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BOUWMATERIALEN • KEUKENS 

SANITAIR • WAND- EN VLOERTEGELS 
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OF HET NU GAAT OM: 
HET LEVEREN VAN 

BOUWMATERIALEN VOOR OF HET REALISEREN 
PROFESSIONALS EN VAN UW 
ZELFDOENERS... DROOMKEUKENWENSEN. 

Hilversum: 
Nieuwe Havenweg 7-13 • Telefoon 035 - J3 32 41 

Bussum: 

Vaartweg 19 • Telefoon 02159 • 4 31 20 

Baam: 

Zandvoortweg 60 • Telefoon 02154 • 1 24 56 

Almere: 

Hefbrugweg 105 • Telefoon 036 • 53 20 020 

Weesp: 

Nijverheidslaan 1 b • Telefoon 02940 - 1 27 40 

Apeldoorn: 
Minden 62 (Industrieterrein KuipersveW) • Telefoon 055 - 43 00 54 

BIJ ONS IS T 
ELKE WEEK FEEST 

Elke week 
prachtige aanbiedingen 
die u niet mag missen ! 

EUROPflTuÏN 
DRAYER - PLANT, ALMERE HAVEN 

DE PAAL 20, 036 - 5314425 
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Vormgeving: Rob van der Haar 
Druk: De KoppieSjop Almere 



eetcafé 

s 

Geinplein 3 
Almere-Waterwijk 

tel. 5337924 

óók voor een drankje alleen 

Open vanaf 17.00 uur 
's maandags gesloten 

Voor al uw feesten! I! 

'Tftu&cc Senvice 

Wij bieden o.a. :verhuur van geluid,lichi, 
Karaoke-,en Drive in Shows, 
Presentatoren en disk jockeys 
Voor alles wat met licht,geluid, 
zang en dans te maken heeft !! 

Telefoon .036 537 54 67 

kaatee 
AMBACHTSWEG 2 - 1271 AM HUIZEN - 02152-6 72 01 

GEWICHTSPROBLEMEN??9!!! 

Heeft u genoeg van al die magische 
diëten voor gewichtsbeheersing? 

Houd uw gewicht heel gemakkelijk zelf 
in de hand met 

HERBALIFE: 
geen wondermiddel, maar 

goede voeding. 

Geef de moed niet op, 
probeer het ook! 

Herbalife is wereldwijd een succes. 
Dertig-dagen-geld-terug-garantie. 

Meer weten? Bel voor informatie: 
Elly Kleinenberg. tel. 5375122 



Cursus Grieks (modern) 
• Plaats: privé-adres 
• Duur: 12 lessen vanaf 12 september 
• Tijdstip: maandagavond van 20.00 - 22.00 uur 
• Kosten: f l . 8 0 , - inclusief koffie/thee. Het i n 

schrijfgeld bedraagt f l . 7,50 voor leden; 
niet- leden betalen f l . 11,25. 

• Materialen: er worden stencils verstrekt 
• Docent: D.P. Karaberis 
• Aantal personen: 5 
• Bijzonderheden: beginnerscursus. Graag o p 

geven, indien de avond niet schikt. Tevens kan 
informatie over Griekenland gegeven worden. 

Cursus creatief (m.n. sieraden maken) 
• Plaats: peutersp.zl. Oll ie, L. Olivierstr. 14-16 
• Duur: 8 lessen vanaf 31 oktober 
• Tijdstip: maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur 
• Kosten: f l . 8 0 , - inclusief basismaterialen 
• Docente: Manneke van Mil l igen 
• Aantal cursisten: 6 tot 8 
• Bijzonderheden: er worden diverse technieken 

aangeboden om sieraden te maken: deze 
technieken kunnen ook tot andere toepas
singen leiden. 

Volleybal 
Zin om deel te nemen aan een volleybalteam? We 
kunnen starten bij minimaal 12 personen (dames 
en heren). Plaats: Parkon-hal (Sporthal aan de 
andere zijde van de Veluwedreef)- Tijdstip (avond) 
en kosten worden nog bekend gemaakt. 

INSCHRIJFFORMULIER 
Ja, ik wi l deelnemen aan de volgende activiteiten 
(eventueel kopieëren): 
Naam: 
Adres: 
Telefoonnummer: 

O kinderkleding- en speelgoedmarkt 
O groepsjoggen 
O excursie Vogeleiland 
O excursie Oostvaardersplassen 
O creatieve cursus voor de jeugd 
O cursus tuinaanleg en onderhoud 
O cursus naaien 
O cursus Grieks (modern) 
O cursus creatief; sieraden maken 
O volleybal 
O wi l helpen tijdens het wijkfeest (30 aug) 

Inschrijfgeid/deelnamegeld (zie info) 
O vindt u ingesloten 

- contant 
- cheque 

O is overgemaakt op Postbank nummer 5593158 
ten name van Wijkvereniging " Filmwijk" te 
Almere met vermelding 'activiteiten'. 

O lid wijkvereniging 
O geen lid wijkvereniging 

Deze strook graag in gesloten enveloppe deponeren in 
de brievenbus Hollywoodlaan 69. 
Enveloppen met geld/cheques graag in p r i ve -
brievenbus familie Blokker-van Hout! 

PREMIÉRE-WIJKFEEST 
Filmwijk-noord is klaar dus... 

tijd voor een feest! 

Datum: dinsdag 30 augustus 
Tijd: vanaf 8 uur 's avonds tot middernacht 
Plaats: in en om de tent naast het gezond

heidscentrum Filmwijk. 
Toegang: gratis. 

VOOR jong en oud. 

M u z i e k , karaoke, dansen , c u l i n a i r e 
hapjes, s p d e n mee r ! 

Catering: 
• Eetcafé 'Moeder's Pot' * 

Almere-Waterwijk 
Muziek: 
• Top Music Service, Almere * 
Croenaan kleding: 
• Fa. Drayer BV. • 

De Paal 20, Almere-Haven 
Dit feest werd verder mogelijk gemaakt door: 
• Fa. Reimert te Almere, wegenaanleg. 
• Fa. Slagt te Hilversum, bouwartikelén * 
• Fa. van der Linden te Almere-Lelystad, makelaars. 
• Fa. Katee te Huizen, autodealer * 
• Mevrouw E. Croenewegen te Almere, herba-life 

gewichtscontrole * 

• Zie advertentie 

OPROEPEN 
Wilhelminafonds 
Het Koningin Wilhelminafonds zamelt geld 
in voor de bestrijding van èn de voor l ich
ting over kanker. Voor de jaarlijkse collecte 
zoekt ze vrijwilligers uit de Filmwijk, die in 
de eigen wi jk tussen 5 en 16 september 
geld inzamelen. 
Belangstellenden gelieven zich zo spoedig 
mogelijk aan te melden bij Max Kan tel. 
5376407 (wijkhoofd) of Piet Kooistra tel. 
5320081 (penningmeester). 

Creatieve cursus voor de jeugd 
Karin en Hanneke zouden dolbl i j zi jn met 
de volgende zaken: een draagbaar oventje, 
hout, houtgereedschap, oude lakens, onge
bleekte katoen, kralen. 
Heeft u één van deze zaken te geef, belt u 
dan even?! tel. 5376009. 

CORRECTIES 
Centrale doktersdienst 
Wij vermeldden in wijkkrant nr. 4 het oude 
telefoonnummer. Het nieuwe nummer is 
06-8460. U kunt deze dienst bellen, w a n 
neer het gezondheidscentrum gesloten is. 

De Boefjes 
Het kinderdagverblijf de Boefjes meldt, dat 
men voor meer informatie contact op kan 
nemen met Marianne Straatsma (en niet 
met Marieke Schouten) tel. 5376943. 
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WERKGROEP AKTIVITEITEN 
Wil t u andere Filmwijkers ontmoeten in uw vrije 
tijd? De Werkgroep "Activiteiten" biedt u diverse 
mogelijkheden middels cursussen, excursies enz. 

Als u wi l t deelnemen aan één of meer van de 
aangeboden activiteiten, welke Wijkvereniging 
" Filmwijk" u aanbiedt, dan kunt u gebruik maken 
van de inschrijfstrook. Deelnamegelden en even
tuele inschrijfgelden moeten vooraf voldaan 
worden. Lesgelden worden tijdens de eerste les 
voldaan. Bij onvoldoende deelname/annulering 
proberen wi j u ti jdig te informeren en ontvangt u 
uw geld retour. 

Voor verdere informatie kunt u bellen naar Carin 
van Hout tel. 5376009 of Jeanine Mooyman tel. 
5375389 (avond). 

WOKAA: kindervakantie aktiviteiten 
Deze vinden in de Filmwijk plaats op 29, 30 en 31 
augustus (maandag, dinsdag en woensdag) voor 
de jeugd van 4 tot 12 jaar. De activiteiten worden 
georganiseerd in een tent naast het gezondheids
centrum. Mocht u uw kind nog niet aangemeld 
hebben, dan kunt u bij de balie van het gezond
heidscentrum nog inschrijfformulieren verkrijgen. 
Zie voor meer informatie ook nummer 4 van de 
Filmwijkkrant. 

Kinderkleding- en speelgoedbeurs 
In de Wokaa-tent naast het gezondheidscentrum 
zal op maandag 29 augustus een kinderkleding-
en speelgoedbeurs worden gehouden. 
• Aanvang: 19.00 tot circa 21.00 uur. 
• De toegang is gratis. 

Indien u wi l t verkopen, kunt u (tafel)ruimte reser
veren. U kunt ook laten verkopen, waarbij u 10% 
van de opbrengst afdraagt. Voor nadere informatie 
tel. 5376009 of 5375389 (avonden). Schriftelijke 
aanmelding via brievenbus Hollywoodlaan 69. 

Groepsjoggen 
• Vertrekpunt: Hollywoodlaan 27 
• Contactpersoon: Loes Kompier tel. 5376385 
• Tijdstip: iedere dinsdagavond van 19.30 tot 

20.30 uur 

Nieuwe belangstellenden zijn welkom. De groep 
bestaat nu voornamelijk uit beginners. 

Excursie Vogeleiland 
We vertrekken vanaf het haventje tegenover het 
Vogeleiland. Dit ligt in het Weerwater, dichtbij de 
A6. We worden per bootje overgevaren, waarna 
een rondleiding verzorgd wordt. 
• Datum: zondag 18 september van 11.00 tot 

circa 13.00 uur 
• Kosten van deelname: voor leden f l . 2,50 incl. 

koffie/thee. Niet- leden betalen f l . 3,50 
• De organisatie is in handen van het IVN (Joop 

Delfgaauw) 
• Bijzonderheden: het is aan te bevelen om 

laarzen aan te trekken; eventueel regenjas en 
verrekijker meenemen 

Excursie Oostvaardersplassen 
We starten in de beheerdershut, waar een 
inleiding met dia's verzorgd wordt. Daarna 
volgt een stevige wandeling: drie observa
tiehutten, een pontje, wilde paarden, b i j 
zondere vogels en natuur. \Afe komen op 
plaatsen die normaal verboden terrein zi jn. 
• Datum: zaterdag 22 oktober 
• Plaats van vertrek: basisschool de 

Polygoon, Hollywoodlaan 109 
• Vertrektijd: 09.30 uur 
• Duur: de excursie duurt van 10.00 tot 

12.45 uur. 
• Na afloop wordt u in de gelegenheid 

gesteld om gezamenlijk wat te gebru i 
ken in een nabijgelegen café/restaurant 

• Kosten rondleiding: f l . 4 , - voor v o l 
wassenen; f l . 2 , - jeugd 8 tot 12 jaar 
(geen jonge kinderen). 

• Niet- leden betalen f l . 6 , - / f l . 3 , -

Indien u met eigen vervoer gaat, kunt u dit 
aangeven. Graag ook opgeven indien u 
betalende passagiers wilt/kunt vervoeren. 
Passagiers betalen de chauffeur f l . 7,50 
onkostenvergoeding per persoon. 

Creatieve cursus voor de jeugd 
• Plaats: basisscholen Ol i j fboom/ 

Zonnewiel, Bongerd 2 - 4 
• Duur: 12 woensdagmiddagen van 13.15 

tot 14.15 uur 
• Tijdstip: vanaf 14 september tot de 

Kerstvakantie 
• Aantal kinderen: max. 20 van 6 - 1 2 jaar 
• Bijzonderheden: de cursus wordt ver 

zorgd door Karin Sips en een assistente. 
Iedere middag kun je kiezen uit een 
aantal mogelijkheden: bijvoorbeeld 
figuurzagen, krimpie dinkie, rubber, 
textielverf enz. 

Cursus tuinaanleg en onderhoud 
• Plaats: Fa. Drayer B.V., De Paal 20, 

Almere-Haven (boven) 
• Duur: drie maandagavonden; 3, 10 en 17 

oktober van 20.00 tot 22.30 uur 
• Kosten: het lesgeld bedraag f l . 22,50 voor 

leden. Niet- leden betalen f l . 25 , -
Inschrijfgeld f l . 2,50. 

• Aantal: 25 tot 30 deelnemers 
• Bijzonderheden: er is in het programma 

ook ruimte voor persoonlijk advies 

Cursus naaien 
• Plaats: privé-adres. 
• Duur: 12 lessen vanaf 13 september 
• Tijdstip: dinsdag van 09.30 tot 11.00 uur 
• Kosten: f l . 112,50 lesgeld. Inschrijfgeld 

f l . 7,50 voor leden 
• Niet- leden betalen f l . 11,25 
• Materialen: ruime keuze uit patronen. 

Zelfontwerpen is mogelijk 
• Cursusleidster: Ank Haesakkers. 
• Aantal personen: 3 a 4, individueel les 
• Mogelijkheden: kinderkleding, grote 

maten enz. 
• Bijzonderheden: 25 jaar ervaring. Twee 

naaimachines zijn aanwezig 
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