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Waar vroeger Museum De Paviljoens stond, zij n twee woon-

blokken met gestapelde ‘spaceboxen’ verrezen. Het blok met 

36 woningen is bestemd voor studenten. Ideaal gelegen voor 

wie studeert aan Windesheim Flevoland of CAH Vilentum, 

allebei op een steenworp afstand van de kleurige huisvesting. 

Het tweede blok, met 30 woonunits, is voor Almeerders die 

met een lichte begeleiding zelfstandig kunnen wonen. 

‘LIVING IN SPACE’ IN FILMWIJK

Tekst en foto’s: Wilma Klaver

Spaceboxen in plaats van Paviljoens

kleinschalig wonen in de Odeonstraat

Tijdens de officiële opening op 9 maart
(foto: Asjen van Dijk) 

Een unit meet 18m2 en beschikt over een eigen douche, toilet en keuken. De huurprij s ligt rond 
de 380 euro per maand. Creative Living uit Lelystad is initiator van het project; makelaardij  
Van der Linden heeft de woningen in beheer. Het is de bedoeling dat de tij delij ke woningen 
ongeveer 10 jaar blij ven staan.

Op 7 maart werden de eerste sleutels overhandigd. Woensdag 9 maart verrichte Tjeerd Her-
rema – wethouder Ruimte, wonen & wij ken – de offi ciële opening samen met studenten en de 
zorgpartij en Triade en Leger des Heils. Alle spaceboxen zij n inmiddels verhuurd. Extra parkeer-
plekken en een ruimte om fi etsen te stallen worden nog gerealiseerd.
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Een muzikale zomerzondag  
in het Lumièrepark?

Langs het Rondje Weerwater leeft het idee om vanaf mei, op een nog aan 
te wijzen plek in het Lumièrepark, regelmatig kleinschalige muzieksessies 
te organiseren. Deze zijn voor iedereen toegankelijk. Wel moeten de be-
zoekers zelf een stoeltje of plaid meenemen, evenals drankjes en M&M’s. 
Hierover wordt in april meer bekendgemaakt, o.a. in Stadhuis aan Huis. 
Mensen die willen meedenken of helpen kunnen zich richten tot Natashia 
Soekarnsingh via nsoekarnsingh@almere.nl. 

Camerabewaking  
Walt Disneyplantsoen

Sinds voorjaar 2015 heeft de gemeente hier camerabewaking ingesteld 
in verband met aanhoudende overlast en vernielingen door jongeren. 
De camerabewaking had een tijdelijk karakter maar onlangs is besloten 
de bewaking te verlengen tot 1 oktober a.s. Volgens informatie van de 
gemeente wordt het Walt Disneyplantsoen in zijn totaliteit onderzocht op 
verbeterpunten. De bewoners worden hierbij betrokken. Op 16 maart was 
hierover de eerste bewonersbijeenkomst in de Denktent op het school-
plein van basisschool de Caleidoscoop. De gemeente werkt de opbrengst 
van die avond verder uit en bespreekt die opnieuw met omwonenden. In 
de zomereditie komen we hier uitgebreider op terug. 

Dit was de inbreng vanuit de Filmwijk: 
• Een klein rondje over het Vogeleiland is wenselijk. De brug moet dan 

wel minimaal 2,5m hoog zijn ten behoeve van vaarverbindingen.
• Het rondje Weerwater is er voor wandelaars, fietsers, skaters en hardlopers. 
• Verbijzonder de route met unieke verlichting.
• Koppel de route aan recreatieve oevers.
• Faciliteer op regelmatige afstanden kleinschalige horeca.
• Geen verbinding voor auto’s.
• Geen metro bovengronds, het tracé van de busbaan is wellicht een optie 

De inbreng van Filmwijkbewoners en organisaties werd verwerkt in een 
stalen waaier. De gemeenteraad sprak hier positief over en mede daarom is 
het Rondje Weerwater steeds verwerkt in latere plannen (o.a. in het concept-
gebiedsontwikkelingsplan Almere Centrum Weerwater). Op basis daarvan 
schreef de gemeente zomer 2014 een wedstrijd uit om met plannen te 
komen voor de invulling van het rondje. Uitgangspunt was en is dat de 
plannen idealiter met eigen inbreng en energie kunnen worden gerealiseerd. 
Hier kwamen 32 inzendingen op, ook uit de Filmwijk. De jury wees zeven 
winnaars aan en twee plannen kregen een bijzondere vermelding, o.a. dat 
van een groep Filmwijkbewoners om een klein rondje Weerwater aan te 
leggen via een brug naar het Vogeleiland. Naast de inbreng van bewoners 
en organisaties heeft Alwindes (een groep studenten van Windesheim) eind 
2015 een project uitgevoerd, met als opdracht met ideeën te komen hoe het 
Lumièrepark verlevendigd kan worden. 

Begin 2016 heeft de gemeente het bureau Karres + Brands de opdracht 

gegeven een ontwerp te maken voor een klein en groot Rondje Weerwater en 
ook een programma van eisen voor de brug te leveren. Het bureau gaat met 
de gemeente de inbreng van de bewoners, de prijswinnende plannen van 
Rondje Weerwater en de ideeën van de studenten betrekken bij het ontwerp. 
Het projectteam zal zich, onder andere op bewonersbijeenkomsten, voorstel-
len aan de stad. Volgens informatie van de gemeente vindt een bewoners-
bijeenkomst in de Filmwijk nog voor mei plaats. Het is de bedoeling dat het 
ontwerp in juli klaar is. 

In 2011 startte de gemeente een stadsdialoog met bewoners 
en organisaties over de ontwikkeling van het Weer water als 
onderdeel van het centrum van Almere. Bewoners uit de 
wijk hebben hier actief aan meegedaan tijdens bewoners-
bijeenkomsten. De centrale vraag was: wat willen we met 
het Weerwater?

Door: Marie-Josée Beckers 

UPDATE RONDJE WEERWATER, EN MEER

De inzending van een groep Filmwijkbewoners, 
met o.a een klein Rondje Weerwater

Legenda bij bovenstaande afbeelding:
Groen = wandelpad
Blauw = onverhard natuurpad
Rood = fietspad
Geel = afgerasterd gedeelte voor begrazing
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Bijen en bloemenlinten onder de hoogspanningskabels

Essen ruimen het veld voor rode beuken in Lumièrepark

De gemeente verwijdert dit jaar bomen en struiken in de strook onder 
de hoogspanningskabels in Almere Stad. Het gedeelte in Filmwijk is 
aan het einde van het jaar aan de beurt. 
De hoogspanningsstrook is van TenneT, maar de gemeente zorgt voor het 
beheer en onderhoud van het groen. Vanwege de hoogspanning op de 
kabels worden volgens de regels van TenneT bomen en planten tot maxi-
maal twee meter hoog getolereerd. Als zij hoger zijn kunnen er bijvoor-
beeld bij regenachtig weer stroomvonken overslaan van de kabels op 
bomen. Daarom worden alle te hoge bomen en beplanting verwijderd. De 
locatie is de strook tussen de Hogering en de Tussenring (Spanningsveld, 
Stedenwijk, Filmwijk, Parkwijk en Tussen de Vaarten). 

Op verschillende locaties worden bijenlinten en bloemenlinten ingezaaid 
onder de hoogspanningskabels. Op dit moment liggen dit soort linten al 
op diverse locaties onder de kabels. Dit gebeurt nu ook op open stukken 
die dit jaar ontstaan, als dit technisch mogelijk is. In de loop van dit jaar 
krijgen omwonenden een brief van de gemeente met daarin de planning 
voor de Filmwijk.

Koningsdag4kids 2016

‘It’s magic!’
Voor alle kinderen is er tijdens Konings-
dag4kids op woensdag 27 april van 
11.00 tot 14.00 uur weer van alles te 
beleven in het Lumièrepark. Dit jaar is 
het thema wederom ‘It’s Magic’.

Alle kinderen mogen hun koopwaar 
uitstallen tijdens de vrijmarkt alleen 
voor kinderen, van 8.00 tot 14.30 uur. 

Via Facebook is alle informatie te ver-
krijgen: www.facebook.com/konings-
dag4kids

De donkere essen aan het Tuschinskypad in het 
Lumièrepark (dit is de ‘laan’ die haaks staat op 
het Fongerspad)  hebben plaats gemaakt voor 
38 rode beuken. 
Berdi Groenvoorzieningen uit Nagele klaarde de 
klus en pootte de flink uit de kluiten gewassen 
beuken op 10 maart. De bomen kunnen zo’n 30 tot 
40 meter hoog en 200 tot 300 jaar oud worden.

‘Dit is de ideale tijd om ze te planten’, aldus een 
werknemer van Berdi. Om de beuken een goede  
start te geven is voor elk exemplaar eerst een 
flinke partij voedingsrijke grond gestort.

De oude essen zijn gekapt omdat ze door ge-
brekkig onderhoud in slechte conditie waren en 
de takken bij stevige wind gevaar opleverden 

voor wandelaars. Alleen de essen op de hoeken 
van de laan zijn gespaard.

Het park is vernoemd naar de Franse gebroeders 
Lumière die eind 19e eeuw een ‘cinematographe’ – 
een filmcamera en projector ineen – ontwikkelden. 
In 1895 projecteerden zij voor het eerst een film 
voor publiek.

de essen aan de laan voorheen de beuken liggen klaar om geplant te worden

Marie-Josée Beckers

Wilma Klaver
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‘By Maggie’ heet de nieuwe winkel 

aan de Cinemadreef 70. Waar voor-

heen Villa Blossom zat, kan je nu gras-

duinen tussen vintage, designkleding, 

sieraden en woonaccessoires. Een 

schatkamer vol exclusieve tweede-

handskleding én meer voor dames, 

heren en kinderen. 

‘Alles volgens de laatste modefl itsen en voor 
iedereen draagbaar. Onze vintage ziet er uit als 
nieuw, alleen zij n de prij zen er niet naar’, verze-
kert kledingcoach Maggie, verantwoordelij k voor 
in- en verkoop. Ze neemt alleen kleding in van de 
betere merken; het moet schoon, gewassen en 
gestreken zij n. Dat vertaalt zich in een breed aan-
bod - alle maten - voor kleine prij sjes. ‘Daarnaast 
kopen we ook nog wat nieuwe kleding in, net 
wat we leuk en prij stechnisch geschikt vinden.’ 
‘We’ zij n echtgenoot Hans Meekel - eigenaar van 
de winkel, en Maggie, al dertig jaar actief in de 
modebranche. 
Sommige Almeerders zullen haar nog kennen uit 
Buiten, waar ze tien jaar een winkel aan de Evenaar 
runde. ‘Tot Cas kwam’, knikt ze lachend naar haar 
zoon, die net model stond voor carnavalsoutfi ts 
op de website.

Uit de comfortzone
Nu Cas groot genoeg is heeft ze haar liefde voor 
het modevak weer opgepakt en is ze een winkel 
begonnen waar ze haar klanten met plezier advi-
seert, als personal shopper. ‘Ik vind het leuk om 
mensen een goed gevoel te geven en te begelei-
den in hun keuze. Je kunt bij voorbeeld met wat 
items uit je kledingkast binnenstappen en dan 
zoeken we daar iets leuks bij , zoals een jasje of 

schoenen. Ik haal mensen graag uit hun comfort-
zone. Probeer eens een nieuwe stij l. Laat je gevoel 
spreken en laat je vooral niet in een hokje duwen. 
De ene dag sportief, de andere dag een rokje, dat 
kan. Voor 15 euro heb je al een nieuwe set. Ook 
help ik graag mensen die 30, 40 kilo zij n afgeval-
len. Die hebben die kilo’s nog in hun koppie en 
kleden zich daarnaar. ‘Het kan nu anders’, zeg ik 
dan.’

Shop in shop
Daarnaast geeft ze jong modetalent de ruimte. 
‘Twee studenten van Windesheim hebben hier 
een kleine presentatie, de een van rokjes, de an-
der van handschoenen. Shop-in-shop. Het past in 
hun studieopdracht een eigen bedrij fje te starten.’ 
Sinds november zit By Maggie aan de Cinema-
dreef en ze merkt het nu al: ‘Wie binnen is ge-
weest komt graag terug. Je moet het even weten 
te vinden.’ Het publiek? ‘Dat is echt van alles. Van 
bankdirecteur tot iemand die in de schuldsanering 
loopt. Voor mensen die vintage geweldig vinden 
en de grote ketens ontlopen, voor mensen met 
opgroeiende kinderen. We hebben naast kleding 
ook hoeden, kettingen, zonnebrillen, schoenen, 
laarzen, shawls. Alles hangt op kleur; dames, 
heren en kinderen apart. En je kunt hier ook leuke 
cadeautjes vinden voor in huis.’

Workshops
‘Mij n zus werkte bij  Villa Blossom en tipte ons 
dat dit pand vrij  kwam, net op het moment dat 
wij  iets wilden beginnen. Wij  waren gelij k hele-
maal weg van deze ruimte’, vertelt Hans. ‘Er komt 
hier veel fi ets- en loopverkeer langs. Bij  droog 
weer zetten we altij d wat buiten om mensen uit 
te nodigen te komen kij ken. Dat werkt. En het is 
een heerlij k ruim pand. We hebben ook nog een 
ruimte waar we workshops geven, voor volwas-
senen en kinderen. Zelf ben ik hovenier en met 
kerst hebben we bij voorbeeld kerststukjes ge-
maakt, voor Pasen geef ik ook paasworkshops, in 
de schoolvakanties geven we kinderworkshops.’ 
Maggie: ‘Om een indruk te krij gen van wat we 
verkopen kunnen mensen ook vast onze website 
bezoeken. Bij na alles staat erop, met vermelding 
van maat, merk en prij s.’

Zelfs voor wie niets met kleding heeft is de winkel 
een aanwinst: By Maggie is DHL-servicepunt.

By Maggie, Cinemadreef 70. 
Open: ma 13.00-17.30u; di t/m vr 10.00-17.30u; 
za 10.00-16.00u. 
Inbreng van kleding: doorlopend (graag even 
bellen, 036-5354293) .

PERSOONLIJK ADVIES BY MAGGIE
Door: Wilma Klaver

Caleidoscoop haalt ruim €1000,- op voor Stichting ALS
Brede basisschool Caleidoscoop in Filmwij k organiseerde in december 
de jaarlij kse kerstmarkt. Leerlingen, ouders en buurtbewoners waren 
’s avonds welkom voor warme chocomel of een worstenbroodje. Daar-
naast hadden alle kinderen werkstukjes gemaakt die verkocht werden. 
Kinderen konden ook een versierde envelop met geld inleveren.

De kerstmarkt werd druk bezocht en dat leverde veel geld op voor het 
goede doel; de Stichting ALS Nederland (www.als.nl). De Stichting wil 
bij dragen aan het vinden van oorzaken en oplossingen voor de spierziekte 
en het dragelij ker maken van het leven van patiënten. Helaas hebben kin-
deren van school in hun nabij e omgeving ook te maken met deze ziekte. 
Ze waren dan ook trots dat er een cheque van €1055,25 overhandigd kon 
worden.

Ouders van school hebben een tegenprestatie beloofd. Luuk Wij ers en 
Manuel Tiehuis zullen de uitdaging aangaan om de Mont Ventoux twee 
keer op te fi etsen tij dens Tour du ALS (zie pagina 9).

Maggie, Hans en zoon Cas in hun winkel
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PERSOONLIJK ADVIES BY MAGGIE
INLOOPSPREEKUREN
 

DINSDAG 
9.30 - 11.30 uur

Filmwijkcentrum
Walt Disneyplantsoen 76

 
DONDERDAG
10.00 - 12.00 uur

Gezondheidscentrum Filmwijk
Greta Garboplantsoen 1

15.00 - 17.00 uur
Filmwijkcentrum
Walt Disneyplantsoen 76

Iedere dinsdag kunt u tijdens het spreekuur 
terecht voor het ordenen van uw adminis-
tratie en het invullen van formulieren via de 
computer. Wijkvrijwilligers kunnen u hierbij 
ondersteunen en er zijn laptops aanwezig.

BEZOEKADRES

Filmwijkcentrum
Walt Disneyplantsoen 76, 1325 SX Almere
T: 14 036 
E: info@almere.nl
I: www.wijkteams.almere.nl

Kinderzwerfboek is een initiatief van het nationaal fonds kinderhulp en wil zoveel mogelijk 
kinderen in Nederland aan het lezen krijgen. Hiermee vergroten ze het taalkundig inzicht, 
verkleinen ze de kans op armoede en  bieden de kinderen een beter toekomstperspectief.

Wijkteam
De Wierden
voor uw vragen over wonen, 
werken, welzijn en zorg 

Wijkteam
De Wierden
voor uw vragen over wonen, 
werken, welzijn en zorg 

Wijkteam 
Almere Filmwijk

Er worden veel activiteiten georganiseerd in de Filmwijk voor het versterken van informele net-
werken of gewoon voor ontmoeting, sociale contacten, creativiteit, muziek, dans en beweging. 
Een aantal van de activiteiten wordt mede door het Filmwijkcentrum mogelijk gemaakt  en/of 
door het Wijkteam ondersteund. Voor een overzicht van activiteiten in het Filmwijkcentrum kijk 
op de website van De Schoor: www.deschoor.nl Wilt u meer weten over activiteiten in de wijk 
of u wilt zelf iets organiseren (eenmalig of structureel)? Neem dan contact op met het wijkteam:
Cle Burgers: cburgers@almere.nl 06-13295923 of Sharon Heer: sheer@almere.nl

Gratis een spannend boek!

Juliette: “Waar het kan wil ik mijn medemens helpen” 
In gesprek met… buurtbewoonster Juliette Texel

Het Wijkteam plaatst regelmatig een hulpvraag op de Facebookpagina 
Burenhulp Filmwijk voor Filmwijk. Het zijn kleine vragen van bewoners die 
geen eigen familie- of vriendennetwerk meer hebben. Zo vragen er mensen 
om hulp bij de administratie ordenen, ze willen graag advies bij tuininrich-
ting, of hulp bij het boodschappen doen of een keertje (samen) koken. 

Vitrinekast
Intussen hebben meer dan 200 bewoners de Facebookpagna geliked en daar-
mee aangegeven bereid te zijn een klusje voor een ander in de buurt te doen. 
Juliette is hier een van. Zij heeft gereageerd op de hulpvraag “Schoonmaken van 
een vitrinekast”.
Juliette: ‘Ik was net ontslagen en heb meer tijd om handen. Waar het kan, wil ik 
mijn medemens helpen. Ik houd de vragen op Facebook in de gaten en zo kwam 
ik bij de vitrinekast uit.’ Juliette meldt zich aan voor de klus door via Facebook 
een persoonlijk berichtje te sturen. Een van de beheerders van de Facebook-
pagina bracht haar in contact met de hulpvrager.  
Juliette: ‘Eerst hebben we een afspraak gemaakt om met elkaar kennis te maken. 
Mevrouw was al wat ouder en kon niet meer op de trap staan om de spullen op 
de bovenste planken van de vitrinekast schoon te maken. We zijn op een dins-
dagmiddag samen zo’n 4 uur bezig geweest. Een hele klus. De onderste planken 
heeft mevrouw later nog zelf gedaan. 
Ik doe dit vanuit mijn hart en voor het goede gevoel dat je een medemens kunt 

helpen. Dat is breder dan je eigen 
huis en familie. Gewoon voor de 
buurt waarin je leeft. Daarvoor doe 
je het. De hulpvraag moet me wel 
liggen. Dat het iets is wat ik leuk vind 
om te doen en wat ik kan. Voor mij 
is het ook belangrijk dat het niet elke 
week is. De manier waarop 
Burenhulp Filmwijk voor Filmwijk via 
Facebook de vragen aanbied is 
handig. Ik kijk altijd op Facebook. 
Even scrollen of er nog nieuwe 

berichten zijn en zo kies ik de vragen uit. Het werkt snel en gericht en het kost 
bijna geen tijd. Het gaat moeiteloos.”

Wilt u een buurtbewoner helpen?
Meld u aan op de Facebook-pagina Filmwijk voor Filmwijk: 
www.facebook.nl/filmwijkvoorfilmwijk

Hebt u een hulpvraag?
Vul het meldingsformulier in op www.wijkteams.almere.nl, of kom naar het 
inloopspreekuur van het wijkteam.

Gratis boeken halen in het Filmwijkcentrum, het kan 
vanaf volgende week. Vanuit het kinderzwerfboek-
station kunnen kinderen uit de wijk een boek uit-
zoeken om thuis te lezen. Boeken die je uit hebt en 
niet meer wilt lezen, kun je hier brengen voor andere 
kinderen.

Het is de bedoeling dat de boeken gaan zwerven van 
kind naar kind; je kunt ze achterlaten in de trein, de 
wachtkamer, bij de kinderboerderij,  of op een kinder-
zwerfboekenstation. 
Je herkent een zwerfboek aan de sticker die erop zit. 
Op die manier weet je dat het om een zwervend boek 
gaat. Als je een code aanvraagt kun je zelfs via Internet 
het boek volgen.  

Stationschef Tanja de Jonge (Kinderwerker Stichting 
De Schoor) zorgt voor aanvulling en aanschaf van 
nieuwe boeken voor  kinderen in de basisschoolleef-
tijd. De boekenkast heeft in de week van 7 maart ter 
promotie op Caleidoscoop gestaan zodat kinderen op 
school konden zien hoe de kast eruitziet.
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“Ik ben domweg gelukkig 
in de Filmwijk.”

Sinds wanneer woon je in Filmwijk?
‘Mij n vrouw Els en ik zij n hier in 2009 gekomen. 
Daarvoor woonden we in Lelystad. Vanaf ’76 was 
ik werkzaam bij  de Rij ksdienst voor de Ĳ sselmeer 
Polders als stedenbouwkundige aan Almere. Er 
stond toen nog niets, het was een kale vlakte. Ik 
reisde heen en weer vanuit Lelystad. Pas toen de 
kinderen uit huis waren besloten we naar Almere 
te gaan. Ik wist natuurlij k alles van deze stad en wil-
de per se naar Filmwij k. Deze wij k is zo zorgvuldig 
ontworpen. Door de expositie BouwRai was dit het 
visitekaartje van Almere. En de ligging is optimaal, 
dichtbij  alle voorzieningen: theater, bibliotheek, 
ziekenhuis, station. Je kunt alles op de fi ets doen. 
Daar hebben we nog dagelij ks plezier van.’ 

Favoriete plek in de wijk?
‘In het Lumièrepark heb ik meegedaan aan de 
boomgaard, erachter is een plek met een bank 
waar je heerlij k uitkij kt over het Weerwater. Het 
Weerwater creëert ontzettend veel mooie plek-
ken. Het roept allerlei activiteiten op: joggen, 
vissen, je ziet zeilboten, kano’s, powerboatraces. 
Er gebeurt van alles. Prachtig vind ik de Holly-
woodlaan, het straatbeeld met het groen en de 
gebogen wand.’

Favoriete film?
‘Ik houd van het werk van regisseur Wes Anderson, 
een Amerikaan. Films als ‘Moonrise Kingdom’ en 
‘The Grand Budapest Hotel’. Ze zij n humoristisch 
en ik houd van de manier waarop hij  zij n fi lms 
maakt, die symmetrische beelden. Ik ben ook een 
beetje met fi lm bezig. Ik vind het plezierig dat 

je in de bibliotheek naar heel goede fi lms kan. 
Beide fi lms heb ik daar gezien.’

Welke straatnaam zou je willen toevoegen?
‘Muziek in een fi lm is heel belangrij k, Ik zou 
daarom kiezen voor Ennio Morricone, de Ennio 
Morriconestraat dus. Trouwens, hij  heeft net een 
Oscar gewonnen. Morricone is begonnen met 
muziek voor spaghettiwesterns. Heel bekend 
is bij voorbeeld zij n muziek bij  The Good, the 
Bad and the Ugly. Het Almeers Jeugd Symfonie 
Orkest heeft onlangs een compilatie van zij n werk 
uitgevoerd. Je kunt natuurlij k zeggen dat hij  in 
Muziekwij k thuishoort, maar hij  is toch meer op 
fi lm georiënteerd.’

Favoriete restaurant of uitgaans -
gelegenheid?
‘In het centrum zit een winkel waar je Indonesische 
gerechten kunt halen, Toko Gembira, uitzonderlij k 
lekker! Verder ben ik nogal een koker; wij  eten 
meer thuis dan dat we uit eten gaan.’

Met welke filmster zou je een hapje 
willen eten of beschuitje eten?
‘Ik zou liever met een regisseur een hapje gaan 
eten. Hitchcock is helaas overleden. Een briljante 
man, als het nog zou kunnen had ik hem gekozen, 
maar nu kies ik voor Wes Anderson.’

Wat zou je willen veranderen in de wijk?
 ‘Ik vind het heel positief dat ze de fi etspaden ver-
breden. Al op een aantal plaatsen is dat gebeurd.

(vervolg op volgende pagina) 

In de rubriek ‘Starring’ richten we de spot-

light op een – meer of minder – bekende 

Filmwij ker. In de vierde afl evering geven 

we het woord aan Jan Frans de Hartog 

(Kobe, Japan, 1940). 

Als stedenbouwkundig lid van het team 
‘Projectbureau Almere’ stond De Hartog aan de 
wieg van Almere en gaf de stad – Haven, Stad 
en Buiten – gezicht volgens de principes van een 
tuinstad met een stedelij k hart omringd door 
‘satellietkernen’ ingebed in groen. Van 1984 
(gemeentewording van Almere) tot 2002 gaf 
hij  leiding aan de afdeling Stedenbouwkundig 
Ontwerp. 

De Hartog noemt ‘het groen’ een van de grote 
kwaliteiten van Almere. Hij  is bestuurslid van 
de Vereniging Buitenstad en van de Stichting 
Bosland. Bosland realiseerde in het Cirkelbos het 
‘Museumbos’ met ‘groene kamers’. Op een berg 
met uitzicht over Almere komt een monument 
voor de ‘peetvaders’ van Almere, de ontwerpers 
van het eerste uur, waaronder De Hartog.

De stedenbouwkundige werkte mee aan folders 
en een website over de Almeerse parken en 
‘Smakelij k Almere’, een overzicht van fruit- en 
kruidenvindplaatsen in het wild.

JAN FRANS 
DE HARTOG

Tekst en foto: Wilma Klaver

Starring...

Jan Frans de Hartog denkt groen
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(vervolg Starring... Jan Frans de Hartog) 

Fietsen wordt populairder, er komen ook meer 
elektrische fietsen. Als de paden wat royaler zijn, 
heb je het probleem met de verschillenden snel-
heden opgelost. Gezinnen met jonge kinderen die 
slingerend fietsen, racefietsers, e-bikers, dat kan 
dan naast elkaar. Almere leent zich bij uitstek om 
te fietsen.’

En wat niet?
‘Wat me veel pijn doet, is dat een bewoner aan de 
Hollywoodlaan de haag heeft weggehaald. Die 
hagen horen bij het straatbeeld, dat is een van de 
karakteristieken van de Hollywoodlaan. Dat gevaar 
loop je dan, dat iemand zegt ‘ik ruim het op en ik 
maak zelf een hekje of haal het bij de Gamma’. Ik 
houd een pleidooi voor het behoud van de hagen.’

Wat vind je van de Floriadeplannen?
 ‘Jammer dat er indertijd niet voor de locatie van 
het kasteel is gekozen. Dat lag te wachten op 
zo’n soort bestemming. Het had precies de juiste 
grootte, gelegen aan de rijksweg. 
Ach, de plannen voor de Floriade zijn een gelo-

pen race. Laten we hopen dat ze hun best doen 
en er het beste van maken. Het heeft zo’n centrale 
plek en zoveel omwonenden, dat is toch een 
soort van garantie dat de bevolking zich ermee 
bemoeit en het in de gaten houdt. Ik behoor 
natuurlijk wel bij de generatie die bedacht heeft 
zoals het nu is…’

Wat vind je van de nieuwe burgemeester?
‘Ik begreep dat hij heel geliefd was in Velsen. Een 
goed teken. Wat ik tot nu toe over hem gelezen 
en gehoord heb, komt goed over. Het lijkt me een 
prima burgemeester, maar ik ken hem verder niet.’

Zou je hier blijven wonen als je de 
staatsloterij wint?
‘Ik heb enorm de pest aan loterijen. Je kunt je 
geld beter gelijk in het Weerwater gooien. Maar 
goed, zou ik veel geld krijgen, dan nog. Ik ben zo 
tevreden. Ik heb geen behoefte ergens anders te 
wonen. Ik ben domweg gelukkig in de Filmwijk

Nog plannen in/voor/met de stad?
‘Ik zet me in voor Stichting Bosland en de Ver-
eniging Buitenstad. Grappig eigenlijk dat ik als 

stedenbouwkundige meer heb met onbebouwd 
Almere. Met dat groen onderscheidt Almere zich. 
Die combinatie van open, groene buitenruimtes 
en stedelijke bebouwing is een enorm kwaliteit. 
Om het groen te beschermen moeten we de 
krachten – de mensen met een groen hart, zoals 
bij Staatsbosbeheer, Stad en Natuur, Flevoland-
schap – bundelen. Een mooi voorbeeld is het 
Goois Natuur Reservaat dat zich ook actief verzet 
tegen het dichtgroeiproces van het groen tussen 
Hilversum en omliggende kleinere gemeenten 
als Laren en Naarden.’ 

Welke Filmwijker wil jij tippen voor  
Starring?
‘Ik heb drie namen: Landschapsarchitect Yvonne 
de Nood, die zich bezig houdt als gebiedsregis-
seur met Oosterwold en heel bewust voor Film-
wijk heeft gekozen om te wonen. Frank Braakhuis, 
docent aan groene Hogeschool CAH Vilentum, 
zeer betrokken bij de kwaliteit van wonen en 
woonomgeving, en Anthonie Heynsius, een kun-
stenaar die zich bezighoudt met het hergebruik 
van materialen en bijvoorbeeld kasten maakt van 
kleurige sinaasappelkistjes.’

training ging het al lekker’, vertelt Rob, ‘lekke 
band toen ik halverwege was. Gelukkig was mijn 
vrouw zo lief om mij op te komen halen.’ Ook 
Luuk zat het niet mee: ‘Tijdens een fietstocht 
kwam ineens een hond achter mij aan en greep 
me in mijn arm. Jas en shirt stuk en hap uit mijn 
arm. ’s Avonds werd de arm wel erg dik dus hop 
naar de eerstehulppost. Gelukkig niets ernstigs, 
maar wel een paar dagen rustig aan doen met de 
arm. Manuel: ‘Mijn trainingen kwamen wat later 
op gang, net verhuisd en we zitten middenin een 
verbouwing. Ik wist wel dat mijn band stuk was, 
maar door de drukte vergat ik toch steeds om een 
nieuwe band te kopen. Inmiddels zit die erop en 
fiets ook ik regelmatig. Alleen heb ik geen hond 
nodig om hard te fietsen’, grapt hij.

Sponsoracties
Naast trainen en fietsen moeten ook sponsors 
worden binnengehaald. Luuk: ‘De mooiste actie 
tot nu toe is toch wel de kerstmarkt van school 
Caleidoscoop [zie pagina 6, red]. Dit jaar was 
ALS het goede doel. We hebben ruim een uur 
glühwein en chocomelk staan tappen en koekjes 
verkocht. Met echt een geweldige opbrengst van 
€ 1.055,52. En deze is via TourDuALS gedoneerd.’ 
Manuel vervolgt: ‘En daar blijft het niet bij, onze 
kinderen zijn in hun klassen gestart met het inza-

melen van lege flessen en zegelboekjes. Als dan 
een kind naar je toekomt en vertelt dat zij geen 
lege flessen heeft maar wel geld uit zijn spaarpot 
wil geven, dan doet dat wel wat met je hoor.’ Rob: 
‘Maar we zijn nog niet bij ons einddoel van € 4.500 
euro. We hebben nog tot 3 juni om dit te halen. 
We kunnen alle hulp gebruiken.’

Facebook
Manuel: ‘Bij de Mystery Roads zijn we ook gestart 
met de Facebook pagina ALShetkan. Hier plaat-
sen we met regelmaat berichten over de trainin-
gen, sponsoracties en binnengekomen donaties. 
Het is een openbare pagina, dus je hoeft geen 
Facebook account te hebben om onze voorberei-
dingen te volgen. Maar een like op onze pagina 
kunnen we wel waarderen. Want we fietsen niet 
alleen voor geld, maar ook om de wereld te laten 
weten dat ALS bestaat. Het zou mooi zijn als er 
iets gevonden wordt om ALS te bestrijden en we 
ALShetkan kunnen opheffen. Dan is mijn doel in 
elk geval bereikt.’

Wilt u de heren steunen? U kunt een donatie 
doen via http://deelnemers.tourduals.nl/
team/87/donaties/ of neem contact met ons op 
via ALShetkan@kpnmail.nl. U kunt ons volgen via: 
facebook.com/ALShetkan. Alvast bedankt!

Filmwijkers 
beklimmen 

Mont Ventoux 
voor goede doel

Door: Marielle Tiehuis

Op 3 juni gaan Filmwijkers Manuel Tiehuis en 
Luuk Wijers de uitdaging aan om de Mont Ven-
toux te beklimmen. Samen met Rob Wijers gaan 
ze proberen twee keer naar de top te komen 
voor de titel ‘meester van de kale berg’. Een tocht 
van 134 kilometer met 3159 hoogtemeters.

ALShetkan
Ze fietsen voor het doel ALS. De vader van Manuel 
kreeg in februari 2014 de diagnose ALS. Manu-
el: ‘Dit was nog voor de Ice Bucket Challenge. 
Weinig mensen kenden de ziekte, wij wel. Mijn 
opa was eraan overleden. We wisten precies wat 
er zou komen.’ Zijn vader bleef alles positief zien 
en keek vooral naar wat hij wel kon. Voor Manuel 
was dat het teken om nog een droom van hem en 
zijn vader te vervullen: een rally rijden. Het werd 
Mystery Roads, een rit van 8000 kilometer in 8 
dagen, bestemming onbekend. Zo ontstond Team 
ALShetkan. Manuel: ‘Dit was echt een geweldige 
ervaring. We hebben veel sponsorgeld binnenge-
haald voor ALS. Na Mystery Roads nam mijn vrouw 
het stokje over en deed mee aan de Amsterdam 
City Swim. Ook haar vriendin Hetty ging mee.’

TourDuALS
Luuk, de man van Hetty, pakte na de City Swim 
door en schreef zich in voor TourDuALS. Luuk: 
‘Ik wilde niet alleen. Manuel heb ik uitgenodigd 
voor een barbecue en al snel ging hij overstag en 
zo heb ik ook mijn broer Rob bij het team weten 
te krijgen. We willen meer doen dan alleen maar 
sponseren, dus op de fiets en samen proberen 
een trap te geven tegen ALS.’

Trainen
De trainingen zijn begonnen en zorgen voor 
leuke verhalen voor het thuisfront. ‘Bij mijn eerste 
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Filmwijk Buitengewoon Schoon 
15e keer op zaterdag 16 april!

Het Platform Filmwijk organiseert met trots op 16 
april 2016 haar 15e schoonmaakdag. Het bekende 
motto is Filmwijk Buitengewoon Schoon!. Froukje 
de Jonge, contactwethouder voor de Filmwijk, is 
’s middags aanwezig bij de feestelijke afsluiting 
van de dag!
     Vanaf 10 uur begint de schoonmaak: op meerdere 
plaatsen in de Filmwijk kennen we de uitgiftepunten 
met springkussen, fl eurige plantjes en veel vrolijke 
mensen. Met jong en oud gaan we met grijpers en 
vuilniszakken de wijk in. Iedere deelnemer krijgt 
een bewijs van deelname. Clowns zorgen bij het 
Filmwijkcentrum voor een vrolijke noot!
     Tot ca. 14.00 uur duurt de schoonmaak. Dan ver-
zamelen we bij de Polygoon voor de feestelijke af-
sluiting, met optredens van theater- en sportschool, 
springkussen, schminken en suikerspin. En er worden 
weer verschillende prijzen uitgereikt, waaronder drie 
hoofdprijzen en twee (!) gouden grijpers. De dag ein-
digt om ongeveer 16.00 uur.
     Als dank voor alle hulp worden plantjes aange-
boden die na de schoonmaak de wijk opfl euren en 
waar bewoners heel lang plezier van hebben. 
Binnenkort ontvangt u de bekende fl yer van het 
Platform Filmwijk weer in uw brievenbus.
Informatie via leefbaarheid@fi lmwijk almere.nl of 
bel 06-44088977. 

100-HUIZEN-PLAN FILMWIJK

Meer wooncomfort en een lagere energierekening!

De werkgroep Energiek van Platform Filmwijk houdt u graag op de hoogte van 
het ’100-Huizen-Plan’. Voor 100 huizen in de Filmwijk wordt samen met 
bewoners door middel van een gratis energiescan in kaart gebracht wat er 
moet gebeuren om hun woning energiezuiniger te maken. Deze huizen dienen 
als voorbeeld om uiteindelijk de hele wijk energieneutraal te maken.

Wij zijn inmiddels gestart met twee energiescans in het gebied tussen Cinemadreef 
en de busbaan in Filmwijk-Noord. Daar staan ongeveer tweehonderd eengezins-

woningen. Alle bewoners hebben een uitnodiging gekregen voor een informatieavond op 22 maart in de 
Polygoon. Op deze avond zijn de resultaten van de energiescans gepresenteerd. Deskundigen rekenden de 
bewoners voor hoeveel energie zij kunnen besparen en eventueel kunnen opwekken, wat dat kost én wat dat 
oplevert. Want energie besparen is geld besparen! Bovendien kregen de bewoners uitleg hoe de gemeente 
kan helpen met fi nanciering uit het Energiefonds.

Wij willen in de loop van 2016 en 2017 steeds een deelgebied van de Filmwijk aanpakken met voor-
beeldscans en informatieavonden. Zo ‘veroveren’ wij de hele wijk. Bent u geïnteresseerd in een gratis 
energiescan van uw woning? U kunt zich aanmelden via energiek@fi lmwijkalmere.nl. Wilt u ons steunen of 
wilt u meer informatie? U kunt bellen met 06-52420700.

Tot ziens, Anno Winters, voorzitter Werkgroep Energiek van Platform Filmwijk Almere
 
Het 100-Huizen-Plan is een project van Platform Filmwijk i.s.m. gemeente Almere en Natuur- en Milieufederatie Flevoland.

Informatiepagina Platform Filmwijk

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

Het Platform Filmwijk organiseert op woensdag 
20 april een gezellige en inspirerende dag voor 
ouderen vanaf 55 jaar in het Filmwijkcentrum. 
Van 10 tot 16.00 uur bent u van harte welkom! 
Er worden lezingen gegeven, u kunt meedoen 
met workshops en u kunt kennismaken met 
andere wijkbewoners. Misschien wilt u zich wel 
aanmelden bij een clubje waarvan u het bestaan 
niet kende. Het is ook mogelijk dat u zelf een 
clubje begint. We hebben voor elk wat wils.

Er zijn deze dag drie thema’s: wonen (zo lang 
moge lijk zelfstandig), mobiliteit (in en om de 
woning) en sociaal welbevinden (gezondheid, 
gezelligheid en veiligheid).

Zoekt u vrijwilligerswerk? Vindt u het prettig met 
een computer te werken of hebt u daar een aversie 
tegen. Dat kan, alles is goed! Hebt u ook zo’n zin 
om met een groepje te gaan wandelen of te fi etsen? 
Of wilt u gaan zingen? Het voorjaar komt eraan! 

Wist u dat er 2x per maand een warme lunch wordt 
geserveerd in het Filmwijkcentrum? Op de 2e en 4e 
dinsdag van de maand voor € 5,-. 

Wilt u eropuit? Op de pagina hiernaast vindt u een 
overzicht van activiteiten die voornamelijk in de 
Filmwijk plaatsvinden. Binnenkort ontvangt u een 
fl yer van het Platform Filmwijk met meer informa-
tie. Hebt u vragen, mail naar: zorgenwelzijn@fi lm-
wijkalmere.nl of bel 06-44088977.

Tot ziens, namens de leden van 
de werkgroep Senioren Platform Filmwijk

20 april: Dag voor ouderen (55+)

Thema’s van deze dag: 1. wonen  2. mobiliteit  3. sociaal welbevinden

F i lmwi jk

s c h o o n
buitengewoon

zaterdag 16 april 2016 10.00-14.00 uur

15 JAAR!

100
H U I Z E N
P L A N
FILMWIJK

DE GROENE BROEDPLAATS    Filmwijk, zet je op de kaart!

Na onze laatste oproep in het winternummer van 
de Filmwijkkrant voor De Groene Broedplaats is 
er nieuws te melden! De gemeente heeft de ver-
eniging i.o. goedkeuring gegeven om te beginnen 
3 jaar lang de kavel 2F7 (het gebied waar niet ge-
bouwd wordt) ‘om niet’ te beheren. Nu kan de ver-
eniging worden opgericht en een bestuur worden 
benoemd.
     
We hebben al laten weten wat er al aan bijzondere 
initiatieven voor deze plek zijn ingediend, zoals kin-
dertuinen, een festivalterrein waar De Bonte Hond 
voorstellingen gaat geven en op verzoek van bewo-
ners van de Filmwijk is er een voorstel voor kruiden- 
en moestuinen, een rosarium en een plek voor een 
jeu-de-boulesbaan. 
     Er is een nieuw plan bij gekomen: een speeltuin. 
Temidden van al het groen en kleurige bloemen is 
het natuurlijk ontzettend leuk als bewoners en hun 
kinderen een ontmoetingsplaats vinden! Ook is er 
plaats voor bijzondere (kleine) kunstobjecten.
Voor zo’n groot project hebben we heel veel men-

sen nodig. Er moet veel worden georganiseerd voor-
dat we kunnen beginnen. En dan kan er heel veel 
worden gerealiseerd.
     Maar, voor al deze initiatieven is fi nanciering 
noodzakelijk, zoals subsidieaanvragen, donaties 
e.a. Wie wil zich daar voor inzetten?  En we hebben 
bestuurders nodig en denkers, rekenaars, onderhan-
delaars, mensen die graag klussen, buiten werken 
en de handen uit de mouwen willen steken, ook met 
veel groene en lange vingers(!). Oh ja, tuingereed-
schap, wie kan daar voor zorgen?  
     Doe je ook mee? Wil je meer informatie, mail 
naar groen@fi lmwijkalmere.nl of bel 06-44088977. 
We willen zo snel mogelijk aan de slag. 
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Oproep: Hondenspeelveld in Laterna Magikapark

Zou het niet heerlijk voor u en uw hond zijn als uw hond lekker kan rennen en 
spelen zonder aan de lijn te hoeven? Enkele bewoners hebben het idee een hon-
denspeelveld in het Laterna Magikapark te realiseren. Het moet een omheind 
veld worden waar honden lekker kunnen rennen en spelen. Voor deze bewoners 
echt aan het werk gaan, willen ze eerst het animo voor zoiets peilen. Wie heeft 
er zin om mee te denken en mee te werken aan de realisatie van zo’n honden-
speelveld? Mail naar groen@filmwijkalmere.nl of bel 06-44088977.

Kunst in de Kamer, 30 april 2016, ’t Leerhuis, Almere
Musicologe, schrijfster en interviewster Thea Derks vertelt over klassieke muziek 
op radio en tv én over haar biografie van Reinbert de Leeuw.
Meer informatie: bel 06 44088977

Activiteiten in de wijk voor ouderen (55+)

Grofvuil langs de weg: moet het nu zo?
Is het zo moeilijk om het grofvuil samen te binden, fatsoenlijk neer te zetten 
en op te laten halen? Ja dus, als ik naar de foto kijk die genomen is bij het 
Greta Garboplantsoen. Ik ging ervanuit dat iedereen nu wel op de hoogte is 
van de regels omtrent het op de juiste manier aanbieden van afval, aange-
zien de gemeente bewoners hier regelmatig over informeert. Meer en meer 
gebeurt het dat we grof afval vinden rondom de glasbak en het onder-
grondse afvalsysteem. Lekker handig, want de gemeente komt toch langs 
en die kan dan mooi mijn afval meenemen, is de gedachte. Helaas werkt dat 
niet zo, want ook grof afval wordt gescheiden opgehaald op de daarvoor 
bestemde dagen. 
Voorkomen moet worden dat onze wijk een willekeurige stortplaats wordt 
van huisvuil. Daar is ieders medewerking voor nodig. Het kan irritant of on-
wenselijk zijn als we lang moeten wachten voordat een vrachtwagen langs-
komt om het grofvuil op te halen. De gemeente heeft echter net aangekon-
digd om sneller langs te gaan voor het ophalen - als een proef. Meer over 
het aanbieden van grofvuil en de regels vindt u op 
www.almere.nl/wonen/afval/grofvuil/

John de Lang (contactgegevens bekend bij redactie)

foto: E. van Doorn

Blijf op de hoogte van 
al onze activiteiten via

www.filmwijkalmere.nl

Almeerse Bridge society
Woensdag 19.00-23.00 uur
Contactpersoon: J.B.J van Oostveen
T: 036-5373590
Accordeon Vereniging Vivace - Film-
wijkcentrum
Donderdag 19.30-22.30 uur
Contactpersoon: Emile de Ridder
T: 036-5342470 of 06-25016645
E: e.deridder@chello.nl
Beweeggroep Filmwijk - Filmwijk-
centrum
Maandag 9.30-10.30 uur
Contactpersoon: Hennie Oele
T: 036-5373498
Biljarten - Filmwijkcentrum
Maandag & donderdag 11.00-15.00 uur
Contactpersoon: de heer Deumers
T: 036-5353237
Biodanza - Filmwijkcentrum
Dinsdag 19.30-22.0 uur
Contactpersoon: Marlie
T: 06-24617030
E: info@biodanzametmarlie
Burenhulp Filmwijk voor Filmwijk
Voor uw hulpvraag vult u het aanmel-
dingsformulier in op www.wijkteams.
almere.nl of u komt naar het spreek-
uur van het Wijkteam. Wilt u buurt-
bewoners helpen? Meld u aan via de 
facebookpagina www.facebook.com/
filmwijkvoorfilmwijk
Bridge Mamibri - Filmwijkcentrum
Maandag 13.00-16.3 uur
Contactpersoon: Simon Bakker
T: 036-5378092
Bridge - Filmwijkcentrum
Donderdag 13.00-16.3 uur
Contactpersoon: de heer W. Bulte
T: 036-5318027
E: bridgefilmwijk@live.nl
DiligenceBus

www.diligence-almere.nl
T: 036-2022044
Eettafels - Filmwijkcentrum
2e en 4e dinsdag van de maand van 
12.00-13.30 uur
Gert Fluit: fluit@deschoor.nl of  
06-52420104
Franse Taalvaardigheid
Dinsdag 11.00-12.30 uur
Contactpersoon: de heer Marc Defossez
E: gooi.cursus@alliance-francais.nl
Koffieochtend inloop i.s.m. De 
Zonne bloem - Filmwijkcentrum
Maandag 10.30-12.30 uur
Contactpersoon: Anne Lautenbach
T: 036-5376149
Kunst in de Kamer
Muziek in de huiskamer
T: 06 44088977
RepairCafé - Filmwijkcentrum
Laatste donderdag van de maand 
9.00-12.00 uur
Contactpersoon: Tanja de Jonge
T: 06-52420462
Rijbewijskeuring - Filmwijkcentrum
1x per maand op woensdag
Contactpersoon: de heer Sadiek
T: 036-7200911
Scootmobiel uitleenservice ophaal-
locaties
Filmwijkcentrum, Walt Disneyplant-
soen 76, 1325 SX Almere
Welzorgwinkel, Hospitaalpromenade 
2, 1315 XN Almere
Thuisafgehaald.nl
Ophalen van maaltijden bij Farnaz
06-15518911
farnaz@upcmail.nl
Yoga - Filmwijkcentrum
Woensdag 19.30-20.30 uur
Contactpersoon: Daphne Halt
T: 06-21116803

WINNAARS KERSTPUZZEL

De oplossing van de kerstpuzzel in de 

wintereditie van de Filmwijkkrant was 

‘kerstfeest’. Uit de tientallen inzendingen 

zijn Tara van Egmond en de familie Bruinink als 

winnaars uit de bus gekomen. De redactie van de krant 

neemt contact op met jullie om de prijs te overhandigen. 

Van harte gefeliciteerd!

Donaties Filmwijkkrant
Ook in 2015 ontvingen wij een 

aantal spontane donaties van 

enthousiaste lezers. Onze harte-

lijke dank daarvoor! Mocht u ook 

een bijdrage willen leveren aan 

de krant, dan kan dat op rekening 

NL80 INGB 0009101157 

t.n.v. De Filmwijkkrant.

Buurtkrant voor en door Filmwijkers

Volg ons op Twitter: @filmwijkkrant

IN DEZE FILMWIJKKRANT

   - De trollen en heksen van WitchWorld

   - 10-jarig jubileum Parkhuys Almere

   - Interview wethouder Herrema

   - Schrijversblock viert lustrum

   - Starring... James Purvis

   - Burenhulp Filmwijk voor Filmwijk

   - Informatie Platform Filmwijk,  

     Wijkteam, Gezondheidscentrum

   - Kerstfilmquiz

   - Tuincolumn Rob Verlinden

   - en meer...

WINTER.2015

De trollen en heksen van       (p.3) 
WitchWorld: onze nieuwe buren?

extra dik nummer!
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KERSTFILM QUIZ PUZZEL
Een Kerstfi lmquiz voor alle lezers van de 
Filmwĳ kkrant. De titels van bekende en 
minder bekende kerstfi lms worden op ver-
schillende manieren omschreven. De cij fers 
achter de omschrij ving geven aan uit hoe-
veel woorden het antwoord bestaat en uit 
hoeveel letters die woorden bestaan. 
De letters uit de genummerde vakjes 
vormen samen een woord. 

Stuur uw oplossing naar 
info@fi lmwij kkrant.nl 
en maak kans op een 
fraai prij zenpakket. 

Veel 
puzzelplezier!

DE VRAGEN: UW OPLOSSING:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. De actie-/kerstfi lm met agent Bruce Willis die op kerstavond aan de slag moet. (3,4)
2. Britse Kerstfi lm met meerdere happy ends, en Hugh Grant. (4,8)
3. Rebus voor een animatiefi lm uit 2011 (6,9)

4. Animatiefi lm met Tom Hanks in meerdere rollen, waaronder de Kerstman (3,5,7)
5. Rebus voor een kerstfi lm met Robert Downey Jr. (4,4,4,4)

6. Kerstklassieker uit 1946 die favoriet is bij  bewoners van de Caprastraat. (2,1,1,9,4)
7. Nederlandse kerstfi lm met de naam van een bekend kerstliedje (6,2,2,11)
8. Het beroemde verhaal van Dickens, maar met Kermit en Miss Piggy (1,6,9,5)
9. Uit welke kerstfi lm komt dit beeld? (3,8,6,9) 
10. Uit welke fi lm komt dit schattige beestje? (8)
11. Jaarlij ks de best bekeken kerstfi lm op tv, over Kevin in een enorm huis. (4,5)

-BEN -MR J=M

DE REDACTIE 
VAN DE 

FILMWIJKKRANT 
WENST U 

GEZELLIGE FEESTDAGEN 
EN EEN 

INSPIRATIEVOL

2016
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H
Rob Verlinden
tuincolumn

De lente is begonnen en ondanks dat het af en toe herfstach-

tig en winterachtig kan zij n, begint de natuur te ontwaken. 

Het is nu echt te merken dat er meer daglicht is en de natuur 

reageert daar meteen op. Vogels vertonen nestelgedrag en 

wij  krij gen zin om de tuin op te ruimen. Omdat er nog geen 

blad aan bomen en struiken zit, zie je dat het opruimen en 

werken in veel tuinen noodzakelij k is. Een nieuwe trend voor 

dit jaar is vorig jaar door Albert Heij n ingezet: de moestuin. 

De moestuintjes van Albert Heij n zij n vorig jaar 
bij na bij  iedereen mislukt, omdat er veel te vroeg 
mee begonnen werd. In februari of maart in huis 
groenteplantjes zaaien vraagt om een mislukking 
en dat gebeurde dan ook in de meeste gevallen. 
Maar de toon is gezet, heel veel mensen hebben 
er plezier in gekregen om eetbare planten in de 
tuin te zetten. Het wordt een moestuin genoemd, 
maar dat is natuurlij k onzin. Een moestuin is een 
tuin die opgezet is met alleen maar groenten 
en kruidenplanten en daar gaat het echt om het 
geheel zelfvoorzienend zij n met groenten. In het 
voorjaar en zomer telen en de overschotten in-
vriezen. Dit zij n tuinen die bij na niemand meer wil 
hebben: teveel gedoe en je kunt heel goedkoop 
groente in de supermarkt kopen.

Groenteplanten in je siertuin zetten kan wel. In 
Engeland doen ze dat al heel lang, in perken met 
bloeiende planten zetten ze rustig tuinbonen 
en zelfs aardappelen tussen deze sierplanten. 
Dat noemen ze geen moestuin, maar de eetbare 
tuin. En dat is iets wat in Nederland ook op grote 

schaal gebeurt en gaat gebeuren. Bloempotten 
worden gevuld met slaplantjes, tomatenplantjes 
en ook nog bloeiende geraniums. Waar je op 
moet letten is dat je niet te vroeg begint met de 
aanschaf van groenteplantjes. De meeste soor-
ten bevriezen bij  een beetje nachtvorst. Eigenlij k 
moet je dit pas gaan doen na ij sheiligen en dat is 
na 14 mei. Dan weet je zeker dat alles goed gaat. 
Een slaplantje kan wel een beetje nachtvorst 
hebben, maar een tomatenplant of paprikaplant 
beslist niet.

Je kan ook zaaien, net zoals met de moestuintjes 
van Albert Heij n, maar dat moet je binnenshuis 
doen, rond half april. Dan kunnen de plantjes zo 
snel mogelij k naar buiten. Binnen in huis moe-
ten ze maar heel even staan. Ze worden door 
de warmte en te weinig licht te lang en als je ze 
dan buiten zet overleven ze niet. Je kan ook ter 
plekke in de tuin of een bloempot zaaien, maar 
doe dit pas na 1 mei, want het is afhankelij k van 
de soort of er eerder gezaaid kan worden.
Zaaien is leuk, maar groenteplantjes aanschaffen 

is veel verstandiger. Je hebt dan nooit teveel 
groenteplanten. Met zaaien heb je altij d veel te 
veel en je kunt daardoor wat meer soorten uitpro-
beren. Er is speciale moestuingrond voor deze 
vorm van groenten kweken. Daar kun je je potten 
mee vullen en de plantjes in zetten. Dat geldt 
ook voor een plek in de tuin. Strooi een laag van 
deze moestuingrond over de plek waar je ze wil 
planten of zaaien. Het voordeel is dat je zeker 
weet dat er geen ziektekiemen of schimmels in 
de grond zitten.

Groenteplanten moeten wel altij d op een zonni-
ge plek in de tuin staan, anders wordt het sowie-
so niks. Ik ben benieuwd of ik deze nieuwe trend, 
die eigenlij k een hype aan het worden is, terug 
zie in de Filmwij k. De eetbare tuin is niet bedacht 
voor de opbrengst, maar eigenlij k voor beleving 
en ontwikkeling van groenteplanten. Een echte 
moestuin heeft hier niets mee te maken en is 
totaal iets anders. 

HET IS LENTE!

H
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David Nivenweg 1, 1325 KE Almere

T 036-5230137, E info@blink-bso.nl, W www.blink-bso.nl
LRK 406969425

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

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.

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.

GEZOCHT: 
REDACTIELEDEN

De Filmwijkkrant is op zoek 
naar versterking van de 

redactie. 

Vind je schrijven leuk en heb je 

interesse in de wijk en zijn bewoners, 

stuur dan een mail naar:

redactie@filmwijkkrant.nl

Administratie Kantoor 
Wijngaarden                                                                               

S.D. Wijngaarden

Ruim dertig jaar ervaring in:

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

Gunstige tarieven  

Kortingen voor startende bedrijven 

Speciaal tarief particulieren 

Vraag vrijblijvend tarieven of een offerte op

Lou Costellostraat 9 
1325 CL Almere 
sd_wijngaarden@hotmail.com 
www.akw-almere.nl 
06-53755621 
036-5374161

www.akw-almere.nl

Voor printen en kopiëren!

HEXA
PRiNT

w w w. h e x a p r i n t . n l
Top kwaliteit drukwerk
“Dezelfde dag klaar”

     Rolbanners       Flyers     Stickers

 Kunststof panelen      Spandoeken

 Scripties Inbinden       Posters 

 Kleding Bedrukken      Design

     Auto & Gevel Belettering

BESTEL
NU!

Cinemadreef 280
Tel. 036 785 19 84
ikprint@hexaprint.nl



Voor de verkoop, 
aankoop en taxatie van 

uw woning...

Bel voor een gratis waardebepaling!

036-5347255

Bas en Walter 
bellen!

           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!

    De yogalessen worden gegeven in ruime lichte studio.  
    Deze studio is ook te huur. Meer informatie over yogalessen 
     en studioverhuur: 
      

    www.nataraja.nl        Centrum Natarãja
info@nataraja.nl            Buster Keatonstraat 99 
036-5376825                      1325 CK, Filmwijk Almere-Stad

      
 
       In Centrum Natarãja worden ook lessen gegeven door: 
       Aikidojo Almere  www.aikidojo.nl   en   Dance4all   www.dance4all.eu 
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Telefoonlijst 
Gezondheidscentrum Filmwijk
 
Telefoonnummers huisartsen 
Afspraken (036)  54 54 341 
Uitslagen (tussen 13.00 en 16.00 uur) 
  (036)  54 54 341   
Spoedlijn Huisartsen      (036)  54 54 344
  
Spoedpost buiten kantooruren 
Spoedpost Almere 0900 20 30 203     
 
TELEFOONNUMMERS ALGEMEEN 
Apotheek   (036) 54 54 346 
Consultatiebureau/Jeugdgezond-
        heidszorg (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.ivory-ivory.nl)  0800 63 34 628 
Thuiszorg  06 10 90 62 94 
Verloskunde Parkwijk/ 
     Tussen de Vaarten (036) 54 54 520
 
OPENINGSTIJDEN HUISARTS EN APOTHEEK 
08.00 - 17.00 uur

REGIOMANAGER  
Dhr. J. Herweijer

Gezondheidscentrum Filmwijk
Greta Garboplantsoen 1
1325 HE Almere

Beter telefonisch bereikbaar voor onze klanten

POH GGZ: Hulp bij psychische klachten

Het is maandagmorgen in gezondheidscentrum Filmwijk, de telefoon 
rinkelt continu. ‘Vanaf 8.00 uur zijn we open en vanaf dan is het ook echt 
spitsuur’, aldus doktersassistente Heidi Splint. ‘Doordat wij als assistente 
de klachten moeten uitvragen (triage) kan een telefoongesprek langer 
duren. Deze vragen stellen wij niet uit nieuwsgierigheid, maar om een zo 
duidelijk mogelijk beeld te hebben van de klacht, zodat de huisarts goed 
voorbereid het gesprek ingaat en wij kunnen inschatten hoeveel tijd er 
nodig is voor een consult.’ 

Een collega erbij!
‘Om de bereikbaarheid te verbeteren zijn meerdere acties ondernomen. Zo 
hebben we sinds kort een nieuwe collega. Elke dag zitten er nu om 8.00 uur 
vier assistentes aan de telefoon om u nog sneller te woord te kunnen staan.’

Opvragen van een uitslag
‘Voor het opvragen van uitslagen kunt u het best bellen tussen 13.00 tot 
17.00 uur. We doen dit bewust in de middag, omdat de post altijd aan het 
eind van de ochtend beoordeeld wordt door de huisarts. Ook heeft de assis-
tente ’s middags meer tijd om de uitslagen met u te bespreken.’

Zit u ergens mee of zit u niet lekker in uw vel? Heeft u last van somberheid, 
zorgen, een angstig of onrustig gevoel, bent u pas gescheiden, verward of 
verdrietig? Dan kunt terecht bij de POH GGZ (Praktijk Ondersteuner Huisart-
senzorg Geestelijke Gezondheidszorg). 

Even voorstellen...
Wij, Carlijn ter Weer en Marit van de Water, zijn sinds twee jaar de POH GGZ’s 
van gezondheidscentrum Filmwijk. Wij ondersteunen de huisarts als u last hebt 
van psychische klachten zoals vermoeidheid door overbelasting, somberheid, 
angsten, piekeren, maar ook bij onverklaarde lichamelijke klachten. Carlijn ter 
Weer is opgeleid als psycholoog en heeft in de geestelijke gezondheidszorg 
gewerkt met volwassenen. Marit van de Water is opgeleid als orthopedagoog 
en heeft in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt met kinderen, jongeren en 
volwassenen. 

Hoe gaan wij te werk?          
U kunt in het gezondheidscentrum bij ons terecht voor begeleiding. Wij kunnen 
samen met u de oorzaken van uw klachten onderzoeken en bieden passen-
de hulp. Dit kan kortdurende begeleiding van ons betekenen of een verwijzing 
naar een andere hulpverlener. De POH GGZ is er voor volwassenen, kinderen 
en jongeren. U wordt doorverwezen naar de POH GGZ via de huisarts; u kunt dit 
zelf aan uw huisarts vragen of de huisarts stelt dit voor naar aanleiding van uw 

klachten. Wij streven ernaar de afspraak binnen 2 tot 3 weken in te plannen. De 
gesprekken worden vergoed door de zorgverzekeraars. 

Op welke dagen zijn wij er?
Carlijn ter Weer: aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag
Marit van de Water: aanwezig op: maandag (even weken) dinsdag, woensdag  
en donderdag

Steeds een andere huisarts? De duo’s en trio 
zorgen voor persoonlijke zorg!
We kregen weleens de opmerking ‘iedere keer als ik 
naar de huisarts moet, dan heb ik weer contact met 
een andere huisarts’. Dat moet anders, dachten we. 
Daarom hebben we twee duo’s en een trio van huisart-
sen gevormd. Op deze manier heeft u dus altijd con-
tact met dezelfde huisartsen. Zie het maar als kleine 
huisartsenpraktijken binnen het gezondheidscentrum.
 
De huisartsen, POH GGZ en physician assistant 
staat voor u klaar! 
Vanaf nu kunt u terecht bij de duo- of triopraktijk in 
ons gezondheidscentrum. Naast de huisartsen in 
deze teams heeft u ook, indien nodig, te maken met 
altijd dezelfde POH GGZ (zie artikel hieronder) en de 

physician assistant (een medisch professional die 
sommige taken overneemt van de huisarts). Daar-
naast hebben wij de regel: 1 klacht = 1 dokter. Komt 
u met klachten langs bij de huisarts, dan kunt u bij 
eventuele vervolgafspraken (voor deze klacht) altijd 
terecht bij dezelfde huisarts. 

Overigens heeft het onze voorkeur dat u altijd een 
afspraak maakt met uw eigen huisarts. Is er haast bij 
de afspraak, dan kunt u terecht bij de duo- of triopart-
ner van uw eigen huisarts. 

Welke huisartsen werken samen?
• dr. Bosma, dr. Bagherzadegan en dr. Stek
• dr. van Houten en dr. Verhoeven
• dr. Cleuren en dr. Zegwaard



Film in de Filmwijk
“Ja, ik ben filmrecensent en woon in 
de Filmwijk”, ik ga vanzelf glimlachen 
als ik het vertel. Het is en blijft een leuk 
en grappig feitje. Tegelijkertijd is het 
heel nietszeggend, want ik ben vast 
niet de enige die iets met film doet en 
natuurlijk wonen er ook muzikanten in 
de Muziekwijk en tekenaars in de Strip-
heldenbuurt. Toch zal het ongetwijfeld 
op een onbewust niveau hebben mee-
gespeeld toen we ‘nee’ zeiden tegen 
een huis in de Muziekwijk en ‘ja’ tegen 
een huis in de Filmwijk. Al wist ik echt 
niet uit het blote hoofd in welke films 
Adrienne Solser gespeeld had en voel 
je je als filmrecensent waarschijnlijk 
nog beter thuis in de Simon van Collem-
straat. Die was met zijn filmprogramma 
immers de godfather van de Neder-
landse filmkritiek.

Hollywood in de polder
Eigenlijk is heel Almere een filmwijk. Rond 1985 
leek het er zelfs op dat Almere het Hollywood 
van Nederland zou worden. De dure First Floor 
Features-studio’s van Dick Maas en Laurens Geels 

FILMCRYPTOWIE WAS... Adriënne Solser?

Door Maarten van der Meer

Win een dvd-pakket!
Hieronder staat een cryptisch weergegeven 
filmtitel. Weet jij welke filmklassieker we 
bedoelen? Stuur dan je antwoord naar: info@
filmwijkkrant.nl en win een dvd-pakket. 

Engelina Adriana Solser werd in Rotterdam op 
18 februari 1873 geboren als dochter van Johan-
nes Solser en Engelina Florina Hartlooper. Haar 
vader was directeur van een rondreizend revue-
gezelschap, haar moeder was toneelspeelster. 
Al vanaf 1883 trad zij regelmatig op als varieté- 
artieste, soubrette en humoriste in het Rem-
brandt-theater in Amsterdam, het Scala in Den 
Haag en circus Schouwburg in Rotterdam. 
Als artieste gebruikte ze de naam Adrienne.

Vanaf 1922 hield zij zich bezig met film. Eerst 
als actrice, onder meer in De Jantjes (1922), 
Amsterdam bij Nacht (1924), Het meisje met de 
blauwe hoed (1934), Het leven is niet zo kwaad 
(1935) en Ik fluit in de hoop dat jij zult komen 
(1941). Later was zij als regis seuse en scenario-
schrijfster betrokken bij de ‘Bet-films’, een serie 
succesvolle kluch ten rond de Amsterdamse 
volksvrouw Bet, waarin zij de hoofdrol vertolkte. 
Tijdens vertoningen bracht Solser de liederen 
in de film live ten gehore. Dit bleef ze ook in de 
jaren dertig doen, toen de geluidsfilm al breed 
zijn intrede had gedaan.

De Bet-films werden 
door Solsers maat-
schappij Hollando-
Belgica Film Mij.  
Eureka geprodu-
ceerd. Solser was 
tevens co-regisseur 
van de eerste twee 
films. De derde en 

vierde Bet-film werden geregisseerd door haar 
zoon André Boesnach, die in 1928 stierf tijdens 
de opnamen voor Bet naar de Olympiade. Deze 
laatste Bet-film werd uiteindelijk afgemaakt 
door Theo Frenkel sr. 

Naast het acteren, produceren en regisseren 
leidde Solser een aantal jaren een filmschool 
die aan haar filmmaatschappij was verbonden.

Ze overleed in Doetichem ten gevolge van een 
ongeval.

Bronnen: Joodsamsterdam.nl en Eyefilm.nl

Opvallend genoeg scoorde onze nieuwe stad driemaal 
met titels waar prominent ‘Nieuwe’ in de titel stond. 

Twitterfilmrecensies   Filmrecensies in 140 tekens

Brooklyn 
Oscargenomineerd drama over 
meisje (Saoirse Ronan) dat Ierland 
ontvlucht op zoek naar een beter 
leven in VS. Mooi tijdsbeeld, goed 
gespeeld.

Eddie the Eagle
Biografische film over de Britse 
skispringer die niet succesvol was, 
maar wel populair werd. Grappige 
film die sympathie oproept voor 
Eddie.

Kung Fu Panda 3
Helaas pandakaas! Bij de 3e Kung 
Fu panda-film is de verrassing van 
een te dikke & noodlesetende 
karateka wel weg. Po vecht tegen 
stier Kai.

aan de Bolderweg in Almere Buiten brachten 
succesvolle en grote films voort als ‘Abel’, 
‘Amsterdamned’ en ‘Flodder’. Maar het Holly-
wood in de polder was geen lang of gelukkig 
leven beschoren. In 2004 werd het bedrijf failliet 
verklaard. Daarmee was het niet afgelopen met 
de filmaspiraties van Almere. De afgelopen jaren 
was onze stad zelfs erg succesvol op film- en 
tv-gebied. 

‘Nieuwe’ films
Opvallend genoeg scoorde onze nieuwe stad, 
driemaal met titels waar prominent ‘Nieuwe’ in 
de titel stond. Zouden filmmakers bij nieuw me-
teen aan het piepjonge Almere denken? Zo had-
den we bijvoorbeeld ‘De nieuwe wereld’, waar-
voor Bianca Krijgsman een Internationale Emmy 

won. Die film over een asielzoekerscentrum is 
gedeeltelijk gefilmd in het Almeerse theater. 
Daarnaast was er natuurlijk ‘De nieuwe wildernis’, 
de natuurdocumentaire die in 2013 de op een na 
meest bezochte Nederlandse film was en gefilmd 
is in onze achtertuin: de Oostvaardersplassen. En 
dan hebben we natuurlijk de TV-serie die echt in 
de Filmwijk (al heet de wijk in de serie Zonnewijk, 
een verwijzing naar Zonnedael in het eveneens 
in Almere opgenomen ‘Flodder’) opgenomen is: 
‘Nieuwe buren’. De RTL-reeks scoorde meer dan 
1,5 miljoen kijkers en er is een tweede seizoen 
aangekondigd. Het is nog niet zeker of die zich 
ook in onze wijk af zal spelen, maar anders komt 
er vast wel een anders ‘nieuwe’ film of serie.

FILM EN FILMWIJK


