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en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in 
de Filmwijk (oplage 4.500 exemplaren).

Redactie
De Filmwijkkrant wordt gemaakt door 
vrijwilligers.  Redactieleden: Marie-Josée 
Beckers, Amanda Kause, Wilma Klaver, 
Monique Mahboeb, Anita Nijman (vorm-
geving), Mark Schoutsen.  
Vaste medewerkers: Guus van den Berg 
(financiële controle), Rob Verlinden (tuin-
column) en Maarten van der Meer (film-
rubriek).
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Luchtfoto Filmwijk 2017 door John de Lang
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www.filmwijkkrant.nl 
Twitter: @filmwijkkrant 
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Adverteren in deze krant? 
Mail naar: advertenties@filmwijkkrant.nl  of bel 06-51227633. 

Voor de  
Filmliefhebbers

De filmpagina in de Film-
wijkkrant, verzorgd door 
HMC redacteur en filmre-
censent Maarten van der 
Meer, bevat ook elke keer 
een filmcryptogram: een 
kleine prijsvraag waarmee 
een pakket aan DVD’s valt 
te winnen.
 

Dit keer was de 
gelukkige winnaar...

Jeroen Wentel

Ook een DVD-
pakket winnen?
Doe mee en los de film-
crypto op de achterpagina 
op!
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‘Het is een echt BouwRAI-verhaal gewor-

den, alleen gaat dit boekje over de men-

sen die er wonen, hoe het wonen wordt 

beleefd, en minder over de architectuur’, 

vertelt Connie Franssen. De journaliste/

tekstschrij fster schreef ‘Thuis in de Film-

wij k’ ter gelegenheid van het 25-jarig 

bestaan van het expositie gedeelte van 

Filmwij k.

In het weekend van 22 en 23 september wordt 
het jubileum gevierd met veel festiviteiten zoals 
een expositie, optredens, kinderactiviteiten, een 
oldtimer-optocht en een grote wij kpicknick. Leuk, 
maar ook zo weer vergeten. Franssen, die aan de 
James Stewartstraat woont: ‘Als feestcommissie 
wilden we ook iets blij vends doen, een jubileum-
boekje. We presenteren het vrij dagavond 22 sep-
tember aan wethouder Froukje de Jonge.’ 

Veertien interviews
‘Thuis in de Filmwij k’ telt veertien interviews met 
interessante Filmwij kbewoners die de vierkoppige 
redactieraad – waaronder Franssen – selecteerde. 
‘De invalshoek is een rondje door de wij k’, vertelt 
de auteur. ‘Aan het woord komen verschil-
lende mensen: een familie waarvan inmiddels 
drie generaties in de wij k wonen, iemand die 
als alleenstaande voor een wij k koos die toch 
bij  uitstek voor gezinnen leek bestemd, twee 
gastvrouwen uit de expositieperiode van de 
BouwRAI, voormalig stedenbouwkundige Jan 
Frans de Hartog, schoolhoofd van basisschool 
Polygoon Marjan Prent, juf Klazien Ausma: al 25 
jaar leerkracht op Polygoon, Joop Prent die aan 
de wieg van het Platform Filmwij k heeft gestaan, 
huisarts Bert Groot Roessink: aanjager van het 
Almeerse ‘gezondheidscentrum’ als formule en 
betrokken bij  de bouw van gezondheidscentrum 
Filmwij k. Als fl atbewoner koos de redactie voor 
oud-directeur Kunstzaken James Purvis. Ook 

Tekst: Wilma Klaver. Foto: Mona Alikhah

Woonplezier Filmwijkers gebundeld in jubileumboekje

Connie Franssen
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komen aan het woord een psychiater, gebieds-
manager Wilma Viel en Carin van Hout die aan de 
wieg stond van de Filmwij kkrant. Het zij n allemaal 
afzonderlij ke verhalen geworden.’

Gemene deler
Verhalen met één grote gemene deler: ‘De geïn-
terviewden kozen niet zozeer voor Almere, als 
wel voor Filmwij k. Steeds hoorde ik: “Op andere 
plekken in de stad had ik niet willen wonen.” 
‘Uit de interviews blij kt ook dat iedereen nog 
steeds tevreden is over de wij k,’ zegt Franssen: 
‘Het is een bij zondere wij k, maar we moeten 
er zelf voor zorgen dat ie bij zonder blij ft. Er is 
bij voorbeeld nogal wat zorg over de beuken-
hagen die door de wij k slingeren en hier en daar 
weggehaald worden. Iedereen vindt ook dat de 
wij k goed georganiseerd is. We hebben Platform 
Filmwij k en een Filmwij kkrant. Voor bewoners 
die altij d sociaal actief zij n geweest blij kt het wel 
lastig om het stokje over te dragen.’

Vergrijzing
Alle geïnterviewden benoemen de vergrij zing. 
‘De huizen hier hebben veel trappen, hoe gaan 
we daar in de toekomst mee om? Hoe worden we 
oud in de wij k? Het leerlingenaantal op Polygoon 
is teruggelopen, de school kan daardoor ook een 
andere functie in de wij k krij gen. Zo is er bij voor-
beeld het Buurtlokaal voor ouderen gevestigd.’

Liefdewerk
Franssen heeft plezier gehad in het schrij ven van 
het boekje. ‘Het was heel leuk om te doen, het is 
mij n eigen wij k. We halen herinneringen op. Het 
boekje is door en voor Filmwij kers gemaakt. Anita 
Nij man deed de vormgeving en Marjan Kleingeld 
maakte de foto’s. Allemaal liefdewerk.’

Verrassend
Het schrij ven leverde de auteur een verrassing 
op, die haar toch weer bij  de architectuur bracht. 
‘Nog altij d is niet bekend hoeveel de gemeente 
heeft bij gelegd om het gezondheidscentrum te 
realiseren en werkbaar te maken. De EVA (Eerste-
lij ns Voorzieningen Almere) had een bepaald 
budget, maar architect Aldo van Eyck wilde carte 
blanche. Dat gaf een enorm gesteggel. Toen 
bleek het centrum in de praktij k ook nog koud en 
lawaaierig. Er waren naderhand heel wat aanpas-
singen nodig om het er werkbaar te maken. Net 
als de Polygoon van architect Herman Herzberger. 
In de praktij k moest de onderbouw van lokalen 
ruilen met de bovenbouw, die daardoor nu kleine 
toiletjes heeft. Het idealisme van de architecten 
hield geen rekening met de gebruikers…’

‘Thuis in de Filmwij k’ wordt vrij dagavond 22 
september gepresenteerd aan wethouder Froukje 
de Jonge. Tekst Connie Franssen, voorwoord Frits 
Huis. Het boekje (2 euro) is verkrij gbaar in het 
feestweekend en daarna via het Platform Filmwij k.

Jubileumuitgave ‘Thuis in de Filmwijk’

Van de achterfl ap: 
“De BouwRAI in de Filmwij k bestaat 25 jaar. Dat moet 
gevierd worden, vond een aantal Filmwij kers. Dankzij  de 
keuzes die 25 jaar geleden door stedenbouwkundigen, 
architecten en bouwers gemaakt zij n en de moed van 
bewoners anders te willen wonen, is de wij k uitgegroeid 
tot de meest geliefde wij k van Almere. In dit boekje, 
gemaakt door Filmwij kers, vertellen bewoners over hun 
leven in dit bij zondere stukje stad.”

Het boekje is voor 2 euro verkrij gbaar in het 
feestweekend en daarna via het Platform Filmwij k. 

FILMWIJKBOUWRAI25
sinds 1992

Thuis in de Filmwijk
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Waarom bovengronds?
De hoogspanningslijn die dwars door Filmwijk 
loopt, maakt deel uit van het hoofdnet van lijnen 
met de hoogste elektrische spanning (namelijk 
380 kV). Dit hoofdnet loopt via Nederland door 
naar Duitsland en België. In tegenstelling tot 
verbindingen op 110kV- en 150kV-niveau worden 
380 kV-verbindingen vrijwel altijd bovengronds 
aangelegd. Want de hoge spanning van 380.000 
volt en het enorme vermogen dat op deze leidin-
gen staat, maakt het technisch erg ingewikkeld 
om ze als grondkabel aan te leggen. Ook het 
elektrisch gedrag en de betrouwbaarheid van 
grondkabels voor 380 kV is anders dan die van 
bovengrondse hoogspanningslijnen. Een grond-
kabel heeft een langere reparatietijd bij storingen 
en is lastig te controleren. Ook levert hij meer 
netverliezen op en het is voor deze spanning 
aanzienlijk duurder om deze ondergronds aan te 
leggen. Vanwege die meerprijs, maar vooral van-
wege de enorme belangen die afhangen van het 
betrouwbaar functioneren van deze verbindin-
gen, legt men ze in principe bovengronds aan. 

De aanleg van deze zware hoogspanningslijn 
vanaf Diemen tot aan Ens (Noordoostpolder), 
dwars door wat later Almere werd, vond plaats 
in 1972. De lijn stond er dus al vier jaar voordat 
in Almere Haven de eerste woningen werden 
opgeleverd en de bouw van de andere wijken en 
stadsdelen nog moest beginnen. In die tijd 
was het ondergronds aanleggen van 380kV-
verbindingen überhaupt nog niet mogelijk.   
 
Bron: www.hoogspanningsnet.com en 
www.TenneT.eu

Mogelijke gezondheidsrisico’s
Niet alleen in Almere/Filmwijk leven er vragen 
over de veiligheid van de hoogspanningslijn die 

door de stad loopt. Ook nationaal en internatio-
naal is dat het geval. Voornamelijk richten deze 
zich op de vraag of, en zo ja, welke gevolgen er 
zijn van de magneetvelden op onze gezondheid. 
Hier wordt sinds 1979 internationaal onderzoek 
naar gedaan. Wetenschappelijk onderzoek heeft 
een verband gevonden tussen wonen bij boven-
grondse hoogspanningslijnen en een mogelijk 
verhoogde kans op het ontstaan van leukemie 
bij kinderen. Twee andere onderzoeken hebben 
gezocht naar een verband met een mogelijk 
grotere kans op overlijden aan de ziekte van 
Alzheimer. Het onderzoek in Zwitserland vond 
wel een mogelijk verhoogde kans, het onderzoek 
in Denemarken niet. 

Het zo genaamde voorzorgbeleid van de  
Nederlandse Rijksoverheid is vanaf het jaar 2005 
van kracht. 

Voorzorg van de overheid
Het voorzorgbeleid van de Rijksoverheid, dat 
de vorm heeft van een advies aan provincies, 
gemeenten en netbeheerders, richt zich onder 
andere op het ontwikkelen van nieuwe woningen,  
crèches, scholen, en kinderdagverblijven in de 
buurt van hoogspanningslijnen. Dus op al die 
voorzieningen waar kinderen langdurig verblijven  
in het gebied rond bovengrondse hoogspan-
ningslijnen, waarbinnen het jaargemiddelde 
magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla (een 
technische aanduiding van de sterkte van het 
magneetveld). Dit Rijksbeleid is ontwikkeld, 
nadat onder meer de World Health Organisation 
(WHO) en de Nederlandse Gezondheidsraad met 
aanbevelingen waren gekomen. Uit onderzoek 
was namelijk vast komen te staan dat er statistisch 
een verband kan worden gezien tussen wonen in 
de magneetveldzone van bovengrondse hoog-
spanningslijnen en een mogelijk hogere kans op 
het ontstaan van leukemie bij kinderen tot 15 jaar. 
Er is nooit een oorzakelijk verband vastgesteld. 
Omdat leukemie verschillende verschijnings-
vormen kent, is het onwaarschijnlijk dat er één 
enkele oorzaak is. In wetenschappelijk onderzoek 
zijn zowel erfelijke als andere factoren als moge-
lijke oorzaken onderzocht. Voorbeelden van 
andere mogelijke factoren zijn: infectieziekten en 
blootstelling aan benzeen, bestrijdingsmiddelen,  
ioniserende straling en magneetvelden. 

Het advies van de Nederlands Rijksoverheid gaat  
verder dan in andere Europese landen, waar 
waarden van ca. 1 tot 3 microtesla wordt gehan-
teerd in plaats van de advieswaarde van jaar-
gemiddeld 0,4 microtesla, die in Nederland 

HOOGSPANNING  
DOOR DE FILMWIJK

Door Marie-Josée Beckers

Eind 2016 ontstond er in de sociale media rumoer over 

het verwijderen van struiken en bomen onder de hoog-

spanningslijn die door Filmwijk-Zuid loopt. Volgens de 

gemeente was dit nodig om te voorkomen dat de begroei-

ing de kabels raakt. Er leefden vragen waarom deze hoog-

spanningslijn bovengronds dwars door een woonwijk loopt 

en of er gevaar is nu de transportcapaciteit naar verwachting 

in 2019 wordt vergroot? In de Filmwijkkrant van voorjaar 

2017 berichtten we hier al kort over. In dit artikel proberen 

we u meer algemene informatie te geven.

Foto: Omroep Flevoland

Foto: Mark Schoutsen

Foto: Zahra Imanian

Transportcapaciteit vergroot in 2019
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H
wordt geadviseerd voor nieuwe situaties.  
Overigens kunnen deze waarden alleen worden 
vastgesteld door het uitvoeren van gestandaar-
diseerde berekeningen door daartoe gekwalifi-
ceerde bureaus. 

Bron: www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoogspan-
ningslijnen en www.kennisplatform.nl

Indicatieve zone
Uit een recente rapportage aan de Tweede Kamer  
(i.c. Monitor Infrastructuur en Ruimte) blijkt dat 
er in de periode 2000-2015 in Almere ruim 500 
woningen binnen de zogenaamde indicatieve 
vrijwaringszones zijn gebouwd. De huidige indi-
catieve zone van de lijn door Filmwijk bedraagt 
volgens de Netkaart van het RIVM (www.rivm.nl/
Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen/Netkaart)  
140 meter vanaf de hoogspanningslijn. De speci-
fieke zone, die alleen via berekeningen is vast te 
stellen, is waarschijnlijk smaller. Volgens informa-
tie van de gemeente Almere zijn deze woningen 
gebouwd vóór 2005. Na het verschijnen van het 
advies van het Rijk (voorzorgbeleid) zijn in Almere 
geen woningen meer gebouwd in de indicatieve 
magneetveldzone. 

Gevaarlijk gedrag
De jongens op de foto hiernaast trappen gezellig 
een balletje op het grasveld onder de hoogspan-
ningslijn. Dat is prima. Zoals hierboven geschre-
ven, telt het magneetveld daar voor de korte tijd 
dat ze er spelen nauwelijks mee in het jaargemid-
delde magneetveld. Maar het is erg gevaarlijk 
om in de hoogspanningslijn te klimmen, zoals 
onlangs twee jongens in onze wijk geprobeerd 
hebben. Het mag een wonder heten, dat dit roe-
keloze gedrag zo goed is afgelopen. Aanraking of 
in de buurt komen van een draad of schakelpunt 
is direct dodelijk. Ouders, leerkrachten, jongeren-
werkers etc. moeten hiervan op de hoogte zijn en 
kinderen en jongeren weghouden van ‘avontuur-
lijke’ klimpartijen bij de hoogspanningslijnen. 

Reacties betrokken partijen
TenneT: “In 2018 zal TenneT een of meer 
informatie avonden organiseren in het kader van 
het project ter vergroting van de capaciteit van 
de hoogspanningslijn. Bij die gelegenheid gaat 
TenneT graag in gesprek met de inwoners van 
Almere, óók over het onderwerp magneetvelden.”

Gemeente Almere: “TenneT wil de transport-
capaciteit van de hoogspanningsverbinding 
op termijn vergroten. Volgens de huidige plan-

ning gaat dit niet eerder dan in 2019 gebeuren. 
Vanzelfsprekend zullen bewoners in dit proces 
worden meegenomen. Afhankelijk van de plan-
ning zal TenneT in 2018 van start gaan met dit 
communicatietraject.”
Platform Filmwijk: “Het Platform vertegenwoor-
digt de belangen van de Filmwijkbewoners en wil 
graag betrokken c q. uitgenodigd worden bij de 
informatieavonden en geïnformeerd worden over 
andere communicatie van TenneT, gemeente 
Almere etc. over dit onderwerp.”

Meer informatie?
De redactie van de Filmwijkkrant heeft in dit 
artikel geprobeerd algemene informatie te geven 
over de ontwikkelingen rondom de hoogspan-
ningslijn in Filmwijk. Deze informatie is afgestemd 
met RIVM, TenneT,  gemeente Almere en Platform 
Filmwijk.

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie dan 
verwijzen wij u naar TenneT: www.tennet.eu/nl/
contact/

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden 
ontleend.

25
25

25
25
2525

2525

V R I J / Z A T

22 &23 
SEPTEMBER

Film  Muziek  Fotoexpositie
Kunstbus  Kinderactiviteiten
Beeldende kunst  Oldtimers
Filosofisch café  Workshops 
Wijk Picknick  Architectuur
Filmwijk Parade en meer!

G
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O
T 
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ES
T FILMWIJKBOUWRAI25

Kijk voor volledig programma en info op:
www.filmwijkalmere.nl/25jaar 
en like onze pagina op Facebook:
www.facebook/filmwijk25jaar

Foto: Zahra Imanian

Lastig als je snel even je fiets wilt pakken...
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“Op het Floriadeterrein wil ik wel een zwembad”

vriendinnen in de wij k. En het Lumièrepark vind ik 
heel leuk. 

Wat is je favoriete plek in de wijk?
M’n hangstoel boven in mij n kamer, die heb ik 
gekocht van m’n verjaardagsgeld. Daar lees ik en 
luister ik naar muziek met m’n koptelefoon op. 
Het park ook, daar fotografeer ik veel, zwanen, 
bloemetjes, zonsopgangen, het oranje licht vind 
ik dan heel mooi.

Wat is je favoriete film?
Kung Fu Panda 1, 2 en 3. Daarom wilde ik ook op 
Kung Fu. En de fi lms van Kung Fu meester Jackie 
Chan. Vaiana vind ik ook heel leuk, en Harry Potter!

Welke straatnaam zou je willen toevoegen?
De Jackie Chanstraat.

Wat zou je willen veranderen in de wijk of 
wat mis je in de wijk?
Ik vind het erg dat mensen zoveel rommel op 
straat gooien. Er zouden wat prullenbakken op 
straat moeten staan. En dat die prullenbakken 
dan mooi versierd worden. Ik wil ook wel meer 
bloemen in de wij k, in bakken die hoog opge-
hangen worden zodat mensen de bloemen niet 
kunnen plukken.

En wat zou altijd zo moeten blijven?
Het Lumièrepark en de kindermarkt op Konings-
dag. En het strandje, daar ga ik af en toe zwem-
men. Er ligt nu niet meer zoveel hondenpoep 
omdat er geen honden meer mogen komen. Ik 
ben blij  dat het beter is geworden.

Wat zou je het liefst zien in het 
Lumièrepark of op het Floriadeterrein?
Op het Floriadeterrein wil ik wel een zwembad, 
buiten, met golfbad en een grote glij baan. Wel 
een echt zwembad met schoon water, geen 

natuurbad met algen. Blauwalg vind ik heel 
vervelend en daar kan niet iedereen tegen.

Zou de burgemeester een kinder-
adviesraad moeten hebben?
Ik vind het moeilij k om advies te geven. Dat van 
die prullenbakken en bloembakken zou ik wel 
zeggen.

Stel, je bent burgemeester, wat zou je 
voor de kinderen in de stad doen?
Ik zou zorgen dat ze meer buiten kunnen spelen 
en dat het gras schoner wordt, zonder honden-
poep. In het Beatrixpark deden we Kung Fu in het 
gras, radslag en tij geren, en toen zat m’n schoen 
helemaal onder de poep. In het Lumièrepark is het 
gelukkig beter.

Denk je dat je hier zou blijven wonen als 
je later groot bent?
Ik blij f in Almere, zeker, en in Filmwij k denk ik ook 
wel. In een huis aan het water, lekker groot, met 
een bootje erbij , een kano.

Al een idee wat je later wil worden?
Zangeres, of tolk voor Freek Vonk. Ik ga Chinees 
leren op school. Ik ben een grote fan van Freek 
Vonk. Of iets met dieren, dierenverzorger, of bio-
loog net als Freek Vonk. Dan ga ik dieren zoeken 
en fotograferen..

Welke Filmwijker wil jij tippen voor 
Starring?
Annemarie. M’n moeder heeft met haar gewerkt 
en als ze op vakantie is zorg ik met m’n moeder 
voor de 3 katjes:  Izzie – die is wat schuw, Trixie – die 
geeft veel kopjes, en Woody. Ze woont tegenover 
mij n vriendin Elise.  Annemarie is een hele aardige 
mevrouw.

In de rubriek ‘Starring’ richten we de 

spotlight op een – meer of minder – 

bekende Filmwij ker. In deze afl evering 

is het woord aan Iris Le Noble (8 jaar). 

Met papa, mama, katten Booker en Poker 

woont ze aan de Hollywoodlaan. De dag 

van het interview valt in de ‘snuffelweek’ 

bij  Haddock (o.a. modderbaan, kanoën, 

surfen, picknicken). Na de zomer gaat ze 

naar groep 5 op Polygoon. 

Ze fotografeert graag en veel, vooral dieren en 
leuke dingen die ze ziet. Met haar nieuwe foto-
toestel kan ze zelfs onder water fotograferen. 
Haar leukste foto’s plaatst ze op Instagram onder 
de naam ‘Irisversierthet’. Iris maakt zelf haar foto-
lij stjes met DohVinci en ze zit sinds een jaar met 
veel plezier op Shaolin Kung Fu waar ze les krij gt 
van shifu Robert en shifu Vincent.

Sinds wanneer woon je in Filmwijk?
Sinds m’n geboorte. Ik ben geboren in het Flevo-
ziekenhuis. Eerste woonden we naast Rutger 
(oud-hoofdredacteur Filmwij kkrant, red.) aan 
de Hollywoodlaan en nu alweer 2 jaar hier, iets 
verderop. Ik moest heel erg aan het nieuwe huis 
wennen. 

Jouw ouders kozen voor Filmwijk. 
Wat vind je van hun keuze?
Heel erg leuk, omdat het een gezellige wij k is met 
best leuke kinderen en speeltuintjes. Ik heb ook 

Tekst en foto: Wilma  Klaver

Starring...

IRIS LE NOBLE
Iris op haar favoriete plek
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‘T IS WEER VOORBIJ DIE MOOIE...      foto’s van Raoul Kelner
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In 2001 kwam Marja vanuit Almere Haven in 
Filmwijk wonen. Niet snel daarna ontmoette ze 
Rob en ze werden verliefd. Rob trok na een tijdje 
bij Marja in en een tweede huwelijk voor hen 
beiden volgde. Rob werkte in de automatisering 
en Marja als office-manager. Beiden zijn gek op 
wijn en op een reis in Baden-Württenberg ont-
dekten ze een heerlijke Spätburgunder (Pinot 
Noir). Marja zei: ‘Deze zouden we mee naar huis 
moeten nemen.’ Zo gezegd zo gedaan en ze 
namen wat flesjes mee voor vrienden en familie. 
Deze wijn vond zo gretig aftrek, dat langzaam 
het idee ontstond om hier meer mee te gaan 
doen. Een wijncursus was de eerste stap. 

Een wereld om te ontdekken
Al snel ontdekten ze dat de grootste wijnbeurs 
ter wereld, ProWein, een keer per jaar in Düssel-
dorf werd gehouden. Maar daar mag je niet heen 
als particulier. ‘We wilden daar zo graag naar-
toe dat we ons in hebben laten schrijven bij de 
Kamer van Koophandel (KvK). Op de vraag van 
de medewerker daar wat ons businessplan was, 
antwoordde het stel dat ze geen idee hadden, 
maar zich wilden oriënteren. Dat was voor de 
KvK-medewerker niet voldoende onderbouwing, 
maar een paar maanden later lukte het wel om te 
worden ingeschreven. Per 4 maart 2011 was De 
Wijnkelder Almere met een webshop een feit. Op 
naar Düsseldorf dus! 

Tijdens de ProWein-beurs gingen ze met een 
kleine wijnboer in zee, genaamd Weingut Jung 
& Knobloch uit Rheinhessen, Duitsland en de 
eerste doosjes werden naar Almere vervoerd. 
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in Frankrijk waar we een verrukkelijke Pouilly- 
Fumé ontdekten bij een jong stel dat recent een 
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slepen, maar gelukkig vragen ze ons altijd eerst 
hoeveel flessen we denken te willen afnemen. Tot 

op de dag van vandaag is het nog steeds onze 
verkooptopper’, knipoogt Marja. 

Uit het jasje gegroeid
In 2013 was de wijnhandel zo gegroeid dat Marja 
en Rob besloten zich fulltime bezig te gaan hou-
den met hun passie. Flessen, vervolgens dozen 
en uiteindelijk hele pallets met wijn arriveerden 
aan de Peggy Ashcroftstraat. ‘Eerst zetten we de 
wijn in huis, als snel volgde de garage en uitein-
delijk bouwden we een enorme blokhut in onze 
tuin om alle wijn in op te kunnen slaan,’ zo vertelt 
Marja. Ondertussen begon het netwerken, hield 
het stel overal wijnproeverijen op locatie. ‘In 2016 
zijn we dit mooie pand aan de Televisieweg gaan 
huren, want we hadden echt meer opslag nodig 
en wilden een ruimte waar we proeverijen kun-
nen houden,’ aldus Rob. 

Van internationale tot lokale wijn
Voor Rob en Marja is kwaliteit heel belangrijk. 
Ze reizen heel wat af om goede en betaalbare 
wijn te vinden, maar ze verkopen ook Almeerse 
wijn van het Hof van Almere. Hier pachten ze zelf 
20 wijnstokken en helpen mee de wijngaard te 
onderhouden. Elke wijnstok levert een fles wijn 
op. Het Hof van Almere is een kleine wijngaard 
op de ‘Almeerse Alp’ bij Braambergen (Almere 
Hout). Het Hof levert eerst aan de pachters, het 
VVV Almere en aan de gemeente. Wat overblijft 
mag De Wijnkelder Almere verkopen. ‘Het staat 
niet op de flessen, maar deze Almeerse wijn is 
biologisch,’ laat Rob ons weten. Op de vraag of 
biologische wijn de toekomst heeft is Rob enigs-
zins terughoudend. ‘De jonge wijnboeren zijn wel 
steeds beter opgeleid en leren nieuwe milieu-
vriendelijke technieken. Daardoor verwacht ik 
dat de boeren steeds beter met de grond zullen 
omgaan om erosie te voorkomen. Er zullen dus 
steeds minder chemische bestrijdingsmiddelen 
worden gebruikt. Zelf kijk ik altijd bij de wijn-
gaarden naar de grond. Is die kaal en droog, dan 
weet je dat er chemische bestrijdingsmiddelen 
worden gebruikt. Dan kopen wij die wijn dus 
niet,’ stelt Rob.

Rob en Marja vinden het heerlijk om in Filmwijk te 
wonen. De combinatie van het stadscentrum zo 
dichtbij en de natuur op loopafstand, vinden ze 
ideaal. ‘Toch zijn wij steeds minder thuis. Als je in 
deze handel zit is er altijd wel ergens een borrel of 
een feestje,’ lacht Marja.

VAN LIEFHEBBERS TOT  
DE WIJNKELDER ALMERE

Tekst: Amanda Kause  
Foto’s: Raoul Kelner

Wijnliefhebbers Rob en Marja

Filmwijkers Rob en Marja van Bodegom 

zijn de trotse eigenaren van De Wijnkel-

der Almere. Wat begon als liefhebberij, 

groeide uit tot een gezamenlijke passie 

en uiteindelijk tot hun professie. En meer 

dan dat, eigenlijk draait hun gezamenlijk 

leven rondom wijn.

Kwaliteit door passie

De Wijnkelder Almere is een wijngroothandel 
die zich primair op de horeca richt. Ze leveren 
voornamelijk wijn in Flevoland, Noord-Holland 
en ’t Gooi. Particulieren zijn ook welkom via de 
webshop of op de inloopproeverijen die Rob 
en Marja geregeld houden. 

Meer informatie: 
www.dewijnkelderalmere.nl
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Een Appel of Big Mac?
Door tegenstrijdige informatie over voedsel, 
gezondheid en leefstijl ontstaat er bij consumenten  
keuzestress, signaleren de initiatiefnemers. Wat 
is nu verstandig? Met CitySenses willen ze het 
hele verhaal laten zien, zodat een bewuste keuze 
tussen een appel en een Big Mac makkelijker te 
maken is.

Via je zintuigen weer in verbinding met 
de natuur
‘Nergens is er een plek waar zo expliciet aan-
dacht gegeven wordt aan de rol van onze zin-
tuigen in de keuzes die we maken over onze 
gezondheid en leefstijl dan in ons belevingspark 
CitySenses. Je ziet hier de menselijke invloed 
op de ecologie en je gaat samen met andere 
bezoekers oplossingsrichtingen vinden voor de 
universele vraagstukken die voor ons liggen: over 
verantwoorde consumptie en voedselproductie. 
Het gaat over waarnemen, de feitelijkheden ont-

dekken en de verleiding begrijpen. Door kunst 
te combineren met wetenschap en spel, maken 
we het park toegankelijk voor iedereen’, aldus 
Ticheler en Kolder.

Voor wie? 
Ticheler en Kolder hebben de doelgroep voor 
ogen. ‘Onze primaire doelgroep is een gezin, 
dat gewend is trips te maken naar belevenisvolle 
of spannende plekken voor een totaalervaring, 
bijvoorbeeld naar een wetenschapsmuseum, 
(pret)park of stad. Het zijn (internationale) toe-
risten en bewoners uit de regio. Verder is het 
belevingspark gemaakt (voor en) met mensen 
met een zintuigelijke beperking. Ons doel is dat 
het expopark CitySenses gerealiseerd is voor de 
opening van de Floriade in 2022, op een locatie 
aan het Weerwater. CitySenses blijft uiteraard ook 
na de Floriade bestaan.’

Het eerste doel: Labyrinth of the Senses
‘Het Labyrinth of the Senses wordt een reizend 
doolhof ter promotie van ons toekomstig vrije-
tijdspark waarin je onze visie kunt proeven (en 
proefjes doen), voelen, kijken, ruiken en luisteren. 
Tegelijkertijd ontwikkelen we een spel ‘app’, die 
je door het doolhof van verleidingen helpt in 
in bijvoorbeeld de supermarkt. Dit doolhof en 
bijbehorende ‘app’ verbindt tegelijkertijd de toe-
komstige bezoekers van het park, onze fanbase’, 
besluiten de enthousiaste projectleiders. 

Samenwerkingspartners
Ticheler en Kolder noemen als samenwerkings-
partners onder meer: Aeres Hogeschool Almere, 
Stichting Stad & Natuur, Walibi, Rabobank 
Almere, Bun, Innoplant, Visio, Speelplan, Hajé en 
diverse lokale kennispartners. 

Zoals gezegd is de projectleiding in handen van: 
Mira Ticheler, artistiek & educatief leider (alaMira) 
en Marcel Kolder, organisatie & communicatie 
(Draoidh). 

Voor meer informatie bel/mail: 
06 48 17 11 28 / info@alamira.nl 
of 06 16 46 84 41 / info@draoidh.nl

Belevingslandschap CitySenses
Door Marie-Josée Beckers

Als het aan projectleiders Mira Tiche-

ler en Marcel Kolder ligt, komt er over 

een paar jaar in Almere een spectacu-

lair belevingslandschap waar op inno-

vatieve wijze beeldende kunst, weten-

schap, natuur en spel worden verbonden 

met de zintuigen. ‘Je leert deze op een 

andere manier te gebruiken, waardoor 

je bewustere keuzes kunt maken voor 

bijvoorbeeld je gezondheid’, aldus 

beide Filmwijkers.

Een nieuw park waar zintuiglijke beleving en reflectie centraal staan

Artist impression Parkpavilhoen
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Film
Muziek
Kunstbus
Fotoexpositie
Kinderactiviteiten
Beeldende kunst
Filosofisch café 
Rondleidingen
Wijk Picknick
Architectuur
Workshops 
Oldtimers

Expositie: terug naar 1992
Je kunt het je bijna niet voorstellen maar in 1992 was de Filmwijk een 
eiland in een kale, zanderige vlakte. De expositie in de bovenruimte 
van basisschool Polygoon toont het ontstaan van de wijk. Met de 
grote verzameling foto’s, artikelen en �lmpjes neemt u een kijkje in de 
Filmwijk anno 1992.

Jubileumboek: Thuis in de Filmwijk
De BouwRAI in de Filmwijk bestaat 25 jaar. Dankzij de keuzes die 
destijds door stedenbouwkundigen, architecten en bouwers zijn 
gemaakt en de moed van bewoners anders te willen wonen, is de 
wijk uitgegroeid tot de meest geliefde wijk van Almere. In dit boekje, 
gemaakt door Filmwijkers, vertellen bewoners over hun leven in 
dit bijzondere stukje stad. Het boekje is verkrijgbaar tijdens het 
feestweekend en via Platform Filmwijk. Prijs: € 2,-

Neem je kinderen mee 
Op zaterdag komt de bekende Kunstbus van KLEURinCULTUUR naar 
de Polygoon. Onder leiding van ervaren kunstenaars zijn er leuke 
programma’s over bouwen en wonen voor alle kinderen vanaf 1,5 
tot 16 jaar. De kleintjes mogen kliederen maar ook bouwen met klei 
en andere materialen, voor grotere kinderen is er een workshop Tiny 
Houses. Tieners kunnen leren Vloggen: maak je je eigen �lmpje op je 
eigen mobiel onder leiding van een deskundige.

Grote Wijk Picknick
Op zaterdagmiddag tussen 17 en 19 uur is er op 
het plein van de Polygoon (bij slecht weer binnen) 
een Grote Wijk Picknick voor alle Filmwijkers. Maak 
kennis met je mede-Filmwijkbewoners en deel 
je verhalen. De bedoeling is dat iedereen aan de 
picknick bijdraagt door iets te eten en te drinken 
mee te nemen. Voor zon wordt hopelijk gezorgd! 

Meer informatie?
WEBSITE: www.�lmwijkalmere.nl/25jaar
 Hier kun je ook de plattegrond van de Filmwijk Parade downloaden. 
FACEBOOK: www.facebook.com/�lmwijk25jaar. Like de pagina en blijf op de hoogte!
E-MAIL: 25jaar@�lmwijkalmere.nl

FILMWIJKBOUWRAI25
sinds 1992

Thuis inde Filmwijk
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Programma zaterdag 23 september
Op zaterdag een veelzijdig programma met allerlei activiteiten. Oldtimers rijden door de 
wijk, er is een kunstplein waar Filmwijkse kunstenaars exposeren, u kunt meezingen in het 
Filmwijkkoor, meewandelen met een architectuurrondleiding, filosoferen in het Filosofisch 
café, een Filmwijker bezoeken die iets bijzonders wil laten zien of vertellen, kinderen 
kunnen bij de Kunstbus kliederen, leren vloggen of een Tiny House bouwen, en meer! 

12.00 Oldtimer show op het schoolplein. Stel al je vragen aan de trotse eigenaars!
13.00 De oldtimers maken een tour door de wijk (misschien kun je wel meerijden!)
14.00 Aftrap feest op het schoolplein en opening van ‘het Wijnterras’.

14.00 -
16.00

Programma speciaal voor kinderen en jongeren - door KLEURinCULTUUR
• Music en Magic met Gerard Poot
• De Kunstbus met kinderworkshop: bouwen met klei en hout  4 t/m 6 jaar
• Kliederlab voor ouder en kind: 1,5 tot 4 jaar
• Workshop Tiny Houses maken voor kinderen van 7 t/m 14 jaar
• Leren vloggen voor jongeren van 12 t/m 16 jaar

14.00 Architectuurrondleidingen o.l.v. professionele gidsen. Bij voldoende belangstelling ook 
om 15.30 uur. Start vanaf schoolplein Polygoon.

14.00 -
17.00

De Filmwijk Parade - Diverse activiteiten in de wijk*
Kunstplein aan de Hollywoodlaan  |  Beeldentuin Annemieke Schrama | Schilderijen van 
Steve White | Fototentoonstelling Mona Alikhah | City Senses door Marcel Kolder en 
Mira Ticheler | Minirecitals mezzosopraan Miranda Driessen | Filmwijklied instuderen | 
Fototentoonstelling Peter Teunissen | Filoso�sch café | Workshop Babygebaren | Maak 
kennis met Ayurveda |  Workshop Woman in Change | Geocaching: schatzoeken in de 
Filmwijk | Informatiestand Filmwijk Energieneutraal
* de plattegrond is verkrijgbaar op het schoolplein of te downloaden vanaf de website 
   www.�lmwijkalmere.nl/25jaar

16.15 Optreden Polygoon Kinderkoor
De kinderen van het Polygoon Kinderkoor zingen de sterren van de hemel.

17.00 -
19.00

Grote Wijk Picknick
Neem allemaal wat te eten en drinken mee, maak kennis met je 
mede-Filmwijkbewoners en deel je verhalen!

19.00 Feest tot 22.30 uur
19.00 - Optreden singer-songwriter Marijn Zwart
20.00 - Swingen met de Bertus Big Band
22.15 - Afsluiting met het Filmwijklied en koor

22.30 Einde

Groot feest voor 
alle Filmwijkers!
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de eerste Filmwijkers hun 
intrek namen in hun nieuwe huis in de BouwRAI en nog steeds 
is de Filmwijk de meest populaire wijk van Almere. Een bijzonder 
jubileum dat op vrijdag 22 en zaterdag 23 september gevierd 
wordt met een groot feest voor alle Filmwijkers! 

Er valt veel te genieten: �lm, muziek, oldtimers, lezingen, een Filmwijk 
Parade, een expositie, architectuurrondleidingen, en activiteiten voor 
kinderen en jongeren. Op zaterdagavond komen we allemaal samen 
voor een Grote Wijk Picknick en een knalfeest op feestplein Polygoon. 
We sluiten het jubileum af met het zingen van een speciaal gecomponeerd 
Filmwijklied. Kortom: komt allen!

Waar is het?
Het feest wordt gehouden in het BouwRAI-gedeelte van de Filmwijk. 
De centrale locatie is basisschool Polygoon aan de Hollywoodlaan 109. 

Programma vrijdag 22 september

Op vrijdagavond worden de feestelijkheden ingeluid met de officiele 
opening, het aanbieden van het eerste exemplaar van het jubileumboek 
‘Thuis in de Filmwijk’, een lezing door stedenbouwkundigen van het 
eerste uur, muziek, film en een tentoonstelling.

19.30 Inloop
20.00 Welkom door uw gastheer, Sjors Frielink van Platform Filmwijk.
20.10 Officiële opening door wethouder Froukje de Jonge.
20.30 Presentatie door Brans Stassen en Reinier Nijland, 

destijds betrokken als stedenbouwkundige resp. landschapsarchitect.
Over hoe de BouwRai tot stand gekomen is. Van tekentafel tot realisatie 
van een prachtige woonwijk in 1992.

21.00 Muzikaal intermezzo: Heleen van der Heul & Eric Bastiaan spelen 
�lmmuziek van Fellini en Italiaanse volksmuziek zang, accordeon, gitaar

21.15 Presentatie jubileumboek ‘Thuis in de Filmwijk’ en opening van de 
expositie door Froukje de Jonge.

21.20 Gezellig samenzijn met drankje en hapje, bezoek expositie en 
doorlopende �lmvoorstelling ‘Cineac’ met veel beelden van toen. 
Muzikale omlijsting door het duo Heleen van der Heul & Eric Bastiaan.

22.30 Einde eerste dag.

 * programma onder voorbehoud  * programma onder voorbehoud

FILMWIJKBOUWRAI25

FILMWIJKBOUWRAI25

Bij de keuze van de gemeente Almere voor 
een nieuw buscontract per 2018 is veiligheid 
een belangrijk aandachtspunt geweest. Het 
busvervoer in Almere heeft te kampen gehad 
met een slechte sociale veiligheid en veel 
overlast. De chauffeurs lieten in april van dit 
jaar weten hier helemaal klaar mee te zijn en 
eisten van de gemeente maatregelen met 
ingang van de nieuwe contractperiode. De 
nieuwe vervoerder Syntus scoorde hoog op 
het punt van veiligheid en dat heeft mede de 
doorslag gegeven.

Het is straks bijvoorbeeld niet langer mogelijk 
om met contant geld een kaartje te kopen bij 

de chauffeur, wel via speciale automaten die in 
de bussen worden geplaatst. Daarnaast wor-
den ook alle bussen voorzien van bedienbare 
veiligheidsruiten voor de chauffeurs. Syntus wil 
het zwartrijden terugdringen door middel van 
toegangspoortjes in de bussen, en door reizigers 
die zich ernstig misdragen of notoire zwartrijders 
zijn een reisverbod op te leggen. Dit reisverbod 
geldt dan voor een bepaald traject en voor een 
periode van 4 tot 8 weken.

Milieuvriendelijk 
Syntus maakt gebruik van milieuvriendelijke bus-
sen, waarvan een deel elektrisch rijdt. Dit maakt 
onderdeel uit van de verdere verduurzaming 
van het busvervoer. De bussen zijn volgens de 
gemeente niet alleen schoon maar ook comforta-
bel en veilig. Er wordt een groot aantal 15-meter-
bussen ingezet en daarnaast ook 12-meterbus-
sen, bij elkaar de grootste vloot van Nederland, 
om zodoende de afgesproken capaciteit te 
kunnen leveren. De bussen krijgen een eigen, 
herkenbare uitstraling met de merknaam allGo op 
de buitenkant, een merknaam die speciaal voor 
Almere is ontwikkeld. Het huidige personeel krijgt 
extra training om met deze nieuwe lange bussen 
te kunnen rijden. 

Syntus wil met het vernieuwde concept bewerk-
stellligen dat reizigers netwerk, dienstregeling, 
voertuig, halte, infrastructuur en communicatie 
als één geheel gaan beleven’.

Dienstregeling
De bestaande dienstregeling gaat op de schop 
en het netwerk wordt gewijzigd. De stadslijnen 
(onder de naam allGo) gaan metrolijnen heten 
en krijgen een M-nummer. De voormalige lijn 6 
die door Filmwijk reed wordt vervangen door lijn 
M5, Dansmetro. De streeklijnen (onder de naam 
R-net) krijgen een R-nummer en rijden veelal via 
Tussen de Vaarten, Parkwijk, Danswijk, Walt Disney 
Plantsoen, Kasteel, ‘t Oor, Gooise Kant en Poort 
naar Muiden en zo verder. Ze zullen dus niet meer 
door Filmwijk rijden zoals bijvoorbeeld lijn 322 nu 
nog wel rijdt. Verder komen er in totaal 3 nacht-
lijnen (onder de naam Night Flo), die allemaal 
starten in Amsterdam op het Leidseplein.

De stadsbussen gaan in de spits vaker rijden dan 
nu het geval is (12 bussen per uur) en vertrek-
ken voortaan alle vanaf Station Almere Centrum. 
Voor de meeste reizigers pakken de wijzigingen 
gunstig uit, maar voor een deel van de reizigers 
is het nadelig, omdat vooral in het streekvervoer 
mensen vaker zullen moeten overstappen op een 
andere bus, of op de metro of trein.

Op de website van allGo kunt u terecht voor 
meer informatie en vragen over de eventuele 
gevolgen voor een lopend abonnement. Ook 
vindt u online handige overzichtskaartjes van de 
verschillende lijnen en frequentietabellen.

www.allgobus.nl           www.busjekomtzo.eu

Busvervoerder Syntus tekent voor 
veiligheid 

Door Monique Mahboeb

Dienstregeling en netwerk busvervoer per 2018 op de schop
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V R I J / Z AT

22&23 
SEPTEMBER

Film
Muziek
Kunstbus
Fotoexpositie
Kinderactiviteiten
Beeldende kunst
Filosofisch café 
Rondleidingen
Wijk Picknick
Architectuur
Workshops 
Oldtimers

Expositie: terug naar 1992
Je kunt het je bijna niet voorstellen maar in 1992 was de Filmwijk een 
eiland in een kale, zanderige vlakte. De expositie in de bovenruimte 
van basisschool Polygoon toont het ontstaan van de wijk. Met de 
grote verzameling foto’s, artikelen en �lmpjes neemt u een kijkje in de 
Filmwijk anno 1992.

Jubileumboek: Thuis in de Filmwijk
De BouwRAI in de Filmwijk bestaat 25 jaar. Dankzij de keuzes die 
destijds door stedenbouwkundigen, architecten en bouwers zijn 
gemaakt en de moed van bewoners anders te willen wonen, is de 
wijk uitgegroeid tot de meest geliefde wijk van Almere. In dit boekje, 
gemaakt door Filmwijkers, vertellen bewoners over hun leven in 
dit bijzondere stukje stad. Het boekje is verkrijgbaar tijdens het 
feestweekend en via Platform Filmwijk. Prijs: € 2,-

Neem je kinderen mee 
Op zaterdag komt de bekende Kunstbus van KLEURinCULTUUR naar 
de Polygoon. Onder leiding van ervaren kunstenaars zijn er leuke 
programma’s over bouwen en wonen voor alle kinderen vanaf 1,5 
tot 16 jaar. De kleintjes mogen kliederen maar ook bouwen met klei 
en andere materialen, voor grotere kinderen is er een workshop Tiny 
Houses. Tieners kunnen leren Vloggen: maak je je eigen �lmpje op je 
eigen mobiel onder leiding van een deskundige.

Grote Wijk Picknick
Op zaterdagmiddag tussen 17 en 19 uur is er op 
het plein van de Polygoon (bij slecht weer binnen) 
een Grote Wijk Picknick voor alle Filmwijkers. Maak 
kennis met je mede-Filmwijkbewoners en deel 
je verhalen. De bedoeling is dat iedereen aan de 
picknick bijdraagt door iets te eten en te drinken 
mee te nemen. Voor zon wordt hopelijk gezorgd! 

Meer informatie?
WEBSITE: www.�lmwijkalmere.nl/25jaar
 Hier kun je ook de plattegrond van de Filmwijk Parade downloaden. 
FACEBOOK: www.facebook.com/�lmwijk25jaar. Like de pagina en blijf op de hoogte!
E-MAIL: 25jaar@�lmwijkalmere.nl
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Programma zaterdag 23 september
Op zaterdag een veelzijdig programma met allerlei activiteiten. Oldtimers rijden door de 
wijk, er is een kunstplein waar Filmwijkse kunstenaars exposeren, u kunt meezingen in het 
Filmwijkkoor, meewandelen met een architectuurrondleiding, filosoferen in het Filosofisch 
café, een Filmwijker bezoeken die iets bijzonders wil laten zien of vertellen, kinderen 
kunnen bij de Kunstbus kliederen, leren vloggen of een Tiny House bouwen, en meer! 

12.00 Oldtimer show op het schoolplein. Stel al je vragen aan de trotse eigenaars!
13.00 De oldtimers maken een tour door de wijk (misschien kun je wel meerijden!)
14.00 Aftrap feest op het schoolplein en opening van ‘het Wijnterras’.

14.00 -
16.00

Programma speciaal voor kinderen en jongeren - door KLEURinCULTUUR
• Music en Magic met Gerard Poot
• De Kunstbus met kinderworkshop: bouwen met klei en hout  4 t/m 6 jaar
• Kliederlab voor ouder en kind: 1,5 tot 4 jaar
• Workshop Tiny Houses maken voor kinderen van 7 t/m 14 jaar
• Leren vloggen voor jongeren van 12 t/m 16 jaar

14.00 Architectuurrondleidingen o.l.v. professionele gidsen. Bij voldoende belangstelling ook 
om 15.30 uur. Start vanaf schoolplein Polygoon.

14.00 -
17.00

De Filmwijk Parade - Diverse activiteiten in de wijk*
Kunstplein aan de Hollywoodlaan  |  Beeldentuin Annemieke Schrama | Schilderijen van 
Steve White | Fototentoonstelling Mona Alikhah | City Senses door Marcel Kolder en 
Mira Ticheler | Minirecitals mezzosopraan Miranda Driessen | Filmwijklied instuderen | 
Fototentoonstelling Peter Teunissen | Filoso�sch café | Workshop Babygebaren | Maak 
kennis met Ayurveda |  Workshop Woman in Change | Geocaching: schatzoeken in de 
Filmwijk | Informatiestand Filmwijk Energieneutraal
* de plattegrond is verkrijgbaar op het schoolplein of te downloaden vanaf de website 
   www.�lmwijkalmere.nl/25jaar

16.15 Optreden Polygoon Kinderkoor
De kinderen van het Polygoon Kinderkoor zingen de sterren van de hemel.

17.00 -
19.00

Grote Wijk Picknick
Neem allemaal wat te eten en drinken mee, maak kennis met je 
mede-Filmwijkbewoners en deel je verhalen!

19.00 Feest tot 22.30 uur
19.00 - Optreden singer-songwriter Marijn Zwart
20.00 - Swingen met de Bertus Big Band
22.15 - Afsluiting met het Filmwijklied en koor

22.30 Einde

Groot feest voor 
alle Filmwijkers!
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de eerste Filmwijkers hun 
intrek namen in hun nieuwe huis in de BouwRAI en nog steeds 
is de Filmwijk de meest populaire wijk van Almere. Een bijzonder 
jubileum dat op vrijdag 22 en zaterdag 23 september gevierd 
wordt met een groot feest voor alle Filmwijkers! 

Er valt veel te genieten: �lm, muziek, oldtimers, lezingen, een Filmwijk 
Parade, een expositie, architectuurrondleidingen, en activiteiten voor 
kinderen en jongeren. Op zaterdagavond komen we allemaal samen 
voor een Grote Wijk Picknick en een knalfeest op feestplein Polygoon. 
We sluiten het jubileum af met het zingen van een speciaal gecomponeerd 
Filmwijklied. Kortom: komt allen!

Waar is het?
Het feest wordt gehouden in het BouwRAI-gedeelte van de Filmwijk. 
De centrale locatie is basisschool Polygoon aan de Hollywoodlaan 109. 

Programma vrijdag 22 september

Op vrijdagavond worden de feestelijkheden ingeluid met de officiele 
opening, het aanbieden van het eerste exemplaar van het jubileumboek 
‘Thuis in de Filmwijk’, een lezing door stedenbouwkundigen van het 
eerste uur, muziek, film en een tentoonstelling.

19.30 Inloop
20.00 Welkom door uw gastheer, Sjors Frielink van Platform Filmwijk.
20.10 Officiële opening door wethouder Froukje de Jonge.
20.30 Presentatie door Brans Stassen en Reinier Nijland, 

destijds betrokken als stedenbouwkundige resp. landschapsarchitect.
Over hoe de BouwRai tot stand gekomen is. Van tekentafel tot realisatie 
van een prachtige woonwijk in 1992.

21.00 Muzikaal intermezzo: Heleen van der Heul & Eric Bastiaan spelen 
�lmmuziek van Fellini en Italiaanse volksmuziek zang, accordeon, gitaar

21.15 Presentatie jubileumboek ‘Thuis in de Filmwijk’ en opening van de 
expositie door Froukje de Jonge.

21.20 Gezellig samenzijn met drankje en hapje, bezoek expositie en 
doorlopende �lmvoorstelling ‘Cineac’ met veel beelden van toen. 
Muzikale omlijsting door het duo Heleen van der Heul & Eric Bastiaan.

22.30 Einde eerste dag.

 * programma onder voorbehoud  * programma onder voorbehoud

FILMWIJKBOUWRAI25

FILMWIJKBOUWRAI25

Dienstregeling en netwerk busvervoer per 2018 op de schop

Activiteiten in de wijk voor senioren

Almeerse Bridge society
Woensdag 19.00-23.00 uur
Contactpersoon: J.B.J van Oostveen
T: 036-5373590
Accordeon Vereniging Vivace -  
Filmwijkcentrum
Donderdag 19.30-22.30 uur
Contactpersoon: Emile de Ridder
T: 036-5342470 of 06-25016645
E: e.deridder@chello.nl
Almeerse School - Schilderen
Donderdag 19.30-22.00 uur
T: 06-40900088
Beweeggroep Filmwijk -  
Filmwijkcentrum
Maandag 9.30-10.30 uur
Contactpersoon: Hennie Oele
T: 036-5373498
Biljarten - Filmwijkcentrum
Maandag & donderdag 11.00-15.00u
Contactpersoon: de heer Deumers
T: 036-5353237
Biodanza - Filmwijkcentrum
Dinsdag 19.30-22.00 uur
Contactpersoon: Marlie
T: 06-24617030
E: info@biodanzametmarlie
Burenhulp Filmwijk voor Filmwijk
Dinsdag spreekuur: 9.30-11.30 uur
Filmwijkcentrum, W.Disneyplantsoen

T: 06-82277087
E: burenhulpfilmwijk@gmail.com
F: facebook.com/groups/burenhulp-
filmwijkvoorfilmwijk
Bridge Mamibri - Filmwijkcentrum
Maandag 13.00-16.30 uur
Contactpersoon: Simon Bakker
T: 036-5378092
Bridge - Filmwijkcentrum
Donderdag 13.00-16.30 uur
Contactpersoon: de heer W. Bulte
T: 036-5318027
E: bridgefilmwijk@live.nl
Buurtlokaal
Koffie en thee inloop
Dinsdag tussen 10 en 12 uur
Donderdag tussen 14 en 16 uur
Contactpersoon: Rieky Ariaans
T: 06-195 866 97
Buurtlokaal - Computerhelpdesk
Donderdag 10.30 tot 12.30 uur
Contactpersoon: Evelien Post
T: 06-40821252
Buurtlokaal - Eettafel
Elke laatste donderdag van de maand 
om 17.30 uur
Contactpersoon: Rieky Ariaans
Aanmelden via 06-195 866 97 of  
06-440 889 77
E: buurtlokaal@filmwijkalmere.nl

DiligenceBus
www.diligence-almere.nl
T: 036-2022044
Frans Taalvaardigheid
Dinsdag 11.00-12.30 uur v.a. sept.2017
Contactpersoon: dhr. 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
Mozaïek
Donderdag 6, 13, 20 en 27 juli  
van 13-15 uur
Contactpersoon: Lia Vonk
T: 06-51033529
Museumgroepje
Contactpersoon: Carin van Hout
carinvanhout@hotmail.com
RepairCafé - Filmwijkcentrum
Laatste donderdag van de maand 9.00-
12.00 uur
Contactpersoon: Tanja de Jonge
T: 06-52420462
Resto van Harte
Dinsdag 17.30-19.00 uur
Polderburen, Schietwilgsingel 2
T: 0900-9003030
www.restovaharte.nl

Rijbewijskeuring - Filmwijkcentrum
1x per maand op woensdag
Contactpersoon: de heer Sadiek
T: 036-7200911
Scootmobiel uitleen ophaallocaties
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
Voor 55+: Dinsdag 14.00-15.30 uur
Overig: Woensdag 19.30-20.30 uur
Contactpersoon: Daphne Hatt
T: 06-21116803
Warme lunch - Filmwijkcentrum
4e woensdag van de maand  
12.00-13.30 uur
T: 036-5373498
E: filmwijkcentrum@deschoor.nl
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Informatiepagina Platform Filmwijk

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

In het zomernummer heeft u een groot artikel 
kunnen lezen over het Buurtlokaal in de Filmwijk. 
Sinds begin juli zijn we gestart met activiteiten 
in de basisschool Polygoon. Daar hebben we 
een lokaal ingericht waar de ouderen onder ons 
welkom zijn om een kopje koffi e te drinken, een 
babbeltje te maken, een spelletje jeu de boules te 
spelen enz.

KOFFIE- EN THEE-INLOOP
We zijn nu twee maanden verder en we genieten 
met zijn allen van een grote opkomst zeker op de 
dinsdagochtend tijdens de koffi e inloop. We maken 
er kennis met elkaar terwijl we al jaren in de Filmwijk 
wonen. We hebben elkaar nog niet eerder ontmoet.

De koffi e- en theeinloop is elke dinsdagochtend tus-
sen 10 en 12 uur, en elke donderdagmiddag tussen 
14 en 16 uur.

EETTAFEL
EN - de eerste gezamenlijke ‘eettafel’ heeft plaats-
gevonden. Met 19 Filmwijkbewoners zaten we op 31 
augustus jl. in een intiem ‘eetcafé’ waar we genoten 
van een heerlijke maaltijd die Farnaz voor ons had 
bereid. Door één van onze gasten werden we getrak-

teerd op een vlaaienpunt. Daar ontbrak natuurlijk niet 
het kopje koffi e of thee bij. 

Elke laatste donderdagavond van de maand om 
17.30 uur bent u welkom voor de eettafel. Noteer de 
volgende datum maar in uw agenda: 28 september. 
U dient zich wel vooraf aan te melden via telefoon of 
e-mail. De maaltijd kost € 5,-.

Wilt u thuis worden opgehaald en teruggebracht, laat het 
ons weten. Het wordt tenslotte al weer vroeger donker.

COMPUTERHELPDESK
Verder vindt u in het Buurtlokaal op donderdagoch-
tend de wekelijkse computerhelpdesk. Kom met uw 
laptop, uw Iphone of uw tablet als u vragen hebt! 
We gaan ook computerlessen organiseren. We zijn 
in gesprek met Senior Live. Zodra er meer bekend is, 
laten we u dat weten.

EXCURSIES
Elke 2e dinsdag van de maand organiseren we 
een excursie. We verzamelen om 9.45 uur bij het 
Buurt lokaal. De kosten voor de excursie bedragen € 
5,- (reiskosten + een kopje koffi e; de overige uitgaven 
(lunch) zijn voor eigen rekening).

Noteer vast de volgende data in uw agenda:
• Dinsdag 10 oktober: Laren, het oude centrum, 

winkelen, of een bezoek aan het Singermuseum.

• Dinsdag 14 november: bezoek aan landgoed en 
kasteel Groeneveld in Baarn.

• Dinsdag 12 december: bezoek aan landgoed De 
Kemphaan in Almere.

Ook hier geldt: wilt u thuis worden opgehaald en 
teruggebracht, laat het ons weten.

Ook de theetuin in Eemnes staat op ons lijstje. En 
misschien hebt u wel een goed idee voor een uitje. 
Vertel het ons! 

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor 
de eettafel, bel 06 - 195 866 97 of 06 - 440 889 77. 
Of stuur uw e-mailbericht naar 
buurtlokaal@fi lmwijkalmere.nl

Het Buurtlokaal is een gezamenlijk initiatief van het 
Platform Filmwijk, de gemeente Almere, basisschool 
Polygoon en het Wijkteam Filmwijk. 

Filmwijk

Welkom in het Buurtlokaal Filmwijk

Filmwijk

Holly
woo

dlaan

busbaan

busbaan

ingang
stadsdeel
kantoorOBS

Polygoonç

ç

ç

Loop 
gerust 
eens binnen, 
u bent van harte 
welkom!

WAAR IS HET?
De ingang vindt u aan de 
zijkant van de Polygoon, 
Hollywoodlaan 109, langs 
de busbaan. 
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Regelmatig merken we dat Filmwij kers geplaagd 
worden door een mening, ergernis of enthousi-
aste oprisping over ontwikkelingen in de wij k. 
Daarom startte de redactie van de Filmwij kkrant 
in een van de vorige edities deze rubriek: 
De Ingezonden Brief. 

Dit podium in de Filmwij kkrant kan door ieder-
een worden gebruikt die eens zin heeft om zij n 
of haar mening te geven over het een of ander, 
en dit wil laten weten aan de buurtbewoners. Ook je mening hier delen? 

Stuur je bericht naar:
info@fi lmwij kkrant.nl 

o.v.v. ‘ingezonden brief’.

Filmwijk vergrijst; leve de senior!
Door Carin van Hout
Datum: 8 september 2017

Is het u opgevallen? Peuterspeelzaal 
Ollie heeft haar deuren gesloten en 
basis school Polygoon telt al lang geen 
zestien  klassen meer. Filmwijk ver-
grijst.

We kennen veel eerste bewoners in ons 
BouwRai-buurtje. Zelf wonen we nu ook al 
25 jaar in deze wijk en zijn inmiddels 
met pensioen. Wij hebben na rijp beraad 
besloten niet te verhuizen. Daarom heb-
ben we een aanbouw gerealiseerd, zodat 
we levensbestendig kunnen wonen. Maar 
voorlopig heb ik nu, hoera!, mijn eigen 
atelier.

Sommige woningen hier zijn wel mooi en 
bijzonder, maar voor oudere bewoners niet 
echt handig. Onze overburen komen van 
zo’n woning, met een woonkamer op één 
hoog; ze wilden niet weg uit ons buurtje 
en kochten de woning om de hoek. Na een 
forse verbouwing kunnen ze weer twintig 
jaar vooruit.

Een oudere dame uit een van de flats 
zocht een babbel; zij is kinderloos, komt 
uit Drenthe en wil weer terug. De flat 
is mooi en handig, vertelt ze, maar ze 
is eenzaam tussen al die andere senioren 
in haar flat, die nauwelijks nog de deur 
uit komen. En ja, ze is gevallen. Ze 
toont ons haar blauwe plekken. Maar ach, 
de oorlog was veel erger. De tijd vliegt, 
terwijl ze haar verhalen doet.

De buurman in het naastgelegen blok ging 
met pensioen en hij en zijn vrouw besloten 
in de buurt van hun zoon te gaan wonen. 
Almere uit. Dat vond mijn bevriende 65+ 
overbuurvrouw erg ongezellig. Zij vond 
tot haar vreugde aansluiting bij een 
groep ouderen, die in Amersfoort het Cen-
traal Wonen opnieuw willen uitvinden door 
een oude bieb te verbouwen. Voorlopig 
zwerft ze na verkoop van haar huis van 
kamer naar vakantiehuisje. De oplevering 
is weer uitgesteld.

In ons privéstraatje werd ‘s avonds laat 
een 60+ buurman opgehaald door een ambu-

lance; een beroerte? Hij kon niet meer 
aan het werk en overwoog na pensione-
ring met zijn vriendin te verhuizen naar 
Portugal. Nu is het zo ver; zijn huis 
was binnen een week verkocht. Hij is 
verheugd, en ik bewonder dat hij die 
stressvolle verre verhuizing aandurft. 
We krijgen er een andere senior voor in 
de plaats, begrijp ik.

Een ander vertrouwd gezicht vroeg zich 
na overlijden van zijn vrouw (ach, ik 
mis haar!) af of hij niet beter kon 
verhuizen. Hij besloot van niet, maar 
zijn dagelijkse wandeling verloopt steeds 
moeizamer en hij wordt vergeetachtig ...  
Hij gaat toch maar verhuizen richting 
zoon, vertelde hij onlangs. Ja, waar 
woonde die ook al weer?! Om daarna al 
grappend over te gaan tot de orde van de 
dag. Maar naar het Buurtlokaal hoeft hij 
dus niet.
Mijn man treft op het pad richting Cen-
trum een uitgeputte oude dame aan, op 
weg naar huis. De winkels zijn eigenlijk 
te ver weg, vertelt zij, en al keuvelend 
brengt mijn man haar gearmd naar haar 
flat. Vroeger had ik me afgevraagd of 
dit een flirt was.

Aan de overkant wordt een buurman met een 
lichte hartaanval afgevoerd per ambu-
lance; heeft hij zijn arm gebroken? Hij 
kon gelukkig nog zelf de deur open doen 
voor de verplegers, vertelde hij stoer. 
Het gaat weer best en life goes on. Houd 
je van schaken?

Mijn museumgroepje voor senioren ging wat 
moeizaam van start: een van de dames is 
verward en kan mijn adres niet vinden; 
ze belt tenslotte maar ergens aan voor 
hulp. Ik haal haar daar op. Haar hand is 
lelijk gezwollen na een val en zij heeft 
eigenlijk ook geen belangstelling voor 
musea. Ik begeleid haar naar de bushalte 
en adviseer haar een huisarts te bezoe-
ken.
En natuurlijk ken ik ook fitte ouderen, 
die nu nog vol in het leven staan, een 
tweede huisje hebben, genieten van hun 

hobby, regelmatig op vakantie gaan of 
vrijwilligerswerk doen en vooral niet na 
willen denken over de problemen rond het 
ouder worden. Leve het vrije senioren-
bestaan!

Maar er zijn dus volop redenen om iets 
voor de ouderen in onze wijk te willen 
doen. De werkgroep senioren van het Plat-
form Filmwijk heeft in 2016 en 2017  een 
seniorendag georganiseerd in het Film-
wijkcentrum. Voor veel ouderen uit Noord 
blijkt dat buurtcentrum echter te ver. 

We zijn dus erg blij met ons Buurtlo-
kaal in basisschool Polygoon. Per juli 
zijn we daar gestart met jeu-de-boules 
en een koffieochtend en -middag. Momen-
teel werken we met de ouderenwerker aan 
uitbreiding van het programma (heeft u 
nog wensen?). Dat betekent ook regelma-
tig vergaderen in de middag. En dan wil 
het zomaar gebeuren dat een werkgroeplid 
onderweg een verwarde dame oppikt. Na 
drie kwartier wandelen en zoeken, blijkt 
iemand haar te kennen. De dame wordt 
overgedragen aan het gezondheidscentrum. 
Met enige vertraging startten we de ver-
gadering. Dat heet dus de Nieuwe Zorg in 
Nederland. Enfin, ik droom nu al van een 
grotere buurtruimte met een echte keuken 
en een leuk terras. 

Nog harder droom ik van een kleinschalig 
Zorghotel (18 bedden?) met beneden een 
ruime ontmoetingsruimte voor met name de 
senioren in onze wijk. Liefst praktisch 
gelegen direct naast Gezondheidscentrum 
Filmwijk, op de plaats van de voorma-
lige peuterspeelzaal óf in plaats van de 
noodbouw naast Polygoon. Het betekent 
m.i. minder onterecht bezette ziekenhuis-
bedden, is vertrouwd voor de ouderen én 
fijn voor de huisartsen, die zo ontlast 
worden. 

Wat vindt u ervan? 
Of droomt u van een grootschalig Zorg-
hotel met 180 bedden in de toekomstige 
Floriadewijk? Die plannen zijn er name-
lijk ook!

Odeonpark 
in ontwikkeling
De nieuwe bewoners van 72 woningen 
in het Odeonpark hebben in juli de 
sleutel gekregen. Een deel is al bewoond 
en bij  een ander deel wordt nog druk 
ingericht. De woningen zij n bestemd 
voor jongeren en statushouders zonder 
kinderen. Op 29 september a.s. volgt 
de opening van Buurt-Thuis Karibu.  De 
aanplant van rozenperken, kindertuinen 
en volkstuinen is nog niet gestart.

Foto: Marie-Josée Beckers

13



B
Rob Verlinden  tuincolumn

Mensen die niet in Almere wonen hebben zeer snel een 

mening over Almere: het is een stad zonder sfeer met fanta-

sieloze nieuwbouw. Ze verwijzen dan vaak naar de prachtige 

oude binnensteden van Amsterdam en Utrecht. ‘Leuk’ deze 

meningen, maar als Almeerder heb je altijd het idee dat je 

je moderne woonplaats moet verdedigen.

Zelf ben ik per ongeluk in Almere terecht gekomen. Het was beslist niet 
mijn eerste keus. Ik had ook zo mijn mening over deze nieuwbouwstad. Ik 
begon in een huurappartement, maar dat bleek niets voor mij te zijn. Tot-
dat mijn oog op Filmwijk viel, twee jaar na de BouwRAI. Het bleek een ten-
toonstellingswijk met zoveel mogelijk verschillende soorten huizen. Geen 
lange, rechte, saaie straten met allemaal dezelfde huizen, zoals in bijna elke 
nieuwbouwwijk in Nederland. Filmwijk beloofde een wijk met sfeer te wor-
den, dankzij de verschillende bouwstijlen. Hier geen teruggrijpen naar de 
architectuur van de jaren dertig, maar modern vormgegeven huizen met 
de nieuwste bouwmaterialen en -technieken. Echt iets nieuws! 

‘Blijvers’
Doordat het een BouwRAI-tentoonstelling was, is hier ook meer aandacht 
besteed aan het openbaar groen. De soorten bomen en struiken die in 
Filmwijk zijn geplant, mochten wat meer kosten dan in ‘normale’ nieuw-
bouwwijken. Dat is de reden waarom het openbaar groen hier mooier 
is. Hier staan geen snelgroeiende populieren, die al na 25 jaar moeten 
worden gekapt. De bomen die tijdens de BouwRAI geplant zijn, beginnen 
nu pas een volwassen staat te krijgen en gaan nog jaren mee. Als je geld 
in betere soorten bomen en struiken steekt, wordt een wijk met de jaren 
alleen maar mooier. 

Ik heb het al eens eerder gehad over ‘wijkers’ en ‘blijvers’ in een beplan-
tingsplan. Het BouwRAI-deel van Filmwijk is beplant met een visie van 
‘blijvers’ en daarom zie je hier weinig bomenkap. Zelf woon ik met veel ple-

zier in deze wijk omdat er zoveel verschillende soorten, onder architectuur 
gebouwde huizen staan en er een goede verhouding van het openbaar 
groen is. Het is een zonnige wijk, waar ik altijd vrolijk van word!

‘Te mooi’
Ik heb me dan ook geërgerd aan een lezing van een Amerikaanse archi-
tect, die het BouwRAI deel van de Filmwijk te mooi vond. Een woonwijk 
moest van hem saai en eentonig van architectuur zijn en alleen de stads-
kern moest een grote aantrekkingskracht krijgen door het aanbrengen van 
verschillen, zoals bij ons in de Filmwijk. Op dat moment besef je dat we 
hier in een prachtig experiment wonen, dat altijd mooi blijft. Het experi-
ment heeft navolging gekregen in nieuwe woonwijken. Deze worden lang-
zaamaan minder saai, kijk maar naar Almere Poort en andere nieuwe wijken 
in Almere. Ook in de rest van Nederland lijkt deze trend door te zetten. 
Die Amerikaanse architect krijgt toch niet gelijk, want mensen willen wél in 
mooie wijken wonen, die wat uitstralen. 

Groot experiment 
De Floriade is het volgende grote experiment waar Almere voor staat. Wij 
als Filmwijkers krijgen daar veel mee te maken en laten we daar vooral 
positief in staan. De BouwRAI heeft gezorgd voor een prachtige wijk in 
Almere-Stad. De Floriade gaat er voor zorgen dat we over 25 jaar zeggen: 
‘Wat is over deze groene nieuwbouwwijk in het hart van de stad goed 
nagedacht!’ De Floriade blijft een experiment van iets nieuws, dus zal er 
altijd kritiek zijn. Die was er destijds ook op onze mooie wijk.

Bijzonder wonen

Foto’s:  Raoul Kelner

James Deanhof

Ingrid Bergmanstraat Natalie Woodpad
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INLOOPSPREEKUREN
DINSDAG 
9.00 - 10.00 uur

Filmwijkcentrum
Walt Disneyplantsoen 76

DONDERDAG
9.00 - 10.00 uur

Gezondheidscentrum Filmwijk
Greta Garboplantsoen 1

SPREEKUUR ECHTSCHEIDINGEN
DONDERDAG 
9.00 - 10.00 uur

Gezondheidscentrum Parkwijk
Watercipresstraat 1 

ADMINISTRATIEF SPREEKUUR
DINSDAG 
9.30 - 11.30 uur

Filmwijkcentrum
Walt Disneyplantsoen 76

COMPUTERHELPDESK
DONDERDAG 
10.30 - 12.30 uur

Buurtlokaal (in basisschool Polygoon)
Hollywoodlaan 109

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

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 is nu ook in Filmwijk een Computer Helpkdesk 
spreekuur. U kunt hier terecht voor ondersteuning 
bij het gebruik van uw laptop, mobiele telefoon of 
tablet. Er zijn deskundige vrijwilligers aanwezig 
die u bijvoorbeeld helpen in de volgende situaties:  

• uw laptop is traag
• uw laptop is niet goed beveiligd
• u wilt uw adresboek overzetten van uw oude  

naar uw nieuwe telefoon
• u wilt informatie zoeken op internet
• u heeft vragen over het gebruik van Word  

en/of Excel
• u wilt uw fotobibliotheek beheren
• u wilt een filmpje maken van uw foto’s
• u wilt handige apps downloaden op uw telefoon  

of tablet
• u wilt uw laptop resetten

Het uitgangspunt is dat u zelf aanwezig blijft als er 
aan uw laptop, tablet of mobiele telefoon gewerkt 
wordt. Zodat u het de volgende keer misschien zelf 
kunt. Als er meer dan 2 uur nodig is, dan kunt u de 
volgende keer terugkomen. 

Wanneer en waar?
Iedere donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in 
het Buurtlokaal van de Polygoonschool. Ingang bus-
baanzijde schoolgebouw De Polygoon,  
Hollywoodlaan 109. 

Wilt u meer weten? 
Neem dan contact op met Evelyn Post, e-mail:
empost@almere.nl of telefoon  06-40821252  
(dinsdag, woensdag en donderdag).

Cliëntondersteuning
Soms kan het prettig zijn als iemand met u meegaat naar een instantie of een bezoek met u  
voorbereidt door vooraf met u alles op een rijtje te zetten.

• Om uw situatie en uw mogelijkheden in kaart te brengen. 
• Om u te helpen bepalen wat u nodig heeft om verder te kunnen.
• Om samen te bekijken wat het beste bij u en uw situatie past.
• Om u bij te staan als u het lastig vindt de juiste woorden te vinden.

U kunt iemand uit uw eigen omgeving vragen om u hierbij te helpen. Als dat niet lukt, dan kunt u hiervoor ook gratis een onafhankelijke  
cliëntondersteuner van MEE inschakelen. In de wet staat dat iedereen hier gratis een beroep op mag doen. 

Wilt u contact met een onafhankelijke cliëntondersteuner?
Bel MEE IJsseloevers, telefoon 088 633 0 633 of stuur een e-mail naar info@meeijsseloevers.nl.  
U kunt ook naar het Wijkteam. Een van de medewerkers in het wijkteam is cliëntondersteuner van MEE IJsseloevers.

Gratis 
Computer
Helpdesk

spreekuur
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Cursus Bewegen en Ontspanning
Heb je last van stress? Zit je tegen een burn-out 
aan en/of merk je dat je veel piekert, paniekerig 
bent of angstig? Deze cursus biedt ondersteu-
ning op de bewustwording van deze klachten en 
handvatten om ermee om te gaan. 

De focus ligt op het stimuleren van een persoonlijke 
zoektocht van de deelnemers: hoe ga je om met 
klachten en hoe kun je ervoor zorgen da je je pret-
tiger voelt? Hoe kunnen ontspanning en beweging 
daaraan bijdragen? 

We gaan met elkaar in gesprek om ervaringen uit te 
wisselen. Dit levert onderlinge herkenning op en ook 
bewustwording van ieders eigen gedrags- en 
gedachtenpatronen. Door te bewegen ontstaat  
plezier en lichaamsbewustzijn. In de ontspanning 
kun je het verschil tussen spanning en ontspanning 
ervaren, tot rust komen en je leren focussen. 

Voorwaarde voor deelname is dat je aanvullend ver-
zekerd bent (i.v.m. declaratie voor fysiotherapie). De 
cursus bestaat uit vijf avonden van anderhalf uur en is 
een samenwerking tussen het Gezondheidscentrum 
en het Wijkteam. 

Locatie: 
Buurtlokaal in de Polygoonschool
Hollywoodlaan 109. 
De ingang ligt aan de zijkant van het schoolgebouw. 
Volg het graspad langs de busbaan. 

Wanneer
De cursus start maandag 25 september. 
Tijd: 18.00 uur tot 19.30 uur. 

Informatie en aanmelding
Via het  Wijkteam. 



           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 gratis kennismakingsles volgen! 
 

Bevalt het? Schrijf je dan gratis in en volg de  
éérste 8 achtereenvolgende lessen voor slechts 45 euro 
Kijk voor de voorwaarden op www.nataraja.nl 
                                                                                                     

    De yogalessen worden gegeven in een 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 

      
 
    Ook in Natarãja, aikidolessen voor kinderen en volwassenen, kijk op 
    www.aikidojoalmere.nl 

Luxe personenvervoer tot 8 personen.
Luchthavenvervoer, b.v. Filmwijk-Schiphol vanaf 
€ 49.- all-in, dus geen gesleep met koffers!

Wij werken uitsluitend met vakbekwame chauffeurs.
Wij accepteren alle creditcards en pinbetalingen. 

Voor reserveringen, bel 06 - 50 440 409
of mail naar: t.bins@kpnmail.nl

BEL 06 - 50 440 409

TAXI BINS
* Luxe personenvervoer
* Luchthavenvervoer
* Zakelijk vervoer

* Directievervoer
* Chauffeursdiensten
* Dagtours

"

Voor de verkoop, 
aankoop en taxatie van 

uw woning...

Bel voor een gratis waardebepaling!

036-5347255

Bas en Walter 
bellen!



Wind 
uit 
een 
andere 
hoek.

Je eigen stukje
windmolen

Je bent je eigen
leverancier

De groenste
stroom voor een 
eerlijke prijs

1

2

3

Word 
ook lid 

voor 
slechts 
€ 10

Voor jong en oud en in elke stijl.
Klassiek gitaar, pop, akkoorden of jazz.
Voor beginners en gevorderden.
De eerste les is altijd gratis.
Kijk op www.gitaaralmere.nl voor meer informatie. 

Gitaarles  
in 
Filmwijk



By Maggie
fashion & lifestyle

Altijd advies en styling 

Nieuwe najaarscollectie: 
de SIZE PLUS COLLECTIE

Nieuwe fashion elke keer weer...

Wij hebben ook ruime keuze 
voor een maatje meer.

Maat 34 t/m 48+

adres:
Cinemadreef 70
Almere Stad 

Happy By Maggie 
Like ons op Facebook 
en blijf op de hoogte.

Telefoon: 036 535 4293
E-mail: info@bijmaggie.nl

facebook.com/bijmaggie
www.bijmaggie.nl

Filmwijkers 
bij aankoop

 
een leuke 
attentie

op vertoon 
van deze 

advertentie

De specialist van Filmwijk

Al meer dan 15 jaar wonen en werken wij – Erik Oerlemans en 
Rene Mahieu – in de Filmwijk. We kennen de wijk door en door en 
mogen onszelf dan ook enthousiaste wijkbewoners noemen. Ons 
enthousiasme voor de wijk maakt ons dus de perfecte partner 
voor de verkoop van uw woning.  

Hierbij komt nog onze zeer ruime praktijkervaring en oog voor 
perfecte presentatie. Bent u van plan om op korte of lange termijn 
uw woning te verkopen, neem dan contact met ons op voor een 
kennismakingsgesprek.

U kunt ons natuurlijk ook inschakelen als aankoopmakelaar. Wij 
hebben eerder zicht op nieuw aanbod en een aankoopmakelaar 
vergroot uw kans op het krijgen van uw droomhuis.

Bel of mail ons voor het maken van een afspraak.

VERKOOP |  AANKOOP  |  TAXATIES

Erik Oerlemans NVM Makelaardij
Simon van Collemstraat 192   1325 RR Almere
telefoon 036-5376887  |   e-mail: info@oerlemansmakelaardij.nl
www.oerlemansmakelaardij.nl

fashion & lifestyle

by



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 viert feest!
Gezondheidscentrum Filmwijk van Zorggroep Almere viert in  
september zijn 25-jarig bestaan

Kunst voor hart, ziel en heling

Greta Garboplantsoen 1,  1325 HE Almere

Al een kwart eeuw kunnen de bewoners van Film-
wijk bij ons terecht voor goede zorg. Dit willen we 
natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten gaan..

De afgelopen maanden zijn de zorgverleners (van 
huisarts tot apotheker en fysiotherapeut) van het 
gezond heidscentrum druk bezig geweest met de 
voorbereidingen van een feestweek voor onze cliënten 
en bewoners van Filmwijk. Op 20 en 21 september 
worden er allerlei gratis activiteiten georganiseerd voor 
kinderen en volwassenen.

Kinderfeest: woensdag 20 september
Op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur is er 
feest voor alle kinderen van Filmwijk. Activiteiten:
• poppendokter
• Betsy de Clown
• schminken
• zumba-workshop voor kinderen
• Springkussen
... en heel veel popcorn! 

Leefstijlmarkt: donderdag 20 september 
Op donderdag 21 september van 14.00 - 20.00 uur 
wordt er voor volwassenen een gezellige, informatieve 
Leefstijlmarkt georganiseerd. De markt is gericht op 
een gezonde leefstijl. 
 
Binnen en buiten staan stands waar u 
onder meer terecht kunt voor: 
• voet- en loopscreening door de podotherapeuten
• uw conditie wordt door de fysiotherapeut getest
• gratis opmeting van uw glucose (suiker), choles-

terol en bloeddruk door Saltro en de praktijkonder-
steuner somatiek van ons gezondheidscentrum

• het gratis aanstippen van wratjes door de huisart-
sen en doktersassistenten

• een huidverzorgingadvies door de huidtherapeute
• het gratis op meten van uw vetpercentage en BMI 

en voor informatie over voeding door de diëtisten
• informatie over medicatie van de apotheek
• verzorging van uw voeten door de pedicure
en nog veel meer...

 
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over onze zorg of over de feestelijke activi-
teiten? Neem contact met ons op via telefoonnummer 036 – 545 43 
40 of loop gerust eens bij ons binnen. De receptioniste helpt u graag 
verder.

Contactgegevens
Gezondheidscentrum Filmwijk
Greta Garboplantsoen 1, 1325 HE  ALMERE 
E  gc.filmwijk@zorggroep-almere.nl
T  036-545 43 40

Graag zien we u en uw kinderen 
op 20 en 21 september!

Uschi Straumann is de vierde exposante dit jaar. Vanaf 
oktober is de Almeerse drie maanden te gast in het 
gezondheidscentrum. Zij omschrijft haar beeldende 
werk als ‘energetische kunst in allerlei vormen en 
materialen met een positieve vibratie’. Uitstekend op 
z’n plaats dus in een gezondheidscentrum. 
Straumann is van oorsprong Zwitserse en woont al 20 jaar 
in Nederland. Creatief bezig zijn is voor haar een vorm van 
expressie en communicatie. Zij werkt en experimenteert 
met veel verschillende materialen zoals zijde, leer, bijenwas, 
kristallen en mineralen, acryl en pastel. Zijde is favoriet. “Dat 

materiaal is de ideale drager voor energetische vibraties.” 
Met haar kunst wil ze ‘je leef- en werkomgeving stimuleren 
en het transformatie- en ontwikkelingsproces van jezelf, je 
dierbaren en/of cliënten ondersteunen.

Zie ook: www.uschiartdesign.nl.

De wisselende exposities in het gezondheidscentrum  
worden gecoördineerd door Hanneke Weug.
De tentoonstelling is vrij toegankelijk op werkdagen van 
8.00 tot 17.00 uur.
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Filmmekka Hollywood
Afgelopen zomer had ik een soort van 
filmvakantie. Op onze kampeertrip  
kwamen we in Schotland langs de  
velden waar Braveheart werd gefilmd, 
bezochten we de iconische stoomtrein 
die Harry Potter naar Zweinstein brengt 
en zocht ik bij Loch Ness naar leuke 
T-shirts met filmverwijzingen. Dat  
monster zie je toch niet…
 
In Noord-Ierland waanden we ons in Game of 
Thrones-land en in Wales moesten de fraaie 
bergen van Snowdonia exotisch China voorstellen 
in de tweede ‘Tomb Raider’-film. Ook kwam ik bij 
toeval in Hollywood terecht. Iets wat je verwacht 
als je op vakantie gaat in de Verenigde Staten, 
maar veel minder voor de hand ligt als je op 
kampeertrip bent in het oosten van Ierland, iets 
onder Dublin. Toch ligt daar ook een dorpje van 
krap 100 inwoners met dezelfde naam, en de 
ligging tegen de fraaie Wicklow Mountains zorgt 
ervoor dat ook daar – net als bij de Amerikaanse 
grote broer – regelmatig grote films opgenomen 
worden zoals ‘King Arthur’ uit 2004 en ‘Michael 
Collins’ uit 1996. Dit kleine Hollywood heeft 
zelfs de iconische witte letters geplaatst in de 
omliggende heuvels. 

Filmspoel
In Almere kom ik regelmatig door de Hollywood-
laan, middelpunt van de BouwRAI van 580 
woningen die dit jaar 25 jaar geleden gebouwd 
werd. De typische gebogen ligging van die 
straat met de zijpaden naar binnen, verbeeldt 
een halve filmspoel; de stippellijnen van 
vierkante witte en zwarte stoeptegeltjes in het 
trottoir verwijzen naar de perforatiegaatjes in 
celluloidfilms. 

FILMCRYPTO OPLOSSING VORIGE KEER

Door Maarten van der Meer

Win een dvd-pakket!
We zoeken een filmtitel die 
cryptisch is weergegeven. 

Weet jij welke superheldenfilm  
we bedoelen? 

Tip: The dark knight, twee 
paarden.  

Stuur je oplossing naar: info@
filmwijkkrant.nl en maak kans 
op een dvd-pakket. 

The Green Mile
De oplossing van vorige keer was 
‘The Green Mile’, een film naar 
een boek van Stephen King van 
wie nu twee films in de bioscoop 
draaien (‘It’ en ‘The dark tower’). 

De winnaar was JEROEN 
WENTEL. Hij heeft inmiddels 
een mail gehad en krijgt een 
toepasselijk dvd-pakket.

Twitterfilmrecensies   Filmrecensies in exact 140 tekens over films die nu in de bioscoop te zien zijn.

Tulipani   
vanaf 21 sept - Sprookje over 
een Zeeuwse boer (Gijs Naber) 
die tulpen kweekt in een Italiaans 
bergdorpje. Lastige vertelstructuur, 
maar verfrissend anders. 

Detroit   
vanaf 28 sept - Hard drama van 
regisseur van ‘The Hurt Locker’ 
over Detroit-rellen (1967). De 
politie gaat over de schreef bij het 
verhoren van hotelgasten.

Dikkertje Dap    
vanaf 4 oktober - Ja echt: een film 
gebaseerd op het versje van Annie 
M.G. Schmidt. Dikkertje is het kind 
van een dierentuinbewaker en 
beleeft vrolijke avonturen.

FILM EN FILMWIJK

Vanwege het jubileum van deze Bouwexpositie 
in 1992 vinden er allerlei activiteiten plaats. Meer 
hierover elders in de krant.

Filmhuizen
Bij een Bouwexpositie in een wijk die Filmwijk 
heet, zou ik heel aparte gebouwen verwachten, 
al wonen die wellicht niet zo prettig. Een huis 
dat er zo uitziet als het grimmige Bates Motel 
uit Psycho, een miniversie van het Empire State 
Building (eventueel met aap), zo’n typisch 
spookhuis ergens verscholen in een bosje, 
de Hook & Ladder 8-brandweerkazerne uit 
Ghostbusters, Zweinstein uit de Harry Potter-
reeks, het Vrijheidsbeeld dat in vrijwel elke 
rampenfilm aan diggelen gaat en een paar 
verborgen hobbitholen, de voorlopers voor de 
tiny house-rage. En om het helemaal compleet te 
maken, ergens tegen een heuveltje dat je vanaf 
de Hollywoodlaan kunt zien: die typische witte 
letters van het Amerikaanse, Ierse en Almeerse 
filmmekka. Welkom in Almere Filmwijk!

De Hollywoodlaan met zijn markante troittoir
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Foto: Marjan Kleingeld


