filmwijkkrant 12 09

BUURTKRANT VOOR EN DOOR FILMWIJKERS

Nieuwjaarswensen uit de wijk

Filmwijkers in Italië
voorwoord

´Mam, waar was je nou?’. Verwijtend kijkt mijn 4 jarige zoon mij aan. Ik sta
op het schoolplein met een andere moeder te kletsen en dat valt niet in goede
aarde. Als topmam hoor ik natuurlijk direct in zicht te staan zodra de koters aan
de hand van de juf naar buiten stormen zodat zoonlief zijn verhaal kwijt kan.

Eindejaarsquiz

De ene dag komt het verhaal spontaan en de andere dag moet je alle trucs uit de
kast trekken om iets meer te horen dan ´was goed op school´.
In Filmwijk gaat het eigenlijk niet anders. Sommige Filmwijkers bieden spontaan

Kerstmarkt

hun verhaal aan, met name in Filmwijk noord, in Filmwijk zuid is het soms
trekken en zoeken naar dat ene verhaal. Het doet mij daarom soms wel eens
pijn als we kritiek ontvangen dat ´zuid´ zo weinig aan bod komt, we doen zo ons
best. We zijn nu actief bezig met het bouwen van een netwerk in Zuid. Toch wil
ik Zuid uitdagen: vertel uw verhaal in 2010 aan de filmwijkkrant, wij maken daar
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colofon

iets moois van. Mail ons op info@filmwijkkrant.nl of spreek mij gewoon aan: ik
sta op maandag en donderdagmiddag op het schoolplein bij de Caleidoscoop.
U heeft tot kwart over drie, vanaf dat moment luister ik naar de verhalen van een
kleine man.
Ik wens u namens de hele redactie een goed 2010 toe met mooie, ontroerende en
vooral nieuwe verhalen uit heel Filmwijk.
Mariëlle

Tekst: Rutger van Dijk
Foto’s: Monique en Hermando

Vaarwel Filmwijk:

Monique en Hermando
genieten in Italië

Het jaar 2008 was een bijzonder jaar voor Monique en Hermando
Hofman. Zij verruilden het leven in de Filmwijk voor een onzeker
bestaan in Italië. Ze kochten een huis, knapten het op en verhuren het
sindsdien aan toeristen. Een jaar later blikken zij in een gesprek met de

filmwijkkrant 12 09

pagina 2

Filmwijkkrant terug op het eerste jaar in la bella Italia.

“We wonen nog niet definitief in Italië,”
zegt Monique. “Maar we brachten er wel
de afgelopen zeven maanden door. Dat
bevalt ons erg goed, we zijn van plan daar
permanent te gaan wonen.” Hermando:
“We hebben in verschillende Europese
landen gekeken en ze hebben allen zo hun
voordelen. Italië had op papier de beste
kaarten en intussen hebben we ervaren dat
dit ook werkelijk zo is. De combinatie van
prachtige landschappen, cultureel aanbod,
een mooie taal, vriendelijke mensen,
heerlijk eten en mooie wijnen, wat wil een
mens nog meer?”
Kluscursus
Hermando en Monique hebben eerst
flink moeten klussen, het huis was niet
bepaald geschikt om zo in te trekken.
Hermando: “Ons huis is ongeveer 26 jaar
geleden gebouwd, maar nooit afgebouwd.
We hebben dus eigenlijk een casco huis
gekocht, dat we nog moesten afbouwen.
Onze financiële middelen waren beperkt,
dus we moesten een hoop werkzaamheden
zelf uitvoeren. We zijn geen klussers, dus
om ons toch een beetje voor te bereiden
hebben we een aantal kluscursussen
gevolgd bij de doe-het-zelf-school in
Amsterdam. Natuurlijk waren we na deze
cursussen geen professionals, maar we
hadden wel genoeg vertrouwen in ons
eigen kunnen. Met een beetje goed advies,
logisch nadenken en geduld zijn we een heel

eind gekomen. Een aantal klussen hebben
we door professionals laten uitvoeren,
maar we deden zelf het meeste. Buiten de
werkzaamheden aan het huis moesten we
ook het terrein rond het huis vormgeven.”
En toen arriveerden de eerste gasten..
“Een stressvol moment,” herinnert Monique
zich. “We hebben tot enkele minuten
voordat de gasten aankwamen keihard
doorgewerkt om het appartement af te
maken, dus we hadden niet echt de rust
om van het moment te genieten. Het zweet
stond nog op ons voorhoofd en de verf op
de muren was nog niet droog. Terugkijkend
op dat moment hebben we daar natuurlijk
wel een hele leuke herinnering aan. We
begroeten al onze gasten met een glas
Moscato d’Asti en doen dan meteen ons
verhaal. Dat gaat zo’n eerste keer ook nog
niet geheel zoals je dat zelf wilt, maar dat is
een kwestie van veel doen.”
Vakantie in Piemonte
“De streek waar wij wonen, de Piemonte,
is nog redelijk onbekend, dus de meeste
mensen hebben daar niet echt een beeld
bij. De gasten zijn zeer onder de indruk
van de prachtige omgeving, het uitzicht
rond ons huis en erg tevreden over de
appartementen. Zij genieten van dezelfde
dingen als waar wij van genieten. Het is
voldoende om er gewoon te zijn en te
genieten van alle rust en ruimte in de

prachtige natuur. Omdat we zo kleinschalig
zijn, kunnen we onze gasten op een
persoonlijke manier aandacht geven, zonder
onszelf op te dringen.”
Hermando: “We hebben geen volledig
seizoen gehad. Iedereen die op onze website
keek, zag dat we nog niet klaar waren,
dus mensen waren wat terughoudend
om te boeken. Eind juni hebben we onze
eerste gasten ontvangen, maar we waren
tot half juli bezig met de werkzaamheden
in en rond het huis. Vervolgens hadden
we tot half september continu gasten.”
Monique: “We vonden het erg leuk om
gasten te hebben en het hen naar de zin
te maken. Het is heel bevredigend om te
zien dat onze gasten dat vervolgens ook
zo ervaren. Wat leuk is dat wij door de
ogen van onze gasten steeds weer worden
geconfronteerd met hoe bijzonder het
allemaal is. We worden inmiddels goed
gevonden, met name via internet. Verder
proberen we een eigen netwerk op te
bouwen door geïnteresseerden op te nemen
in de mailinglijst van onze nieuwsbrief. Voor
het nieuwe seizoen hebben we intussen de
eerste boekingen binnen.”

Droombestemming
“Ons huis staat in de streek De Langhe,”
zegt Hermando. “In het grensgebied
tussen Piëmonte en Ligurië. Het gebied
is sterk heuvelachtig en heeft een
afwisselend landschap met ontelbare
pittoreske dorpjes op heuveltoppen. Voor
wandelaars en fietsers is onze streek een
droombestemming. Wie houdt van lekker
eten, bereid met eerlijke producten uit de
regio met mooie wijnen, is hier aan het
juiste adres. Voor een betrekkelijk lage prijs
kun je genieten van culinaire hoogstandjes.
Buiten dat mensen zich prima vermaken
in de directe omgeving, zijn er binnen een
uur rijden diverse, zeer uiteenlopende
plekken te bezoeken. De wijngebieden
in het noorden, het hooggebergte in het
zuidwesten en de kust in het zuiden.”
Overgang
Monique: “De grootste overgang was dat
we vanuit een comfortabel huis overgingen
naar een kleine caravan, midden in de
natuur, zonder enige voorzieningen.
De dagen werden direct gevuld met
bouwwerkzaamheden; dat was ook wel
even wennen. Het leven in Italië beviel
ons vanaf het begin goed. Er heerst een
meer ontspannen sfeer en we hadden
weinig moeite om daar aan te wennen.
Natuurlijk zijn er ook cultuurverschillen die
minder prettig zijn – met name wanneer
je zaken geregeld wilt hebben – maar we
konden daar goed mee omgaan. We hebben
uiteindelijk alles wat we voor ogen hadden
voor elkaar gekregen.”

Met trots presenteren wij de Filmwijkkrant eindejaarsquiz! Leuk voor een
gure decembermiddag of een warme avond bij de kerstboom. Vijftien
meerkeuzevragen over de actualiteit van 2009 en de ‘bewoners’ van de
Filmwijk. Hebt u alle vragen beantwoord? Mail dan uw antwoorden naar
info@filmwijkkrant.nl of stop de antwoorden in de brievenbus van James
Stewartstraat 61. Onder de goede inzenders verdelen wij een bijzonder
verrassingspakket. Veel puzzelplezier!
Samenstelling: Rutger van Dijk
1) In april vond wederom de Filmwijk
Schoonmaakactie plaats. Op welke dag
staken vele Filmwijkers de handen uit de
mouwen om de wijk een netter aanzien
te geven?
a) 4 april
b) 11 april
c) 18 april

c) Oldtimershow
9) Een festival dat al wat langer
meegaat, is het Lumièreparkfestival.
Wat was het thema van de editie van dit
jaar?
a) Free your mind
b) Women of the World
c) Make a difference

2) De Almeerse filmmaakster Beri
Shalmashi vertrok in het voorjaar naar
het buitenland om daar te schrijven aan
haar eerste lange Nederlandse film.
Waarheen vertrok Beri?

10)
Bud Abbott werkte zowel in het
theater als op radio en in film jarenlang
samen met een beroemd acteur en
komiek. Wie was dat?

a) Cannes
b) Berlijn
c) Los Angeles

a) Lou Costello
b) George Formby
c) Peter Sellers

3) Een ‘laan’ in de Filmwijk is vernoemd
naar Luis Buñuel. Welke uitspraak over
Buñuel is waar?

11)
Deze zomer vond wederom het
SITE2F7-festival plaats, in het gebied dat
wordt omsloten door de Odeonstraat, het
spoor en de Charlie Chaplinweg. Wat was
onderdeel van het festival?

a) Hij had de Mexicaanse nationaliteit
b) Hij staat bekend om zijn
surrealistische films
c) Hij groeide op in ongekende armoede
4) Basisschool De Bombardon vierde dit
jaar een feestje: de school bestaat…
a) 10 jaar
b) 15 jaar
c) 25 jaar
5) Nog zo’n beroemde Filmwijker:
Alfred Hitchcock. Welke film is door hem
geregisseerd?
a) Citizen Kane
b) Psycho
c) Casablanca
6) De leraren van het Baken Park
Lyceum moesten eraan geloven tijdens
de examenstunt van hun leerlingen.
Welke lot ondergingen zij?

7) De misschien wel beroemdste
inwoner van de wijk: Marilyn Monroe.
Zij stierf in 1962. Wat was de
doodsoorzaak?
a) Zelfmoord
b) Auto-ongeluk
c) Alcoholvergiftiging
8) Een nieuw evenement in het
Lumièrepark: Het Heerlijk Lentefestijn!
Wat kon in de open lucht worden
bekeken?
a) Films
b) Roofvogelfestijn

12)
Triest nieuws voor filmhuis
Cinescope: in mei gaat de stekker
eruit wegens tegenvallende
bezoekersaantallen. Ook The Joker
comedyclub moet op zoek naar
een andere locatie. Waar wordt die
gevonden?
a) De schouwburg
b) Grandcafé le Baron
c) Het Apollo Hotel
13) Rex Harrison staat bekend om
zijn charmante, ietwat ondeugende
personages. Welke uitspraak over ‘Sexy
Rexy’ is waar?
a) Hij was zes keer getrouwd en vier
keer gescheiden
b) Hij stierf als gevolg van een
vliegtuigcrash
c) Hij won een Oscar voor zijn rol als
Julius Caesar in Cleopatra
14) Op 2 november vond in het Baken
Park Lyceum een miniconferentie plaats
over de Filmwijk. Wat was het thema van
deze bijeenkomst?
a) Samen voor een sterk Filmwijk
b) Verbetering van de leefbaarheid
c) Toekomst van het Lumièrepark
15)
Dit jaar werden voor de 81e
keer de Oscars uitgereikt voor de beste
filmprestaties. Welke film was dit jaar de
grote winnaar?
a) Wall-E
b) Slumdog Millionaire
c) The Dark Knight
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a) Geschminkt op een open kar door de
stad
b) Verkleed als Teletubbie achter de
kassa bij de VOMAR
c) Een geblinddoekt eiergevecht op het
schoolplein

a) een workshop wiet telen
b) een openlucht kerkdienst
c) een stilte-debat
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Hema
“Het enige dat we werkelijk missen zijn
onze vrienden en familie. De Filmwijk
en meer nog het comfort van ons huis
hebben we vooral gemist in de periode
dat we in de caravan verbleven en de
regen twee weken onafgebroken naar
beneden kwam. Het voelt voor ons heel
natuurlijk om in Italië te zijn. We hebben
intussen een leven opgebouwd dat gevuld
is met Italiaanse en Nederlandse vrienden
en waarin genoeg te doen is in en rond
het huis. Nederland missen we daarom
niet echt, behalve misschien de Chinees,
de bouwmarkt en natuurlijk de Hema.
Natuurlijk gebeurt er van alles wanneer
je zo’n avontuur onderneemt. We delen
graag onze ervaringen, zowel positief als
negatief, met iedereen. Dat gebeurt via
onze nieuwsbrief: geïnteresseerden kunnen
zich daarvoor aanmelden door een e-mail
aan ons te sturen (info@casavabene.com).
Alle oude nieuwsbrieven staan op onze
site www.casavabene.com. Op de website
kunnen mensen ook de beschikbaarheid van
de accomodaties bekijken en lezen over de
omgeving.”

Eindejaarsquiz

In de rubriek ‘mijn film’ vertellen lezers over hun lievelingsfilm.
Dit keer is het de beurt aan Dewi en Lisa.

Mijn film

Tekst: Susan Cloesmeyer
Foto: Marjan Born
Illustratie: Warner Bros, Pictures

Kerstfilm: The Polar Express
Kerstavond. Een jongen van een jaar of
acht ligt in bed. Zij hoofd vol met vragen
over kerst, voornamelijk over de vraag of de
Kerstman nu wel of niet bestaat. Eigenlijk
wacht hij op de belletjes van de kerstslee
als er plotseling iets in zijn kamer begint
te trillen. Het geluid zwelt aan als een
naderende stoomtrein, harder en harder.
Een groot licht verdrijft de duisternis in zijn
kamer. Uit het raam is alleen een grote wolk
stoom zien.

Op het moment dat de jongen na veel
twijfel, toch aan boord van The Polar
Express gaat vraag ik de meiden of zij
ook zouden instappen. Dewi antwoordt

De lange reis naar de Noordpool begint.
The Polar Express is een magische
trein waardoor de nodige wonderlijke
belevenissen en avonturen de revue
passeren. Rode draad door het verhaal is
dat niets is wat het lijkt en vrienden, geloof
en vertrouwen belangrijk zijn.
De film is overgoten met een dikke laag
heerlijke kerstsfeer. Uiteindelijk komt de
trein natuurlijk aan op de Noordpool en
komt ook de Kerstman in beeld. Gezellige
kerstverlichting, kerstelfjes en kerstmuziek
dragen bij aan het kerstgevoel. Het lijkt wel
warm op de Noordpool.
Als de kerstslee met een enorme zak
cadeautjes rinkelend door de lucht gaat

vraag ik Lisa en Dewi of ze denken dat er
ook voor hun een cadeautje in de zak zit.
Dewi: “Nee, want bij ons komt Sinterklaas
en die geeft cadeautjes”. Lisa denkt van
wel: “Er zitten cadeautjes in voor íedereen
dus ook voor ons.” Waarop Dewi haar
verhaal iets nuanceert: “Ja, dat is wel zo
maar de Kerstman geeft de cadeautjes weer
aan Sinterklaas en die geeft ze dan aan
ons”.
We hebben genoten van een lange,
spannende heerlijke kerstfilm met mooie
muziek. Stilstaan bij de kerstgedachte is
altijd goed. Of alles in de film nu een droom
was, blijft onduidelijk. Dat niet alles is wat
het lijkt, hebben Dewi en Lisa in ieder geval
heel goed door.
De film The Polar Express (2004) is
gebaseerd op het gelijknamige boek van
Chris van Allsburg. En wordt geregiseerd
door Robert Zemeckis met Tom Hanks
in de hoofdrol. Het ist een computer
animatiefilm uit 2004 waarin de emoties en
bewegingen van de figuren niet van echt te
onderscheiden zijn.
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Ik kijk deze film samen met twee meisjes
van vijf jaar, mijn dochter Lisa en haar
vriendinnetje Dewi. Het begin vinden ze
allebei wel erg spannend. Zenuwachtig
zitten ze op de bank en zuchten opgelucht
als de stoom is opgetrokken en duidelijk
is dat er inderdaad een stoomtrein achter
schuil gaat.

Dewi heeft de film al eens eerder gezien
en weet van tevoren al te vertellen dat de
kinderen in de trein zélf een kaartje hebben.
“Goed hè, van ze”, zegt ze vol bewondering
tegen Lisa. Duidelijk is dat het voor haar
een bepaalde mate van zelfstandigheid
symboliseert die zij ook wel zou willen. En
inderdaad, als de conducteur vraagt om de
kaartjes blijken alle kindjes in de trein, soms
zelfs zonder het zelf te weten, een gouden
treinkaartje bij zich te hebben. Die kaartjes
blijven door de hele film een rol spelen en
maken aan het eind zelfs een magische
ontknoping door….
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De meeste kinderen zouden waarschijnlijk
bang en huilend om hun papa en mama
roepen. Dit jongetje niet en het zal zeker
niet de laatste keer zijn dat blijkt dat dit
een bijzondere jongen is. Terwijl hij naar
buiten rent pakt hij snel zijn ochtendjas.
Buitengekomen blijkt aan alles dat er een
enorm gevaarte voor zijn huis staat. Als de
stoom langzaam optrekt ziet hij inderdaad
dat een levensgrote ouderwetse stoomtrein,
The Polar Express, voor zijn huis tot
stilstand is gekomen.

met een onomstotelijke logica: “Nee,
want ik heb geen kaartje.” Lisa heeft daar
iets op bedacht: “Ik ga gewoon met het
treinabonnement van papa”.

KORT KORT KORT
Luchtfoto: Arie Vleugel, ALCA Natuur, Almere

Klaar 3 4 Over
Na een jaar overleg is het dan zo ver.
De Polygoon krijgt verkeersregelaars.
In verband met de veiligheid van de kinderen
zullen zij ‘s morgens en ‘s middags de
kinderen helpen veilig over te steken.
Al lang wordt er door de ouders geklaagd
over de onveilige situatie rond de scholen.
‘s Morgens en ‘s middags is er sprake van
een heuse spits. Kinderen komen lopend of
fietsend naar school. Anderen worden door
ouders afgezet bij het schoolplein.
Dit leidt veelal tot onoverzichtelijke situaties,
die gevaarlijk kunnen zijn voor de jonge
verkeersdeelnemers.
Een aantal ouders van de Polygoon hebben
daarom actie ondernomen. Na overleg met
o.a. de wijkkagent zullen zij om toerbeurt
aanwezig zijn om de veiligheid te vergroten.
Voorafgaand hieraan volgen zij allen een
instructieavond waarbij zij worden opgeleid
tot verkeersregelaar. De verkeersregelaar
heeft wettelijke bevoegdheden. Zijn
aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Indien dit niet gebeurt, mag de verkeersregelaar het kenteken noteren en melding
doen bij de politie.
Doel is om de verkeersveiligheid voor de
kinderen te vergroten. Iedere wijkbewoner
kan hieraan zijn steentje bijdragen door
met gepaste snelheid door de wijk te
rijden. En mocht u nog op een andere
wijze een bijdrage willen leveren aan de
verkeersveiligheid; de verkeersregelaars
zijn nog op zoek naar sponsoren om hun
materialen te kunnen financieren.
Voor meer informatie of een bijdrage:
ra.raven@hetnet.nl

Bridgen
Geachte redaktie,
Sinds ‘n half jaar woon ik samen in Almere. Ik wil graag mensen ontmoeten van
circa 55 jaar, die bridgen. Ik speel al wat
jaren maar niet met ‘het mes op tafel‘. Ben
niet iemand voor ‘n club, maar meer voor’
‘n robbertje’bridge in de huiselijke sfeer.
Gewoon gezellig.
Ik hoop daarom via de filmkrant met andere bridgers uit de filmwijk in contact te
komen. Mijn mobiele nummer is 06 13 76
80 85.
Met vriendelijke groeten, Krista

Korting voor Almeerders op OV chipkaart
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Almere gaat, net als heel Nederland,
over op de OV-chipkaart. Om de
overgang zo aantrekkelijk mogelijk
te maken heeft de gemeente Almere
besloten om inwoners korting te geven
op de aanschaf van een persoonlijke
OV-chipkaart. Via de website van
Connexxion kunnen Almeerders hun
persoonlijke OV-chipkaart aanschaffen
voor 1,50.
“Wij zijn blij dat de OV-chipkaart zo snel
in Almere wordt ingevoerd. Wij bieden
onze inwoners graag de mogelijkheid om
de OV-chipkaart aan te schaffen voor een
kleine prijs”, zegt Arno Visser, wethouder
Verkeer en vervoer in Almere. “Reizen met
de OV-chipkaart betekent nog meer gemak.
Het is een heel simpel systeem. Je houdt
de kaart voor de kaartlezer als je de bus

binnenkomt en als je weer naar buiten gaat.
Het systeem rekent uit voor hoeveel je hebt
gereisd. Daar hoef je zelf niet meer over na
te denken. En wil je toch weten voor welk
bedrag je gereisd hebt, kun je het aflezen
op de kaartlezer of achteraf op de website
ov-chipkaart.nl. Dat maakt reizen in Almere
extra aantrekkelijk.”  Bruno Bruins, Lid Raad
van Bestuur Connexxion, is verheugd dat er
in Nederland één groot OV-chipkaartgebied
ontstaat: “Je kunt bij Connexxion met de
OV-chipkaart van Noord-Holland helemaal
naar Zuid-Holland reizen en ook in grote
steden als bijvoorbeeld Amsterdam, Den
Haag, Arnhem, Nijmegen, Utrecht en
Almere wordt de OV-chipkaart geaccepteerd
in de Connexxion-bussen. Voorlopig
blijven bij Connexxion strippenkaarten en
abonnementen ook nog gewoon geldig.”
Bron: www.almere.nl

Bedankt bezorgers!
Dankzij de inzet van zo´n 35 vrijwilligers valt
de filmwijkkrant meerdere keren per jaar
bij alle Filmwijkers op de mat. Een NEE-NEE
sticker helpt niet meer sinds wij klachten
hebben ontvangen toen de Filmwijkkrant
bezorgers zich aan dat verzoek hielden.
Een keer per jaar krijgen onze bezorgers
een cadeautje. Dit jaar is dat het boekje ‘Ik
woon in Almere’ van Filmwijker Peer Ulijn.
Bezorgers, bedankt!
Redactie Filmwijkkrant
Wilt u ook de filmwijkkrant bezorgen? Meldt
u aan via bezorging@filmwijkkrant.nl

Spreekuur wijkagent
André de Lange
wijkagent Filmwijk

Filmwijkcentrum
Walt Disneyplantsoen 76-78
woensdag 16.00-17.00 uur

Filmwijkse
hondenbezitters
krijgen eigen
trimbaan in
Muziekwijk
Een hondentrimbaan is een gebiedje
waar honden kunnen sporten. Ze
kunnen op de evenwichtsbalk,
door een rioolbuis, slalommen en
hordelopen. Zo’n trimbaan was al lang
een wens van een aantal Filmwijkse
hondenbezitters.
Sylvana Fokker uit de Louis
Davidsstraat peuterde een bijdrage
van 750 euro van het Oranjefonds en
een bijdrage van de gemeente los en
daarmee gaat de wens in vervulling.
De hondentrimbaan komt overigens
niet in de Filmwijk maar in het
Muzenpark in Muziekwijk.
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“ik ben hulpou etje overal waar handen
Ik help zo’n bekomt, zoals bij de herfst
of hulp te kort erklaas- kerst- paas ver
wandeling, sint sorloop, juffenfeest en ik
sieringen, sponzer. Een misverstand van
ben luizenplui hool is dat het op een
hulpouder op scoet. Zit je ook krap in de
bepaalde tijd m ook hulpouder zijn? In
tijd, maar wil je veel mogelijk. En een
overleg is vaakuis? Die neem je natuur
kleiner kind th grootste kado hiervoor
lijk mee! Mijn heid van de kinderen,
is de dankbaar t activiteiten en komen
ze kennen je uije toe. Die dankbaarheid
spontaan naar mwijkers toe in 2010. Ik
wens ik alle fil g op school.”
zie u graag teru
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Filmwijk

´In 2009 hebben
wij voor het ee
rst ´het
heerlijke lentef
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Filmwijkers laten zich horen tijdens miniconferentie
Filmwijkers hebben zich massaal laten horen
op de miniconferentie die het Platform
Filmwijk op 2 november organiseerde. Doel
van de conferentie was in eerste instantie
eens te praten over de uitslag van de
wijkenquêtes die de afgelopen twee jaar
zijn gehouden. Dat praten gebeurde in
aanwezigheid van een aantal lokale politici
en een vertegenwoordiger van de gemeente,
die direct een antwoord konden geven op
vragen en opmerkingen uit het publiek.
Medewerking werd verleend door mevrouw
Vivian Vijn van de gemeentelijke griffie. Zij
heeft de afgelopen tijd de enquêtes mede
voorbereid en de uitkomsten verwerkt. Het
panel, dat - onder leiding van oud-politicus
Martin Wiegertjes - de vragen beantwoordde
en op de opmerkingen inging, bestond uit
mevrouw Ciska van Rijn (PvdA) en de heren
Willem Woudkamp (VVD), Johan van der
Kroef (CDA), Cor Pot (VSP) en Klaas Dijkhuis
(gebiedsmanager).
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Niet minder dan 135 Filmwijkers hadden
aan de oproep van het Platform gehoor
gegeven en zij lieten wel degelijk van
zich horen. Zij spraken onder meer mee
over de toekomst van het Lumièrepark,
de toenemende parkeerdruk in sommige
straten, het gebruik van de blauwe zone en
de bestemmingsplannen voor de wijk.
Uit veel opmerkingen bleek, dat de
communicatie met de gemeente veel te
wensen overlaat. “Wat gebeurt er met
meldingen over de openbare ruimte”, vroeg
één van de aanwezigen zich af. “ Je meldt
iets, maar daarna vindt er bijna nooit
terugkoppeling plaats. Als je later nog eens
belt, weet men niet waar het over gaat of
is de melding zoek. Op brieven komt geen
antwoord en iedereen wijst naar een ander”.
Van Rijn adviseert de brieven niet aan ‘de
gemeente’ te richten, maar rechtstreeks aan
de politieke partijen. Die kunnen het dan
oppakken en antwoord geven.
Bij problemen waarbij veiligheid in het
geding is, zou direct gereageerd moeten
worden. Zo maakt een van de aanwezigen
zich grote zorg over de toestand bij de
Bombardon, waar stapels materialen en

afval liggen, waar kinderen onder bedolven
kunnen worden. Gebiedsmanager Dijkhuis
werd dan ook dringend gevraagd op korte
termijn met een aantal bewoners de wijk
door te lopen om onveilige situaties in kaart
te brengen en hier direct wat aan te doen.
Dijkhuis beloofde dit de volgende week te
gaan doen.

politie verwijst naar de gemeente, daar
is tijdens het weekend niemand aanwezig
en na het weekend krijgt ze als antwoord
dat het geluid binnen de gestelde normen
is gebleven. Pot zegt al enige tijd met het
probleem bezig te zijn. Hij heeft hierover
vragen gesteld en binnenkort wordt het op
de politieke markt behandeld.

Onrust is er over het bestemmingsplan
van de wijk. Van Rijn legt uit, dat
bestemmingsplannen na uiterlijk 12 jaar
moeten worden vernieuwd. Over de
toekomst van de wijk doen allerlei verhalen
de ronde. Er zou een tramlijn gepland
zijn door de wijk. De raadsleden zeggen
hier niets vanaf te weten. Van der Kroef
antwoordt, dat dit ook niet in de lijn der
verwachting ligt. Toch is de vraagsteller niet
gerust, want hoe kom je er achter wanneer
er een bestemmingsplan ligt. Informatie
bij het stadhuis levert niets op. Daar wordt
verwezen naar de gemeentepagina in
‘Almere Vandaag’. Maar de bezorging van
die krant is zeer onbetrouwbaar. Soms komt
er een paar zaterdagen achtereen geen
krant in de bus, maar ligt die ergens in het
Lumièrepark. Zo ontgaat je nogal eens een
belangrijk bericht, vooral - zo merkt iemand
op - omdat de gemeente er sterk in is,
iets te verhullen door er een andere naam
aan te geven. Dijkhuis belooft, dat aan een
wijziging van het bestemmingsplan ruime
bekendheid gegeven zal worden en echt niet
alleen via ‘Almere Vandaag’. Het plan wordt
ter inzage gelegd en waarschijnlijk komt er
ook nog een informatieavond.

Veel vragen ook over de blauwe zone. Toen
deze zone eind 2002 op verzoek van de
wijkbewoners werd ingesteld was hierbij
uitdrukkelijk met de toenmalige wethouder
Smeeman afgesproken dat dit de bewoners
niets zou gaan kosten. Nu wil de gemeente
de vergunninghouders jaarlijks een bedrag
van 56 euro in rekening gaan brengen. Pot
zegt geschrokken te zijn van de plannen.
Van der Kroef zegt niets van gemaakte
afspraken te weten, volgens Van Rijn heeft
de wethouder het er bij de voorjaarsnota
doorgedrukt. Vice-voorzitter Prent zegt
namens het Platform een groot aantal
handtekeningen te hebben verzameld.
Hiermee gaat hij de griffie vragen deze zaak
als burgeractiviteit op de agenda van de
politieke markt te plaatsen.

Grote klacht van de Filmwijkbewoners is
de geluidsoverlast van evenementen op
de Esplanade, het evenemententerrein
bij het politiebureau en soms ook in het
Lumièrepark. Evenementen vinden in de
zomer geregeld plaats. Daar is op zich
niets mis mee, maar het geluidsvolume,
vooral van de bastonen, is zeer hinderlijk.
Een bezoekster vertelt, dat ze op een
zondagavond op de televisie een klassiek
concert wilde zien. Ze had deuren en
ramen gesloten en het geluid extra hard
gezet, maar ze bleef de trillingen in haar
lichaam voelen. Klagen helpt niet. De

Over veel onderwerpen wordt dusdanig
uitvoerig gediscussieerd, dat men er niet
meer aan toe komt in groepjes bepaalde
onderwerpen uit te diepen, belangrijk voor
een goed vervolg op de vele klachten.
Deze vergadering heeft veel losgemaakt.
Zoals te verwachten was, zijn op één avond
niet alle problemen opgelost. Wel hebben de
aanwezige politici aangegeven de klachten
serieus te nemen. Van Rijn gaat er voor
zorgen, dat de vijftig meest geuite klachten
maandelijks bij haar terecht komen. Dan
kan zij actie nemen. Dijkhuis gaat afspraken
maken om de communicatie te verbeteren,
want betere communicatie geeft minder
klachten. Wiegertjes ten slotte wijst de
bezoekers op de eigen verantwoordelijkheid.
“Veel zaken kun je zelf oplossen”, zegt hij.
“Je hoeft niet alles bij de politiek neer te
leggen. Kom je er niet uit, zoek dan de
politici op. Kom naar de politieke markt.
Daar lopen de politici ‘in het wild’ en kun je
ze direct aanspreken”.

BLAUWE ZONE IN OPSPRAAK!
Uit reacties tijdens de Miniconferentie maar
ook al daaraan voorafgaand werd duidelijk
dat de bewoners het oneens zijn met de
aangekondigde leges die betaald moeten
worden voor een parkeervergunning! Het
gaat om een bedrag van € 56,00 per
vergunning en dat terwijl bij de invoering
destijds nadrukkelijk aan de bewoners is
beloofd dat er voor heb geen financiële
consequenties zouden zijn.

In 2002 vond de invoering van de Blauwe
Zone op verzoek van de bewoners plaats
omdat zij in de wijken die tegen het
stadshart aan liggen meer en meer hinder
ondervonden van (lang)parkeerders die hun
auto ‘gratis’ in hun wijk zetten.
Een aantal bewoners uit de Filmwijk heeft
de hoofden bij elkaar gestoken en gaan op
de politieke markt of in de Gemeenteraad
haar bezwaar kenbaar maken. In no-time

werden ruim 180 handtekeningen
opgehaald om daarmee het bezwaar te
ondersteunen. Deze actie loopt nog.
Wellicht is op het moment dat dit blad
verschijnt al een besluit genomen. We gaan
er daarbij vanuit dat hun bezwaar gehoord
zal zijn en dat de gemeente op een andere
manier de tekorten op het parkeerbeleid
aanvult.

Kleurige
kamerplanten

Rob Verlinden
De tuincolumn

Het massale gebruik van kamerplanten bestaat nog niet
zo lang, eigenlijk pas sinds anderhalve eeuw. Toch is er
veel veranderd in die korte tijd. Veel mensen denken dat
kamerplanten modegevoelig zijn. Toch is dit minder het
geval dan gedacht wordt.
De omstandigheden in de huiskamer zijn
enorm veranderd de afgelopen jaren.
Vroeger was de vensterbank, de ruimte
voor het raam, de koelste plek in de
huiskamer. De kachel stond midden in
de kamer en bij het raam bleef het koel
door tocht en slechte warmte-isolatie. De
temperatuur in de vensterbank kwam in
de maand december niet veel hoger dan
tien tot vijftien graden. Voor veel bloeiende
kamerplanten is dit een ideale situatie. Ze
deden het daarom ook bijzonder goed in de
huiskamer. Begin jaren zeventig kwam de
centrale verwarming en dubbelglas isolatie
kwam massaal opzetten. Hierdoor werd de
temparatuur in huis gelijkmatig verdeeld.
Er werd gestreeft naar een gemiddelde
temparatuur van ongeveer twintig graden.
Een vensterbank die in de zon ligt, heeft
vaak een nog hogere temparatuur. Planten
die het voorheen uitstekend deden in de
huiskamer, bijvoorbeeld de cyclaam, kregen
het moeilijk. Doordat veel mensen de
verzorging van bloeiende kamerplanten niet
gingen aanpassen, mislukte deze vaak en
raakten kamerplanten uit de gratie. Meestal
met de toevoeging tuttig en oubollig te
zijn. Jammer, want bloeiende kamperlanten
kunnen ons juist in de sombere
wintermaanden de vrolijke sfeer bezorgen
die bij het komende voorjaar hoort. Een
veelgestelde vraag is: ‘Is het kiezen van
kamerplanten aan mode onderhevig?’ In
beginsel heeft mode er eigenlijk weinig mee
te maken. Het belangrijkste is toch altijd
wel of een plant kan groeien op de plek die
je hebt uitgekozen in het interieur. Wanneer

we ons gaan afvragen of een bepaalde
plant wat kleur betreft in ons interieur
past, gaan we toch in een bepaalde
stijl denken. Dat heeft wel met mode
te maken. De laatste jaren zijn we
steeds meer bezig met ons interieur.
Ieder tijdvak kent zijn eigen stijl. Denk
bijvoorbeeld aan de vijftiger jaren;
planten die toen erg in waren zijn de
Ficus elastica (de rubberboom) of de
Hertshoorn en ook de cyclaam past in dit
rijtje. Door de temperatuurverandering in
de woonkamer heeft de cyclaam de laatste
jaren aan populariteit verloren. Om hem
goed te kunnen verzorgen moeten we wat
meer over hem weten. Want succes hebben
met een kamerplant bepaalt of hij weer
populair kan worden. De cyclaam groeit
van oorsprong in het wild in de landen
rondom de Middellandse Zee. Dit zijn kleine
cyclamen die we als knollen in de tuin
kunnen planten en daar is het mogelijk er
jaren plezier van te hebben. De cyclaam is
van oorsprong een echte buitenplant waar
soorten uit gekweekt zijn die het prima
doen en uitsluitend voor de huiskamer
bedoeld zijn. De ideale kamertemperatuuur
voor cyclamen is tussen de tien en zestien
graden. In de huiskamer ligt de temperatuur
meestal hoger. Vandaar dat er nieuwe
spelregels zijn gekomen om de cyclaam
toch een lang en bloeiend leven te geven.
Bij de bloemist worden ze koel opgekweekt,
als ze dan opeens in de warmte terecht
komen laten ze hun blad hangen en weg
is uw prachtcyclaam. Water geven op de
juiste manier is een van de voorwaarden

om te zorgen dat dit niet meer gebeurt.
Zorg dat de cyclaam op een schotel staat,
deze vul je met lauw gekookt water. Na
een half uur gooi je het overgebleven water
weg. In een warme huiskamer kun je dit
het beste een paar keer per dag doen. De
potkluit moet constant vochtig blijven, maar
niet te nat worden. Nooit op de bovenkant
van de pot watergeven. Sommige mensen
vinden deze manier van water geven veel
te ingewikkeld. Er zijn kwekers die onderin
de pot steekschuim doen (dat spul dat
bloemisten gebruiken om bloemstukken op
te maken). Dit steekschuim houdt voldoende
water vast om te zorgen dat de cyclaam
nooit kan verdrogen. Zet de plant niet in
de volle zon voor een raam, maar ook niet
te donker. Uitgebloeide bloemen en geel
geworden bladeren met een rukje van de
knol afdraaien. Als dit niet lukt en er blijft
een stukje stengel zitten, dan moet je dit
bij de knol wegsnijden. Dit om verrotting
te voorkomen, anders zou de cyclaam
het alsnog kunnen begeven. De cyclaam
verdient het om er weer voor te zorgen dat
we vrolijke en bloeiende wintermaanden in
de huiskamer krijgen.

Bouw Oostkavels op lange baan geschoven

In 2007 is onder leiding van Inge Diepman
een aantal stadsgesprekken gevoerd.
Eén van de conclusies was, dat er een
geleidelijke overgang naar de Filmwijk zou

Om meer duidelijkheid te krijgen en om
de gemeente mogelijk te bewegen af te
zien van de hoogbouw wendde een groep
bewoners zich uiteindelijk in een brief
tot alle raadsleden. Helaas heeft geen
van hen de moeite genomen hierop naar
de briefschrijvers toe te reageren. Wel
schreef Groen-Links raadslid Willy-Anne
van der Heijden in ‘Almere Vandaag’ een
reactie, waarin zij ondermeer aangaf een
voorstander te zijn van hoogbouw in het
centrum. “Filmwijk ligt in het centrum”, vindt
Van der Heijden, “en wie daar wil wonen
moet rekening houden met hoogbouw”.
Ook weet mevrouw Van der Heijden,
zonder kennis te hebben genomen van de
voorafgaande uitspraken over deze kwestie,
te vertellen, dat de bewoners niet hoeven
te vrezen, dat de hoogbouw de zon uit de
huiskamer wegneemt. Kennelijk had zij zich
niet van tevoren op de hoogte gesteld van

de berekeningen, die in opdracht van de
gemeente zijn gemaakt en waaruit blijkt,
dat de hoogbouw wel degelijk invloed heeft
op de lichtinval in de woningen. Tot slot
maakt zij nog de opmerking het niet reëel te
vinden, dat de bewoners de crisis aangrijpen
om de raad aan te schrijven. En laat nu juist
de crisis de reden zijn geweest het project
op de lange baan te schuiven.. .....
Tijdens de politieke markt van 8 oktober
vertelde wethouder Arno Visser aan een
bestuurslid van het Platform, dat de plannen
voor de Oostkavels nog lang niet vastliggen.
Als de Hogeschool Windesheim haar plan
doorzet om naar Almere te komen, moet
daar huisvesting voor komen. Ook wordt
rekening gehouden met de komst van
een rechtbank. De Oostkavels zouden een
uitgelezen plek zijn om deze te vestigen.
Kortom, de kaarten zijn nog niet geschud.
De verkiezingen komen in zicht en de
ervaring leert, dat politici in die tijd nog wel
eens de neiging hebben naar het electoraat
te luisteren.
Wim Veenstra
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Hoewel uitstel geen afstel hoeft te
betekenen, halen de bewoners van de
appartementen tegenover het Hennepveld
opgelucht adem. Zij hebben zich vanaf het
begin tegen het plan gekeerd en zullen
dat ook in de toekomst doen. Uiteraard
snappen zij wel - om de woorden van
gemeentewoordvoerder Peter Spek te
gebruiken - dat het terrein er niet voor de
konijntjes ligt. Zij hebben zich dan ook nooit
tegen bouw verzet. Wel tegen hoogbouw,
waarbij geen rekening gehouden wordt met
het karakter van de Filmwijk.

moeten komen, waarbij sprake zou zijn
van zowel hoog- als laagbouw. Hoewel
voorlichter Spek het tegengestelde
beweert, heeft er daarna nooit behoorlijke
communicatie richting bewoners
plaatsgevonden.
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De ontwikkelingen rond de Oostkavels
volgen elkaar in een rap tempo op. Kort
geleden leek het er nog op dat de strijd
gestreden was en men de plannen koste wat
kost door zou zetten. Op 23 oktober meldde
‘Almere Vandaag’ opeens dat de bouw
voorlopig is uitgesteld. In verband met de
kredietcrisis is het project op de lange baan
geschoven.

Oefentherapie is de oplossing!

Mensendieckpraktijk
Almere Stad

Zoetelaarpassage 31
1315 AV Almere
Wij kunnen u begeleiden bij verschillende lichamelijke
en geestelijke klachten, zoals rug-, schouder-,
nek-, gewrichts-, spanning- en stressklachten.

Oefentherapie is de oplossing!
Wij helpen u bewust te worden van uw eigen
bewegingspatronen, u ontdekt hoe u uw houding
en beweging kan verbeteren.

Voor meer informatie:
www.mensendieck-almerestad.nl
Telefoon: 036 53 33983
Oefentherapeuten, Miriam Rodriguez en Judith Stal

DIERENARTSENPRAKTIJK
BLOMMAART
tel. nr.: 036 - 537 70 74

b.g.g. tel.: 0900 - 1515 (doktersdienst)
fax: 036 - 537 90 78

Dierenartsen:
R.A.M. Blommaart
C.E. Ernst
Consult/Spreekuur

Openingstijden

Cinemadreef 2
1325 EM Almere

Op afspraak
Inloopspreekuur:
ma t/m vr 08.30-09.00

maandag t/m vrijdag
08.30 -19.00 uur

Andy Warholstraat 15
1328 LA Almere

Op afspraak

maandag t/m vrijdag
08.30-19.00

…ADHD, Allergie, Angsten, Overspannen,
Burn-out, Migraine, Bronchitus, Griep…

Kom over de drempel
bij de homeopaat
Van Diejen

Praktijk voor Klassieke Homeopathie
Jeanine van Diejen
Het Parkhuys
Buñuellaan 1
1325 PP Almere
T 06-28623518
M jal.diejen@chello.nl
W www.homeopathie-vandiejen.nl

Tekst: Daniëlle Verhagen. Foto’s: Marc Puijk

In Filmwijk-Zuid ligt de Rex Harrisonstraat. Deze straat
ligt aan beide kanten van de David Nivenweg en er staan
prachtige eengezinswoningen. Ger Giezen, bewoner van
een van de hoekhuizen, is aan het werk in zijn tuin. Zijn
eerste reactie: “Ik heb geen idee wie Rex is, hoor.”

Tussen 1956 en 1958 speelde Harrison
op Broadway in de musical ‘My fair Lady’.
Hij speelde later ook dezelfde rol in de
filmversie. In 1963 was hij te zien als Julius
Caesar in de film ‘Cleopatra’ en hij ontving
voor deze rol een Oscarnominatie. In 1984
werd Harrison genomineerd voor een Tony
voor zijn rol in ‘Heartbreak House’. Hij werd
geridderd door Koningin Elizabeth ll in 1989.

Beetje rustig
Ger Giezen woont al 7 jaar in de Rex
Harrisonstraat. “Daarvoor woonde ik aan de
Kapitein de Langestraat, in Parkwijk. Dat
is hier niet ver vandaan. De doorslag om
hier te gaan wonen was mijn werk. Ik woon
bijna op mijn werk, het Flevoziekenhuis.
Omdat ik veel nachtdiensten draai en
overdag slaap, zochten we een huis dat een
beetje rustig ligt. Niet met een speeltuin
ernaast of zo. De Veluwedreef wordt
helaas steeds luidruchtiger, dat is wel een
probleem. Ik heb wel eens het idee dat
er autoraces gehouden worden ’s nachts.
En ondanks dat bromfietsers niet meer
op het fietspad mogen rijden, doen ze het
toch. En het uitgaanspubliek fietst elke
weekend langs ons huis en die kunnen ook
erg luidruchtig zijn. Verder hebben wij een
grote tuin om het huis heen en is het hier
heerlijk vertoeven.”
“Vroeger waren dit huurwoningen”, vervolgt
Ger. “Toen wij hier kwamen wonen, stonden
overal bomen. Je zag haast het huis niet
door al dat groen. Sinds het koopwoningen
zijn geworden, is de straat en zijn de
huizen enorm opgeknapt. De huizen aan de
andere kant van de straat waren vroeger al
koopwoningen.”
Ger weet dus niet wie Rex Harrison was. “Ik
heb het eerlijk gezegd ook nooit opgezocht.
Als mensen vragen op welke adres je

woont, zegt de naam ze ook niks. Nu weet
ik het in ieder geval!”
Harrison is in totaal 6 keer getrouwd
geweest:
Van 1934 tot 1942 met Colette Thomas,
zij hebben samen een zoon (acteur Noel
Harrison). Van 1943 tot 1957 was Harrison
getrouwd met Lili Palmer, zij hebben ook
een zoon, schrijver Carey Harrison. Van
1957 tot 1959 was hij getrouwd met Kay
Kendall.
Met Rachel Roberts was hij getrouwd van
1962 tot 1971. Met Elizabeth Rees Williams
was Harrison getrouwd van 1971 tot 1975
en met Mercia Tinker van 1978 tot 1990.
Films waarin Rex Harrison onder
andere gespeeld heeft zijn:
The Citadel (1938)
Major Barbara (1941)
Blithe Spirit (1945)
Anna and the King of Siam (1946)
The Ghost and Mrs. Muir (1947)
Unfaithfully Yours (1948)
The Long Dark Hall (1951)
Midnight Lace (1960)
Cleopatra (1963)
The Yellow Rolls-Royce (1964)
My Fair Lady (1964)
The Agony and the Ecstacy (1965)
The Honey Pot (1967)
Doctor Dolittle (1967)
Ashanti (1979)
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Terwijl Harrison nog getrouwd was met Lili
Palmer kreeg hij een relatie met de actrice
Carole Landis, die later zelfmoord pleegde.
Daarna kreeg hij een relatie met de Britse
actrice Kay Kendall. Hij scheidde van
Palmer om met Kendall te kunnen trouwen.
Kendall was ernstig ziek en nadat zij was
overleden heeft Harrison geprobeerd om Lili
Palmer weer voor zich te winnen, wat niet is
gelukt.

In 1990 speelde Harrison in ‘The Circle’ en
3 weken na de laatste voorstelling overleed
hij op 82-jarige leeftijd op 2 juni 1990.
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Sir Reginald Carey ‘Rex’ Harrison werd
geboren in Huyton, Engeland, op 5 maart
1908. Hij noemde zichzelf Rex, omdat
dat koning betekent in het Latijn. Op
zestienjarige leeftijd speelde Harrison al bij
het Liverpool Repertory Theatre. Daarna
speelde hij in ‘French without tears’ op
West End in Londen: zijn grote doorbraak.
Ook op relationeel gebied zat Rex niet
stil. Met de actrice Lili Palmer, met wie
Harrison een relatie had en waar hij later
mee trouwde, speelde hij in Britse films en
toneelstukken. In 1946 kreeg hij zijn eerste
filmrol in een Amerikaanse film, namelijk
‘Anna and the king of Siam’. Voor zijn rol in
‘Anne of the thousand days’ kreeg hij zijn
eerste Tony Award.
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Tekst: Mariëlle Tiehuis
Illustraties: Cindy van de Ven

Cadeautjes!!!
Ben jij ook zo gek op december? En toch niet alleen omdat je dan meer kans krijgt hebt op
cadeaut jes? Nou wij van de Filmwijkkrant wel hoor! En wij geven deze keer heel veel tips voor
het krijgen van cadeaut jes. O ja....en natuurlijk ook voor het geven. December voorbij? In
januari en februari ben je misschien zelf wel jarig of ken je iemand die jarig is.
Veel plezier!

Lijst jes en loot jes

Naamkaart jes

Op internet kun je op www.lijst je.nl je eigen
verlanglijst je maken. Laat iedereen weten wat je
wilt hebben. Iedereen kan dan cadeaut jes van jouw
lijst je strepen zonder dat jij dat ziet (tip: gewoon
even kijken op jouw lijst je zonder in te loggen!).
Ook handig: je kunt er digitaal loot jes trekken!

Op de kerstcadeaut jes moeten natuurlijk mooie
naamplaat jes komen. Hiervoor moet je even stiekem
te werk gaan. Zoek wat mooie kerstkaarten uit. Het
liefst dubbele zodat de achterkant leeg is. Knip
een mooi gedeelte uit het plaat je en schrijf op de
achterkant de naam. Maak een gaat je in het kaart je
en hang deze met een mooi lint je aan je cadeau.
Je moet natuurlijk nu geen rood hoofd krijgen als
mamma loopt te mopperen dat tante Els dit jaar
geen kaart heeft gestuurd.

Ook kun je op veel sites van speelgoedwinkels een
verlanglijst je aanmaken en die link zet je dan weer op
www.lijst je.nl.

Cadeau in taal
Zelf cadeaupapier maken
Natuurlijk kun je een mooie rol cadeaupapier kopen
om je cadeaut jes in te pakken of het laten doen in
de winkel. Veel leuker is het om zelf cadeaupapier te
maken. Hiervoor neem je een groot vel papier waarin
je je cadeau kan verpakken en hierop maak je een
mooie tekening of plak je vol met mooie plaat jes.
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Uitpakken!
Het uitpakken van cadeaut jes is misschien nog wel
leuker dan het inpakken. Even goed opletten, mooie
strikken op pakjes zijn weer leuke knutselspullen.
En op het cadeaupapier staan misschien weer
mooie plaat jes die je uit kan knippen en ergens kan
opplakken. En de rest van het cadeaupapier gaat
natuurlijk bij het oud papier.

Is het nu kado of cadeau?
Synoniemen voor kado /cadeau
zijn aardigheidje, donatie, geschenk,
gift, pakje, present je of geschenk.
Altijd handig om te weten bij het
maken van een rijmpje of gedicht.
Bijvoorbeeld:
Ik weet dat je graag op je fiets rijd
vandaar dit kado.
Dat rijmt natuurlijk niet, vervang gewoon het
woord kado voor aardigheid. Wil je toch kado
gebruiken dan zijn avocado, Colorado, desperado
en tornado goede rijmwoorden. Ook daarvoor
kan je op internet terecht bij bijvoorbeeld www.
mijnwoordenboek.nl.
Cadeau in andere talen? cadeau (Frans), gift
(Engels), Geschenk (Duits), presente (Portugees),
regalo (Spaans en Italiaans), gave (Deens) en
present (Zweeds).

Derde prijs voor Cindy!
Onze vaste illustratrice Cindy
van de Ven heeft met haar
prentenboek ‘Waar is Kiko’ de
derde prijs (€ 500) gewonnen in de
landelijke boekontwerpwedstrijd
‘Open je eigen boek’. Er deden
283 deelnemers aan de wedstrijd
mee. Cindy: “Er zaten heel mooie boeken
tussen. Ik had dan ook niet echt verwacht
dat ik zou winnen.” Waar is Kiko? is een kijk
en zoekboek voor kinderen tussen de vier
en zeven jaar oud. De lezertjes moeten op
zoek naar het vogeltje Kiko die verstopt zit.
Komen ze er niet uit dan moet er een flapje
open gemaakt worden waar een aanwijzing
onder zit.
Cindy heeft eerste exemplaar zelf
ingebonden en is op zoek naar een uitgever
die Kiko op de markt wil brengen. Cindy:
“Ik ben aan het kijken welke uitgever het
best bij het boek past, ik moet nog even
alle mogelijkheden op een rijtje zetten. Ik
heb in ieder geval al wel weer een berg aan
ideeën voor nieuwe boekjes.’’

o
n
r
g
p
De schaals
Tekst: Connie Franssen

In november 1976 kregen de eerste Almeerders de sleutel van hun

paradijsje in de polder. Paradijsje in wording dan, want Almere was niet
veel meer dan een enorme zandvlakte met wat woningen in aanbouw
en een paar stacaravans waarin wat voorzieningen. Voor een halfje wit
moest je de brug over naar Muiden en ook de babies werden, bij gebrek
aan ziekenhuis, op het oude land geboren. Toch waren de plannen
toen al groots. Almere moest onderdak gaan bieden aan zo’n 250.000
mensen, mensen die in Amsterdam en in het Gooi geen goed huis
konden vinden. Almere zou als overloopstad een oplossing bieden voor
het nijpend woningtekort.

Geen verbinding, geen schaalsprong

Op verzoek van het Rijk werd een paar
jaar geleden het oorspronkelijke plan
bijgesteld en werd er een nieuw doel
gesteld: 350.000 inwoners in 2030. Deze
tweede groeispurt van de stad wordt ‘de
schaalsprong’ genoemd. Op 29 oktober
2007 tekenden minster Jacqueline
Cramer en wethouder Adri Duijvestein
een contract om die schaalvergroting
mogelijk te maken. Concreet betekende
dat: Almere bouwt er in de periode
2010-2030 maar liefst 60.000 woningen
bij. Woningen die anders ergens op het
oude land gebouwd moeten worden,
met alle gevolgen van dien voor
kwetsbare natuurgebieden en pittoreske
dorpjes... Almere eiste wel wisselgeld:
verbetering van de A1, A6, A9 en A10
oost, verdubbeling van de Flevospoorlijn
en een IJmeerverbinding. Zonder die
verbinding kan er geen sprake zijn van
een schaalsprong, stelde de gemeente
Almere.
De discussie

Het idee om de A6-A9 met elkaar te
verbinden werd al snel afgeblazen, mede
dankzij een sterke Gooise en milieulobby.
Er zijn vergevorderde plannen voor de
verdubbeling van de A6 maar je kunt je
afvragen of dat voldoende gaat helpen.
Als Almere Poort klaar is, wonen daar

tienduizenden mensen van wie een deel
’s ochtends aan zal sluiten in de file.
De hoop is daarom gevestigd op een
IJmeerverbinding: een spoorverbinding
over of onder het IJmeer naar
Amsterdam.
Net als over de A6-A9 verbinding is er
veel te doen over de IJmeerverbinding.
Milieudefensie is bijvoorbeeld tegen
en stelt dat Almere voldoende heeft
aan een verbeterde Flevospoorlijn,
een versterkte Hollandse Brug en een
stadsrail die de huidige en nieuwe
stadsdelen met elkaar verbindt en
Almeerders snel vervoert naar de
stations. Ook ‘de overkant’ - Muiden
en Durgerdam is niet blij met een
IJmeerverbinding.
Casla debat

Tijdens een debatavond in Casla op 3
november lieten verkeerskundige Harrie
de Heij, Jeroen Zuidgeest van Bureau
MVRD en architect Jerome Adema hun
licht schijnen over de uitdaging. Volgens
Harrie de Heij is het geen kwestie óf
maar wanneer de IJmeerverbinding
er komt. Het idee voor de verbinding
is niet nieuw. Al in de eerste plannen
voor Almere in de jaren ’60, lag er via
de Markerwaard een verbinding naar
Amsterdam. Volgens Harrie de Heij

zouden dagelijks zo’n 52.000 mensen
via de IJmeerverbinding heen en
weer kunnen reizen tussen Almere en
Amsterdam.
Jeroen Zuidgeest benadrukte dat
het niet uitsluitend gaat om een
infrastructureel vraagstuk, maar dat
ook de maatschappelijke waarde
ingecalculeerd moet worden.
De verbinding is ook van groot
psychologisch en sociaal belang.
“Amsterdam ligt in kilometers wel heel
dichtbij, maar psychologisch heel ver
weg,” zei Zuidgeest. “De verbinding is
nodig om te voorkomen dat Almere het
Rotterdam zuid van de Metropoolregio
wordt. De bevolkingssamenstelling is
momenteel veel te eenzijdig. Dat leidt
tot problemen. Een verbinding zal ervoor
zorgen dat mensen gemakkelijker voor
Almere zullen kiezen om te wonen en
te werken.” Jeroen Zuidgeest gaf als
voorbeeld de Erasmusbrug in Rotterdam,
waardoor achterstandsgebied Rotterdam
zuid er nu weer helemaal bij hoort.
Jerome Adema koppelde de verbinding
aan de Olympische Spelen en droomde
voortvarend van een Olympisch eiland
in het IJmeer en natuureilanden voor de
Almeerse kust.
Hoe verder?

ZORGT U VOOR DE KOFFIE?

WIJ VOOR

GRATIS
APPELTAART!
Kredietcrisis? Woning verkopen of
verbouwen? Andere woning kopen?
Nodig ons uit voor vrijblijvend adviesgesprek
en waardebepaling van uw woning. Het kost
u alleen een kopje koffie én………… u krijgt
van ons een heerlijke Granny’s appeltaart..

Cinemadreef 88, 1325 EN Almere, Telefoon: 036 - 5347255, Fax: 036 - 5304872, info@vestamakelaars.nl, www.vestamakelaars.nl
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Op 6 november besloot het kabinet
dat er een werkmaatschappij wordt
opgericht die als taak heeft onderzoek
te doen naar de haalbaarheid van de
IJmeerverbinding. Volgens minister
Eurlings zijn de kosten en baten niet
met elkaar in evenwicht en moet er
gezocht worden naar een variant die
wel haalbaar is. Het is dus heel goed
mogelijk dat er eind 2012 nee wordt
gezegd tegen de IJmeerverbinding.
Ondertussen wordt er wel geïnvesteerd
in de bestaande verbindingen, gaan
er 12 treinen per uur tijden richting
Schiphol en Amsterdam en komt er
een hogeschool met 40
studierichtingen. Ook het
weerwatergebied gaat
ontwikkeld worden. En dat
laatste is voor Filmwijkers
uiteraard erg belangrijk.
We zullen daarom in
iedere Filmwijkkrant
aandacht besteden een
de ontwikkelingen rond de
schaalsprong en hoe daar
op het stadhuis mee om
gegaan wordt.

Informatiepagina Gezondheidscentrum Filmwijk

Nieuwe verzekeraar? Geef het door!

Telefonisch spreekuur

In de periode tussen december en februari
kunt u wisselen van verzekeraar. De gegevens
van uw nieuwe verzekeraar zijn ook van belang
voor Zorggroep Almere. Geef daarom de naam
van uw nieuwe verzekeraar even door aan het
gezondheidscentrum. Dat kan heel simpel via de
mail, telefonisch of bij de balie.
Mail: gc.filmwijk@zorggroep-almere.nl

Wanneer u op onderstaande tijden naar de
Sociaal Raadslieden belt krijgt u één van de
Sociaal Raadslieden te spreken. U kunt dit
telefonisch spreekuur gebruiken wanneer u een
korte vraag hebt of wanneer u wilt weten of het
zinvol is om een afspraak te maken. Voor het
maken van een afspraak kunt u ook buiten de
telefonische spreekuren bellen.  

Vermeld wel uw naam, geboortedatum en
nieuwe zorgverzekeraar.

Telefoon: (036) - 54 54 841 op maandag,
woensdag en vrijdag van 11.30-12.30 uur.

Sociaal raadslieden

Kijk op www.zorggroep-almere.nl voor meer
informatie

Ligt u in de clinch met een bepaalde instantie?
Bent u de weg kwijt in het regelgeving woud?
De Sociaal Raadslieden van de Zorggroep
Almere geven inwoners van Almere gratis
informatie en advies op sociaal-juridisch
gebied. Zij beschikken over een brede kennis
van allerlei regelingen en voorzieningen. Vaak
zal de informatie of het advies voldoende zijn
om weer verder te kunnen. Soms is er iets meer
nodig, zoals een brief of een bezwaarschrift. Dat
kunnen de Sociaal Raadslieden alleen doen voor
inwoners van Almere met de laagste inkomens.
Met alle vragen op het gebied van sociale
regelingen en instanties kunt u terecht bij de
Sociaal Raadslieden. De Sociaal Raadslieden
kunnen brieven of bezwaarschriften voor u
opstellen. Zonodig verwijzen ze u door naar een
andere instantie.

Geschiedenis van het
gezondheidscentrum
Gezondheidscentrum Filmwijk is een
opvallend gebouw in onze wijk. Niet in de
laatste plaats door de kleur. Op 16 augustus
1991 ging de eerste paal de grond in. Het
gezondheidscentrum zou onderdeel uitmaken
van de buiten Bouw Rai 1992 maar uiteindelijk
werd het centrum pas op 5 juli 1993 in gebruik
genomen onder leiding van centrummanager en
huisarts Bert Groot Roessink.
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Het gezondheidscentrum ligt in het centrale
parkje van de waaiervormige Filmwijk. De vele
binnen - en buitenruimten worden verbonden
door een paarse muur en vormen een kleine
stad. Het gebouw is zo georganiseerd dat het op
specifieke wijze de voortzetting van de stedelijke
microkosmos vormt. Het gebouw heeft geen
centrum als zodanig. De verschillende afdelingen
zijn gecomponeerd langs een route, als een
interne voortzetting van de openbare weg en
de tuin via ingangsterras naar binnenhof en
tuintjes. De route fungeert als voortzetting
van de openbare weg en heeft het karakter
van een binnenstraat. De straat is overdekt
als een ‘galleria’ en herbergt straatmeubilair
zoals banken, naam - en prikborden, een
speelhoek, brievenbus, planten en boompjes
die gegroepeerd zijn rond de verschillende
afdelingen in het gezondheidscentrum.

De architectuur
Het gezondheidscentrum is een ontwerp van
Julyan M. Wickham, partner in A+H van Eyck
& Partners. Andere bekende ontwerpen van
dit bureau zijn de Towerhouses in de Almeerse

TELEFOONLIJST FILMWIJKCENTRUM
Spoedlijn huisartsen
Afspraken
Tel: 545 43 44
Tel: 545 43 41
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Regenboogbuurt, het Burgerweeshuis in
Amsterdam, de Pastoor van Arskerk in Den
Haag en de Algemene Rekenkamer op de Lange
Voorhout in Den Haag.

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

Fysiotherapie
Tel: 545 43 45

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

Thuiszorg		
Tel: 540 90 10

Uitslagen (tussen 14:00 en
16:00 uur) Tel: 5454342

Praktijkondersteuners
Tel: 545 43 41

Maatschappelijk werk
Tel: 545 43 40

Verloskunde			
Tel: 545 45 20 / 545 42 80

Huishoudelijke zorg
Tel: 0900-123 77 55

Zorgmanagement/receptie
Tel: 545 43 40, Dhr. Nijhuis

Apotheek
Tel: 545 43 46

Consultatiebureau/wijkverpleging. Tel: 545 43 40

Tandheelkunde		
Tel: 0800-633 46 28

Zorglijn Almere
Tel: 0900- 775 57 77

Kerstmarkt in Filmwijk

Tekst: Mariëlle Tiehuis
Foto’s: Ingrid Rutgers

Leerlingen van de Caleidoscoop weten het al heel lang. Voor een
leuke kerstmarkt hoef je niet naar Duitsland, je kan gewoon elk jaar
op het Walt Disneyplantsoen genieten van de kerstsfeer.
Al jaren organiseert Caleidoscoop een kerstmarkt in de week voor de
kerstvakantie. Op het binnenplein van het hoofdgebouw staan talloze
kerstmarktkramen. Uiteraard ontbreekt de glühwein niet.
Ingrid, moeder van Senna, groep 3: “Ik stond vorig jaar achter het
kerstkraampje met Roos. Eigenlijk begint voor ons de kerstmarkt
´s middags al als we met z´n allen de kramen op gaan zetten. Tja dan
gaat er wel eens iets verkeerd zoals een paal die op je hoofd valt (die
van mij dus!), zeilen die niet blijven zitten, lichtjes die het niet doen ,
maar uiteindelijk staat alles op zijn plek en kan het feest beginnen.”
Goede doel
De leerlingen maken onder schooltijd kerstspullen. Elke klas heeft
zijn eigen kraam en daar worden de spullen verkocht. De opbrengst
daarvan gaat naar een goed doel: in 2006 was dat Kika, in 2007
scholen in Nepal (in samenwerking met Leaseplan) en in 2008 de
Kraijcek Foundation.
Kerstsfeer
Vanwege veiligheidsmaatregelen vindt de kerstmarkt nu voor
het derde jaar plaats op het schoolplein en eigenlijk werkt dat
sfeerverhogend; kerstmarktkramen in een donkere winternacht
met sterren, lichtjes, eten en drinken en zelfgemaakte kerstspullen.
Ook de kraam met lekkere hapjes en drankjes ontbreekt niet. De
kerstmuziek schalt over het schoolplein en de donkere nacht brengt
iedereen meteen in de kerstsfeer.
De leerlingen
“Ik ga naar de kerstmarkt met mijn ouders, broer en opa en oma”, vertelt
Tommy Lisa oud leerlinge, “Ik koop dan een hotdog bij meester Frits en
meester Roland. Elk jaar verkopen ze er een paar honderd! Ik heb zelf een
keer een ster van klei gemaakt en op de kerstmarkt verkocht aan mijn
moeder.” Sander uit groep 5: “Ik ga met mijn ouders, broer en zus naar de
kerstmarkt. Het is leuk om rond te kijken bij alle kramen.” Ook Raimyson
uit groep 4 gaat graag naar de kerstmarkt: “Het is leuk op de kerstmarkt.
Je kunt met de Kerstman op de foto en ik heb ook hotdogs gegeten!”

De ouders
“Stijn vond het allemaal erg indrukwekkend, hij zat net twee
maanden in groep 1. Ik twijfelde heel erg of dat wel iets voor hem
was. Gelukkig heeft zijn juf mij over kunnen halen om te komen,
ik had het niet willen missen”, vertelt zijn moeder. “Hij had een
kerstbroche gemaakt en die heb ik uiteraard gekocht. Eenmaal
thuis had ie toch bedacht dat de broche van hem was en niet van
zijn moeder. Dit jaar doen we wel een nieuwe poging om het uit te
leggen.” Ingrid: “Jeetje wat heeft Senna ook alweer gemaakt? Zeg
maar kerstballen! Natuurlijk heb ik het als trotse moeder gekocht,
Senna vond dit heel leuk.Vorig jaar was de derde keer voor ons
en hopelijk zal ik er nog meer meemaken. Ik vind het altijd echt
een hele leuke gezellige en sfeervolle avond. Iedereen is vrolijk,
gezellige kerstmuziek erbij. Wat ik echt heel leuk vind is dat de juffen
meesters en directie zich ook allemaal erg inzetten en er ook echt
plezier in hebben. Een mooi gevoel van saamhorigheid.”
De leerkrachten
“De kerstmarkt is een weergave van de sfeer in de school in
kersttijd: gezelligheid, knus samenzijn en een feestje vieren. Dat doe
je voor een ander, want het geld gaat naar een goed doel,” zegt Ilja
Wardenaar, leerkracht groep 1/2 en lid van de kerstcommissie. Wil
van de Berg, leerkracht groep 3, ook van de kerstcommissie: “De
kerstmarkt is ook zo sfeervol
door de enthousiaste inzet
van leerkrachten, leerlingen
en ouders. Het is altijd een
drukte van belang.”
Wanneer en waar
Op de kerstmarkt is iedereen
uit de buurt van harte welkom!
De kerstmarkt is tussen 6 en
8 uur op maandagavond 14
december op het schoolplein
van Caleidoscoop, Walt
Disneyplantsoen 72. Voor
meer informatie www.
caleidoscoop.edu.almere.nl

WONING KOPEN OF VERKOPEN?

Sporten bij BodySports Filmwijk:
● Persoonlijk advies bij het behalen
van jouw sportdoel;
● Groepslessen van hoogwaardige kwaliteit
voor iedereen;
● Uitgebreide cardio- en fitnessfaciliteit
met een “succes verzekerd concept”;
● Flexibele abonnementen en voorwaarden.

U heeft een huis gevonden op Funda en
u overweegt een aankoopmakelaar mee
te nemen?
HEEL VERSTANDIG met het oog op alle mogelijke
valkuilen en om eventuele teleurstellingen bij zo’n
belangrijke stap te voorkomen.
Waarom zou u dan niet kiezen voor een volledig
onafhankelijke aankoopmakelaar van RE/MAX?

Dé sportstudio
van Filmwijk
BodySports Filmwijk
Walt Disneyplantsoen 80a
1325 SX Almere
www.bodysports.nl
almere@bodysports.nl
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Bij mij betaalt u geen vast bedrag, maar vergoeding
naar prestatie. Tijdens een geheel vrijblijvend
gesprek zal ik u uitleggen hoe en waarom deze
methode voor beide partijen aantrekkelijk is.
Uw RE/MAX aan– en verkoopmakelaar voor de regio
Almere, Filmwijk,
Dick Stout
Makelaar o.g.
06-2204 2805

RE/MAX Plus Makelaars
Omdat het anders kan
RE/MAX Plus Makelaars
De Steiger 86
1351 AG Almere

tel. 036-540 5503
fax 036-540 4805
plusmakelaars@remax.nl

Staat u er wel eens bij stil wat er
gebeurt ná uw overlijden?

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

