Volg ons op Twitter: @filmwijkkrant

Buurtkrant voor en door Filmwĳkers

JUNI.2015

Z

and tussen je tenen
in de Filmwijk (p.3)
NT
A
R
K
K
IJ
W
M
L
I
F
E
IN DEZ
ijk
e Filmw

d
nen in
e
t
e
j
ussen
t
d
n
a
- Z
Greco
l
E
j
i
b
acken
n
reen?
s
e
r
d
e
e
i
k
k
r
- Le
rk voo
a
p
s
d
rk, sta
a
p
e
r
è
i
- Lum
Ulijn
r
e
e
P
.
rring..
a
t
S
wijk
m
l
i
F
p
tcam
- Boo
ember
t
p
e
s
te: 19
u
o
r
l
e
m
- Rom
mwijk
l
i
F
m
r
Platfo
e
i
t
a
m
r
lmere
- Info
A
s
i
u
de Kr
o
R
e
i
t
rma
- Info
lumn
o
c
n
i
u
t
indens
l
r
e
V
- Rob
.
meer..
n
e
-

W

Administratie Kantoor

Wijngaarden
Ruim dertig jaar ervaring in:
- Verzorgen administraties
- Samenstellen jaarrekeningen

1325 CL Almere

- Aangiften Vennootschapsbelasting

sd_wijngaarden@hotmail.com

- Opstellen ondernemingsplan

www.akw-almere.nl

- Aangiften Inkomstenbelasting

06-53755621

Oplage en verschijningsfrequentie
S.D. Wijngaarden

Lou Costellostraat 9

COLOFON

(alle soorten biljetten)

036-5374161

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

Redactie

De Filmwijkkrant wordt gemaakt door vrijwilligers.
Redactieleden: MarieJosée Beckers, Rutger van
Dijk, Toon Jansen, Wilma Klaver, Mark Schoutsen,
Anita Nijman.
Vaste medewerkers: Guus van den Berg (financiële
controle), Rob Verlinden (tuinrubriek) en Wim van
der Veldt.

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

Lumièrestrand, door Mark Schoutsen.

Website & contact

www.filmwijkkrant.nl
Twitter: @filmwijkkrant
Emailadres: info@filmwijkkrant.nl

Donaties

www.akw-almere.nl

Vrijwillige bijdragen in de kosten:
NL80 INGB 0009101157 t.n.v. De Filmwijkkrant

(Na)bezorging

bezorging@filmwijkkrant.nl

Advertenties

Wim van der Veldt
0365353940
advertenties@filmwijkkrant.nl

Gezocht:
coördinator bezorging
In verband met het afscheid van Beanke Drent
zijn wij dringend op zoek naar een coördinator
voor de bezorging van de krant. U onderhoudt
contact met de ongeveer 40 vrijwilligers die de
krant bezorgen, stuurt een mail uit wanneer de
krant gereed staat en doet de deur open wanneer bezorgers hun kranten komen afhalen. De
krant verschijnt vier maal per jaar.
Iets voor u? Neem dan contact met ons op via
info@filmwijkkrant.nl.
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Veel mensen weten het Lumièrestrandje te vinden

Tekst en foto’s: Mark Schoutsen

Z

AND TUSSEN JE TENEN IN DE FILMWIJK
of... het strand op loopafstand

Het is toch wel bijzonder. Je ziet de zon schijnen, hebt zin

lekker strandweer. Begin juni was het zover: een paar echte

om te zwemmen en binnen een half uur lig je in het water.

zomerse dagen. Veel mensen wisten het Lumièrestrandje

Waar vind je dat in een grote stad? Bij ons om de hoek in de

weer te vinden. De Filmwijkkrant proefde in zwembroek de

Filmwijk! We hebben lang moeten wachten op een beetje

sfeer.

Zo sprak ik Youssef en Farnan (beiden 10 jaar) die
volop genieten van dit mooie weer, omdat ze dan
op het strand mooie zandkastelen bouwen. Ze vin
den het wel jammer dat hun creaties de volgende
dag vaak weer weg zijn. Maar ze zien eruit alsof ze
genoeg energie en fantasie hebben om gewoon
elke mooie dag weer iets nieuws te maken.

Van een metalen emmer hebben ze een piepklein
barbecuetje gemaakt, waarop spetterende kar
bonaadjes liggen gaar te stoven. Ze weten dat het
op het randje is van wat mag, maar zeggen dat een
BBQemmer is toegestaan, als je je rommel maar
opruimt en andere mensen niet in de rook zet. Ik
weet dat niet precies, maar het ruikt in ieder geval
heerlijk en het is leuk om hen te zien genieten.
Ze komen uit Almere Haven met de bus omdat
ze het Lumièrestrand relatief schoon vinden ten
opzichte van de andere stranden in Almere. Denian
is echt enthousiast over het strandje: ‘Er is hier
bijna nooit ruzie of trammelant, dat is op de andere
stranden wel anders’. Jasmijn is ook positief, jaren
geleden heeft ze zich ingezet om een buitenzwem
bad in Almere te krijgen, maar ze vindt dit strand
een goed alternatief.

Aan de waterrand speelt Lily (2) met schepjes en
een gietertje, waarbij haar moeder Rachna mijme
rend toekijkt en ziet dat het leven goed is. Ze hoe
ven niet ver, wonen om de hoek, dus zijn tevreden
dat ze niet al te veel moeten slepen met spullen
voor een uurtje zonnebaden. ‘Het is echt genieten
hier’, zegt Rachna met een zonnige lach.

Even verderop zit Johanna uit Danswijk met haar
drie kinderen. Ze komen al jaren graag op het
Lumièrestrand omdat het zo lekker dichtbij – een
paar minuutjes met de auto – en zo’n heerlijk rustig
strand is. Haar neef Kristoffer is bezig dochter
Roxanne in te graven, die alle kriebels negeert en
het in alle rust over zich heen laat komen. Het water
zijn ze nog niet veel in geweest, want dat is nog
aardig fris zo vroeg in het jaar.

Helemaal op het eind van het strand chillen een
stuk of wat scholieren van het BakenPark. Ze zijn
hier met mooi weer vaak te vinden, na school om
te zwemmen en ’s avonds om een vuurtje te maken
en om rond het kampvuur te zitten. Wat hun betreft
mogen er nog wel wat meer zitplaatsen rond het
vuur gemaakt worden. Op de daarvoor neergeleg
de boomstammen is vaak geen plek, zo druk is het
op veel avonden.

Schoner dan elders in Almere

Als ik mijn neus achterna ga tref ik aan de rand
van het grasveld Jasmijn, Denian en hun baby’tje.

(vervolg op pag. 4)
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ikkie stoken prima, maar ruim ook je rotzooi op

Wie goed kijkt ziet in het Lumièrepark op heel
veel plekken sporen van vuurplaatsen. Er blijkt
op grote schaal door jongeren fikkie gestookt
te worden. Niet alleen op de plaatsen die daarvoor zijn bedoeld, zoals de stookplek op het
eind van het strand, maar ook midden tussen
de bomen en soms zelfs midden op het pad.

(vervolg van pag. 3)

Trek je zwembroek aan

Geen enkele wanklank dus: je ziet personen van
allerlei pluimage samen genieten. Een mens heeft
soms weinig nodig om het naar de zin te hebben.
Een zonnetje, kabbelend water, en wat zand tussen
je tenen is genoeg.
Dus met al die mooie dagen nog op komst: kom op
Filmwijkers, stop die handdoek in je tas, stap op je
fiets, trek je zwembroek aan en strijk neer tussen al
die andere badgasten. Lekker op het warme zand
liggen, zonder dat je ver weg hoeft of in de file staat.
Heerlijk poedelen in je eigen wijk. Doen!

Iemand die zeker goed kijkt is Anton Contant.
Zo’n vier dagen per week is hij met een vuilgrij
per op pad en struint hij door het park. Begon
nen aan de waterkant bij de Fellinilaan, heeft
hij zijn strooptocht uitgebreid tot bijna aan het
stadscentrum. Blikjes, heel veel lege drankfles
sen, glasscherven en allerlei stukken plastic
ruimt hij op. Het gaat hem aan het hart om tel
kens weer al die rotzooi tussen het groen te zien
liggen, maar het geeft ook voldoening als alle
troep weer weg is.
In de zomer ziet hij bijna dagelijks de gevolgen
van de grote vuren die worden gestookt van
het vele hout dat in het park te vinden is. Soms
wordt er op vijf plekken rond het strand en het
park tegelijk een fik gemaakt. Al het hout aan
het begin van het park wordt versleept om op
het vuur te gooien. Boomstammen en takken
worden overal vandaan gehaald. Soms zagen
ze hele bomen af; Anton heeft wel eens een bijl
afgepakt. De laatste mode is om een kliko mee
te nemen en deze in de fik te steken. Dat levert
een gigantisch vuur op. Elke zwoele avond is het
bingo.

4

De fikkiestokers komen uit Stedenwijk, Buiten,
Tussen de Vaarten, eigenlijk overal van vandaan,
maar meestal niet uit Filmwijk. Anton weet dat
omdat hij ze aanspreekt. Soms treft hij hele
groepen scholieren die buitenlandse uitwis
selingsstudenten hier mee naar toenemen.
Steevast vraagt hij de jongeren om fatsoenlijk
met het groen om te gaan en na afloop even de
rotzooi op te ruimen. Maar vaak, al te vaak, is het
dan de ochtend erop toch een klerezooi.

Anton Contant is zo’n vier dagen per
week met een vuilgrijper op pad.
Blikjes, lege drankflessen, glasscherven en plastic ruimt hij op.
Kijk, het kampvuurgevoel gun je iedereen. Is het
niet fantastisch, dat gevoel van vrijheid als je als
jongere bij een vuurtje zit en met een drankje
in romantisch gezelschap naar de Grote Beer of
de Steelpan zoekt? Een vakantiegevoel, en dat
in je eigen stad. Maar hoe zorgen we ervoor dat
er niet teveel vernield wordt en dat die roman
tici hun eigen afval ook weer opruimen? Hoe
voorkomen we dat de vrijheid van de één de
ergernis van de ander wordt? Is dat een taak van
de politie of andere handhavers? Van buurt
preventie? Hoe kunnen we Anton ondersteunen
bij zijn missie om het park mooi te houden?
Als je ideeën hebt, meldt het dan aan de Film
wijkkrant, via redactie@filmwijkkrant.nl. In de
volgende krant komen we er dan op terug.

L

Tekst: Rutger van Dijk
Foto’s: Wilma Klaver

EKKER SNACKEN BIJ EL GRECO

L

Een fris pand, schone counter, mooie
schermen, hier en daar een spiegel, nette

tafels en stoelen en bovenal dé plek voor
een lekkere hap of snack. Welkom bij

snackbar El Greco! Sinds oktober gevestigd op de hoek van de Joris Ivenslaan
en de Jacques Tatilaan. We spraken met

Renaldo, Fabio & Johnny

uitbater Johnny Maka.

El Greco is een bekende naam in de Almeerse snackwereld. In Tussen de
Vaarten zit sinds een aantal jaren een snackbar die deze naam draagt. Omdat
in dat filiaal veel gasten uit Filmwijk over de vloer kwamen, besloot eigenaar
Renaldo van den Brandt dat de tijd rijp was voor een nieuwe zaak. Johnny
werd gevraagd deze nieuwe vestiging te leiden.

Gratis patat stunt

‘We zijn erg tevreden met onze plek in de Filmwijk’, vertelt Johnny. ‘Met een
team van jonge, enthousiaste mensen voelen we ons thuis in de wijk. Op de
dag dat we onze deuren openden gaven we als stunt een uur lang gratis patat
weg. Daarop kwamen mensen van ver buiten Filmwijk af en de media schre
ven erover. In één klap vestigden we onze naam.’

Specialiteiten

‘We hebben een aantal specialiteiten in ons assortiment die je eigenlijk eens
geproefd moet hebben’, vervolgt Johnny. ‘Neem bijvoorbeeld de El Greco
burger: een hamburger met 180 gram vlees. Een mooie uitdaging voor de
echte veelvraat. Veel mensen durven de uitdaging aan en zetten hun tanden
erin. Ook raspatat is één van onze paradepaardjes: friet van aardappelpoeder.
Lekker krokant, maar zacht van binnen. Wij zijn de enige snackbar in Almere
die deze soort verkoopt.’
Ter plekke krijg ik een portie raspatat aangeboden. Ik moet zeggen: geen
woord gelogen. Heerlijk crispy en anders, smaakvoller dan reguliere patat.

Broodje ‘slagersbal’

‘Op warme zomerdagen brengen onze milkshakes en slush puppy’s verkoe
ling. Ten slotte wil ik graag onze ‘slagers balgehakt’ noemen. Voor een vers
broodje bal zijn wij het juiste adres.’
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Tot slot leg ik Johnny een aantal keuzes voor...

Fritessaus of ketchup?
Fritessaus eet ik liever dan ketchup. Niet te wit, lekker romig.
Frikadel of kroket?
Kroket! Compleet, op een broodje en een klodder mosterd. Heerlijk.
Sundaeijs of milkshake?
Een kokosmilkshake. Erg lekker. Kom die proeven!
Patat of frites?
Gewoon patat!
Zin in een lekkere snack in een nette omgeving? Bij El Greco ben je aan het
juiste adres!
El Greco
Joris Ivenslaan 127
Tel: 036-8419215
Dinsdag t/m vrijdag: 12.00 – 21.00 uur
Zaterdag en zondag: 15.00 – 21.00 uur

SNACKS

Aanbiedingen t/m 30 september 2015
Knip de bonnen uit en ga lekker snacken! Acties alleen tegen inlevering
van een bon.
De bonnen zijn geldig t/m 30 september 2015.
1 patat ‘catamaran’

2 patat +
2 frikandellen of 2 kroketten

€ 4,50
€ 5,50
Deze bon is geldig t/m 30 september 2015.

Deze bon is geldig t/m 30 september 2015.

2 grote milkshakes

1 oubliehoorn of sundae ijs

€ 4,-

€ 1,-

Deze bon is geldig t/m 30 september 2015.

Deze bon is geldig t/m 30 september 2015.

1 super slush

1 plate kipsate

€ 2,50

€ 6,-

Deze bon is geldig t/m 30 september 2015.

1 kipburger

Deze bon is geldig t/m 30 september 2015.

Gezinszak patat 4 persoons +
4 frikandellen of 4 kroketten

€ 2,50
€ 10,Deze bon is geldig t/m 30 september 2015.

Deze bon is geldig t/m 30 september 2015.
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Door: Toon Jansen

De afgelopen twintig jaar was er veel
gedoe rond de invulling van het Lumièrepark. De komst van De Paviljoens werd

tegengehouden en andere plannen zijn
niet uitgevoerd. Kan dit ook met (onder-

delen van) de Floriade gebeuren? De
perikelen rond het park zijn een voorbeeld van hoe het niet moet. Zowel

voor de gemeente als de bewoners van
de Filmwijk. Wat weegt het zwaarst:
het gemeenschappelijke belang of het
belang van omwonenden?

ideeschets Lumièrepark stadspark

L

UMIÈREPARK, STADSPARK
VOOR IEDEREEN?

Met De Paviljoens en het Caslapaviljoen gebeurde
vooral dat laatste. Overigens hebben de toen
malige Colleges van B&W het behoorlijk laten
afweten. Als bewoners tegen zijn, denkt een wet
houder al gauw ‘laten we het maar niet doen en
het geld gebruiken voor iets waar mijn kiezers wel
warm voor lopen’.

het ware kunnen spiegelen in het water. Alle Hos
per werkt dit idee verder uit. Hij verricht daarvoor
onderzoek naar de Sloterplas in Amsterdam. Stap
voor stap ontstaan plannen voor een park aan de
oostrand van het Weerwater, waar jaren later de
Filmwijk zou verrijzen.

Terug naar het begin

Het Lumièrepark moest een park worden met een
mix van cultuur en natuur. Het groen ligt er niet
voor de konijnen, dus wilde de gemeente diffe
rentiatie van het park. Als meest centraal gelegen
park van Almere moest er ‘een Vondelpark naast

Rond 1970 is Almere nog een plan op de tekenta
fel. Het gedroomde beeld bestaat uit verschillen
de bebouwde kernen te midden van recreatiege
bieden. Bij het ontwerp van de groene gebieden
heeft landschapsarchitect Alle Hosper een be
langrijke inbreng. In de groene zones tussen de
woongebieden tekent hij een reeks nieuwe plas
sen. Niet alleen landschappelijk mooi, maar ook
nodig voor ophoogzand voor de bouwterreinen.
Hoe verder een plas is verwijderd van het cen
trum, hoe ruiger het karakter. Voor het Weerwater
wordt juist gestreefd naar een meer stedelijke
inpassing. Hierbij speelt ook stedenbouwkundige
Teun Koolhaas een belangrijke rol. Hij oppert het
idee van een centrale plas omringd door stede
lijke bebouwing. Het stadscentrum moet zich als

Cultuur en natuur

6

het Weerwater komen’. De aanleg van het park
gebeurde met een cascobos, ‘groen’ dat in een
later stadium aangepast kon worden. De ambitie
er een Vondelpark van te maken is niet waarge
maakt. Het transformatieproces is achterwege
gebleven. De komst van De Paviljoens werd begin
jaren negentig geblokkeerd. We beschrijven maar
niet hoe zij zijn tegengehouden, want het is een
zwarte bladzijde uit de politieke geschiedenis van
Almere. Toch kwam een ander college jaren later
met de Ruimtelijke Visie Lumièrepark, Cultuurpark
(2001) om het park cultureel te ontwikkelen. Met
een paar paviljoens, horeca en een beeldenroute.
(vervolg op pag. 7)

KONINGSDAG 4 KIDS IN HET LUMIÈREPARK

(Vervolg van pag. 6)
Maar het plan werd niet uitgevoerd; er werden
geen financiën beschikbaar gesteld.

Dan maar zo houden?

Omdat de oorspronkelijke en latere plannen voor
het park niet zijn uitgevoerd, zijn veel omwonen
den het park gaan zien als hun eigen achtertuin
en niet als een stadspark. Dit heeft ook positieve
effecten gehad. Een groep vrijwilligers pleegt
onderhoud aan het ‘wilde’ deel van het park. Dit
is het minst gecultiveerde deel tussen het strand
en de bruggen. De groep wil het park interessan
ter maken voor planten en dieren. Toch heeft één
dag in het jaar het park een echte stadsfunctie:
op Koningsdag. Het park stijgt dan uit boven
lokaal gebruik. Maar op andere dagen is het
weer het domein van de hondenuitlater.

Natuur en cultuur bijten elkaar niet

De vraag is of de planten en dieren in het wilde
deel van het park overlast hebben van de duizen
den bezoekers op Koningsdag. Natuur en cultuur
lijken elkaar niet te bijten. Op het oog is het
daarom geen probleem om het park met stede
lijke functies te verrijken. Het Platform Filmwijk*
schrijft: ‘de vestiging van kleinschalige horeca in
het Lumièrepark wordt door de meerderheid niet
afgewezen, maar juist wenselijk geacht’. Wanneer
vanuit een vertrouwensrelatie bewoners om hun
mening wordt gevraagd, ontstaan er in Almere
veel mogelijkheden.

Ontwikkel samen een visie

In de jaren zeventig deed Alle Hosper onderzoek
naar de Sloterplas. Laten we er nu, anno 2015,
opnieuw gaan kijken met een breed samenge
stelde groep bewoners van de Filmwijk en het
stadscentrum, de gemeente en bijvoorbeeld de
Vereniging Buitenstad. De ontwikkeling van de
Sloterplas is weer in een nieuwe fase beland.
Samen met bewoners en gebruikers heeft het
voormalige stadsdeel Osdorp een visie ontwik
keld voor de Sloterplas. Aan centrumzijde wordt
het park een stedelijk park met dynamische
plekken en aan de zuidzijde blijft het park groen
en rustig.
Is zo’n aanpak ook mogelijk in Almere? Is de
Intentieovereenkomst Groen/Blauw van 2011 over
de groengebieden en stedelijke ontwikkeling
ook van toepassing op het Lumièrepark? Daarin
is afgesproken dat bestaande parken, bossen en
stranden een belangrijke kwaliteitsimpuls krijgen
met een eerste investering van 63 miljoen euro.
Bij het schrijven van dit artikel is gebruik gemaakt
van het boek ‘Alle Hosper, Landschapsarchitect
1943-1997’.
*Bron: Zienswijze conceptnota Kleur aan Groen.
Platform Filmwijk, 3 juli 2013.

Sloterplas Amsterdam

Foto’s: Wilma Klaver

Tekst en beeld: Wilma Klaver
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In de rubriek ‘Starring’ richten we de

“Meer activiteit in het Lumièrepark. Dat mag
best een beetje ten koste van groen gaan.”

Sinds wanneer woon je in Filmwijk?

zijn vrouw en zoon woont hij aan de rand

‘Al 23 jaar, vanaf 1992. Wij woonden in Utrecht.
Na een rondleiding door dit huis waren we gelijk
verkocht. Almere kenden we helemaal niet. Het
ging ons echt om het huis. Het aangename van
Almere vond ik dat het nog niet klaar was, het
groeide, en alles veranderde. Je moest bijvoor
beeld nog moeite doen om bij de snelweg te
komen.’

vooral cabaret en musical op het programma en
daar houd ik niet van. Ik houd van jazz. Als ik in
Almere naar een jazzconcert ga, moet ik er bij
eten en ik wil niet eten als ik naar muziek luister.
Wekelijks ga ik naar het Bimhuis in Amsterdam,
in 25 minuten sta ik in de Piet Heingarage. In Am
sterdam vind je alles. Helemaal niet erg. Er zijn
meer steden zoals Almere, neem Zoetermeer,
Hilversum.’

van het Lumièrepark. Ulijn (1959) is jour-

Favoriete plek in de wijk?

Met welke filmster zou je een hapje
willen eten of beschuitje eten?

spotlight op een – meer of minder –
bekende Filmwijker. In de eerste aﬂevering is het woord aan Peer Ulijn. Met

tages in het NOS-journaal), schrijver en

‘Het Lumièrepark, niet dat ik er vaak kom, maar
dat vind ik een fijne plek. En – dat is wel niet echt
een plek – de makkelijke doorgang naar het cen
trum; brug over en je bent er.’

beeldend kunstenaar. Hij schreef onder

Favoriete film?

nalist (bekend van human interestrepor-

meer een boek over zijn woonplaats ‘Ik
woon in Almere’ dat in 2008 verscheen.

‘Dat verandert vaak, maar bijvoorbeeld Birdman
van Alejandro Gonzáles Inarritu. Fantastische
muziek van jazzdrummer Antonio Sánchez,
lange shots, een echte acteursfilm.’

Welke straatnaam zou je willen
toevoegen?

‘Acteurs en actrices hebben we al genoeg. Nee,
ook geen regisseur. Niet al die namen van men
sen. Ik denk aan materiaal, zoals Celluloidplant
soen, 35Mmstraat of, stel je hebt een riviertje of
kanaal, de Scène.’

Favoriete restaurant of
uitgaansgelegenheid?

‘Poeh! Ik heb lang de hoop gehad dat er van
alles zou komen, maar dat gaat niet gebeuren,
daar is er het publiek niet voor. Ik ga hier niet uit.
Een enkele keer, een keer per jaar of zo, naar een
dansvoorstelling in de schouwburg. Hier staan
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‘Echt met niemand. Ik kan mensen bewonderen,
maar ik hoef er niks persoonlijks mee. Maar als
het moet; mag het ook een muzikant zijn? En
moet ie nog leven? Dan jazzsaxofonist Michael
Brecker, die is dus overleden.’

Wat zou je willen veranderen in de wijk?

‘Meer activiteit in het Lumièrepark. Dat mag best
een beetje ten koste van groen gaan. Dat mogen
meer beelden zijn of muziek. In ieder geval dat
je een reden hebt om er naartoe te gaan. In 1992
was ik de enige op een hoorzitting bij de ge
meente die voor plaatsing was van De Paviljoens
in het Lumièrepark. Fantastische gebouwen,
idioot dat we ze weg hebben gedaan. Net als
dat podium op de Grote Markt. Een enorm ding,
prachtig in de stad. Kinderachtig om dat weg te
halen.’

Wat wil je per se niet veranderen?

‘Dit deel van Filmwijk is lekker rustig. Er is nog
ruimte. De huizen staan niet te dicht bij elkaar
en ook niet zo ver dat je geen contact meer hebt
met elkaar.’

Wat vind je van de Floriadeplannen?

‘Ik snap de Floriade niet, ik heb er niets mee. Ik
ken ook niemand die er enthousiast over is en dat
verontrust me. De Floriade is een verouderd idee,
een beetje achterhaald. Niet om te zeuren over
grote plannen of omdat het zoveel geld kost. Ik
heb er helemaal geen probleem mee om geld uit
te geven aan een groot plan. Als we dat geld nou
hadden gestoken in De Paviljoens en een mooie
collectie hadden opgebouwd. Daar heb je op den
duur meer aan.
Het idiote van dit gemeentebestuur is dat alles
geld moet opleveren, of minstens kostendekkend
zijn. Onzin, je kan ook iets terugkrijgen op het
gebied van welzijn of geluk voor de mensen. Als
je zelf een bank koopt denk je toch ook niet hoe je
die terug moet verdienen.’

Wie zou de ideale burgemeester zijn?

‘Ik vond, vind Annemarie Jorritsma een leuke,
goede burgemeester, we hebben veel plezier van
haar gehad. Laat haar maar blijven. Dat doet ze
niet? Maar de vraag is wat ík zou willen. Annema
rie Jorritsma.’

Zou je hier blijven wonen als je de
staatsloterij wint?

‘Ja! Ik woon hier heerlijk, geen Amsterdam. Am
sterdam is een fantastische stad, maar ik hoef er
niet te wonen.’

Nog plannen met de stad, bijvoorbeeld
een nieuw boek?

‘Ik ben altijd aan het schrijven, maar concreet
werk ik niet aan een nieuw boek. Mijn positieve
geluid over de stad in ‘Ik woon in Almere’ is wel
iets getemperd. Ik hoopte dat na de groei de ver
andering in de kwaliteit zou gaan zitten, maar dat
gaat niet gebeuren. Het stokt, misschien komt het
door de tijd – dit is geen tijd van grote uitgaven
– maar wat mij betreft zou het gemeentebestuur
grote stappen mogen zetten. Een groot open
luchtzwembad, leuk voor een stad met veel jonge
mensen. In een stad waar de middelen minder
zijn dan gemiddeld kan niet iedereen op vakantie,
maar als je dan een abonnement op het zwem
bad neemt! Goed voor jongeren die te weinig
bewegen, leuke plek om elkaar te ontmoeten. Als
je het extra groot aanpakt, trek je ook bezoekers
uit Utrecht en Amsterdam. Zulke zwembaden be
staan bijna niet meer. Almere zou er echt de stad
voor zijn.’

B

OOTCAMP FILMWIJK
“Alle spieren kwamen aan de beurt!”

Jenny Jacobi uit de Filmwijk leek het leuk om
exclusief voor de wijk iets aan sport te doen,
waarbij je op sportieve wijze andere Filmwijkers ontmoet. Op Facebook gaf zij ruchtbaarheid aan dit idee.
Op een zondag eerder dit voorjaar was het
zover: de eerste Filmwijk bootcamp was een feit.
Yannick Dijk liet ons in het Lumièrepark, bij het
klimrek, kennismaken met veel verschillende
oefeningen. Het begon met een warming up,
wat rekken en strekken, beetje springen, draaien
en zwaaien en toen begon het echte werk... alle
spieren kwamen aan de beurt! Het was erg af

wisselend en leuk om te doen. Zijn enthousiasme
maakte dat ik meteen na afloop uitkeek naar de
volgende keer!
Nieuwsgierig en zin om mee te doen? Kom ge
rust langs op zondag om 12.30 uur of op woens
dagavond om 20.00 uur. Sportief bezig zijn,
samen met andere mensen uit de wijk!
P.s. Als je iemand wilt meenemen uit een andere
wijk mag dat natuurlijk ook...
Ingrid Grootveld

YDS Bootcamp Filmwijk

Welke Filmwijker wil jij tippen voor
Starring?
‘Jazzzangeres Greetje Kauffeld.’

Boekcover ‘Ik woon in Almere’,
Uitgeverij Conserve, 2008
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Informatiepagina’s Platform Filmwijk

Secretariaat:
Joris Ivenslaan 3
1325 LV Almere
036-5377227 / 06-13905105
info@filmwijkalmere.nl
www.filmwijkalmere.nl

BOOMGAARD FILMWIJK GEOPEND
Op zaterdag 6 juni was het zover. Twintig bewoners en eigenaren van een fruitboom verzamelden zich in de boomgaard onder het strandje van
het Lumièrepark. Ze hebben de ‘spiegel’ van de
fruitbomen schoongemaakt, de aarde geschoffeld
en daar heel veel emmers Weerwaterwater overheen gestort.

NIEUWS OVER DE FLORIADE
Op 18 jl. heeft de Werkgroep Floriade op de
politieke markt ingesproken in het kader van de
Floriade. Vermoedelijk is één avond niet genoeg
en komt de Floriade nog een aantal malen op de
agenda, namelijk op 25 juni en op 2 juli, waarschijnlijk tevens de beslissende raadsvergadering.
De bijbehorende agendastukken vindt u op
almere.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=38359. Zie ook:
gemeenteraad.almere.nl/de-politieke-markt.

We roepen iedereen op aanwezig te zijn op
een van deze avonden!
Op 12 mei verscheen het Masterplan Floriade. U kunt
dit vinden op de website www.ﬂoriade.almere.nl.
Het plan is door het college van B&W ter instemming aangeboden aan de gemeenteraad. Na behandeling in de raad wordt de Floriade BV opgericht
waarin The Making Of, de exploitatie en de organisatie van het evenement worden ondergebracht.

Daarna hebben ze na instructie van wijkregisseur
Jeanette Vonk de takken van de bomen met draad
‘afgebonden’, om volgend jaar een hogere fruitopbrengst te stimuleren. Een heel werk.
Daarna onthulde wethouder Froukje de Jonge een
bord dat symboliseert en laat zien dat een goede
samenwerking tussen actieve bewoners via het
Platform Filmwijk en de gemeente via Growing
Green tot mooie dingen kan leiden.
Wat is het leuk elkaar als bewoners te ontmoeten
en samen te werken op zo’n mooie plek in de Filmwijk, uitkijkend over het Weerwater. Iedereen is
nieuwsgierig naar het moment waarop we daadwerkelijk de eerste appels en peren kunnen plukken.

Uit het raadsvoorstel blijkt dat het college de
groene oostkant zoveel mogelijk wil behouden. De
boulevard van 12,5 meter breed rondom het grote
grid stond er nog wel in en vormde onderdeel van
het te nemen raadsbesluit.
Het is voor de werkgroep Floriade een groot genoegen dat alle activiteiten van de afgelopen twee jaar
mede hebben geleid tot inderdaad een uitzicht op
een zo groen mogelijke oostkant van het toekomstig
Floriadeterrein. Ons is toegezegd dat de huidige
bebossing met voldoende breedte mogelijke ‘inkijk’
tegenhoudt. Bovendien blijven deze bebossingen
tijdens de bouwperiode, tijdens de Floriade en na
de Floriade bestaan!

Boulevard
Wat overigens ook is ingetekend in het cascoscenario is een 6 meter brede boulevard die rondom
(op) het terrein wordt aangelegd. Na aﬂoop van de
Floriade zijn de volgende ontwikkelingen erop
gericht het terrein verder te ontwikkelen tot een
nieuwe stadswijk Almere Floriade. Het is de bedoeling de boulevard van 6 naar 12,5 meter te verbreden om autoverkeer mogelijk te maken.
Filmwijk begrijpt dat een eventuele boulevard in
ieder geval achter de bebossing komt te liggen; dus
op het eiland en niet in het water. Dat betekent ook
dat een eventuele boulevard aan de binnenzijde van
het eiland wordt opgebouwd en dat de bebossing
niet wordt kaalgeslagen om opbouw vanaf de waterzijde mogelijk te maken.
Het is ons helaas niet duidelijk waarom de boulevard dwingend is, er is hierover geen heldere uitleg.
De boulevard zelf en zeker met autoverkeer werkt
zeer verstorend voor Filmwijk/de oostelijke rand.
Dit is helaas zeer tegenstrijdig met onze wensen.
Wij wensen de boulevard ten hoogste als wandel-
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boulevard. De projectorganisatie gaf aan dat de
brug van het Lumièrepark naar het Weerwatereiland
een langzaamverkeerbrug wordt en daarmee niet
toegankelijk is voor bromfietsen.

Kabelbaan
In het Masterplan wordt toch weer gewag gemaakt
van een kabelbaan. Wij vinden een kabelbaan een
verrommeling van het gebied, waarneembaar vanuit
Filmwijk en een kabelbaan geeft een ‘Walibi-achtig
kermisterrein’-gevoel. Tevens brengt een kabelbaan
aanzienlijke bouwimpact met negatieve effecten
op het leefmilieu met zich mee en leidt ook weer
tot verdere imagoschade van Almere. Dit is niet wat
Filmwijk wenst.

Bouwperiode
Voor de werkgroep is de bouwperiode 2015-2022
een zeer zwaarwegend punt. Zij ziet een grootschalige kaalslag tijdens de bouwperiode die verder
aanleiding geeft tot imagoschade voor de gemeente
Almere. Verkeer vanaf de A6 aanschouwt langdurig
een woestijnlandschap. Bovendien betekent een
grootschalige kaalslagaanpak en lange ‘woestijn’vorming het onverkoopbaar worden van huizen en
appartementen. Werkgroep Floriade ziet voor de
bouwperiode een zodanige aanpak: organisch/evolutionair/incrementeel/just-in-time, zonder geluidsen gezichtsimpact op Filmwijk, ready to use op het
moment dat een stukje wordt opgeleverd, terugdraaibaar bij het ontbreken van investeerders of bij
een nieuwe economische crisis.
Het is noodzakelijk dat de aanpak van de bouwperiode nog vóór het raadsbesluit in juni 2015 bekend
wordt bij de bevolking en Filmwijk in het bijzonder.

Impact
Wat de communicatie betreft blijkt dat burgers
weinig of geen notie hebben wat de impact is van
de bouwperiode en de Floriade zelf. Na uitleg geven
mensen aan deze gang van zaken niet te zien zitten.
Indien deze steekproef representatief is, heeft de
gemeente geen draagvlak (zie handtekeningenlijsten,
zie petities.nl, zie bezwaar diverse wijken tegen het
groenbeleid van de gemeente).
Wij zien graag dat de gemeente transparant en
indringend de impact van de bouwperiode, de Floriade zelf en erna communiceert naar de gehele Filmwijk (en Almere). Een zeer hoog percentage burgers
zou helder moeten hebben wat het ontwerp en de
impact wordt en de mogelijkheid moeten krijgen te
participeren.
U vindt alle documenten die de werkgroep Floriade
de afgelopen maanden heeft gecommuniceerd met
de projectorganisatie Floriade 2022 en met de gemeenteraad op onze website: filmwijkalmere.nl.
Hebt u vragen of opmerkingen? Mail naar
ﬂoriade@ﬁlmwijkalmere.nl.

BEWONERSAVOND ZORG & WELZIJN (18 MEI)
Wat was het een gezellige en enthousiaste avond! In aanwezigheid van wethouder Froukje de Jonge was dit de eerste bewonersavond met als thema Zorg & Welzijn. Het was tevens een
kennismaking met het Wijkteam Filmwijk. Bovendien was de
avond bedoeld om een interactief, sociaal netwerk op te bouwen voor en door Filmwijkbewoners.
Een aantal sprekers gaf een beeld van de nieuwe wetgeving en
praktijk en er was een informatiemarkt. Hiervoor hadden zich
9 initiatieven gemeld, zoals Fare (o.a. voedselbank en kleding),
Buurtkamer (ontmoetingsplek), 036 Filmwijk (contact via Facebook, voor klusjes), Kinderactiviteiten (kinderdisco), Droomcafé
(nieuw), Repair café (De Schoor), Parkhuys (inloop- en begeleidingshuis), Filmwijk voor Filmwijkers (burenhulp voor bewoners
Filmwijk) en de Rommelroute.
We telden een volle zaal, waaronder ook een vertegenwoordiging van het gezondheidscentrum Filmwijk: vier huisartsen
waren aanwezig! Van de kant van de pers waren zowel Almere
Dichtbij als Omroep Flevoland aanwezig.

Binnenkort in uw Buurt

Rommelroute
Meer inforMatie op www.roMMelroutealMere.nl

ROMMELROUTE 2015 FILMWIJK
NOTEER 19 SEPTEMBER IN JE AGENDA!

In de gehele Filmwijk vindt voor het vierde jaar op rij de rommelroute plaats!
Wanneer: zaterdag 19 september 2015
Tijd: 11.00 uur tot 15.00 uur

Wat is een rommelroute?

Bij een rommelroute kunnen bewoners van een wijk hun tweedehands spullen vanuit
hun tuin, huis of garage verkopen. Zij kunnen zich inschrijven als verkoper. Hoe meer
mensen meedoen als verkoper, hoe groter en spannender de route door de wijk
wordt. Bewoners kunnen buurten bij de buren, snuffelen naar leuke spulletjes, maar
ook de buren en de buurt beter leren kennen. Uiteraard zijn ook mensen van buiten
de wijk welkom.
Na inschrijving wordt een verkoper zichtbaar op de deelnemerskaart. Zo weten
potentiële kopers wie er allemaal meedoen in de Filmwijk. Voor de kopers is er vanaf
begin september ook een lijstje beschikbaar waarop staat welke adressen meedoen.

Impressie
Filmwijk had de primeur om Zorg en Welzijn op zo’n actieve
manier te organiseren. Het idee is in het najaar weer een avond
over dit thema te organiseren. Misschien dit keer wat meer
gericht op ouderen (een van de suggesties op die avond). Wat
zou het fijn zijn als we dan nog meer bewoners uit de Filmwijk
ontmoeten!

De afgelopen jaren deden veel enthousiaste buren uit de Filmwijk al mee. Om een
idee te krijgen hoe dat eruit ziet, vind je op deze pagina een aantal foto’s van voor
gaande edities.

Wilt u meer informatie of hebt u vragen over deze avond, stuur
uw e-mail naar zorgenwelzijn@ﬁlmwijkalmere.nl

UITREIKING GROWING GREEN SPELDEN
AAN VIER FILMWIJKBEWONERS
Het thema Growing Green Cities,
gepresenteerd in het kader van de
Floriade 2022, staat centraal in de
ontwikkeling van Almere. Hoe bouwt
Almere een nog groenere stad, een
Growing Green Almere?
Twee maal per jaar worden Growing
Green initiatieven genomineerd voor
de Growing Green Speld. Zaterdag 20
juni reikte wethouder Mulder tijdens
de Dag van de Architectuur weer de
Growing Green spelden uit aan vier
Filmwijkbewoners. Dit zijn de onderscheiden groene initiatieven:
1. Zoals u wellicht weet, is de entree naar Almere via de nieuwe fietsbrug omgetoverd van een kaal liggend gebied met
modder en betonpalen naar een representatieve entree
met een vrolijke tuin, met rozen, lavendel en vlinderstruiken. De initiatiefnemer daarvan is Lisa Punt.
2. En misschien kent u inmiddels de boomgaard vlakbij de
brug aan de zuidkant van het Lumièrepark. Marjolein
Vloothuis kwam met dit initiatief.
3. En dan is er het rozenperk aan het John Gielgudpad,
‘van’ Marjan Kuijs.
4. Als je de Humphrey Bogartstraat inrijdt, vind je bij de
rotonde een vrolijk bloemenperk ‘van’ mevrouw Sonnema.

Doet u dit jaar ook mee samen met uw buren?

Wij hopen weer op een mooie en gezellige dag mét en vóór buren!
Bezoek de Rommelroutesite voor meer informatie en aanmelding:
www.rommelroutealmere.nl
Marjo Klinkenberg en Lies ter Averst,
Organisatoren rommelroute Filmwijk
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Rob Verlinden

Hoe bijen honing maken is nog steeds een raadsel...

tuincolumn

Op een zonnige dag rustig en vredig in

over bloemetjes en
bijtjes

O

je tuin zitten en de natuur om je heen

bestuderen kan zeer rustgevend zijn,
maar als je goed oplet vindt om je heen

een bruisend spektakel plaats. De natuur

bestaat uit eten en opgegeten worden.

Eigenlijk is het net een oorlogsgebied.
Vogels zitten achter wormen en slakken
aan, roofinsecten vallen anderen insec-

ten aan en zelfs je eigen kat besluipt een

jonge vogel. Zo vredig is het niet in je

tuin, tijdens een windstille zonnige dag.

Dit bruisende leven hoort bij de natuur, maar er
zijn ook belangrijke bondgenootschappen die
ervoor zorgen dat de natuur in stand blijft. Plan
ten zijn van levensbelang voor het voorbestaan
en dat doen ze door middel van hun bloemen.
Bestuiving van bloemen is een ongelooflijk mooi
proces. De natuur heeft de meest fantastische
methoden gemaakt om het voortbestaan van
iedere bloeiende plantensoort te garanderen.
Om bestuiving via de wind succesvol te laten zijn,
zijn gigantische hoeveelheden stuifmeel nodig.
Bestuiving door insecten is veel efficiënter. Dat de
natuur die samenwerking tot stand heeft gebracht
is fascinerend. Nog boeiender is het dat bepaalde
plantensoorten door de bouw van hun bloemen
volledig op bepaalde insectensoorten zijn gericht.
Het zijn niet alleen bijen die bloemen helpen
bestuiven. Het bijengedrag is wel een groot
wonder. Deze sociale dieren regelen hun leef
omstandigheden veel nauwkeuriger dan wij dat
doen. Hun airconditioning is perfect. Ze hebben
een danstaal waarmee ze informatie aan elkaar
doorgeven, bijvoorbeeld in welke richting er stuif
meel te vinden is, welke hoeveelheid en op welke
afstand. Hoe ze honing maken is nog steeds een
raadsel. Wij kunnen het nog niet namaken. Maar

Bijenhotels in alle soorten en maten
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de honingbij is maar één soort die bloemen be
vrucht; tientallen soorten wilde bijen helpen ook
bloemen bestuiven.
De honingbij leeft in een grote groep en wordt
meestal door de mens geholpen om in een
beschermde omgeving te leven. De meeste
bijensoorten leven solitair en die kunnen we een
handje helpen, zodat ze in je tuin kunnen leven.
Veel tuinen hebben geen echte schuilplekken
meer, doordat ze uit alleen maar tegels en schut
tingen bestaan. Daarom is het raadzaam om een
insectenhotel op te hangen. Daarin kunnen wilde
bijen, maar ook vlinders een schuil en nestelplek
vinden. Zorg ook dat er veel bloeiende planten in
je tuin staan – bij voorkeur bloeiende planten met
echte bloemen.
Veel bloeiende planten hebben steriele bloemen
zonder meeldraden en stampers, bijvoorbeeld
veel hortensiasoorten, maar ook petuniasoorten.
Die bloeien dan wel prachtig, maar de insecten
natuur heeft er niets aan. Bestudeer dat allemaal
eens op een rustige, windstille, zonnige dag en
misschien besluit je dan wel een insectenhotel op
te hangen.

Tekst en foto: aangeleverd
Foto: Jonneke Vos

‘We zijn elkaars alarmsysteem’

NIEUWE DEELNEMERS GEZOCHT VOOR TELEFOONCIRKELS
RODE KRUIS ALMERE
Een 64-jarige Almeerder lag in 2011 twee
weken dood in huis voor hij ontdekt werd. De
man was door natuurlijke oorzaken om het
leven gekomen. ‘Wij hebben een aanpak die
dit kan voorkomen en mensen mogen zich vanaf
nu weer opgeven’, zegt Fré Slump, vrijwilligster
van telefooncirkels van het Rode Kruis afdeling
Almere.
Mensen met een zwakke gezondheid komen
bijvoorbeeld ten val en kunnen niet meer om
hulp vragen, omdat de telefoon op een onbereik
bare plek ligt. Het kan soms weken duren voordat
buren of familie iets in de gaten hebben. ‘Iemand
kan dan bijvoorbeeld al door dorst zijn omgeko
men. In extreme gevallen wordt het lichaam pas
na jaren gevonden. Dat gun je niemand en is ook
niet nodig’, zegt Fré.

Gewond in huis

Steeds meer ouderen wonen tot op hoge leeftijd
alleen. Zij worden ieder jaar kwetsbaarder. Hoe
kunnen ze zichzelf helpen? ‘Wanneer je gewond
in huis ligt, kun je vaak niets meer. Dan is het te
laat. Door je aan te sluiten bij een telefooncirkel
van het Rode Kruis kan veel leed worden voorko
men’, meent Fré.

Als je niet opneemt…

Een telefooncirkel bestaat uit acht mensen en
werkt als volgt: een vrijwilliger van het Rode Kruis
belt ’s ochtends de eerste persoon van de cirkel.
Deze belt de volgende. Tot slot belt nummer acht

de vrijwilliger en daarmee is de cirkel rond. ‘Als
iemand in de cirkel niet opneemt, weten we dat
er iets mis is’, aldus Fré. ‘Dan ondernemen we
actie door bijvoorbeeld eerst de buren te bellen.
Zo zijn we elkaars alarmsysteem.’

deelneemster lag in de hal met een gebroken
knieschijf. De buurvrouw kon haar bijstaan en
belde direct 112. Zonder de inzet van de tele
fooncirkel van het Rode Kruis was dit misschien
niet goed afgelopen.’

Vals alarm?

Zelfs voor mensen die een valalarm hebben, is
een telefooncirkel een uitkomst. In de praktijk zijn
er veel situaties waarbij mensen hun melder niet
dragen. Bijvoorbeeld in de badkamer. Leden van
een telefooncirkel liggen nooit langer dan een
dag te wachten op hulp.

Gebroken knieschijf

Vrijwilligster Fré vertelt: ‘Een deelneemster van
de telefooncirkel gaf op een ochtend geen
gehoor. De vrijwilliger van haar telefooncirkel
kwam in actie en belde de buren die de sleutel
hadden van deze mevrouw. De buurvrouw belde
aan, maar er werd niet opengedaan. Met de extra
sleutel maakte ze de voordeur open. De

Fré kent nog meer voorbeelden: ‘Een oude dame
nam een paar jaar geleden de telefoon niet op.
Toen de vrijwilliger langs haar huis ging, lag ze
in de hal in een plas bloed. Ze was gewond aan
hoofd en buiten bewustzijn. Met de ambulance
is deze dame naar het ziekenhuis gebracht. Ze
is uiteindelijk weer helemaal opgeknapt.’ De
vrijwilligers waren overigens zeer vasthoudend,
vertelt Fré. ‘Deze vrouw was eerder bij twee
gelegenheden telefonisch onbereikbaar door
problemen bij de telefoonmaatschappij. Vals
alarm dus. Ondanks dat bleven de vrijwilligers
van de telefooncirkel alert en gingen langs om de
toestand van de vrouw te controleren. De juiste
kwaliteiten van vrijwilligers van de telefooncirkel
zijn waakzaamheid en vasthoudendheid. Als u
deze eigenschappen bij uzelf ziet, geef u dan op
als vrijwilliger om het werk van de telefooncirkels
in Almere te kunnen voortzetten en uitbreiden!’

Aansluiten is gratis

Voelt u zich kwetsbaar en wilt u gewoon thuis
blijven wonen? Sluit u dan aan bij een telefoon
cirkel van het Rode Kruis Almere. Uiteraard is dit
kosteloos. Meld u aan bij Piet Schoonheim op
p.schoonheim@chello.nl.

2 juli bij basisschool Caleidoscoop

Afscheid Mira, Beanke en Nils

Zomerfeest als feestelijke afsluiting
van het schooljaar

De afgelopen maand namen wij afscheid van
een aantal zeer gewaardeerde ‘medewerkers’ van de Filmwijkkrant.

Op donderdag 2 juli organiseert brede basisschool Campus Caleidoscoop aan het Walt Disneyplantsoen een zomerfeest op het schoolplein voor alle leerlingen. Om de ouders en de
bewoners van Filmwijk te betrekken, organiseert de school een taartenbakwedstrijd.

Mira Peeters was jarenlang lid van het redac
tieteam en heeft een flink aantal artikelen op
haar naam staan. U herinnert zich wellicht haar
stukken over mantelzorgers of de kleurrijke
verhalen over globalisering in de wijk.
Beanke Drent coördineerde jaar na jaar de
bezorging van de krant. Zij was het aanspreek
punt voor bezorgers, zorgde dat overal een
exemplaar op de mat viel en ging  als de
nood aan de man was  zelf met de krant
onder de arm de brievenbussen langs om de
resterende wijken te bezorgen.
Nils Peeters verzorgde de laatste jaren de
kinderpagina in deze krant. Al die briljante
moppen, raadsels en tips voor games kwa
men van zijn hand.

Het onderdeel straatspeeldag van het zomerfeest
stimuleert kinderen om buiten te spelen. Niet al
leen omdat buitenspelen leuk is, maar ook omdat
buitenspelen gezond is en belangrijk voor op
groeiende kinderen. Caleidoscoop wil de kinde
ren stimuleren om tijdens de vakantie ook buiten
te spelen en gebruik te
maken van de faciliteiten
rondom de school.
Doordat zoveel mogelijk
kinderen uit de buurt,
samen met hun ouders,
op een bruisende plek in
de wijk activiteiten kunnen
doen, draagt het bij aan
het gevoel van saamhorig
heid en veiligheid. Ouders,
vrijwilligers en jongeren in
de wijk ondersteunen bij
de activiteiten.

Het zomerfeest wordt mede georganiseerd op
initiatief van de leerlingenraad. De leerlingen
zullen een aantal activiteiten organiseren en
(natuurlijk!) de taarten beoordelen op smaak en
presentatie.

Wilt u ook meehelpen of
deelnemen aan de taar
tenbakwedstrijd? Neem dan contact op met Els
Zoete (e.zoete@caleidoscoop.asgalmere.nl).
Wilt u gezellig meedoen? Kom dan langs op
donderdag 2 juli tussen 9.30 en 14.00 uur.
Iedereen is welkom.
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Wij danken Mira, Beanke en Nils voor hun
trouwe inzet voor de Filmwijkkrant en wensen
hun veel succes en plezier in de toekomst!

Ook adverteren
in deze krant?
Bel 036 - 53 53 940 of mail naar:
advertenties@filmwijkkrant.nl

Centrum

Natarãja

YOGA
Critical Alignment Yoga; een doeltreffende methode.
- Leer spanning en stress los te laten
- Herstel je kracht en energie
- Meer gemak en vrijheid in bewegen

Kom een kennismakingsles volgen!
Wil je kennismaken met yoga maar vind je één les toch te
weinig om te ervaren of yoga voor jou werkt? Dan is de
Cursus ʻStartmetYogaʼ héél geschikt. Vanaf 15-9-2015
Vroegboekkorting bij aanmelden en betalen vóór 30 juli a.s.

Meer informatie over yogalessen en studioverhuur:
www.nataraja.nl
info@nataraja.nl
036-5376825

Centrum Natarãja
Buster Keatonstraat 99
1325 CK, Filmwijk Almere-Stad

Voor de verkoop,
aankoop en taxatie van
uw woning...

Almeerse Wind is een lokale Energie Coöperatie, waar
iedereen lid van kan worden. Met deze coöperatie gaan
we onze eigen groene stroom produceren.
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Bas ellen!
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We nodigen je uit om lid te worden van onze corporatie.
Daarmee steun je onze plannen voor een eigen
burgerwindpark, door en voor jou en de andere leden!

3 REDENEN OM MEE TE DOEN:
1 BAAS VAN JE EIGEN ENERGIE
2 JE EIGEN GROENE STROOM
3 JE EIGEN STUK WINDMOLEN
Bel voor een gratis waardebepaling!

WWW.ALMEERSEWIND.NL

036-5347255

Huidige crisis begrijpen? Inschatten hoe de crisis en de maatregelen ter bestrijding
ervan uw spaargeld, pensioen en inkomen (zullen) raken? Lees dan, net als duizenden anderen, de zeer helder en toegankelijk geschreven economische bestseller
‘Geldmoord’. Geschreven door een Filmwijker!

Ga naar www.geldmoord.nl en bestel nu uw, gesigneerd, exemplaar.
Of stuur een mail naar info@geldmoord.nl
De eerste 25 bestellingen zijn inclusief gratis boek ‘Door de bomen het bos wél zien’,
een selectie van de beste columns van de auteur van ‘Geldmoord’
‘Een monetaire thriller’ (Bank & Effectenbedrijf)
‘Een must voor iedereen die zich opwindt
over hoe er toch steeds geld uit de
portemonnee verdwijnt, ook al blijft die
hermetisch gesloten’. (De Telegraaf)

Op zoek naar een leuke én flexibele BSO?
Kom eens langs bij blink!

‘Zet alles wat u denkt te weten over geld
op zijn kop’ (Jan Maarten Slagter,
ex-directeur van de Vereniging van
Effectenbezitters)

Dagelijks activiteiten zoals knutselen en buitenspelen.
Brengen naar sportclubs en zwemles.
Kleinschalige opvang in huiselijke sfeer.
Een laag uurtarief van € 6,30.
Mogelijkheid voor het nuttigen van een warme maaltijd.

‘De auteur doet zijn best economisch
jargon helder en simpel uit te leggen om
een relatief complex thema te ontsluiten
voor een breder publiek.’ (NRC)

Hoe ziet jouw ideale opvang eruit? Vertel het ons.
Er zijn tal van mogelijkheden.
Wil je bijvoorbeeld alleen opvang tijdens de vakantie?
Dat kan van 7.00 tot 19.00 uur.

David Nivenweg 1, 1325 KE Almere
T 036-5230137, E info@blink-bso.nl, W www.blink-bso.nl
LRK 406969425

‘Vlot geschreven. Houdt ons een spiegel
voor.’ (Het Financieele Dagblad)
‘Mujagic doet wat in de economische wetenschap ooit heel gewoon was: historische
analyses maken. Daarmee neemt hij afstand van economen die vele belangen dienen,
behalve die van de burgers. ‘ (Ronald van Raak, Lid van de Tweede Kamer)
‘Voor een leek te volgen. Houdt zijn betoog op een zodanige manier dat het vaak een
genot is om het te lezen.’ (Vrijspreker)

wonen in onze natuur

in het Groene Kathedralenbos

Meer informatie:
John van Diepen

06 - 212 612 68
john@mooioosterwold.nl
informatiebijeenkomsten:
24 juni en 2 juli

Mooi Oosterwold is een nieuw natuurgebied van 17 hectare in
gezamenlijk eigendom van haar toekomstige bewoners.
Ongeveer 95% hiervan blijft onbebouwd. Een bijzondere plek
als u wilt wonen in een natuurlijk groene omgeving.
•
•
•
•
•
•

de natuur als gemeenschappelijke tuin
uw huis geheel naar eigen ontwerp
locatie Almere-Oosterwold
oog & hart voor de natuur
ontwerp mee met onze landschaparchitect
prijs bouwrecht afhankelijk van woninggrootte

www.mooioosterwold.nl
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NIEUWS VAN APOTHEEK FILMWIJK

Telefoonlijst
Gezondheidscentrum Filmwijk

De apotheek is geopend van maandag tot en met
vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

TELEFOONNUMMERS HUISARTSEN

Buiten deze tijden kunt u terecht bij apotheek De
Brug (in de hal van het Flevoziekenhuis).
Apotheek de Brug is zeven dagen per week geopend
van 8.00 tot 22.00 uur. Er geldt wel een diensttarief
na 18.00 uur en op zondag!

Apotheek Filmwijk is telefonisch bereikbaar van
8.00 -12.00 uur en tussen 14.00-17.00 uur.
In geval van spoed is de apotheek tussen de middag
wel telefonisch bereikbaar.

Nieuw: via RecAppt.
Deze app ‘RecAppt’
kunt u downloaden!

Via internet

Apotheek

Volg de aanwijzingen van de app.
Voer bij de instellingen apotheekcode
502220 van apotheek Filmwijk in.
Let op: geen puntjes tussen de
cijfers!

U ontvangt een sms als uw
medicijnen klaar staan.
Geef uw 06-nummer door aan de
apotheek.

www.zorggroep-almere.nl
Via herhaalrecepten aanvragen kunt
u uw medicijnen aanvragen.
Let op: het oude systeem komt binnenkort te vervallen !

U ontvangt een sms als uw
medicijnen klaar staan.
Geef uw 06-nummer door aan de
apotheek.

0900 20 30 203

(036) 54 54 346

Consultatiebureau/Jeugdgezondheidszorg (locatie Parkwijk)

(036) 54 54 520

Fysiotherapie

(036) 54 54 777

Maatschappelijk werk

(036) 54 54 340

Psycholoog

(036) 54 02 313

Receptie

(036) 54 54 340

Tandheelkunde
(www.medimondzorg.nl)
Thuiszorg

0800 63 34 628
06 10 90 62 94

Verloskunde Parkwijk/
Tussen de Vaarten

(036) 54 54 520

OPENINGSTIJDEN HUISARTS EN APOTHEEK
08.00 - 17.00 uur (receptie tot 17.30 uur)
REGIOMANAGER

Aanvragen die op werkdagen vóór 12.00 uur worden gedaan, liggen de volgende werkdag vanaf
14.00 uur voor uw klaar
U dient altijd rekening te houden met speciale medicijnbestellingen of speciale bereidingen: deze bestellingen kunnen niet altijd de volgende werkdag klaar staan. Wij adviseren u om 14 dagen voordat uw medicatie
op is, nieuwe medicatie aan te vragen. Heeft u meerdere aanvragen, dan graag de doosjes met een
elastiekje bij elkaar binden.

Vragen

(036) 54 54 344

TELEFOONNUMMERS ALGEMEEN

U ontvangt een sms als uw
medicijnen klaar staan.
Geef uw 06-nummer door aan de
apotheek.

U kunt in de apotheek aangeven dat u gebruik wilt maken
van onze automatische herhaalservice.
Deze service houdt in dat uw doorlopende medicatie elke
maand of elke drie maanden voor u klaar staat. U krijgt van
ons bericht wanneer de medicatie klaarstaat. Deze service
is alleen geschikt als u goed ingesteld bent op uw medicatie. Medicatie voorgeschreven door de psychiater kan niet
worden opgenomen.

(036) 54 54 341
Spoedlijn Huisartsen

Spoedpost Almere

U belt naar het telefoonnummer dat
op het etiket staat van uw medicijndoosje. Via uw geboortejaar en
unieke code op het etiket kunt u uw
medicijnen aanvragen.

Automatische herhaalservice

(036) 54 54 314

Uitslagen (tussen 13.00 en 16.00 uur)

SPOEDPOST BUITEN KANTOORUREN

Herhaalmedicatie aanvragen
Via telefoonnummer op
etiketdoosje

Afspraken

Dhr. J. Herweijer

Wist u dat?
•

Het rustiger is in apotheek Filmwijk tijdens de ochtenduren?

•

Het op donderdagmiddag en vrijdagmiddag vaak druk is in de apotheek?

•

Tussen 12 en 14 uur minder personeel in de apotheek aanwezig is in verband met lunchpauze?

•

In apotheek De Brug, in de hal van het Flevoziekenhuis, een afhaalkluis staat? Hier kunt u terecht om uw medicijnen op te halen tot 22 uur in de avond. Geef dit bij aanvragen recept wel
door. Uw 06-nummer dient ook bekend te zijn, want u krijgt een sms met een code om de
kluis te openen.

Voor persoonlijke vragen hebben wij een informatieruimte.
Hier kunnen vragen gesteld worden die privacygevoelig
zijn, bijvoorbeeld over astma, diabetes, incontinentie of
over uw medicijnen.
U kunt uw vragen ook stellen via de website:
www.zorggroep-almere.nl.

De medewerkers van apotheek Filmwijk
Greta Garboplantsoen 1
1325 HE Almere
Tel:036-5454346
Fax: 036-5454348
Email: apo.filmwijk@zorggroep-almere.nl
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