
advertentie 

De KoppieSjop 
Middenhof 64 1354 EH Almere-Haven 
Tel:036-53.49.334 Fax:036-53.18.868 

TT 
Kleurkogieëri^y 

%2,9S^per stuk 

en goécfkpp&l^ 
•Genoemde prijs is op A4, wit, 100 grams en incl. BTW. 

Strooifoiders kopiëren 

er kopie. v.a 
^ e n t 

A4, w^O^ram 

U kunt bij ons ook terecht voor: 

•Zelf kopiëren 

•Dupliceren 

•Printerlinten 

•Printcartrldges 

•Diskettes 

•Printerpapier 

•Fax-service 

•Lamineren 

•Inbinden 

•Voorbedrukt papier ( DECAdry) 

•Gekleurd papier 

•Luxe papier 

•Enveloppen 
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advertentie 

O* 

Foor /i^f reinigen van o.a. 

é Glas 

é Gevels 

é Dakgoten 

é Riolen 

é Tapijten 

é Interieurs 

é Rookkanalen 

Wij hopen dat uw dag door 
onze bijdrage net even iets 
gezelliger wordt!! 

Postbus 10121 
1301 AC Almere 
Tel: 0365347737 
Fax: 0365330092 

advertentie 

KAPSALON 

Peggy Ashcroftstraat 17 

jli L'ORÉAL 
I i D TECHNIQUE PROFESSIONNELLE 

advertentie 

B R O E K T S T R A K ? 

Voelt u zich d ik , moe 
en bent u het zat? 

Hervind uw leven met een 

'Zie er goed u i t en voel je f i t " 
gewichtsbeheersingsprogramma. 

H O JS S JS R 

Gewicht beheersen door te vasten of 
helemaal n i e t meer te eten 

geeft zelden een langdurig resultaat. 
Als u vastbesloten bent 
om ove r t o l l i g e k i l o ' s 

en centimeters k w i j t te raken, 
dan i s 

betere voeding de beste oplossing. 
Wij hebben hierop het antwoord. 

Vormgeving: Gretha Molenberg 
Druk: De KoppieSjop Almere 



WOKAA kindervacantie-
activiteiten (4 -12 jaar) 
• DATA: 15-16-17 augustus (dinsdag, woensdag, 

donderdag) 
TIID: 10.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur 

Parkonhal (Bongerdstraat, naast Velu-P LAATS: 
wed reef) 
KOSTEN: 
THEMA : 

f5,- voor 3 dagen; ƒ2,- per dag 
Circus 

PROGRAMMA: zie affiches. In samenwerking 
met CKV en kindercircus Balans. 
AANMELDING: via de scholen zijn aanmeldings
formulieren verspreid. Deze liggen ook op de 
Balie van het Gezondheidscentrum Filmwijk. 

Wij zoeken dringend nog vrijwilligers voor een of 
meer dagdelen (eventueel verzorgen wij oppas, en 
sommige werkgevers geven verlof). Zij worden 
maandag 14 augustus uitgebreid voorgelicht. 
Bel 5376009,5375822 of 5375651 voor meer infor
matie. 

Laatste nieuws 
PEUTERSPEELZAAL 

Na een jaar aktie zijn we zover! Peuterspeelzaal 
Ollie blijft behouden voor Filmwijk-noord. Er zal 
nieuwbouw geplaatst worden in het driehoekje bij 
het podium achter basisschool De Polygoon; nabij 
het Gezondheidscentrum. Wanneer de bouw gestart 
en opgeleverd kan worden, is nog onduidelijk. Ver
gunningen, plaatselijke aanpassingen, de vakantie
periode 

U kunt het zeshoekige gebouwtje (dat enkele wijzi
gingen zal ondergaan) nu reeds in enkele andere wij
ken bewonderen! 
Hartelijk dank St. De Schoor voor de medewerking! 

HUUR PARTY-TENTEN 

Wijkvereniging Filmwijk heeft voor haar activiteiten 
een tweetal party-tenten aangekocht.(met zijstuk
ken) Deze zijn te huur voor f20,- per tent gedurende 
24 uur. 

De borgsom bedraagt f50,- per tent. 
Bel: tel. 5376009 of 5375389 

WIJKFEEST 
Wegens succes geprolongeerd!!! 

woensdag 16 augustus 
in de Parkonhal 

van 20.00 - 24.00 uur 

Formule 60 
live-music: 

de jaren '60 en '70 herleven 

Zin in een dansje, drankje, hapje, 
gezelligheid en ? 

De toegang is gratis. 

Met dank aan onze sponsors: Koppiesjop, Fa. Reiniger, 
Heiena's Kapsalon, Mevr. Kleinenberg (Herbalife), 

Mevr. Kuyzer (Herbalife): zie advertenties 

kinderkleding-
en 

speelgoedbeurs 
dinsdag 15 augustus 

in de Parkonhal 
van 19.00 - 21.00 uur 

Voor verkoop kunt u kontakt opnemen met: 
Jeanine Mooyman tel. 5375389 

Carin van Hout tel. 5376009 

De kosten voor 1 tafel van 2 meter 
bedragen ƒ5,-. 

Wanneer u laat verkopen, draagt u 15 % af. 



Werkgroep activiteiten 
Wilt u andere Filmwijkers ontmoeten in uw vrije tijd ? 
De Werkgroep Activiteiten biedt u diverse mogelijk
heden via cursussen, excursies, etc. 

Deelname 
Als u wilt deelnemen aan één of meer van de activitei
ten, die Wijkvereniging 'Filmwijk' u aanbiedt, dan 
kunt u gebruik maken van de inschrijfstrook. Deelna-
megelden en eventuele inschrijfgelden moeten voor
af worden voldaan. Lesgeld betaalt u tijdens de eer
ste les. Bij onvoldoende deelname en annulering 
informeren wij u tijdig en ontvangt u uw geld retour. 
Voor verdere informatie kunt u bellen naar Carin van 
Hout tel.5376009 of Jeanine Mooyman tel. 5375389 
(avond) 

VOLLEYBAL 

»• PLAATS: Parkonhal (Sporthal aan de andere zij
de van de Veluwedreef) 

*• DUUR: onbeperkt. U betaalt per 10 keer. 
TIJDSTIP: donderdagavond van 21.00-22.00 uur 
KOSTEN: ƒ25,-per 10 avonden 
INSCHRIJFGELD: eenmaligf7,50 
BIJZONDERHEDEN: sportschoenen met witte 
zolen verplicht (niet op straat gebruikt). Nieuwe 
belangstellenden zijn welkom vanaf 24 augustus 
1995. na aanmelding. 

CURSUS NAAIEN 

* DUUR: 8 lessen, vanaf 23 / 24 oktober 
*• TIJDSTIP: maandagavond, dinsdagavond van 

20.30-22.00 uur, dinsdagochtend van 9.30-11.00 
uur 

»- KOSTEN: f75,-lesgeld. Het inschrijfgeld 
bedraagt f5,- voor leden en f7,50 voor niet-leden 

• MATERIALEN: er is een ruime keuze uit patro
nen. Zelf leren ontwerpen is mogelijk. 
CURSUSLEIDSTER: Ank Haesakkers 

*• AANTAL PERSONEN: 3 - 4, individueel les 
• MOGELIJKHEDEN: kinderkleding, grote maten 

enz. 
• BIJZONDERHEDEN: 25 jaar ervaring. Er zijn 2 

naaimachines aanwezig. 

CREATIEVE CURSUS VOOR DE JEUGD 

Helaas zijn er dit seizoen geen mogelijkheden om 
geschikte ruimte hiervoor te huren. Misschien per 
januari? 

BINGO 

U zorgt voor een opperbest humeur en wij voor de 
prijzen. 
• PLAATS: Parkonhal 
• DA TUM: vrijdagavond 6 okt. vanaf 20.30 uur. 
De toegang is gratis. 

GROEPSjOGGEN 

• VERTREKPUNT: Hollywoodlaan 27 
• CONTACTPERSOON: Loes Kompier tel. 5376385 

TIJDSTIP: iedere dinsdag van 19.30 - 20.30 uur 
Nieuwe belangstellenden zijn welkom. De groep 
bestaat nu voornamelijk uit gevorderde beginners. 

TUINKEURING: P R I J S U I T R E I K I N G E N I N F O 

De commissie heeft inmiddels haar werk met plezier 
gedaan. 
Alle mogelijke gegadigden zullen persoonlijk bericht 
ontvangen van 'Groeien bloei'. Ook andere geïnte
resseerden zijn van harte welkom, want de prijsuitrei
king zal gecombineerd worden met een lezing over 
een 'tuin'-onderwerp en via dia's zullen de keuzes 
toegelicht worden. 
Nog even geduld tot eind oktober: in de Filmwijkkrant 
van half oktober vindt u meer nieuws. 

CURSUS NAJAARS0NDERH0UD IN DE TUIN 

- DATA: maandag 11,18,25september,2en9 
oktober om 20.00 uur 

- PLAATS: het Eksternest, Almere-Haven 
• PRIJS: ƒ50,-incl. snoeihandleiding (betaling bij 

aanmelding) 
De cursus wordt verzorgd door Groei en bloei. 

AA N M E t D I N G A C T I V I T E I T E N 

Naam: : - • 

Adres: :

 :

: : 

Tel.: 

Ja, //(w//rfée/ne/wn 00/7 de vo/^e^c/e cKöV/te/fert; 
• Volleybal 
O Groepsjoggen 
O Vrijwilliger Wijkfeest 
O Verkoop kinderkleding-speelgoedbeurs 
• Docent nl.: 
D VrijwiUigef WOKAA 15.16,17 augustas 
• Cursus naalemma.o./ma.a./dl.a. 
O Ctirsusnajaarsonderhoud inde tuin 

Hetittschnifgetdjdeelmmgeld (zie info) isvotdaan 
O contanten gesloten enveloppe) 
O via overmaking op postbankrekening 5593158 ten 

name van Wiikyereniging Filmwijk te Almere. onder 
vermelding van d e activiteit. 

• Lid Wijkvereniging Filmwijk 
Q Geen lid Wijkvereniging Filmwijk 

inleveren: brievenbus Hollywoodlaan 69 
(met geld: de prive-brievenbus Fam. Blokker-van Hout) 


