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Oplage en verschijningsfrequentie  De Filmwij kkrant verschij nt 4 keer 
per jaar en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de Filmwij k (oplage 4.500 
exemplaren).

Redactie  De Filmwij kkrant wordt gemaakt door vrij willigers.  
Redactieleden: Marie-Josée Beckers, Amanda Kause, Raoul Kelner (fotograaf), 
Wilma Klaver, Anita Nij man (vormgeving), Mark Schoutsen, Rowena Vermeulen.
Vaste medewerkers: Guus van den Berg (fi nanciële controle), Rob Verlinden 
(tuincolumn) en Maarten van der Meer (fi lm rubriek).

Foto voorpagina  Bonenplant planten (Kindertuinen Almere)

Website & contact  www.fi lmwij kkrant.nl  
E-mail: info@fi lmwij kkrant.nl Twitter: @fi lmwij kkrant

Donaties Vrij willige bij dragen in de kosten: 
NL80 INGB 0009101157 t.n.v. De Filmwij kkrant

(Na)bezorging  
bezorging@fi lmwij kkrant.nl

Advertenties   
advertenties@fi lmwij kkrant.nl  of bel 06 - 51 22 76 33

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

GEZOCHT: 
INVAL BEZORGER(S)

Af en toe is er een bezorger ziek of kan om een 
andere reden de Filmwijkkrant niet bezorgen. Wil jij 
dan invallen? Meld je snel aan via 
bezorging@fi lmwij kkrant.nl.   Dank voor je hulp!



W
Mandy Ronda vindt, net als de redactie, dat 
Spiderman – van oorsprong stripfiguur – niet in 
Filmwijk past. ‘Mijn suggestie is om Spiderman te 
vervangen door een poster van de Amerikaanse 
actrice en filmster Judy Garland. De poster hangt 
immers op het appartementencomplex van de 
Judy Garlandhof en vlak voor de Hollywoodlaan. 
Het is toch veel passender dat Judy Garland zelf 
voetgangers en fietsers begroet?’

Sander Janssen doet de suggestie een gevel-
vullende afbeelding te maken van een iconische 
filmstill of filmposter ter vervanging van ‘het 
inmiddels verkleurde Spiderman doek’. ‘Dit zou 
ook op de gevel geprojecteerd kunnen worden, 
zodat het makkelijk is om de afbeelding eens in 
de zoveel tijd te veranderen,’ aldus Janssen. Hij 
sluit een voorbeeld met Laurel & Hardy bij.

Saskia van Ommen vindt een Pokémon op z’n 
plaats. ‘Ik ben een Pokémon Go speler. Nu is het 
zo dat de filmwijkposter een ‘gym’ is in het spel. 
Dit betekent dat ik en andere spelers vaak onder 
de filmwijkposter staan om te spelen. Dit is bij-
voorbeeld als er een ‘raid boss’ is die een speler 
niet alleen kan verslaan en er dus meerdere spe-
lers voor nodig zijn. Nu lijkt het mij een geweldig 
idee om er een Pokémon poster van te maken. 
Pokémon Go is in Filmwijk erg actief.’ Met de 
‘Pokémon Go community’ verzamelde Saskia een 

aantal afbeeldingen. Hun favoriet is ‘Pokémon  
Go Anniversary’. ‘Een rustiger beeld kan ook’, 
vindt ze. 

Andrea Manuela kiest voor behoud van Spider-
man, maar dan wel een andere afbeelding. ‘Wij 
hebben in de Spiderman-flat tegenover het 
ziekenhuis en naast de busbaan gewoond. Zo 
wist iedereen ook welk gebouw we bedoelden. 
Als er iets anders gaat komen zou ik het leuk 
vinden als het weer Spiderman wordt. Dan 
kunnen we zeggen: ‘Heb je de nieuwe Spider-
man afbeelding al gezien?’

Filmwijkbewoner Wouter van Zandwijk gaf de 
aanzet tot onze oproep. Hij vroeg zich bij de 
viering van 25 jaar BouwRAI hardop af, of Spider-
man niet aan vervanging toe was. Hetzij door 
een nieuw gevelobject, of op z’n minst door een 
print met de afbeelding van iconische filmsterren. 
Zoals van Ingrid Bergman en Humphrey Bogart.  
‘Dan kunnen we het beroemde citaat uit de 
romantische film Casablanca ‘We’ll always have 

Paris’ vervangen door ‘We’ll always have Filmwijk.’ 
Er leven vast meer leuke ideeën om de entree 
van onze wijk mooier te maken.’

Woningbouwcorporatie Ymere, eigenaar van het 
woonblok aan het Judy Garlandhof, staat welwil-
lend tegenover een nieuw gevelobject, mits de 
huidige bewoners van het woonblok instemmen; 
de gemeente Almere heeft een potje voor kunst 
in de openbare ruimte.

De redactie wil de inventarisatie nog tot 1 juni 
aanhouden. Nieuwe ideeën blijven welkom; 
intussen zijn we benieuwd of voornoemde sug-
gesties op bijval kunnen rekenen.

Filmwijkers laat van je horen! Wie wordt beeld-
bepalend voor de entree van de wijk: Bergman & 
Bogart, Judy Garland, Pokémon, Laurel & Hardy, 
een nieuwe Spiderman of ……

Mail naar redactie@filmwijkkrant.nl

WISSELING VAN 
DE WACHT

Door Wilma Klaver

Spiderman staat onder druk, zijn web vertoont de 

eerste scheuren. Onze oproep in het winternummer 

om ideeën aan te dragen voor vervanging van het 

gevelobject met de superheld, op de blinde muur 

van het woonblok aan het Judy Garlandhof, leverde 

een aantal mooie reacties op.

Foto: Omroep Flevoland

Judy Garland, Pokémon, Laurel & Hardy of…. 

Een andere afbeelding van Spiderman?

Judy Garland

Pokémon Go Anniversary? Wisselende gevelprojectie?
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K
Hebben Filmwijkers ooit gehoord van 

de Kindertuinen in Almere? Waarschijn-

lijk (nog) niet want dit is een hele kleine 

stichting die voorheen elders in Almere 

een plekje creëerde waar kinderen 

tussen 6 en 12 jaar konden tuinieren. 

Bewust tuinieren, met respect voor de 

natuur en verwondering voor alles wat 

bloeit en groeit, verdwijnt en ook weer 

terugkomt. Een heerlijke plek om bui-

ten te genieten van het groen in de stad. 

Een plek waar je kunt leren, spelen, ont-

dekken en koken. Waar je kunt lachen, 

luisteren en werken in je eigen tuintje.

Toen Kindertuinen begon (2012) werd er getui-
nierd op een volkstuin, waar vooral veel opa’s en 
oma’s de kinderen op woensdagmiddagen zagen 
binnenrennen. Dat was een heerlijke rustige 
plek, maar groeien was niet mogelijk. Daarom 
werd besloten op zoek te gaan naar een nieuwe 
stek. Die vond het bestuur na enige tijd bij ‘tante 
Tineke’ Fokkens, op camping Waterhout (2014-
2016). Het verhaal van de enige stadscamping in 
Almere heeft inmiddels tientallen keren het lokale 
nieuws gehaald met als laatste conclusie dat de 
camping nog dit jaar op de plek bij de jachthaven  
zal blijven, maar daarna zal verhuizen naar Schat-
eiland aan de Noorderplassen. 
Dus moest Kindertuinen opnieuw op zoek naar 
een andere locatie; groot was het geluk toen 
via allerlei omwegen en met bemiddeling van 
een aantal betrokkenen een groot stuk land 
van 1000m2 werd gereserveerd op de Groene 
Broedplaats aan de Odeonstraat. Een prachtplek 
midden in de stad voor alle kinderen die houden 
van tuinieren en de natuur. 

Kindertuinen Large
Op 16 april vindt de aftrap plaats van de ‘Kinder-
tuinen Large’. Want klein is het initiatief niet meer; 
een vaste groep van circa 20 tuinierende kinderen 
is uitgegroeid tot meer dan 70 deelnemertjes. De 
leerlingen van groep 5 en 6 van basisschool Poly-
goon zijn namelijk aangehaakt! Wat een feest. 
Door het enthousiasme van directeur Marjan 

Prent gaat niet alleen haar droom, maar ook die 
van de kinderen in vervulling. Je eigen tuintje ver-
zorgen en ervaren wat voor prachtigs de natuur 
allemaal voor ons in petto heeft. 

Even voorstellen
Als je nieuwe buren bent, moet je je even voor-
stellen. Dat doen we met dit bericht in de Film-
wijkkrant. We werken al samen met alle andere 
omwonenden zoals de studenten en de Compost 
Compagnie. Maar we willen graag op dezelfde 
positieve manier een verbinding aangaan met de 
bewoners van de Filmwijk. 
We hopen dat ouders hun kinderen ook aanmel-
den voor het tuinieren en zichzelf misschien wel 
als vrijwilliger. Het is gewoon erg leuk en ont-
spannend.

De komende 10 jaar willen we hier lekker blijven 
zitten en genieten van de plek en de omgeving. 
Samen met iedereen in dit buurtje. Spreek ons 
aan als we aan het werk zijn en wie weet word je 
ook enthousiast. 

Jacqueline Boudens, Kindertuinen Almere

Stichting Kindertuinen Almere
Mail: info@kindertuinenalmere.nl
Telefoon: 06 17 34 25 60
Website: www.kindertuinenalmere.nl

KINDERTUINEN ALMERE STELT ZICH VOOR 
Nieuwe buren aan de Odeonstraat 

Door Jacqueline Boudens. Foto’s: aangeleverd

Jacqueline Boudens is blij met de nieuwe plek

Tuinkers oogsten

Aardappel- en bietenoogst

Zonnebloemen kweken Courgetteplant planten

Bessenstruiken planten
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KKLEINE ERGERNIS
De redactie ontving foto’s van het fi etspad tus
sen de Filmwij k en het Lumièrepark (Fongers
pad). De rand van de grasstroken wordt kapot 
gereden door zware voertuigen van de plant
soenendienst. De vraag bij  de foto’s luidde: Kan 
dat niet anders?

Antwoord van de gemeente: “We weten dat 
het fi etspad hier nogal smal is, voor een goede 
uitvoering van het werk aan het park hebben 
aannemers af en toe groot materieel nodig.  De 
aannemers die hier aan het werk zij n krij gen de 
strikte opdracht van de gemeente om bij  nade-
rende fi etsers in te houden, en stil te staan totdat 
de fi etsers zij n gepasseerd. Niet iedereen doet 
dit helaas, met als gevolg dat ze uitwij ken en 
deels over het gras rij den. Hier worden de aan-
nemers steeds op aangesproken. In de toekomst 
zij n er plannen om het fi etspad te verbreden, dat 
kost alleen erg veel geld. Tot die tij d blij ven we er 
op toezien, maar het blij ft een lastige zaak...”

Afscheid van de Filmwijkkrant???

De Filmwij kkrant viert dit jaar zij n 25jarig 

bestaan. Als redactie hebben we maar één 

verjaardagswens: meer mensen die willen 

schrij ven. Of coördineren. Na onze vorige 

oproep heeft Rowena Vermeulen zich aange

meld als nieuw redactielid (zij  schreef het stuk 

over de Urban Greeners  pagina 13), waar wij  

natuurlij k heel blij  mee zij n. Maar we zij n nog 

steeds met te weinig. 

Ons team moet groter, alleen dan kan de 

krant blĳ ven bestaan! Anders wordt 2018 niet 

alleen een jubileumjaar maar ook een jaar van 

afscheid voor de Filmwĳ kkrant...

In de vorige Filmwij kkrant stond een uitgebreid artikel 
over wat het inhoudt om mee te werken in de redac-
tie. Heb je de krant niet meer? De online versie van 
de krant vind je op www.fi lmwij kkrant.nl

Kom op Filmwijkers! Meld je aan!

Vind je het leuk om te schrij ven (je hoeft het echt 
niet perfect te kunnen!)? Of ken je iemand die dat 
graag doet? Of zie je meer in het coördineren van 
de inhoud van de krant? Je bij drage hoeft niet 
groot te zij n, alle handjes helpen, dus meld je aan!
Misschien wil je eerst meer weten, kennismaken 
met ons? Neem contact op!

Mail naar:
redactie@fi lmwij kkrant.nl 

?

Wij zoeken nog steeds versterking van de redactie!!

 

‘Thuis in de Filmwijk’ 
Het boekje ‘Thuis inde Filmwij k’, dat ter gelegen-
heid van het 25-jarig bestaan van de BouwRAI 
is gemaakt, is nog steeds verkrij gbaar. Bij  het 
Buurtlokaal in de Polygoon (zie activiteitenladder 
elders in deze krant voor openingstij den) of via 
het secretariaat van Platform Filmwij k: mail naar 
info@fi lmwij kalmere.nl. 

De prij s van het boekje is slechts 2 euro. 
Leuk cadeautje!

FILMWIJKBOUWRAI25
sinds 1992

Thuis in de Filmwijk

21 maart stemmen voor de gemeenteraad
Vijf Filmwijkers verkiesbaar

Gaat u woensdag 21 maart stemmen? Denk dan nog even aan de vij f 
Filmwij kers die verkiesbaar zij n.  We schreven er uitgebreid over in onze 
wintereditie 2017. U kunt dit nalezen op www.fi lmwij kkrant.nl

Johan van der Kroef
Lij st CDA, nr. 7

Jeroen Deben
Lij st PvdA, nr.11

Pim Reinders
Lij st Leefbaar Almere, nr.7

Chris Jansen
Lij st PVV, nr.4

Willy-Anne van der Heijden
Lij st Groen Links, nr. 1
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VDoeke Jan en zij n vrouw Marjolein wonen nog 
maar acht maanden in Almere, in een pand aan 
de Gooimeerdij k bestaande uit meerdere wonin-
gen. Met de andere eigenaren doen ze gezamen-
lij k het onderhoud van de tuin. Hierdoor hebben 
ze meteen aansluiting in het rustige Overgooi. 
Doeke Jan is geboren en getogen in ‘elf steden 
stad’ Snits, oftewel Sneek. Daarbij  is hij  een echte 
onderwij sman. Hij  begon zij n loopbaan in 1980 
als leraar aardrij kskunde en geschiedenis in Rot-
terdam. ‘In het Noorden des lands was in de jaren 
80 echt geen werk te vinden’, zo laat hij  weten. 
Daarna vervolgde hij  zij n carrière in Amsterdam 
waar hij  op verschillende scholen doceerde. 
Zo werkte hij  jarenlang op de Open Schoolge-
meenschap Bij lmer in Amsterdam Zuidoost, waar 
ze tot en met klas 3 werkten met heterogene 
groepen. Dit wil zeggen dat alle niveaus lange 
tij d bij  elkaar in de klas zitten, een breed vakken-
pakket aangeboden krij gen en van elkaar leren. 
‘Hier heb ik echt geleerd om het gesprek tussen 
verschillende groepen op gang te brengen. Dit is 

denk ik de basis van goed onderwij s, als je echt 
het gesprek met zowel leerlingen, ouders als 
docenten aan kunt gaan.’ 

Lef
Voordat hij  naar Almere kwam, werkte hij  als 
schoolleider bij  het Gerrit van der Veen Col-
lege in Amsterdam-Zuid, een onderwij skundig 
gezien redelij k traditionele school. Waarom dan 
in 2014 kiezen voor een school in Almere? Een 
school die voor het VWO-deel onder toezicht van 
de Inspectie van Onderwij s stond en met sterk 
teruglopende leerlingaantallen te kampen had? 
Daar is lef voor nodig. ‘Tja, in die zin ben ik wel 
enigszins eigengereid en was ik overtuigd dat 
ik een positieve bij drage kon leveren. Ik zag het 
als een uitdaging doordat ik kennis maakte met 
een team dat graag wilde, maar door te snelle 
groei in de periode 2000 - 2007 én teruglopende 
leerlingaantallen in de jaren daarna, in een moei-
lij k pakket was geraakt Deze school verdiende 
beter!’ Doeke Jan laat me een overzicht zien van 

een strakke planning, waarin op wekelij kse basis 
ruimte is ingebouwd voor werken aan het lespro-
gramma, begeleiding van leerlingen en onder-
linge afstemming. Door vertrouwen te hebben in 
de kwaliteiten van de docenten en de aandacht 
van iedereen volledig te richten op goede lessen 
en goed begeleiden gaat het weer prima met de 
school. Dit vertaalt zich onder andere door een 
voldoende beoordeling van de Inspectie van 
Onderwij s (sinds 2015) en een groei van 700 naar 
900 leerlingen in de afgelopen drie jaar. Dit jaar 
verwacht de school nog verder te groeien, want 
de interesse op de ‘open dag’ was groot. ‘Groei is 
voor ons geen doel op zich, het gaat ons om de 
kwaliteit van het onderwij s. Ik ben super trots op 
wat het team heeft bereikt’, vertelt Doeke Jan.

Oecumenische achtergrond
Park Lyceum vindt het, vanuit haar oecumenische 
achtergrond, belangrij k dat kinderen maatschap-
pelij k betrokken zij n bij  hun omgeving. Voor 
25 procent van de ouders speelt de christelij ke 

Alhoewel hij  zelf niet in Filmwij k woont, brengt Doeke Jan 

Renema heel wat uurtjes door in deze buurt. Hij  is de rector 

van Baken Park Lyceum, school met Atheneum, Havo en 

Mavoniveau. De school kan je niet ontgaan. Het grote grij ze 

gebouw aan de Buñuellaan 4 staat midden in Filmwij k. Staat 

de school daar toevallig? Of is de school ook betrokken bij  

de buurt? Doeke Jan kende Filmwij kkrant al wel en de school 

heeft ook een aantal contacten in de Filmwij k, maar er valt 

op dat gebied nog veel te winnen. Een mooie aanleiding om 

het gesprek aan te gaan, met deze Fries om ûtens.*

Doeke Jan Renema, rector Baken Park Lyceum
Door Amanda Kause. Foto’s: aangeleverd

VERTROUWEN GEVEN 
IS SLEUTEL TOT SUCCES”“

*Fries om ûtens: Fries die buiten Friesland woont

Rector Doeke Jan Renema
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achtergrond een directe rol bij de schoolkeuze. 
Ook ouders die christelijke tradities van belang 
vinden voor hun kinderen, voelen zich aangetrok-
ken tot de school. Zo wordt in de lessen aandacht 
besteed aan Kerstmis en Pasen en via het vak 
Levensbeschouwing krijgen de leerlingen les over 
verscheidene culturen en geloofsovertuigingen in 
de wereld. In die lessen komen ook gesprekken 
over zingeving aan bod. 

Betrokkenheid bij Filmwijk
Betrokkenheid bij de buurt uit zich onder andere 
doordat de school betrokken is bij het Parkhuys 
Almere, een inloophuis voor iedereen die zelf of 
in zijn of haar omgeving te maken heeft (gehad) 
met kanker. Medewerkers van het Parkhuys zijn 
op school geweest om voorlichting te geven over 
wat er in het Parkhuys gebeurt. In 2017 werd het 
Parkhuys het goede doel bij het Landenproject 
in het eerste leerjaar. Via het Platform Filmwijk 
verkent de school de mogelijkheden van zonne- 
energie op het dak. Ook werkt Park Lyceum 
samen met medewerkers onderwijs van de 
Floriade. ‘Mijn docenten zien mooie kansen om, 
vanuit het vak Algemene Natuur Wetenschappen, 
leerlingen te betrekken bij de ontwikkeling van 
nieuwe technieken op het gebied van duurzaam-
heid en de aanleg van het Arboretum. Het kop-
pelen van een aantal ‘Green Cities’ van de Flori-
ade aan onze Internationalisering biedt enorme 
kansen voor onze leerlingen’, vertelt Doeke Jan 

enthousiast. Op 6 december vorig jaar is de 
school gastheer geweest voor een door het Plat-
form Filmwijk georganiseerde informatiebijeen-
komst over de Floriade. ‘We doen dus al wel het 
een en ander, maar nog meer betrokkenheid bij 
de Filmwijk en de basisscholen in de buurt zou 
een goed idee zijn. Niet in de laatste plaats voor 
Parkleerlingen die ook in de Filmwijk wonen.’ En 
zo ontstaat tijdens ons interview het idee om leer-
lingen van Baken Park Lyceum te gaan betrekken 
bij de Filmwijkkrant. Hoe, moet nog nader worden 
uitgewerkt!

Internationaal profiel
Park Lyceum is gericht op haar directe omgeving, 
maar zij kijkt ook graag over de (lands)grenzen 
heen. De school heeft een internationaal profiel. 
Dat betekent dat leerlingen internationale  
ervaringen meekrijgen tijdens de lessen door 
Skype-projecten met India, onderzoek in Dene-
marken en Italië, taalreizen naar Engeland, 
Duitsland en Frankrijk en uitwisselingen met 
o.a. China, Rusland en Spanje. Bij die uitwisse-
lingen draaien de leerlingen een week mee in 
een gezin in het buitenland. Zo leren ze het land 
echt kennen en hebben ze meteen internationale 
contacten. ‘Dit is echt de slagroom op de taart’, 
lacht Doeke Jan. Leerlingen uit die landen komen 
in april naar Almere en logeren bij de ouders van 
onze leerlingen.

Jeugd kan moeilijk focussen
Als je dagelijks zo’n 900 leerlingen om je heen 
hebt en al ruim 35 jaar in het onderwijs zit dan 
heb je vast een beeld bij de jeugd van tegen-
woordig? ‘Ik vind leerlingen gezeglijker en meer 
aanspreekbaar dan in de beginperiode dat ik 
lesgaf. We kunnen als docenten goed met ze 
praten en contact maken. Daar zetten we als team 
ook op in. Tegelijkertijd heb ik ook een zorg. Ik zie 
namelijk dat leerlingen steeds meer problemen 
hebben om te focussen. De aandacht is snel weg. 
Ze doen van alles tegelijk, zappen van het ene 
naar het andere en krijgen ongelooflijk veel  
keuzes voorgelegd. Eerlijk gezegd ben ik blij dat 
ik in de jaren 70 ben opgegroeid. Toen waren er 
veel minder keuzes. Al die keuzes en de onzeker-
heid die dat oproept zouden een reden kunnen 
zijn voor een toename van sociale en psychische  
problematiek bij jongeren. Deze zorg wordt 
gedeeld door andere scholen. Het is echt niet 
makkelijk om in deze tijd op te groeien. Daarom 
is het onze pedagogische ambitie om leerlingen 
vanuit vertrouwen te benaderen en er samen met 
ouders aan bij te dragen dat ze een stevige basis 
krijgen. Want ik heb ook vertrouwen in de veer-
kracht van jongeren. Dat bouwen aan zelfvertrou-
wen bij een leerling, zodat hij of zij stevig en met 
vertrouwen in de al maar veranderende maat-
schappij kan staan, dat is voor mij en het team het 
allerbelangrijkste’, zo besluit Doeke Jan.

Suburbia in de Buurt op zoek naar acteurs en verhalen
Wie speelt mee in ‘Almere mijn Thuis’? 

We zijn op zoek naar jou! Suburbia in de Buurt 
verzamelt momenteel verhalen van mensen 
die in Almere wonen. Maar dat niet alleen, we 
zijn ook op zoek naar mensen die willen mee-
spelen in de voorstelling die aan de hand van 
deze verhalen wordt gemaakt.
Samen met theatermakers Marijke Hessels en 
Linda Bosch wordt er vanaf eind maart gewerkt 
aan de voorstelling ‘Almere mijn Thuis’ die in 
juni en september wordt gespeeld. Almere mijn 
Thuis is het eerste deel van een drieluik, waar 
we de komende drie jaar aan werken. 
De basis van de voorstelling ligt in de verha-
len van Almeerders, die Suburbia in de Buurt 
verzamelt. De stad is voor ons allemaal een thuis 
geworden en we willen de verhalen van Almeer-
ders horen en ze op allerlei manieren met elkaar 
delen (opschrijven, doorvertellen, een voorstel-
ling maken) en zo vastleggen voor de toekomst. 

Dit jaar gaan we op zoek naar verhalen die gaan 
over de vragen: ‘Wat betekent ‘thuis’ voor jou? 
en ‘Hoe werd Almere jouw thuis?’ 
Wij willen 100 verhalen verzamelen van mensen 
die uit verschillende delen van het land of de 

wereld zijn gekomen, en die op verschillende 
momenten in verschillende wijken van Almere 
zijn komen wonen.

Tournee
We zoeken ook Almeerders die willen meespe-
len. Vanaf eind maart wordt er samen met de 
twee theatermakers gewerkt aan de voorstel-
ling. In juni maken we een tournee langs de ver-
schillende stadsdelen, en in september spelen 
we nog een keer in het KAF.
Lijkt het je leuk en ben je niet in Almere gebo-
ren? Kijk dan voor meer informatie op www.
suburbiaindebuurt.nl en meld je aan! Dan 
nemen we contact met je op en nodigen we 
je uit voor een bijeenkomst op 15 maart waar 
we meer vertellen en de groep spelers gaan 
samenstellen. Wil je niet spelen, maar heb je wel 
een verhaal, kijk dan ook op onze website.

www.theatergroepsuburbia.nl

Auteur: Tessa Haan/ Suburbia

Leerlingen van de school

De school heeft een internationaal profiel

In de klas

7



R
“De wijk is mooi opgezet, daar moet je niet aan rommelen.”

den. Er was nog geen begroeiing, wat sprieterige 
boompjes, verder alles kaal. We wilden geen grote 
schutting en zwaaiden vriendelij k naar iedereen 
die voorbij  kwam. 

Waarom heb je gekozen voor Filmwijk/
Almere?
We hebben getwij feld tussen de Noorderplassen 
en Filmwij k. Uiteindelij k hebben we gekozen voor 
Filmwij k omdat we het mooier vonden om zelf te 
bouwen. De voorwaarde was dat het moderne, 
oorspronkelij ke architectuur moest zij n; het eerste 
ontwerp van onze architect is nog afgekeurd door 
de welstandcommissie, iets met het dak. Goed 
om mee te maken, zo leer je gelij k hoe de bureau-
cratie van Almere werkt.

En een van de toppunten van deze wij k is de lig-
ging. Ik ben een duurloper. Ga ik de ene kant op, 
zit ik zo in de bossen, aan de andere kant zit ik zo 
bij  het station en ben ik met een uur in Den Haag. 
Je hebt hier de voordelen van dichtbij  een stads-
centrum wonen, maar geen nadelen. 

Wat is je favoriete plek in de wijk?
Je hebt een aantal mooie plekken, maar als ik 
moet kiezen het strandje. Een uniek onderdeel 
van de wij k. Waar vind je een strandje pal bij  het 
stadscentrum en pal in je achtertuin? ’s Zomers ga 
ik er vaak zwemmen, aan het eind van de middag, 
als het leegloopt. Mij n kleinkinderen zwemmen 
hier ook graag. Als het te druk is met fi les rich-
ting zeestrand komt mij n dochter die in Zaandam 
woont hierheen met de kinderen.

Wat vind je van de Floriadeplannen?
Het probleem bij  Floriades is dat ze de verwach-
tingen niet waarmaken. Het zij n niet de minste 
steden die een Floriade hebben gehad, en sinds-
dien weten we ook: je houdt er wel iets goeds aan 
over. Misschien is dat voor Almere een wij k die je 

toch al wilde hebben. De plannen voor de wonin-
gen zien er heel goed uit, heel idealistisch. Of ze 
dat gaan volhouden, daar zet ik een vraagteken 
bij . Als de woningmarkt niet instort is er grote 
kans van slagen en kan het best mooi worden. 
Financieel zal het vast tegenvallen. Ze komen 
sowieso al onder tij dsdruk te staan en dat kost 
altij d geld. Een risico.
Er verandert veel aan het groen; vooral de bewo-
ners die daar op uitkij ken maken zich grote zor-
gen. Het aanzien wordt ook anders; het wordt een 
woonwij k ingepakt in groen, de natuur ben je kwij t.
We krij gen er een mooie brug bij , en daarmee 
nog een klein rondje Weerwater. Of we daar drin-
gend behoefte aan hebben, is iets anders. 
Het is afwachten. Ik ben niet op voorhand tegen, 
maar ik zou de stemming een beetje dimmen.

Wat is je favoriete film?
Dood in Venetië van Visconti naar een verhaal van 
Thomas Mann en met Dirk Bogarde in de hoofdrol. 
Alles is prachtig, het verhaal – ik ben een groot lief-
hebber van Thomas Mann, ik heb al zij n boeken –
de fi lm en de muziek; er zit een belangrij k stuk van 
Mahler in. De meesten zullen de fi lm niet kennen, 
hij  moet wel 40 jaar oud zij n. Het verhaal speelt 
zich af in Venetië waar de cholera toeslaat. Dat 
deze fi lm mij n favoriet is ligt waarschij nlij k ook aan 
de fase waarin ik hem heb gezien. Er zij n meer 
mooie fi lms, zoals van Spielberg, Woody Allen 
– ondanks wat er nu ook van hem wordt gezegd – 
Fellini, Pasolini. 

Welke straatnaam zou je willen toevoegen?
Geen idee. De straatnamencommissie heeft 
het goed gedaan, alle groten zitten erin. Dirk 
Bogarde, nee, die zou ik toch geen straatnaam 
waard vinden. Ze moeten natuurlij k ook dood 
zij n, anders zou ik Paul Verhoeven of Spielberg 
noemen, of Catherine Deneuve, maar daarmee 
komen we bij  een volgende vraag.

In de rubriek ‘Starring’ richten we de spot

light op een – meer of minder – bekende 

Filmwij ker. In deze afl evering is het woord 

aan Ralph Pans. Almere kent Ralph Pans 

vooral als oudburgemeester. Van 1994 

tot 1998 was de voormalig PvdApoliticus 

hét gezicht van Almere, de tij d dat de stad 

een groeispurt maakte en het inwoner

aantal de 100.000 passeerde. 

Pans (1952) studeerde staats- en bestuursrecht in 
Groningen en kent een lange carrière als bestuur-
der. Voor zij n ambtsperiode in Almere, was hij  
wethouder en loco-burgemeester in Zaanstad 
en burgemeester van Rosmalen. Na zij n burge-
meestersperiode hier was hij  secretaris-generaal 
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en 
voorzitter van de directieraad van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten. Sinds 2013 is 
Pans bestuursrechter (staatsraad) bij  de Raad van 
State. Nevenfuncties zij n bestuursvoorzitter van 
het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
(Kifi d), voorzitter van het bestuur van de stichting 
Recht & Overheid, en voorzitter van de raad van 
toezicht van Coloriet in Lelystad.

Sinds wanneer woon je in Filmwijk?
In 1994 zij n we naar Almere gekomen en hebben 
eerst tij delij k gehuurd in Muziekwij k. In ’95 hebben 
we deze kavel geloot in Filmwij k. Onze oudste 
dochter was net uit huis. Mij n vrouw en ik zij n hier 
met onze twee jongste dochters komen wonen. 
Een tij dje waren we de enigen die hier al woon-

Tekst en foto: Wilma Klaver

Starring...

RALPH 
  PANS
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Kleur en geur in 
Laterna Magikapark
Bart Bijsterveld woont in Danswijk en loopt dage-
lijks met zijn hond in het Laterna Magikapark. Hij 
heeft allerlei ideeën om het park kleurrijker en 
geurrijker te maken. Wil je meedenken over het 
verfraaien van het park, stuur een bericht naar 
info@almere.nl ter attentie van Jeanette Vonk 
(wijkregisseur Filmwijk).

Favoriete restaurant of uitgaansgele-
genheid?
In Almere is dat Bakboord. Een mooi restaurant. 
Voor mijn werk ga ik al veel buitenshuis eten, dus 
gaan wij niet zo snel uit eten. Maar als we echt iets 
te vieren hebben, gaan we naar Bakboord.  

Met welke filmster zou je een hapje willen 
eten of een beschuitje eten?
Met Catherine Deneuve. Een etentje. Misschien  
zou ik in een andere fase van mijn leven 
beschuitje hebben gezegd, maar nu een etentje, 
ha, ha. Ze heeft heel veel goede rollen gespeeld, 
bijvoorbeeld in het onvolprezen Belle de Jour. 
Kijk hoe lang ze aan de top is gebleven. Ze heeft 
een soort eeuwige schoonheid. Er zal best veel 
in geïnvesteerd zijn, maar ze is zichzelf gebleven, 
heel anders dan Linda de Mol, vreselijk.

Wat zou je willen veranderen in de wijk?
Ik zou niet veel veranderen. De wijk is mooi opge-
zet, mooi in stand gehouden, daar moet je niet 
aan lopen rommelen. Je moet oppassen voor te 
veel tekentafelplannen. Er wordt wel geopperd 
om van het Lumièrepark meer een stadspark te 
maken, zoals het Vondelpark. Je moet je afvragen 
of je die drukte wel wilt. Het Vondelpark is ook 
veel groter. 

Dat rondje Weerwater, daar wil ik niet teveel over 
zeggen, dat wordt als gauw uitvergroot. Maar 
is het rondje er niet nu al? En dat blauwe asfalt. 
Wie heeft daarom gevraagd? Ik begrijp er niets 
van. Skeeleren kun je ook op het fietspad. Het 
is natuurlijk allemaal met de beste bedoelingen 
bedacht, maar de mens is zondig; daar gaan 
straks brommers overheen. Dat kan iedereen 
bedenken. Misschien kijk ik er anders naar als het 
klaar is….

Zou je hier blijven wonen als je de 
Staatsloterij wint?
Ja! Ik heb geen enkele reden om weg te gaan. 
Ik werk nu al twintig jaar in Den Haag; ook daar-
heen zou ik niet verhuizen. Als ik dat zou willen 
had ik het al gedaan. Het winnen van de Staats-
loterij zou geen reden zijn om mijn leven te 
veranderen. 

Een compliment voor Almere?
Jazeker, en ik ben niet de enige, De Cloe en  
Jorritsma zijn hier ook blijven wonen.

Welke Filmwijker wil jij tippen voor  
Starring?
Hebben jullie Martin Wiegertjes al gehad? O, heeft 
hij net een groot interview gehad! Dan zou ik het 
even niet weten…

De overlast van hondenpoep is een probleem 
in onze wijk. Veel mensen klagen daarover. 
Wij ontvingen een mail van twee Filmwijk
bewoners die hun wijkgenoten willen wijzen 
op de Hondenkaart van de gemeente Almere. 

“Menig honden bezitter(ster) laat zijn hond op 
elke willekeurige plaats zijn behoefte doen. 
Niet alleen op grasstroken, maar ook op voet-/
fietspaden. De goedwillenden daargelaten, 
maar van het opruimen van de ontlasting is vaak 
geen sprake. Ook weet niet iedereen waar de 
hond vrij mag rondlopen en waar niet, en waar 
een opruimplicht is. De Hondenkaart van de 
gemeente Almere schept hier duidelijkheid in, 
wat zowel honden- als niet hondenbezitters een 
groot plezier zal doen.

Als alle hondenbezitters de door de gemeente 
vastgestelde regels volgen zal de overlast ver-
minderen en is het voor iedereen duidelijk waar 
wel en niet mag worden uitgelaten. En het risico 
van een hoge boete kan zo worden ontlopen. “

Hieronder ziet u (een deel van) de Ontwerp  
Hondenkaart van de Gemeente Almere, zoals 
vastgesteld op 21 november 2017. Tot 1 maart 
2018 kon iedereen reageren op het ontwerp. 
De definitieve Hondenkaart zal worden 
gepubliceerd op www.almere.nl/wonen/dieren/
honden-en-hondenkaart/

Op de detail-hondenkaart van Almere Stad Oost 
kunt u ook een straatnaam ingeven voor de uit-
laatmogelijkheden in de buurt van dat adres: 
http://stadoost.almere.nl/hondenkaart-almere- 
stad-oost/.
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Vrij rondlopen en opruimplicht

Vrij rondlopen, geen opruimplicht

Uitlaatstrook, geen opruimplicht

Algeheel verbod

Aangelijnd en opruimplicht

0109 t/m 014: vrij rondlopen en opruimplicht 
0104 t/m 0109: algeheel verbod

HOND UITLATEN? DIT ZIJN DE REGELS
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WSandra Manintveld (bestuurslid en coördinator 
stichting Inspiratie Inc. ) vertelt: ‘We zijn begin 
januari aan de slag gegaan om de Buurt-Tuin in 
orde te maken. Er moet nog veel voorbereidend 
werk worden verzet om in het voorjaar te kunnen 
beplanten. We hebben via IBO-Nederland (een 
internationale vrijwilligers- en stageorganisatie in 
Nijmegen, red.) eerst van twee kleinere groepen 
hulp gehad en nu dus van de groep van World 
Life Experience uit Portugal. Echt heel leuk: 12 
jonge mensen die hun baan hebben opgezegd 
om over de hele wereld te gaan helpen met hun 
ideeën, ervaring en capaciteit. Voor ons zijn ze 
aan de slag gegaan met het afmaken van een 
klinkerpad, de aanleg van een kruidenspiraal, en 
een groot insectenhotel, gemaakt van pallets, 
gevonden hout en riet en dergelijke. De meer 
artistieke leden van de groep maken ontwerpen 
voor keukengerei en beschilderen dat ook. De 
leeftijden liggen tussen de 25 en 36 jaar.’

Promotie Almere
America (afkomstig uit Madrid) heeft haar baan 
als advocaat opgegeven. ‘Omdat ik het buitenge-
woon inspirerend vindt om op deze manier heel 
veel landen te leren kennen en daar overal in korte 
tijd een kleine bijdrage te kunnen leveren.’
De groep heeft van Almere City Promotion fietsen 
te leen gekregen om dagelijks heen en weer te 
fietsen naar Kindervakantieland waar ze slapen. 
America: ‘In ruil hiervoor maken we vlogs en foto’s 
over Almere en zetten die op Instagram en Face-
book. Almere is onze eerste stad na ons vertrek 
uit Lissabon, hierna gaan we naar Kroatië. In totaal 
bezoeken we 30 steden in Europa, Azië en de 

Verenigde Staten.’

Almere heeft eigen sfeer
Een korte peiling onder wat groepsleden leert 
dat ze onder de indruk zijn van de moderne 
architectuur en het gescheiden verkeerssysteem 
voor auto’s, fietsers en bussen. Rodrigo, een 
Braziliaanse advocaat die de stad Brasilia kent 
(de nieuwe hoofdstad van Brazilië die rond 1960 
in een paar jaar uit de grond is gestampt en 
waarvoor architect Oscar Niemeyer belangrijke 
gebouwen ontwierp), vindt dat Almere er beter 

dan Brasilia in is geslaagd om wonen, werken en 
winkelen te verbinden. De groepsleden bena-
drukken dat de stad een eigen sfeer heeft met 
al het groen en het water. Dat hebben ze goed 
kunnen zien bij hun dagelijkse fietstocht naar de 
Kemphaan. 

Buurt-Tuin en Bostuintafel
Sandra vertelt trots wat er sinds de opening van 
Karibu op 29 september allemaal gebeurd is. 
‘Na de opening zijn we eerst begonnen met het 
ontwerp en de aanleg van de buitenkeuken en 
het terras met gezellige vuurplaats. Dit is onder 
leiding van een bevlogen klusser helemaal door 
vrijwilligers gedaan. Dit voorjaar wordt de bui-
tenkeuken verder afgemaakt. Onze grote wens, 
een binnenkeuken gaat dit jaar waarschijnlijk ook 
lukken, dankzij de expertise van de Heidemaat-
schappij.’

Verbinding
De keukens zijn onderdeel van de totaal-aanpak 
van de Bostuintafel Coöperatie. Groenten, krui-
den, en fruit worden in de Buurt-Tuin verbouwd 
via het principe van de perma cultuur: dat wil 
zeggen lokaal en met mensenhanden vers en 
gezond voedsel produceren met respect voor de 
aarde en de natuur, en ontdekken en leren hoe 
je een eetbare tuin kunt maken. Sandra: ‘Dit zie 
je ook terug in onze andere centra: Diamondiaal 
in Oosterwold en Akwabaa in het Hannie Schaft-
park aan de Estafettelaan. Daar hebben we ook 
Buurt-Tuinen. Wij hebben met de Bostuintafel 
een manier gevonden om bewoners, vrijwilligers, 
scholen, bedrijven, woningbouwcorporaties en 

Door Marie-Josée Beckers

Buitenlandse vrijwilligers positief over Almere

WORLD LIFE EXPERIENCE AAN DE SLAG 
BIJ BUURT-THUIS KARIBU

Bij BuurTThuis Karibu in het Odeonpark streek in de week van 

9 tot 16 februari een groep vrijwilligers van World Life Expe-

rience neer. Twaalf jonge mensen, afkomstig uit ZuidAme-

rika, de VS, Afrika en Europa zetten zich in om Karibu verder 

te helpen met onder meer de aanleg van de BuurtTuin en 

klussen voor de buitenkeuken en de Bostuintafel Coöperatie. 

Hun indruk van Almere? Positief!  

Vrijwilligers bij Karibu

Rodrigo bouwt insectenhotel
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andere organisaties met elkaar te verbinden. We 
hebben een kleurrijk buffet, je kunt ons inhuren 
voor catering en in de zomer kun je onze plek 
gebruiken voor feestjes en dergelijke.’

Coaching
Sandra: ‘We sluiten ook Toptalent-contracten af 
met vrijwilligers en met betrokken bewoners. In 
Karibu leert bijvoorbeeld een banketbakker uit 

de Filmwijk van Madhat (chef-kok en zanger) hoe 
je brood kunt bakken op een natuurlijke manier.’ 
Madhat is een van de centrale figuren bij de 
Bostuintafel: ‘Ik coach bijvoorbeeld de 60 leerlin-
gen van Aeres Hogeschool die hier de kruiden-
spiraal en de moestuin komen beplanten. Maar 
ik begeleid ook in ons centrum Diamondiaal de 
Toptalentvrijwilligers en geef daar kookcursussen 
en workshops.’

Begin maart was er een avond met bewoners van 
het Odeonpark over hun wensen en hun ervarin-
gen tot nu toe. Een aantal bewoners heeft overi-
gens zelf een groep opgericht, die elke maand 
op vrijdag bijeenkomt voor spelletjes, muziek 
maken, kledingreparatie etc. 

Meer informatie bij www.inspiratieinc.nl en  
www.worldlifeexperience.com

           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 

      
 

Oók in Natarãja, aikidolessen voor vrouwen, mannen, kinderen, en 
kinderen met ouders. Kijk op www.aikidojoalmere.nl 

Madhat maakt soep in de buitenkeuken

Aanleg kruidenspiraal America legt klinkerpad in de kou
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O Voor de verkoop, 
aankoop en taxatie van 

uw woning...

Bel voor een gratis waardebepaling!

036-5347255

Bas en Walter 
bellen!

 

Cinemadreef 2, 1325 EM Almere
Telefoon: 036 - 537 70 74, Web: www.dierenkliniekfilmwijk.nl
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Midden op het toekomstige Floriadeterrein, zij n jonge ondernemers 
bezig met de vraag: ‘Hoe maken we steden groener?’ Ze noemen zich 
de Urban Greeners. Het eiland Utopia is hun eerste groene spot, waar ze 
nu al bouwen, brouwen, creëren en experimenteren in, om en met het 
groen. Door middel van zogenaamde start ups willen zij  laten zien dat 
groen doen leuk en aanstekelij k werkt. En dat niet alleen in de natuur, 
maar ook in de stad. Boj van den Berg is initiator en aanvoerder van Urban 
Greeners. Hij  vertelt ons de laatste ontwikkelingen bij  Urban Greeners.

Op onze aarde leven nu zo’n zeven miljard mensen. Meer dan 50 procent 
van de mensen woont nu in steden. In 2050 zal de wereldbevolking naar 
verwachting zij n gegroeid naar 9 miljard mensen, waarvan 70 procent in 
steden zal wonen. Deze trend stelt de wereld voor vele vraagstukken op het 
gebied van voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning. Het 
algemene thema van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in Almere 
in 2022 is dan ook niet voor niets: Growing Green Cities. 

Verbinding stad en natuur
In 2014 is de stichting Urban Greeners opgericht om jonge, groene 
ondernemers een kans te geven mee te bouwen aan de Floriade. Dit idee 
wordt vanaf het begin gesteund door de Nederlandse Tuinbouwraad, de 
gemeente Almere en de Triodos Foundation. ‘Om ook in de toekomst te 
zorgen voor voldoende voedsel, water en energie, moeten steden groener 
worden. Groener in architectuur, muziek, mode, kunst, eten, drinken, sport, 
dans, lifestyle. Groener in alles. Want wij  geloven dat wanneer stad en 
natuur verbonden zij n, iedereen profi teert’, vertelt Boj.

Drijfveer
Een drij vend kantoor midden op het Floriadeterrein, genaamd de Drij fveer, 
is de uitvalsbasis van de Urban Greeners. ‘Hier zij n we supertrots op! Noëlle 
Dorenbos en Koen Kaljee ontwierpen dit innoverende drij vende gebouw 
dat voor 80% uit plantaardige materialen bestaat. Zo is de binnenwand van 
Almeerse schapenwol, het plafond van acaciahout van de Kemphaan en 

het kantoor is volledig geïsoleerd met vezelhennep uit Nobelhorst. In 2015 
hebben we de Drij fveer met heel veel vrij willigers en studenten uit Almere 
gebouwd. Nu is de Drij fveer onze werkplek en verhuren we het als een 
duurzame vergaderruimte’, laat Boj weten.

Startups 
De jonge ondernemers noemen zichzelf geen startende ondernemers, maar 
– net als hun projecten – startups, oftewel vaandeldragers van de nieuwe 
economie. Ze willen namelij k een probleem oplossen dat mondiaal aan-
wezig is. Kennis, enthousiasme en creativiteit worden onderling met elkaar 
gedeeld. Samen zij n ze op zoek naar oplossingen om natuur en stad met 
elkaar te verbinden. Alles wat groeit en bloeit op het eiland wordt door de 
Urban Greeners nader bestudeerd. Bij zonder is dat het eilandklimaat en de 
oorspronkelij ke grondstoffen, beplanting en bloemen de basis vormen voor 
de ontwikkeling van de startups. Gelukkig hoef je niet tot 2022 te wachten 
om de startups te zien. De algenbar van Eat Art Collective, de Knakwortel, 
Tiny houses van Walden, het voedselbos Weerwoud en de lichtgevende 
planten van Living Light kun je nu al bewonderen. Ook brouwen de Urban 
Greeners twee keer per jaar samen met mensen uit Filmwij k een Utopia 
eilandbiertje, gemaakt van de ingrediënten afkomstig van het eiland, zoals 
brandnetel. 

GROW Festival 
De Urban Greeners organiseren jaarlij ks het GROW Festival op het eiland 
Utopia. Tij dens het festival kun je genieten van muziek, maar ook kennis 
maken met spraakmakende, groene producten van de startups. Tij dens dit 
evenement lichten de Urban Greeners een tipje van de sluier op, over wat 
je kunt verwachten bij  de opening van de Floriade in 2022. Dit jaar vindt het 
GROW Festival op 23 juni plaats. Hier kun je natuurlij k lekker feestvieren, 
maar je kunt het nog spannender maken door je te wagen aan een Utopia 
eilandbiertje of een algencocktail!

Groen doen!   
Wat voor ideeën Urban Greeners de komende jaren verder de wereld in 
gaan brengen, is nog een verrassing. De redactie van de Filmwij kkrant zal 
deze jonge ondernemers zeker blij ven volgen. Het hoofddoel is volgens 
Boj om het groene bewustzij n bij  mensen te vergroten. ‘Iedereen kan een 
Urban Greener zij n! Door je altij d bewust af te vragen: Wat is de impact 
op de natuur bij  de keuzes die ik maak? Bij voorbeeld door je af te vragen: 
Waar komen mij n kleren eigenlij k vandaan? Natuurlij k mag iedereen hierin 
zij n eigen keuzes maken. Groen doen hoeft niet extreem, maar begint bij  
bewust nadenken en beseffen dat we zuinig met de aarde moeten omgaan 
zodat onze kinderen, kleinkinderen en de volgende generaties er ook nog 
jarenlang van kunnen genieten.’

Op de Floriade in 2022 zullen alle startups in een aansprekende program-
mering worden gepresenteerd aan de wereld. ‘In Almere maken we een 
mooi begin, maar we hopen dat we met onze startups nog veel meer steden 
zullen vergroenen, want ‘groen’ moet je gewoon doen!’ zo besluit Boj.

Meer informatie is te vinden op: www.urbangreeners.com

JONGE VOORHOEDE 
   VAN DE FLORIADE 2022 

Tekst: Amanda Kause/Rowena Vermeulen. Foto’s: Raoul Kelner

Urban Greeners:

Boj van den Berg 
met foto van 
de Drijfveer in aanbouw

De ligplaats van de Drijfveer

De Drijfveer is gemaakt van plantaardige
materialen uit de Flevopolder zoals 
acacia hout, vezelhennep en wol
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Workshops Tekenen, Poëzie, 
en Keramiek door verschil-
lende kunstenaars.
Maandagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur. 

Bent u senior en wilt u mee-
doen? Aanmelden via buurt-
lokaal@filmwijkalmere.nl of 
telefonisch via 06 44088977

Informatiepagina Platform Filmwijk

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

Stad zonder Afval!?

Sinds een half jaar hebben we allemaal te maken met 
het nieuwe afvalscheidingssysteem. Een tussentijdse 
evaluatie is zeer hoopgevend en op korte termijn zal 
de gemeenteraad een beslissing nemen over het wel 
of niet invoeren van dit afvalscheidingssysteem.

Maar hoe denken de Filmwijkbewoners nu over de lopende proef? Op de Facebook 
pagina van 036-Filmwijk is de vraag gesteld hoe men denkt over het nieuwe schei-
dingssysteem, wat de ervaringen zijn en of er suggesties zijn om het te verbete-
ren. Tientallen reacties waren het gevolg, waarin men voor het overgrote deel 
bijzonder positief is over de huidige manier van scheiden. Wel vinden sommigen 
de GFT-bak te groot, enkelen klagen over maden in de GFT-bak en willen dat het 
wekelijks wordt opgehaald.

Het ondergrondse afvalsysteem bij de hoogbouw kent nog problemen doordat men 
nog steeds huishoudelijk afval naast de containers zet en afval in de omgeving 
dumpt. Dit probleem verdient de aandacht, maar het blijft een feit dat bewoners 
zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun leefomgeving en de manier van 
afval afvoeren. 

In de komende gesprekken met de gemeente worden de Facebook-opmerkingen 
meegenomen en wordt bekeken hoe we bewoners beter kunnen betrekken bij de 
oplossingsmogelijkheden.

leefbaarheid@filmwijkalmere.nl

Gratis advies slim energiegebruik

Weet u hoeveel energie u gebruikt 
in huis? Velen weten nog wel hoeveel 
ze per maand betalen, maar hoeveel 
Gigajoule GJ (eenheid van energie) 
aan warmte gaat ‘de deur uit’? En nog 
belangrijker: hoeveel Gigajoule (GJ) 
blijft er binnen? En heeft u wel eens 
uw licht laten schijnen over het elektra 
gebruik? Laten de kinderen altijd de 
lamp in de badkamer branden en wat 
betekent dat voor het verbruik? 

Energie doet er tegenwoordig toe. 
Of je nu deel uitmaakt van de ‘main-
stream’ of nog tot de groep twijfelaars 
behoort, aanpassingen zijn nodig. 
Iedereen die de wetenschappelijke 
onderzoeksresultaten naar klimaatver-
andering serieus neemt, weet: we moe-
ten haast maken. Er is geen minuut te 
verliezen willen we binnen de 2 graden 
opwarming blijven. De uitstoot van 
broeikasgassen moet verminderen, NU. 

100 huizenplan 
De werkgroep Filmwijk Energiek van 
Platform Filmwijk heeft het plan opge-
vat om voor 100 verschillende huistypes 
een energieanalyse af te nemen die 
resulteert in een advies voor een ‘nul-
op-de-meter-woning’ (NOM), dat is een 
volledig energieneutrale woning. Dus 
je eigen verwarming, je eigen warm 
water, je eigen elektra. Niets afdragen 
aan Essent, Oxxio, of hoe al de energie-
maatschappijen ook heten. En Nuon 
mag zijn warmtewisselaar komen 
ophalen. 

Gratis advies
Het is een gratis advies. De gemeente 
betaalt de rekening, natuurlijk in de 
hoop dat er mensen zijn die het advies 
(deels) opvolgen. 

Natuurlijk denkt u 
aan zonnepanelen. 
Maar het is veel 
meer. Een nul-op-
de-meter-woning zorgt door middel 
van een warmtepomp voor de eigen 
verwarming. Die pomp sluit je aan op 
de bestaande verwarming. Een instant 
heater (een soort elektrische geiser) 
zorgt voor het warme water in de keu-
ken en in de douche. Op het dak komen 
dan inderdaad de zonnepanelen. Dat 
is een hele investering. Voor wie geld 
heeft en er niets mee doet, is het heel 
slim om hier eens rustig over na te 
denken. Voor wie het geld niet heeft: 
die kan via de gemeente een lening 
krijgen tegen een zeer gunstig rente-
percentage (op dit moment 1,6%). Als 
je dan bedenkt dat het rendement op 
de investering rond de 7% ligt, ben je 
zelfs met een lening nog gunstig uit. 
Dus ook in dat geval is het slim om er 
eens rustig over na te denken. 

Hulp
Wilt u hulp bij het nadenken? Er zijn 
binnen de Werkgroep Energiek vijf 
mensen die een zeer uitgebreide 
analyse kunnen en mogen doen. Die 
zullen de voorbereidende werkzaam-
heden doen, waarna het rapport met u 
besproken wordt. En daarna ligt de bal 
bij u. Gaat u verder? Doet u alles? Een 
deel? Of toch nog langer denken? 

Meer weten? 
Ga naar www.100huizenplan.nl 
of stel uw vraag per mail aan 
energiek@filmwijkalmere.nl 
of bel Roel van Rijnsoever: 
06 28104267.

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

Terug naar de schoolbanken

Door: Anne Kennedy

Het Filmwijkcentrum heeft er sinds enige tijd 
een dependance bij in een klaslokaal van Poly-
goon, de basisschool aan de Hollywoodlaan, 
vlakbij het gezondheidscentrum. Begonnen als 
een idee, is dit initiatief inmiddels uitgewerkt 
tot een aantrekkelijk Buurtlokaal. 

De maren en mitsen ben ik voorbij, de drempel 
is genomen. Een bezoek aan het Buurtlokaal is 
inmiddels een onmisbaar samenzijn. Alle begin is 
moeilijk, maar een hartelijke ontvangst met een 
kopje koffie of thee doet het ijs snel breken.
Er blijken heel wat mogelijkheden. Van alleen 
wat drinken en ‘er even uit zijn’ tot het leggen 
van contacten, schilderen, tekenen, spelletjes 
doen, een maandelijks uitstapje en soms geza-
menlijk een hapje eten. Het aanbod is divers en 
er is een luisterend oor. Nieuwe initiatieven wor-
den, indien uitvoerbaar, omarmd.
Het Buurtlokaal, gehuisvest in een schoolgebouw, 
leent zich uitstekend voor deze activiteiten. 
Koersbal en Tai Chi in het gymlokaal, creativiteit 
in het naastgelegen crealokaal, korte wandel-
tochtjes in de omgeving. Ook worden er uitstap-
jes georganiseerd.  
Mogelijkheden te over. Bent u niet mobiel 
genoeg… u kunt thuis worden opgehaald en u 
wordt ook weer keurig thuis gebracht.
‘Terug naar de schoolbanken’ krijgt hiermee een 
nieuwe dimensie! 

Tot ziens bij de vrije koffie/thee inloop dinsdag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 uur en donderdag-
middag van 14.00 tot 16.00 uur. 
www.filmwijkalmere.nl/buurtlokaal

www.filmwijkalmere.nl/buurtlokaal

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

WELKOM IN HET BUURTLOKAAL

ZORG &
WELZIJN

EEN OVERZICHT VAN DE HUIDIGE ACTIVITEITEN IN HET BUURTLOKAAL

Koffie-inloop  Elke dinsdagochtend tussen  
10 en 12 uur en elke donderdagmiddag tus-
sen 14 en 16 uur. Koffie/thee, even bijpra-
ten, spelletje spelen (o.a. schaken, sjoelen, 
rummikub, kaarten).  

Computerhelpdesk  Donderdag tussen 10.30  
en 12.30 uur. Inloop. 

Basiscursus Computervaardigheden 
Dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur. Start 1 mei 
(gedurende 10 weken). Door Senior-Live. 
Kosten: 10 lessen € 100,- of € 12,- per les. 

Schilderclub  Woensdag van 10.00 tot 12.00 
uur. O.l.v. Eefje. Zelf materiaal meenemen.

Tai Chi  Vrijdag van 14.30 tot 15.30 uur.  
O.l.v. Rein. Kosten € 5,-

Koersbal  Maandag van 14.30 tot 16 uur. 
O.l.v. Sebastiaan en Renger.

Eettafel  Elke laatste donderdag van de 
maand, 18.00 uur. Kosten € 5,-

Excursies  Elke tweede dinsdag van de 
maand, 10.00 uur. Kosten € 5,-

Creatieve ontdekkingsreis  Grafiek, poëzie,  
tekenen en keramiek. Maandag van 10.00 tot 
12.00 uur. Start 5 maart.

Exposities  Met werk van senioren uit de wijk.

Boekenleenkast  Leen gerust eens een boek 
uit de boekenleenkast. Boeken welkom!

En meer in ontwikkeling... jeu de boules, 
wandelen, meer bewegen voor ouderen, 
film, lezingen.

Op de hoogte blijven of aanmelden?
Wilt u op de hoogte blijven van ons aanbod 
aan activiteiten of zich aanmelden voor een 
cursus?
• Kom naar het Buurtlokaal tijdens de 

inloop uren op dinsdag en donderdag
• of mail: buurtlokaal@filmwijkalmere.nl
• of bel: 06 - 44 088 977

Ook uw vragen en suggesties zijn welkom.

Waar is het?
Het Buurtlokaal is in basisschool Polygoon 
aan de Hollywoodlaan 109. De ingang ligt 
aan de busbaanzijde.

Hartelijke groet van de mensen van Plat-
form Filmwijk en het Wijkteam Filmwijk.

Tot ziens in het Buurtlokaal!

Bent u Senior, en vindt u het Filmwijkcentrum wat ver weg? Kom dan naar het 
Buurtlokaal in basisschool Polygoon! Een ontmoetingsplaats waar u gezellig met 
anderen een kopje koffie kunt drinken, meedoen aan activiteiten, excursies, enz.

FULL COLOR
B u u r t l o k a
a l F i l m w i j k

Een creatieve ontdekkingsreis

Filmwijk

CREATIEVE 
ONTDEKKINGSREIS
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3e editie Seniorendag op 
dinsdag 17 april 2018
Op dinsdag 17 april 2018 organiseert 
het Platform Filmwijk samen met het 
Wijkteam Filmwijk de 3e Seniorendag!
Het wordt een dag met workshops, met 
muziek en zang, met een lunch en sport 
en spel. De dag wordt afgesloten met een 
bingo met prijzen. Let op uw ‘volle’ kaart 
en roep BINGO en win een mooie prijs! 
Zoals u ziet is er voor elk wat wils! 
Van 10.00 tot 16.00 uur bent u van harte 
welkom! Inloop vanaf 9.30 uur.

Deze dag wordt u gratis aangeboden!

Adres van het Filmwijkcentrum: Walt Disneyplantsoen 76-78 t/o de Vomar
Informatie bij zorgenwelzijn@filmwijkalmere.nl of tel. 06 44088977.
Tot ziens in het Filmwijkcentrum op dinsdag 17 april 2018 vanaf 9.30 uur!
www.filmwijkalmere.nl
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Activiteiten in de wijk voor senioren Activiteiten voor kinderen en jongeren

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
BRIDGE - FILMWIJKCENTRUM
Donderdag 13.00-16.30 uur
Contactpersoon: de heer W. Bulte
T: 036-5318027
E: bridgefilmwijk@live.nl
BRIDGE MAMIBRI - FILMWIJKCENTRUM
Maandag 13.00-16.30 uur
Contactpersoon: Simon Bakker
T: 036-5378092
BUURTLOKAAL
Koffie- en thee-inloop
Di 10-12 uur. Do 14-16 uur.
T: 06-44088977
E: buurtlokaal@filmwijkalmere.nl
BUURTLOKAAL - COMPUTERHELPDESK
Donderdag 10.30 tot 12.30 uur
Contactpersoon: Evelyn Post
T: 06-40821252
BUURTLOKAAL - EETTAFEL
Elke laatste donderdag van de maand 
om 17.30 uur. 
Aanmelden via 06-44088977 of via 
buurtlokaal@filmwijkalmere.nl
BURENHULP FILMWIJK VOOR  
FILMWIJK
Filmwijkcentrum, W.Disneyplantsoen
E: burenhulpfilmwijk@gmail.com
F: facebook.com/groups/burenhulp-
filmwijkvoorfilmwijk

DILIGENCEBUS
www.diligence-almere.nl
T: 036-2022044
FRANSE TAALLES
Dinsdag 11.00-12.30 uur
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
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
Elke donderdag 17.30-19.00 uur
De Huiskamer van Kwintes, 
Schoutstraat 41-43   T: 0900-9003030
www.restovaharte.nl
RIJBEWIJSKEURING
1x per maand op woensdag in het 
Filmwijkcentrum.
Contactpersoon: de heer Sadiek
T: 036-7200911
SCOOTMOBIEL UITLEEN LOCATIES
Filmwijkcentrum, Walt Disneyplant-
soen 76, 1325 SX Almere | Markerkant 
10-13a 1316 AA Almere | Vegro Thuis-
zorgwinkel in het Flevoziekenhuis
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
2e en 4e woensdag van de maand  
12.00-13.30 uur  T: 036-5373498
E: filmwijkcentrum@deschoor.nl

DROOMSPEELBUS
Sport en spel! Doe je ook mee? | 
Vanaf 6 jaar | Elke maandag 14.15-
15.15 uur
Waar: Gymzaal Polygoon
Kosten: Gratis
CREATELIER
Creatief bezig met alle mogelijke 
materialen | Alle groepen | Elke 
maandag 14.15-15.45 uur
Waar: Crearuimte buurthuis Filmwijk
Kosten: €1,- per keer
SPORTINSTUIF VOETBAL*
Samen lekker voetballen | Groep 1 
t/m 4 | Dinsdag 6, 13 en 20 mrt  
14.15-15.15 uur
Waar: Gymzaal Caleidoscoop
Kosten: €3,-
VR BRIL SCHILDEREN*
Maak een virtueel schilderij | Groep 
5 t/m 8 | Dinsdag 13, 20 en 27 maart 
14.15-15.45 uur
Waar: Crearuimte buurthuis Filmwijk
Kosten: €3,-
RACKETSPORT*
Badminton, tennis en tafeltennis | 
Groep 1 t/m 4 | Dinsdag 27 maart,  
3 en 10 april 14.15-15.45 uur 
Waar: Gymzaal Caleidoscoop
Kosten: €3,-
PIMP JE DINOSAURUS*
Maak jij het mooiste beest? | Groep 3 
t/m 6 | Dinsdag 10 april 14.15-15.45 u
Waar: Crearuimte buurthuis Filmwijk
Kosten: €1,-
ZAALVOETBAL DE SCHOOR
Voetballen met je vrienden | 10 t/m 
14 jaar | Elke dinsdag 16.30-18.30 uur
Waar: Gymzaal Caleidoscoop
Kosten: Gratis
FREERUNNING*
Hindernisbaan | Groep 1 t/m 4
Dinsdag 17 en 24 april 14.15– 15.45 
uur
Waar: Gymzaal Caleidoscoop
Kosten: €2,-
MOEDERDAGCADEAU*
Verrassing voor mama maken | Groep 
4 t/m 8 | Dinsdag 24 april 14.15-15.45 
uur
Waar: Crearuimte buurthuis Filmwijk
Kosten: €1,-
KINDERTUINEN*
Je eigen tuin met groenten en  
bloemen | Groep 3 t/m 8 | 
Woensdagmiddag 14.30-15.30 uur

Waar: Odeonpark Filmwijk (tussen het 
spoor en Cinemadreef)
Kosten: €45,- per seizoen (april-okt)
Meer info volgt via nieuwsbrief en 
promotie op schoolplein en in de klas.
STREETDANCE*
Kom dansen en leer stoere moves 
| Groep 3 t/m 6 | Elke donderdag 
14.15-15.15 uur 
Waar: Danszaal buurthuis Filmwijk
Kosten: €1,- per keer
MOZAIEKPROJECT*
Aan de slag met steentjes en glas  | 
Groep 5 t/m 8 | Donderdag 22 maart 
t/m 19 april 
Waar: Crearuimte buurthuis Filmwijk 
Kosten: €5,-
SPORTINSTUIF VOETBAL*
Samen lekker voetballen | Groep 4 
t/m 8 | Donderdag 8, 15 en 22 maart 
14.15-15.15 uur 
Waar : Gymzaal Caleidoscoop
Kosten : €3,-
RACKETSPORT*
Badminton, tennis en tafeltennis | 
Groep 4 t/m 8 | Donderdag 29 maart, 
5 en 12 april 14.15-15.15 uur 
Waar : Gymzaal Caleidoscoop
Kosten : €3,-
FREERUNNING*
Hindernisbaan | Groep 4 t/m 8 
Donderdag 19 & 26 april 14.15-15.15 u
Waar: Gymzaal Caleidoscoop
Kosten: €2,-
PEUTERDANS
Dansen voor peuters | 2 t/m 4 jaar
Elke zaterdag 11.00-11.45 uur 
Waar : Danszaal buurthuis Filmwijk 
Kosten: €2,50 per keer
HIP HOP/STREETDANCE
Iedere week weer nieuwe moves! 
10 t/m 15 jaar
Elke zaterdag 12.00 -13.00 uur 
Danszaal buurthuis Filmwijk
Kosten: €3,50 per keer

* VOORAF INSCHRIJVEN *
Zeker weten dat je mee kunt doen 
aan een activiteit? Schrijf je dan 
vooraf in! VOL=VOL

Voor vragen en/of inschrijven: 
Tanja de Jonge: 06-52420462
mail: dejonge@deschoor.nl

dinsdag 17 april 2018  10-16 uur

seniorendagseniorendag
Filmwijk

• workshops • muziek • informatiemarkt 
• gezamenlijke lunch • dialoog • sport en spel

Deze dag wordt u gratis aangeboden!
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Verboden te voeren
Heerlijk die gure oostenwind. Er staan schuimkoppen op het Weerwater en 
ik ben net even naar mijn kliniek geweest. Met koude oortjes (geen muts op 
want ik dacht dat de wind niet zó koud zou zijn!) aangekomen en toch weer 
genoten van het fietstochtje. 

Ik zag dat er in het Lumièrepark al flink werk wordt gemaakt van de aanleg 
van het Rondje Weerwater en dat de bomen op het moment op hun kaalst 
zijn. Het is vandaag zondag: de laatste dag van de Olympische Spelen en de 
dag waarop iedereen zich afvraagt of we echt een week vorst gaan krijgen 
en het Weerwater misschien wel weer eens gaat dichtvriezen. 

Koud is het dus, maar goed, ik moest nog even naar de kliniek om mijn 
bedrijfsafval te regelen en om deze column te schrijven. Dat doe ik liever in 
alle rust en dan is een zondagmiddag in mijn kantoor een prima plek. 
Dat afval vind ik overigens wel een grappig iets. We scheiden het tegen-
woordig behoorlijk goed, maar we doen dat in Almere op verschillende 
plekken anders. De ene wijk scheidt veel en de andere wijk heeft nog maar 
twee bakken. En als bedrijf scheid ik alleen het ziekenhuisafval en papier 
van de rest. Ziekenhuisafval, dat zijn naalden, medicijnflesjes en dergelijke, 
snap ik, en papier ook. Omdat de gemeente geen nieuwe contracten meer 
afsluit met ondernemers zoals ik, moest ik zelf een afvalophaler regelen. Heb 
ik gedaan, vind ik ook niet erg, maar die heeft dus andere regeltjes dan de 
gemeente. En dat snap ik dan weer niet. Waar wordt ons afval nou geschei-
den, wie heeft daar wat aan en is het nou echt nodig?
Iedereen doet het op een andere manier en onze gemeente ook. Nou snap 
ik dat er proeven zijn om te kijken wat handig of het goedkoopst is, maar 
logisch is het allemaal niet. Helemaal omdat elke gemeente het ook nog 
eens anders doet, zo begreep ik van collega’s buiten Almere. Ik wil niet zeg-
gen dat we in heel Nederland alles hetzelfde moeten doen, de vrije markt is 
mij namelijk ook wat waard, maar een beetje éénduidig mag het in een stad 
van mij wel zijn.  

Over afval gesproken. Ik zag onlangs op de website van Omroep Flevoland 
dat de gemeente een bord bij een strandje aan het Weerwater heeft wegge-
haald. Op dat bord stond dat het verboden is om de vogels te voeren. Dat 
bord bleek uiteindelijk zelf verboden! Goed dat het dus weg is. Als Almeer-
ders houden we immers van duidelijkheid en willen we niet iets niet meer 
mogen terwijl dat eigenlijk wel mag. Maar ik wil er eigenlijk voor pleiten 
om dat verbod wel in te voeren. Het voeren van brood is namelijk slecht 
voor de zwanen, eenden en andere vogels. Er zitten voor hen geen goede 
voedingsstoffen in en het is veel te zout. Het trekt ook nog eens ratten en 
muizen aan en het vervuilt het water. En er zijn ook nog eens genoeg (en 
gezonde) waterplanten in het Weerwater om te eten. Een verbod lijkt me, 
ondanks dat het dus niet mag, dus wel op zijn plaats. En dat bord? Dat is nu 
dus (bedrijfs?)afval.

Karin

Karin 
Zweers
dierenarts

ENKELE REIS WEERWATER
De ochtendwandeling met de hond is voor ‘baasjes’ altijd een leuke 
aanleiding om een praatje te maken met andere hondenbezitters; 
bijvoorbeeld op het zwemstrandje aan het Weerwater waar honden 
in de winterperiode vrij kunnen rondlopen. 

Ook vandaag is de harde kern aanwezig. Een van ons heeft net met zijn 
hond aan de waterlijn gespeeld en komt terug met een grote, witte kar-
tonnen doos. ‘Taart?’, grappen we. 
Kijk nou: in de doos ligt een flinke waterschildpad. 
Leeft ie nog? Niet of nauwelijks. Het dier trekt z’n kop niet terug in z’n 
schild. We halen de schildpad uit de doos en zetten ‘m aan de waterrand 
bij het riet. Mocht het dier bijkomen dan kan hij wegzwemmen of -krui-
pen. Er leven heel wat waterschildpadden in het Weerwater. Bij mooi 
weer zie je ze wel eens zitten, in de zon, op een drijvend stuk boomstam. 

Tijdens de middagwandeling met de hond neem ik een kijkje bij de plek 
waar we de schildpad ‘s ochtends hebben achtergelaten. Weg! Zou hij 
het gered hebben? 
Dan, iets verderop, tussen het riet, zie ik hem liggen; op zijn kop. Kop, 
pootjes en staartje hangen levenloos en bleek uit zijn schild. Arm dier. 
Zou de schildpad al dood geweest zijn, of doodziek? Wat doe je in zo’n 
geval? Geen enkele reis Weerwater in een schoenendoos, toch? 
Een vraag voor onze columnist/dierenarts Karin Zweers. 

De dierenarts zegt….
‘Och arm dier! Uiteraard vind ik dat een ziek dier altijd een bezoek aan de 
dierenarts verdient, ook een schildpad. Al kun je het dier misschien niet 
meer beter maken, een lijdensweg kan dan tenminste worden bespaard.’ 
Ook wanneer het niet om uw eigen dier gaat, kan uw dierenarts zich erover 
ontfermen. Na de eerste spoedopvang bij de dierenarts kan het dier 
daarna in het asiel of de vogelopvang terecht om te herstellen. Er kan dan 
een zoektocht naar de eigenaar gestart worden of er wordt een nieuwe 
eigenaar gezocht. Wilde dieren worden na hun herstel weer terugge-
plaatst in de natuur. Als het dier niet meer kan worden gered, laat de 
dierenarts het ingeslapen en wordt het daarna afgevoerd. De dierenarts 
neemt de kosten en de verantwoordelijkheid hiervoor graag van u over. 

Wie kan ik bellen voor hulp?
Tijdens openingstijden kunt u uw eigen of de dichtstbijzijnde dierenarts 
bellen. De meeste dierenartsen zijn maandag tot en met vrijdag van 8.30 
of 9.00 uur tot 19.00 uur geopend. Buiten openingstijden worden spoed-
gevallen opgevangen door de Samenwerkende Dierenartsen Almere. Via 
de doktersdienst kunt u altijd bij de dienstdoende dierenarts terecht. 

Een gevonden dier kan ook worden opgevangen door de dierenambulance.  
Zij halen ook dieren op die al overleden zijn. Er rijden in Almere twee stich-
tingen met een dierenambulance, namelijk de Dierenbescherming en  
Dieren Alarm Centrale. Zo is er altijd een dierenambulance die u kan helpen. 
En uiteraard kunt u voor elk dier in nood ook de dierenpolitie bellen. 

De telefoonnummers: 
• Dierenpolitie: 144 
• Dierenambulance Midden Nederland (Dierenbescherming):  

088 – 811 33 40 
• Dierenambulance Midden Nederland (Dieren Alarm Centrale):  

088 – 200 21 12 
• Samenwerkende Dierenartsen Almere: 0900 – 15 15

Auteurs: Wilma Klaver/Karin Zwiers Foto: Wilma Klaver



INLOOPSPREEKUREN
DINSDAG
9.00 - 10.00 uur

Filmwijkcentrum
Walt Disneyplantsoen 76

DONDERDAG
9.00 - 10.00 uur

Gezondheidscentrum Filmwijk
Greta Garboplantsoen 1

SPREEKUUR ECHTSCHEIDING/
ECHTSCHEIDINGS VRAGEN
DONDERDAG 
9.00 - 10.00 uur

Gezondheidscentrum Parkwijk
Watercipresstraat 1 

ADMINISTRATIEF SPREEKUUR
DINSDAG
9.30 - 11.30 uur

Filmwijkcentrum
Walt Disneyplantsoen 76

INLOOP COMPUTERHELPDESK
DONDERDAG  (gratis)
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.wijkteamsalmere.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

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Kunt u uw gemeentelijke belastingen niet betalen door een laag inkomen? Vraag dan 
kwijtschelding aan. Kwijtschelding betekent dat u de belasting niet hoeft te betalen. U kunt 
kwijtschelding aanvragen voor:

- Onroerende zaakbelasting
- Afvalstoffenheffi ng
- Rioolheffi ng
- Hondenbelasting

Kwijtschelding vraagt u online aan (DigiD nodig). In het formulier wordt ook om bewijsstukken gevraagd. 
U wordt via een brief op de hoogte gesteld van het besluit op uw kwijtscheldingsverzoek. Heeft u hulp 
nodig bij het invullen? Kom dan naar ons administratief spreekuur. 

Zie ook: www.almere.nl/belastingen

Van A naar B met 
uw pc, laptop, telefoon 
en tablet
Wilt u:
• zelf zaken op de computer regelen?
• gebruik maken van een e-mail account?
• digitaal fotobestanden beheren?
• WhatsApp op de telefoon?
• Facebook gebruiken of twitteren?
• ….

Kortom, wilt u beter uw weg vinden op de computer, 
telefoon of tablet? Kom dan naar de informatiebijeen-
komst computervaardigheden op donderdag 19 
april van 11.00-12.30 uur in het Buurtlokaal, Holly-
woodlaan 109 (basisschool Polygoon, ingang aan de 
kant van de busbaan). U wordt geïnformeerd over de 
mogelijkheden van een cursus computervaardigheden 
in de Filmwijk. Aansluitend op de bijeenkomst kunt u 
mee-lunchen. 

Computer Helpdesk
Wilt u direct geholpen worden met een vraag? Of heeft 
u een vraag over onderhoud of beveiliging? Neem dan 
uw laptop, tablet of telefoon mee. De vrijwilligers van 
de Computer Helpdesk gaan ter plekke samen met u 
aan de slag.
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Special
Workshop WiFi instellingen en -omgeving

De Computer Helpdesk organiseert de workshop 
WiFi instellingen en -omgeving op donderdag 
29 maart 10.30-12.30 uur in het Buurtlokaal, 
Hollywoodlaan 109. Ingang bij de busbaan.

Hulp nodig bij belastingaangifte? 

Gratis spreekuur op donderdagmiddag in maart 
en april in bibliotheek Stad. 

Vanaf maart is het weer tijd om uw belastingaangifte 
te doen. Heeft u vragen over de aangifte van de 
inkomstenbelasting of wilt u een toeslag aanvragen 
en u weet niet precies hoe dat werkt? Dan kunt u op 
donderdagmiddag 22 en 29 maart en op 5, 12, 19 
en 26 april 2018 tussen 14.00 en 16.00 uur terecht 
bij het inloopspreekuur Belastingvragen in de Nieuwe 
Bibliotheek in Almere Stad (in de Nieuwe Kamer op 
de 2e etage). Deskundige vrijwilligers van Het Gilde 
(VMCA) beantwoorden de vragen die u heeft over 
het invullen van de belastingaangifte. Nieuw dit jaar 
is dat zij gelijk helpen met het invullen van uw belas-
tingaangifte. De enige restrictie is dat het (gezamen-
lijke) jaarinkomen niet hoger mag zijn dan € 35.000,-. 
Het inloopspreekuur is gratis, ook als u geen lid bent 
van de bibliotheek.

Hulp nodig bij uw administratie?

Gratis spreekuur iedere dinsdag van 9.30-11.30 
uur in Filmwijkcentrum.

Heeft u uitleg nodig bij een brief? Kunt u hulp gebrui-
ken bij het ordenen van uw administratie? Moet u 
een formulier invullen of een instantie bellen, maar 
weet u niet hoe dit aan te pakken? Kom dan naar het 
administratief spreekuur elke dinsdag van 9.30 tot 
11.30 uur in het Filmwijkcentrum. Daar staan wijk-
vrijwilligers Telaye en Patty met laptops klaar om u te 
helpen.

Aanmelden
Graag aanmelden bij Wijkwerker Evelyn Post, 
empost@almere.nl, 06-40821252. Laat ook even weten 
of u blijft lunchen.

Deze bijeenkomst wordt aangeboden door Wijkteam 
Filmwijk in samenwerking met Computer Helpdesk 
Almere, Senior Live en het Buurtlokaal Filmwijk.



G
Rob Verlinden  
 tuincolumn

Het voorjaar breekt aan en de flora begint weer explosief 

wakker te worden. Terrassen zitten onder de groene algen-

aanslag en het eerste onkruid komt op tussen de stenen van 

paden en terrassen. Ook de sierplanten en het eventuele 

grasveld beginnen behoorlijk te groeien. Er is van alles te 

doen: volop snoeiwerk, bemestingswerkzaamheden, aan-

planten van nieuwe bloeiende plantjes en dan nog onkruid 

wieden. Onkruid dat door de voorjaarsgroeikracht binnen 

een week weer terug is. Kortom het is spitsuur wat betreft 

werk in de tuin!

Juist in het voorjaar willen we genieten van een opgeruimde, nette tuin en 
dat begint al met het verwijderen van groene algenaanslag op het terras 
en de tuinmeubelen. Vroeger had je daar speciale chemische schoon-
maakmiddelen voor die ervoor zorgden dat de terrassen en tuinmeubelen 
zeer schoon werden. Gedurende het seizoen kwam 
de aanslag niet meer terug. Dat gold ook de bestrij-
dingsmiddelen van onkruid. Een keer spuiten tegen 
het onkruid en je had er de hele zomer geen last 
meer van.

Inmiddels weten we beter!
Uit oogpunt voor het milieu zijn de meeste van deze 
chemische middelen inmiddels verboden voor 
gebruik in de particuliere tuin. Vroeger leken het 
wondermiddelen: ze zorgden ervoor dat we keurige, 
schone en nette tuinen hadden, die weinig werk 
gaven. Schoffelen en het wieden van onkruid leken 
tot het verleden te behoren. Maar inmiddels weten 
we beter! De bijeffecten van het gebruik van deze 
chemische middelen waren schrikbarend. Insecten 
en vogels verdwenen in onze tuinen en ons opper-
vlaktewater raakte besmet met deze chemische 
vervuiling. 

Schone alternatieven
Langzamerhand kwam er een verbod op deze middelen voor gebruik in 
de particuliere tuin en gemeenteparken en -beplantingen. Onkruid bestrij-
den met schone alternatieven was het devies. Gasbranders om onkruid 
weg te branden deden hun intrede. Zo ook het gebruik om onkruid weg te 
spuiten met een mengsel van water en zuur. Dit mengsel spuit je over de 
plant en alle groene delen die je geraakt hebt branden als het ware weg, 
behalve de wortels en daardoor kan het gebeuren dat het onkruid na een 
week weer opkomt. Niet getreurd, want als je dan nog een keer spuit, blijft 

het vaak veel langer weg. Deze middelen zijn vaak op basis van organische 
vetzuren die zichzelf direct afbreken zodra je ze gebruikt hebt. Daarom zijn 
ze nu toegestaan om als onkruid- of algenbestrijdingsmiddel te gebruiken. 
Om de chemische middelen te verbieden die we al jaren gebruikten is een 

wetenschappelijk onderzoek nodig. Maar om alterna-
tieve middelen, zoals organische zuren, te gebruiken 
is ook een onafhankelijk onderzoek nodig geweest 
om het toe te kunnen laten. Daar zit een systeem van 
wetenschap en deskundigen achter om ervoor te zor-
gen dat we op de meest verantwoorde manier met het 
milieu omgaan.  

Bitterzure smaak
De laatste jaren is er een of andere slimmerik geweest 
die dacht: ‘zuur is zuur.’ Die slimmerik is natuurazijn en 
schoonmaakazijn gaan gebruiken tegen onkruid in de 
tuin. Azijn is goedkoop en te koop bij de supermarkt, 
doe-het-zelfzaken en zelfs tuincentra. Maar het is een 
heel slecht alternatief voor de organische vetzuren! 
Azijn is namelijk verboden door de rijksoverheid, want 
het wordt niet afgebroken. Azijn doodt alles wat het 
tegenkomt, zo ook het bodemleven dat broodnodig 
is voor een gezonde tuin. Daarbij belandt azijn ook in 
het oppervlaktewater. Drinkwaterbedrijven moeten 
vervolgens weer voorzieningen treffen om het uit ons 

drinkwater te halen. En dat allemaal omdat wij een schone nette tuin willen 
hebben! Helaas is er geen toelatingseis voor azijn als onkruidbestrijdings-
middel; je kunt het overal kopen en dus gebruiken. Maar wees zelf verstan-
dig en gebruik het niet. Schaf alleen middelen aan die zijn goedgekeurd 
omdat ze weer afbreken. Die zijn er genoeg. En ja, ze zijn helaas duurder 
dan azijn, maar voor een goed gebruik en een gezond milieu moet je wat 
over hebben. Azijn laat namelijk ook in de tuin een bitterzure smaak  
achter!!!!!!

Onkruid bestrijden
Foto:  Wilma Klaver
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Herhaalrecepten aanvragen kan nu  
eenvoudig via een App
Wist u dat u makkelijk herhaalrecepten kan aan-
vragen door gebruik te maken van de ReCappt 
app? U kunt deze app downloaden op uw tele-
foon en vervolgens uw herhaalmedicatie aanvra-
gen. Als u de recepten voor 12.00 uur aanvraagt 
dan kunt u deze de volgende werkdag na 12.00 
uur ophalen in de apotheek.

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

Arnold Jongkind: De verbeelding aan de macht

Greta Garboplantsoen 1,  1325 HE Almere

Nieuws van het gezondheidscentrum
Gezondheidscentrum op Facebook

Gezondheidscentrum Filmwijk heeft sinds kort een 
Facebook pagina: www.facebook.com/GCfilmwijk

Als u zich aanmeldt om de pagina te volgen blijft u 
op de hoogte van de actuele onderwerpen die spelen 
binnen het gezondheidscentrum. 

Medicijngesprek 

Bent u 65 jaar of ouder en gebruikt u dagelijks 5 of 
meer medicijnen? Dan kunt u in aanmerking komen 
voor een medicijngesprek. Het medicijngesprek is 
een manier om samen met u, uw apotheker en uw 
arts te beoordelen of de medicijnen die u gebruikt het 
gewenste effect hebben. Tijdens dit gesprek kunt u 
bijvoorbeeld aangeven of u last heeft van hinderlijke 
bijwerkingen, of u praktische problemen heeft bij het 
innemen van de medicijnen, of dat u twijfelt of alle 
medicijnen die u gebruikt nog wel nodig zijn. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in een medicijngesprek 
dan kunt u in de apotheek langskomen om te infor-
meren naar de voorwaarden. Ook kunt u ons hierover 
bellen: 036-5454346 of mailen:
apo.filmwijk@zorggroep-almere.nl.

Van 9 april tot en met de maand juni toont 
Arnold Jongkind zo’n 17 schilderijen in het 
gezondheidscenrum. Allemaal olieverf op 
paneel (een werk is geschilderd op doek). 
Uit zijn werk spreekt met name bewondering 
voor Carel Willink die prachtige wolkenpartijen 
schilderde in een koel palet. ‘De kleur blauw 
vond hij filosofisch’, aldus Jongkind die 
Willinks voorkeur voor ‘blauwen’ deelt.  
De Filmwijkbewoner exposeert sinds 1999 voor 
de zesde keer in het centrum. Tot januari dit jaar 
schilderde hij naast zijn werk. Nu is hij met pre-
pensioen en heeft hij meer vrije tijd om te schilderen. 
‘Ik ben al met een expositie in 2023 bezig, maar je 
weet nooit hoeveel tijd je hebt.’
Overigens is hij geen familie van de beroemde 19e 
eeuwse Nederlandse impressionist Johan Berthold 
Jongkind. ‘Mijn ene overgrootvader was kopersmid, 
de andere visser.’

In zijn schilderijen verschuift Jongkind de 
werkelijkheid. Hij schildert surrealistisch, zoals 

beroemde voorgangers als Dalí, Magritte en Willink. 
‘Surrealisme is mijn beeldtaal. Realisme is mooi 
maar in het surrealisme kun je een boodschap 
leggen, een filosofie. Ik wil mensen graag door een 
andere bril naar de werkelijkheid laten kijken. Zo’n 
beeld blijft ook hangen’, vertelt Jongkind.
Over zijn drijfveer zegt hij:  ‘Daar waar de ziel 
botst met het stoffelijke, dat ontmoetingsvlak – dat 
conflict – is de wortel mijn inspiratie.’ In verf vertaald 
betekent het, dat Jongkinds werk humor heeft, maar 
tegelijk ook melancholie en verstilling uitstraalt, 
verlangen naar een imaginaire wereld.

De tentoonstelling wordt geopend op zaterdag  
7 april om 14.00 uur.

Zie ook: www.arnoldjongkind.nl

De wisselende exposities in het gezondheidscen-
trum worden gecoördineerd door Hanneke Weug.
De tentoonstelling is vrij toegankelijk op werkdagen 
van 8.00 tot 17.00 uur.

Jongkind schildert een imaginaire wereld
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Almere Amerikaans
Zoals de televisieserie ‘Flikken’ onlos-
makelijk met Maastricht verbonden is, 
‘Dokter Deen’ met Vlieland en ‘Hollands 
Hoop’ met Groningen komen er steeds 
meer films en series die zich buiten de 
Randstad afspelen. Dergelijke series wor-
den wel regiodrama genoemd en winnen 
aan kracht door hun bijzondere locaties. 
‘Nieuwe buren’ (het derde seizoen is 
vanaf 2 maart te zien bij Videoland) valt 
ook onder die noemer, maar toen ik Daan 
Schuurmans op de set in onze Filmwijk 
sprak, was zijn keuze voor Almere ont-
nuchterend. Hij vond onze stad Ameri-
kaans, dat klonk nog wel goed, maar ook 
anoniem, waardoor de serie zich in feite 
overal kon afspelen. Mijn suggestie dat 
de skyline van het Almeerse stadscentrum 
Manhattan in het klein was, kon alleen op 
een minzame glimlach rekenen. 

Telefilm
Een andere nieuwe film die zich vrijwel helemaal in 
Almere afspeelt, is ‘Gewoon vrienden’ (Uitzending 
woensdag 7 maart en terug te kijken via NPO 
start). Het is een van de zes jaarlijkse Telefilms en 
gaat over de liefde tussen twee jongens. Op zich 
een bekend thema, maar voor ons Almeerders 
maken de vele herkenbare locaties, de film extra 
de moeite waard. Zoals het surfstrandje in Poort 
en de Gateway Diner in het Beatrixpark waar ze 
verkleed naar toe gaan. De twee jongens maken 
eindeloze ritjes langs windmolens (waarvan 

Door Maarten van der Meer

Filmrecensies van exact 280 tekens (ja, de Twitterlengte is dit jaar verdubbeld) over films die nu in de bioscoop te zien zijn. 
(kijk ook op Twitter @maartennoppus)

Pieter Konijn    
vanaf 28 maart - In mijn herinnering was het 
prenten boek van Beatrix Potter lief en charmant, 
maar deze live-actionfilm met getekende konij-
nen is juist druk en gewelddadig. Dat maakt het 
geen slechte film, want er zitten leuke grappen 
in, maar het heeft allemaal weinig met Pieter 
Konijn te maken…

Lady Bird   
vanaf 4 april - Deze film kreeg 5 Oscar nominaties 
en imponeert vooral door het knappe spel van 
Saoirse Ronan. Ze speelt de eigenzinnige Lady 
Bird, die zich meteen in de eerste scene uit een 
rijdende auto werpt. Ze zet zich af tegen moeder 
Marion, op wie ze meer lijkt dan ze eerst toe wil 
geven.

The 15.17 to Paris    
vanaf 12 april - Waargebeurde thriller over drie 
jonge Amerikanen die een terrorist overmees-
teren in de Thalys van Amsterdam naar Parijs. 
Een snelle actiethriller, maar regisseur Clint 
Eastwood beging de fout om geen acteurs 
maar de echte helden de hoofdrollen te  
gunnen. En die kunnen niet acteren.

FILM EN FILMWIJK

sommige in het water liggen en begaanbaar zijn, 
waar kan dat in onze stad?) en ook bezoeken ze 
ons Filmwijk Kasteel. Dat in de film trouwens het 
laatste bouwproject is van de vader van een van 
de twee jongens: “Hij heeft het nooit af kunnen 
maken,” Nee, dat zal wel!
Ik heb nog even een mailtje gestuurd naar 
citymarketing, maar er zijn nog geen nieuwe films 
in of rond Almere in de maak.

Almeerse Wildernis
Toch zou er wel een film kunnen komen over de 
natuur in Almere. Er is net zo’n film uitgekomen 
over Amsterdam die ‘Wilde stad’ heet. Er blijken 
kreeften, slechtvalken en halsbandparkieten in de 
stad te wonen en een trotse bioloog riep al dat er 
in Amsterdam meer soortendiversiteit was dan in 
heel Flevoland. Daar valt volgens andere biologen 
nogal wat op af te dingen. Die halsbandparkieten 
zijn hier ook al gesignaleerd en daarnaast hebben 
we bevers, herten, vossen en vleermuizen. En een 
kolonie schildpadden, in het Weerwater.

Twitterfilmrecensies


