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BUURTKRANT VOOR EN DOOR FILMWIJKERS

Globalisering in Filmwijk: Turkije
Greetje Kauffeld
voorwoord

Door het raam zie ik mos en onkruid tussen de tegels van het dakterras uit
piepen. Het weer heeft mij tot nu toe nog niet uitgenodigd om het ongewenste
groen te verwijderen. Hoewel het voorjaar veelbelovend startte en de bomen in
de straat al gebloeid hebben en de bloesem ook weer gevallen is, was de start
van de zomer koud en nat.

Koninginnedag

Volgens Piet Paulusma wordt het snel warm en zonnig. Waar zullen wij onze
zomer doorbrengen? Op het dakterras en het Filmwijkstrandje of zullen we een

Windesheim

kamer boeken in het plaatselijke hotel en toerist spelen in Almere? Of toch naar
een gegarandeerd zonnig land als Turkije? Weet u al waar u zult zijn? Ik wens u

Volg FWK op
Twitter @filmwijkkrant

Mieke Bil
Druk: Graficiënt, Almere

Advertenties: Wim van der Veldt,
036-5353940,
adevertenties@filmwijkkrant.nl

(Na)bezorging: Beanke Drent,
036-5377607,
bezorging@filmwijkkrant.nl

Vrijwillige bijdragen in de
kosten: ING: 9101157 t.n.v. De
Filmwijkkrant

E-mailadres:
info@filmwijkkrant.nl

Website:
www.filmwijkkrant.wordpress.com

Vaste medewerkers: Guus van
den Berg (financiële controle) en
Rob Verlinden (tuinrubriek).

Redactie: Mieke Bil,
Marjan Born, Rutger van Dijk,
Piet Groenendijk, Anouk Klein,
Mira Peeters en Vera Prins.

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

colofon

een zonnige zomer toe, waar dan ook.
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Tekst: Rutger van Dijk en Anouk Klein

ZORGT U VOOR DE KOFFIE?
DAN ZORGEN

WIJ VOOR

Foto’s: Anouk Klein

Wat doen Filmwijkers in de zomer?

Filmwijkkrant
nu ook te lezen op

GRATIS

www.filmwijkkrant.
wordpress.com

APPELTAART!
Kredietcrisis? Woning verkopen of
verbouwen? Andere woning kopen?

Nodig ons uit voor vrijblijvend adviesgesprek

Volg ons ook op twitter:

en waardebepaling van uw woning. Het kost
u alleen een kopje koffie én………… u krijgt

@filmwijkkrant

van ons een heerlijke Granny’s appeltaart..
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Administratie Kantoor

Wijngaarden

Filmwijkkrant?
Stuur een e-mail naar info@filmwijkkrant.nl

een aantal willekeurige adressen
aan en kwamen met onderstaande
verhalen terug op de redactie.

‘Wat is er nou mooier dan een
McDonald’s op het strand?’

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

W

Vraag vrijblijvend tarieven of een offerte op
Lou Costellostraat 9
1325 CL Almere
sd_wijngaarden@hotmail.com
www.akw-almere.nl
06-53755621 / 036-5374161

Net als in andere jaren
trekken meneer en
mevrouw Bart er met
de caravan op uit.
Tegenwoordig blijven zij in
Nederland, maar tot enkele
jaren geleden gingen ze het
liefst naar Zuid-Duitsland.
In Nederland zijn Drenthe,
Gelderland en Limburg
favoriet. ´We vieren met
z´n drieën vakantie, want
ook de hond gaat mee.
Hij vindt het schitterend!
In het voorseizoen gaan
we graag naar Drenthe,
terwijl hartje zomer
Gelderland de voorkeur heeft.´ Als
ex-vierdaagseloper gaat meneer Bart als
het even lukt kijken bij de derde etappe
van het wandelspektakel en moedigt hij de
duizenden lopers aan.
Het wordt een drukke zomer voor
meneer Kooijman en zijn vriendin.
´We beginnen met twee weken
Frankrijk, waar we in de Dordogne
familie bezoeken, rondtoeren en
van de natuur genieten. Later
gaan we een weekje naar Ruurlo
in Twente om te bekijken wat die
streek te bieden heeft. We maken
fietstochten en bezoeken musea.

In de nazomer tenslotte maken we een
autorondreis door Kroatië. We genieten van
strand, cultuur en natuur. Kroatië is een
prachtig land en de temperaturen zijn ook
in september nog prima.´
Peter Lamers verkeert nog in dubio over
de vakantie-bestemming: waarschijnlijk
worden het de Canarische Eilanden. Samen
met zijn kinderen (3 en 9) stapt hij in het
vliegtuig om op
de Spaanse
eilanden voor
de Afrikaanse
kust te
genieten van
het water, het
eten en de
vriendelijke
mensen.
Mochten de
Canarische
eilanden niet
doorgaan,
dan huurt Peter een huisje bij Centerparcs.
‘De Eemhof ligt op een steenworp afstand
van Almere, maar je hebt toch het gevoel
er even helemaal uit te zijn. Bovendien is
er een fantastisch zwembad en vindt mijn
oudste kind het heerlijk om op forel te
vissen. Ook dat kan daar! Als het aan de
kids ligt, wordt het een tropische vakantie
op de Canarische Eilanden, want wat is
er nou mooier dan een McDonald’s op het
strand??
Meneer en mevrouw Bekdemir grijpen de
zomer aan om vier weken naar Turkije
te reizen: het land waarin zij allebei zijn
geboren. De eerste twee weken brengen ze
door in hun eigen vakantiehuis in de buurt
van Bodrum (www.villa-sultan.nl), week drie
en vier worden benut om de ouders van
mevrouw Bekdemir aan de Zwarte Zee op
te zoeken. Daar genieten zij van de rust,
natuur en bergen in dit door toeristen
nauwelijks
ontdekte stukje
Turkije. Een
bakje doen in
het koffiehuis,
wandelen, samen
eten, picknicken
en ‘s avonds
gezamenlijk
barbecueën.
Heerlijk!

Er zijn nog
vele plekken
die we willen
ontdekken,
zoals het zuiden
met Napels en
Pompeii. De
komende jaren
moet dat ervan
komen!’
Het Kroatische eiland Pag wordt deze zomer
bezocht door Dini Verhagen en haar man.
Zij vertelt: ‘In Duitsland ontmoetten we
enkele jaren geleden een Nederlands stel
dat ons enthousiast maakte voor Pag. Dit
jaar gaan we met z’n vieren die kant op.
Ik verheug me erg op de subtropische
weersomstandigheden, de palmbomen, de
witte zandstranden en de helderblauwe
zee. Ik ben
benieuwd
naar de lokale
keuken.
Ondanks
dat Kroatië
een relatief
goedkoop
land is, zijn
de prijzen de
afgelopen jaren
flink gestegen.
Dat mag de
pret echter niet
drukken: ik kijk
uit naar vier
zonnige weken.’
Wouter Tiemens hoeft niet lang na te
denken over zijn zomerplannen: hij gaat
met zijn brommer en een stuk of vier
vrienden richting Frankrijk. Ze zetten
hun tent op op een jongerencamping in
de buurt van de zee en dichtbij uitgaansgelegenheden. Frans spreekt Wouter niet
en ondanks het
gebrekkige
Engels dat
veel Fransen
spreken,
verwacht
hij geen
moeilijkheden.
Fijne vakantie!
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volgende keer ook in de

gingen de straat op, belden op
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S.D. Wijngaarden

Staat jouw artikel de

werken hun vakantie door? Wij

Janny Nieland vertrekt
in juni met haar man
voor een drieweekse
vakantie naar Italië.
Ze bivakkeren in
een chalet aan de
Adriatische kust,
direct aan het
strand. ´Ik verheug
me er enorm op.
Lekker varen met
de speedboot, aan
het strand liggen,
winkelen en genieten
van de zon en het
lekkere eten. We
gingen in het verleden
ook al naar Italië,
naar het Gardameer,
maar dat hadden we
na verloop van tijd wel gezien. Datzelfde
geldt voor Friesland... Daarom proberen we
nu de Adriatische kust.´

Prins

ILMW
OOR F

Waar brengen zij na een jaar hard

Zo brengen de Filmwijkers de zomervakantie door

Cinemadreef 88, 1325 EN Almere, Telefoon: 036 - 5347255, Fax: 036 - 5304872, info@vestamakelaars.nl, www.vestamakelaars.nl

ra
Foto: Ve

Concrete plannen heeft Willy Pol nog niet,
maar waarschijnlijk trekt zij met man
en caravan richting Italië. Willy: ‘Sinds
jaar en dag reizen we naar dit geweldige
land. Toscane is onze favoriet, met die
geweldige natuur en cultuur. Pisa, Lucca,
Siena en natuurlijk Florence: stuk voor stuk
oogverblindende steden. Ooit zijn we op
aandringen van de kinderen een keer naar
Spanje gegaan, maar dat land kon ons niet
bekoren zoals Italië dat doet.

In onze wijk wonen veel
bijzondere mensen. Sommige
van deze mensen zijn met hun
talent beroemd geworden. Eén
van deze mensen is zangeres
Greetje Kauffeld. Samen met
haar man Joop de Roo – ook geen
onbekende in de muziekwereld –
woont zij in een flat met uitzicht
op het Weerwater.

Interview met Greetje Kauffeld

Op 30 april was er in het Lumiere-

en Joop de Roo

50 jaar in de muziek
Even voorstellen
Voor de generatie van 45 jaar en ouder
mag Greetje Kauffeld een bekende naam
zijn: aan jongeren stellen wij haar graag
even voor. Greetje Kauffeld startte haar
carrière als zangeres in 1957 bij het
radio-orkest van de AVRO, de Skymasters.
In Nederland kennen mensen Greetje
Kauffeld vooral als jazz-zangeres, maar dat
is een hokje, waarin ze zelf niet gestopt
wil worden: “Ik ben zangeres en ik heb
een heel breed repertoire. Ik heb me nooit
jazz-zangeres gevoeld. Zo langzamerhand
ga ik er misschien een beetje aan wennen”
zegt ze zelf, na een carrière die inmiddels
zo’n 50 jaar duurt…..
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Greetje zit vol verhalen: over hoe Teddy
Scholten ervoor zorgde dat ze Joop
ontmoette, over haar ervaringen in
Amerika, over de vele grote namen met
wie ze heeft gezongen, over Rita Reijs
‘zelfde vak en toch maar 1 keer samen
opgetreden’, over het reizen met de trein
en het daardoor net wel of net niet op tijd
zijn voor optredens… “Ik heb nóg wel een
verhaal: hoe lang mag dit stuk eigenlijk
worden?”
Het is een geanimeerd gesprek. Zeker geen
interview met Greetje alléén: Joop doet
actief mee: vertelt, vult aan, legt uit. De

Tekst: Coert en Mira Peeters
Foto: Vera Prins

spulletjes verkopen of zich
vermaken op een springkussen
waar je een spel op kon doen.

ontvangst is hartelijk ( Na de koffie: “Willen
jullie een waterijsje?” – is Joop momenteel
dol op). We krijgen een vergaande inkijk in
een rijk artistiek leven.
Over Almere
Greetje en Joop wonen in een flat met een
fantastisch uitzicht over het Weerwater.
Greetje: ”het zal wel aan mijn tijd in
Zeeland liggen; ik ben dol op water.” Jaren
hadden ze een stacaravan in Loosdrecht,
waar ze de hele zomer doorbrachten.
Genieten van het water. Jarenlang woonden
ze in ’s Gravenland. Joop was degene die
het eerst in Almere ging kijken. Greetje
had aanvankelijk nog een beetje moeite
met het imago van Almere als ‘saaie stad’.
Hun eerste woning in Almere was een
penthouse vlak achter het station, maar
dat beviel minder: door het platte dak werd
het in de zomer onaangenaam heet en
dan had je ook nog steeds het lawaai van
die brommers op het fietspad beneden.
Hun zoon maakte hen attent op de flat
waar ze nu wonen. Eenmaal gezien waren
ze verkocht: de ruimte, het water! (“Wie
heeft die prachtige naam ‘Weerwater’
verzonnen?”)
Ze wonen met twee katten en hond Billy.
Dié blijkt het contactmiddel naar mensen
in de buurt: hondenbezitters kennen elkaar
via hun hond. Zo weten de directe buren
weliswaar dat ze een beroemde buurvrouw
hebben en werd ze na de uitzending met
Cornald Maas wel door mensen in de lift
aangesproken, maar de meeste mensen
die ze wandelend met de hond tegenkomt,
kennen haar van de hond, niet van naam.
Muziek, water, hond. Greetje weet het
mooi te combineren: “Toen ik pas geleden
een lastige tekst moest leren voor een
concert, heb ik uren met de hond langs het
Weerwater lopen instuderen.”
Met een laatste blik op de oorkonde aan de
wand in de hal, behorend bij de koninklijke
onderscheiding die ze ontving toen ze 40
jaar in het vak zat, nemen we afscheid. Het
was een heel gezellige ontmoeting.

Er waren nog heel veel andere
activiteiten georganiseerd zoals
glibberen over de waterslide of
kijken naar de optredens op het
podium.
Niet alleen werden er oude
spulletjes verkocht, sommige
kinderen speelden ook een

Tekst en foto’s: Vera Prins

instrument, hadden een
grabbeldoos gemaakt of lakten de
nagels van bezoekers.
Verder was er nog een kraampje
waar kinderen cupcakes
verkochten waarvan een deel van
de opbrengst naar stichting War
Child ging.
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Muzikale carrière
Greetje werd geboren in Rotterdam, maar
groeide op in Zeeland. Ze wist al vroeg dat
ze zangeres wilde worden. “Ik kom niet uit
een bijzonder muzikaal gezin. Ik had een
oom die smartlappen zong en een broer
met wie ik naar de radio luisterde. Er waren
toen op de radio ook al talentenjachtachtige dingen (zoals je nu ‘The voice of
Holland’ hebt, maar dan veel kleiner).
Vanaf mijn twaalfde zong ik in een bandje
op dansfeesten op scholen.” In 1957 trad
ze aan bij de Skymasters. Ze ontwikkelde
zich meer richting swing. Eerst was er nog
wat verbazing: een Nederlandse zangeres
in dit repertoire? “Ik wilde gewoon zingen:
je komt vanzelf in die straat terecht”.
Grote inspiratiebronnen zijn Frank Sinatra
en vooral Doris Day. “Was dat indertijd
niet érg zoet?”. Reactie: “Doris Day is
NOOIT zoet!”. Joop toont ons het enige
78-toerenplaatje dat ooit van Greetjes
muziek is gemaakt. Het is helemaal uit het
begin van haar carrière: “Maar eigenlijk wás
ik dat helemaal niet hoor: die zoete liedjes”.
Zingen met een groot orkest of Big Band is
altijd een passie van Greetje gebleven.

In haar inmiddels 50-jaar durende
loopbaan stond ze met alle groten in
de muziek op de planken. Zingen gaat
voornamelijk in het Duits en in het Engels.
Ze vindt dat dat haar het beste ligt. Toch
zong ze onlangs ‘Liefde van Later’ een
oorspronkelijk nummer van Jacques Brel,
in het Nederlands. Haar zoon was direct
enthousiast. “Moet je vaker doen!” De
uitdaging werd opgepakt: afgelopen jaar
stond ze met een programma in de kleine
zaal van het Concertgebouw. Op 31 maart
was Greetje te gast bij Cornald Maas in
het AVRO-programma ‘Opium’ over actuele
podiumprogramma’s.

Hier konden kinderen hun
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Songfestival-adepten zullen zich haar
deelname herinneren aan het festival in
1961. In Cannes vertegenwoordigde ze ons
land met het lied ‘Wat een dag’ en werd
gedeeld 10e.

Met onder andere Willy Alberti nam ze deel
aan het Festival van Venetië. Daar was
ook de orkestleider van de Süddeutsche
Rundfunk aanwezig, die haar uitnodigde in
Duitsland een opname te komen maken.
Het werd het begin van een lange serie
optredens in Duitsland (“Ik ben daar
vermoedelijk bekender dan in Nederland”).
Bij de Oosterburen is ze voornamelijk
bekend als schlagerzangeres. Haar lied ‘Wir
können uns nur Briefe schreiben’, over liefde
ten tijde van de muur, werd een evergreen.
De luisteraars van memoryradio.de verkozen
het nummer op internet 14 keer achter
elkaar tot hun nummer 1. Dit leverde
een fraaie trofee op, die ze trots toont.
Ze constateert dat Duitsland zijn ouder
wordende artiesten meer koestert dan
Nederland.

park, Koninginnedag4kids.

‘Hoe komt het dat je het kan
volgen?’, vraag Yvonne, terwijl
ze in haar tas graait, een nieuwe
cd pakt, open klapt en in de
kolossale gettoblaster stopt.
‘Er is sprake van herhaling.
Herhaling maakt dat kinderen
Almere-Haven
na telefonische afspraak
036 - 54 54 360
Almere-Stad
na telefonische afspraak
036 - 54 54 340

het snel door hebben’, antwoordt
Pepijn. Samen met andere
studenten staat hij midden in
de gymzaal van Basisschool
Polygoon, aan de Hollywoodlaan,
voorzichtig te dansen op
muziek. Gedurende zeven weken
hebben studenten hier iedere
Tekst: Astrid Broekman

donderdagmiddag les van Yvonne

Foto: Marjan Born

Koper, docent Bewegingsagogie.

Windesheim Flevoland leidt studenten op
tot creatieve en deskundige professionals
Studenten worden begeleid bij
het aanbieden van sport- en
spelactiviteiten die inzetbaar
zijn voor kinderen, jongeren,
volwassenen en ouderen binnen
de agogische hulpverlening. Eerst
zelf ervaren wat het betekent om
mee te doen met een groepsspel,
en dan leren hoe je zo’n activiteit
begeleidt en aanbiedt aan
bijvoorbeeld een groep kinderen
in een gezinsvervangend
tehuis. Dat is het doel van deze
lessenreeks, onderdeel van de
opleiding Sociaal Pedagogische
hulpverlening (SPH), op

Centrum

Natarãja

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

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

Pepijn en nog zo’n 25 anderen zijn
september vorig jaar gestart met hun
opleiding. Een aantal komt direct van
het havo, een ander deel heeft eerst
een mbo-diploma behaald op het ROC
Flevoland of op het ROC van Amsterdam
& Gooi en Vechtstreek in Hilversum. Wat
de studenten gemeen hebben is dat ze
bijna allemaal afkomstig zijn uit Flevoland
en dat ze het allemaal aandurfden om zich
in te schrijven op een nieuwe opleiding en
nieuwe hogeschool in Almere: Windesheim
Flevoland. Dat is spannend en dat is risico
durven nemen: wat kunnen we verwachten
op deze school, die nog geen naam
heeft gemaakt in de regio? Hoe zullen de
docenten het ervan afbrengen? Zal de sfeer
wel aansluiten bij datgene waar zij naar op
zoek zijn?

Eén begrip komt steeds om de hoek
kijken, en is het sleutelbegrip waarop we
steeds weer met energie, visie en kracht
verder kunnen: communicatie. Concreet
betekent dit dat de docenten er zo goed
als altijd zijn voor de studenten wanneer
zij vragen hebben: vaak letterlijk, omdat
de werkruimtes met de glazen wanden op
de vijfde etage van De Landdrost aan de
Hospitaaldreef grenzen aan de leslokalen
waar de studenten zijn; je ziet de docenten
wel zitten(!). Daarnaast is er in de digitale
wereld intensief e-mailverkeer, soms tot
in de late uurtjes én in het weekend. De
studentbegeleider ziet zijn of haar groep
wekelijks en zoekt afstemming, zodat
onduidelijkheden en onrust plaats maken
voor helderheid, saamhorigheid, plezier en
de ambitie om echt iets van je opdrachten
te maken. Als er een fijne sfeer in de
groep heerst en er sprake is van openheid,
overleg en vertrouwen tussen studenten
en docent, is het studierendement vaak
zeer hoog. Ik ben er dan ook trots op dat

Pionieren, lees: het starten van een
nieuwe opleiding, is niet voor iedereen
weggelegd. Het vraagt van zowel docenten
als studenten een behoorlijke dosis
doorzettingsvermogen, openheid, durven
vertrouwen op elkaar, optimisme, een
actieve inbreng, flexibiliteit, een duidelijke
focus, relativeringsvermogen en vooral
veel humor. Dat is behoorlijk wat, wanneer
je ook nog gewoon je werk moet doen.
Ik durf te stellen dat ik deze kwaliteiten
gelukkig in grote hoeveelheden zie binnen
onze opleiding. Ik geniet dan ook van
de dynamiek en de werklust: het bruist,
iedere dag weer, van nieuwe ideeën en
een tomeloze inzet. Het geeft mij veel
voldoening om vanuit het ‘niets’ een
opleiding neer te zetten waar we samen
trots op zijn en die ook echt iets toevoegt
aan Almere en haar bewoners. Binnenkort
worden de contacten verdiept met de
welzijnsorganisaties in Flevoland, en kunnen
we ook daar van elkaar (blijven) leren en
afspraken maken omtrent stageplaatsen
en praktijkprojecten, bij ons comakerships
genoemd.
Er is nog veel te doen. Onze focus blijft
gericht op onze studenten, die we willen
opleiden tot excellente professionals in
de hulpverlening, onder meer binnen de
jeugdzorg en de psychiatrie. We streven
ernaar dat elke welzijnsorganisatie in
Almere over drie jaar graag een student
van Windesheim in dienst neemt, omdat
een diploma kwaliteit, creativiteit en
deskundigheid betekent. Als we dat over
vier jaar hebben bereikt, heb ik mijn doel
behaald. We werken er iedere dag aan.
Astrid Broekman

Astrid Broekman,Opleidingscoördinator SPH,
Windesheim Flevoland
www.windesheimflevoland.nl
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Met behulp van de adem en bewuste

Flevoland in Almere.

de cijfers en de studieresultaten van veel
studenten blijven stijgen naarmate we
verder in het studiejaar komen.
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Hogeschool Windesheim

Als ik zelf terugkijk op het afgelopen half
jaar, was het een bewogen en dynamische
tijd: zowel studenten als docenten vormen
een nieuw team waarbinnen we elkaar
steeds beter leren kennen. We ontdekken
steeds meer hoe ons onderwijsprogramma
in elkaar steekt, waar we de juiste
personen, collega’s en andere docenten
kunnen vinden die ons antwoord kunnen
geven op onze vragen (en dat waren er
veel…). We ontdekken dat we sommige
handelingen beter af kunnen leren en er
veel efficiëntere voor in de plaats kunnen
brengen. Het is een zoektocht, waar soms
veel geduld nodig is om de juiste weg te
blijven zien. Het is ook een intensieve tijd
waarin we elkaar heel goed hebben leren
kennen; zowel de studenten onderling als in
relatie tot de docenten. Kortom: we hebben
de nieuwe opleiding SPH een duidelijke
vorm en een eigen identiteit gegeven, waar
het goed toeven is en waar je graag wilt
werken en studeren.

Tekst: Piet Groenendijk
Foto’s: eigen foto

Tekst: Mira Peeters
Foto’s: internet

Globalisering in Filmwijk:
Mensen van Turkse afkomst
vormen de grootste groep
‘niet-westerse allochtonen’ in
Nederland. Soms zijn het je (over)
buren. Vriendelijke en gastvrije
buren bovendien. Met XXXXX en
XXXXX sprak ik over hun
leven in Almere.
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Er bestaan veel vooroordelen over Turken,
bijvoorbeeld dat ze niet met Nederlanders

Een verschil in cultuur is dat Turkse
kinderen veel vrijer worden opgevoed
dan Nederlandse. XXXXX zegt zelden
nee. Ook heb je geen vaste bedtijden en
etenstijden zoals in Nederland. Ze vinden
het moeilijk te vatten dat je als je na een
bepaalde tijd thuis komt, niets meer te
eten krijgt. Andere regels vinden ze juist
wel goed. Soms is het wel lastig dat je
bij Nederlanders niet spontaan langs kunt
gaan, maar dat je een afspraak moet
maken. Het is in de Turkse cultuur bijzonder
onbeleefd om iemand die langskomt af
te wijzen. En natuurlijk bied je iets te
eten aan. Een Nederlandse vriendin heeft
inmiddels van hen geleerd om de koekjes
open te laten staan om zelf te kunnen
pakken. Eten en koken zijn sowieso heel
belangrijk voor XXXXX, maar sinds ze

gezondheidsproblemen heeft, lukt het haar
niet meer om kookcursussen aan huis te
geven. Ook is ze daardoor minder actief als
vrijwilligster.
Filmwijk vindt ze in Almere ‘de beste wijk
om te wonen’. Ze voelt zich veilig in een
rustige en mooie buurt. Het ligt centraal en
alles is met de fiets goed te bereiken. Het
valt XXXXX wel op dat de meeste contacten
die ze hebben aan hun kant van de straat
zijn, en niet aan de overkant. Ook missen
ze gezamenlijke activiteiten, zoals een
buurtbarbecue. Dat zou een goede manier
zijn om de contacten me je straatgenoten
te onderhouden. Het is immers wat je er
zelf van maakt: je moet zelf op de mensen
afstappen.
Ze hebben een zomerhuis aan de
Middellandse zee en zijn dus nog regelmatig
in Turkije. En voorgoed terugkeren? Dat
heeft wel wat: het is lekker warm in Turkije
en de natuur is er mooi. Je hoeft er zeven
maanden per jaar geen jas aan. Ze zouden
wel de kinderen missen en de regen, haring
en patat. En hun Nederlandse vrienden.

Visitekaartje van Almere:
Het is precies 150 jaar geleden
dat Nicolaas van der Valk een
boerderij met de naam “De
Gouden Leeuw” in Voorschoten
kocht. Deze boerderij groeide
uit tot een dranklokaal en werd
in 1939 door Martien van der
Valk omgebouwd tot een hotel.
Dit heeft geleid tot het grootste
horecabedrijf van Nederland met
vestigingen in Duitsland, België,
Frankrijk, Spanje, Florida, Bonaire,
Curaçao en Zuid-Afrika.

Hotel Almere!

vormen samen de directie van het hotel.
Sigrid leidt de backoffice en verzorgt de
sales en Robbert is operationeel werkzaam
op de werkvloer. Met beiden sprak ik over
de ins en outs van het grootste hotel in
Almere.
Waarom Almere?
Almere is gekozen als locatie omdat het
centraal is gelegen en veel inwoners (bijna
200.000) heeft. Daarnaast was er behoefte
aan kamers en accommodatie in de regio.
Het hotel straalt trots en klasse uit. Niet
voor niets heeft het bedrijf het predicaat
Koninklijk aangevraagd. Om hiervoor
in aanmerking te komen moet een
onderneming tenminste 100 jaar bestaan

Zwemmen en dineren
In hotel Almere kunnen de gasten gebruik
maken van een ruime fitnessruimte,
een mooi binnenzwembad en draadloos
internet.
Daarnaast beschikt het hotel over 180
luxueuze kamers, een groot à la carte
restaurant, een buffetrestaurant en een
hotelbar. Tevens zijn er 16 multifunctionele
zalen met een capaciteit tot 600 personen.
De wellnesssuites zijn het vermelden meer
dan waard. Het zijn enorm ruime kamers
inclusief kingsizebed, flatscreentelevisie
en een eigen sauna, stoomdouche en
whirlpool. De mooiste suites die ik ooit van
binnen heb gezien!
Twee andere highlights van het hotel
zijn het Live Cooking Brunchbuffet,
iedere zondag tussen 11.00 en 14.00
uur en het All in Live Cooking, iedere
zaterdag van 17.00 tot 21.00 uur.

*wijziging 2022: Op verzoek van de
geïnterviewden zijn de namen verwijderd.

Familiebedrijf
Van der Valk is een echt familiebedrijf.
Vanaf 2000 is Van der Valk een franchiseorganisatie waarbij het beding geldt dat
elke franchisehouder een afstammeling
moet zijn van Martien van der Valk. De
formule is gebaseerd op ‘eenduidigheid en
betaalbaarheid’. Het logo van het concern
is de afbeelding van een toekan, afkomstig
van het vogelpark Avifauna in Alphen aan
den Rijn. Na aankoop van het park door
de familie Van der Valk werd besloten het
logo te handhaven en te gebruiken voor de
hotels en restaurants van het familiebedrijf.
De toekan symboliseert kleur en vrolijkheid.
Hotel Almere is op 10 januari 2011 geopend
en heeft meer dan 150 personeelsleden.
Sigrid Vosse en Robbert van der Valk

en moet het landelijk gezien een zeer
belangrijke plaats innemen.
Succesformule
Wat is het geheim achter het succes
van Van der Valk?
Robbert geeft aan dat hij het vak van jongs
af aan in de praktijk heeft geleerd. Je moet
flexibel zijn, ondernemersgeest bezitten en
altijd klaar staan voor je gasten. Niemand
kijkt van de zijkant toe, iedereen werkt
mee.
Het is opvallend hoeveel jonge mensen
er in het hotel werkzaam zijn en uit hun
opmerkingen blijkt dat zij er met veel
plezier en betrokkenheid werkzaam zijn.

Scootmobiel en Almere Veertje
Het hotel biedt de mogelijkheid tot
het huren van een scootmobiel of een
(elektrische) fiets. Daarnaast zijn er diverse
arrangementen te boeken. Gasten van het
hotel kunnen gebruikmaken van het Almere
Veertje. Dit is een rondvaartboot met
diverse op- en afstapplaatsen in Almere.
Eén ding is duidelijk: we mogen trots zijn
op Hotel Almere. Het hotel draagt bij aan
de promotie van onze regio en is een
belangrijk visitekaartje voor Almere.
Hotel Almere is gelegen aan de Veluwezoom
45 te Almere.
Meer informatie vindt u op
www.hotelalmere.nl.
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XXXXX en XXXXX zijn actief voor stichting
“Waterval”, een organisatie die zich inzet
voor Turks-Nederlandse contacten in
Almere, die doet aan huiswerkbegeleiding,
voorbereiding op de Cito-toets en die hulp
biedt aan mensen die het nodig hebben. Ze
hebben ook een excursie georganiseerd
naar Istanbul, waar ze Almeerders hebben
rondgeleid. Grote verbazing als ik vertel
dat ik nog nooit in Turkije ben geweest:
ieder Nederlander gaat daar toch heen? De
excursie was in elk geval een groot succes.
Dat zij zelf, maar ook hun ouders, goed
Nederlands spreken –XXXXX vader heeft
vroeger in Nederland veel getolkt-, levert
soms leuke situaties op in Turkije. Zo zei
XXXXX in Turkije een keer spontaan
“goedkoop he” toen ze Nederlands toeristen
bezig zag op de markt. Die schrokken,
maar op een positieve manier. Ook haar
moeder –klein vrouwtje in traditioneel
Turkse kledij- sprak een keer spontaan
mensen in perfect Nederlands aan. Ze heeft
hun een mooie rondleiding gegeven.

praten, maar dat proberen zij juist te
doorbreken. “We geloven immers allemaal
in dezelfde god”. Een ander vooroordeel is
dat mensen denken dat een hoofddoek ook
je hersenen bedekt of dat de man het voor
het zeggen heeft. Nou, dat is zeker bij hen
niet het geval! Omdat ze vijf keer per dag
moeten kunnen bidden, is het erg schoon in
huis. Maar XXXXX en XXXXX gaan ook wel
naar de moskee.
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XXXXX woont sinds haar vijfde in
Nederland, XXXXX sinds zijn vijftiende.
XXXXX woonde in XXXXX, XXXXX in
XXXXX. Via een zus leerden ze elkaar
kennen. Ze trouwden jong en verhuisden in
2002 vanuit XXXXX naar Almere, naar de
straat waar ze nog steeds wonen. Hun
zonen XXXXX en XXXXX zijn intussen het
huis uit, maar ze wonen allebei in Almere
en komen zeer regelmatig bij hun ouders
langs. Het gezin is tweetalig: met elkaar
spreken ze meestal Turks, met de kinderen
vaak Nederlands, net wat het beste
uitkomt. Kat XXXXX komt even kijken: zijn
naam betekent “XXXXX” en dat past wel bij
hem.

Turkije

Kinderpagina

Buitenspelen
Het is weer zomer, dus dat betekent lekker veel
buitenspelen! Voetballen, tikkertje of gewoon
lekker in de speeltuin, als het zonnetje maar
schijnt. Mocht het toch regenen, dan hebben
wij leuke knutseltips en spelletjes voor je
klaarliggen. Fijne vakantie!

Ouderwets buitenspelen:

fopbal

Vroeger speelden kinderen hele andere spelletjes op straat. Zo
speelden zij fopbal. Ga met je vriendjes en vriendinnetjes in een kring
staan en houd allemaal je handen op je rug. Eén van jullie staat in de

Tekst: Anouk Klein
Foto’s: Vera Prins
Logo kinderpagina: Cindy van de Ven

KORT KORT KORT

Straatvraag

Luchtfoto: Arie Vleugel, ALCA Natuur, Almere

Ook de straatvraag gaat over buitenspelen. Wij gingen
naar groep 4 van basisschool Caleidoscoop met de vraag:
‘Wat doe jij het liefst als je gaat buitenspelen?’ Het blijkt
dat jullie in de pauze op school heel andere dingen doen dan
wanneer jullie thuis buitenspelen.
Bo (7 jaar):
“Als ik ga buitenspelen, ga ik meestal
fietsen en skeeleren. In de pauze op
school ga ik met mijn vriendin Sofie
jonget jes tikken. En dan gaan zij achter
ons aan rennen.”

Badr (7 jaar):

moet je uit de kring. Ook als je de bal niet vangt, moet je uit de kring.
Zo wordt de kring steeds kleiner tot er één winnaar overblijft. Goed
opletten dus!

b l ik l o p e n
Een ander ouderwets spelletje is blik lopen. Hiervoor heb je twee
blikken en twee touwen nodig. Vraag je vader of hij in de blikken aan
weerskanten, net boven de bodem, gaatjes wil maken. Trek daarna het
touw door het blik, zodat er vanboven een grote lus ontstaat waarmee je
het blik vast kunt houden. Zet je voeten op de blikken en lopen maar!

“Na school speel ik niet veel
buiten. Maar op school vind
ik buitenspelen wel leuk! Vaak
doe ik mee met tikkert je of
verstoppert je. Soms doen we
pakkert je of gaan we voetballen.
Verder vind ik het leuk om
tuint jes te maken in de zandbak.”

“Uit de speelbak
pak ik meestal het springtouw. Soms
ga ik ook wat anders doen. Ik ben goed
in vliegen vangen en doodslaan. Thuis
vind ik leren fietsen erg leuk.”

Sevde (7 jaar):

Ninthe (6
jaar):
“Als ik thuis buiten
speel, vind ik
skeeleren en fietsen
leuk. Soms speel ik
verstoppert je met
mijn zusje of spring
ik op de trampoline. Buiten op school doen we
vaak vechtspellet jes. Maar we doen elkaar geen pijn hoor!”
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gekleurd papier. Knip de vlieger en de strikjes uit. Versier de vlieger
met figuurtjes, die je uit het vouwpapier knipt (bijvoorbeeld eendjes,
hartjes of bloemetjes). Maak onderaan de vlieger een gat met de
perforator en knoop een touwtje wol hieraan vast. Plak de strikjes
op het touwtje en je vlieger is klaar!

Zin in een origineel dagje uit
deze zomer?

Filmwijkkrant op
Twitter

De Filmwijkkrant heeft
sinds enkele maanden
een eigen twitteraccount:
@Filmwijkkrant. Volg ons
voor de laatste nieuwtjes
uit de wijk!

Mooie zomer

De redactie van de Filmwijkkrant wenst u
een prettige zomer(vakantie)! In oktober
vindt u een fonkelnieuwe editie van de
krant op de deurmat.

Almere Veertje organiseert rondvaarten
en tochten met een elektrische trein door
Almere. Boot en trein vertrekken vanaf
de Esplanade, naast de schouwburg. Meer
info op www.almereveertje.nl

Op vrijdag 13 juli wordt een
buurtfeest georganiseerd door
kinderen, ouders en verschillende
organisaties die werkzaam
zijn in Filmwijk. Alle bewoners
worden van harte uitgenodigd
aanwezig te zijn. Het feest wordt
de buurt te versterken en om het
vernieuwde buurtplein officieel te
openen.

Zoek de vijf verschillen

Buurtfeest op vernieuwd buurtplein
Een buurtplein voor iedereen
Op initiatief van basisschool Caleidoscoop
komen verschillende organisaties die
werkzaam zijn in de Filmwijk regelmatig bij
elkaar; Uk Kinderopvang, gemeente Almere
Stad-Oost, Tennissportpark Joymere, De
Schoor Welzijnswerk, Ymere, GoedeStede,
Sciandri, Platform Filmwijk en de politie.
Deze ‘kerngroep Filmwijk’ wil kinderen en
jongeren iets bieden, zodat ze zich niet
vervelen en op positieve wijze invulling
geven aan actieve vrijetijdsbesteding. Eén
van de initiatieven is de aanleg van een
buurtplein aan het Walt Disneyplantsoen
88, achter de Vomar. Met financiering van
de gemeente, een bijdrage van Ymere, de
opbrengst van een sponsorloop en de

jaarlijkse kerstmarkt van Caleidoscoop is
het plein opnieuw ingericht. Het plein heeft
nu een voetbalveld, een schommel, een
duikelrek, zitplekken en pleinstickers.

Programma
Op vrijdag 13 juli om 15.30 uur wordt
het buurtplein feestelijk geopend door
wethouder Peeters.
Van 15.15 tot 17.30 uur zijn er diverse
sport- en spelactiviteiten, is er een dj
en een markt met informatie en hapjes
en drankjes.

Welkom
Iedereen is van harte welkom op het
buurtfeest. Het is ook mogelijk om deel
te nemen aan de organisatie, zelf een
activiteit te organiseren, een marktkraam
in te richten of eten en drinken te
verzorgen. Mocht u vragen hebben of u
willen aanmelden dan kunt u dat doen via
het e-mailadres: buurtfeest@caleidoscoop.
asg-almere.nl.
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Print de afbeeldingen van de vlieger en de strikjes en trek ze over op

“Op school speel ik altijd buiten
met mijn beste vrienden. Dan
spelen we een soort pakkert je.
Ik ben altijd de pakker, dat vind
ik leuk. Thuis vergeet ik het
vaak om buiten te spelen. Ik zit
meestal op de DS.”

Op 11 juli en 15 augustus om 18.30
organiseert de bibliotheek rondleidingen
door ‘de nieuwe bieb’. Ontdek het
markante gebouw en de bijzondere
collectie!
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Zo maak je het:

Parkhuys Almere heeft sinds kort een
website die zich richt op jongeren die thuis
of in de directe omgeving te maken krijgen
met een ernstig ziektegeval. Wil je tips
hoe je om kunt gaan met je gevoelens of
verdriet of wil je eens praten met andere
jongeren die hetzelfde meemaken, bezoek
dan www.jongereninhetparkhuys.nl.

Rondleiding bibliotheek

georganiseerd om de contacten in

Afbeelding van een vlieger en een afbeelding van strikjes (deze

lijm.

Parkhuys lanceert website
voor jongeren

Rohaan (6 jaar):

“Tijdens het
buitenspelen op school, zit ik vaak
met vriendinnen in het klimrek. Maar
we spelen ook vaak spellet jes. Dan
doen we tikkert je of zelfbedachte
spellet jes.”

Dit heb je nodig:

gekleurd A4-papier; gekleurd vouwpapier; wol; perforator; schaar;

Het geheugen van Almere (www.
geheugenvanalmere.nl), een website vol
verhalen voor en door Almeerders, heeft
een metamorfose ondergaan. Neem een
kijkje, lees de inspirerende verhalen
en ontdek je eigen stad (opnieuw). Ook
nieuwe bijdragen zijn van harte welkom!
Joshua (6 jaar):

Irem (7 jaar):

Maak je eigen vlieger!

sjablonen vind je op www.filmwijkkrant.wordpress.com/kinderpagina);

Nieuwe website Geheugen
van Almere

“Op school ga ik
soms voetballen. Als
dat niet kan, ga ik
in het klimrek. Na
school speel ik niet
vaak buiten. Dan
zit ik liever op de
playstation.”

kring met een bal. Hij (of zij) gooit de bal naar iemand, of doet alsof hij
de bal gooit. Als je met je handen beweegt terwijl er niet gegooid wordt,

Tekst en samenstelling: Rutger van Dijk

Vlinders zijn misschien wel de mooiste insecten die in de tuin
leven. Het is een heel bijzondere diersoort, waarvan er nog

Rob Verlinden
De tuincolumn

heel wat in onze streken rond fladderen. In Nederland en
België komen circa 2.500 soorten voor. Het bijzondere is dat

tekening aan geven. Het verschil tussen dag- en nachtvlinders
is een beetje kunstmatig. Wij zien vooral de dagvlinder, maar
er zijn veel meer soorten die vooral ‘s nachts actief zijn.
‘Waarom praat ik als tuinman over vlinders, het zijn toch
geen planten?’ hoor ik u denken. Maar als het een mooie,
zonnige dag is en ze dartelen door je tuin, dan wordt iedereen
daardoor aangetrokken. Heb je toevallig een vlinderstruik in
je tuin staan, dan zit hij op een zomerse dag helemaal vol met

Deze jongeman heeft op de schoonmaakdag in maart wel zes zakken
afval opgehaald. Daarvoor kreeg hij dan ook zes lootjes. En op een
van die lootjes viel de hoofdprijs!

prachtige vlinders. Je kan ze dus in je tuin lokken door het
planten van de juiste planten. Er zijn hele lijsten met planten
waar specifieke vlinders op afkomen.
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Hiermee zijn de bewoners die actie hebben
gevoerd enorm blij. Na de eerste euforie
keerden wij echter terug naar de gewone
dagelijkse zaken. Er is nog iets dat “groen”
wordt genoemd, namelijk de plantsoenen
en de groenstroken langs het Weerwater
en de stukjes om de speelplaatsjes heen.
Op de informatiebijeenkomsten in 2010
en 2011 bleek dat veel bewoners niet blij
zijn met zowel de keuze van groen in het
plantsoen als met het onderhoud daarvan.
Veel klachten betroffen het slecht
schoffelen en niet goed opruimen van
onkruid. Planten die niet goed waren
gesnoeid (of te rigoureus óf nooit) en geen
nieuwe aarde en voeding kregen.
Kale plekken in plantsoenen
Daarnaast hebben sommige bewoners
de afgelopen jaren zelf bollen en planten
geplant om de plantsoenen te verfraaien,
die echter regelmatig ook weer werden
verwijderd. Bij andere bewoners bleef de
eigen beplanting wel staan. Er leek een
willekeur aan handelingen en uitvoering van
voorschriften te bestaan.

suggesties gedaan om -eventueel met hulp
van de scholen- bollen te planten in zowel
het Lumièrepark als het Laterna Magikapark
en meer bollen en wilde bloemen in te
zaaien in de grasstroken die her en der zijn
aangelegd.
In Laterna Magika (zie ook de resultaten
van de wijkschouwen) wilden de
wijkbewoners graag wat mooie vaste
planten met kleur of rozen en jasmijn.
Kortom de bewoners van de Filmwijk
hebben veel voorstellen gedaan en willen
graag helpen om hun wijk (nog) meer te
verfraaien door het groen te pimpen.
Voorstel gemeente voor zelfbeheer van
het groen door de bewoners
De gemeente benaderde ons met het
verzoek om een straat of hofje te vinden
om gezamenlijk mee te doen aan een
proef om zelf als bewoners de plantsoenen
te beheren: het zogenoemde zelfbeheer.
Voorwaarde voor de pilot is dat meer dan
50 procent van de bewoners van de straat
of het hofje mee moet doen. Het gaat
dus om initiatief nemen en behouden ten
aanzien van het groen.

Ouders gaven aan dat het groen rond de
speelpleintjes er niet uitziet en een doorn
in het oog is van zowel ouders als kinderen.
Waarom geen groen waarin de kinderen
kunnen spelen, zoals bijvoorbeeld een
klauterboom en bij voorkeur geen stekelige
planten, maar meer (niet-giftige) bloemen.

Bij het bespreken van dit voorstel bleek dat
bewoners een contract met de gemeente
moeten tekenen. De vraag van de
gemeente is of hiervoor draagvlak bestaat
in de wijk. We hebben geprobeerd om een
hele straat te vinden óf een hofje in een
afgesproken deel van Filmwijk. Een deel
van de bewoners wil best zelf de eigen
plantsoen beplanten, onderhouden en ook
het groen. Zij blijken dat ook al te doen.
Echter het tekenen van een contract met
de gemeente viel bij niemand in goede
aarde.

Opnieuw inrichten plantsoenen
In december werd toegezegd dat de
gemeente in 2013 de plantsoenen opnieuw
inricht. Bewoners vroegen daarbij om
inspraak. Er zijn door bewoners veel leuke

Sommige bewoners gaven aan dat dit
leek op mandeligheid met alle mogelijke
negatieve gevolgen (zie de actuele
persberichten hierover) van dien. Anderen
gaven aan dat de gemeente nu wel héél

nonchalant alle verantwoordelijkheid van
nieuw in te richten groen bij de bewoners
legt. Weer anderen hebben het contract
doorgespit en gaven aan dat punt 6 van
het contract hen totaal niet aan stond: als
de gemeente dat om enige reden wil, kan
een ”gebied worden teruggevorderd zonder
opgaaf van reden, zonder tussenkomst van
de rechter, zonder financiële vergoeding en
zonder verplichting om een ander gebied
in zelfbeheer ter beschikking te stellen”.
Als bij punt 5 van het contract iets wordt
genoemd als ”de gemeente kan u wijzen
op nalatigheid in onderhoud en beheer en
aangeven dit alsnog te gaan doen. Of de
werkzaamheden voor uw rekening gaan
uitvoeren”, reageren de bewoners lachend
en afwijzend.
Geef uw mening?
Tot op heden heeft de gemeente in de
ogen van deze bewoners zelf nauwelijks
iets goeds met het groen gedaan. Hoe
kunnen zij nu wel bewoners daarop
gaan aanspreken? Kortom, het door de
gemeente voorgestelde contract lijkt nu
een averechtse uitwerking te hebben op het
enthousiasme van de bewoners. Daarom
vragen wij de lezers van de Filmwijkkrant
om mee te denken en ons tips en
suggesties te geven over wat u graag wil
met het groen, door wie dat kan worden
gedaan en op welke manier dit eventueel
in samenwerking kan met de gemeente (bij
voorkeur zonder het genoemde contract).
Dan kunnen wij, graag samen met u,
hierover nog eens goed met de gemeente
in gesprek. Graag horen wij van u.
Joan Heersink, bestuurslid Platform
Filmwijkinfo@filmwijkalmere.nl.

filmwijkkrant 07 12

De Filmwijk is een bijzondere wijk met
veel groen en water: daar zijn vlinders
gek op. Ze snoepen de nectar uit hun
lievelingsplanten en bloemen. Alleen het
leggen van eieren doen ze op specifieke
planten. Ik hoor vaak mensen klagen over
grote plekken met brandnetels in de groene
parken. Dat zijn nou juist planten waar
vlinders gek op zijn. Er zijn vlinders die
snoepen uit je tuin, maar zij leggen hun
eieren op de brandnetels. Uit die eieren
komen rupsen die zich na verloop van
tijd verpoppen. En uit die pop komt die
prachtige vlinder. Zonder die brandnetels
waren deze vlinders er niet. Hun eieren
leggen ze niet op uw prachtige planten in
de tuin; dat zijn hun snoepplanten. Daarom
moet je wilde parken koesteren en je niet
ergeren aan, in jouw ogen, grote groepen
onkruid. Want hoe wilder een park des
te meer vlinders in de tuin. Je hoeft je
eigen tuin dus niet vol onkruid te laten
groeien. Het openbaar groen dat wij in de
Filmwijk hebben biedt de vlinders volop
mogelijkheden om zich voort te planten.
Laten we dat koesteren. Bij vlinders vinden
de seksen elkaar op het zicht en op de
geur. Mannetjes kunnen een vrouwtje
soms op kilometers afstand ruiken. Dat is
de reden dat je al dat gedartel ziet zonder
dat je de juiste planten voor het eieren
leggen in de buurt ziet staan. Maar ze
moeten wel aanwezig zijn om te zorgen
dat we op prachtige zomerdagen van
deze vlinders kunnen genieten. Laat onze
parken dus lekker wild blijven om te zorgen
dat het unieke van de Filmwijk bewaart
blijft. U merkt het: ik hou van vlinders,
maar ik moet wel een nieuwe vlinderstruik
planten. Het oude exemplaar is deze winter
doodgevroren.

Parken blijven groen
In Filmwijk is opgelucht ademgehaald
omdat de parken groen blijven. Doordat
in het bestemmingsplan tegemoet
wordt gekomen aan de wensen van de
bewoners van Filmwijk, blijft het groen in
het Lumièrepark en Laterna Magikapark
behouden.
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Vlinders in de tuin

Groenbeheer in Filmwijk

Informatiepagina Stichting Platform Filmwijk Almere

hun vleugels met kleine schubjes bedekt zijn, die er kleur en

Secretariaat:
Platform Filmwijk
Joris Ivenslaan 3
1325 LV Almere
info@filmwijkalmere.nl
www.filmwijkalmere.nl
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Bestel uw mooiste

herinnering op

milieuvriendelijk

canvas
Cursuskalender
Almer biedt tal van cursussen.
Of het nu gaat om stoppen
met roken, zwanger zijn of
overgewicht, iedere inwoner van
Almere vindt wel een cursussen
die hem of haar aangaat. Elke
cursus staat onder leiding
van ervaren professionals,
zoals fysiotherapeuten,
wijkverpleegkundigen, diëtisten
en maatschappelijk werkers. De
cursussen vinden plaats in de
verschillende gezondheidscentra
en op het hoofdkantoor van
Zorggroep Almere.
Fit & Zwanger
3 juli 19.00 uur
Openbare Basisschool Polygoon
Goed bevallen
4 juli 20.00 uur
Gezondheidscentrum Prisma
Borst Beter Best
11 juli 19.30 uur
Hoofdkantoor Zorggroep Almere

filmwijkkrant 07 12
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Zwangerschapseducatie
16 juli 19.00 uur
Gezondheidscentrum Prisma
Zwangerschapseducatie
16 juli 20.00 uur
Uk Laterna, Almere-Stad
Bevallen doe je samen
23 juli 19.00 uur
Gezondheidscentrum Filmwijk
Zwangerschapsyoga
24 juli 19.00 uur
Gezondheidscentrum Opmaat
Goed bevallen
1 augustus
20.00 uur
Gezondheidscentrum Prisma
Bevallen doe je samen
8 augustus
19.00 uur
Gezondheidscentrum Opmaat
Baby en zo...
3 september 19.30 uur
Hoofdkantoor Zorggroep Almere

Goed bevallen
5 september 20.00 uur
Gezondheidscentrum Prisma
Babymassage
6 september 19.00 uur
Uk Doremi, Almere-Stad
Borst Beter Best
12 september 19.30 uur
Hoofdkantoor Zorggroep Almere
Goed Bevallen
3 oktober
20.00 uur
Gezondheidscentrum Prisma
EHBO bij kinderen
4 oktober
20.00 uur
Hoofdkantoor Zorggroep Almere
Borst Beter Best
10 oktober
19.30 uur
Hoofdkantoor Zorggroep Almere
Babymassage
11 oktober
19.00 uur
Uk Doremi, Almere-Stad
Baby en zo...
1 november 19.30 uur
Hoofdkantoor Zorggroep Almere
Goed bevallen
7 november 20.00 uur
Gezondheidscentrum Prisma
EHBO bij kinderen
13 november 20.00 uur
Hoofdkantoor Zorggroep Almere
Borst Beter Best
14 november 19.30 uur
Hoofdkantoor Zorggroep Almere
Babymassage
15 november 19.00 uur
Uk Doremi, Almere-Stad
Goed bevallen
28 november 20.00 uur
Gezondheidscentrum Prisma
Borst Beter Best
12 december 19.30 uur
Hoofdkantoor Zorggroep Almere
Als u verzekerd bent bij Agis
Zorgverzekeringen, kunt u 100 procent
van de cursusprijs vergoed krijgen, met
een maximum van € 175,00 per jaar,
afhankelijk van uw polis. Informeert u
bij Agis naar de mogelijkheden.

Hier had uw
TELEFOONLIJST FILMWIJKCENTRUM
Telefoonnummers huisartsenbalie
Afspraken

(036) 54 54 341

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

kunnen staan

Graficiënt Printmedia
Fort Ruigenhoek 7
1358 DA Almere
Tel. 036 - 546 19 60
www.graficientonline.nl

Kleurvast
Geurloos
Latex inkt technologie

(036) 54 54 344

Spoedpost buiten kantooruren
Spoedpost Almere

adver tentie

bij een vertrouwd adres:

0900 20 30 203

Ontspannen
op vakantie?

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 Parkwijk/Tussen de Vaarten
(036) 54 54 520
Zorglijn

0900 77 55 777

Doe het dit jaar anders!

* Laat de stress al voor je vakantie los
* Ga ontspannen op vakantie
* Geniet optimaal van je vrije tijd
Ontspannen kun je leren

Openingstijden

met ontspanningssessies bij Reborn

08.00 - 17.30 uur (apotheek tot 17.00 uur)
Zorgmanager

Ken je dat? Dat je eerst een hele week moet bijkomen van je werk
voordat je kunt genieten van je welverdiende vakantie?

Dhr. H. Nijhuis

www.reborn-coaching.nl

reborn

Hypothecaire lening oversluiten?

Hypotheek akte
even NOTARIS UNIE bellen
of mailen voor een offerte!
036 538 22 00
0900-notaris
info@notarisunie.nl

