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BUURTKRANT VOOR EN DOOR FILMWIJKERS

Globalisering in Filmwijk: Brazilië
Tot in de puntjes verzorgd
voorwoord

Chinatown
in Filmwijk

zeggen wij Wim dank voor zijn inzet voor onze wijkkrant. Zijn vertrek vraagt om
reorganisatie van de redactie en gelukkig mogen wij twee nieuwe redactieleden
verwelkomen.
Buiten is het koud. Sneeuw kleurt de straten en velden wit. Sloten en plassen
hebben een vaste vorm gekregen. Wij genieten van ijspret en dromen over
bijzondere tijd, de wisseling van seizoenen. Knus bij de verwarming of in het
eerste lentezonnetje. Ik wens u veel leesplezier.

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,
Jacqueline Brouwers, 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).

...een nieuwe Filmwijkkrant, een nieuwe hoofdredacteur. Na jaren trouwe dienst

warmere dagen. Bollen doen hun best om de weg naar buiten te vinden. Een

Burgerparticipatie

colofon

Een nieuw jaar...
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Tekst: Piet Groenendijk

ZORGT U VOOR DE KOFFIE?
DAN ZORGEN

WIJ VOOR

Foto: eigen foto

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

Tot i n de p u ntje s ver zo rg d
Dat wil toch iedereen!
Ik ging daarom op bezoek bij
Beauty by Roxanne aan het
Walt Disneyplantsoen 62.
Roxanne Westerhof is hier als
zelfstandig ondernemer in haar
eigen schoonheidssalon en
knipsalon werkzaam. Met een
glimlach en veel enthousiasme
vertelt zij over haar vakgebied.

Administratie Kantoor

Wijngaarden

volgende keer ook in de
Filmwijkkrant?
Stuur een e-mail naar info@filmwijkkrant.nl

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

Zij knipt mannen, vrouwen en kinderen
en in de schoonheidssalon kunt u diverse
behandelingen ondergaan. Dit gebeurt
allemaal op afspraak.
U kunt in de schoonheidssalon kiezen uit:
- Quick refreshing gelaatsbehandeling
(30 minuten)
- Gelaatsbehandeling met dieptereiniging
(60 minuten)
- Beauty relax gelaatsbehandeling
(90 minuten)
- diverse overige behandelingen zoals
wenkbrauwen epileren en verven
- harsen van bovenlip tot onderbenen.

Op de achtergrond hoorde ik steeds
rustgevende muziek en ik voelde mij na
afloop als herboren.
Mijn conclusie: dit verdient iedere man of
vrouw na een week hard werken.
Ik voelde mij volledig ontspannen en mijn
gezicht heeft nog nooit zo glad aangevoeld.
Roxanne Westerhof neemt volledig de
tijd voor u en biedt u de mogelijkheid om
gelaatsbehandelingen te combineren met
losse behandelingen. Voor een verzorgd
uiterlijk en een gezonde huid ben u hier aan
het juiste adres.
“Als u iemand een origineel en ontspannen
cadeau wilt geven, denk dan eens aan een
cadeaubon van Beauty by Roxanne.”
Voor het maken van een afspraak kunt u
bellen met 06-24929110.
Op www.beautybyroxanne.com kunt u ook
het contactformulier invullen.
Een pinapparaat is niet aanwezig, dus u
dient contant geld bij u te hebben.

Met deze waardebonnen ontvangt u een
aantrekkelijke korting bij een bezoek aan
Roxanne.

Schoonheidssalon
Beauty by Roxanne

Tegen inlevering van deze bon ontvangt
u € 7,50 korting op een Beauty Relax
behandeling van € 49,50.
Geldig voor afspraken die plaatsvinden
in april & mei 2012. Niet geldig in
combinatie met andere acties en/of
kortingsbonnen.

Knipsalon
Beauty by Roxanne

Tegen inlevering van deze bon ontvangt
u € 2,50 korting op een knipbeurt.
Geldig voor afspraken die plaatsvinden
in april & mei 2012. Niet geldig in
combinatie met andere acties en/of
kortingsbonnen.
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Staat jouw artikel de

Roxanne komt oorspronkelijk uit het
dorpje Thorn in de provincie Limburg. Zij
ging op zoek naar ruimte en rust en een
centrale plek in Nederland en vond dit in
de Filmwijk. Zij woont en werkt met veel
plezier vlakbij het Weerwater.

Om de proef op de som te nemen onderging
ik een ‘beauty relax gelaatsbehandeling’ van
anderhalf uur. Mijn gezicht werd gereinigd,
nagereinigd en mijn wenkbrauwen werden
gemodelleerd.
Na een peeling en een kruidenstoombad
werden onzuiverheden uit mijn gezicht
verwijderd. Een ontspanningsmassage, een
gezichtsmasker en een verzorgende crème
maakten het geheel onder het genot van
een kopje thee af.

De openingstijden zijn:
maandag:
13.00 – 21.00 uur
dinsdag:
10.00 – 21.00 uur
woensdag:
10.00 – 21.00 uur
donderdag: 10.00 – 21.00 uur
vrijdag:
10.00 – 17.00 uur
zaterdag:
10.00 – 17.00 uur
zondag:
gesloten
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S.D. Wijngaarden

Zij is gediplomeerd schoonheidsspecialiste
en zit bijna 10 jaar in het vak. Vanaf
december 2011 is zij na het volgen van een
opleiding tot knippen ook een knipsalon
gestart. Na een bezoek komt u dus tot in
de puntjes verzorgd thuis.

Roxanne maakt gebruik van hypoallergene
producten en haar tarieven bieden een
gunstige prijs-kwaliteitverhouding. U kunt
details van de behandelingen, prijzen en
informatie over de maandelijkse aanbieding
terugvinden op haar internetsite.

Meedenken met en invloed hebben

Onduidelijk is echter, of de burger

op wat er in de leefomgeving

hier ook werkelijk bij betrokken is

gebeurt: participeren. Daarvoor

en hoe kan worden gekomen tot

bestaat democratie: via gekozen

een visie waarin zowel de burger

vertegenwoordigers gebeurt… toch

als de politiek zich kan vinden. De

iets anders? De politiek ziet graag

Initiatiefgroep Burgerparticipatie

participatie, maar lijkt vaak bang

Almere wil hier graag meer

dat deze een vertragende werking

duidelijkheid over verschaffen.

heeft op het overheidsbeleid. Er is

Zij roept daarom alle burgers van

al veel over participatie geschreven

Almere op om te laten weten hoe

en vastgelegd in participatienota’s

zij hierover denken.

en verordeningen.

Burgerparticipatie
zomaar een kreet of realiteit?
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De gemeente hanteert momenteel een
participatienota waarin beschreven wordt
hoe de gemeente en burgers met elkaar
omgaan met betrekking tot ingrepen in hun
leefomgeving. Echter formele afspraken
over hoe dat tot stand komt, zijn niet
of onvoldoende beschreven. Binnen de

Foto: burgerparticipatie-almere

Winterpret
Afgelopen februari hebben we allemaal
kunnen genieten van het echte winterweer.
Kinderen die een sneeuwpop aan het maken
waren, mensen die gezellig met z’n allen
aan het schaatsen waren op natuurijs en
natuurlijk sleeën!
Hier zijn een aantal foto’s van deze gezellige
activiteiten in de Filmwijk.

gemeenteraad is participatie door enkele
politieke partijen jaren geleden al ter
sprake gebracht, maar tot een werkbare
participatienota is het niet gekomen.
Onze visie is dat er zonder inbreng van de
burgers zelf geen goede participatienota
kan zijn. Wij zien mogelijkheden in het
herschrijven van de participatienota.
Dit moet volgens ons echter wel gebeuren
in samenspraak met de bewoners. Wij
vragen daarom uw steun.
Leeft Burgerparticipatie bij de
inwoners van Almere?
Wij willen graag weten of onze mening over
participatie gedeeld wordt door individuele
bewoners van Almere en door groepen die
reeds actief zijn op dit gebied. U kunt ons
hierbij helpen:
- Als participant: door mee te werken aan
onze enquête over participatie;
- Als actieve participant: door na
medewerking aan onze enquête deel
te nemen aan een conferentie waarin
bevindingen uit de enquête zullen
worden geëvalueerd en waarin
aanbevelingen aan de gemeenteraad
worden geformuleerd;

- Als sympathisant: door ons te laten
weten dat u onze doelstellingen wel
ondersteunt,maar verder geen deelname
nastreeft;
- Als zeer actieve participant:door een
actieve rol te spelen door, bijvoorbeeld
door zitting te nemen in een te vormen
bestuur of commissie die de enquête en
de conferentie zal begeleiden.
De initiatiefnemers hebben een
website geopend met informatie
over bewonersparticipatie: www.
bewonersparticipatie-almere.nl.
Daar kunt u alles nog eens nalezen.
Als u ons initiatief wilt steunen, verzoeken
wij u om u aan te melden via het
aanmeldingsformulier op onze website.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft,
kunt u ons bereiken via info@bp-almere.nl.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact
met u op.
Met vriendelijke groet,
namens de initiatiefnemers,
John de Lang
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Wat wil de initiatiefgroep bereiken?.
Het initiatief Burgerparticipatie Almere
heeft als doel:
• Bevorderen van participatie van burgers
op zowel bestuurlijk, ambtelijk als
maatschappelijk niveau;
• Komen tot minder vrijblijvende spelregels
met de gemeente (College en de Raad),
afspraken verankeren in de
participatienota en participatie tot
vast onderdeel van de besluitvorming
maken;
• Versterken van participatie in de
uitvoering bij de gemeentelijke diensten.
• Vergroten van participatie en actief
burgerschap door de bewoners.

Burgerparticipatie Almere
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Aanleiding
De initiatiefgroep komt voort uit een eerder
burgerinitiatief waarin verwikkelingen met
betrekking tot de Blauwe zone rondom het
Stadshart een rol speelden. Gedurende het
verzamelen van protesthandtekeningen is
er uitvoerig met veel bewoners en andere
betrokkenen gesproken. Daarbij kregen de
initiatiefnemers de indruk dat er een steeds
groter gevoel van onbehagen en onmacht
bestond met betrekking tot het vertrouwen
in de politiek in het algemeen en de
gemeenteraad in het bijzonder. Oorzaak
is niet één ding, maar een combinatie van
factoren. Zo is er volgens sommigen een
gebrek aan inspraak en samenspraak,
onvoldoende informatie of een gevoel
van niet juist, te laat of helemaal niet
geïnformeerd zijn. Er is zowel bij de
initiatiefgroep als bij de gemeente behoefte
aan meer duidelijkheid over de rechten, de
rol en de verwachtingen van de inwoners
van Almere en hoe daar op een voor alle
partijen tevredenstellende manier aan
tegemoet kan worden gekomen.

Tekst: Initiatiefgroep

Tekst: Mira Peeters
Foto: Claudia Kamergorodski

In het zuiden van onze wijk
woont Claudia Kamergorodski. Zij
komt uit Brazilië en is fotografe.
Via Keulen, Rotterdam, Rio de
Janeiro en Stedenwijk is zij in

Almere-Haven
na telefonische afspraak
036 - 54 54 360
Almere-Stad
na telefonische afspraak
036 - 54 54 340

2005 met haar Nederlandse
man en hun twee dochters in
Filmwijk terecht gekomen. Aan
de keukentafel praat ik met
haar over haar internationale
achtergrond, haar werk en haar
leven in de Filmwijk.

Globalisering in Filmwijk:
“Alleen al van de namen
van de straten word je blij”

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

Wonen in Filmwijk
Om in aanmerking te komen voor een
verblijfsvergunning is de Nederlandse wet
streng: haar man moest eerst een tijdje in
loondienst gaan werken om aan te tonen
dat hij een stabiel inkomen had, hoewel
dat veel lager was dan wat hij verdiende
met zijn werk als freelancer. Het betekende
ook dat ze eerst een woning moesten
huren voordat ze op zoek konden naar
hun droomhuis. Vanuit Stedenwijk (“geen
fijne plek om te wonen”) hebben ze die
zoektocht grondig aangepakt: meer dan
veertig huizen hebben ze gezien, voordat
ze hun huidige woning aan het Weerwater
vonden, tien minuten fietsen van haar
studio in het centrum.
Claudia was meteen verliefd op de plek
waar ze nu woont. “Alleen al van de
namen van de straten word je blij.” Claudia
houdt van Almere, van de ruimte en de
architectuur, maar sommige Almeerders
zijn wat moeilijk tot deelname aan cultuur
te bewegen… Ze vindt het heel erg dat
mensen vaak geen idee hebben wie de
naamgever van een straat in hun wijk is.
Geen idee wie Fellini was, wat Tati maakte,
of Buñuel …
Passie voor beelden
Claudia leeft zelf van en met beelden
en brengt cultuur letterlijk in beeld: zij
fotografeert voor theatergezelschappen en
maatschappelijke organisaties in Almere,
projecten voor de provincie Flevoland
en voor grote landelijke organisaties,
voor diverse evenementen. Zij maakt

portretfoto’s van Almeerders en anderen.
Claudia kan mensen heel mooi in beeld
brengen. “Ik denk dat ik het mooiste uit
mensen weet te halen.”
Nederland,Brazilië, Duitsland
In Nederland wordt anders met beelden
omgegaan dan in andere landen, zoals in
Brazilië en Duitsland. In kranten spelen
ze daar een veel belangrijkere rol. In
Duitsland lijken volgens haar de cultuur en
het culturele leven meer te bewegen dan in
Nederland. Haar Duitse vrienden waren blij
voor haar dat ze naar Nederland ging: zij
hadden een heel mooi beeld van ons land.
De hele wereld is volgens Claudia positief
over Nederland. Eenmaal in Nederland
viel haar wel op dat de belangstelling voor
cultuur er minder vanzelfsprekend is dan in
Duitsland.
Wat ze mist uit Brazilië? Enthousiasme!
Nederlanders reageren met “Ja leuk”, of
“gaaf” in plaats van met “Wow!” Ze worden
niet snel enthousiast, al zeg je “Ik heb net
een Porsche gekocht voor één euro” dan is
de reactie: “Nou dat is niet duur”. Ze ziet
veel positiefs aan het wonen in Nederland:
het is fijn dat je dochter alleen met de fiets
naar school kan, dat het er rustig en relatief
veilig is en dat er goede voorzieningen zijn
voor gehandicapte kinderen.
Claudia komt nog regelmatig in haar
geboorteland. Dit jaar toevallig niet, maar
over het algemeen gaan ze er één keer
per jaar naartoe, zoals zoveel emigranten.
Haar ouders willen natuurlijk ook hun
kleindochters zien. Zij zijn gelukkig nog fit
en actief. Over definitieve terugkeer hebben
we het niet eens gehad: het is duidelijk, dat
dat voorlopig nog niet aan de orde is…
En bedankt voor de koffie.
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Met behulp van de adem en bewuste

In 1990 is zij naar Nederland gekomen en
vestigde zich in Rotterdam. Eerst werkte
ze voor Stads TV Rotterdam, waar ze
haar huidige man ontmoette, en daarna
als freelance cameravrouw. Ze werd
toen overal naartoe gestuurd, maar haar
favoriete plek was de RTL-nieuwsredactie.
Toen in 1996 haar tweeling werd geboren,
ging ze weer als fotografe werken.
In 1997 zijn ze verhuisd naar Brazilië.
Na een paar jaar keerden zij weer terug
voor hun dochters. In Nederland kunnen
zij hun een betere basis geven en hen
laten studeren. In 2003 bleek terug naar
Nederland komen niet eenvoudig. Hoewel ze
met een Nederlander getrouwd was, kreeg
Claudia geen verblijfsvergunning. Ze had
geen Nederlands paspoort. Waarom zou
ze: “Ik ben geen Nederlander”. Haar man
en de kinderen mochten wel terugkeren.
Het heeft een hoop geld en gedoe gekost

en een advocaat… Het was raar om terug
te zijn: ze hadden veel gemist. Zo hadden
ze de opkomst van en de moord op Pim
Fortuyn niet van dichtbij meegemaakt,
terwijl ze de omgeving waar dat gebeurde
vanuit hun werk goed kenden.
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Wereldburger
Claudia heeft een echt internationale
achtergrond: haar opa vluchtte al in 1917
voor de pogroms van de Tsaar uit Rusland
naar Brazilië. Ook haar andere familie is
Joods. Haar oma sprak nog Jiddisch.
Ze heeft dan ook vier jaar de Joodse school
bezocht. Er wonen vrij veel mensen met
een Joodse achtergrond in Brazilië, maar
er zijn ook grote Japanse, Duitse, Poolse
en Italiaanse gemeenschappen. In Rio
de Janeiro studeerde Claudia industriële
vormgeving en design. Ze heeft ook vier
jaar in São Paulo gewoond en gewerkt.
Om verder te studeren ging ze naar Keulen.
Daar heeft zij Kunstlerische Fotografie aan
de Fachhochschule gevolgd. Ze werkte er
onder andere bij een lokale krant. Met een
tante uit Brazilië kwam ze vaak in Parijs.

Brazilië

Tekst en foto: Marcel Kolder
Tekst: Rutger van Dijk
Foto’s: internet

Chinatown in Filmwijk
Iedere stad met een klein beetje
internationaal aanzien heeft
een Chinatown. Waarom Almere
dan niet? Als het aan Almeerder
en voormalig Filmwijker Freek
Schaefers ligt verrijst op het
braakliggend terrein langs de
Cinemadreef binnen enkele jaren
een Chinese wijk, compleet met
hotel, casino, woningen, winkels
en restaurants. ‘Ambitieus?
Absoluut.’ ‘Luchtfietserij?
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In Chinatown moeten Almeerse
ondernemers de kans krijgen tegen een
relatief lage huur hun winkel te openen.
Schaefers ziet graag een interne economie
op gang komen, waarbij Almeerders hun
geld in de eigen stad uitgeven. Chinatown
moet een vestiging van een hogeschool
krijgen en stageplaatsen bieden aan
studenten. Na hun afstuderen openen zij

Vrijwel iedere grote wereldstad heeft een
Chinese wijk. De beroemdste voorbeelden
zijn de Chinatowns in New York, San
Francisco en Londen. In New York, op
Manhattan, wonen ruim driehonderdduizend
mensen in Chinatown en is het een van
de grootste toeristische attracties. De wijk
werd gesticht door Chinese emigranten
en had in 1870 slechts 200 inwoners.
De inwoners zochten naar manieren om
in hun levensonderhoud te voorzien en
algauw openden de eerste wasserijen
enrestaurants hun deuren. In 1965
veranderden de Verenigde Staten hun
immigratiewetten en in de jaren die volgden
explodeerde Chinatown New York tot haar
huidige omvang. In Nederland kennen
Den Haag, Rotterdam en Amsterdam een
Chinatown.
Zo’n vaart als in de Verenigde Staten zal
het in Almere niet lopen. Een multiculturele
wijk vol winkels en restaurants, waarlokale
ondernemers hun producten en diensten
aanbieden aan Nederlandse en buitenlandse
bezoekers. Een wijk die niet concurreert
met het Stadshart, maar het aanvult.
Chinatown in de Filmwijk? Het klinkt als een
Hollywoodscript, maar binnenkort wellicht
werkelijkheid!
Meer informatie vindt u op www.chinatownalmere.nl en op www.mirck.eu/site/design_
project/Chinatown-Almere/15

Het is voor een relatief nieuwe
stad een grote opgave om haar
sterke punten voor het voetlicht
te krijgen. Het is ook niet niks om
vers polderland te laten opboksen
tegen steden die honderden
jaren oud zijn. En dat moeten we
misschien ook niet willen.
Uitgaan van je eigen identiteit
Iedereen die in in Almere leeft, woont,
werkt of een bedrijf heeft draagt op een
of andere manier bij aan het imago dat
mensen buiten het nieuwe land hebben.
Dat gebeurt eigenlijk vanzelf. Daar is
niet echt een campagne voor nodig. Het
besef komt langzaam dat Almere echt kan
uitgaan van haar eigen kracht: vanwege
haar geografische ligging, de welhaast
onbegrensde mogelijkheden en, dat
kunnen we niet onder de grasmat schuiven,
dankzij het feit dat dit allemaal onder de
economische rook van de randstad kan
gebeuren. We hoeven niet te verbloemen
dat het in Almere en Flevoland gewoon
erg fijn wonen is. In groenrijke steden op
een steenworp van Amsterdam, Utrecht,
Amersfoort en Zwolle. Dat beeld is sterk
genoeg, zo blijkt uit allerlei woongenot- en
consumenten-onderzoeken. Het creëren
van een identiteit voor onze stad doen we
dus al jaren. Het scheppen van een sterk
imago is een kwestie van een wat langere
adem.
Rotterdam durft
Rotterdam heeft de slogan ‘Rotterdam
durft’. Dat is sterk omdat Rotterdam
nu eenmaal een historie van lef en durf
heeft. Rotterdam is qua begrip al gevuld
met de nodige waarden en betekenissen:
havenstad, werkstad. De steden in
Flevoland missen dat historisch perspectief,
maar tijd brengt raad. Over honderd jaar

verwondert men zich over de spagaat
van dit moment. Dan is onze stad en
provincie veranderd in een groots opgezette
deelgemeente van de Randstad die
West-Holland heet in een land met de naam
West-Europa.
Almere is een heerlijke puber
Voor nu betekent dat voornamelijk geduld.
Laat de stad nog maar wat puberen.
Een puber zal wat vaker op zijn gezicht
gaan. Dat hoort erbij. Er zullen best nog
wel wat projecten mislukken. Maar van
experimenteren leer je. En wat men in de
tussentijd kan doen? Simpel, de steden
en dorpen in Flevoland evenwichtig laten
doorgroeien. Kijk naar alle aspecten
die een stad als Almere groots(tedelijk)
maken. Naar de aantrekkelijkheid, cultuur,
natuur, wonen, ruimte, water, onderwijs,
e.d. Gaan dus voor een hoge kwaliteit. En
door ambities te blijven realiseren. Niet
te verbloemen wat het nieuwe land is
en gaat worden. En onderwijl kunnen er
partnerships ontstaan in de wijde regio,
met ondernemers, culturele instellingen en
gepassioneerde bewoners om eens na te
denken hoe we die puber in de komende
10 jaar volwassen kunnen laten worden.
En daar hoort ook loslaten bij. Voor veel
Almeerders en Flevolanders is deze stad
eigenlijk een doodnormale woonplek. Geen
groter compliment, want het experiment
had ook verkeerd kunnen lopen. Vergelijk
dat eens met de ooit als groenste wijk van
de toekomst bedachte ‘Bijlmermeer’. Kijk
je naar het ‘gewone’ Almere, dan ontstaat
daar een klein wonder. Haar groei gaat met
een ambitie en snelheid dat in Europa geen
weerga kent. Veel buitenlanders zijn vol lof
over het experiment Flevoland. New towns
op Nieuwland. Fantastisch toch?
Het is goed om daar nuchter over te
blijven communiceren. In de polder gaan
we gewoon aan de slag. En daar is veel
voor te zeggen. Dus het lijkt me tijd dat

de Almeerse slogan ‘Het kan in Almere’
opgevolgd kan worden door ‘Het gebeurt
in Almere!’. Wie belt deze slogan nog even
door naar Annemarie Jorritsma?

Uitslag quiz
U heeft van ons de uitslag van
de ‘Herken-de-straat-quiz’ uit het
decembernummer tegoed. Onze
notaris graaide de inzending van
Bé Speelman en Regina van Maris
uit de stapel juiste antwoorden. Zij
wonnen ieder twee kaarten voor de
voetbalwedstrijd tussen Almere City
FC en FC Emmen.
Hieronder de oplossing van de quiz:
1)

Odeonstraat

2)

Buster Keatonstraat

3)

Peter Sellershof

4)

Judy Garlandhof

5)

Humphrey Bogartstraat

6)

Simone Signoretstraat

7)

Max Takstraat

8)

Fellinilaan

9)

Jim Hensonstraat

10)

Cecil B. de Millestraat

11)

Ed van der Elskenhof

Wij danken iedereen voor het
meedoen!
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Chinatown moet een plek worden
waar zowel Aziatische toeristen als de
Nederlanders zelf zich thuis voelen.
Een smeltkroes van culturen, winkels,
restaurants en bedrijven. In de Chinese
wijk opent een Chinees hotel zijn deuren,
omdat, aldus Schaefers, ‘Chinezen reizigers
op Nederlandse vakantiegangers lijken.
Waar Nederlanders pindakaas en hagelslag
meenemen op vakantie, zo overnachten
Chinezen bij voorkeur in een Chinees hotel
met ruime kamers. Bovendien vinden zij
Amsterdam maar een smerige stad, waar
ze niet graag logeren. Daarnaast: Chinezen
zijn wel gewend aan een beetje afstand.
De steden daar zijn enorm groot, Almere
beschouwen ze als een voorstad van
Amsterdam. Ook vanuit de polder kunnen
prima uitstapjes naar Volendam, de Zaanse
schans en de Keukenhof worden gemaakt.’
De wijk wordt ontworpen door zowel
Chinese als lokale architecten. In de wijk
is plaats voor winkels, restaurants, een
hotel, een casino, een wellnesscenter, een
overdekte markt, kunst en cultuur, tuinen
en woningen. In het straatbeeld verrijzen
draken en Chinees straatmeubilair.

hun bedrijfje in Almere. Chinatown Almere
moet passen in de Almeerse architectuur.
Grote poorten langs de Cinemadreef
zullen er niet komen, maar een mooie
‘toegangsbrug’ over het water bij de
blowboot moet de bezoekers welkom heten
in Chinatown.
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Geenszins.’

Het idee voor een Chinatown in de polder
ontstond anderhalf jaar geleden. Schaefers
reist regelmatig naar Azië, bedacht zich
dat zo’n wijk prima in Almere zou passen
en legde het idee voor aan enkele Chinese
vrienden en aan zijn Chinese vrouw. Zij
reageerden enthousiast en het vinden van
een financierder bleek geen probleem.
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Kinderpagina

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

KORT KORT KORT

Spiegeltje, spiegeltje aan
de wand…

Luchtfoto: Arie Vleugel, ALCA Natuur, Almere
Tekst en samenstelling: Rutger van Dijk

…wie is de leukste Disneyprinses volgens de straatvraag van de Filmwijkkrant?

Nieuw in het Parkhuys:

stemexpressie

Knutsel je eigen toverspiegel en je weet het! Dit keer gaat de Kinderpagina alleen
maar over sprookjes. En we hebben een heel leuk sprookje voor je geschreven!

Knutselideeën - Toverspiegel
Dit heb je nodig:
Afbeelding van een spiegel (zie www.filmwijkkrant.
wordpress.com/kinderpagina); gekleurd stevig A4-papier;
aluminiumfolie; wasco; stiften of kleurpotloden; schaar;
lijm.

Zo maak je het:
Print de afbeelding van de spiegel en trek deze over op
gekleurd A4-papier. Knip de spiegel uit. Versier de
voor- en achterkant van de spiegel met wasco, stiften of
kleurpotloden. Knip daarna een rondje uit aluminiumfolie,
hiervoor kun je de cirkel van de geprinte spiegel als vorm
gebruiken. Plak het rondje van aluminiumfolie in het
midden van de spiegel.
Bron: www.knutselopdrachten.nl

Het sprookje van de stoere prinses
Hoog in de zwarte toren, daar woonde een prinses. Ze zat daar al
wat jaren, ik denk een stuk of zes. Ze had wel een pc, ze zat best vaak
te spelen, ze keek ook veel tv, maar dat ging ook vervelen.
Een draak hield haar gevangen en dus zat ze in gedachten, Elke dag
maar op een knappe stoere prins te wachten.
Soms ging dan wel de bel en was ze blij, tot ze ontdekte, dat het een
mevrouw was met een bus voor een collecte.
Dus wachtte ze en gaapte ze en zat ze in haar neus. Tot op een
dag die bel ging, en ze keek, hij was het heus! Daar stond een mooie
jongen en hij had een kroontje op. De groene draak deed open en
hij zei: “He, donder op! Als jij hier komt om te vechten om de hand
van de prinses, dan ben je bij mij mooi aan het verkeerde adres.”
“o sorry zei de prins, ik wilde u niet storen, maar volgens mij woont
er een hele mooie meid in deze toren.” De draak keek erg boos en
hij spuwde wat met vuur. De prins begon te beven en hij keek een
beetje zuur. “Oké mijnheer de draak, u heeft beslist een punt. Ik
kom nog wel eens kijken als u soms een keertje kunt.” Prinses zag het
gebeuren en ze riep,: “Hé, blijven staan!” Ze is met grote sprongen
toen de trappen afgegaan. Ze gaf de draak met veel gegil een hele
harde schop. En daarna nog een flinke stomp recht op zijn groene
kop. En toen de draak was weggerend, trok ze de prins naar binnen.
Ze kuste hem en zei toen blij: “het sprookje kan beginnen!”

Twaalf jaren heeft Wim van der Veldt
zich ingezet voor de Filmwijkkrant. Als
schrijvend redactielid, als bezorger,
als penningmeester, als werver van
adverteerders en als betrokken
wijkbewoner heeft hij een grote rol
gespeeld in het bestaan van onze unieke
krant. Geheel belangeloos heeft hij ervoor
gezorgd dat de Filmwijkkrant ook in 2012
verschijnt.
Wim blijft bezorger van de Filmwijkkrant,
dus als u hem ziet, zegt u dan net als wij:
bedankt Wim!
Suzanne (12 jaar):
“Peter Pan was vroeger echt mijn
lievelingsfilm. Vooral Tinkerbell vond
ik leuk.”
Margot (12 jaar):

Ojee, de prinses is haar paard kwijt!
Help jij de prinses haar paard weer te vinden?

Straatvraag

Ook de straatvraag gaat over sprookjes. We gingen naar
De Polygoon met de vraag:
‘Wat is jouw favo Disneysprookje ever?’
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Victor (11 jaar):

Romy (12 jaar):
“Rapunzel vind ik leuk. Het mooie
meisje met de lange haren en grote
ogen… En het is gewoon een grappige
film.”

Straattaal
Wat is in, wat is uit? Wij weten het! Dit keer de letters H, I en J. Ga dat snel checken dan!
H-town = Hoofddorp		I sabi = Weet je?			Jant jes = politie

Isa (11 jaar):

Hard = tof, leuk, te gek		Ice creams = schoenen, sneakers	Joenta = werk

“Vroeger heb ik veel naar Belle en het beest
gekeken. Beest vond ik altijd het leukste van
de hele film, hij was zo grappig.”

Hoeken = slaan			Immo = cool, lauw			Joi = ja
Homeboy = vriend, maat	Ira = euro’s				JWZ = Je weet zelf

Yannick (11 jaar):
“The Lion King! Het is een leuk
verhaal en mooi gemaakt. Vooral de
kleine Simba vond ik leuk, hij is dan
schattig.”
Haong (11 jaar):
“Eigenlijk van alles
en nog wat: Rapunzel, Peter Pan…
De films zijn grappig en tegelijkertijd
spannend. Mickey Mouse vind ik
eigenlijk wel het beste.”
Rico
(11 jaar):
“Mijn zus kijkt altijd Rapunzel
en dan vraagt ze of ik mee wil
kijken. Ik vind het een leuke film,
want het is spannend. Je weet

nooit hoe het afloopt.
Maar op het einde komt het altijd goed.”

Het dragen van een pruik of haarwerk
kan je de mogelijkheid geven om je in
deze periode ook mooi te voelen. Met
persoonlijke aandacht, de juiste producten
en speciaal voor u gemaakte pruiken
en haarwerken, begeleidt Adri u graag.
Voorlopig elke laatste vrijdag van de
maand tussen 10.00 en 14.00 uur. U kunt
ook apart een afspraak met Adri maken
06-42131441.
Het Parkhuys Almere is gevestigd op de
Buñuellaan 1.

busbaanbrug geopend

Op donderdag 26 januari is dan eindelijk de busbaanbrug tussen Filmwijk en Almere
Centrum officieel geopend. In het voorjaar start het verwijderen van de tijdelijke
busbaan en wordt de Stadswetering weer bevaarbaar. Tot die tijd zal de tijdelijke
busbaan nog dienst doen als snelle route voor de hulpdiensten. In oktober hoopt de
gemeente te starten met de bouw van de fietsbrug over de Stadswetering, het “kleine
broertje” van de verhoogde busbaan.

Almere City FC bedankt!

Op vrijdag 27 januari bezochten vele
bezorgers van de Filmwijkkrant en
de prijswinnaars van de ‘herken-destraat-quiz’ uit het decembernummer
(Regina van Maris en Be Speelman)de
voetbalwedstrijd tussen Almere City FC
en FC Emmen (2-0). Wij bedanken Almere
City FC voor het beschikbaar stellen van
de kaarten!

Almere doet
gooi naar
Floriade 2022
Almere is kandidaat om de Floriade in
2022 te organiseren. De kandidaatstelling
van Almere kan rekenen op brede steun
binnen de politiek, de kunstsector en
het bedrijfsleven. Almere wil zich verder
doorontwikkelen tot een ‘Green City’,
waarbij het groen/stedelijke karakter nog
meer wordt benut. Een mogelijke locatie
voor de Floriade is de Weerwaterzone.
In oktober wordt bekendgemaakt welke
stad de wereldtentoonstelling in 2022
organiseert.

Eline naar Kinderen voor
Kinderen Songfestival
Op 12 februari won de Filmwijkse Eline
(10) de Flevolandse Provinciale Finale van
het Kinderen voor Kinderen Songfestival.
Nu mag zij onze provincie op 25 maart
vertegenwoordigen in de landelijke finale!
Wij wensen haar veel succes.

Wijkagent op Twitter
Jeffrey Halsema, de wijkagent in Filmwijk,
begeeft zich tegenwoordig op Twitter.
Volg hem op @wijkag_halsema

Rectifcatie
In het vorige nummer van de Filmwijkkrant
is per ongeluk een verkeerde versie van
het artikel over de Paviljoens geplaatst.
Onze excuses hiervoor. U vindt de juiste
versie op onze website.
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“Donald Duck vond ik altijd erg
grappig. Soms kijk ik het nog
weleens, want mijn broert je zet het
nog weleens op.”

“Ik vind Rapunzel
wel leuk. Ze heeft mooie haren en de
liedjes in de film zijn leuk. Ook zit er
een boze stiefmoeder in, dat vind ik
ook altijd wel leuk in een tekenfilm.”

Het wachten is beloond:

Daarnaast is er sinds 24 februari een
haarstudio gevestigd in het Parkhuys.
U kunt bij Adri terecht voor pruiken en
haarwerken, maar ook knippen behoort
tot de mogelijkheid. Haarverlies door
chemotherapie is ingrijpend. Behalve dat
je je lichamelijk niet goed voelt, verandert
ook je uiterlijk.
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Bedankt Wim!

Parkhuys Almere, een inloophuis voor
ernstig zieken en hun naasten, organiseert
vanaf 16 februari een nieuwe activiteit:
Stemexpressie. Stemexpressie is een
vorm van improviserend klinken en
zingen, gericht op stembevrijding en
bevrijding van jezelf, om al klinkend bij
je pure authentieke expressie te komen.
Het verrassende is dat je met klank
diepe lagen van jezelf kunt raken. In
stemexpressie gebruik je je lichaam als
klankkast en door je lichaam te laten
klinken gaat dat wat in je leeft resoneren
en meeklinken. Onze stem is veel meer
dan alleen een communicatiemiddel. Het is
een bron van vreugde, van verwondering
en ontroering, van expressie, van
erkenning en heling. Yvonne van der
Zalm geeft stemexpressie in verschillende
vormen: stembevrijding, oerzang, helende
stem, jabber (helemaal zonder woorden).
Door stemexpressie word je opener en
kom je dichter bij jezelf.

Voor meer informatie zie de website van
het Parkhuys (www.parkhuysalmere.nl).
Aanmelden is gewenst, de kosten zijn €
10.- per keer. Telefoonnummer: (036)
5354444.

Sommige architecten vinden een voortuin maar een onding.
Je ziet dan ook wel dat ze in veel nieuwbouwwijken gewoon
maar weg worden gelaten. De percelen zijn al klein en wat

Rob Verlinden
De tuincolumn

straat. ‘Alleen maar lastig’, denken de architecten. In oudere
wijken denken sommige bewoners helaas ook zo en wordt de
hele voortuin betegeld. Soms wordt deze voortuin gebruikt
als parkeerplaats voor auto’s in de overvolle straten. Dat is
jammer, want met een groene voortuin kom je los van de
straat; het is een overgangszone. Je bent er met een paar

De Filmwijk staat vanaf de

stappen door, maar het zijn afkickpassen en hard nodig als

oprichting in 1992 bekend als

je na een dag hard werken thuis komt in je eigen wereld.

een prettige en leefbare wijk,

Voortuinen zijn belangrijk voor jezelf, maar ook voor het

ruim opgezet en met veel

aanzien van de straat. Helaas worden ze in veel gevallen

groen. Aan de periferie van het

stiefmoederlijk behandeld en worden ze als ze niet betegeld

stadshart Almere, is het hier een

Een stralende voortuin
zijn, slecht onderhouden.

filmwijkkrant 04 12

in. Daar hebben we zelf invloed op en we
kunnen er zelf iets aan doen. Laten we aan
architecten die een voortuin maar flauwekul
vinden laten zien, dat wij weten wat je met
een voortuin kunt doen. Gebruiken als een
plaats voor vuilcontainers, maar weggedekt
door prachtige groene voortuinen. Elke
straat kan er met een beetje eigen wil
prachtig uitzien.

gemeentelijke ontwikkelingen en
bezuinigingen staat de kostbare
groene leefruimte onder druk. De
stadse ontwikkeling rukt op en
de gemeente zoekt meer wegen
om te bezuinigen, zoals ook op
onderhoud. Is dat erg?
Neen. Het heeft jaren geleden geleid tot
de oprichting van de Stichting Platform
Filmwijk, www.filmwijkalmere.nl . Een
initiatief van bewoners en gemeente om
samen het woon- en leefklimaat van
de Filmwijk te bevorderen en in stand
te houden. John de Lang, bestuurslid
van het eerste uur is er trots op. De
Stichting Platform Filmwijk draait, hoe
kan het ook anders, op betrokken en
enthousiaste bewoners van de Filmwijk.
Een vrijwilligersorganisatie die op basis van
behoeften van bewoners een succesvolle

Ook John de Lang, Joop Prent en Baukje
Apotheker hebben als ‘Filmwijkers’ een
burgerinitiatief ontplooid. Daarmee
nemen ze samen met bewoners uit de
Filmwijk, Staatsliedenwijk, Stedenwijk en
Centrum het voortouw om bewoners te
stimuleren actiever te worden in zaken
die hun leefomgeving aangaan. Op www.
burgerparticipatie-almere.nl en elders in
deze Filmwijkkrant leest u er alles over.
En wat dacht u van de jaarlijkse
schoonmaakactie ‘Filmwijk Bijzonder
Schoon’ die ook dit jaar al weer voor
de elfde keer werd gehouden. Een niet

Partner zijn van Platform Filmwijk?
Het bevorderen van de sociale cohesie
in onze wijk is belangrijk. Wonen in
de Filmwijk is meer dan thuiskomen
en de deur achter je dichtdoen tot de
volgende ochtend. Een wijk komt pas
tot leven als er dingen gebeuren en
bewoners zich betrokken voelen. We
moeten samenwerken om onze wijk nog
leefbaarder te maken en de cohesie te
versterken. Dat kunnen we niet alleen,
en daar hebben we iedereen bij nodig:
ook u kunt partner worden van het
Platform Filmwijk. Het kost u niks en het
ondersteunt uw eigen leefomgeving. Doen!
Wilt u meer doen, meld u dan aan als
actieve vrijwilliger voor onze activiteiten.
Mocht u binnen onze wijk nog andere
bewoners weten die zich inspannen om de
wijk schoon en veilig te houden, laat het
ons dan weten.
Vanuit het Platform Filmwijk,
Paul Vloothuis (voorzitter a.i.) in gesprek
met John de Lang (lid rva)

Filmwijk Buitengewoon Schoon - 10 maart
Vijf Uitgiftepunten in de wijk
Op vijf plaatsen in de Filmwijk gingen
honderden kinderen en volwassenen vanaf
10.00 uur met grijpers en vuilniszakken aan
de slag. Daar stonden ook de containers
voor de volle vuilniszakken, die nog
dezelfde middag door de gemeentereiniging
werden opgehaald. Voor elke ingeleverde
zak vuil werd een tray kleurige bloemen
uitgereikt. Bij het Filmwijkcentrum, bij
basisschool de Polygoon en bij het Ben
Turpinpad stonden springkussens.

Op zaterdag 10 maart ging de Landelijke
week ‘Nederland Schoon’ van start. De
Filmwijk deed weer mee met de actie
‘Filmwijk Buitengewoon Schoon’. De
organisatie was in handen van een groep
actieve bewoners en partners van het
Platform Filmwijk. De gemeente droeg met
een financiële bijdrage een belangrijke
steen bij en ook de scholen in de Filmwijk
verleenden hun medewerking, evenals
het Filmwijkcentrum. Bovendien werkte
Woningstichting GoedeStede weer mee
door middel van een sponsorbijdrage.

Feestelijke afsluiting
Tussen 14.00 uur en 15.30 uur werd de
dag feestelijk afgesloten bij de Polygoon
met accordeonmuziek en DJ en rapper
Flexclusive. Er werd naar hartenlust
gesprongen op een springkussen. De
suikerspinnen waren niet aan te slepen.
Ook werden de prijzen uitgereikt die
verbonden waren aan de loterij onder
alle deelnemers. Burgemeester Jorritsma
maakte de winnaar van de hoofdprijs
bekend (een fiets).
Nieuwe vrijwilligers
Het enthousiasme van de leden van de
werkgroep Filmwijk Buitengewoon Schoon
was groot. Daar kijken we met heel veel

plezier op terug. Gelukkig waren er dit jaar
ook weer nieuwe bewoners die hun bijdrage
leverden. Een flink aantal partners van het
Platform liet zien dat ze de leefbaarheid
van de Filmwijk belangrijk vinden door de
vrolijke poster van de schoonmaakdag voor
hun raam te hangen.
Dus dank aan de nieuwe vrijwilligers,
coördinator Tanja Coenen en de
werkgroepleden John List en Han de Bock.
Natuurlijk ook dank aan oude getrouwen als
Mieke Wiegertjes, John de Lang en Jacques
van Leeuwen. Hun jarenlange ervaring met
het organiseren van schoonmaakdagen
hielp ons enorm.
Filmwijkers samen aan de slag
Alle bewoners, groot en klein,
die meegeholpen hebben om de
schoonmaakdag tot een succes te maken,
heel hartelijk bedankt! Veel mensen
realiseren zich dat we in een bijzondere
wijk wonen. En dat het de moeite waard is
dat zo te houden en daar met elkaar wat
voor te doen. En nu maar hopen dat de
Filmwijk weer een beetje schoner blijft!
Bestuur Platform Filmwijk
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Dat betekent: alle haagjes om de
containers weg te dekken zijn van dezelfde
soort, ook bloeiende boompjes worden
van één soort gekozen en in praktisch elke
voortuin geplant. Een paar hoofdtonen
gezamenlijk met de hele straat bepalen
zorgt ervoor dat een straat een sjieke
uitstraling krijgt. Dat houdt niet in dat elke
voortuin hetzelfde wordt. Een haagje, één

boompje van hetzelfde soort is voldoende.
De rest mag iedereen zelf bepalen, de één
houdt van die plant van die bepaalde kleur
en de ander niet. Dat is de charme van de
mens, we willen allemaal wat anders. Maar
één ding willen we allemaal en dat hebben
onafhankelijke onderzoeken uitgewezen,
één leefbare groene leefomgeving. Een
voortuin speelt hier een belangrijke rol

de Lang. Maar in een tijd van

Het protest tegen de bebouwing Laterna
Magica Park in 2011 door initiatiefnemer
en bestuurslid Platform Filmwijk Joan
Heersink en Hans Schrama, heeft
aangetoond dat samen optrekken en
samenwerken loont. De plannen voor de
bebouwing zijn van tafel en het groene
resultaat is behaald, tot opluchting van
de bewoners. Eenvoudig was dit niet, veel
inzet was vereist door de initiatiefnemers,
niet alleen voor het mobiliseren van de
omliggende bewoners, maar ook het
knokken tegen de gemeenteraad om hen
te overtuigen van hun ongelijk om de
eventuele plannen tot bebouwing door te
zetten.

meer weg te denken jaarlijks initiatief
van het Platform Filmwijk, waarover
op deze pagina meer. Maar ook andere
bewoners zijn actief betrokken geweest in
de dialoog over het ontwikkelen van het
Weerwater en de verwikkelingen rondom
het Lumièrepark. U leest erover op onze
website.
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Vaak is het ook een plaats om de
vuilniscontainers neer te zetten en dat
verhoogt ook niet echt het aanzien van de
straat. Zorg dat deze containers achter een
haag van klimop of andere soorten komt te
staan. Het hoeft geen kast of schuurtje te
zijn waar ze in komen. Gewoon camoufleren
door groen. De meeste straten knappen
dan al geweldig op. Ook planten die je in de
voortuin plant als groene bodembedekker,
zoals bijvoorbeeld maagdenpalm, kunnen
tegen een stootje. Wordt er een keer
opgelopen dan geeft dat niks. De keuze
welk soort beplanting je in je voortuin
gaat zetten mag je heerlijk zelf bepalen.
Die vrijheid hebben we. De één houdt van
een verzorgde tuin met veel kleur, die
elk jaar vervangen moet worden en de
ander houdt van een groene tuin waarin
alleen maar één keer per jaar gesnoeid
moet worden. Het belangrijkste is dat
we wat met die voortuinen gaan doen.
Het bepaalt het aanzien van de straat en
vaak ook van de hele wijk. Het dominant
aanwezig zijn van bestrate voortuinen vol
met vuilniscontainers zorgt ervoor dat een
straat er niet fraaier op wordt. Je kan in
een straat ook een voortuinenplan maken
met alle buren samen.

genot om te wonen, aldus John

gesprekspartner is van de gemeente. En al
jarenlang met resultaat!

Informatiepagina Stichting Platform Filmwijk Almere

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

doe je nou eigenlijk met zo’n stukje grond tussen huis en

Informatiepagina Gezondheidscentrum Filmwijk

Full Media Service onder
P RI N T M ED I A

Offset, Digitaal en Grootformaat

D ESI G N

Grafisch ontwerp en DTP

I N T ERN ET M ED I A

Websites en database oplossingen

De cliënt staat centraal in
gezondheidscentrum Filmwijk
Alles onder één dak
In gezondheidscentrum Filmwijk
staan we voor u klaar voor
verschillende soorten zorg. Van
huisarts tot wijkverpleegkundige, van
jeugdverpleegkundige tot apotheker.
Hun kennis en kunde zetten ze in
voor een goede gezondheidszorg
voor de inwoners van Filmwijk. Dat is
gemakkelijk voor u, maar ook goed
voor de kwaliteit van zorg. Onze
hulpverleners kunnen gemakkelijk met
elkaar overleggen en u, als dat nodig
is, gemakkelijk doorverwijzen naar een
andere hulpverlener.
Hulpverleners van gezondheidscentrum
Filmwijk werken volgens de principes
van Planetree. Dit betekent vakkundige
zorg waarbij hartelijkheid en respect in
de omgang voorop staan.
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Gezondheidscentrum Filmwijk is
onderdeel van Zorggroep Almere.
Zorggroep Almere werkt samen met
onder andere het Flevoziekenhuis,
gemeente Almere, GGD, De Schoor
en De Meregaard. Hierdoor bent u
verzekerd van een groot netwerk van
zorg met een goede samenwerking.
Belangrijk voor ons is de persoonlijke
zorg die we u willen bieden. U profiteert
van de grote organisatie, maar de
contacten met uw hulpverleners zijn
persoonlijk en betrokken. Dat is onze
kracht.

filmwijkkrant 12 11

1

dak

Wij houden een avondspreekuur
Omdat wij graag aan de wensen van
onze cliënten tegemoet komen, zijn
wij gestart met een avondspreekuur.
Dit doen wij elke dinsdagavond
in gezondheidscentrum Parkwijk
(Watercipresstraat 1).
Tijdens het spreekuur is ook de
apotheek geopend en kunt u dus
meteen uw medicijnen ophalen bij de
apotheek in Parkwijk.
Wilt u langskomen op het
avondspreekuur? Bij de doktersassistente
kunt u een afspraak maken
(tel: 545 4341).
Cursuskalender
Almer biedt tal van cursussen. Of
het nu gaat om stoppen met roken,
zwanger zijn of overgewicht, het zijn

cursussen die alle inwoners van Almere
aangaan. 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.
Als u verzekerd bent bij Agis
Zorgverzekeringen kunt u 100 procent
van de cursusprijs vergoed krijgen,
met een maximum van € 175,00 per
jaar. U moet wel woonachtig zijn in
Almere en de Agis Comfortpolis of de
ComfortPluspolis hebben.
Bevallen doe je samen
2 april 20:00 u.
14 mei 19:00 u.
Gezondheidscentrum Filmwijk
Borst Beter Best
11 april 19.30 u.
16 mei 19.30 u.
13 juni 19.30 u.
Hoofdkantoor Zorggroep Almere
Fit en zwanger
24 april 20:30 u.
Openbare basisschool Polygoon

C O N SULTA N C Y

Advisering op maat

O N L I N EM ED I A

Webwinkel, snel en comfortabel

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

0900 20 30 203

0900 77 55 777

Fysiotherapie

(036) 54 54 345

Baby en zo...
10 mei 19.30 u.
25 juni 19.30 u.
Hoofdkantoor Zorggroep Almere

Maatschappelijk werk

(036) 54 54 340

Psycholoog

(036) 54 02 313

Receptie

(036) 54 54 340

Profiteer met uw Servicepas van korting
op diverse producten en diensten op het
gebied van ontspannen en bewegen.
Nog geen Almer-Servicepas? Vraag hem
aan op www.zorggroep-almere.nl!

Fantastisch Herenhuis te koop

Consultatiebureau/ Jeugdgezondheidszorg
(036) 54 54 340
Diëtetiek

Ontspanning & bewegen
De hele dag zijn we druk in de weer.
Daarbij willen we nog wel eens vergeten
dat het ook belangrijk is om op tijd te
ontspannen. Almer helpt u daar graag
bij.

maar uw huis is net iets te klein?

(036) 54 54 346

Zwangerschapseducatie
7 mei 20:00 u.
Uk Laterna, Almere Stad

EHBO bij kinderen
29 mei 20.00 u.
Hoofdkantoor Zorggroep Almere

U woont prettig in de Filmwijk,

Hollywoodlaan 136

Telefoonnummers algemeen
Apotheek

kunnen staan

DUURZAAM IN DIGITAAL & DRUK
www.graficient.nl

(036) 54 54 344

Spoedpost buiten kantooruren
Spoedpost Almere

adver tentie

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

• 4 ruime Slaapkamers
• Van alle gemakken voorzien
• keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur
• badkamer met bubbelbad en aparte inloopdouche
• sfeervolle woonkamer met houten vloer en openhaard.

Vraagprijs: €279.500 (19% onder de gem. m2 prijs in de wijk!!)

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

• Prachtig deel van de Filmwijk (Bouwrai 1992)
• Bijzonder ruim huis, met een woonoppervlakte van 170 m²

Dhr. H. Nijhuis

Voor meer informatie:

06 36162222 of stuur ons een mail info@casavabene.com

Hypothecaire lening oversluiten?

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

