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BUURTKRANT VOOR EN DOOR FILMWIJKERS

voorwoord Terwijl ik dit schrijf, schijnt de zon en is het heerlijk toeven in de tuin. Vogels zijn 

druk in de weer om voedsel voor hun kleintjes te verzamelen. Weldra zullen de 

jongen uitvliegen. Dit nummer staat ook een beetje in het teken van uitvliegen. Nog 

even en dan begint de vakantie. Wie erop uit trekt, ruilt onze wijk tijdelijk in voor 

een andere mooie omgeving. Bij terugkomst van vakantie constateer ik altijd hoe 

bijzonder het wonen in onze wijk is. Ruimte, een fijn park als buur en het centrum op 

fietsafstand. In deze editie is veel ruimte voor de kinderen met een reportage over 

Het Klokhuis in Almere Poort en een echte ijsjestest.  

Ik wens u veel leesplezier, een goede vakantie en behouden thuiskomst.

Wim van der Veldt

Globalisering in Filmwijk - Japan

Kruidentuin

IJsjestest!

Reuring of rust?GEZOCHT 
hoofdredacteur voor 
de Filmwijkkrant
Graag komen wij in contact met iemand 
die de activiteiten van de redactie wil 
coördineren. Wij zijn daarom op zoek naar 
een hoofdredacteur die leuke ideeën 
heeft, en deze wil delen met de redactie. 

U kunt zich aanmelden via:  
info@filmwijkkrant.nl

Foto: Vera Prins
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Bewoners praten mee over de 

toekomst van het gebied rondom 

het Weerwater

Almere, 14 mei - Fietsen langs het 
Weerwater, varen over het Weerwater, 
schilderen en schrijven in de Denk-Tenten, 
Segway rijden, kanoën en Jeu-de-Boules 
spelen. Het kon allemaal op zaterdag 14 
mei tijdens de Open Dag Stadsdialoog 
Almere Centrum Weerwater waar zo’n 
1.000 mensen aan deelnamen. Op deze dag 
gingen Almeerders met elkaar en met de 
gemeente in gesprek over de toekomst van 
het gebied rond het Weerwater als centrum 
van de stad. 

Want het Weerwater, de oevers eromheen 
en de aangrenzende stadsdelen zullen een 
ander gezicht krijgen in de toekomst. Met 
de groei van de stad komt het Weerwater 
meer centraal te liggen en zal het het hart 
van de stad gaan vormen. Er kán van alles. 
De vraag is: wat zouden we wíllen? Daarom 
gaat de gemeente tijdens deze stadsdialoog 
in gesprek met betrokkenen uit de stad over 
allerlei onderwerpen – wonen, recreatie 
op en rond het Weerwater, veiligheid, 
evenementen, jeugd, bereikbaarheid etc.

Drie Denk-Tenten vormden de belangrijkste 
ontmoetingsplaat tijdens de Open Dag. 
Op die plek vonden gesprekken plaats en 
konden mensen hun wensen, ideeën, zorgen 
en kansen kwijt op grote ‘mindmaps’. De 
tent aan de rand van Filmwijk trok  veel 
geïnteresseerde bezoekers. Aan het eind 
van de dag puilde het bord uit van ideeën 
waaronder een duikplaats met oplaadpunten 
voor de flessen en vuurkorven voor 
jongeren. 

De ideeën liepen soms behoorlijk uiteen. 
De één schreef in grote letters RUST op het 
blaadje, de ander wilde juist graag wat meer 
leven in de brouwerij. Ook kinderen konden 
hun creativiteit kwijt op kleurplaten en 
tekeningen. Een aantal van hen had ook al 
ideeën voor de toekomst. Zo liet een meisje 
van 7 jaar weten ‘Als ik een tiener ben, wil 
ik een hockeyveld in het park’.

Ben Scholten, wethouder economische 
ontwikkeling, is blij over de grote 
belangstelling. “Er wonen 190.000 mensen 

in Almere. We zouden gek zijn als we die 
denkkracht en creativiteit niet zouden 
benutten. Iedereen heeft wel ideeën. Zelfs 
de mensen die de tent binnen stapten met 
het idee dat alles moest blijven zoals het is 
blijken de wensen te hebben om het gebied 
nog mooier te maken. Natuurlijk zijn er ook 
zorgen en het is goed dat die ook op de 
borden komen. Zo kunnen we daar in onze 
plannen rekening mee houden.” 

Eerder dit jaar ging de stadsdialoog over 
het gebied ten zuiden van het Weerwater. 
Nu zijn de delen Stadscentrum, Stedenwijk 
en Lumièrepark & Filmwijk aan de beurt. 
In juni worden alle ideeën, zorgen en 
wensen gebundeld in een stalenwaaier en 
aangeboden aan het gemeentebestuur. De 
gemeente zal de input benutten om een 
ontwikkelperspectief voor het gebied op te 
stellen. Dit zal een richtinggevend kader 
vormen voor alle ontwikkelingen in het 
gebied. Alle losse plannen en initiatieven 
kunnen zo gebundeld en versterkt worden.

Wilt u ook nog meepraten over de 
toekomst van het Weerwater? Dat kan! De 
Stadsdialoog Almere Centrum Weerwater 
loopt nog tot eind juni. U kunt terecht op de 
website www.stadsdialoog.nl of in het Atelier 
in het centrum (Diagonaal 40). In het Atelier 
vindt u een maquette waarop met behulp 
van kaartjes allerlei ideeën en wensen zijn 
geplaatst. Kom dus vooral langs en plaats 
uw idee.

Openingstijden: woensdagmiddag van 
13:00-18:00, donderdagavond van 
18:00-21:00 en zaterdag van 10:00-18:00.

Tekst: Saskia Vonk

Reuring of toch liever rust?

ZORGT U VOOR DE KOFFIE?
DAN ZORGEN 
WIJ VOOR
GRATIS
APPELTAART!

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

Kredietcrisis? Woning verkopen of 
verbouwen?  Andere woning kopen?

Administratie Kantoor 
Wijngaarden                                                                               

S.D. Wijngaarden

Ruim dertig jaar ervaring in:

- Verzorgen administraties 
- Samenstellen jaarrekeningen 
- Aangiften Vennootschapsbelasting 
- Opstellen ondernemingsplan 
- Aangiften Inkomstenbelasting  
  (alle soorten biljetten)

Gunstige tarieven  
Kortingen voor startende bedrijven 
Speciaal tarief particulieren 
Vraag vrijblijvend tarieven of een offerte op

WLou Costellostraat 9 

1325 CL Almere 

sd_wijngaarden@hotmail.com 

www.akw-almere.nl 

06-53755621 / 036-5374161

GEZOCHT  
bezorg(st)ers van de 

Filmwijkkrant

Meld u aan: bezorging@filmwijkkrant.
nl of info@filmwijkkrant.nl 



Tekst: Mira Peeters 

Foto’s: Vera Prins

Aardbeving en andere rampen 

in Japan… ver weg van de 

Filmwijk?  In Nederland wonen 

ruim 7000 Japanners, waarvan 56 

in Almere. Niet voor iedereen is 

Japan dus ver weg. Ook sommige 

Filmwijkers spreken Japans met 

elkaar, gebruiken een computer 

met Japanse tekens en ontmoeten  

andere Japanners. De familie 

Okamoto woont op de Joris 

Ivenslaan: Shigehiko en Kayoko en 

hun zonen Taisei (19) en Amusu 

(15). Met Kayoko en Amusu sprak 

ik bij een kopje Nederlandse thee 

over hun leven in Almere.

De familie Okamoto 
Kayoko komt uit het zuiden van Japan, uit 
de stad Fukuoka. Bijna 20 jaar geleden is 
ze met haar man in Europa gaan wonen. 
Eerst woonden ze in Frankrijk. Vijftien jaar 
geleden zijn ze naar Nederland gekomen. 
Vanuit Diemen-Noord verhuisde de familie 
Okamoto  drie jaar geleden naar Filmwijk. 
Mijnheer Okamoto is verantwoordelijk voor 
de import en export van Japanse goederen 
voor de horeca.   

Amusu is in Amsterdam geboren. Zijn 
naam betekent “dank u wel” en “zoon”, 
maar het klinkt ook als “Amsterdam”, 
vandaar.  Amusu zit op het Helen 
Parkhurst, waar hij vooral Nederlandse 
vrienden heeft, maar er zitten ook Japanse 
meisjes op school. Hij speelt piano en 
gaat op zaterdag naar de Japanse school 

in Amsterdam. Daar leert hij Japans, 
geschiedenis en wiskunde. Een druk leven: 
voor sport heeft hij geen tijd.

Amusu vertaalt soms vragen in het Japans 
voor zijn moeder. Geregeld overleggen ze 
wat uitgebreider met elkaar voordat Amusu 
een Nederlands antwoord geeft. Klinkt 
mooi, Japans, maar ik versta er niets van… 
Kayoko verstaat echter prima Nederlands, 
blijkt. En ze spreekt het ook wel, maar 
niet zo goed. Dat komt omdat ze vooral 
Japanse vriendinnen in Nederland heeft 
en geen werk doet waarbij ze Nederlands 
kan praten. Ze gaat nu naar Nederlandse 
les. Lachend laat ze haar spreekbeurt over 
Japan zien. Die is wellicht interessant voor 
wie het land niet zo goed kent : 

De rampen 
De recente rampen in Japan zorgen voor 
veel verdriet. De familie Okamoto heeft 
het nieuws gehoord via het journaal en 
via familie. Kayoko heeft vriendinnen 
in het noorden van Japan, maar zij zijn 
ongedeerd gebleven. Zij hebben het 
wel moeilijk gehad. Twee weken lang 
was er geen water, gas en licht. Veel 
mensen zijn alles kwijt. De Okamoto’s 
voelen zich betrokken. Ze geven geld 
aan collectes.  In Nederland worden 
benefietconcerten ten bate van Japan 
georganiseerd; ook op de Japanse school. 
Kayoko laat me op de computer een lange 
lijst zien met benefietconcerten. Er staan   
collectebussen in de Japanse winkels in 
Amstelveen, waar de meeste Japanners in 

Nederland wonen. Japanners in Nederland 
voelen zich beter geïnformeerd dan 
mensen in Japan. Daar had men de indruk 
dat de regering informatie achterhield. 
Het zal lang duren totdat het land weer 
opgebouwd is.  Bij de aardbeving in Kobe 
in 1995 duurde dat  ruim vijf jaar. Nu komt 
het stralingsprobleem erbij. “Het is heel 
moeilijk”, zegt Kayoko.

Filmwijk 
Kayoko houdt van de Filmwijk vanwege de 
“heel goede sfeer”, de rust, het is dicht 
bij het centrum: het is een goede wijk. 
Ze kent ook andere wijken in Almere: 
Oostvaarders, Muziekwijk, Eilandenbuurt, 
maar hier is het beter, volgens haar. 
Filmwijk was een bewuste keuze. Er zijn 
goede scholen in de buurt. Alleen jammer 
dat er geen Albert Heijn is. In de wijk kent 
ze vooral Japanners. Maar met de buren 
hebben ze heel goed contact. 

Nederland-Japan 
Typisch Nederlands vindt Kayoko het 
klimaat. De kou, sneeuw en schaatsen op 
het meer. Dat doet men niet in Japan. Het 
is niet zo koud in het zuiden van Japan. 
Regen is typisch Nederlands, volgens 
Kayoko, veel regen. Maar in de lente is 
het hier prachtig, heel mooi met al die 
bloemen. “Jammer dat de tulpen nog niet 
bloeiden toen ze twee jaar geleden met 
oma uit Japan naar de Keukenhof waren 
gegaan.”

Wat ook typisch is, volgens Amusu, zijn 
de legale coffeeshops. Nederlanders roken 
nog wel eens een jointje. In Japan is dat 
verboden. Hier mag je vanaf 16 jaar een 
biertje drinken. In Japan mag dat niet. 
“Waarom kan een 16 jarig jongetje bier 
kopen?” vraagt Kayoko zich af. Ook zie je 
in Nederland jongens bij de snackbar wat 
kopen, patat of zo en dat op straat lopend 
opeten. In Japan doen ze dat niet, zegt 
Amusu. Daar eten ze het zittend op, in de 
winkel. In Japan mag je geen mobieltje 
gebruiken in treinen en bussen. Dat zou 
wel wennen zijn voor ons Nederlanders. 

Vrijheid, heel veel vrijheid, hebben 
kinderen in Nederland, vindt Kayoko. Toch 

vindt ze het leven in Japan beter. Het 
heeft strengere regels. Op school zijn veel 
regels. Je mag ook geen jij zeggen tegen 
docenten. Je zegt u. Enerzijds vindt ze de 
vrijheid voor kinderen in Nederland wel 
fijn, maar soms is het te veel. Ze kijkt haar 
zoon lachend aan: hij is wat dat betreft 
meer Nederlands dan zij soms zou willen. 
Amusu kan zich voorstellen dat hij in Japan 
moeite zou hebben met de strengere 
regels. Hij zou ook moeten wennen aan 
het klimaat, de bergen, en aan de taal: nu 
spreekt hij immers buitenshuis alleen maar 
Nederlands.

Eetgewoontes 
In Japan eten mensen aan lage tafels en 
zitten ze op hun knieën op de grond. In 
huize Okamoto staat westers meubilair. 
Hoe gaat het met eten? Eten ze Japans 
of Nederlands? “’s Avonds  Japans en 
veel rijst.” “Hoe ziet een Japans ontbijt 
er uit?” “Misosoep met vis en rijst”, zegt 
Amusu. Kayoko was wel snel gewend aan 
het Nederlandse ontbijt, een boterham en 
fruit. Veel gemakkelijker en sneller! 

De taal 
Nederlands is een moeilijke taal, voor 
Kayoko. Het Japans heeft behalve een 
ander alfabet ook een andere grammatica 
dan het Nederlands. Japans kent 
bijvoorbeeld geen lidwoorden. Maar de 
uitspraak is voor haar het moeilijkst: “de 
harde “g” en natuurlijk de letter “r”. Die 
klinkt toch echt meestal als een “l”.” Na 
een paar keer oefenen gaat het goed. 
Kayoko zegt “straling”, met een rollende 
“r”!

Het mooiste Nederlandse woord? Daar 
moet Kayoko even over nadenken. 
“Prachtig”, dat is het woord. Hier is alles 
prachtig. Het is een mooi land, je hebt veel 
ruimte in Filmwijk, de lente is mooi.

Bij het weggaan buigen we niet: we geven 
elkaar gewoon een hand. Dank je voor de 
thee.fil
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Globalisering in Filmwijk: Japan

Japan Door Kayoko Okamoto

De geografie 
Japan bestaat uit vier grote eilanden: 
Hokkaido, Honshu, Shikoku en Kyushu. In 
totaal zijn er in de Grote Oceaan  ongeveer 
7000 eilanden. Sommige zijn zo klein dat 
mensen er niet op kunnen wonen. Kyushu 
is even groot als Nederland. Japan is 
negen keer zo groot als Nederland.

De bevolking 
80 procent van Japan bestaat uit bergen. 
In het weinige laagland van Japan wonen 
veel mensen. De hoofdstad en grootste 
stad van Japan is Tokyo. Er wonen 13 
miljoen mensen. In heel het land wonen 
ongeveer 128 miljoen mensen.

 

 
 
 
Het klimaat 
Japan heeft duidelijke seizoenen. Noord 
Japan en de bergen zijn ’s winters bedekt 
met sneeuw. In het zuiden is het warmer. 
De lente is zacht. Japanners zijn dol op 
kersenbloesem. Kersenbloesem is in het 
Japans “Sakura”.  De zomer is warm en 
vochtig. Maar in het noorden heerst een 
koel en vochtig klimaat. In de herfst 
zorgen esdoornbladeren voor mooie 
kleuren. 

Buigen 
Japanners buigen als ze elkaar 
tegenkomen en wanneer ze “tot ziens” 
“sorry” of “dank u” zeggen. Het wordt 
zo’n gewoonte dat sommige mensen zelfs 
buigen wanneer ze bellen.

IJsjes!

Tringg! De ijscowagen! Van 

half maart tot half september 

rijden de mobiele ijssalons rond 

door Filmwijk. Bij warm weer 

staan ze op het strand. Welke 

ijscoman heeft de lekkerste 

ijsjes? Nils (12) heeft ze getest. 

Bij alle drie nam Nils het zelfde ijsje: 
een oubliehoorn met een bolletje 
bananenijs en slagroom. Hij heeft 
cijfers gegeven van 1 tot 10. Nils vindt 
7,5 ongeveer normaal, dus er boven is 
goed en eronder is slecht.

Italiaans ijs met slagroom 
Dit is een wagen met de Italiaanse vlag 
erop. 

Prijs € 1,50 (€ 1,- per bolletje) 
Slagroom € 0,50 
Smaak 6,5 
Hoeveelheid 8 
Uiterlijk 7 
Structuur Zacht met brokjes ijs, 
Slagroom is flauw 
Eindoordeel Net een 
schuursponsje met bananensmaak 
Eindcijfer 7,2

Jonico 
Dit is een wagen met zonnescherm. 
Er staat “gellati” op de voorkant en 
“gellato janico” op de zijkant.

Prijs € 1,60 (€ 1,- per bolletje) 
Slagroom € 0,60 
Smaak 8 
Hoeveelheid 8 
Uiterlijk 7,5 
Structuur Smelt tussen je 
lippen 
Eindoordeel Smelt snel maar 
smaakt toch een beetje droog  
Slagroom smaakt naar vanillesuiker 
Eindcijfer 7,8

De geel- witte Belg 
Een wit met gele wagen met een 
kabouter met een reuzenhoorntje erop.

Prijs € 1,10 (€ 0,60 per bolletje) 
Slagroom € 0,50 
Smaak 8,5 
Hoeveelheid 8 
Uiterlijk 8 
Structuur Stevig en toch lekker 
smeuïg 
Eindoordeel Perfect voor Nils 
Eindcijfer 8,2

 
Conclusie 
De geel- witte Belg is de beste, maar 
de andere zijn ook niet slecht. Als je 
er één tegenkomt van welke soort dan 
ook, onthoud dan: ijs=ijs. 

Nog een extra: spikkeltjes zijn bij de 
Italiaan en bij Jonico gratis, bij de Belg 
zijn ze tien eurocent.

Tekst: Nils en Mira Peeters
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Cascadepark 
Almere gaat het Cascadepark  in Almere 
Poort duurzaam ontwikkelen. Dat betekent 
dat de gemeente Almere zuinig omgaat 
met de natuur. Er wordt goed nagedacht 
over waar alles komt te staan zodat het 
Cascadepark over 50 of 100 jaar nog steeds 
mooi is en de mensen er ook dan nog 
prettig kunnen leven en werken.

Ontwerp 
In de ontwerpfase konden kinderen via 
de Klokhuiswebsite meedoen aan de 
ontwerpwedstrijd. Aan de hand van vijf 
thema’s, slapen, koken en eten, spelen en 
niksen, wassen en plassen en de buitenkant, 
konden zij hun wildste ideeën inzenden.

Uit de meer dan duizend inzendingen zijn 
vijf winnende ontwerpen gekozen door 
een professionele jury onder leiding van 
Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol. 
Architect Jord den Hollander heeft deze 
beste ontwerpen samengevoegd tot een 
definitief ontwerp. Op basis hiervan is een 
bouwvergunning aangevraagd en de grond 
bouwrijp gemaakt. 

Anouk Noortman heeft het ontwerp ‘De 
vrolijke taart’ gemaakt. Dit is de basis 
geworden voor de buitenkant van het 
gebouw. Thijs van den Berg is de winnaar 

van het thema  slapen met zijn ontwerp 
‘Slapen in zee’. De winnaar van het thema 
wassen & plassen is Niels Visser. Hij 
ontwierp de ‘Dakrraambadkamer’. Nick 
Dekkers ontwierp ‘Haal buiten naar binnen!’ 
en werd daarmee de winnaar van het 
thema spelen & niksen. De winnaressen van 
het thema koken & eten zijn Zita en Naomi 
Swagten met de ontwerpen ‘De mobiele 
keukenkoffer’ en ‘Slakkenhuis eetkeuken’.

De bouw 
In de zomer van 2010 zijn de palen 
geslagen. Het hele proces van ontwerpen 
en bouwen heeft bijna twee jaar geduurd. 
Op 27 april 2011 werd het KlokHUIS 
opgeleverd, iets later dan gepland. Het 
voltooide huis wordt straks overgedragen 
aan de stichting Casla, die de architectuur 
in Almere promoot. De stichting gaat het 
huis onder de naam Kindercasla openstellen 
voor kinderen die daar meer kunnen leren 
over architectuur en duurzaamheid.

En nu? 
Het KlokHUIS zal na oplevering dienst doen 
als educatief centrum op het gebied van 
duurzaamheid, gezondheid en energie. Dat 
betekent dus dat jij ook naar het KlokHUIS 
kunt gaan! Het Informatiecentrum Almere 
Poort zal er ook een plek krijgen. Op 8 juni 
opent prinses Máxima het KlokHUIS.

Bron: Het KlokHUIS

GEZOCHT 
hoofdredacteur 

voor de 
Filmwijkkrant

info@filmwijkkrant.nl

GEZOCHT  
bezorg(st)ers van de 

Filmwijkkrant

Wij zijn dringend op zoek naar bezorg(st)
ers van onze krant. Zij bezorgen 4x per 
jaar de kranten op een aantal adressen. 

Dat duurt ongeveer 1 uur per keer. Het is 
een heerlijke klus in de buitenlucht.  

Meld u aan: bezorging@filmwijkkrant.nl 
of info@filmwijkkrant.nl 

Hussel een taart, een kinderprijsvraag, architectuur, duurzaamheid en Almere Poort door 

elkaar en je krijgt geheid het KlokHUIS. De Vrolijke Taart, zo heet het door kinderen ontworpen 

KlokHUIS dat in het Cascadepark in Almere Poort wordt gebouwd.

Tekst: Anouk Klein

Foto’s: Vera Prins

HET KlOKHUIS IN AlMErE
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Eigenlijk geldt er maar één voorwaarde 
voor begeleiding door Ria: “Het kind moet 
zelf gemotiveerd zijn, anders heeft het geen 
zin. Ik begin altijd met een intakegesprek 
met de ouders waarin we bespreken wat 
de ouders verwachten en wat ik verwacht. 
Vervolgens gaan we het twee of drie 
keer ‘proberen’ waarna we evalueren en 
bespreken óf en hoe we verder gaan.”

Dat je niet altijd meteen bij het begin kunt 
beoordelen of een kind gemotiveerd is weet 
Ria uit eigen ervaring. Zij vertelt: “Inmiddels 
al heel wat jaren geleden kwam er een 
jongen uit groep 7 bij mij. Zijn moeder 
wilde dat hij extra begeleiding kreeg voor 
Nederlands en wiskunde, maar hij zag dat 
zelf eigenlijk niet zo zitten. Na een paar 
keer samen te hebben gewerkt liet hij zijn 
ongemotiveerde houding echter voor wat 
het was. Hij is zelfs nog heel lang bij mij 
gebleven; van het VMBO stroomde hij door 
naar de HAVO en later naar het VWO. In 
VWO-5 heb ik tegen hem gezegd dat hij het 
verder wel alleen kon. Toen ik laatst zijn 
moeder tegenkwam en hoorde dat hij nu 
rechten studeert was ik toch wel heel trots. 
Kijk, dan heb je toch écht iets bereikt.”

Dyslectisch of toch niet? 
Er is tegenwoordig veel aandacht voor 
dyslexie. “Het is een soort modewoord 
geworden. Het is goed dat er aandacht voor 
is, maar soms zie ik kinderen waarvan ik 
denk dat ze ten onrechte voor dyslectisch 
doorgaan. Een belangrijk kenmerk van 
dyslexie is namelijk dat het structureel en 
hardnekkig is. Dat betekent dat het er is, 
en niet meer weggaat. Ook niet wanneer je 
de randvoorwaarden waaronder een kind 
werkt optimaliseert. Bij autistische kinderen 
zie je bijvoorbeeld dat ze beter presteren 
wanneer ze rust en veiligheid ervaren. 
Voor dyslecten zou een rustige en veilige 
omgeving geen verbetering opleveren. 
Wanneer ik zie dat dat wel gebeurt 
ontbreekt dus die hardnekkigheid. Voor 
mij is dat een signaal dat er eigenlijk iets 
anders aan de hand is”, zegt Ria stellig.

Inschakelen GZ-psycholoog cruciaal 
Ria benadrukt het belang van het 
inschakelen van een GZ-psycholoog 
wanneer een kind dyslectisch is: “Ten 
eerste is alleen een GZ-psycholoog bevoegd 
officieel ‘dyslexie’ te diagnosticeren en een 

dyslexieverklaring af te geven. Met deze 
verklaring kunnen kinderen in basis- en  

het voortgezet onderwijs gebruik maken 
van een aantal voorzieningen. Daarnaast 
bestaat tegenwoordig de mogelijkheid 
de kosten van begeleiding door een 
remedial teacher vergoed te krijgen 
van de zorgverzekering. Hiervoor is het 
wel noodzakelijk dat het kind met een 
dyslexieverklaring onder supervisie van de 
GZ-psycholoog wordt doorverwezen én dat 
de zorgverzekeraar vooraf toestemming 
heeft gegeven voor de begeleiding. Pas 
dan weet je zeker dat de lessen vergoed 
worden.”

Ook voor kinderen zonder dyslexie 
Ook kinderen zonder dyslexie of andere 
stoornissen komen bij Ria Hermans voor 
extra hulp bij het leren of voor bijvoorbeeld 
examentraining. “Wanneer kinderen goed 
moeten scoren om te kunnen doorstromen 
naar een hoger niveau komen ze bij mij. Ik 
stoom ze dan helemaal klaar om zo goed 
mogelijk dat examen in te gaan. Soms is 
het best intensief en komen ze hier, in de 
periode voorafgaand aan het examen, wel 
drie keer per week.”

Hardop lezen 
Voor dyslectische kinderen die voor een 
examen aardrijkskunde of maatschappijleer 
zitten hanteert Ria een speciale aanpak: 
“Met deze kinderen lees ik de tekst 
hardop, omdat ze anders dingen lezen 
die er niet staan. Ondertussen maken 
we een samenvatting die ze dan thuis 
kunnen leren.” Ook autistische kinderen 
krijgen bij Ria begeleiding op maat: “Bij 
deze groep is vooral structuur, rust en 
veiligheid belangrijk. Ik spreek daarom 
op vaste tijden met ze af en bied rust en 
vertrouwen.”

Kwaliteit staat voor Ria voorop: “Als ik het 
niet kan, dan doe ik het niet. Kinderen 
kunnen in principe met alle vakken bij mij 
terecht en als ik zelf de kennis niet heb, 
zoals bij VWO-5 economie of wiskunde, 
dan haal ik het in huis. Mijn eigen zoon is 
bijvoorbeeld afgestudeerd econoom, dus ik 
heb wat back-up.” 

Kijk voor meer informatie over dyslexie en 
hulp bij het leren op www.hulpbijschool.nl
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Huiswerkbegeleiding en Remedial Teaching
Tekst en foto: Susan Cloesmeijer

Caleidoscoop 
de sportiefste 
basisschool van 
Nederland

Caleidoscoop voorbeeld 
voor andere scholen!  
Caleidoscoop is de sportiefste 

basisschool van Nederland. Dat 

bleek 20 april in Zwolle bij de 

verkiezing van de sportiefste 

basisschool.

Acht scholen waren genomineerd voor 
de finale van de verkiezing, die dit jaar 
voor de vierde keer door NOC*NSF en 
de KVLO, de Koninklijke Vereniging van 
leraren Lichamelijke Opvoeding, werd 
georganiseerd. Alle acht finalisten waren 
genomineerd vanwege het stimulerende 
beleid op het gebied van sport en 
bewegen dat de school voert, zowel 
binnen als buiten de lestijden.

In het juryrapport over Caleidoscoop 
staan de volgende conclusies:

1. integreren van bewegen bij 
zaakvakken (al bewegend leren van de 
tafels) 
2. veertig uren extra les op jaarbasis 
plus drie uren les door een vakleerkracht 
voor kleuters 
3. hoge lidmaatschapsgraad bij 
verenigingen (86%) 
4. creatieve aanpak op management en 
uitvoerend gebied.

Daarnaast is er veel aandacht voor de 
kwaliteit van de gym- en sportlessen en 
voor een gezonde leefstijl van leerlingen.

De Caleidoscokreeg een beker en 
een waardecheque van 5000 euro 
uitgereikt. De voorzitter van de jury, 
oud-schaatscoach en chef de mission 
voor de Olympische Winterspelen, 
Henk Gemser roemde alle scholen die 
meededen aan de finale: “Het was kiezen 
tussen besten. Het ging om details. Alle 
acht de scholen zijn voorbeelden van hoe 
het moet en hoe het kan.” Caleidoscoop 
verdient de prijs vanwege het grote 
aanbod aan sport en bewegen zowel 
binnen als buiten de lestijden.

Sportleider en vakleerkracht Frits 
Visser is de drijvende kracht achter 
de deelname aan de verkiezing. Om 
een breed aanbod te bieden aan de 
leerlingen werkt Caleidoscoop dsamen 
met onder anderen Tennispark Joymere, 
uk Laterna, De Schoor, Sciandri, 
Sportservice Flevoland en gemeente 
Almere.

Meer informatie en filmpjes van 
de verkiezing staan op http://
caleidoscoopbeweging.web-log.nl.

Tekst: Els Zoete 
Regisseur sportieve brede school 
Campus Caleidoscoop

‘Ik tennis vanaf mijn jongste jaren; het 
spelletje zit me in het bloed. Ik kom van 
origine uit Den Haag en speelde daar met 
regionale talenten. Ook Richard Krajicek 
behoorde tot die groep. Allemaal droomden 
we ervan ooit Wimbledon te winnen. Hem is 
het gelukt.

Het is altijd een wens geweest ooit een 
tennispark te runnen. In Den Haag is 
die mogelijkheid er nauwelijks, maar 
in Almere was er wel ruimte. In 1995 
kwamen we er via-via achter dat er in 
Almere, in de Filmwijk een tennispark in het 
bestemmingsplan stond. Na veel wikken en 
wegen waagden mijn man en ik de sprong. 
Op 3 oktober 1998 opende Joymere haar 
deuren.

We zijn blij met de locatie: de Filmwijk 
is een prettige, mooie, sterke wijk. Het 
gros van onze leden komt uit Almere 
Stad, waarvan velen uit deze wijk. Maar 
ook uit de Danswijk – aan de overkant 
– en uit Lelystad en Amsterdam komen 
mensen naar Joymere om een balletje te 
slaan. Ik merk dat Almeerders graag op 
zichzelf zijn, maar ook behoefte hebben 
aan verbondenheid. Hier op het park zie 
ik dat samenkomen: mensen ontdekken 
raakvlakken en er ontstaan vriendschappen, 
ook buiten de tennisbaan.’ 

Tien verlichte banen 
‘Joymere is een toegankelijke vereniging 
waar kwaliteit een belangrijke waarde is. 
Al onze leden – of zij nou toptalent zijn of 
niet – krijgen les van ervaren, betrokken 
trainers. We beschikken over tien (verlichte) 
banen, zodat ook na zonsondergang kan 
worden gespeeld. Ongeveer zevenhonderd 
mensen (van 4 tot 82 jaar) zijn lid of 
spelen hier regelmatig een partij tennis. 
De banen zijn van dusdanige kwaliteit dat 
bij regen niet gestopt hoeft te worden. 
Bovendien zijn we het gehele jaar open. 
We beschikken over een mooi onderhouden 
park en een prettige kantine, waar 
altijd barpersoneel aanwezig is om een 
cappuccino of een broodje te serveren.

Bij Joymere bieden we mensen de kans 
elkaar te ontmoeten en samen sportief 
bezig te zijn. Maar ook mensen die alleen 
gezellig een drankje komen drinken op 
het sportiefste terras van Almere zijn 
meer dan welkom. Om de mix tussen 
sportieve ontmoetingen te versterken zet 

ik me persoonlijk in voor mensen die geen 
tennispartner hebben om een tennismaatje 
te vinden. Jaren geleden stapte een man 
binnen die niet kon geloven dat dit zo 
zou gaan werken: Jan. Hij wilde graag 
tennissen, maar had niemand om mee te 
spelen. Ik zei tegen Jan: ‘maak je geen 
zorgen, ik zoek een partner voor je’. Ik ken 
veel leden persoonlijk en besloot Dick te 
bellen. ‘Dick, heb je zin om zondag met Jan 
te tennissen?’ Toen Jan zondag de kantine 
binnenstapte, zei hij: ‘Verrek, daar heb je 
Dick!’ Jan en Dick bleken oud-buren te zijn!’

Maatschappelijk betrokken 
‘Joymere is een maatschappelijk 
betrokken vereniging. De kinderen uit 
de topsporttennisklas van Het Echnaton 
sporten hier tweemaal in de week en we 
verzorgen wekelijks gratis trainingen op de 
Clarence Seedorf Playground. Bovendien 
is Joymere kernpartner van brede school 
De Caleidoscoop. Ik geef tennisles in de 
gymzaal van de school en regelmatig 
tennissen de kinderen van de school op 
het park. Ik heb geïntroduceerd dat de 
kinderen van De Caleidoscoop voor een 
toets even kort bewegen, sportief bezig 
zijn. Het is namelijk wetenschappelijk 
bewezen dat bewegen de prestaties van 
het brein vergroot. Op 20 april is De 
Caleidoscoop uitgeroepen tot de sportiefste 
school van Nederland!

Eén van de bijzonderste, kleurrijkste leden 
is Wim Hom (82). Dertien jaar geleden 
kwam hij binnenwandelen en vroeg met 
glinsterende ogen: ‘kan ik op mijn leeftijd 
nog leren tennissen?’ Ja, dat kon en 
sindsdien is Wim een graag geziene gast 
op het tennispark. Enkele jaren geleden 
kreeg Wim problemen met zijn ogen. 
Even vreesde hij te moeten stoppen met 
tennissen, maar met behulp van een 
ballenmachine, die met vaste tussenpozen 
ballen afvuurt, lukte het hem op een 
andere manier te leren kijken en kon hij 
blijven tennissen. Tijdens het ‘Gezondste 
Tennistoernooi’, dat in de tweede helft van 
juni op de banen van Joymere plaatsvindt 
speelt Wim onder toeziend oog van 
burgemeester Jorritsma een dubbelpartij 
met zijn tennismaatje Piet Broekhuis (81).’

Tijdens het gesprek toont Kyra zich een 
enthousiast vrouw die de tijd neemt voor 
de leden, makkelijk benaderbaar is en 
inderdaad veel mensen persoonlijk kent. 

Het gesprek neemt een nieuwe wending 
en zij vertelt vol vuur over oefeningen die 
kinderen leren hun woede te beheersen 
en te schakelen tussen emoties. Deze 
oefeningen helpen niet alleen de kinderen, 
maar ook hun ouders. Boosheid is niet 
erg, maar ga er op een goede manier mee 
om. Dan gaat het over het verschil tussen 
N-mensen en S-mensen: het verschil zit 
‘m in de plek waar het zwaartepunt van 
het lichaam zich bevindt (bovenlichaam of 
heupen). Samen met verschillen in karakter 
(introvert/extravert), het gebruik van de 
hersenen (linker- of rechterhersenhelft) 
en de wijze van waarnemen bepaalt dat 
de kracht van iemand. Aan een aantal 
jeugdleden demonstreert zij met behulp 
van eenvoudige oefeningen dat dit 
inderdaad geen onzin is.

We vervolgen het gesprek. ‘Deze zomer 
staan een aantal bijzonderheden op 
het programma. Elke zondagochtend 
spelen kinderen in de leeftijd van vijf 
tot elf jaar een minicompetitie op een 
half veld. Doel daarvan is het spelen van 
wedstrijden te oefenen. Daarnaast is 
er de komende maanden een enkel- en 
dubbelcompetitie, worden masterclasses 
en clinics georganiseerd. Aan het eind 
van de zomer – in september – vinden de 
clubkampioenschappen plaats. Er is dus van 
alles te doen.’

Meer informatie? Kom langs bij 
tennisvereniging Joymere op de Jacques 
Tatilaan 1 of bezoek www.joymere.nl. 
Mailen kan naar info@joymere.nl of bel: 
036-5231728.  

Waardebon
Tegen inlevering van deze waardebon neemt u 
gratis deel aan een tennisclinic op zondag 19 
juni van 10.00 uur tot 11.30 uur op de banen 
van tennisvereniging Joymere.  
Meld u aan via info@joymere.nl  
onder vermelding van ‘Tennisclinic Filmwijk’

Waardebon
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt  
u een heerlijke kop koffie of thee met gebak op 
ons terras of in de kantine voor slechts € 2,00.

Aan de rand van de wijk, midden tussen het groen van de Jacques Tatilaan, ligt 

tennisvereniging Joymere. Een mooi complex, een gezellige kantine en bovenal een persoonlijke 

benadering karakteriseren de club. De Filmwijkkrant had een bijzonder gesprek met 

eigenaresse Kyra Mollema. 

Tennis in de Filmwijk: Joymere

Tekst: Rutger van Dijk

Foto’s: Vera Prins

Kyra Mollema  

Foto: Fred Rotgans

De praktijk ‘Hulp bij School’ is er 

voor kinderen die hulp nodig hebben 

bij het leren. remedial teacher en 

huiswerkbegeleider ria Hermans: “Alle 

kinderen uit het basis- en voortgezet 

onderwijs kunnen bij mij terecht, maar 

de meeste kinderen die bij mij komen 

zijn dyslectisch of hebben een vorm 

van autisme. Met ruim twintig jaar 

onderwijservaring, ook in het speciale 

onderwijs, weet ik wat deze kinderen 

nodig hebben om vooruit te komen. 

Bovendien ben ik sinds vorig jaar 

gediplomeerd dyslexie specialist.”



Op 18 en 19 juni a.s. wordt in het 

lumièrepark voor de 7e keer het 

lumièreparkfestival gehouden. 

Voor ons reden om eens achter de 

schermen te kijken. Wij ontmoeten 

daar Filmwijker Glen leeuwin, de 

initiatiefnemer van dit festival.

Glen is een bevlogen man en wordt 
gedreven door zijn geloof in God. Hij wil 
de jeugd Gods liefde laten voelen. Hij 
begon zijn arbeidzaam leven als zelfstandig 
ondernemer. Hij raakte betrokken bij 
het opzetten van een kinderkookcafé en 
ontdekte daar dat jeugd hem boeide. Zo 
belandde hij bij een jongerenwerkplaats die 
jeugdigen begeleidde naar school en werk. 
Op dit moment is hij jongerenwerker/coach 
bij jongerencentrum The Mall van Youth for 
Christ in de Muziekwijk. Zestig jongeren 
doen hier dagelijks diverse activiteiten. Deze 
jongeren hebben het moeilijk en worden 
begeleid naar een zinvolle dagbesteding. 
Alle jongeren zijn welkom ongeacht geloof 
en/of huidskleur.

Sinds 2000 is Leeuwin bewoner van de 
Filmwijk. Hij vond het Lumièrepark mooi, 
maar saai en doods. Daar kon toch veel 

meer gebeuren. Het moest gaan leven.  
 
Begeleid door het Platform Filmwijk 
klopte hij aan bij Stadsdeel Oost en de 
Centrale Stad met allerlei ideeën voor 
activiteiten in het park. De gemeente 
ondersteunt graag activiteiten die de 
sociale cohesie in de stad en de buurt 
bevorderen. Zo ontstond financiële ruimte 
om een festival te organiseren. De SMOA 
(Stichting Multiculturele Organisatie 
Almere) ondersteunde Leeuwins ideeën.  
Het primaire doel van de stichting is het 
bevorderen van de algemene leefbaarheid 
op wijkniveau in Almere. Dit doel sloot goed 
aan bij Glens ideeën. In 2005 vond het 
eerste festival plaats.

Het thema voor het festival dit jaar is: 
We are Family. De hele familie wordt 
uitgenodigd en vindt voor elke leeftijd 
informatiestands. Denk daarbij aan 
informatie over politie, ouderenzorg, 
jeugdzorg, scholen, opleidingen, etc. Naast 
het informatieve gedeelte is er voldoende 
ruimte voor recreatie en sport. Het podium 
staat een groot gedeelte van de dag open 
voor jong talent. Er zullen diverse artiesten 
optreden. Bij de kraampjes vindt u een 
verscheidenheid aan lekkere hapjes en 
drankjes. Zo kan men elkaar ontmoeten en 
in gesprek gaan.

Glen doet dit natuurlijk niet alleen. Vanaf 
oktober begint hij met de voorbereidingen 
voor het volgend jaar. Hij wordt ondersteunt 
door talloze vrijwilligers en ook stagiaires 
van het MBO en HBO. Hij kan dit alles doen 
dank zij financiële steun van de gemeente, 
het stadsdeel, het Oranjefonds, het 
VSBfonds en Youth in Action. Voor volgend 
jaar zal de subsidie van de gemeente 
worden ingetrokken i.v.m. de bezuinigingen. 
Nieuwe sponsors vinden zal naar 
verwachting veel inspanning en tijd vragen. 
We hopen dat dit goede initiatief voortgezet 
kan worden.

Zevende lumièreparkfestival “We are Family”
Tekst: Wim van der Veldt

Foto’s: Vera Prins
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Tekst: Anouk Klein

Foto’s: Vera Prins

Logo kinderpagina: Cindy van de Ven 

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

Kennismakingscursus  
Zumbatoning en yogabalance  
Vanaf woensdag 1 juni tot en met 
woensdag 20 juli wordt in de kleine 
zaal van het Filmwijkcentrum een 
kennismakingscursus Zumbatoning 
gegeven. Zumbatoning is een 
spierversterkende en calorieverbrandende 
workout in één. Het is een combinatie van 
dans en fitness. De lessen starten om 
19:00 uur. 

Om 20:00 uur start een 
kennismakingscursus Yogabalance. Dit is 
een combinatie van yoga en pilates. 

Beide cursussen worden gegeven door 
Marjolijn Dirks. De cursussen bestaan uit  
8 lessen en kosten 45 euro per cursus.  
Losse lessen kosten 8 euro.  
Aanmelden via: www.meducation.nl

 
Modecentrum gezien in reclame 
Al gezien, de reclame van een bekende 
energieleverancier? Gefilmd bij het 
modecentrum en op de Veluwedreef. Bijna 
dagelijks te zien op tv.

Jeugd in Almere Stad Oost  
Het college van burgemeesters en 
wethouders van Almere wil vaker 
persoonlijk met haar bewoners in 
gesprek. Op maandagavond 6 juni werd 
in het Van der Valk Hotel Almere een 
gebiedsbijeenkomst voor alle bewoners van 
Waterwijk, Parkwijk, Verzetswijk, Filmwijk, 
Danswijk en Tussen de Vaarten gehouden. 
Thema was: Jeugd in Almere Stad Oost. 
Aanwezigen waren wethouder Stad Oost 
Berdien Steunenberg en wethouder Jeugd 
René Peeters. Het programma bestond 
uit de presentatie van een jeugdenquete 
over gezondheid, leefstijl, interesses en 
activiteiten van jongeren in Almere en in 
het stadsdeel. Er was een informatiemarkt 
en mogelijkheid tot speeddaten met 
de wethouders. De bijeenkomst werd 
opgeluisterd met optredens van o.a. jong 
talent van de Kunstlinie. Special Guest was 
Remy Bonjasky, meervoudig K-1 kickbox 
kampioen en rolmodel voor de jeugd van 
Almere.

 
lente in het lumièrepark  
Op zaterdag 14 mei vond “Lente in het 
Lumièrepark” plaats. Landschapbeheer 
Flevoland liet geïnteresseerden naar vogels 
luisteren, in een waadpak te water gaan en 
vertelde welke dieren ‘s avonds in het park 
rondscharrelen.

Straattaal
Wat is in, wat is uit? Wij weten 
het! Dit keer de letters E,F en 
G.  Ga dat snel checken dan!
E-town = Eindhoven  
Flashen = iemand voor de gek 
houden 
Eierkoek = Ongesteld  
Flexen = Iemand kalmeren/
gerust stellen  
Embraca = Lieverd  
Gappie = Vriend
Fa2 =Grap(pig)   
Graf = Bed
Fakka = Hoe gaat het? 

VakantIE ! 
Het is bijna zover: de zomervakantie! nog een paar dagen school en dan ben je lekker 
zes weken vrij. Eindelijk kan je de hele dag buitenspelen met je vrienden, op vakantie 
met je ouders, een dag je weg met opa en oma, gezellig naar een pretpark. Ook de 
kinderpagina is helemaal in de vakantiestemming. 

Vakantie
Vakantie is fijn, 
dat kun je niet ontkennen! 
Vakantie moet er altijd zijn, 
dat moet ik wel bekennen...

Met je voeten in het zand, 
een lekker ijsje in je hand. 
Niks leuker bestaat, 
midden op het strand.

Je ziet er naar uit, 
al heel lang. 
En dan is het zover, 
de vakantie is in gang!

Alle stress, 
even weg. 
Wat fijn! 
De vakantie zou er altijd moeten zijn!

Bron: 1001gedichten.nl

In deze rebus staan de namen van vier  
Europese landen. kan ji j ontdekken 
welke landen?

Oplossing rebus: Oostenrijk, Griekenland, Portugal, Hongarije

SUDOkU   
Hieronder staat een sudoku-puzzel. Het 
is de bedoeling om in elk vakje een cijfer 
van 1 tot 6 in te vullen. In elke rij, in elke 
kolom en in elk subraster (met de dikke 
randen) mag een getal slechts één keer 
voorkomen.

1  6 3 2 5

2 5  1  6

6   5 3 

5 3 4 2 6 1

3 6 1 4  2

4 2 5 6 1 

Oplossing:

1 4 6 3 2 5 
2 5 3 1 4 6 
6 1 2 5 3 4 
5 3 4 2 6 1 
3 6 1 4 5 2 
4 2 5 6 1 3
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Straatvraag
Het is bijna vakantie. Wij zi jn erg benieuwd 
wat jullie deze zomer gaan doen. Daarom 
gingen wij de straat op met de vraag: ‘Ga ji j 
op vakantie?’

Dmitri, 7 jaar:

“nee. Ik ga wel naar het 
zwembad, buiten spelen 
en hutten bouwen bij 
Jeugdland.”

kay, 6 jaar:

“Ik ga naar de kermis. 
En dan ga ik in 
het reuzenrad, de 
draaimolen en de 
achtbaan. Ik ga ook 
nog met mijn ouders op 
vakantie naar Spanje.”

Yasmin, 6 jaar:

“nee. Ik ga wel zwemmen, 
buiten spelen, fietsen en 
ik bli jf lekker thuis.”

 

Dean, 4 jaar:

“Ik ga op vakantie 
naar een koud land, 
ik weet niet welk land. 
En dan ga ik naar het 
zwembad.”

Cheyan, 11 jaar:

“Ja, ik ga op vakantie naar 
Oostenri jk. We gaan bij mi jn 
moeders nicht jes in huis. Ik 
ben dan jarig, dus gaan we 
naar Prater, een pretpark. 
We gaan naar ook naar het 
zwembad, naar de stad en 
naar een museum.” 

 
Sam, 8 jaar:

“Ik ga niet op vakantie. 
We gaan misschien naar 
een pretpark, zwemmen, 
naar het strandje en ik 
denk dat ik nog wel iets 
leuks ga doen.”

Rana, 5 jaar:

“Ja, naar turkije. Ik ga 
met mijn ouders met 
het vliegtuig. We gaan 
zwemmen en naar het 
strand.”

azra, 6 jaar:

“Ik weet nog niet of ik op vakantie ga. Ik denk dat ik in de 
tuin ga zwemmen, buiten spelen en skeeleren.”

Jamie, 8 jaar:

“Ja, ik ga naar Italië. We gaan 
met de auto en dan gaan we 
kamperen. Ik ben vaker in Italië 
geweest, maar we gaan nu naar 
een andere plek. Op vakantie 
ga ik wakeboarden, zwemmen 
en ik ga naar de scheve toren!”

Dennis, 7 jaar:

“Ik ga naar Frankri jk met mijn vriend 
Casper en onze ouders.  

We gaan zwemmen, fietsen en 
wakeboarden.”

Casper, 7 jaar:

“Ja, ik ga naar Frankri jk met Dennis, naar dezelfde 
camping. Ik weet nog niet wat we gaan doen. Het is 
lekker weer, dus we gaan vast wel naar het strand.”
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Uitkomsten wijkpanelonderzoek 

waarden en behoeften Filmwijkers

Het Platform Filmwijk heeft de indruk 
dat de gemeente Almere weinig rekening 
houdt met de wensen en behoeften van 
bewoners van de Filmwijk. Bewoners 
hebben aangegeven niet serieus te worden 
genomen en niet te worden gehoord. Het 
Platform wil  hier graag verbetering in 
zien.  Daarom heeft het gebruik gemaakt 
van het wijkpanel om in kaart te brengen 
in hoeverre hun indruk ook door andere 
bewoners van de Filmwijk gedeeld 
wordt.  Hieronder worden de belangrijkste 
resultaten gepresenteerd. Een uitgebreider 
onderzoeksverslag  en een overzicht van 
alle gegeven antwoorden zijn te vinden 
op de website van het Platform: www.
filmwijkalmere.nl.

De enquête 
Tussen 14 en 29 maart hebben 106 
Filmwijkers een enquête ingevuld met 
vragen met betrekking tot het wonen in 
Filmwijk, groen en water, betrokkenheid 
bij de wijk, meningen over ontwikkelingen 
in de wijk en communicatie met de 
gemeente. Hierbij is gebruik gemaakt van 
het bestaande wijkpanel van de gemeente 
zelf. Iedere inwoner van Almere die 
deelneemt aan het raadspanel en die in 
Filmwijk woont, kan aan dit wijkonderzoek 
deelnemen.

Hoogopgeleiden, vijftigers en bewoners 
uit het BouwRAI-  gedeelte  bleken  
oververtegenwoordigd te zijn in de 
onderzoekspopulatie,  daarnaast zijn 
echter ook andere bewoners ruimschoots 
vertegenwoordigd.  Van de respondenten 
bleek ruim 15 procent  actief betrokken bij 
de wijk via het Platform, de Filmwijkkrant, 
de discussie rondom de blauwe zone of de 
discussie m.b.t. de zuidoever gesprekken.

Wonen in Filmwijk 
De belangrijkste reden om in Almere 
te gaan wonen zijn het werk en de 
huizenprijzen. De belangrijkste redenen 
om juist in Filmwijk te gaan wonen zijn de 
ligging van de wijk (dicht bij stadscentrum, 
uitvalswegen en openbaar vervoer), de 
woning zelf, “een mooie wijk”,  de goede 
naam van de wijk en het groen. 

De meeste respondenten wonen graag in 
hun wijk: 91 procent zegt ergens bijzonder 
tevreden over te zijn. Het meest genoemd 
is wat dat betreft het groen: 50 procent 
van de Filmwijkers noemt dit.  Ook over de 
ligging van de wijk is men erg tevreden, 
over het water, de mensen, de rust, de 
ruimte en de opzet van de wijk. 

Gemiddeld geven de Filmwijkers het cijfer 
8,3 wanneer zij moeten aangeven hoe 
belangrijk het wonen juist in Filmwijk voor 
hen is. 

Groen en water 
Het groen en het water betekenen veel voor 
de Filmwijkers: het geeft rust, ontspanning, 
is voor hen  gewoon “heel belangrijk” of 
zelfs de belangrijkste reden om in de wijk 
te wonen. Dit wordt bijvoorbeeld als volgt 
verwoord: “Als de eerste lentedagen er zijn, 
en je met de hond de deur uitstapt: geluk” 
. “Heerlijk om op wandelafstand meteen in 
het groen en aan het water te zijn.” En: “Dit 
maakt het onderscheid tussen Almere en 
andere steden.” 

Betrokkenheid 
Er wordt wel eens gezegd dat Filmwijk 
veel actieve wijkbewoners kent, betrokken 
bij hun directe woonomgeving. Voor 
de respondenten geldt dat zeker. Bijna 
iedereen kent de Filmwijkkrant, het 
Platform en de motie met betrekking tot de 
groei van Almere.  Zeker driekwart weet 
van het beleid rondom de blauwe zone en 
het ontwerp bestemmingsplan. Sommige 
respondenten zijn actief bij alles betrokken, 
anderen vooral bij de discussie over 
bijvoorbeeld de blauwe zone. Een enkeling 
heeft de indruk “dat je een heel lange adem 
nodig hebt”.Sommigen geven aan dat ze 
helaas te weinig tijd hebben om actief mee 
te doen in zaken die de wijk betreffen.

Wat Filmwijkers belangrijk vinden 
Van een lijst van 20 dingen die belangrijk 
kunnen zijn voor de mate waarin men 
zich prettig voelt in een stad, is voor alle 
Filmwijkers woonkwaliteit belangrijk of zeer 
belangrijk, evenals groen en veiligheid. 
Door niet meer dan een derde van de 
ondervraagde Filmwijkers echter wordt 
stedelijkheid  belangrijk of zeer belangrijk 
gevonden, terwijl nog geen kwart van de 
Filmwijkers horeca in de buurt belangrijk of 
zeer belangrijk vindt.

Behalve een lijst met algemene 
woonwaarden is ook een lijst met 26 
stellingen m.b.t. de Filmwijk zelf aan de 
respondenten voorgelegd. De antwoorden 
op deze stellingen zijn onder te brengen 
in drie categorieën: “sfeer in de wijk”, 
“voorzieningen” en “communicatie met de 
gemeente”.  

Verreweg de meeste Filmwijkers zijn het 
eens met de stellingen “In Filmwijk heerst 
een prettige sfeer.”, “Filmwijk is een rustige 
wijk om te wonen” en “Filmwijk is een 
bijzondere wijk in Almere”. 
 
Een groot aantal stellingen had 
voorzieningen als groen en water, horeca, 
de A6 en het parkeren tot thema. De 

meeste Filmwijkers  vinden voorzieningen 
als verkeersverbindingen, groen en water 
in voldoende mate in hun wijk aanwezig 
zijn. Toch maken velen zich zorgen over 
het behoud van dit groen, het uitzicht 
over het weerwater, de verbreding van de 
A6 en de besteding van parkeergelden. 
Het Lumièrepark wordt door meer dan 
tweederde van de respondenten als een 
buurtpark gezien. 

Slechts weinig Filmwijkers kunnen zich 
vinden in stellingen die een goede 
communicatie van de gemeente met 
de burgers veronderstellen.  Hoewel 43 
procent het eens is met de stelling: “De 
gemeente geeft bewoners gelegenheid om 
hun mening te geven over ontwikkelingen 
in de stad”, is maar 28 procent van de 
Filmwijkers het parkeerbeleid van de 
gemeente duidelijk, slechts  17 procent van 
mening dat de gemeente open staat voor 
de mening van haar bewoners  en vindt 
bijna niemand dat de gemeente weet wat 
haar bewoners willen. 

Er is de mogelijkheid gegeven om de 
antwoorden op deze stellingen toe te 
lichten. Een respondent vindt: “De 
gemeente is te weinig bereid met de 
bewoners te praten over problemen. Er 
komt eerder een afwijzende brief dan dat 
samen naar een oplossing wordt gezocht.” 
Een ander: “De gemeente weet wel wat 
de bewoners willen, ze negeert echter die 
mening”. Iemand maakt zich zorgen over 
het behoud van het bijzondere karakter van 
de wijk: “Ik weet niet hoelang de Filmwijk 
nog de bijzondere wijk zal blijven met alle 
nieuwe plannen.”

Conclusie 
Een groot deel van de Filmwijkers woont  
volgens hen “ideaal”: te midden van groen 
en water, in een rustige omgeving in een 
mooi en ruim huis met prettige buren. Dat 
willen ze graag zo houden. 

De behoefte voor behoud van de wijk 
zoals hij nu inmiddels is,  alsook voor een 
betere communicatie en participatie met 
de gemeente én daarin door de gemeente 
serieus worden genomen, is duidelijk voor 
het merendeel  van deze wijkpanelleden  
van groot belang!

Tekst:  Mira Peeters-Bijlsma (onderzoek) en 
Joan Heersink (bestuur Platform)
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In de loop van de eeuwen heeft het gebruik 
van kruiden een verfijning ondergaan en 
speelt nu een belangrijk rol in o.a. de 
Italiaanse keuken. 

Eerst waren kruiden vooral in gedroogde 
vorm bij de supermarkt te verkrijgen, 
maar nu is het populair om het vers uit 
eigen tuin te gebruiken. Het beste kun je 
de kruiden als plantjes aanschaffen. Zelf 
zaaien zorgt ervoor dat je teveel van één 
soort krijgt en vaak groeien de kruiden niet 
goed. Als je biologisch gekweekte kruiden 
aanschaft kunnen deze direct na aanschaf 
worden gebruikt. Kruiden die niet biologisch 
gekweekt zijn, maar met kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen, moeten eerst zes 
weken in de tuin staan voordat alle stoffen 
die we niet prettig vinden uit de plant 
gegroeid zijn. Inventariseer eerst hoeveel 
en welke kruiden je gebruikt. Van tijm 
gebruik je bijvoorbeeld een klein beetje, 
maar van bieslook of peterselie heb je meer 
nodig. Maak dus eerst een plan en schaf 
dan pas aan. 

Er zijn sappige kruiden die veel water 
nodig hebben en er bestaan kruiden met 
een naaldachtig blad die weinig water 
gebruiken. Daarom zeg ik altijd: maak een 
mobiel kruidentuintje en zet ze per soort 
in potten. Dit heeft een paar voordelen: 
je kunt iedere kruidenplant de juiste 
hoeveelheid water geven. Kruiden zijn 
groenten en hebben veel zonlicht nodig. 
Doordat ze in potten staan kun je ze op 
de zonnigste plek in de tuin zetten. Als de 
potten in de weg staan kun je ze eenvoudig 
verplaatsen. Daarom heet dit een mobiel 
kruidentuintje. 

Er bestaat biologische potgrond voor 
groente en kruiden. Als de kruiden in 
potten staan zul je ze na zes weken 
moeten bijmesten. Doe dat met vloeibare 
meststof voor groente en kruiden, dat 
is ook op biologische basis. Er zijn veel 
kruidensoorten, vele ook onbekend. Een 
mooi voorbeeld is het zoetplantje, de 
Stevia; één blaadje in je koffie of thee 
en je hoeft geen suiker of zoetje meer te 

gebruiken. Ga eens scharrelen tussen al de 
kruidenplanten die te koop zijn en ontdek 
dat er veel verrassende soorten zijn met 
een heerlijke smaak die een verrijking zijn 
in de keuken. 

Veel kruiden zijn vaste planten. Dit 
betekent dat ze elk jaar terugkomen.  Er 
bestaan  ook eenjarige soorten die maar 
een kort leven hebben. Verdiep je daar wel 
even in, dan weet je waar je aan begint en 
word je niet teleurgesteld.

Kruidenplanten zijn belevingsplanten die 
ons contact met de natuur intenser maken. 
Geniet ervan en eet smakelijk!

Rob Verlinden 
De tuincolumn

Kruiden in de tuin

Het gebruik van verse kruiden bij het bereiden van eten 

neemt de laatste jaren erg toe. Dit komt doordat de 

Italiaanse keuken populair is. Wat veel mensen niet weten 

is dat het gebruik van kruiden in de mediterrane landen 

noodgedwongen is ontstaan. In de tijd voor het bestaan van 

de koelkast bedierven vlees en vis gauw tijdens warm weer. 

Het werd gewassen en zwaar gekruid gegeten. Zo rook en 

proefde je niet meer dat het eten niet helemaal vers was. 

Secretariaat: 
Rex Harrisonstraat 5 
1325 KJ Almere 
06 42881576 
info@filmwijkalmere.nl 
www.filmwijkalmere.nl



DUURZAAM IN DIGITAAL & DRUK
www.graficient.nl

Full Media Service onder 1 dak
PRINTMEDIA

Offset, Digitaal en Grootformaat

DESIGN
Grafisch ontwerp en DTP

INTERNETMEDIA
Websites en database oplossingen

CONSULTANCY
Advisering op maat

ONLINEMEDIA
Webwinkel, snel en comfortabel

Profiteer van korting  
en ontdek Almere met  
de Almeerdaagse

 

Van 21 t/m 26 juni a.s. wordt 

wederom de Almeerdaagse 

georganiseerd. Tijdens deze 

zes dagen kunt u routes 

lopen van 5, 10, 15, 25 of 40 

kilometer. U kunt ook twee 

dagen overslaan en er een 

vierdaagse van maken. Tijdens 

deze wandeltochten leert u 

Almere van een heel andere 

kant kennen. 

Profiteer van korting  
Bewegen is goed voor iedereen, maar 
vooral voor mensen met een chronische 
aandoening. Daarom kunnen cliënten 
van Zorggroep Almere met een 
chronische aandoening zoals astma/
COPD, diabetes en hart- en vaatziekten 
50 procent korting krijgen als zij mee 
willen lopen. Ook deelnemers van 
Big!Move en Servicepashouders van 
Almer kunnen profiteren van 50 procent 
korting. 

De normale inschrijfprijs is 30 euro. 
Bezitters van een Almer Servicepas 
ontvangen 50% korting. Cliënten van 
Zorggroep Almere met een chronische 
aandoening, of deelnemers aan 
Big!Move krijgen 50% korting.

Overzicht van de wandelroutes 

Datum Startlocatie Omgeving  

dinsdag 21 juni  
Almere Poort (Marinaweg 4) 
Pampushout, Noorderplassen, 
Kromslootpark, Vroege Vogelbos 

woensdag 22 juni 
Almere Stad, Belfort  Weerwater, 
Markermeer, Lepelaarplas, 
Lumierestrand, Hanny Schaftpark 

donderdag 23 juni 
Almere Buiten, Noordeinde 92  
Oostvaardersplassen, Kotterbos, 
Buitenhout, Oostrandpark 

vrijdag 24 juni 
Almere Haven, Kemphaanpad  
Havenboulevard, Cirkelbos, Groene 
Kathedraal, Waterlandse tuinen 

zaterdag 25 juni  
Almere Stad, Grote Markt 121  
Beatrixpark, Wilgenbos, Leeghwaterplas, 
Oostvaardersbos 

zondag 26 juni 
Almere Stad, Grote Markt 121  
Weteringpark, Vroege Vogelbos, 
Waterlandsebos, Muzenpark 

Meer informatie: www.zorggroep-
almere.nl

Gezondheidscentrum Filmwijk

Gezondheidscentrum Filmwijk 
Greta Garboplantsoen 1  
1325 HE  Almere 

Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur 
(apotheek tot 17.00 uur) 

Zorgmanager: Dhr. H. Nijhuis
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injectie voor
katten

1 injectie Program beschermt 
uw kat én huis 

6 maanden tegen vlooienoverlast

Veilig, 
effectief    
 en... 

makkelijk

Voorkomen is beter dan  
bestrijden, want u loopt al 
snel achter de feiten aan: 
tien vlooienvrouwtjes  
leggen in 1 maand  
namelijk tot 15.000 eitjes!
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Walt Disneyplantsoen 62 
1325 VL  Almere  (Filmwijk) 

Tel. 06 – 24 92 91 10













Program Injectie een slim en veilig alternatief 

• Vlo kan zich niet meer voortplanten, met slechts 2 injecties  
 per  jaar geen vlooienoverlast meer  

• Kat wordt een heel jaar behandeld i.p.v. gemiddeld 4 maanden  
 per jaar met een pipet  

• Bewezen zeer veilig; mag bij gespeende kittens, drachtige  
 en melkgevende poezen  

• Geen resten van een pipet in de vacht, waardoor kat veilig  
 geknuffeld kan worden  

• Ideaal voor lastig behandelbare katten en eigenaren die moeite  
 hebben met het opbrengen van een pipet  

• 1e of 2e injectie vaak i.c.m. vaccinatie; dan maar één extra  
 praktijkbezoek per jaar  

• Bijzonder gemakkelijk; product wordt door dierenarts of  
 assistente optimaal toegediend 

Verkrijgbaar bij de meeste dierenartsenpraktijken in Almere. 

Bel of kijk op de diverse websites voor meer informatie! 

TELEFOONLIJST FILMWIJKCENTRUM 

Telefoonnummers huisartsenbalie 

 Afspraken (036)  54 54 341 

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

 Spoedlijn Huisartsen      (036)  54 54 344

 Spoedpost            (036) 54 54 380         

  
Spoedpost buiten kantooruren 

 Spoedpost Almere 0900 20 30 203     

 
Telefoonnummers algemeen 

 Apotheek   (036) 54 54 346 

 Consultatiebureau/ Jeugdgezondheidszorg          
  (036) 54 54 340 

 Diëtetiek   0900 77 55 777 

 Fysiotherapie   (036) 54 54 345 

 Maatschappelijk werk   (036) 54 54 340 

 Psycholoog   (036) 54 02 313 

 Receptie    (036) 54 54 340 

  
Tandheelkunde (www.medimondzorg.nl)  
 0800 63 34 628 

 Thuiszorg  0900 77 55 777 

 Verloskunde  (036) 54 54 520 /  
 54 54 280 

 Zorglijn  0900 77 55 777 



Hypothecaire lening oversluiten?

 
Hypotheek akte

even  NOTARIS UNIE  bellen  
of mailen voor een offerte!

036 538 22 00
0900-notaris

info@notarisunie.nl


