
het Platform de nodige aandacht. Beter voorkomen door gerichte activiteiten, dan niets doen.
Door het bestuur van het Platform werd een
voor de wijk aangepast plan van actie gemaakt
samen met alle zes scholen, de woningbouwcooperaties en gemeentelijke functionarissen. Het
startschot voor dit programma werd gegeven
door in april van dit jaar Burgemeester Jorritsma
de Vandalisme Thermometer aan te bieden.
Intussen hangt in elke school een dergelijke
thermometer waarop periodiek de bereikte
schadebedragen worden zichtbaar gemaakt. Het
programma, waaronder workshops, interviews
e.d. loopt intussen en zal zeker nog doorlopen
tot mogelijk eind 2009.
De zes jaar van het Platform overziende en
kijkend naar de reeks van bovengenoemde
activiteiten is de vraag of het bestaan van het
Platform een zinvolle zaak is. Laat ik het zo proberen te formuleren:

De optimisten zullen zeggen "Waar zeur je over.
Kijk naar wat jullie doen. Dat is toch prima! Ga
zo door." Zij die daar in de afgelopen tijd mee
bezig waren zullen zuchtend en kreunend, wellicht met een glimlach, kennis nemen van deze
reactie. Tegelijk zullen zij denken en zeggen:
"En j i j dan, wanneer kom jij meedoen?".
De sceptici zullen zeggen: "Maar wat doen jullie
nu echt voor de wijk? Hoe bevorderen jullie de
sociale cohesie in de wijk? Hebben jullie wel voldoende contact met de bewoners en voldoende
draagvlak in de wijk?".
Weer anderen zullen zeggen: "Ga door; j u l lie hebben 'smoel' in de wijk en niet alleen in
de wijk maar ook bij de gemeente, de politieke
partijen, de woningcorporaties en scholen, om
maar eens een paar belangrijke actoren in onze
gemeente te noemen.

Nooit in de afgelopen zes jaar hebben we openlijk afkeuring ontvangen over de activiteiten van
het Platform en de daarmee verbonden vrijwilligers. Integendeel.
Binnen dit rijke stromenland van opvattingen
over de activiteiten van het Platform is één ding
heel duidelijk, n.1. dat de duurzaamheid van het
Platform in de wijk staat of valt met de binding
die er dient te bestaan tussen bewoners en Platform.
Wij hebben u als Partner van de stichting hard
nodig. Een aanmeldingsformulier vindt u op onze
website.
En ten slotte verneem ik graag uw reactie op
bovenstaand stuk. Ik zeg u toe dat elke reactie
die op info@filmwijkalmere.nl wordt ontvangen
persoonlijk door mij zal worden beantwoord.

Namens het bestuur van Platform Filmwijk Almere,
Ed van Doorn, voorzitter
www.filmwijkalmere.nl

Brommers van het fietspad

Het duurt nog wel bijna 1 jaar (!), maar dan
mogen de brommers ook in Almere niet meer
op de fietspaden. Voor onze wijk betekent dat
vooral veel minder hinder op het Fongerspad
langs het Weerwater waar de bromfietsers vaak
met hoge snelheid overheen razen. Bromfietsers
in de richting van Haven zullen vanaf die datum
tot aan het eind van de wijk de Fellinilaan moeten volgen. Daarna is er een ontheffing omdat
er geen alternatief is. We zijn benieuwd of er te
zijner tijd ook gehandhaafd zal worden!

Filmwijkpanel

Als u dit leest heeft het derde Filmwijkpanel
alweer plaatsgevonden. U weet wel de koppeling
aan het Raadspanel voor de bewoners in onze
wijk. Er wordt over gedacht om het resultaat
samen met die van de eerste twee panels te
presenteren in een miniconferentie om u als bewoner (nog) meer bij de wijk te betrekken. Ook
daarover volgt in de toekomst meer informatie!

Zwerfvuil en dumpafval

Zwerfvuil en het dumpen van afval is velen een
doorn in het oog! Het is voor ons onbegrijpelijk
dat terwijl er zoveel mogelijkheden zijn om grof
vuil af te laten halen of weg te laten brengen bij
de recyclingperrons mensen het afval toch op
straat gooien. Als u het ziet spreek er de mensen
op aan! Alleen dan houden we een schone en
leefbare wijk!

Zie verder op pagina 14.
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Almere is een jonge stad en de
Filmwijk een nog jongere wijk. In die
wijk wonen mensen van alle leeftijden
waaronder veel jongeren. Een vaak
gehoorde klacht van jongeren is dat
er te weinig te doen is in hun stad.
En hoe zit dat in hun eigen wijk? Ik
ging op onderzoek uit en praatte met
jongeren tussen de 9 en 19 jaar. En
wat blijkt? Ze vinden het allemaal
leuk wonen in de Filmwijk.
Bryanne z i t in de Filmwijk op school
en Rebecca in Parkwijk. De Filmwijk
heeft twee basisscholen, beiden openbaar en en staat een dependance van de
Montessorischool. Omdat de ouders van
Rebecca voor een katholieke school kozen., kwam z i j buiten haan woonwijk op
school te z i t t e n , Wynona (13) en Lisa
(14) gaan ook buiten de Filmwijk naan
het voontgezet ondenwijs. Niels (16)
volgt een opleiding aan het ROC in
Almere Buiten. Toch speelt het schoolplein van basisschool De Polygoon nog
steeds een belangnijke nol i n hun
leven. En wondt gevoetbald, gespeeld
op de speeltoestellen en gekletst in
de meidenhoek. Daan (19) vindt het wel
c h i l i in de Filmwijk, 'een lekkene
nustige buunt met alles d i c h t b i j . Hij
gaat negelmatig u i t in het stadshant
naan discotheken, de bioscoop, of naan
de kenmis, allemaal op de f i e t s . Wel
vindt h i j dat en weinig leeftijdsgenoten in de buunt wonen.
J

Dat kan beter!
De jongenen z i j n dus beste tevneden, maan het kan a l t i j d beten! "Een
zwembad, dat zou en moeten komen,"
vinden de jongenen. Ze z i j n b l i j met
het stnandje maan daan kun je alleen
met mooi ween naantoe. Daan ziet een
Cnuyff-veldje in de buunt wel z i t ten, nu voetbalt h i j vaak i n de kooi

Bil

chili
op het schoolplein. Bijna alle jongenen klagen over het speeltuintje i n de
buunt. "Het wondt niet ondenhouden. En
zouden meen toestellen moeten komen,
zoals een nieuwe wip, schommels en een
wiebelkip voon de kleintjes". Ook van
een picknicktafel of een bankje in de
speeltuin, die gnenst aan de Veluwedneef, zouden ze b l i j wonden, maan
dan wel één die niet naast de vuilnisbak staat. "En die hondenpoep in het
speeltuintje, dat kan echt niet."
Te veel politie

Niels vindt dat en wel eng veel pol i t i e i n de buunt komt. Als h i j met
z i j n vnienden voetbalt op het schoolplein, nijden ze steeds langs. Dat zal
ongetwijfeld te maken hebben met de
vennielingen die negelmatig plaatsvinden, maan Niels vindt het onpnettig.
Niels: "Alsof j e een cnimineel bent!
Hoewel de wijkagent wel aandig i s , h i j
maakt meestal gewoon een pnaatje met
ons."
Bnyanne, Rebecca en Wynona vinden dat
de auto's vaak hand langsrijden als
ze aan het spelen z i j n , misschien dat

venkeensdnempels helpen. Daan, die
net zijn nijbewijs heeft, klaagt oven
de vele stoplichten op de Veluwedneef.
"Ze blijven lang op nood staan als je
vanuit de wijk de dneef op wilt. Ook
spningen ze pas op gnoen als je net
hebt afgenemd. Zonde van je vaantje en
slecht voon het milieu, toch?"
Later
Willen de jongenen laten in de Filmwijk blijven wonen? Dat weten ze nog
niet. Ze willen gnaag in een gnoot
huis wonen, maan waan, dat weten ze
nog niet. Daan vindt Almene 'nog geen
echte stad-" en zou lieven in Amstendam wonen. "En is nog te weinig sfeen
omdat alles nieuw i s . " Ook vindt h i j
het te donps: "De komt a l t i j d wel i e mand tegen die je kent."
Conclusie: deze jongenen z i j n b l i j met
de wijk maan ook knitisch. Hopelijk
wondt en naan hen geluistend: de jeugd
heeft de toekomst en de toekomst van
de wijk i s de jeugd van nu.
Op venzoek z i j n van enkele van de kindenen de namen venandend.

Tekst: Mariëlle Tiehuis en Daniëlle Verhagen, foto's: Mare Puijk
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De John Fordstraat ligt in Filmwijk Zuid bijna tegen het
industrieterrein aan en haaks op het weerwater. "Een ideale ligging", volgens Yvonne die al twaalf jaar met haar man
en twee kinderen daar woont. Haar zoontje vult aan: "en 7
vissen, 2 konijnen en een hond en mijn kamer kan je lekker niet zien, die is helemaal boven". Maar wie is toch John
Ford? "Ik heb geen idee" zegt Yvonne. "Als ik moet gokken
dan denk ik een hele leuke filmster." Haar zoontje denkt dat
het een regiseur is. Wie heeft er nu gelijk?

of Fort. Ik denk dat de helft van de mensen weet dat deze straat
in Filmwijk ligt, de andere helft leg ik dan uit dat het vlak achter de ufo ligt, dan komen de meeste mensen er wel uit." Yvonne
vervolgt: "Het is een hele leuke straat, laatst hebben we hier nog
nationale burendag gehad. Overdag hebben we twee speeltuintjes schoongemaakt en 's avonds lekker gebarbeques, met muziek
onder andere zo'n brassband. Echt heel leuk."

Verderop woont een 17 jarige scholiere alweer drie jaar in deze
straat. "Het was het eerste huis wat mijn ouders bekeken en het
was meteen goed, vlak bij het water, de snelweg, bushalte en de
Sean Aloysius O'Fearna
John Ford (Amerikaans regisseur) wordt geboren als Sean Aloysi- Vomar. Ik vind het heel leuk wonen hier, ze organiseren veel dinus O'Fearna op 1 februari 1894 in de Verenigde Staten. Hij maakte gen. Laatst nog de burendag, ik heb nog geholpen bij het uitdesuccesvolle films van de jaren dertig tot de jaren zestig en is vooral len van het eten. Ik heb mijn plaats hier wel gevonden, ik zal het
echt misssen als ik ooit het huis uit ga." Op de vraag wie is John
bekend om zijn westerns als 'Stagecoach' en 'The Searchers'. Hij
wordt beschouwd als een van de grootste Amerikaanse regisseurs Ford lacht ze: "ik heb wel eens gekeken op internet. Het was een
bekende man met een hoed op, volgens mij van het wilde westen.
aller tijden.
Maar wat ie nu precies was weet ik niet meer."
Ford
In 1907 ging zijn broer Francis de naam 'Ford' gebruiken als arties- Rémon (7), Juanfer (6) en Jennifer (6) lopen door de straat, ze wonen allemaal in de John Fordstraat. "We zitten allemaal op de Catennaam en hij trok naar Hollywood. In 1914 ging Sean naar zijn
broer toe, waarna hij bijrollen speelde in diens films. In 1917 regis- leidoscoop", roepen ze. Vervolgens slaat de twijfel toe "mogen we
seerde hij zijn eerste film, Straight Shooting. In 1923 gebruikte hij eigenlijk wel met jou praten? Dat moeten we eerst vragen thuis."
voor het eerst de naam John Ford. Het duurde echter tot ver in de Op dat moment komt Yvonne aanlopen, zij blijkt de moeder van
Jennifer te zijn. Ze lacht: "Ja hoor, met deze mevrouw mag jij
jaren dertig voordat zijn naam als groot regisseur gevestigd was.
praten, zeg maar tegen je moeder dat ik het goed vond." Ze vertelt
In die jaren veroverde hij het publiek en de critici. De eerste film
verder:
"ik zat met de moeder van Rémon op zwangerschapsgym.
waarmee Ford juichende kritieken kreeg was 'The Informer' uit
Nu zitten ze bij elkaar in de klas en wonen nog steeds bij elkaar
1935. Hij kreeg voor zijn rol de Oscar voor Beste Regisseur.
in de straat." Juanfer vraagt: "Komen wij als eerste kinderen in de
Filmwijkkrant?" Wel voor deze rubriek beaam ik. "Echt?" en zijn
In 1939 kwamen 2 belangrijke films uit van Ford: 'Young mr. Lincoln en 'Stagecoach'. De laatste bracht Ford opnieuw een oscarno- ogen glunderen, "goed zeg!"
minatie, maar is vooral belangrijk omdat deze film de productiemaatschappijen erop wees hoe succesvol een western met een
hoog budget kan zijn.
De jaren veertig begonnen voor Ford zeer goed, aangezien hij
tweemaal achter glkaar de Academy Award voor Beste Film won,
voor 'The grapes of Wrath' en voor 'How green was my valley'.
Oscars
Tijdens de tweede wereldoorlog diende Ford bij de Marine. Hij
maakte documentaires voor het ministerie van Defensie. Voor
'The Battle of Midway' en 'June 7th' won hij 2 oscars.
Met 'The Quiet Man' won Ford zijn vierde oscar. De film gaat over
een Amerikaan van Ierse afkomst (de ouders van Ford kwamen
ook uit Ierland), die terugkeert naar zijn land van oorsprong. In
1966 kwam zijn laatste film uit '7 women'. In 1971 werd er een documentaire over de filmmaker gemaakt, getiteld 'Directed by John
Ford'.
John Ford was in 1973 de eerste winnaar van de AFI Life Achievement Award. Hij stierf in augustus van dat jaar aan maagkanker
en Californie. Ford werd 79 jaar oud.
Johan Fort
"Je moet het wel altijd spellen", zegt Yvonne, "dus we beginnen
meestal al met Ford van die auto. Ook staat er wel eens Johan
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John Ford staat rechts van de camera

De redactie van de Filmwijkkrant wenst alle wijkgenoten
heerlijke feestdagen en een creatief, licht en gelukkig 2009!
Kunstkring zoekt vrijwilligers!
Houd je van kunst in de breedste zin van het woord? Wil je dat de wijk gaat bruisen dankzij concerten,
exposities, lezingen en kunst op straat? Misschien is de Kunstkring dan iets voor jou. Kijk op www.kunstkringfllmwijk.nl of stuur een mailtje naar: secretaris@kunstkringfilmwijk.nl.

De Top Tien van Iens.nl
Uit eten? Dan check je eerst even de restaurantrecensies op iens.nl. Wat is de Almeerse lens Top Tien?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Brasserie Bakboord, Veerkade Haven
Sensus, Koopmanstraat
Hemel op Aarde, Deventerpad
Payal, Deventerpad
Red Delicious, Rhodosstraat
Rhodos, Metropolestraat
Bordeaux - De Tijd, Grote Markt
De Chinese Muur, Watercipresstraat
De Kemphaan, stadslandgoed
Krab aan de Haven, havenkom

KORTINGSBON

Wijnhuis
'J

Werelds

Naast mooie wijnen biedt Wijnhuis Werelds wijnworkshops en -cursussen.
Leuk om te doen met vrienden, collega's of sportteam.
Meer informatie op www.wijnhuiswerelds.nl

Bij inlevering van deze bon
5 euro korting op een wijnworkshop of
10 euro korting bij deelname aan een wijncursus.
Wijnhuis Werelds
James Stewartstraat 1
1325 JA Almere
06-48707756 ofinfo@wijnhuiswerelds.nl
Deze bon is geldig tot 31 december 2009.
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Ondernemend
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als klant welke diensten u afneemt; daardoor is al een courtage mogelijk vanaf € 750,-.
Als u met de gedachte speelt om uw woning te verkopen, neem dan contact met ons op
voor een waardebepaling van uw woning. Het kost niets en u wordt er zeker wijzer van!
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X>e k e r s t m a n e x i s i n t e r k l a a s z i t t e n
a a n d e 1bax>. S i n t e r k l a a s z e g t t e g e n
de k e r s t m a n : 'Doe m i j m a a r e e n
feiertje'.
Z e g t d e k e r s t m a n : ' i k toen
S i n t e r k l a a s niet'.

MTmilJK SPELEN
Achter het kinderdagverblijf

in het Laterna Magica park

is in oktober een start gemaakt met de aanleg van een
natuurlijke speelplaats. Samen met kinderen en ouders
van Uk Laterna en Landschapsbeheer Flevoland is er
een doolhof van planten gemaakt, zijn er wigwammen
gebouwd en is een klimbalk neergezet waarvoor heel wat
sterke vaders nodig waren om die op zijn plek te krijgen.

Enkele decennia terug was 'natuurlijk spelen' nog vanzelfsprekend maar de toenemende verstedelijking maakt het voor
kinderen steeds moeilijker om 'natuurlijk' buiten te spelen.
Het buitengebied is ver weg en veel parken worden intensief
gebruikt en beheerd. Daardoor er voor kinderen geen ruimte
om over boomstammen te klimmen, met water en zand te
kliederen en hutten te bouwen. Een behoefte die kinderen wel
hebben, vandaar de groeiende belangstelling voor natuurlijke
speelplekken.
M a q u e t t e door de k i n d e r e n
Arda van der Lee van Landschapsbeheer Flevoland en Trudy
Vos van de buitenschoolse opvang Uk Laterna zijn de initatiefnemers van dit project. Arda: "In 2007 heeft Landschapsbeheer Flevoland het project 'natuurlijk spelen in Almere'
gelanceerd. Trudy is vrijwilligster bij ons, bij de Buitenkansgroep die ik maandelijks begeleid. Het gesprek kwam toevallig
op ons project en omdat zij begeleidster is bij Uk Laterna was
het logisch dat we de mogelijkheden daar hebben onderzocht.
Ik ben vervolgens met de gemeente gaan praten. De gemeente
was direct enthousiast maar stelde als voorwaarde dat ook
omwonenden mee zouden doen en de speelplek niet uitsluitend
voor de kinderen van Uk zou zijn. Vervolgens hebben de kinderen van Uk samen met Trudy een maquette gemaakt en op
basis van deze maquette heb ik het ontwerp gemaakt. En toen
liep alles vreselijk veel vertraging op omdat de wijkregisseur
die voor dit gebied verantwoordelijk is, alles een halfjaar heeft
laten liggen. De afgelopen maanden hebben we gelukkig weer

Kerstliedje:
Kling klokjs klingelingeling
Kling klokjes kling
K e r s t f e e s t l s gekomen
Met z i j n mooie bomen
En i n a l l e landen
Gaan de k a a r s j e s branden
Kling klokjes klingelingeling
Kling klokjes kling
Kerstkransje

(recept

voor

kinderen):

Klaarzetten:
beslagkom
ovenplaat
deegroller
u i t s t e e k v o r m p j es
Benodigdheden:
200 gr bloem
150 gr b o t e r o f margarine
100 gr b a s t e r d s u i k e r
1 eigeel
1/2 e l om t e b e s t r i j k e n
150 gr amandelen en/of een paar l e p e l s
suiker

ACTIVITEITEN
LANDGOED
DE KEMPHAAN:
Zondag 14-12 Verhalen in de
kerststal:
Voor de kerststal is een uitgebreid programma van verhalen
samengesteld door Almeerse
verhalenvertellers. Verhalenvertellers vertellen afwisselend van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang is
gratis.
Tot dinsdag 26 december
(Tweede Kerstdag) is de kerststal in de schaapskooi geopend.
Er zijn beeltenissen van Jozef,
Maria, het kindje Jezus. Uiteraard zijn de schapen, geiten
en de ezel van het Eksternest
er ook. Zij vormen de levende
have. De kerststal Is ook geopend tijdens beide kerstdagen.

B e r e i d i n g : Meng de bloem met de b o t e r
i n een beslagkom. Doe er de b a s t e r d s u i ker en h e t e i g e e l b i j . Kneed er deeg
van. Rol h e t deeg op en met bloem bestoven t a f e l u i t t o t een l a p van 1/3 cm
dokte o n t s t a a t .
Steek h i e r k r a n s j e s u i t met een steekvormpje. Steek u i t h e t midden van h e t
k r a n s j e een k l e i n r o n d j e . K l o p t h e t
h a l v e e i l o s . Leg de k r a n s j e s 3 cm van
e l k a a r a f op een beboterde ovenbakp l a a t en b e s t r i j k ze met l o s g e k l o p t e i .
B e s t r o o i ze met amandelen en/of s u i k e r .
Bak de koekjes 20 minuten op 180 graden
Celslus.
K i j k op h t t p : / / k i d s . f l e v o l a n d . t o / l l e d j e s / k e r s t . s h t m l voor meer leuke recepten of knutselideeen.

FILMS IN DE DECEMBERMAAND:
Vanaf woensdag 17 december is de film 'Piet Piraat en
het zwaard van zilvertand' te
zien in de bioscoop. Piet Piraat
beleeft opnieuw een spannend
avontuur en helpt vijf kinderen die van Kapitein Eksteroog
moeten zoeken naar een schat.
Alle leeftijden.
Vanaf donderdag 18 december
komt de film 'Niko uit. Dit is
een finse animatiefilm van de
makers van 'Blub, ik ben een
vis', waarin het jonge rendier
Niko vlieglessen neemt ondanks
zijn hoogtevrees. Alle leeftijden.

VREEMD (vanaf 6 j a a r )
Op een dag ga j e weg uit het
huis waar j e j e hele leven hebt
gewoond. Voorgoed weg uit
de kamer waar je altijd hebt
geslapen. Maar hoe neem j e afscheid van j e thuis? En wat heb
je eigenlijk nodig wanneer j e
opnieuw begint? 'Vreemd', van
het Almeerse gezelschap BonteHond, gaat over verhuizen,
afscheid nemen en opnieuw beginnen. Met eigenzinnig theater
vol fysieke humor, melancholie
en verrassende beelden laat
regisseur Lieke Benders zien
wat een kind meemaakt als
het vertrouwde moet worden
achtergelaten. Deze voorstel-

dit wordt ontwikkeld, zeker nu er steeds minder
buitengebieden zijn om te spelen."

Handen uit de mouwen
Niels en zijn zoon Roy zijn vanuit het voetballen
regelrecht naar de werkochtend op 18 oktober
gekomen: "Ik had er iets gelezen over gelezen in
een memo van het kinderdagverblijf, ik wist eigenlijk niet wat hier precies zou gebeuren. Thuis
steek ik ook graag de handen uit de mouwen, dus
waarom hier niet? Ik vind het in elk geval een
goed initiatief."
Chantal is met haar kinderen Dylang en Jaimy
druk bezig met bollen planten: "Een geweldig
initiatief, we zijn hier in eerste instantie voor
Trudy. Mede door haar inzet is het project
doorgegaan. Thuis helpen de kinderen ook graag
in de tuin, dat wil zeggen Dylang helpt, Jaimy
sloopt heel graag. Hij heeft er wel lol in en dat is
belangrijk. Ik vind het weer een goed voorbeeld
van hoe Uk met kinderen omgaat. Ze laten de
kinderen heel veel zelf doen."

Peter en Alex zijn als partner meegekomen:
"Onze vrouwen werken hier, wc moeten wel
mee." Dus niet helemaal vrijwillig? Peter bromt
met een dikke lach op zijn gezicht: "semi vrijwillig". Alex is geheel vrijwillig aanwezig. Samen
proberen ze de dikke boomstam vast te maken.
Peter: "Het is heerlijk om die kinderen zo bezig
te zien, zo helemaal betrokken." Alex vervolgt:
"Het is natuurlijk superleuk om met natuurlijke
elementen iets te maken. Kinderen worden hierdoor heel erg bewust van wat er allemaal voorhanden is en watje er mee kunt doen."

Boomstammen
Ondertussen slepen alle kinderen van jong tot
oud met takken die op de parkeerplaats zijn gelegd naar de speelplaats. Larysa van 6 jaar sleept
met hele dikke boomstammen die zwaarder dan
haarzelf lijken te zijn. Jens van 1 Vs jaar draagt
ook zijn steentje bij en loopt met kleine takjes
heen en weer. A f en toe doet hij tevergeefs een
poging om een hele lange tak mee te slepen. De
vaders bundelen de krachten en weten een enorme boomstam op zijn plek te slepen. Hanneke,
Roel en Ellen zijn ook bezig: "De kinderen gaan
hier al vaak buiten spelen en hutten bouwen.
En als je nu om je heen kijkt is het ook geweldig,
echt een gezamenlijk project. Het is super dat

FLODDERTJE (vanaf 3 j a a r )
Als we naast Sinterklaas nog
één Nederlandse kindervriend
zouden moeten noemen, dan
valt de keuze op Annie M.G.
Schmidt. Veel ouders van nu
zullen haar komische Floddertje-verhaaltjes - over het meisje dat steeds weer vuil wordt
- nog uit hun eigen jeugd kennen. De kleintjes van nu zullen
ongetwijfeld met open mond en
rode oortjes kijken en luisteren
naar deze ondeugende, muzikale familievoorstelling, waarbij
de onhandige acties van Floddertje vrolijke taferelen opleveren. En uiteraard is er ook heel
veel viezigheid in de vorm van
tomatensoep, blauwe verf en
groene smurrie.
Prijs: € 16,50 / Kortingspas:
€ 14,50 / Kinderen tot 14 jaar:
€ 14,50 Data: vrijdag 2 januari
om 13.30 uur en 15.40 uur

Prijs: € 24,50 / Kortingspas: €
22,50
Data: dinsdag 23 december
om 14.30 uur en woensdag
24 december om 13.00 uur en
16.00 uur

flink de vaart erin kunnen zetten. Doordat Trudy
ernstig ziek is zijn we extra gemotiveerd."

Esther heeft drie kinderen bij Uk Laterna: "Ik
ben echt kind aan huis, de oudste is nu 12, dus
die wil niet echt meer. Ik vind de speelplek een
heel leuk idee, vooral omdat het voor de hele
buurt is. En ik help graag een handje mee. Als ik
in later hier langs kom, kan ik altijd denken 'ja
daar heb ik aan meegewerkt'."

ling speelt ook nog op zondag
21 december.
Prijs: € 9,00 / Kortingspas:
€ 7,00 / Kinderen tot 14 jaar:
€ 6,00
Data:
- zondag 21 december om
14.30 uur
- zaterdag 25-10 om 19.00 uur
- zondag 26-10 om 14.30 uur
- woensdag 20-10 om 14.30
uur

SCHOUWBURG
ALMERE:
HET HUIS ANUBIS (vanaf 6
jaar).
De razend populaire, mysterieuze tv-serie 'Het Huis Anubis'
is al diverse malen bekroond en
komt nu naar het theater met
een spannende voorstelling.
Nienke, Amber, Patricia, Joyce,
Fabian, Mick, Jeroen, Noa en
Apple gaan samen met j o u
een raadsel oplossen. Dus kom
verkleed als je favoriete personage en zing mee met de hits
'Het Huis Anubis', ' H i j ' en 'Het
geheim'.

Eerste boom voor Trudy
Als de plek vorm begint te krijgen is het tijd om
de eerste boom te planten ter ere van de iniatiefneemster Trudy. Omdat haar gezondheidstoestand het niet toelaat om hierbij te zijn, plant
haar dochter samen met enkele kinderen de
boom. Mia van Uk Laterna gooit een wensmunt
bij de boom en de kinderen gooien het gat dicht.
Monique, de manager van Uk Laterna zegt: "De
opkomst was echt geweldig. Ik hoop dat veel
mensen het gaan gebruiken, niet alleen de kinderen van Uk. We hebben met de Caleidoscoop
een goede samenwerking. Het is de bedoeling
dat ook zij met de kinderen af en toe hier heen
te komen om te spelen en mee te werken aan
onderhoud en verdere ontwikkeling. Ik hoop ook
dat de omwonenden een oogje in het zeil houden
zodat vandalisme geen kans krijgt."
De natuurlijke speelplek is voor alle kinderen
uit de buurt en te vinden bij Bunuellaan 3 in
de Filmwijk. De volgende werkdag is gepland
op 7 maart 2009. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland, Arda van der Lee (projectmedewerker),
telefoon (0320) 29 49 39 of 06 5399 9530 of via
Uk Laterna.

In januari zijn er nog meer
leuke voorstellingen voor kinderen. Kijk voor meer informatie
op www.schouwburgalmere.nl

Van de redactie:
Ons bereikte het droevige bericht dat initiatiefneemster Trudy Vos inmiddels overleden is. We
wensen haar gezin veel sterkte cn hopen dat de
boom die voor haar geplant is uitgroeit tot een
sterk symbool van betrokkenheid.
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WIST IJ DAT ...
U uw herhaalrecepten via internet kunt aanvragen?

Filmwijk

Gezondheidscentrum j f l

Het voordeel van deze service is dat u niet hoeft te bellen of langs hoeft te komen om een
herhaalrecept aan te vragen.
Via www.apotheekfilmwijk.nl kunt u uw herhaalrecept aanvragen.
Hoe werkt dit?
• Ga naar www.apotheekfilmwijk.nl
• Klik op herhaalrecepten aanvragen.

Openingstijden: op werkdagen van 08.00-17.30 uur.
Telefooncentrale: 5454340 (vanaf 08.00 uur)
Website: www.gezondheidscentrumfilmwijk.nl

<2

• Heeft u al een account? Log dan in.
• Heeft u nog geen account? Maak deze aan!

Huisartsengeneeskunde (tussen 08:00 en 17.00 uur)
Tel: 545 43 41 / 545 43 42

(maak per persoon een eigen account aan!)
• U krijgt van ons een e-mail als uw recept klaarstaat

Receptie (tussen 08.00-17:30 uur)
Tel: 545 43 40

Makkelijker kan niet! Dus vraag nu uw eigen account aan via www.apotheekfilmwijk.nl

TELEFOONLIJST FILMWIJKCENTRUM
Zorgmanagement
Tel: 545 43 40, Dhr. Nijhuis

Apotheek
Tel: 545 43 46

Consultatiebureau/wijkverpleging. Tel: 545 43 40

Tandheelkunde
Tel: 0800-633 46 28

Huishoudelijke zorg
Tel: 0900-123 77 55

Spoedlijn huisartsen
Tel: 545 43 44

Fysiotherapie
Tel: 545 43 45

Diëtetiek (tussen 09.00 en 12.00
uur). Tel: 545 40 95

Thuiszorg
Tel: 540 90 10

Zorglijn Almere
Tel: 0900- 775 57 77

Praktijkondersteuners
Tel: 545 43 41

Maatschappelijk werk
Tel: 545 43 40

Verloskunde

Tel: 545 45 20 / 545 42 80

Vervolg van informatiepagina Platform Filmwijk op pagina 8.

Schoonmaakdag 2009
Zaterdag 4 april 2009 gaan we de Filmwijk weer een opknapbeurt
geven! Waarom melden we dit nu al? Omdat we binnenkort al beginnen met de voorbereidingen en daarvoor zoeken we een aantal
mensen die begin 2009 daarmee wil helpen. Het gaat niet om vele
uren werk en vergaderingen, maar om in de loop van januari een
keer bij elkaar te komen om te bespreken wie wat doet. Nogmaals,
geen vele uren werk maar wel een keer met elkaar de handen uit
de mouwen steken voor de Filmwijk.
Voelt u daar wat voor? Meldt u dan bij de secretaris van Platform
Filmwijk, tel. 523 12 63 of via info@filmwijkalmere.nl. We kijken
uit naar uw reactie!!!
V a n d a l i s m e is niet n o r m a a l !
Het Platform is nog steeds volop bezig met de voortgang van dit
project. In de maand september is er onder de jeugd een straatenquête gehouden waarbij getracht is te achterhalen wat de oorzaken van het negatieve gedrag zijn. De resultaten daarvan worden
momenteel uitgewerkt en zullen te zijner tijd via de website en de
Filmwijkkrant worden bekend gemaakt.
Een ander onderdeel van dit project is het houden van workshops
op alle scholen in de Filmwijk. De resultaten daarvan worden
eveneens geanalyseerd en van daaruit wordt bekeken welke vervolgstappen er in 2009 gehouden worden. We houden u op de
hoogte.

Overleg met het Stadsdeel
Hoewel we daarmee meestal niet zo aan de weg timmeren is het
wel goed te weten dat het bestuur van het Platform regelmatig aan
tafel zit met de gebiedsmanager van het stadsdeel Almere Stad
Oost, Klaas Dijkhuis.

Daarbij komen zaken aan de orde die in de wijk spelen en vaak tot
ons komen via de bewoners. Voorbeelden daarvan zijn klachten
over het groenonderhoud en vandalisme in de wijk. Want hoewel
het er op het oog allemaal prima uitziet, moeten we constateren
dat er ook nog wel eens wat mis is! Vooral de vaak grove wijze
waarop de 'groen-aannemers' hun werk doen leidt tot klachten.
Verder spraken we over het Lumièrepark. Hoe gaat het daar in
de toekomst uitzien? Hoe gaat het bestemmingsplan eruit zien?
Verwacht wordt dat daarover medio maart 2009 meer bekend zal
worden.
Een andere kwestie was de geluidsoverlast van de muziekfeesten die gehouden worden bij 't Oor. Navraag heeft geleerd dat de
metingen hebben uitgewezen dat de decibels binnen de daarvoor
gestelde grenzen zijn gebleven.
Ook hebben we het gehad over het mogelijk instellen van een
spreekuur van wijkagent André de Lange in de wijk, zoals dat ook
in de Danswijk plaatsvindt. Onderzocht zal worden of dit ook in de
Filmwijk gerealiseerd kan worden, bv. 1 x per veertien dagen in het
Filmwijkcentrum.
Het functioneren van het KCC (Klachten Contact Centrum) vormde
eveneens onderwerp van gesprek. Het blijkt dat de bewoners moeite hebben met het bewandelen van deze digitale weg en bovendien
het gevoel hebben dat de afstand tussen bewoner en de gemeente
hierdoor is vergroot. Omdat er dus meer klachten zijn ontvangen
zullen we ons daarover direct tot de gemeente wensen.

••

Als u onderwerpen heeft waarvan u vindt dat wij ze in het overleg
met de gebiedsmanager aan de orde moeten stellen, kunt u dit
melden via ons e-mailadres info@filmwijkalmere.nl

NEW DAY INTP.
Starting from;
16 September 2007
Sundays at 1 0 : 3 0

O

SÉ >

Filmwijkcentrum
Walt Disney
Plantsoen 76/78,
Almere
Admin. Office:
036-523 0135
lnfo@ndic.nl
www.ndic.nl

Öe Gevelbeschermer
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gevelreiniging
stralen
repareren
voegenhakken/Zslijpen
voegen
impregneren
coaten// schilderen
grafity verwijderen
glaspolijsten
mos en algenbestrijden
klimop verwijderen
glazenwasserij

06 14628833

Along with our Sunday worship celebrations, NDIC offers Life Groups which meet weekly
throughout the community, and children's and youth activities with Dutch translation.
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WONING KOPEN OF VERKOPEN?

is wereldwijd
marktleider in de makelaardij
en het snelst groeiende
makelaarskantoor in Almere.

Met ruim 20% korting
betaalt je nu slechts € 7,00 voor je bioscoopkaartje!
Zoveel voordeel heeft de filmknipcard.
Met deze kaart waarvoor je eenmalig € 35,00 betaalt,
kan je vijf maal van een fantastische film genieten in één
van onze Utopolis bioscopen.
De kaart is iedere dag geldig en op elk tijdstip.

(4113 WIJKMAKELAAR
TOPPER VAN DE MAAND/
ITORENVALK-

GRATIS W AARDE-BE PALING
Bel nu:
06-2204 2805

1 LAAN 6
I Almere Hout
I Vrijstaande v»ls
| Bouwjaar 1999
(woonopp.:
|210m2
| Aantal kamera: 7
| A&ntat vefdie| pingen: 2
Pr|E
voer ons acfc*M woningaanbod in én
brtHn Almere.

voor health & beauty

EXTRA VOORDELIG NAAR DE FILM?

Graag stel ik mij aan u
voor. Ik begeleid u gaarne
bij de aan- of verkoop van
een woning. Bel mij voor
een vrijblijvend gesprek.

makelaars
begeleiden u bij de aankoop
of verkoop van uw woning
van a tot z: van bezichtiging
tot aan de notaris.

Ayurvedisch Centrum

mw/its, vwMafa.» more!

Dick Stout, 06-2204 2805.
werkt met
zelfstandige makelaars, die
persoonlijk voor u klaar staan
( o o k buiten kantoortijden ).

Ayur Mantra

UTOPOLIS

Heeft u er wel eens over nagedacht om te
gaan verhuizen?
Houdt de hele rompslomp van verkopen
van uw huidige huis u tegen?
Wilt u tóch weieens weten hoeveel uw
woning waard is?
RE/MAX Plus Makelaars bepaalt gratis de
waarde van uw woning!

€638.000,—k.k.

mm

De Ayurvedische geneeswijze (op kruidenbasis,
afkomstig uit India) is de basis van onze werkwijze, in het
eerste consult wordt de constitutie van uw lichaam bepaald,
zodat daarna uw klachten verholpen kunnen
worden met behulp van kruiden, kuren en behandelingen.
De behandelingen en kruiden helpen bijv. bij stress,
vermoeidheid, huidklachten, spijsverteringsstoomissen,
menstruatieklachten, concentratieklachten, paniekerigheid,
zenuwachtigheid, burn-out, artrose, reuma, astmatische
klachten en veel meer.

Alleen in Utopolis Almere:
- haarscherp beeld
~ 24.000 watt digitaal geluid (THX)
~ meest comfortabele stoelen
De FilmKnipCard is persoonsgebonden en
verkrijgbaar aan de kassa van de bioscoop.

filmKNIPcard

Ayur Mantra is een Ayurvedisch centrum in Almere
en is gespecialiseerd in Ayurvedische behandelingen.
De behandelingen zijn voor lichamelijke en geestelijke
gezondheid en schoonheid.

®

UTOPOLIS

.utopolis.

51 more
«RUM 16,1315 TH ALMERE 036-5300063

Voor Ayur-behandelingen bekijk de behandelingenlijst
op onze website.
Geef een Ayur Mantra cadeaubon
Zodat ook anderen van de weldaad van Ayur Mantra
Lichamelijk genieten en geestelijk ervaren
Voor informatie of afspraak:
Tel: 036 521 77 97
Bette Davisstraat 24, 1325 HL Filmwijk,
Almere-Stad
E-mail: infofeivumiamra.nl Site: www.avurmaiitra.nl
De behandelingen worden door de meeste verzekeraars vergoed.

NOTARIS ^UNIE
Bij het overlijden van beide ouders
Waar blijven de kinderen?

VOOGDIJ
even NOTARIS UNIE bellen!
036 538 22 00 of 0900-notaris

RANDSTAD

22-167

HOEK RANDSTADDREEF
ALMERE
T E L E F O O N 036 538 22 00
E-MAIL:

I N F O @ N O T A R I S U N I E . N L

