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COLOFON

Ook een DVD-pakket winnen?

Oplage en verschijningsfrequentie

Voor de Filmliefhebbers in Filmwijk
De filmpagina in de Filmwijkkrant, verzorgd door HMC
redacteur en filmrecensent 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...

Wilma Hofman
uit de Humphrey Bogartstraat.
Ook een dvd-pakket winnen?
Doe mee en los de filmcrypto op pagina 19 op!

De Filmwijkkrant verschijnt 4 keer per jaar
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, Ellen Neve, Anita Nijman (vormgeving), Mark Schoutsen.
Vaste medewerkers: Guus van den Berg
(financiële controle), Rob Verlinden (tuincolumn) en Maarten van der Meer (filmrubriek).

Foto voorpagina
Door: Wilma Klaver

Adverteren
in deze
krant?

Website & contact

www.filmwijkkrant.nl
Twitter: @filmwijkkrant
E-mailadres: info@filmwijkkrant.nl

Donaties

Mail naar: advertenties@
filmwijkkrant.nl
of bel 06-51227633.

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

(Na)bezorging

bezorging@filmwijkkrant.nl

Advertenties

advertenties@filmwijkkrant.nl
06 - 51 22 76 33

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

* Luxe personenvervoer

* Directievervoer

* Luchthavenvervoer

* Chauffeursdiensten

* Zakelijk vervoer

* Dagtours

BEL 06 - 50 440 409
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.

036-5347255

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

"

Bel voor een gratis waardebepaling!

Tekst: Monique Mahboeb. Foto’s: Raoul Kelner

Ook derde serie opgenomen in
Zonnewijk (Ed van der Elskenhof)

N

IEUWE BUREN THUIS IN ALMERE

Voor de derde keer vormt Almere het decor voor de dramaserie Nieuwe Buren. Er wordt op verschillende locaties in
de stad gefilmd, zoals in het centrum, op een school en aan
het Ed van der Elskenhof, waar een aantal woningen weer
wordt omgetoverd tot filmset. Ook konden Almeerders zich
aanmelden om als figurant mee te doen. ‘De opnames zijn
inmiddels bijna afgerond’, vertelt Paul Wierenga. Hij en zijn
gezin hebben de afgelopen periode in een filmset geleefd.

N

Paul Wierenga voor zijn huis (huis van Eva in de serie)
aan het Ed van der Elskenhof

‘Een paar maanden geleden is ons huis leeggehaald en is onze huisraad
netjes opgeslagen’, zegt Paul. ‘Onze meubels hebben plaats gemaakt voor
het decor van Nieuwe Buren: een andere bank en eettafel, nieuwe kasten
en accessoires. Niet helemaal onze smaak en niet altijd even praktisch, maar
oké.’ Ook is er een muurtje groen geverfd en zelfs het huisnummer is aangepast, zodat alles weer kloppend is met het decor van het vorige seizoen. Het
huis van de familie Wierenga is in de serie het huis van Eva, gespeeld door
actrice Bracha van Doesburg. ‘Het is een hartstikke leuke ervaring, maar na
ruim drie maanden is het wel prettig om ons huis en onze eigen spulletjes
weer terug te hebben’, aldus Paul.

Paul in zijn eigen huis in het interieur van de filmset

verboden terrein voor de productie. Daar kan ik rustig werken. De opnames
zijn overigens niet altijd binnen, er wordt ook in de tuin gefilmd of buiten in
de straat. In dat geval kunnen we gewoon binnen zijn’, zegt Paul. Af en toe
vinden er ook nachtopnames plaats, dan verblijft de familie in het Van der
Valk hotel.
‘Een opnamedag start om 08.00 uur en duurt zo’n 10 uur, dus dat betekent
vroeg de deur uit. We kunnen dan wel gebruik maken van de catering voor
de crew en gezellig samen ontbijten met de crewleden, bestaande uit zo’n
30 mensen.’
Het boek van Saskia Noort waarop de serie is gebaseerd, heeft Paul niet
gelezen, wel kijkt de familie alle afleveringen op tv. ‘Het is soms best raar
om je eigen huis op tv te zien, af en toe zijn de beelden wat aangepast in de
montage.’
Na afloop van de opnames wordt er een afscheidsfeest voor alle bewoners
georganiseerd. Paul: ‘Destijds zijn we ook uitgenodigd om de eerste aflevering van het tweede seizoen gezamenlijk te bekijken in de bioscoop.’
De bewoners van de drie huizen die voor de opnames worden gebruikt,
krijgen van RTL een vergoeding. ‘Rijk word je er niet van, maar je kunt er wel
leuk van op vakantie’, vertelt Paul.
Met aanloop in het hofje valt het wel mee. ‘Soms komen er wel eens wat
mensen kijken of zien we auto’s een rondje maken, maar dat was voor de
opnames ook al het geval.’

De familie Wierenga heeft het vorige seizoen ook mee gedaan aan de
opnames en doet nu voor de tweede keer mee. Inmiddels is het nieuwe
er wel vanaf en zijn ze aardig gewend aan het reilen en zeilen rondom de
opnames. ‘De samenwerking met de productie verloopt prima, alles gaat
in goed overleg en er is zelfs ruimte voor de kinderen om zo nu en dan een
handje te helpen tijdens draaidagen’, zegt Paul.

‘Maar het grootste deel van de tijd zijn we niet aanwezig tijdens de opnames.
We zijn dan zelf aan het werk en de kinderen zijn naar school. Ons huis is
dan ook helemaal vol met mensen en apparatuur’, vertelt Paul. ‘Als we wel
thuis zijn, verblijven we op de tweede verdieping van het huis, die is namelijk

In dit derde seizoen van Nieuwe Buren krijgt het fictieve wijkje Zonnewijk
weer nieuwe bewoners: Fockeline Ouwerkerk en Tibor Lukács zijn nieuwe
castleden en ook Raymond Thiry en Tonko Bossen zijn nieuw in de buurt.
Wanneer de nieuwe tiendelige serie op tv verschijnt is nog niet bekend.
In het echte leven heeft de familie Wierenga ook nieuwe buren gekregen,
sinds de opnames van het eerste seizoen zijn er drie nieuwe families in de
wijk komen wonen.

Op de vraag of ze een volgende keer weer zouden meedoen antwoordt Paul:
‘Ja dat doen we zeker!’
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Een kwart eeuw Polygoon

Caleidoscoop viert
kleurrijk lustrum
Door Els Zoete

Brede basisschool Campus Caleidoscoop in
Filmwijk bestaat 15 jaar en dat was een feestje
waard. Caleidoscoop deed haar naam eer aan
met een kleurrijk lustrumfeest dat van 22 tot en
met 24 mei werd gevierd.
De basisschool is gestart als dependance van
Polygoon en werd 15 jaar geleden Caleidoscoop.
Een leerlinge heeft de naam bedacht en het leek
de school passend om het thema ‘kleur’ als leidraad voor het driedaagse lustrumfeest te kiezen.
Kleurrijk werd het! Na een opening met dans en
zang op het schoolplein was er voor de leerlingen een feestelijke voorstelling, waaraan de
leerlingen zelf ook actief deelnamen.
In samenwerking met Collage Almere konden de
leerlingen de tweede dag kleurrijke workshops
doen, zoals kaarsen maken, doppenmandala’s
timmeren, zelf verf maken en spetterkunst.
Tijdens de afsluitende dag kregen de kinderen
percussie- en dansworkshops en werd het geleerde
aan alle ouders getoond op het schoolplein.
Daarna barstte het feest op het plein los met tal
van activiteiten. Klap op de vuurpijl was een loterij met geweldige prijzen, mogelijk gemaakt door
diverse Almeerse bedrijven.
Een groepje leerlingen vertelt enthousiast dat
er zoveel bijzondere dingen te doen waren, dat
het echt feest was. Een ouder vult aan: ‘Het was
goed georganiseerd met veel activiteiten. En dan
hebben ze ook nog zoveel prachtige prijzen
geregeld, dat veel kinderen met een mooi
cadeau naar huis gaan.’ Een leerkracht stelt tevreden dat het de moeite van al het werk meer dan
waard was. Het feest werd mede een succes door
de samenwerking met De Schoor, Smallsteps, de
oudervereniging, het Verteltasteam en hulp van
veel ouders en oud-leerlingen.
Als aandenken aan dit mooie feest, wordt er een
mozaïekhinkelbaan gemaakt op het plein. De
winnende ontwerpen van de kinderen worden
hierin verwerkt.

De basisschool aan de Hollywoodlaan heeft
haar 25-jarig bestaan uitbundig gevierd.
De hele maand mei bruiste Polygoon van
de activiteiten en feestelijkheden zoals een
fancy-fair op 19 april en twee dagen later
een reünie.
‘De fancy-fair was heel gezellig en werd vooral
door de leerlingen, ouders en oma’s en opa’s
bezocht. Een soort Koningsdag op z’n
Polygoons’, vertelt leerkracht Bianca Gooding.
‘Kinderen mochten eigen spulletjes verkopen
en de opbrengst houden. Ouders zorgden
voor lekkere hapjes, we hadden een popcorn
automaat op het schoolplein, schminken en
boodschappenbezorgservice Pic Nic regelde
voor ons een springkussen en rad van fortuin.’
Ook de opkomst op de reünie was groot,
aldus Bianca: ‘Sommige oud-leerlingen zijn
inmiddels tieners, anderen zelfs al volwassen.
Soms hebben die zelf weer kinderen hier op
school zitten. Het was supergezellig.’
‘Eigenlijk heeft de school de hele maand mei
feest gevierd’, zegt Bianca. ‘In samenwerking
met Collage-Almere waren er workshops,
voorstellingen, museumbezoek. Een groot
succes was ook de taartenbakwedstrijd. De
kinderen maakten de taarten thuis. Er kwamen
wel 48 taarten binnen, van heerlijke, traditionele appeltaarten tot complete bruidstaarten
en een taart met het logo van de school. De
sportdag viel ook in de maand mei en we
hebben het jaarlijkse meesters- en juffenfeest
gehouden waarbij we de verjaardagen van
alle leerkrachten vieren.
Een kinderkoor dat al eerder met oefenen
was begonnen, zorgde voor een slotconcert.
O ja, we hebben ook een eierversierwedstrijd
gehouden. De groep met de mooiste eieren
heeft de Gouden Kip Trofee gekregen, een
wisseltrofee. Dat gaan we jaarlijks doen.’
De school heeft 8 groepen en telt 214 leerlingen, weet Bianca. ‘Toen ik 10 jaar geleden hier
begon waren er wel 400 kinderen. De buurt is
minder kinderrijk geworden. We zijn nu eigenlijk een klein schooltje, heel gezellig!’
Foto’s: Wilma Klaver

Leerlingenraad Caleidoscoop neemt
schommelmand in gebruik
De leerlingenraad van brede basisschool Campus Caleidoscoop (een samenwerking
tussen Caleidoscoop, De Schoor en Smallsteps) heeft ervoor gezorgd dat er op het
schoolplein aan het Walt Disneyplantsoen een schommelmand is geplaatst.
De schommelmand is eind mei, tijdens het lustrumfeest van Caleidoscoop, officieel in gebruik
genomen. Een schommelmand was een langgekoesterde wens van veel leerlingen, bleek uit
de ideeënbus van de leerlingenraad. Dus gingen de leerlingen aan de slag! Er werden handtekeningen verzameld, er werd contact opgenomen met wijkregisseur Jeanette Vonk en er
kwam een inzamelactie om ook financieel een steentje bij te dragen. Campus Caleidoscoop is
met recht trots op deze leerlingen!
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Door Mark Schoutsen
artist impression A6 met Floriadeterrein

Als opmaat naar de Floriade

D

E A6 : STRAKS DE GROENSTE
SNELWEG VAN NEDERLAND

Een groene snelweg… dat klinkt wel heel ambitieus. Maar Rijkswaterstaat durft deze slogan
toch te hanteren voor de huidige uitbreiding
van de A6. Als het werk klaar is zou de vernieuwde snelweg vanaf 2020-2022 een goede
bereikbaarheid van Almere en de Floriade moeten garanderen, en dat op een duurzame wijze.

De komende jaren verbreedt Rijkswaterstaat
de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Een belangrijk deel hiervan, het
stuk van de A6 tussen Almere Haven en Almere
Buiten, loopt langs de Filmwijk en de zuidoever
van het Weerwater. Extra rijstroken zorgen ervoor
dat de doorstroming verbetert en daarmee de
bereikbaarheid tussen Almere en de rest van
de Randstad. De weg wordt in totaal over een
lengte van ruim 13 km verbreed naar 4 rijstroken
per rijrichting en voorziet straks door middel van
zonnepanelen in zijn eigen energiebehoefte. Een
deel van de bestaande verlichting in de middenberm wordt vervangen door nieuwe masten met
ledverlichting.

Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving
vergroot, door een bijzondere inpassing van de
weg in het landschap. Zo komt de strook bij het
Weerwater te liggen tussen 6 meter hoge groene
wanden, en rijden we straks op geluidreducerend
asfalt. De op- en afritten worden verder uit elkaar
gelegd. Hierdoor ontstaat ruimte voor toekomstige stadsuitbreiding, en worden Almere Stad,
Filmwijk en Haven nog makkelijker onderling te
bereiken. Het werk aan de A6 is klaar voordat de
Floriade in 2022 van start gaat.

Werk in uitvoering…

De rooiwerkzaamheden voor de voorbereidingen
van de Floriade zijn inmiddels afgerond. Veel

bewoners zijn geschrokken van de enorme kaalslag die dat met zich meebracht. De ter plekke
levende vossen raakten ook van streek, en namen
tijdelijk hun toevlucht tot ver in de Filmwijk.
Inmiddels rijden vrachtwagens af en aan om zand
aan te brengen voor de verbreding van de A6.
Een speciale afscheiding is al gerealiseerd, zodat
camping Waterhout zo min mogelijk overlast
heeft van deze werkzaamheden. Binnenkort zal
zand worden aangebracht voor de aanleg van
de eerste wegen op het Floriade-terrein. Ondertussen wordt de grond op het Weerwatereiland
geëgaliseerd.

…ook voor Stadswijk Floriade

In het najaar vindt dan de aanplant van de eerste
nieuwe, bijzondere bomen plaats ten behoeve
van het arboretum (bomentuin). Het arboretum is
een bijzondere verzameling van bomen, planten
en bloemen. Een soort botanische tuin die waarschijnlijk ook na de Floriade nog als trekpleister
voor Almere zal fungeren. Langzaam maar zeker
wordt de komende jaren begonnen aan de bouw
van de woningen en paviljoens, die straks aan
de Floriadebezoekers tonen hoe je zelfvoorzienend en duurzaam kan wonen. Het gebied groeit
hiermee uit tot een groen en bijzonder terrein:
de stadswijk Floriade. Hopelijk doet dit de pijn
vergeten die velen dit voorjaar voelden toen al
die bomen gekapt werden voor het bouwrijp
maken van het gebied. Als we de plannen mogen
geloven krijgen we voor al die gekapte bomen
iets heel bijzonders terug. Het zou mooi zijn: een
Floriade waar we trots op kunnen zijn.
bronnen: voorlichtingsdienst Rijkswaterstaat en
Floriade.nl
luchtfoto Rijkswaterstaat
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Tekst: Monique Mahboeb. Foto’s: Raoul Kelner

A

nne Hairstyling en Beautycenter
Dankbaar voor warm welkom in Filmwijk

Bijna een jaar geleden werd Anne
Hairstyling & Beautycenter in de Filmwijk geopend. Anne betekent in het
noorden van Iran moeder. Met deze
naam wilden de vier zussen, die de
kapsalon runnen, een eerbetoon brengen aan hun moeder van wie ze het
kappersvak hebben geleerd.

Ana Nezhad voelt zich erg welkom in de Filmwijk

Van Iran naar Nederland

In 2011 vluchtten de zusjes Somi, Hani, Ana en
Mona vanwege godsdienstige redenen samen
met hun ouders van Iran naar Nederland. In Iran
hadden ze een eigen kapperszaak en het was een
grote wens om ook hier in Nederland een eigen
zaak te openen. ‘We hebben het vak van onze
moeder geleerd en waren als kind dagelijks in de
kapperszaak te vinden,’ vertelt Ana Nezhad.

Mannen en vrouwen apart

´In Iran is de kapper voor vrouwen en mannen
altijd apart en is het gedeelte voor de vrouwen
wat meer afgeschermd. Dat is nu natuurlijk
heel anders’, zegt Ana. ‘Hier komen alle klanten
gewoon binnenlopen, meestal via mond op
mond reclame of als ze boodschappen bij de
Vomar hebben gedaan. Iedereen is welkom!
We hebben inmiddels ook kennis gemaakt met
de wijkagent. Dat was voor ons heel bijzonder,
want in Iran zijn de mensen meestal bang voor de
politie’, vertelt Ana.

Je kunt bij kapsalon Anne terecht voor knippen,
verven, (gel) nagellak , permanente makeup,
wenkbrauwen epileren, wimperextensions, bruidsmakeup en nog vele andere behandelingen.
Anne Hairstyling & Beautycenter
Joris Ivenslaan 187
1325 RJ Almere
Tel: 036-75 04 931
www.annehairandbeauty.nl
www.facebook.com/annehairandbeauty

Droom uitgekomen

Hoewel de zusjes het vak reeds beheersten,
hebben ze hier in Nederland opnieuw de
kappersopleiding gevolgd. Op deze manier
konden ze de westerse trends op haargebied
leren kennen. ´In Iran willen de meeste vrouwen
de haren blonderen, maar hier in Nederland
kiezen vrouwen naast blond ook graag voor een
koper, rode of bruine haarkleur´, zegt Ana. ´Het
westerse haar is vaak fijner van structuur dan het
Iraanse haar en ook kiezen vrouwen in Nederland
regelmatig voor een vlotte korte coupe, terwijl de
vrouwen in Iran de haren altijd lang houden. ‘Daar
moest ik wel even aan wennen´, vertelt Ana. ´Soms
vroeg ik wel een paar keer of ze het echt zo kort
wilden hebben´.
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‘We zijn van huis uit christelijk en het geloof is
voor ons altijd erg belangrijk geweest. We bidden
bijvoorbeeld dagelijks voor onze klanten, voor
bescherming en zegeningen. We zijn ontzettend
blij en dankbaar dat onze grote droom is uitgekomen en dat we hier een nieuw leven hebben kunnen opbouwen. De mensen in Filmwijk hebben
ons meteen opgenomen in de gemeenschap en
we voelen ons hier erg welkom. Langs deze weg
willen we iedereen daar graag voor bedanken!’

Ana en Somi Nezhad

Filmwijkkrant
zoekt versterking!
De redactie van de Filmwijkkrant is op zoek naar nieuwe schrijvers.
We zijn nu met een ‘schrijfteam’ van vier à vijf Filmwijkers en dat is
wat krap. Ben je betrokken bij de Filmwijk en heb je tijd en zin om
zo’n vier keer per jaar een artikel (of meer) te schrijven voor de Filmwijkkrant, dan ben je van harte welkom.
De krant verschijnt vier keer per jaar, gelijk met de seizoenen.
Elk nieuw nummer wordt in de steigers gezet tijdens een gezellige
redactievergadering bij een van onze redactieleden thuis. Daar wordt
de inhoud bepaald en worden de onderwerpen verdeeld. Je kunt zelf
een onderwerp aandragen of een onderwerp ‘adopteren’ dat in de
vergadering op tafel komt.
Je bent vrij om te kiezen welk onderwerp jou het meest ligt,
bijvoorbeeld: natuur, cultuur, onderwijs, politiek, sport, veiligheid,
Floriade. Het kan om een interview gaan, een reportage, een kort
verslag, een informatie- of achtergrondartikel. Alles is mogelijk!
Na de vergadering heb je ongeveer twee maanden de tijd om je
bijdrage te schrijven.
Het is vrijwilligerswerk en de beloning is groot: je ontmoet leuke,
interessante Filmwijkers die een verhaal te vertellen hebben. Bovendien
draag je bij aan de saamhorigheid tussen de bewoners. En als zo’n
prachtige krant dan bij iedereen op de mat ligt, deel je het plezier met
een groep aardige collega’s.
De krant verschijnt ook online: www.filmwijkkrant.nl.
Enthousiasme is belangrijker dan een foutloze pen. Onze eindredacteuren breien kromme zinnen recht, en vissen d/t fouten eruit voordat de
krant naar de drukker gaat.

Sportmarkt op 7 juli
Op vrijdag 7 juli organiseren buurtsportcoaches in samenwerking met
de gemeente Almere een sportmarkt in Sporthal Waterwijk. Deze dag
worden er clinics aangeboden voor alle bewoners van Almere tussen
de 21 en 100 jaar. Voor Filmwijkers zeker interessant, omdat het zo
lekker dichtbij hun wijk wordt georganiseerd.
Er worden verschillende sportclinics aangeboden, bijvoorbeeld Aikido,
Bootcamp, Martial arts, Badminton, Yoga en Zumba.

Waarom sporten?

Om goed te kunnen omgaan met tegenslagen en teleurstellingen
moet je lichamelijk en geestelijk fit zijn. Mensen die lichamelijk fit zijn,
zijn ook mentaal weerbaarder. Sport is hierbij een belangrijk middel,
dit komt omdat je meer energie krijgt door te bewegen.
Daarnaast kom je tijdens het sporten in aanraking met andere mensen
waardoor je sociale netwerk vergroot wordt. Dit kan kansen bieden
binnen het werk of op sociaal gebied, en hierdoor ga je positiever in
het leven staan. Maar bovenal is het gewoon leuk om te sporten.
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdagende sport of vereniging, of
wil je gewoon wat met buurtgenoten gaan bewegen, kom dan zeker
even langs. De dag is gratis.

Wil je zelf foto’s maken, prima; je kunt ze ook laten maken door onze
fotograferende medewerkers.

Daarnaast ontvang je een consumptiebon na het deelnemen aan
een van de sportclinics, deze kun je besteden in de horeca van de
sporthal.

De eerstvolgende redactievergadering – over het herfstnummer - is
donderdagavond 22 juni.

We zien jullie graag op vrijdag 7 juli in Sporthal Waterwijk (IJselmeerweg 48), tussen 10.00 en 13.00 uur.

Meer weten of aanmelden?

Vragen?

Voor aanmelding of het inwinnen van meer informatie kan je contact
opnemen met coördinator Mark Schoutsen: m.schoutsen@hetnet.nl of
redactie@filmwijkkrant.nl t.a.v. Mark Schoutsen.

Buurtsportcoach Almere Stad Oost
Telefoon: 06 - 45264227
Mail: Renger@sciandri.com

Lustrum BBQ ‘Teentje knoflook kipsaté’
Op zaterdag 29 juli vindt voor de vijfde keer
de BBQ ‘Teentje knoflook kipsaté’ plaats
op het strandje in het Lumièrepark. De BBQ
is een initiatief van de Almeerse stichting
Vakjoe, die steun biedt aan mensen met
kanker. Dit jaar is het eerste lustrum en dat
wordt gevierd! Het feest is van 12 - 22 uur.
De toegang is gratis en je kunt aanschuiven
wanneer je maar wilt.

Zaterdag 29 juli 2017 van 12:00 tot 22:00 uur
Aan het Lumièrepad te Almere Stad (Filmwijkstrandje)
Toegang is GRATIS
Een initiatief van Stichting

‘Teentje knoflook kipsaté’ is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een gezellig dagje strand voor jong
en oud. Tijdens deze ‘Amerikaanse’ BBQ neemt
iedereen zelf zijn eten, drinken en strandspullen
mee. Hoogtepunt van het feest is het gezamenlijk opsteken van de middelvinger, als symbool
voor de strijd tegen kanker. Aan het eind van de
dag ruimt iedereen zelf zijn rommel weer op.
Dit jaar staan er barbecues klaar voor algemeen
gebruik. De kinderen kunnen zich uitleven
op een springkussen en zich (laten) schminken. Ook is er een ballonkunstenaar en een

magic entertainer. Paul’s ijs biedt alle kinderen
een gratis ijsje aan. Kippie Almere en slagerij
Bertelsmann bieden 450 bezoekers een stokje
kipsaté aan. En omdat het een lustrumfeest
is kun je leuke prijzen winnen bij het ‘penalty
schieten’. Deze activiteit wordt mogelijk
gemaakt door Arno Splinter Sport Events. Maar
wat is een feest zonder muziek? Ook daarvoor
wordt gezorgd: twee dj’s draaien zomerse
deuntjes. Lekker swingen dus!

Vakjoe

De stichting Vakjoe biedt steun aan mensen
die ernstig dan wel langdurig ziek zijn of zijn
geweest en aan diegenen die hierbij nauw
betrokken zijn. Met de jaarlijkse BBQ vraagt de
stichting aandacht voor deze verschrikkelijke
ziekte. De stichting hoopt dan ook op 29 juli
met zoveel mogelijk middelvingers Vakjoe!
tegen kanker te kunnen zeggen.

Meer informatie

www.facebook.com/stichtingvakjoe
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Tekst en foto: Wilma Klaver
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UTGER VAN DIJK
Bij zijn afscheid van deze krant kreeg Rutger een groepsfoto van ‘zijn’ team

“Ik heb me nooit zo hoofdredacteur gevoeld”
In de rubriek ‘Starring’ richten we de
spotlight op een – meer of minder –
bekende Filmwijker. In deze aﬂevering
is het woord aan Rutger van Dijk (38).
Rutger heeft zich tien jaar ingezet voor de
Filmwijkkrant, eerst als redacteur en de
laatste vijf jaar als hoofdredacteur, ‘Al heb
ik me nooit zo hoofdredacteur gevoeld.’
Begin dit jaar nam hij afscheid van de krant
omdat hij met Carolien, dochter Mirte (4) en zoon
Olaf (1) Filmwijk heeft verlaten en verhuisd is
naar de Velden in Haven.
Rutger is werkzaam als communicatieadviseur
bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse
Papier- en Kartonfabrieken in Hoofddorp.

Sinds wanneer woonde je in Filmwijk?

Ik ben met mijn ouders hier in 1992 komen wonen,
aan de Peggy Ashcroftstraat. In 2005 ben ik op
mezelf gaan wonen in de Odeonstraat. Daar ben ik
twee jaar gebleven en in die tijd ben ik bij de Filmwijkkrant begonnen. Ze vroegen mij een column te
schrijven; mijn eerste stukje ging over hoe het was
om in zo’n studentenwoning te wonen. In die tijd
zaten mensen als Connie Franssen, Marcel Kolder
bij de krant, en later Mieke Bil. In 2007 ben ik
naar de Hollywoodlaan verhuisd. Daar heb ik tot
begin dit jaar gewoond.
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Waarom gekozen voor Filmwijk/Almere?

Ik ben dus niet uit eigen wil naar Filmwijk gekomen, maar ik ben wel uit vrije wil gebleven. Ik vind
het een mooie wijk, een leuke afwisseling qua
bouwstijl, gunstig gelegen ten opzichte van winkels en station, daar ben je in 3 minuten. Ik ga met
de trein naar mijn werk, ideaal. Toch zijn we nu
weggegaan. Als gezin wilden we een ruimer huis
en niet eens per se in Almere. We hebben met
open vizier overal om ons heen gekeken. Carolien
komt uit Soest, zij wilde graag wat dorpser wonen,
maar wel gunstig ten opzichte van Amsterdam en
Hoofddorp waar wij werken. En betaalbaar. De
Veluwe was geen optie, te ver. In Weesp en het
Gooi betaal je 2 x zoveel voor dezelfde vierkante
meters woonruimte. Zo zijn we hier in De Velden
terechtgekomen. Echt, een prima plek!

Wat was je favoriete plek in de wijk?

Tja, iedereen in deze rubriek zegt Lumièrepark;
voor mij is het aanzicht van Filmwijk het mooist. Bij
het rondje Weerwater hardlopen zie je de skyline
en heb je mooi zicht op de wijk met het park, een
blauwe lucht. Maar Mirte vindt de busbaan-brug
richting ziekenhuis het mooist; daar hebben we
zó vaak naar bussen staan kijken.

Favoriete film?

Ik heb te weinig geduld om een film uit te kijken;
thuis erger ik me aan de reclame, in de bioscoop
val ik in slaap. Maar een paar jaar geleden ging
ik wat vaker met mijn vader en broer naar de
film, arthouse films. Ik heb toen Carnage gezien,
van Polanski, erg goed, met Jodie Foster en Kate
Winslet. Het gaat over twee stellen die een ruzie
tussen hun kinderen uitpraten. De hele film speelt

zich af in een ruimte. Het is gebaseerd op een
toneelstuk. Er ontspinnen zich steeds wisselende
bondgenootschappen. De film is grappig en dramatisch. Ik zou hem best nog eens willen zien!.

Welke straatnaam zou je willen toevoegen?

Het Filmwijkkrantpad. Dat kan ik nu zeggen.
Ergens in het Lumièrepark is vast nog wel een
pad te vinden dat nog geen naam heeft. Er zijn
gekkere straatnamen!

Favoriete restaurant of uitgaansgelegenheid?

Strandtent De Jutter, dan maak ik toch nog even
reclame voor dit deel van de stad. Vaak zijn
strandtenten overdreven hip, maar dit niet. We
komen er regelmatig. En om het bij Filmwijk te
houden: de pizzeria op het Walt Disneyplantsoen
‘O Sole Mio’ heeft prima pizza’s. We hebben ze
vaak laten bezorgen!

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

Met Sarah Jessica Parker. Geen idee hoe ze eruit
ziet. Ik heb vroeger met een vriendin in New York
de ‘Sex and the City Tour’ gedaan. Een tour langs
de hotspots waar de opnames zijn gemaakt. Ik
heb mezelf toen wijs gemaakt dat ik fan ben. Houd
het maar bij een hapje eten!’

Wat zou je willen veranderen in de wijk?

Ik zou iets meer kleine ondernemers willen zien in
de wijk, een bakkertje op de hoek, dat soort dingen. Dat is het nadeel van Almere. Alle winkels zijn
in centra ondergebracht, geconcentreerd.
(vervolg op volgende pagina)

(vervolg Starring... Rutger van Dijk)
Zo’n winkel op de hoek zal ook wel niet uit kunnen,
maar los van de economische haalbaarheid, zou ik
dat toch graag zien.
Misschien kom ik nu als een oude zeur over, maar
de parallelweg langs de Cinemadreef vind ik heel
onplezierig, onoverzichtelijk, veel zijstraten en
overal andere voorrangsregels.

En wat per se niet?

Het groen. Ik erger me aan de kaalslag, het rooien
van bomen. Ik vind dat de gemeente van het
groen moet afblijven en er geen kale bende van
moet maken. Dat geldt voor heel Almere.

Wat vind je van de Floriadeplannen?

Ik weet niet of ik er voor of tegen ben. Het levert
best wel kansen op voor de stad. Ik ben alleen

bang dat de mensen die het regelen niet op hun
taak zijn berekend. Het komt nogal amateuristisch
over. En ik vind het ook een beetje een achterhaald concept.

Wat vind je van de burgemeester?

Knap hoe hij vrouwen voor zich wint. Zonder
gekheid, ik heb geen idee hoe hij zijn werk doet.
Ik krijg niet zo veel van hem mee. Jorritsma vond
ik zichtbaarder. Ik vind zijn colums in Almere
Vandaag ook weinig persoonlijk. Hij zou er meer
liefde in kunnen stoppen.

Zou je hier - in De Velden - blijven wonen
als je de Staatsloterij wint?

Ik heb nog nooit een lot gekocht… En ik heb een
hekel aan verhuizen. We zitten hier heerlijk. Nee, ik
zou hier blijven. Misschien een huisje erbij, als geld

dan toch geen rol speelt, in Griekenland of zo.

Mis je Filmwijk?

Missen? Nee, dat is overdreven. De ligging heeft
voordelen maar ik mis het niet, hoewel we er altijd
met veel plezier gewoond hebben. Mirte mist de
wijk wel. Die wil het liefst bij Esther gaan wonen, de
nieuwe eigenaar van ons oude huis.

Welke Filmwijker wil jij tippen voor
Starring?

Iris le Noble, ons vroegere buurmeisje. Ze is 7 of
8, maakt vlogs. Ik zou wel eens een kind aan het
woord willen laten in deze rubriek om te horen wat
die van Filmwijk vindt.

BouwRAI deel Filmwijk
bestaat 25 jaar!
Feest op 22 en 23 september
Het BouwRAI-gedeelte in de Filmwijk bestaat dit jaar 25 jaar. Voorjaar
1992 diende deze wijk als woningbouwetalage, onder de titel ‘Grensverleggend Bouwen’. Opdrachtgevers en architecten werd gevraagd
hun visie op wonen in de toekomst te geven. Een bijzondere wijk is het
resultaat. Mede zo bijzonder doordat de straten, in tegenstelling tot de
meeste nieuwbouwwijken, cirkelvormig – als een halve filmspoel – zijn
aangelegd. In totaal werden 38 vernieuwende bouwprojecten met 588
woningen, een school en een gezondheidscentrum gebouwd.
Speciaal ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de wijk wordt
er een boekje uitgebracht, dat deze keer niet over de bijzondere
architectuur gaat, maar juist de mensen in de wijk, met hun verhalen,
aan het woord laat.
Inmiddels wonen er al 25 jaar mensen in deze markante wijk. Bijzondere
mensen, met ieder een eigen verhaal. Tijd om met zijn allen feest te
vieren!

Aan het eind van de middag ontmoeten we elkaar bij de Polygoon voor
een Grote Wijk Picknick. Het idee is dat iedereen zelf wat te eten en drinken
meeneemt – vergelijkbaar met het jaarlijkse kerstdiner op de school – en
we gezellig met elkaar eten en van elkaars gerechten kunnen genieten.
De hele avond is er tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten met muziek van o.a.
singer-songwriter Marijn Zwart en de Bertus Bigband. Rond 22.30 uur sluiten
we het feestweekend af met een speciaal voor de gelegenheid gecomponeerd
Filmwijklied.

Meer informatie?

Like de speciale Facebook pagina: www.facebook.com/filmwijk25jaar en
blijf op de hoogte! Hier kun je ook je eigen historische Filmwijk-foto’s /
filmpjes / verhalen plaatsen.

Het feest wordt gehouden in het BouwRAI-gedeelte van de wijk, maar
is natuurlijk een feest voor alle Filmwijkers!

Geen Facebook? Op de website van Platform Filmwijk vind je ook alles
over het jubileum: www.filmwijkalmere.nl/25jaar

Vrijdag 22 september

Noteer 22 en 23 september vooral in je agenda!

Vrijdag 22 september om 20 uur vindt de officiële opening van de festiviteiten plaats in basisschool Polygoon. Onder het genot van een drankje,
hapje en muziek kun je genieten van de tentoonstelling met beelden van
25 jaar Filmwijkhistorie. De toendertijd betrokken stedenbouwkundige
Brans Stassen en landschapsarchitect Reinier Nijland komen vertellen over
het ontstaan en ontwerp van de BouwRAI Filmwijk, en het eerste boekje
25 jaar BouwRAI Filmwijk wordt aangeboden aan wethouder Froukje de
Jonge en aan het eerst geboren Filmwijkkind (naar wie we nog op zoek
zijn! Dus ben jij of is jouw kind geboren in april 1992, stuur dan een mail
naar 25jaar@filmwijkalmere.nl.

Zaterdag 23 september

De volgende dag, zaterdag 23 september, vinden er vanaf 13.00 uur verspreid over het BouwRAI-gedeelte van de wijk allerlei activiteiten plaats.
Als het lukt met organiseren trappen we de middag af met een optocht van
klassieke auto’s door de wijk. En als je er op tijd bij bent mag je misschien
wel meerijden in een van de oldtimers!

Grote Wijk Picknick
Op zaterdagmiddag tussen 17 en 19 uur organiseren we bij de
Polygoon een Grote Wijk Picknick voor alle Filmwijkers. Maak
kennis met je mede-Filmwijkbewoners en deel je verhalen onder
het genot van een hapje en drankje!

pick·nick (de; m; meervoud: picknicks)

Maaltijd in de openlucht waarvoor de deelnemers eten en drinken meenemen.
Het kan op de grond en/of op meegebrachte meubels zoals klapstoeltjes. Op de
grond wordt vaak een kleed, laken, of handdoek uitgespreid.

Het idee is dus dat iedereen zelf wat te eten en drinken meeneemt en
we gezellig met elkaar eten en drinken en van elkaars gerechten kunnen genieten. We hopen op een grote opkomst. (Bij slecht weer doen
we de picknick in de school.)

Op het plein van de Polygoon zijn er leuke kinderactiviteiten en workshops
voor alle leeftijdsgroepen. Er worden architectuurwandelingen onder
begeleiding van een gids georganiseerd, en ook organiseren we weer een
soort Filmwijkparade: de hele middag zijn er op een groot aantal locaties
in de wijk muzikale optredens, exposities en workshops bij kunstenaars en
andere creatieve Filmwijkbewoners thuis. Een gedetailleerde plattegrond
is tegen die tijd beschikbaar, zodat je zelf een route langs alle deelnemers
kunt plannen. In de Polygoon is beide dagen een tentoonstelling te bewonderen met archieffoto’s, -video’s en ander historisch materiaal.
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Door Mark Schoutsen

G

LEN LEEUWIN WEET NOG
LANG NIET VAN OPHOUDEN

Je zou het niet zeggen, maar Glen Leeuwin is dit jaar 65 jaar geworden.
‘Ze schatten me wel eens op 40’, zegt hij nonchalant. Blijkbaar houdt een
actief leven je jong, want een actief baasje is hij zeker. Na een leven als
eigenaar van kapperszaken, drijvende kracht achter tal van evenementen
en jongerenwerker bij Youth for Christ, ziet hij nu nog een nieuwe toekomst voor zich als ZZP’er en kok. En dan wordt hij binnenkort ook nog
opnieuw vader.

Glen Leeuwin in het Laterna Magikapark

Momenteel zet hij zich in voor het project van
de gemeente om in het Laterna Magika-park
een ‘DJ booth’ te starten. Dit heeft wat vertraging opgelopen, maar gaat er wat hem betreft
gewoon komen. ‘Het is mijn ding om te organiseren en zaken voor elkaar te krijgen’, zegt Glen.

Lumièreparkfestival

Glen heeft zijn sporen als actieve buurtbewoner
in Filmwijk al aardig verdiend. Sinds 2005 is hij
10 jaar lang de drijvende kracht geweest van het
kleurrijke Lumièreparkfestival.
Geïnspireerd door de levendigheid in het Amsterdamse Oosterpark, waar hij destijds vlakbij een
kapsalon had, wilde Glen het Lumièrepark nieuw
leven inblazen. ‘Lekker eten, lekkere muziek, met
leuke mensen samenkomen’, dat was zijn doel.
‘Het zijn tien mooie jaren geweest. Het multiculturele festival had de potentie om tot iets groots uit
te groeien’, vertelt hij. Glen is er vooral trots op dat
niet alleen donkere mensen het festival bezochten,
maar dat het een feest werd waar iedereen zich
thuis voelde.
Twee jaar geleden is het festival gestopt, vanwege
minder medewerking en minder budget. Maar
niet getreurd, Glen heeft te veel ideeën om bij
de pakken neer te zitten. Met zijn stichting SMOA
(zie www.smoa.nl) organiseert hij tal van andere
activiteiten.
Binnenkort komen 30 jongeren uit heel Europa
naar Nederland voor het ‘Erasmus-project’. De
jongeren komen 8 dagen bijeen in een uitwisselingsprogramma dat mede door SMOA wordt
georganiseerd. Maar er is meer: SMOA organiseert al jaren de Burendag op een aantal plekken
in Almere, waaronder Filmwijk; ze spelen een rol
bij de jaarlijkse actie NLdoet, en er is het SMOAkamp waarbij zo’n 60 jongeren jaarlijks op de
hei kamperen. Ook organiseren ze verschillende
voetbaltoernooien, zoals op 1 en 2 juli het WKFlevoland 2017. Hier spelen elftallen van Almeerders
van verschillende herkomst tegen elkaar. Zo krijg
je wedstrijden als Jamaica-Bosnië en Curaçao
tegen China. Hoe kleurrijk wil je het hebben?
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DJ Booth in Mandelapark Amsterdam

Jongerenwerk

Sinds oktober is Glen als jongerenwerker actief in
het Filmwijkcentrum. Hij heeft regelmatig contacten met jongeren van 17,18,19 jaar. Het zijn
jongeren die soms als ‘moeilijk’ ervaren worden,
bijvoorbeeld door hun gedrag rond de Vomar en
op het Walt Disneyplantsoen. Bevlogen vertelt
hij over zijn manier van werken. Hij brengt allerlei
ideeën in de praktijk om jongeren duidelijk te
maken dat ‘er meer is dan hangen’. ‘Ik ga af op
de mens. Natuurlijk zijn het niet allemaal lieverdjes. Maar deze jongens willen ook gewoon een
veilige plek in hun wijk, waar ze hun eigen ding
kunnen doen en elkaar ontmoeten. En ideeën
krijgen wat ze willen met hun leven. Om erachter
te komen wat ze willen en kunnen moet je wel
hun taal spreken. Als je eenmaal contact hebt is
het veel makkelijker om hen kansen te laten zien
om zich te laten ontwikkelen. Talent-ontwikkeling staat bij mij voorop’. Veel van de jongeren
spreken hem aan als ‘oom Glen’, een teken dat ze
hem als vertrouwenspersoon zien.

Foto: Omroep Flevoland

DJ booth in het Laterna Magikapark

Op 20 mei, tijdens ‘Filmwijk in Beweging’ heeft hij
in het Laterna Magikapark samen met een groep
jongeren een graffiti-kunstwerk gemaakt. Het was
een geslaagde dag, als start van de ontwikkeling
om het skatepark tot een nieuwe gewilde plek
voor jongeren te maken.
Maar het project stuit op aardig wat tegenwind.
Bewoners van de Simon van Collemstraat hebben 750 handtekeningen opgehaald omdat ze
de komst van de geplande ‘DJ-booth’ bij de
skateplek niet zien zitten. Een DJ-booth is een
draaitafel met wifi, waarmee jongeren met hun
smartphone hun eigen muziek kunnen maken.
Glen snapt de zorg van de omwonenden wel,
maar vindt de bezwaren wel erg zwaar aangezet.
Volgens hem is er door de afstand tot de woningen en door een goede begeleiding van het
geheel nauwelijks reden tot bezorgdheid.
Op dit moment heeft de gemeente de plannen
even in de ijskast gezet. Maar Glen heeft er alle
vertrouwen in dat het alsnog goedkomt. ‘Bij het
Lumièreparkfestival heb ik in het begin ook de
nodige weerstand ondervonden, bijvoorbeeld
van buurtbewoners en hondenbezitters. Maar er
zijn nooit problemen geweest’. In ieder geval zijn
we voorlopig nog niet van Glen Leeuwin en zijn
activiteiten af, en zal hij zich als het even kan nog
jaren inzetten voor de jeugd in Filmwijk

Graffiti in het skatepark

Foto: Heleen Oele-Junge

Foto: Wilma Klaver
Al 15 jaar traditie bij Twins Parc: vlag hijsen en proosten op de koning(in)...

Foto: Heleen Oele-Junge
...met oranje gebak

KONINGSDAG 2017 IN FILMWIJK

Foto’s Anita Nijman (tenzij anders vermeld)
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Informatiepagina Platform Filmwijk
Welkom in het Buurtlokaal Filmwijk

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

www.filmwijkalmere.nl

Filmwijk in Beweging

Onze wijk verandert
De Filmwijk bestaat al 25 jaar en gaat nu ook vergrijzen. Voor sommige ouderen is het Filmwijkcentrum
aan het Walt Disneyplantsoen (te) ver weg. Daarom
heeft het Platform Filmwijk in samenwerking met de
gemeente, basisschool de Polygoon en het Wijkteam
een nieuw initiatief genomen: het Buurtlokaal. Dat
is een schoollokaal in de Polygoon als een soort klein
extra buurtcentrum. U vindt de eigen ingang van het
Buurtlokaal Filmwijk aan de zijkant van de Polygoon,
Hollywoodlaan 109, langs de busbaan.

4 Juli: start koffieochtend en -middag!
U kunt vanaf dinsdag 4 juli al terecht voor een
lekker kopje koffie of thee met babbels:
iedere dinsdagochtend van 10 tot 12 uur en
iedere donderdagmiddag van 15 tot 17 uur.
Er werd op 20 mei ook enthousiast koersbal beoefend.
Wij hopen dus binnenkort in het speellokaal van de
school ook activiteiten te kunnen ontplooien, zoals
koersbal, 50+ yoga en 50+ zelfverdediging. Andere
ideeën die genoemd werden zijn drama, tai chi, creatief, computerhulp, lezingen, clubjes, excursies, etc.

De start
Momenteel zijn we nog druk met de inrichting,
zowel binnen als buiten. Daarvoor zijn veel spulletjes nodig. We zoeken o.a. 2 staande kasten, servies
en keukenspul, spelletjes etc. Ook tijdschriften en
boeken zijn binnenkort welkom.

‘Filmwijk in Beweging’. Zaterdag 20 mei werd
deze actieve dag voor het eerst georganiseerd. Op
verschillende plaatsen in de Filmwijk konden jong
en oud aan allerlei activiteiten meedoen onder
het motto ‘Samen buiten zijn en genieten’.
Maar waar waren de kinderen op zaterdagochtend
voor het versieren van hun fietsen? Er was een
mooie puzzelroute uitgestippeld met leuke
opdrachten en aan het eind een rebus die moest
worden opgelost! Helaas, er kwamen geen kinderen
opdagen! Misschien hadden ze allemaal een eigen
sportactiviteit op zaterdagochtend… De belangstelling voor het knutselen was daarentegen groot. Ook
de springkussens trokken veel belangstelling.
Het Laterna Magikapark stond in het teken van
graffiti. Zowel jongere als oudere kinderen konden
naar hartenlust schilderen. Met veel plezier werden
de canvasdoeken omgetoverd tot kunstwerkjes die
de trotse makers mee naar huis mochten nemen.
Een trekpleister ook was de bus van Stad & Natuur.
Die leuke turkooizen bus met allemaal dieren op
de voorkant en de zijkanten geschilderd trok ieders
aandacht. Waar de bus voorbij reed werd gezwaaid
en passagiers konden overal in- of uitstappen.
Verder was er een informatiemarkt waar ondernemers
uit de Filmwijk hun bedrijf onder de aandacht
brachten. Bij de popcornkraam en de suikerspin
stonden lange rijen wachtende kinderen. De workshop slagwerk maakte de uilen zeer onrustig. Vanuit
een witte tent zaten ze met z’n vieren ons allemaal
te bekijken met hun wijze ogen.
‘Filmwijk in Beweging’ kwam in de plaats van de
jaarlijkse schoonmaakdag die na 15 jaar toe was aan
een nieuwe formule. De mogelijkheid om vuil te prikken en afvalzakken te vullen bleef aanwezig, maar
iedereen had het te druk met de nieuwe activiteiten.
De organisatoren van ‘Filmwijk in Beweging’ kijken
terug op een zeer geslaagde dag en willen de medewerkers aan deze feestelijke en vrolijke dag bedanken, te weten: Stad & Natuur, stichting SMOA, ING
en snackbar El Greco! En verder alle deelnemers
aan deze dag.
Organisatie Filmwijk in Beweging
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Jong en oud
En wat zou het leuk zijn als jong en oud elkaar ook
weten te vinden in kleine projecten in de school.
Directeur Marjan Prent heeft veel ideeën. En u misschien ook? Wat wilt u leren of vertellen aan de jeugd
en wat wilt u van hen leren of met hen samen doen?
Vrijwilligers
We werken o.a. samen met ouderenwerker Simon van
Wijhe van de Stichting De Schoor aan de werving en
inzet van vrijwilligers. Wilt u een cursus verzorgen?
Meld het ons!
Programma
Op zaterdag 20 mei tijdens Filmwijk in Beweging
was de aftrap en kon u gratis lunchen in ons buurtlokaal. Het was er gezellig druk. In de toekomst kunt
u vaker komen lunchen tegen een kleine vergoeding.

Meer informatie
Wij houden u op de hoogte via ons informatiebord
in het Buurtlokaal, via www.filmwijkalmere.nl, via
de Facebookpagina van het Platform facebook.com/
platformfilmwijkalmere en via de Nieuwsbrief 50+
van Stichting De Schoor.
U kunt zich nu al melden met uw interesses, spullen,
aanbod, vragen etc. etc. via
buurtlokaal@filmwijkalmere.nl of via 06 - 44088977.
Platform Filmwijk Almere Buurtlokaal
Tanja Coenen, Sjors Frielink, Carin van Hout

Seniorendag Filmwijk 2017
De leden van het wijkteam Filmwijk wilden met
de dag onderzoeken waar momenteel behoefte
aan is onder onze senioren. Daar is het team in
geslaagd. Er zijn veel wensen en vragen geuit en
er zijn contacten gelegd. Zo gaat bijvoorbeeld
Senior Live een computercursus starten en het
tuinteam heeft nieuwe vrijwilligers gevonden. De
mozaïekclub heeft nieuwe aanmeldingen en er is
een tweede museumclubje gevormd. En er zijn
zoveel aanmeldingen voor een jeu de boules club
dat de baan in het Lumièrepark door de gemeente
zal worden opgeknapt.
Samen met het wijkteam organiseerde Platform
Filmwijk Almere op 12 april de tweede seniorendag in de Filmwijk. Er waren optredens, workshops, sport en spel, en een gezellige lunch.
De informatiemarkt was uitgebreid. Hier kon
men kennis maken met nieuwe activiteiten of
met inmiddels bestaande clubjes waar men zich
bij kon aansluiten.
De opkomst was groot. Rond 13.00 uur was het
Filmwijkcentrum tot de nok gevuld met enthousiaste belangstellenden. Wat een levendigheid en
wat een leuke en spontane ontmoetingen in onze
eigen Filmwijk!
Buurtcoaches Renger en Sebastiaan organiseerden
spelletjes binnen en buiten. Binnen, bij de sjoelbak
vlogen de stenen af en aan! Buiten werden
spelletjes golf en jeu de boules gespeeld.

De organisatoren – allemaal enthousiaste vrijwilligers én Filmwijkbewoners – kijken terug op een
geslaagde dag en danken iedereen die mee heeft
geholpen.
Werkgroep Zorg & Welzijn en Wijkteam Filmwijk

Uitbreiding blauwe zone?
De gemeente Almere onderzoekt mogelijke
uitbreiding van het blauwezonegebied in
Filmwijk-Noord naar aanleiding van klachten
over geparkeerde auto’s die niet van de
bewoners zijn. Het Platform Filmwijk is
hiervan op de hoogte gebracht.
Bewoners woonachtig in het blauwezonegebied
en het gebied daaromheen hebben inmiddels een
brief van de gemeente ontvangen met een enquêteformulier waarin wordt gevraagd naar eventuele

parkeeroverlast die door de bewoners wordt ervaren.
Deze enquête dient alleen om een inventarisatie te
maken en is op geen enkele wijze bindend. De uitslagen zullen eind juni met bewoners worden gedeeld.
Mocht uit de antwoorden blijken dat er zodanig
parkeeroverlast wordt ervaren dat een eventuele
uitbreiding van de blauwe zone gewenst is, dan zullen er voorstellen hiervoor worden voorgelegd aan
de bewoners. Als er geen of onvoldoende draagvlak
blijkt voor eventuele maatregelen, dan zullen deze

er ook niet komen en blijft de situatie zoals die is.
Wij vragen bewoners die de
enquête hebben gekregen, deze
dan ook in te vullen en terug
te sturen om zo een realistisch
beeld te krijgen van eventuele
parkeeroverlast in hun straat.
Werkgroep Leefbaarheid
& Veiligheid

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, Disneyplantsoen
T: 06-82277087
E: burenhulpfilmwijk@gmail.com
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
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 Zonnebloem - 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 9.0012.00 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 Disneyplantsoen 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

Rob Verlinden
tuincolumn

Foto’s: Wilma Klaver

Moestuintjes

De moestuintjes van Albert Heijn waren ook dit jaar weer

mijn eigen kleinkinderen: zodra deze actie begint, staan bij

waanzinnig populair. Kinderen vinden het een prachtige sport

mijn dochter keuken en vensterbankFoto:
vol met
deze moestuinFormosus tuinarchitectuur

om met deze moestuintjes aan de slag te gaan. Ik zie het aan

tjes om vervolgens - zoals elk jaar - jammerlijk te mislukken!

Dit is het derde jaar dat Albert Heijn deze actie doet en ik moet ze complimenteren. Zij hebben een nieuwe tuintrend gezet. Moestuinieren staat op
de kaart en is waanzinnig populair.

komen te staan als het jaar ervoor; dit zet je ook weer op een tekening.
Kool- en uienplanten bijvoorbeeld mogen drie jaar lang niet op dezelfde
plek staan, en zo zijn er meer groenteplanten waar dat niet bij mag. Ook
het composteren van groenteafval bij een moestuin is niet aan te raden.
Dit om verspreiding van ziektes en kwaadaardige schimmels te voorkomen.

M

We spreken over moestuinieren en niet over het hebben van een moestuin. Een moestuin is een tuin waarin alleen maar groenteplanten gekweekt
worden, met als doel er het hele jaar van te eten door te zorgen dat je
vrieskist rijkelijk gevuld wordt met de in de zomer geteelde groentes.
Moestuinieren is het hebben van een moestuinbak met groenteplanten of
een paar gevulde potten met tomatenplanten, met als doel het kweken van
eetbare planten. Gewoon voor de lol, want vaak, als de planten oogstrijp
zijn, belandt de hele plant in de biobak of wordt hij opgevreten door de
vogels.

Kortom, het hebben van een echte moestuin is een serieuze zaak en wil je
daaraan beginnen dan moet je dat van te voren goed beseffen als je langdurig succes wilt hebben. Moestuinieren is voor de lol lekker experimenteren met groenteplantjes.

De meeste mensen hebben geen vertrouwen in de eigen geteelde groente.
Ze zijn bang dat ze per ongeluk een luis of een slak mee-eten, of dat de
groente onder het zand zit. Dan maar liever groente kopen in de supermarkt, die is altijd schoon.
Een moestuin is serieus werk. Je begint altijd met een teeltplan. Dat houdt
in dat je eerst gaat bekijken welke groente het meest gegeten wordt en
hoeveel je nodig hebt. Sla ga je bijvoorbeeld niet invriezen, en als alle
kroppen in dezelfde week oogstbaar zijn, dan is er geen eten aan en wordt
de hele familiekring bedolven onder de sla.
Bij een goed teeltplan hoeft dat niet, dan weet je precies wat je teelt en
hoe je het gaat gebruiken: wat kan je invriezen en wat niet, en welke hoeveelheden moet je dan hebben.
Ook is het belangrijk een plan voor wisselteelt te maken. De grond van de
moestuin wordt vaak jaren achter elkaar gebruikt om dezelfde groentes te
kweken. De verschillende soorten mogen niet jaren achtereen op dezelfde
plek staan. Dan gaan zich allerlei ziektes ontwikkelen en raakt de hele
moestuin besmet. Wisselteelt houdt in dat je ieder jaar een tekening van je
moestuin maakt en in kaart brengt waar je wat plant of zaait. Het volgend
jaar pak je de tekening van het vorig jaar en ga je weer een nieuw plan
maken waarbij je ervoor zorgt dat de groenteplanten niet op dezelfde plek
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Bij kinderen gaat het mis omdat ze eigenlijk niet weten wat ze aan het
doen zijn: de moestuintjes van Albert Heijn worden zo snel mogelijk
water gegeven, jonge plantjes worden liefdevol verzopen of te lang in de
vensterbank gehouden. En vervolgens gaan ze dood.
Ik heb voor mijn kleinkinderen een paar voorbeelden gekocht: tomatenplanten met kleine tomaatjes die al eetbaar zijn en aubergines waar al
vruchten in zitten. En ik heb gezegd: heb geduld en probeer de moestuinplantjes van Albert Heijn te laten uitgroeien tot ze er uitzien zoals deze
planten.
Ik ben benieuwd, vorig jaar was de oogst van het vele werk een niet
eetbare courgette...

Wijkteam
Wijkteam

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

Wilt u actief worden in de Filmwijk?
Hartstikke leuk!

INLOOPSPREEKUREN
DINSDAG
9.00 - 10.00 uur
Filmwijkcentrum
Walt Disneyplantsoen 76
DONDERDAG
9.00 - 10.00 uur
Gezondheidscentrum Filmwijk
Greta Garboplantsoen 1

SCHEIDINGSSPREEKUUR
DONDERDAG

Er zijn verschillende manieren

9.00 - 10.00 uur

en vormen om actief te zijn in

Gezondheidscentrum Parkwijk

Filmwijk. Breng een bezoek

Watercipresstraat 1

aan het wijkteam om te infor-

ADMINISTRATIEF SPREEKUUR

meren wat uw mogelijkheden

DINSDAG

zijn. U kunt meedoen aan

9.30 - 11.30 uur

diverse activiteiten of vrijwil-

Filmwijkcentrum

liger worden. Onze wijkteam

Walt Disneyplantsoen 76

medewerkers hebben een
actueel overzicht van alle vrij-

BEZOEKADRES

willigersactiviteiten in Filmwijk

Wijkcentrum Filmwijk

en een overzicht van vacatures

Walt Disneyplantsoen 76, 1325 SX Almere

waarvoor actieve buurtbewo-

T: 14 036

ners en vrijwilligers gevraagd

E: info@almere.nl

worden. Als u nog niet precies

I: www.wijkteams.almere.nl

weet wat u wilt doen bent u
ook van harte welkom.
Heeft u een leuk idee?
Dan kunt u met uw idee of wens
voor een activiteit in de wijk bij
het wijkteam terecht. Wij kunnen
ondersteuning en begeleiding
bieden om uw idee tot uitvoering
te brengen. Ook kunnen wij
er voor zorgen dat meerdere
buurtbewoners betrokken raken,
u ondersteunen bij het vinden
van een locatie, het aanvragen
van een wijkbudget of zorgen
voor publiciteit. Ieder idee, hoe
eenvoudig misschien ook, is
welkom! De uitgangspunten zijn
eenvoudig: van de buurt, voor
de buurt, door de buurt en niet
commercieel.
Neem contact op voor een
afspraak of kom langs tijdens
een van onze spreekuren
Evelyn Post: bel 06 - 40821252 of
mail empost@almere.nl
Cle Burgers: bel 06 - 13295923 of
mail cburgers@almere.nl

Actief worden in de Filmwijk

Vrijwilligersfuncties
•

•

Begeleiders voor Jeu de Boule club, Klaverjasclub en
Wandelclub - Buurtsportcoaches
Ambassadeurs, Gastheer/vrouw en activiteiten organisator
voor Buurtlokaal in OBS Polygoon – Platform Filmwijk
Medewerker computer helpdesk – Wijkteam Filmwijk
Medewerker Parkinson Café – Parkinson Café in
Filmwijkcentrum
Klusjesman – Filmwijkcentrum
Barmedewerker – Filmwijkcentrum
Creatieve verteltas maker – Caleidoscoop
Sportbegeleiders, activiteitenbegeleiders, meidenbegeleiders – SMOA
Begeleider talentontwikkeling jongeren en kookclub
– SMOA
Surveillanten buitenactiviteiten – SMOA
Tuinonderhoud en schoonmaak – Inspiratie Inq
Graﬁsche vormgeving en Joomla website development
– Inspiratie Inq
Muzikale activiteiten organiseren – Inspiratie Inq

•

En nog veel meer…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 redenen om vrijwilligerswerk te doen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

U bepaalt zelf welk werk u wil doen
U kunt iets voor een ander betekenen
U leert iets nieuws
U doet iets nuttigs voor uw wijk
U doet iets wat u leuk vindt
U kunt uw eigen kennis en vaardigheden inzetten
U leert nieuwe mensen kennen
Het geeft afwisseling in uw dagelijks leven
U houdt hierdoor uw hersens ﬁt
Vrijwilligerswerk is leuk om te doen!

Is er bij jou
thuis iemand
ziek?
Duurt dit lang en help jij
met zorgen?

Misschien heb je
recht op de

Mantelzorg
waardering
Vul het

formulier in op

Vraag hem uiterlijk
30 september
2017 aan

almere.nl/mantelzorg

Aanvragen mantelzorgwaardering
Is er bij jou thuis iemand chronisch ziek of met een
beperking, verslaving of psychische problemen?
Maak je je zorgen, moet je ‘meezorgen’ en/of gaat de
meeste aandacht thuis naar degene die ziek is? Dan
kun je de mantelzorgwaardering aanvragen.
Voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar wordt een
activiteit georganiseerd.
Digitaal aanvragen
www.almere.nl/mantelzorg.
Hier vind je ook antwoord op veel gestelde vragen.
Geen computer?
Bel dan met telefoonnummer 14 036.
Je krijgt uiterlijk 31 oktober bericht. Heb je in de voorgaande jaren de mantelzorgwaardering ontvangen,
dan krijg je deze niet automatisch dit jaar ook. Je
moet hem opnieuw aanvragen.
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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
info@nataraja.nl
036-5376825

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

Ook in Natarãja, aikidolessen voor kinderen en volwassenen, kijk op

www.aikidojoalmere.nl

Cinemadreef 2, 1325 EM Almere
Telefoon: 036 - 537 70 74, Web: www.dierenkliniekfilmwijk.nl

Greta Garboplantsoen 1, 1325 HE Almere

Gezondheidscentrum Filmwijk viert feest!

TELEFOONNUMMERS HUISARTSEN

U komt toch ook?
Gezondheidscentrum Filmwijk bestaat dit jaar 25
jaar. We zijn druk bezig met het organiseren van
een feestweek in september voor alle patiënten
van Gezondheidscentrum Filmwijk en voor alle
inwoners van Filmwijk. Wat vast staat is een feestelijke middag voor kinderen op woensdag 20
september, en een leefstijl-markt op donderdag
21 september.
Gezondheidscentrum Filmwijk, gevestigd in het markante paarse gebouw aan het Greta Garboplantsoen
1, viert dit jaar het 25-jarig jubileum. Dit vieren we
graag met u, cliënten en bewoners van Filmwijk, op
woensdag 20 en donderdag 21 september 2017. Zet u
het vast in uw agenda? Wij kijken uit naar uw komst!

Wat gaan we doen?

Op woensdag 20 september van 14.00 - 17.00 uur
staan de Filmwijk-kinderen centraal. Op het programma
staan onder meer een bezoek van Bettie de clown
en de poppendokter, schminken en een workshop
Zumba. Lekker springen kan op het springkussen
en er is een popcornmachine.

Telefoonlijst
Gezondheidscentrum Filmwijk
Afspraken

(036) 54 54 341

Uitslagen (tussen 13.00 en 16.00 uur)

Op donderdag 21 september van 14.00 - 20.00 uur
organiseren wij een Leefstijlmarkt, een gezellige en
informatieve markt gericht op een gezonde leefstijl.
U kunt gratis metingen laten doen van uw bloeddruk
en glucose. Ook kunt u wratjes laten aanstippen.
Onze fysiotherapeuten staan voor u klaar om uw
conditie, kracht en vetpercentage te meten. Er zijn
kraampjes in en buiten het gezondheidscentrum met
podotherapeuten, een pedicure, huidtherapeuten en
diëtisten. Ook het wijkteam en wijkverpleegkundigen
bemannen een standje.

Toen en nu

25 Jaar geleden startte een klein team van 15 collega’s
in gezondheidscentrum Filmwijk. Het eerste jaar nog
in een kleine ruimte in de Zoetelaarpassage, maar
sinds september 1993 in het herkenbare paarse
gebouw aan de busbaan. Een toename van patiënten
zorgde voor uitbreiding van het team. Inmiddels zorgen
ruim 40 collega’s samen voor zo’n 11.000 bewoners
van Filmwijk.

(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/Jeugdgezondheidszorg (locatie Parkwijk)

(036) 54 54 520

Fysiotherapie

(036) 54 54 777

Maatschappelijk werk

(036) 54 54 340

Psycholoog

(036) 54 02 313

Receptie

(036) 54 54 340

Tandheelkunde
(www.ivory-ivory.nl)
Thuiszorg

0800 63 34 628
06 10 90 62 94

Verloskunde Parkwijk/
Tussen de Vaarten

(036) 54 54 520

OPENINGSTIJDEN HUISARTS EN APOTHEEK
08.00 - 17.00 uur

Na 25 jaar trouwe dienst wordt ons gebouw in de loop
van 2018 opgeknapt en gemoderniseerd, daar verheugen wij ons op. Maar eerst vieren wij ons jubileum in
september. Feest u met ons mee?

REGIOMANAGER
Dhr. J. Herweijer

Dierenportretten in het gezondheidscentrum
Filmwijkbewoonster Agnes Hagedoorn (53) exposeert van juli tot en met september haar
dierentekeningen en aquarellen in Gezondheidscentrum Filmwijk.
Ze groeide op in de prachtige omgeving van Epe. De liefde voor (wilde) dieren kreeg ze als klein meisje
mee van haar vader, die onder meer jachtopziener was en graag in de natuur verbleef. Inspiratie haalt ze
uit haar eigen foto’s en foto’s die ze op internet vindt. ‘Ik moet geraakt worden door de blik of houding van
een dier. Dat laten terugkomen in een tekening, het karakter van het dier vangen, is mijn grootste drijfveer
en uitdaging.’
Afgelopen tijd maakte Agnes ook een aantal tekeningen van huisdieren in opdracht. ‘Ik geniet enorm
als de eigenaar zichtbaar geraakt wordt door mijn tekening, en zijn of haar huisdier herkent!’
Zie ook: www.agmara.nl.
De wisselende exposities in het gezondheidscentrum worden gecoördineerd door Hanneke Weug. De expositie is vrij toegankelijk op werkdagen van 8 tot 17 uur.

Praktische informatie - Praktische informatie - Praktische informatie
Actuele gegevens
Het is belangrijk dat uw gegevens altijd up-todate zijn in ons systeem. Wilt u ervoor zorgen dat
wij altijd uw juiste contactgegevens hebben?
Enkel of dubbel consult
De doktersassistente vraagt u bij het maken
van een afspraak kort naar de reden. Dit heet
triage. Zo kan zij in overleg met u voldoende tijd
reserveren. Bij meerdere klachten kunt u een
dubbel consult aanvragen. Bereid u goed voor op
het gesprek, zodat u weet wat u wilt vragen en
wat u wilt weten.

Even bellen
Kunt u een gemaakte afspraak niet nakomen?
Zeg deze dan tijdig af.
Uitslagen opvragen
Wij verzoeken u uitslagen van bloed- en
urineonderzoek telefonisch op te vragen tussen
13.00 en 17.00 uur ’s middags.
Urine onderzoek
Wilt u te onderzoeken ochtendurine inleveren
voor 09.30 uur ’s morgens? Urine kan namelijk
niet te lang worden bewaard. Graag het potje
voorzien van naam, adres en geboortedatum.

Herhaalrecepten
Herhaalrecepten kunt u aanvragen via de button
Herhaalrecepten rechtsboven op de pagina.
Hiervoor is een webaccount nodig. U kunt ook
gebruik maken van de receptenbus in de gang
van het gezondheidscentrum. Aanvragen die
voor 12.00 uur zijn gedaan, liggen de volgende
werkdag na 12.00 klaar in de apotheek.
Kleine ingrepen
Voor kleine behandelingen, zoals bloed prikken,
het aanstippen van wratten en het uitspuiten van
oren kunt u bij de doktersassistente terecht.
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by
fashion & lifestyle

By Maggie

fashion & lifestyle
Altijd advies en styling
Nieuw binnen:
geweldige zomercollectie.
Nieuwe fashion elke keer weer...
Wij hebben ook ruime keuze
voor een maatje meer.
Maat 34 t/m 48+

Filmwijkers
bij aankoop

een leuke
attentie
op vertoon
van deze
advertentie

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

De specialist van Filmwijk
VERKOOP | AANKOOP | TAXATIES
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.

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

FILM EN FILMWIJK

Door Maarten van der Meer

Een brug te ver?
Afgelopen weken waren er twee

informatie-avonden in het KAF over
onderwerpen die veel met de Film-

wijk te maken hebben. Eentje over het
Rondje Weerwater dat grotendeels

door de Filmwijk loopt en eentje over
de Floriadeplannen, waar je vanaf de

Filmwijk uitzicht op hebt. Alle twee de

avonden werden druk bezocht en beide
keren zaten er veel Filmwijkers in de

zaal. Zoiets schept een band, net zoals

Artist impression Floriadeterrein met brug naar Lumièrepark

een rondje hardlopen of een bezoek aan
een tuinbouwtentoonstelling.

Horrorplanten

Bij de Floriade-bijeenkomst bleek een van de
plannen er uit te bestaan om op een kubusvormig
drijvend bioscoopscherm (lees die drie woorden
nog maar eens na) films te vertonen. De Floriade
lift dus zelf ook graag mee op onze wijk en dan
zijn we niet te beroerd om vast wat straatnamen
voor onze Nieuwe Buren te verzinnen.

The bridge

Een brug vanaf het Filmwijkstrand neemt in
beide plannen een voorname plaats in. Via die
brug kunnen hardlopers die liever niet zo ver
lopen een korter rondje Weerwater rennen.
Treintoeristen die weinig moeite hebben met
een flinke wandeling, kunnen via de brug in 2 à
3 kilometer op het Floriade-terrein komen. Die
brug begint in de Filmwijk en het is dus niet meer
dan logisch dat er ook een toepasselijke filmnaam
bedacht wordt.

De flora is alomtegenwoordig in de film- en
serie-wereld. Iedereen kent de Nederlandse serie
‘Zwarte tulp’, maar je hebt natuurlijk ook ‘Driving
Miss Daisy’, ‘In the Name of the Rose’. ‘The War of
the Roses’, ‘Steel Magnolias’. Misschien kan er een
horrorhoekje gemaakt worden met vleesetende
planten en straatnamen als ‘Day of the Triffids’,
‘Attack of the Killer Tomatoes’ en natuurlijk
‘Nightmare on Elm Street’ (elm is Engels voor
iep). Dat wordt griezelen op de Floriade!

Voor de tegenstanders van de Floriade (en/of de
brug!) zou ‘A bridge too far’ een optie kunnen
zijn, mensen die er positiever tegenover staan
kunnen denken aan ‘Bridges of Filmwijk Country’.
Maar ook recente films als ‘Bridge of spies’ met
Tom Hanks en de tv-serie ‘The bridge’ komen in
aanmerking. Die laatste dan met een grensstreep
in het midden en het witgekalkte silhouet van een
mens.

Twitterfilmrecensies

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

Wonder Woman

vanaf 15 juni - Amazone/superheldin Wonder Woman bestrijdt
de oorlogsgod in een wereld vol
onbekende moderniteiten. Zoals:
een draaideur, ijsjes en auto’s.

Pirates of the Caribbean 5

vanaf 25 mei - Salazar’s revenge.
Johnny Depp is terug in deel 5 dat
erg op de eerste Pirates-film lijkt,
maar dan minder fris. Leuke stunt
met een guillotine & een bankgebouw.

FILMCRYPTO

Lalaland

We zoeken een filmtitel die
cryptisch is weergegeven.

De oplossing van vorige keer
was de film ‘Lalaland’.

Weet jij welke film we
bedoelen?

De winnaar was WILMA
HOFMAN, uit de Humphrey
Bogartstraat die aangaf dat ze
het liefst arthouse films kijkt.

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

vanaf 8 juni - Chuck Wepner (Liev
Schreiber) is de bokser die model
stond voor Stallone’s Rocky. De
matige bokser vocht buiten de ring
tegen armoede & drugs.

OPLOSSING VORIGE KEER

Win een dvd-pakket!

Tip: Tom Hanks zit in deze
bekende film.

The Bleeder

Zij heeft een toepasselijk
dvd-pakket ontvangen met
films in die categorie.
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Wind
uit
een
andere
hoek.

